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Slovo starostky

Jak jste byli informováni na ve
řejné schůzi, ZO zařadilo do

Plánu rozvoje obce vybudování
splaškové kanalizace v obou čás
tech obce. Po seznámení se sou
časně budovanými systémy, pro
počtu nákladů a posouzení speci
fických podmínek Rostoklat bylo
rozhodnuto realizovat systém tla
kové kanalizace s vybudováním
ČOV na okraji N. Vsi II, kde má
obec vyčleněný pozemek.

Rozpočet akce je asi 27 milio
nů korun.

V současné době je zpracová
na PD k územnímu řízení (UR).
K této dokumentaci bude nutné
dopracovat projekty na jednotlivé
kanalizační přípojky. K tomu zá
stupce projektanta v nejbližších
dnech navštíví jednotlivé obyva
tele k dohodě o umístění přepou
štěcí šachty. Žádám vás o spolu
práci a vstřícný postoj k probíha
jícím činnostem.

Celá akce přesahuje finanční
možnosti obce, a bude proto
velmi náročné v dalším průběhu
příprav vybrat organizaci, jejímž
prostřednictvím budeme usilo
vat o přidělení dotací.

Zastupitelstvo obce rozhodlo,
že částka 8000 korun na nemo
vitost jako dar obci na ekologické
účely bude vybírána až po vydá
ní stavebního povolení na stavbu
kanalizace. Majitel každé nemo
vitosti obdržel v těchto dnech Zá
vaznou přihlášku a prosíme o je
jí rychlé vrácení na OÚ.

Následně bude předložena
k podpisu Smlouva o smlouvě
budoucí na zřízení věcného bře
mene. Dle zák.č. 274/2001 Sb. §
3 odst. 8 může obec uložit OZV
vlastníkům povinnost připojení
na kanalizaci. Do doby napojení
jednotlivých RD (po spuštění ka
nalizace do provozu) budou vy
dány zpřísněné podmínky na vy
vážení a likvidaci odpad.vod ze
žumpy.

Podrobnosti k umístění šach
ty: Obec zajistí dodání a osazení

Oznamuje všem příznivcům Petrova ce
chu, že 5. 5. 2007 od 8 hod.

proběhne v naší vesničce
otevírání rybníka spojené s rybář
skými závody jak pro děti, tak pro do
spělé. Všichni jsou srdečně zváni, ob

čerstvení zajištěno!

Rybářský spolek Rostoklaty

30. 4. 2007 navečer 
přiletí i letos 

čarodějnice,
a to na fotbalové hřiště v Rostoklatech

POZOR

Dne 21. 4. 2007
proběhne Traverzafest.

Na večeru v KD v Rostoklatech zahraje
Vypsaná fixa, Medvěd 009.

Další informace sledujte na plakátech!

Traverzafest

n Na OÚ jsou k dispozici 3 ks plastových
popelnic objem 210 l za 956 korun.

n Měření rychlosti v Nové Vsi II a Rosto
klatech proběhlo již 2x. Překračování rych
losti bylo především V Nové Vsi II.

n Svozová firma odpadů Nykos zavedla již
4. stupeň třídění, a to obaly z tetrapaku
(trvanlivé mléko, džusy, limonády apod.).
Žádáme vás, abyste od nynějška odkládali
obaly z tetrapaku do kontejneru na plasty! 

n V letošní sezoně bude možné se souhla
sem pan J. Strnada ukládat pouze trav-
ní hmoty, ne větve a jiný odpad na kom
post u cesty do Nové Vsi II. Udržujte pořá
dek a skládku nerozšiřujte. Větve a roz
měrnější dřevní odpad je možné uložit
u rybníčku směr Tuklaty.

n Svoz nebezpečného a velkoobjemo-
vého odpadu proběhne v dubnu a přesný
termín bude zveřejněn ve vývěsce.

n OÚ může zorganizovat exkurzi do pro-
stor Senátu ČR spojenou s odborným
výkladem. Zájemci o zájezd do Prahy při
hlaste se na OÚ. Dle zájmu bude zajištěna
hromadná doprava.

Info pro občany

Jižní pohled z věže kostela sv. Martina



Tak zní název připravované
kulturní akce s regionálním

nádechem, která odstartuje
v rámci školního projektu „Regi
onem po spirále času“ v sobotu
21. dubna 2007 na vrchu Klepci
u Přišimas.

Projekt, jehož se aktivně
účastní děti z mateřských škol
MŠ Přišimasy, MŠ Škvorec, MŠ
Tismice a děti základních škol
ZŠ Škvorec a ZŠ Úvaly, je roz
dělen do několika etap. Každá
etapa je věnována určitému té
matu, dle kterého se děti po
kouší různými formami ztvárnit

vztah k místu, kde žijí. Témata
jsou pravidelně zakončena slav
nostní vernisáží, kde malí i velcí
umělci prezentují svá díla v přá
telské soutěži.

Jedním z mezníků tohoto
projektu by měla být kulturní ak
ce, při níž se výtvarná díla a ak
tivity dětí předškolního a školní
ho věku dostanou do povědomí
lidí na území Českobrodska
a Úvalska. Organizátoři si po
hrávali s myšlenkou, kde by
uspořádali akci, při níž by se
prezentovaly výsledky projektu.
Brzy přišel nápad učinit výstavu

ve volné přírodě doprovázenou
kulturním programem.

A tak se Spolek pro obnovu
a rozvoj obce Hradešín s part
nery a spoluorganizátory zamě
řil na opomíjenou Přírodní Pa
mátku Klepec u Limuz. Ten ský
tá na poměrně malé ploše
7,5 hektaru několik bizarních žu
lových balvanů, které jsou obe
střeny příběhy z mytologie a his
torie. Nebylo pak těžké vymyslet
scénář celé akce, když se ná
měty samy nabízejí. Níže polo
žená jezírka s mýtinou jsou pří
mo stvořena pro výstavu.

Akce Den Země na Klepci se
uskuteční v duchu loňského pro
cesí k sv. Donátu, kdy z různých
míst vyrazí opět hvězdicový prů
vod na Klepec. Na přístupových
cestách budou vyhrazena par
kovací místa pro motoristy.

V cíli bude připraven bohatý
program pro děti i dospělé, do
provázený odhalením informač
ních tabulí (viz plánek – 1, 2),
zasazením lípy Svobody Ekolo
gickou sekcí Klubu přátel histo
rie a přírody Úval a okolí (1), se
hráním několika pohádek dětmi
z mateřských a základních škol
(1, 2), odborné výklady o histo
rii, geologii, uměleckým zpěvem
(4) atd. – to vše zakončené spo
lečným piknikem (4) v přírodě.

Radka Nováková
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šachty, vlastník nemovitosti na
své náklady výkopové práce, el.
přípojku a gravitační napojení
RD do šachty.

Stavba by byla realizována
minimálně ve dvou etapách.
V první bude vybudována ČOV,
rozvody v N. Vsi II a propoj na
východní část Rostoklat. V další
etapě by pokračovala výstavba
v samotných Rostoklatech.

Na této straně RZ je zveřejně
na informace o konání významné
kulturně společenské akce, která
se bude konat v bezprostředním
sousedství naší obce, a to DEN
ZEMĚ NA KLEPCI. Obec není
přímým organizátorem, ale byli
jsme touto iniciativou osloveni
a chceme být aktivními účastníky.
Plánujeme společný pochod
z Rostoklat přes Limuzy na Kle
pec a zveme vás k hojné účasti.
Podrobný program i hodinu od
chodu zveřejníme ve vývěsce.

Než se k vám dostalo toto čís
lo RZ, prožili jsme svátky jara,
slunovratu a křesťanského svát
ku zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Přeji vám, abyste si zachovali
pocit znovuzrození a naděje po
celý letošní rok.

Pokračování ze strany 1

v měsíci dubnu

` Svatoňová Alena
` Nováková Helena
` Svobodová Emilie
` Lauberová Danuše
` Rezková Emilie
_ Vohánka Antonín
` Janíčková Miluše,
` Machulková Antonie
_ Struhár Josef
` Potzová Jiřina
` Měchurová Ludmila
(všichni z Rostoklat) 

` Jiřina Badová z Rosto
klat  slaví dne 7. 4. 2007
významné životní 
jubileum – 90 let.

= V měsíci březnu zemřela
paní Nováková Jiřina z Ros
toklat čp. 50

Životní jubilea
Spolek pro obnovu a rozvoj

obce Hradešín l Klub
přátel historie a přírody

Úval a okolí l Občanské
sdružení Klub žen

Přišimasy l Kulturní
sdružení Tuklaty

Tlustovousy 
l Obce Hradešín,

Přišimasy, Tismice, Městys
Škvorec a Město Úvaly

pořádají
v sobotu 21. dubna 2007

od 14:00 h

regionální kulturní akci

Den Země na Klepci

v rámci školního projektu
EHD 2006/2007 

„Regionem po spirále času“
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