
zpravodaj Obecního úřadu Rostoklaty květen 2007 číslo 41
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Pokračování na straně 2

Slovo starostky

Se zahájením přípravných
prací spojených s vypraco

váním podkladů k ÚR se rozvi
nula bohatá korespondence
s každým z vás. Proběhlo před
běžné ohledání vaší nemovitos
ti projektantem k umístění pře
čerpávací šachty budoucího od
vodu splaškových vod. Podrob
né zaměření bude následovat
při zpracování dokumentace ke
SP. V současnosti probíhá sběr
závazných přihlášek a následně
je připravena k podpisu smlouva
na VB.Vyzývám všechny ty, kte
ří ještě neodevzdali přihlášky,
aby tak ihned učinili, případně se
vyjádřili, že se nebudou na ka
nalizaci připojovat!

Úspěšně proběhl hromadný
hydrogeologický průzkum a za
kreslení studní. Odevzdejte pro
sím na OÚ vyplněné oba formu
láře a uhraďte 1800 korun. Ná
sledně OÚ připraví výpisy z KN
a prohlášení obce, které jsou
nutné k podání žádosti na od
bor životního prostředí, a žá
dosti tam budou předány k vyří
zení.Tím, že se podařilo uzavřít
dohodu s oprávněnou osobou
k provádění hydrogeologického
posudku, se výrazně snížily
i vaše náklady v porovnání s in
dividuálním vyřizováním dokla
dů (cca 6 000 Kč). Jak pro vás
tak pro OÚ je současné období
náročné na administrativu spo
jenou s oběma akcemi. Věřím,
že vše společně vyřešíme bez
větších problémů. Za OÚ děku
jeme.

Poslední den dubna jsme se
rozloučili definitivně se zimou
a při setkání na hřišti spálili i její
symbol (viz foto). Vstoupili jsme
společně do jarního období ro
ku, kdy se na jedné straně těší
me z pěkného počasí, ale na
druhou stranu jde opět o extrém
ve formě sucha. Obecní pracov
níci začali s údržbou veřejných
prostor. Děkuji vám všem, kteří
se opět a nezištně staráte mimo

Tradice bude naplněna i letos 26. 5. v sobotu,
kdy se uskuteční v rámci Dne dětí bohatý pro
gram pro děti i dospělé. Zahájení odzvoní zvon

z kostela sv. Martina, děti budou soutěžit ve
sportovních i dovednostních disciplínách, bude

zorganizován oblíbený nohejbalový turnaj,
střelba ze vzduchovky aj. Začátek v 9.30 hod.

DEN ROSTOKLAT V.

Stejně jako v minulých letech chce ZO zvýšit
zájem obyvatel na úpravě našich domovů,

a tím celé vesnice vyhlášením soutěže, která
i letos bude dotována cenami v hodnotě:

1. cena 3000 korun
2. cena 2000 korun
3. cena 1000 korun

Nemovitosti budou vyhodnocovány během let
ního období a výsledky vyhlášeny v září.

Soutěž o nejhezčí dům a okolí

n POZOR 19. 5. v sobotu se uskuteční oče
kávaný sběr nebezpečného a velkoob-

jemového odpadu.
Připravte vaše nepotřebné TV, lednice,
barvy a laky, pneumatiky bez ráfků a do
pravte je ve  12.30–13.00 hod. před OÚ
a ve 13.10–13.25 hod. k rybníčku v Nové
Vsi II! 
Současně vás chceme informovat, že je
v zájmu obce, abyste tyto nepotřebné věci
odevzdali raději řádně, než je pohodili ně
kde v přírodě. Je však dobré si uvědomit,
že obec za tuto službu platí nemalé pení
ze (za jeden svoz cca 15 000 Kč).

n Hledáme pracovníka na údržbu obce

Jste v evidenci Úřadu práce a chcete pra
covat v místě svého bydliště? Tak právě
Vás hledáme. OÚ Rostoklaty

Info pro občany

Pálení
čarodějnic
na hřišti

Poslední den dubna jsme se rozloučili definitivně se zimou a při setkání na hřišti spálili i její symbol



Na výzvu Obecního úřadu se
přece jenom shromáždilo

několik obyvatel Rostoklat (pře
vážně mladých) a vyrazili jsme
společně na cestu na Klepec,
kde se konalo setkání obyvatel
blízkých i vzdálenějších vesnic
a města Úvaly.

Byla tak obnovena tradice set

kávání, která se dle historických
zápisů zde konala v minulosti.
Při této národopisné slavnosti
se sázely stromy, které budou
ošetřovat děti z mateřských
škol, odhalovaly se informační
tabule a přítomní zhlédli i scén
ky připomínající historii tohoto
místa. Celý scénář dne do velké

míry zpracoval pan J. Psota, ml.
externí kronikář naší obce.

Při účasti několika stovek lidí
se tak vytvořil základ tradice,
která pomůže oživit místo pří
rodní památky a upozornit na
zajímavý cíl turistických vychá
zek v bezprostředním okolí Ros
toklat.

Radka Nováková
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DEN ZEMĚ – byli jsme při tom

Ve strategickém plánu rozvo
je obce je zahrnuta i oprava

kostela sv. Martina v Rostokla
tech. Tato dominanta obce, ke
které nám nyní vypracoval kro
nikář p. Psota ml. historický po
pis, je, jak všichni vidíte, v neu
těšeném stavu. Majitel, římsko
katolická církev, již delší dobu
kostel k náboženským ani jiným
obřadům nevyužívá. Dle vyjá
dření pátera Bátora z Č. Brodu
ani v budoucnu není výhled na
oživení činnosti.

V roce 1995 byla provedena
generální oprava střechy a nátěr
báně věže. Obec se v uplynu
lých letech snažila sledovat stav

budovy, zvláště střechy, která
byla několikrát poškozena vich
řicemi a krupobitím. Nemalým
nákladem obce byla také prove
dena oprava vstupní brány.

K dnešnímu dni byl církví zpra
cován stavebně historický posu
dek a představitelé obce po
schválení ZO zahájili jednání
s farností v Č. Brodě k předání
plné moci , abychom mohli požá
dat o závazné stanovisko sta
vební úřad a provedli základní
údržbové práce. Chtěli bychom
upravit důstojně nejprve okolí
kostela, vztyčit padlé pomníky,
opravit ohradní zeď a zbylé ná
hrobky. Toto však bude jenom

oprava havarijního stavu. ZO se
rozhodlo zahájit jednání k předá
ní kostela do vlastnictví obce. Je
to trend, který nastupují i jiné ob
ce ve snaze zachovat historické
památky a jako vlastník se uchá
zet o dotace na jejich opravy. Bu
deme vás průběžně informovat
o postupujících jednání a jejich
výsledcích, záměrech k opravě
a oživení interiéru kostela. Akce
záchrana kostela byla nazvána
„Obec sobě“ a těšíme se na vaši
pomoc materiální, fyzickou i fi
nanční. První slavnostní společ
né setkání se uskuteční na Den
Rostoklat 26. května v 9 hod.
Přijďte se podívat.

Obecní kostel – obec sobě

Slovo starostky

jiné o své předzahrádky, které
vytvářejí vzhled naší obce.

Pokračujeme v plánovaných
pracích na zvelebení obou částí
obce výměnou autobusové če
kárny a obecní informační skříň
ky v Nové Vsi II a rekonstrukcí
chodníků a prostoru návsi okolo
rybníka v Rostoklatech, na kte
rou nám byla krajským úřadem
z programu POV poskytnuta do
tace ve výši 121 tisíc korun.

Pokračování ze strany 1

v měsíci květnu

_ Budař Pavel  z Rostoklat
_ Jougl Václav z Rostoklat
` Gregušová Jana 

z Nové Vsi II
_ Nedvěd Pavel z Rostoklat
` Škrétová Blanka 

z Rostoklat
` Kopečná Marie 

z Rostoklat
_ Šabaka Miloslav 

z Rostoklat
` Mach Rudolf z Rostoklat

Životní jubilea

Psi – problém 
i v Rostoklatech?

V jednom z minulých RZ
jsme na znečisťování veřej
ných prostor, okolí rybníka
a dětského i fotbalového

hřiště upozorňovali.
Jak sami zjišťujete, náprava

se nekoná !
OÚ se rozhodl instalovat

jako další opatření odpad
kové koše s pytlíky a příslu
šenstvím na likvidaci exkre

mentů. Nemůžeme však
zajistit pracovní sílu, která

by po vašich miláčcích
i uklízela. Žádáme vás, ne
zhoršujte životní prostředí
v obci a při procházkách
a venčení psů pamatujte

na čistotu. Děkujeme jmé
nem ostatních obyvatel,

zvláště dětí.
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Tiráž

Otevírání rybníka 5. května


