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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 

P odzimní, deštivé počasí 
v posledních dnech od-

halilo havarijní stav veřejného 
osvětlení. Došlo k částečnému 
výpadku VO. Oprava si vyžá-
dala položení nového vedení, 
zatím v okolí spínacího bodu 
na státní silnici I/12. Celkový 
stav VO vyžaduje v brzké bu-
doucnosti celkovou rekonstruk-
ci. Finanční náklady se budou 
pohybovat v řádech statisíců.

Fanoušci a návštěvníci fot-
balového areálu ocení prove-
denou rekonstrukci sociálního 
zařízení, které bude sloužit 
nejen při fotbalových utkáních. 
Na rekonstrukci se finančně 
podílela obec a dále fotbalový 
oddíl Traverza, paní Pakand-
lová, pan Košťál zakoupením 
sanitárního vybavení. 

V krátkosti k podzimnímu 
úklidu zahrad: připomínáme 
vám, že pálení rostlinného 
odpadu na svých zahradách 
je možné pouze po nahlášení 
místa, doby pálení a zodpověd-
né osoby na ohlašovnu HZS, 
www.hzssk.webrex.cz. Pokud 
nemáte přístup na internet, rádi 
tuto povinnost učiníme za vás. 
Větší větve můžete, po přede-
šlé dohodě, odvézt k rybníku 
směrem na Tuklaty.

Členové SDH Vás srdečně 
zvou na První Rostoklatskou 
drakiádu, přijďme založit nové 
tradiční setkávání. 

Připravujeme již tradiční  
návštěvu pražských divadel, 
tentokrát do Divadla Na Jezer-
ce na představení Lásky paní 
Katty v pátek 26. listopadu 
2010 od 19.00 hod. v hlavní 
roli Jiřina Bohdalová.

Zájemci, přihlaste se nejpoz-
ději do 18. 10. 2010. Dopravu 
zajistí a hradí obec.

Slovo 
starostky

Tiráž Registrační číslo ministerstva kultury: MK ČR E 17770; Rostoklatský Zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Náklad: 230 výtisků.  
Redakce: OÚ Rostoklaty, číslo popisné 32; Uzávěrka do 10. každého měsíce. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně. Vytisklo Úvalské copycentrum

Senzační 3. místo 
pro rostoklatské hasičky

Přes Rostoklaty vede nová cyklotrasa 

D esátý ročník Podli-
panské ligy je u kon-

ce. Pro SDH Rostoklaty 
byla tato sezóna velice 
úspěšná, neboť družstvu 
žen se podařilo získat 
v tomto seriálu závodů 
3. místo v celkovém hod-
nocení ligy pro rok 2010.

V průběhu května až 
října se naše družstva žen 
a mužů zúčastnila 8 zá-
vodů Podlipanské ligy. 
Jeden se konal i v naší 
obci. O celkové umístění 
se však bojovalo doslova 
do poslední vteřiny.

Před závěrečným zá-
vodem, který se konal 2. října v Kostelci 
nad Černými lesy, bylo naše družstvo žen 
na třetí pozici s těsným náskokem na čtvr-
té Břežany II. Do Kostelce jsme vyrazily 
v neúplném počtu, kdy nám jedna závod-
nice chyběla, proto jsme si ji musely půjčit 
z konkurenčního družstva Drahobudic. 

První pokus se nám příliš nepodařil, 
tak jsme všechny naše naděje soustředily 
na druhý útok, kterým jsme si chtěly vý-
sledný čas alespoň o něco zlepšit. Bohužel 
ani druhý pokus nevyšel tak, jak bychom 
si představovaly. Nyní záleželo na tom, 
jak se s touto „hozenou rukavicí“ vypo-
řádají děvčata z Břežan. Těm se první 
pokus také příliš nevydařil, a tak jsme se 
zatajeným dechem sledovaly jejich druhý 
pokus. Po skončení tohoto útoku jsme se 
mohly začít radovat, sice se Břežany II do-
staly před nás v pořadí na tomto závodě, 
ale smazat náš náskok v celkovém umís-
tění se jim nepodařilo. Nakonec jsme se 

tedy v Kostelci nad Černými lesy umístily 
na posledním, 6. místě, ale pohár za cel-
kové 3. místo ze sedmi týmů přihlášených 
do Podlipanské ligy nám neunikl.

A kdo se vlastně zasloužil o tento skvělý 
úspěch? V průběhu sezóny 2010 se v na-
šem družstvu vystřídalo několik soutěží-
cích nejen z Rostoklat, jsou to: Vendula 
Binková, Soňa Kolankiewiczová, Veroni-
ka Kučerová Chrpová, Petra Kubelková, 
Blanka Mokošínová, Blanka Mokošínová, 
Lenka Myjavcová, Markéta Svatoňová, Pe-
tra Tomková, Helena Vavreková a Simona 
Vavreková. Velkou zásluhu na tomto umís-
tění mají však také mužští zástupci SDH 
Rostoklaty, bez jejichž podpory a cenných 
rad bychom se neobešly.

Další sezóna bude zahájena na jaře 2011, 
do té doby má náš spolek pro veřejnost při-
praveno opět několik kulturních akcí, na kte-
rých se na všechny budeme velice těšit.

Za SDH Rostoklaty Soňa Kolankiewiczová

Radka Nováková

Životní jubilea 

Libuše Strnadová, Bohumil Holub, 
Marie Tláskalová z Rostoklat, 
Maria Červeňáková z Nové Vsi II
V srpnu zemřela paní Anna 
Musilová z Nové Vsi II

Materiální sbírka pro obec 
Bílý Kostel n. Nisou

Do sbírky přispěli i manželé 
Svobodovi Rostoklaty čp 72

Svoz BIO odpadu

Svoz bude ukončen 9. 11. 2010

Děkuji spoluobčanům,

kteří si na mne jakýmkoliv 
způsobem vzpomenou. Zvláště 
děkuji paní starostce Novákové 
za její osobní návštěvu, která 
mne velice potěšila. Vzpomínám 
na Rostoklaty.

Vlasta Badová, nyní na LDN 
Český Brod

VýzVa 
MajItelůM 
PSů

S politováním  konstatujeme, že 
stále častěji dochází k volnému 
pobíhání psů na  veřejném 
prostranství. V posledních dnech 
dokonce opět došlo k napadení  
a zranění občana.

Důrazně vyzýváme všechny 
majitele, aby zabezpečili své 
nemovitosti a předcházeli 
útěkům svých psů. Pokud zvíře 
někoho napadne, bude moci být 
jeho majitel souzen za ublížení 
na zdraví. Vyplývá to ze 
stanoviska Nejvyššího soudu.

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina
stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  
k 30. 9. 2010 je 375 667,80 Kč

Nově přispěli:  A. Machulková, 
Rostoklaty, R. Smolíková

P rojekt Regionem s větrem v zádech 
spočívá v napojení nových cyklistic-

kých tras  na již zavedené trasy, končící 
v Babicích – Babičkách, Březí, Újezdě nad 
Lesy, Českém Brodě – Zahradách a Milči-
cích. Nové cyklotrasy, vedené po co možná 
nejméně frekventovaných účelových i ve-
řejných komunikacích, protkají okolí Čes-
kého Brodu a Úval.  

V minulých týdnech byly dokončeny 

projekty pro jednotlivé obce a instalace do-
pravního značení.

Cyklisté  se mohou po nových trasách 
projet již nyní za podzimního slunce. Obje-
ví tak řadu zajímavých přírodních zákoutí, 
památek a třeba i lákavých hospůdek, kde 
posílí své unavené tělo. 

Koordinátorem projektu je Ing. Martina 
Zdražilová, starostka obce Tismice.
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N ení to tak dávno, kdy jsme vám 
na tomto místě představovali zastu-

pitelstvo pro období 2006 až 2010. Čty-
ři roky utekly jako voda a zastupitelé se 
ohlédli a hodnotí uplynulé volební obdo-
bí. Ke zhodnocení jsme uspořádali v kul-
turním domě veřejnou schůzi. Děkujeme 
všem, kteří jste pozvání zastupitelů při-
jali a schůze se zúčastnili, vážíme si va-
šeho zájmu o dění v obci. Vám ostatním 
bychom v krátkosti zhodnotili uplynulé 
čtyři roky. 

Roční obecní příjem cca 3,5 mil. Kč, 
který je tvořen především příjmem 
z daní, nedovoluje obci realizaci finanč-
ně náročných projektů. Skutečností je, že 
se stále zvyšují výdaje na provoz obce, tj. 
na veřejné osvětlení, odvoz komunálního 
odpadu, letní i zimní údržbu, úklid obce, 
které ZO zajišťuje převážně nezaměstna-
nými s příspěvkem od úřadu práce.

Z tohoto důvodu se ZO snaží získá-
vat dotace na různé projekty, především 
pak na nejdůležitější projekt, a tím je 
výstavba kanalizace. Připravenost pro-

jektu na kanalizaci je 100%, tzn., že je 
zpracována projektová dokumentace 
a vydáno pravomocné stavební povolení. 
Stavba kanalizace, která má rozpočet cca 
37 mil. Kč, je bez dotační pomoci nereál-
ná. Za 2 měsíce budeme podávat již třetí 
dotační žádost, tentokrát na Středočeský 
kraj na stavbu ČOV a na ministerstvo ze-
mědělství na rozvody vč. čerpadel. Obě 
žádosti mají shodné termíny podání i vy-
hodnocení. Nejpozději v lednu 2011 by-
chom měli znát výsledek našeho dalšího 
snažení. 

 Vedení obce podalo za uplynulé necelé 
čtyři roky cca 20 dotačních žádostí. Pa-
tříme mezi úspěšnější uchazeče. Kladně 
bylo vyřízeno 12 žádostí významnějšího 
rozsahu (viz tabulka).

Po komunálních volbách na podzim 
2006 jsme řešili chybějící zápisy v kroni-
ce obce a její další vedení. Oslovení místní 
občané neprojevili o tuto činnost zájem. 
Kronikářský úřad nakonec přijal Jan Pso-
ta ml., z Hradešína. Jím prováděné zápisy 
splňují zákonné náležitosti, jsou vedeny 

přehledně. Kronika byla digitalizována 
a prohlédnout si ji můžete na webu obce.

Ve zkratce to nejdůležitější 
v roce 2007

Začátkem roku 2007 obec vyzvala ma-
jitele kostela sv. Martina ŘKC, aby za-
hájila opravu střechy kostela. Vedení 
ŘKC nepovažovalo náš kostel za pri-
oritní k provedení opravy, ZO se roz-
hodlo zahájit jednání k převodu kostela 
do vlastnictví obce. Převod se uskutečnil 
25. 1. 2008, což nám otevřelo možnosti 
v získávání dotací. Předmětem daru byl 
kostel (zapsaný jako kulturní památka), 
přilehlý hřbitov a mobiliář: zvon, oltáře, 
lavice a varhany. 

Důležitou událostí roku 2007 byla spo-
lupráce s panem Stanislavem Kasíkem 
z heraldické kanceláře Dauphin v Roud-
nici nad Labem, který zpracoval návrhy 
na obecní znak. Slavnostním dnem pro 
Rostoklaty se stal 1. duben 2008, kdy 
zástupci obce převzali dekret o obecních 

symbolech z rukou předsedy Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava 
Vlčka.

Ze stavební činnosti 
V červenci byly dokončeny opravy 
chodníků a výměna starých obrubní-
ků v západní části Rostoklat. Akce byla 
podpořena dotací z POV Středočeského 
kraje. Dále byla dokončena dlažba před 
tribunou na hřišti včetně provedení nápi-
su „TRAVERZA“ a zhotovena dvě auto-
busová nástupiště u železniční zastávky. 
V březnu byla v místní části Nová Ves II 
instalována nová autobusová zastávka 
a vývěsní tabule.

Ve zkratce to nejdůležitější 
v roce 2008 

V říjnu 2008 byly podány 2 dotační žá-
dosti Státnímu zemědělskému intervenč-
nímu fondu (SZIF) do Programu rozvoje 
venkova. První na stavbu tlakové kana-
lizace a ČOV, druhá na I. etapu opravy 
kostela sv. Martina. Kladně byla vyříze-
na žádost o dotaci na 1. etapu rekonstruk-
ce kostela sv. Martina. 

V listopadu bylo v kanceláři obecního 
úřadu otevřeno pracoviště Czechpoint, 
které je v ČR plošně zřizováno pro vy-
stavení výpisů z KN, rejstříku trestů, OR, 
ŽL.

Ze stavební činnosti
Byla dokončena rekonstrukce kanceláře 
a zasedací místnosti Obecního úřadu. 

Další práce se zaměřily na rekonstruk-
ci kulturního domu, konkrétně přestavbu 
sociálního zařízení a chodby.

Na veřejném zasedání obce konaném 
5. února byl v zasedací místnosti OÚ ve-
řejně projednán návrh změny č. 2 územ-
ního plánu obce Rostoklaty, který zahr-
noval stavbu motorestu a skladu brambor 
v Rostoklatech. Za velmi významné po-
važujeme zamezení vzniku nových auto-
bazarů a autovrakovišť.

Ve zkratce to nejdůležitější 
v roce 2009

Na místním hřbitově došlo v červnu 
k pádu větve na hrobku, která bylo poni-
čena. Situace vyvolala jednání s UZSVM 
– majitelem hřbitova o převodu do vlast-
nictví obce. Jednání zkomplikovalo sta-
novisko ŘKC, historického vlastníka, 
která s převodem nesouhlasila. V sou-
časné době probíhá převod z UZSVM 

na ŘKC. Obec je ze zákona povinna 
hřbitov provozovat a budeme nuceni uza-
vřít smlouvu o provozování s ŘKC. 

Obec vydala u příležitosti Benefice ka-
lendář na rok 2009 s fotografiemi obou 
částí obce, kostela a místních památek 
pod názvem „Rostoklaty“. Vydání kalen-
dáře našlo své příznivce a kalendář byl 
připraven i na rok 2010.

Ve zkratce to nejdůležitější 
v roce 2010

Ze stavební činnosti
Z obecního rozpočtu byla hrazena opra-

va zastřešení tribuny a šatny kabin fotba-
lového klubu Traverza. Železobetonová 
konstrukce byla narušena pod tíhou sně-
hu v zimním období. Stavbu realizovalo 
zámečnictví Karel Procházka, kolaudace 
proběhla 3. 9. 2010. Stavba je pojištěna 
u České pojišťovny a vedení obce předa-
lo veškeré podklady pro vyřízení pojistné 
události. Proběhla rekonstrukce sociální-
ho zařízení v budově kabin.

V lednu 2010 obec získala po dvoule-
tém jednání od ÚZSVM budovu čp. 26 
v NV II. Převod byl bezúplatný, pod-
míněn několika požadavky. Budovu ne-
lze po dobu 10 let komerčně využívat. 
V těchto měsících se zpracovává projek-
tová dokumentace, po vydání stavebního 
povolení bude obcí podána žádost o do-
taci. V rekonstruované budově vznikne 
úřadovna OÚ a především klubovna pro 
setkávání místních občanů. Nová budova 
zvedne obci prestiž a poskytne zázemí 
pro aktivní občany NV. Využití budovy 
po uplynutí 10 letech může být různé, 
zřízení obchodu, pronájem podkroví. 
Rekonstrukci čp 26 v NV zastupitelstvo 
chápe jako investici do let budoucích.

V polovině září jsme podali dotační 
žádost na ministerstvo kultury na II. eta-
pu rekonstrukce kostela, která obsahuje 
odvodnění a ev. statické zajištění lodě 
kostela. Přesný rozsah prací bude stano-
ven dle výše přidělené dotace. Bohužel 
už nyní víme, že práce velmi prodraží 
archeologové.

Závěrečné zhodnocení

l Pomocí získaných dotací došlo 
ke zvýšení příjmu obce za uplynulé nece-
lé čtyři roky o 5,2 mil. Kč (viz. tabulka).

l Pokračujeme ve vydávání Rostoklat-
ského Zvěstovatele, který zdvojnásobil 
svůj obsah a navýšil počet výtisků.

l Webová stránka obce je pravidelně 

aktualizována, slouží občanům k infor-
mování o dění v obci, byla spuštěna mo-
dernější podoba webu.

l ZO finančně podporuje kulturní akce 
pořádané místními spolky, finanční pod-
pora vedla ke zvýšenému počtu kultur-
ních a společenských akcí v obci. 

l Nadále jsou osamělým osobám nad 
70 let rozdávány vánoční balíčky.

l Krajský úřad Středočeského kraje 
odbor kontroly provádí každoročně díl-
čí a konečný audit hospodaření obce. 
Za poslední uplynulé 2 roky, tj. 2008 
a 2009, auditoři neshledali v hospodaření 
obce žádné chyby či nedostatky.

l V zasedací místnosti OÚ byl pro ob-
čany zřízen veřejný internet zdarma.

l Obec vydala souhlas se zapojením 
obce Rostoklaty do územní působnosti 
MAS Region Pošembeří. Letos jsme se 
stali řádnými členy.

Ne vše se podařilo
l Zajištění financí na stavbu kanaliza-

ce.
l Vedení obce marně vede jednání 

s Policií ČR a Celní správou o omeze-
ní průjezdu nákladních automobilů přes 
obce. Požadovali jsme kontrolní vážení 
nákladních vozidel, ale zatím bez úspě-
chu.

l Opravy silnic III. tř., které vlastní 
kraj a spravuje SÚS, jsou ve špatném sta-
vu, dochází jen k základní údržbě

l Veřejné osvětlení v Rost. je v hava-
rijním stavu.

l Veřejný rozhlas v Rostoklatech je 
ve špatném stavu a jeho slyšitelnost je 
nízká, v NV chybí úplně. Připravujeme 
dotační žádost na MAS Pošembeří, po-
kud budeme úspěšní, můžeme se dočkat 
brzké realizace.

l Chybí školka. Pořízení pozemku pro 
stavbu je při cenách, které zde mají realitní 
kanceláře, nemožné.

l Snahy snížit počty dlužníků za KO 
jsou vedeny v rámci zákona, dlužníkům 
jsou dle zákona zasílány upomínky, vý-
zvy, je jim nabízena možnost dluh si od-
pracovat. Této možnosti někteří využívají. 

l Převod pozemků UZSVM na obec, 
většinou jde o bývalé církevní majetky, kte-
ré se zatím nesmějí převádět. Jedná se pře-
devším o část místní komunikace u hřiště, 
pozemek pod kabinami a část hřiště.

Na závěr bych ráda poděkovala 
za spolupráci všem zvoleným zastupi-
telům pro období 2006–2010. Děkuji, 

velice si vážím vzájemné spolupráce 
a dosažených výsledků.

zpráva z veřejné schůze občanů Rostoklat ze dne 20. září 2010

PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 – 2010

poskytovatel dotace rok přiznání název projektu dotace podíl obce celkové náklady % dotace
Středočeský kraj 2007 Lezecké centrum 74 877,00 Kč 18 720,00 Kč 93 597,00 Kč 80
Středočeský kraj 2007 Chodníky – západ Rost 121 000,00 Kč 211 824,00 Kč 332 824,00 Kč 36
Středočeský kraj 2008 3 ks radarů 250 000,00 Kč 78 135,00 Kč 328 135,00 Kč 76
Ministerstvo pro místní rozvoj 2008 Výsadba zeleně 70 000,00 Kč 33 768,00 Kč 103 768,00 Kč 67
Středočeský kraj 2008 2 kolotoče 25 857,00 Kč 17 238,00 Kč 43 095,00 Kč 60
Středočeský kraj 2008 Revitalizace rybníku NV II 134 000,00 Kč 139 074,00 Kč 273 074,00 Kč 49
Ministerstvo kultury ČR 2009 Oprava hřbitovní zdi 384 000,00 Kč 132 015,00 Kč 516 015,00 Kč 74
Středočeský kraj 2009 Přechod pro chodce 151 924,00 Kč 47 976,00 Kč 199 900,00 Kč 76
SZIF 2009 Oprava kostela sv. Martina 3 549 208,00 Kč 394 356,00 Kč 3 943 564,00 Kč 90
Česká pošta 2009 Česká pošta lidem- výsadba 60 000,00 Kč 0,00 Kč 60 000,00 Kč 100
Středočeský kraj 2010 NI vybavení pro SDH 79 200,00 Kč 8 800,00 Kč 88 000,00 Kč 90
SZIF – MAS Pošembeří 2010 Rekonstrukce KD-kuchyň 353 243,00 Kč 116 149,00 Kč 469 392,00 Kč 75
CELKEM 5 178 432,00 Kč 1 179 335,00 Kč 6 357 767,00 Kč

kostel sv. Martina

dětské hřiště

přechod pro chodce

Rybník Nová Ves II

rekonstrukce kuchyně v KD


