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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 

N ové zastupitelstvo obce 
naváže na práci bývalého 

ZO. Za několik týdnů budeme 
podávat již třetí dotační žádost 
na stavbu kanalizace a ČOV. 
Výsledek budeme znát začát-
kem příštího roku. 

Prosincové zasedání ZO 
bude zásadní pro následující 
rok, na programu bude schvá-
lení rozpočtu na rok 2011, 
rozpočtový výhled na období 
2012–2016. Jedná se velmi 
důležité dokumenty obce, 
s návrhem znění se o budete 
moci seznámit ve vývěskách 
obce. 

V krátkosti k plánované 
rekonstrukci domu čp. 26 
v Nové Vsi II – projektant 
dokončil projektovou doku-
mentaci ke stavebnímu povo-
lení. V minulých dnech byly 
osloveny dotčené orgány. 
Po obdržení jejich vyjádření 
bude podána žádost o staveb-
ní povolení na stavební odbor. 
Následně budeme vyhledávat 
vhodné dotační programy.

Občané z nové lokality 
v Rostoklatech směrem k trati 
požádali vedení obce o posu-
nutí označení začátek a ko-
nec obce. Po podání žádosti 

na odbor dopravy v Českém 
Brodě proběhlo místní šetření 
s pracovníkem DI Policie ČR 
v Kolíně. Označení obce bude 
posunuto za připravovanou 
výstavbu, tj. tam, kde nyní 
probíhají terénní úpravy. Sní-
žení rychlosti na 60 km/hod. 
bude platné až za autobusovou 
zastávkou u železniční zastáv-
ky. Realizaci hradí a realizuje 
SUS Kutná Hora. 

V minulých týdnech jsme 
se dočkali po několika urgen-
cích opravy kanálů na státní 
silnici. Občané si oprávněně 
stěžovali na otřesy a hluk, 

který způsobují především 
nákladní vozidla vjetím 
na kanály. Opraveny byly 
pouze dva kanály. Na tele-
fonický dotaz, proč nebyly 
opraveny všechny kanalizač-
ní vpustě, nám bylo vysvět-
leno, že důvodem je nedo-
statek finančních prostředků 
a k opravě dojde na jaře 
2011. Provizorně bylo místo 
označeno na náklady obce 
dopravním kuželem. Víme, 
není to nejlepší řešení, ale 
v tuto chvíli jediné možné.

Slovo starostky
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ZAJÍMAVÉ SLEVY pro obyvatele ROSTOKLAT
Nabízím plastová okna a dveře, dřevěná okna a dveře od společnosti VEKRA. Současně nabízím 
celou řadu doplňků a výrobků s tím souvisejících, jako jsou předokenní rolety, vnitřní žaluzie, 
parapety vnitřní/venkovní a sítě proti hmyzu. Poskytuji veškeré služby spojené s výměnou 
oken, dopravu, montáž, demontáž a zednické začištění. Konzultaci pro nezávaznou poptávku si 
můžeme domluvit na telefonu 724 334 649.

 !!!NOVINKA!!!

  VEKRA poskytuje ve spolupráci s firmou ESSOX, s. r. o., (Komerční banka),  
možnost financovat nákup nových oken prostřednictvím výhodného úvěru.

  S výměnou oken již nemusíte čekat, až si na ně našetříte. Kupte si nová okna na splátky,  
a tím hned začněte s úsporou na energiích.

INZERCE



Radka Nováková

Zvěstovatel
Rostoklatský

listopad 2010, číslo 74, strana 2 Zvěstovatel
Rostoklatský

listopad 2010, číslo 74, strana 3

Pokračování ze strany 1

Prosinec je v naší obci nabitý 
tradičními kulturními a spole-
čenskými akcemi. Ve spolupráci 
s agenturou J+D připravujeme 
vánoční koncert v kostele sv. 
Martina. Předběžný termín je 
stanoven na sobotu 4. prosince 
od 14 hod. V tuto chvíli ne-
známe podrobnosti koncertu. 
O programu budete informováni 
ve vývěskách a na webu obce. 
Srdečně Vás zveme a těšíme se 
na Vaši účast.

Slovo 
starostky

Zápis ze zasedání je vyvěšen 
na úřední desce a na E-desce 
na www.rostoklaty.cz.
Úřední hodiny a kontakty:
Pondělí a středa – 8 až 12 hod 
a 17 až 19 hod
Po předešlé dohodě lze schůz-
ku uskutečnit i mimo stanovené 
úřední hodiny.
Tel./fax: 321 672 721
e-mail: obec@rostoklaty.cz
web: www.rostoklaty.cz
Zasedání zastupitelstva se 
konají jedenkrát měsíčně, vždy 
první či druhé pondělí v mě-
síci. Pozvánky jsou zveřejňo-
vány sedm dní před jednáním. 
Připomínáme, že zasedání jsou 
veřejná a může se jich zúčastnit 
každý občan obce.

Příprava vánočních ozdob

Zveme všechny šikovné děti 
(menší s doprovodem) na tradiční 
výrobu vánočních ozdob pro 
naše vánoční stromy. Vyrobíme 
si nové druhy ozdob. Setkáme 
se v zasedací místnosti OÚ 
ve středu 1. prosince 2010 
v 16 hod.

Rozsvícení vánočních stromů 
v sobotu 4. prosince

V Nové Vsi II ve 13 hod 
u vysazeného stromu na návsi.

V Rostoklatech v 15 hod 
u Obecního úřadu.

Všichni jste srdečně vítáni.

Životní jubilea

Karel Strnad, Nová Ves II, Antonín 
Strnad, Josef Svatoň, František 
Burian, Vlasta Badová, Jan Ších, 
Milena Kröschelová, Miroslav 
Sejrek, všichni z Rostoklat

Kulaté výročí 
Marie Holubová, Jiří Kabeláč 
z Rostoklat

95. narozeniny oslaví 
dne 18. listopadu paní 
Vlasta Badová, která je 
naší nejstarší občankou. 
Přejeme jí jménem 
nového zastupitelstva, 
ale jistě i jménem vás 
občanů, hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a chuti 
do života.

Mikulášská nadílka

V neděli 5. prosince od 15.00 
hod. v kulturním domě proběhne 
Mikulášská nadílka. Přivítáme 
sv. Mikuláše s andělem a čerty. 
Pro děti bude připraven program 
a malé občerstvení zdarma. 
Dárky pro své děti přineste 
v označeném balíčku a předejte 
při příchodu pořadatelům. Vítáni 
jsou všichni.

Mikuláš s družinou  
na objednávku

Máte zájem pozvat Mikuláše 
s družinou k sobě domů? 
Volejte Mikulášskou linku  
736 54 11 52 
Více info na internetové adrese 
www.sdhrostoklaty.cz

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 31. 10. 2010 je 376 802,08 Kč

Nově přispěli: E. Hamtáková, 
Rostoklaty

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Rostoklaty
Celkový počet osob zapsaných ve výpisu ze seznamu voličů ........................ 387
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky ................................... 187
Celkový počet odevzdaných hlasů  ................................................................................ 187
Volební účast v % ................................................................................................................48,32

Zvolení členové zastupitelstva 

 Kandidátní listina Kandidát Navrhující Politická Hlasy Pořadí
  strana příslušnost  zvolení

 1 Sdruž. 1 Nováková 35 NK BEZPP 157 12,21 1
 nezáv.kand.  Radka
 1 Sdruž. 2 Hušner 46 NK BEZPP 139 10,81 2
 nezáv.kand.  Martin
 1 Sdruž. 3 Hamtáková 62 NK BEZPP 143 11,12 3
 nezáv.kand.  Emilie MVDr.
 1 Sdruž. 4 Šermauerová 55 NK BEZPP 143 11,12 4
 nezáv.kand.  Jaroslava
 1 Sdruž. 5 Albrechtová 52 NK BEZPP 138 10,73 5
 nezáv.kand.  Eva
 1 Sdruž. 6 Valach 31 NK BEZPP 138 10,73 6
 nezáv.kand.  David
 1 Sdruž. 7 Apltauerová 57 NK BEZPP 143 11,12 7
 nezáv.kand.  Blanka
 1 Sdruž. 8 Kmoch 27 NK BEZPP 143 11,12 8
 nezáv.kand.  Lukáš Ing.
 1 Sdruž. 9 Domitrek 61 NK BEZPP 141 10,97 9
 nezáv.kand.  Ján

 číslo název poř. příjmení, věk
   jméno, tituly

abs. v%

D ěkujeme všem občanům, 
kteří se zúčastnili komu-

nálních voleb. Vašeho zájmu 
o dění v obci si vážíme. Záro-
veň děkujeme členům volební 
komise, kteří zajistili bezpro-
blémový průběh voleb.

V pondělí 8. listopadu 2010 
se konalo ustavující zasedání, 
na kterém bylo zvoleno vedení 
obce. Novinkou je jmenování 
dvou místostarostů, kteří se 
podělí nejen o pracovní povin-
nosti, ale i o odměnu.

Uvolněnou starostkou je Rad-
ka Nováková.

Neuvolněnými místostarosty 
jsou Jaroslava Šermauerová a Martin Huš-
ner.

Předsedou finančního výboru je ing. Lu-
káš Kmoch, členové jsou Blanka Apltauero-
vá, Jiřina Potzová.

Předsedou kontrolního výboru je David 

Valach, členové jsou Ján Domitrek, Jan Pa-
kandl.

Předsedou kulturní a sociální komi-
se je Blanka Apltauerová, členové jsou 
MVDr. Emilie Hamtáková, Věra Vohánko-
vá.

Volby do zastupitelstva 2010

Pracovní příležitost
Hledáme brigádníka na úklid sněhu 
od prosince 2010 do února 2011, ev. března 
2011
místo: Nová Ves II
odměna: 1 500 Kč/měs.
V odměně je zahrnuto:
n  pohotovost v zimním období 
n  úklid 2 autobusových zastávek a chodníku 

podél parku
n  úklid pomocí hrabla 
n  odklizení sněhu bude zajištěno do 7 hod. 

ranní 
Bližší informace na Obecním úřadě 
Rostoklaty

Rozšíření služeb v rámci 
projektu E-Box

E-box umístěný na chodbě OÚ 
byl rozšířen o box na baterie. 
Na stávající sběrnou nádobu 
byla nově instalována schránka 
sloužící ke sběru baterií a aku-
mulátorů.

Co patří do E-Boxu ? 
E-box je určen pro sběr ne-
funkčních drobných elektroza-
řízení ( kalkulačky, počítačové 
myši, klávesnice, DVD přehrá-
vače, MP3 přehrávače, kamery, 
fotoaparáty, telefony aj. max 
rozměru 27x28 cm. E-box ob-
sahuje oddělenou část pro sběr 
akumulátorů a baterií. 
Do nádoby NEPATŘÍ žárovky 
a zářivky


