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V  minulých týdnech jste, Vy 
vlastníci nemovitostí v obci, 

obdrželi z Městského úřadu 
v Českém Brodě odboru životního 
prostředí a zemědělství Oznámení 
o zahájení řízení o prodloužení 
lhůty k dokončení stavby „Splaš-
ková kanalizace a ČOV v obcích 
Rostoklaty a Nová Ves II“. Jedná 
se pouze o administrativu, tak 
abychom měli stále platné staveb-
ní povolení – Rozhodnutí, které je 
nezbytné při podávání dotačních 
žádostí. Za několik týdnů bude 
opět rozesíláno vydané stavební 
povolení – Rozhodnutí, Vysoké 
finanční nároky, které má MěÚ 
s odesíláním Rozhodnutí budou 
po dohodě sníženy tak, že dopisy 
budou uloženy k vyzvednu-
tí v kanceláři OÚ. O termínu, 
ve kterém si budete moci Roz-
hodnutí vyzvednout Vás budeme 
informovat. Předem děkujeme 
za spolupráci.

V  letošním roce, ač to bylo 
na podzim 2010 avizováno, 

Státní zemědělský intervenční 
fond (SZIF) nevyhlásil dotační 
titul na podporu stavby kanali-
zace a ČOV. Pravděpodobně se 
tak stane na podzim 2011, už 
nyní lze říci, že tato výzva bude 
poslední. Jsme připraveni zkusit 
štěstí i v této výzvě.

O bec Rostoklaty podala 
dotační žádost do MAS 

Region Pošembeří. Předmětem 
žádosti je pořízení dvou herních 
prvků na dětské hřiště v Rosto-
klatech a Nové Vsi II. Předpo-
kládané celkové náklady činí 
296 tisíc korun, dotace 221 tisíc 
korun. TJ Sokol, resp. Traverza, 
podala žádost o dotaci na nákup 
zahradního traktoru a zavlažo-
vacího zařízení, celkové náklady 
132 tisíc korun. 

Slovo 
starostky

Jan Psota ml., 
kronikář obce Rostoklaty

N a východním okraji obce 
stojí  původně  gotický 

kostel sv. Martina, zmiňovaný 
poprvé  roku  1352  při  platbě 
24  grošů  papežského  desát-
ku.  Patronem  a  patrně  i  sta-
vitelem  kostela  byl  pražský 
měšťan Menhart Rokycanský. 
Prvním  farářem  byl  do  roku 
1358 Kryštof. Původně opev-
něný  kostel  byl  renesančně 
a barokně přestavěn. Ve věži 
se zachovalo původní gotické 
zdivo s hrotitými střílnami. 

Vzácná je kamenná kazatel-
na Martina Kolínského z roku 
1574 a kruchta s kamennými 
tabulkami z  let 1614–18 při-
pomínající  rychtáře,  sousedy 
i  patrona  kostela  Albrechta 
Jana Smiřického. Gotická loď 
i presbytář byly za  jeho vlá-
dy přestavěny v renesančním 
slohu.  Presbytář  s  oratořemi 
na  každé  straně  je  sklenut 
křížovou klenbou. Téměř zni-
čený kostel byl obnoven roku 
1688–1700  za  vlády  Jana 

Adama  Ondřeje  z  Liechten-
steinu společně se sousedním 
kostelem  v  Tuklatech,  který 
provedl  rozsáhlou  barok-
ní  přestavbu  včetně  zřízení 
hřbitovní  brány.  Hlavní  oltář 
z  roku  1682,  opravený  roku 
1712, nesl obraz  sv. Martina 
a obraz korunování P. Marie. 

Veškerý inventář byl v 90. 
letech  20.  století  odcizen 
zloději.  Ve  věži  visí  zvon 
z  roku  1479.  Další  zvony 
z let 1682 a 1773 byly za 1. 
sv.  války  roztaveny  pro  vá-
lečné  účely.  Při  opravách 
roku  1900  byly  z  kruchty 
sejmuty dvě nápisové desky 
a  bylo  zřízeno  dřevěné  zá-
bradlí.  K  větší  opravě  kos-
tela došlo v letech 1929–30. 
Od  ledna  2008  je  kostel 
ve  vlastnictví  obce  Rosto-
klaty. V roce 2009 byla obci 
přidělena  dotace  Státním 
zemědělským  intervenčním 
fondem ve výši 3 549 milio-
nů korun na rekonstrukci zá-
padní věže a zastřešení lodě 
kostela.  Rekonstrukce  byla 
dokončena v květnu 2010.

Historie Nové Vsi II 
a Rostoklat 6. část

V šimli jste si,  jak se nám zazelenaly 
a  rozkvetly  plochy  u  chodníků  či 

v betonových nádobách? Děkujeme Vám 
všem,  kteří  svou  prací  přispíváte  k  lep-
šímu vzhledu obce. V Nové Vsi  II byly 
umístěny další 4 betonové květináče. OÚ 
uhradil  náklady  na  výsadbu  a  Osadní 
výbor nádoby osázel a zajišťuje zálivku. 
V  následujících  dnech  budou  chodníky 
zameteny, na silnice a místní komunika-

ce  pozveme  zametací  vůz  Technických 
služeb Č. Brod.

Stále  se  však  najdou  jednotlivci,  kte-
ří  „předají“  svůj  odpad  ke  kontejnerům 
na  tříděný  odpad.  Obec  to  přece  ukli-
dí!  U  pošty  byl  přidán  jeden  kontejner 
na plasty. Věříme, že provinilci se zastydí 
a příště odloží odpad  tam, kam správně 
patří,  abychom  měli  kolem  sebe  hezké 
prostředí.

Zeleň v obci
STAVEBNÍ PRÁCE 
pro vás provede

Květoslav Šermauer 
Rostoklaty 62

Tel.: 731 826 69



Radka Nováková
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V pondělí 30. 5. jsme se účast-
nili veřejné obhajoby projektu, 
tzn. zpracovali jsme prezentaci, 
kterou zhlédla porota, a odpo-
věděli jsme na jejich dotazy. 
Do jarní, IV. výzvy byly podány 
projekty za cca 12 milionů korun, 
rozděleno bude 5 milionů korun. 

V  obou částech obce bylo 
doplněno svislé dopravní 

značení dle pokynů Dopravního 
inspektorátu Policie ČR v Kolíně. 
Označili jsme začátek a konec 
obce Nová Ves II směrem od ki-
osků, zpomalovací pruhy byly 
doplněny značkami E1 s textem 
„2 x“. 

Z a pár dnů začíná dětmi nej-
oblíbenější část roku, letní 

prázdniny. Přejeme krásné prožití 
prázdnin a vždy šťastné návraty 
domů. Rostoklatský Zvěstovatel 
bude mít také prázdniny a další 
číslo vyjde v září.

Slovo 
starostky

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 31. 5. 2011 je 

382 618,35 Kč
Poznámka ke stavu účtu:  
KB měsíčně odečítá 20 Kč 

za doručení výpisu. Kreditní úrok 
v tomto měsíci činil 6 Kč.

Prázdninový provoz Obecního 
úřadu

Od 1. 7. do 31. 8. 2011 změna 
úředních hodin:
l  pondělí 8–12 a 17–19 hod
l  středa 8–12 hod.
Schůzku mimo úřední hodiny  
si lze sjednat na tel.: 321 672 721

Vítání občánků
Ve středu 15. června 2011 se 
od 18 hod. bude konat v zasedací 
místnosti slavnostní přivítání 
15 občánků narozených od července 
2009 do května 2011, s trvalým 
pobytem v obci.  
Vážení rodiče, pokud jste neobdrželi 
pozvánku, kontaktujte Obecní úřad. 
Údaje z matriky dostává OÚ se 
zpožděním. Děkujeme.

Výstavba polní cesty P6  
v k. ú. Nová Ves II

Ministerstvo zemědělství, 
Pozemkový úřad Kolín provedl 
komplexní pozemkovou úpravu 
k. ú. Nová Ves II. V rámci této 
úpravy byla zahájena v dubnu 2011 
výstavba polní cesty na parc. dle 
KN 622 a KN 624 v k. ú. Nová Ves 
II. Délka cesty je 1590 m. Tento 
projekt je navržen pro zpřístupnění 
pozemků vlastníků dotčených 
pozemkovými úpravami. 

Životní jubilea
ČERVEN
Jaroslav Nekolný, Renata Fenclová, 
Zdenka Nekolná z Rostoklat 
kulaté výročí:
Bohumil Šmejkal, Petr Hamták 
z Rostoklat  
ČERVENEC
Eva Šabaková, Květoslava 
Svobodová, Jana Lukášová 
z Rostoklat 
Josef Šaler z Nové Vsi II
kulaté výročí:
Jarmila Kupková, Tibor Menšík 
z Rostoklat  
SRPEN
Alena Soukupová, Jindřiška 
Tůmová, Luboš Křeček, Helena 
Jelínková, Antonín Libich, Václav 
Drbal, Stanislav Malik, Božena 
Budařová, František Horký, Josef 
Lukáš z Rostoklat  
František Kříž z Nové Vsi II
kulaté výročí:
Naděžda Drbalová

zemřela:
Jarmila Ropková z Nové Vsi II

L etos v sobotu 7. května se v rámci 
zahájení rybářské sezony na našem 

malém, avšak milovaném rybníčku konala 
soutěž v lovu ryb. Tato akce se pořádá již 
několik let a opět se nám, jak se v posled-
ních letech stává pravidlem vydařilo po-
časí. Na množství návštěvníků a majitelů 
rybářských prutů si také stěžovat nemů-
žeme. K poslechu zahrála skupina Emma, 
k tanci posléze notebook Jana Pakandla. 

Dále je třeba poděkovat všem, kteří 
se na akci ať už činem či radou podíleli, 
chtěl bych vyzdvihnout pana Hamtáka 
Jakuba, jeho přítelkyni Báru Majerovou 
a Kateřinu Musilovou, kteří od hodin 
ranních do hodin pozdních práci v ku-
chyni zastali, a přesto se mile usmívali 

na zákazníky. Jak už to bývá, tak večerem 
den končí a ráno na nás nový se usmě-
je, avšak obavy, že ráno nikdo na úklid 
nedorazí, se nevyplnily. Nový předseda 
spolku J. Hamták vzbudil osazenstvo, 
které hlídalo hasičárnu a přilehlé okolí, 
a svým příkladem vyburcoval nás k úkli-
du, ke kterému se přidávalo více a více 
lidí, takže v 11 bylo uklizeno. 

Děkuji jmenovitě panům Menšíkovi, 
Nezavdalovi, Koštálovi, Nekolnému L., 
Dlouhému P., Mokošínovi a samozřejmě 
děkujeme paní starostce za příspěvek 
na tuto akci.

Článek převzat z webu  
www.rostoklaty.cz/rybari,  

autor L. Dobřanský

Ohlédnutí 
za společenskými 
akcemi

Obecní úřad Rostoklaty
Dětský den „Těšíme se na léto“ 

kde: náves v Nové Vsi II
kdy: sobota 18. 6. 2011 od 14.00 hodin
soutěže: 
běh,
skákání v pytli,
skákání přes švihadlo, 
jízda na kole a další
pořádá:
Osadní výbor Nová Ves II
s finančním příspěvkem Obecního úřadu 
v Rostoklatech

V  sobotu 4. 6. se konala již 
tradiční oslava Dětského dne. 

Nově se celé organizace s finanční 
podporou obce ujali členové SDH. 
Okolo půl desáté byly zahájeny 
soutěže, při nichž děti vyzkoušely 
svoje dovednosti. Program doplnilo 
vystoupení mažoretek z Českého 
Brodu a ukázka dravců společnosti 
Merlin. Děti, ale i dospělí, kteří 
měli odvahu, si vyzkoušeli práci 
s dravci. Den vrcholil dražbou 
a kácením májky. Nejvyšší nabíd-
ka padla od doktora Chrpy, který 
vydražil májku za 1 450 korun.

Poděkování patří všem, kteří se 
podíleli na přípravě a organizaci 
celého dne.


