
A ni v létě a na podzim spolek rosto-
klatských hasičů nezahálel. Připra-

vil pro občany nejen z Rostoklat a Nové 
Vsi II několik kulturních akcí. V srpnu 
a září se na místním fotbalovém hřišti 
konala akce nazvaná Letní filmový ma-
raton. Úspěch první akce zcela předčil 
všechna očekávání, a tak spousta z nás 
okusila přímo elektrizující atmosféru, při 
které se plná tribuna společně směje vy-
řčeným vtipům klasiky českého stříbrné-
ho plátna. V pozdních ranních hodinách 
střídá smích sdílený strach z neznámého 
konce posledního filmu. Kdo nezažil, ne-
pochopí, a proto nezbývá než doufat, že 
příští rok nám bude umožněno prožít fas-
cinující atmosféru místního letního kina 
znovu. 

Rostoklatská Drakiáda je akce, která 
je určena zejména dětem, nicméně již 
minulý ročník naznačil, že i dospělí 
si zde přijdou na své. Počasí bylo vy-
bráno s nesmírnou pečlivostí, což jistě 
všichni přítomní ocenili. K vidění bylo 
35 krásně létajících draků a mnoho 
dětského nadšení při plnění doplňko-
vých disciplín. Zlatým hřebem soutěží 
se bezesporu stala „nejdelší čtyřkolka 
na světě“, za jejíž zapůjčení ještě jed-
nou děkujeme společnosti Journeyman 
CZ, s. r. o. Taktéž děkujeme za mož-
nost otestovat tento stroj na právě po-
sekaném kukuřičném poli. Pochout-
ky z místního stánku s občerstvením 
a hlavní ceny pro vítěze disciplín o nej-
hezčího, největšího a nejlépe létající-

ho draka – auta na dálková ovládání – 
pouze dokreslily příjemný sobotní den. 
Náš velký dík patří obecnímu zastupi-
telstvu v čele s paní Radkou Nováko-
vou za finanční i morální podporu této 
akce. Především však děkujeme všem, 
kteří dorazili a pomohli nám společně 
vytvořit výjimečnou atmosféru. 

Doufáme, že se všem zúčastněným 
akce líbily, a věříme, že se společně 
uvidíme i u dalších společenských akcí, 
které jsou plánovány. Nejbližší událostí, 
kterou pořádá SDH Rostoklaty, je Mi-
kulášská diskotéka konaná 3. 12. 2011 
a obecním úřadem pořádaná Mikulášská 
besídka, na které s obcí opět spolupracu-
jeme. Těšíme se na vás.  
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V  polovině října 
byla zaháje-

na oprava prostoru 
obchodu smíšeného 
zboží v Rostoklatech 
č. p. 32. Rekonstrukci 
provádí Stavitelství 
Korec. Konkrétně byl 
instalován sádrokarto-
nový strop, provedeny 
nové omítky, malba, 
ústřední topení vč. 
elektrokotle. Objed-
nána byla protisklu-
zová a otěruvzdorná 
dlažba. Při průběžné 
kontrole bylo zjištěno, 
že pokládaná dlažba 
není protiskluzová. 
Následovala rychlá 
jednání se stavební 
firmou o nápravě. 
Závěr obce – investora 
– byl nekompromis-
ní, ale pochopitelný. 
Nevyhovující dlažba 
byla odstraněna a byla 
položena námi objed-
naná protiskluzová 
a otěruvzdorná dlaž-
ba. Chyba nevznikla 
na straně Stavitelství 
Korec, ale na straně 
výrobce dlažby a dobu 
rekonstrukce prodlou-
žila o dva dny. 

Věříme, že nové 
a především bezpečné 
prostory oceníte. Za-
stupitelé obce mají zá-
jem udržet v obci chod 
smíšeného zboží a výší 
nájmu, 125 korun za 
měsíc + spotřebovaná 
el. energe, podporují 
současného nájemce. 
Věříme, že i nájemce 
pan R. Bumba přispěje 
svými službami k vaší 
spokojenosti.

Slovo 
starostky

Letní kino a Drakiáda

Pokračování  
na straně 3

V sobotu 15. října pro nás Sdružení dobrovolných hasičů uspořádalo druhý 
ročník rostoklatské Drakiády. Počasí bylo slunečné a na fotbalové hřiště 

přišlo soutěžit přes 30 dětí. Vítr byl spíše mírný a běžným drakům se moc 
létat nechtělo. Nejvýše a nejdéle létali jen dva draci, barevný papoušek 

Lady V. a černý Batman Štěpána Z. Doprovodný program, především 
neobvyklá čtyřkolka, byl pestrý a nejen děti strávily příjemný den.  

Děkujeme SDH a těšíme se na další ročník Drakiády.



Radka Nováková

Zvěstovatel
Rostoklatský

listopad 2011, číslo 84, strana 2 Zvěstovatel
Rostoklatský

listopad 2011, číslo 84, strana 3

Pokračování ze strany 1

P odzim je tradičně ob-
dobím podávání dotací. 

V září jsme podali na MAS 
Region Pošembeří aktualizo-
vanou dotační žádost o pod-
poru na herní prvky do obou 
částí obce. Ani tentokrát jsme 
neuspěli. Neztrácíme naději 
a své štěstí zkusíme i na Kraj-
ském úřadě Středočeského 
kraje. Zastupitelstvo obce 
odsouhlasilo podat žádosti o: 
1) rekonstrukci domu č. p. 26 
v Nové Vsi II, 2) pořízení her-
ních prvků pro obě části obce, 
3) vybavení pro SDH. Termín 
podání žádostí je 15. 12. 2011.

Nejdůležitější dotační 
žádostí, kterou jsme v minu-
lých dnech dokončili a 2. 11. 
odeslali Státnímu zeměděl-
skému a intervenčnímu fondu, 
je žádost o dotaci na stavbu 
kanalizace a ČOV. Celkové 
náklady stavby jsou kalkulová-
ny ve výši 37,3 milionu korun, 
dotace ve výši 26 milionů 
korun. Rozhodnutí SZIF bude 
známo na jaře 2012.

V  krátkosti k opravě 
kostela sv. Martina – 

reklamace barevnosti fasády, 
oprav soklu a oprav střešní 
krytiny byla firmou Gema Art 
Group, a. s., uznána. Střešní 
krytina byla opravena, ostat-
ní práce budou realizovány 
na jaře 2012. Dokončeny byly 
i práce plánované na rok 2011, 
tj. statické zajištění, které 
realizovala firma OMISTAV, 
s. r. o., i odvlhčení kostela, 
které realizovala firma Jan 
Jelínek. Celkové náklady 
činily 637 949 korun oproti 
plánovaným 700 000 korun. 
Do 15. 12. 2011 bude zpraco-
váno a podáno na Ministerstvo 
kultury ČR závěrečné vy-
hodnocení. Odborný dohled, 
tj. Národní památkový ústav 
a památkový odbor MěÚ 
Český Brod, neměl k pracím 
žádné připomínky.

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 23. listopadu 2011 v 16 hod.

Rozsvěcení vánočních stromů
V neděli 4. prosince v 15 hod. proběhne 
rozsvěcení stromku u Obecního úřadu 
v Rostoklatech.
Všichni jste srdečně vítáni.

Letos poprvé se zdobení vánočního 
stromu v Nové Vsi II ujal Osadní výbor. 
Do uzávěrky tohoto čísla však nesdělil 
termín konání.

Mikulášská nadílka
V sobotu 3. prosince od 13.00 hod. 
v Kulturním domě proběhne Mikulášská 
nadílka. Přivítáme sv. Mikuláše s andělem 
a čerty. 
Pro děti bude připraven program a malé 
občerstvení zdarma.

n  V premiéře v Rostoklatech uvidíme 
bublinovou show. Představí se nám 
profesionální bublinář a světový 
rekordman Matěj Kodeš. Těšit se můžete 
na zajímavé vystoupení, při kterém 
uvidíte bubliny někdy až neuvěřitelných 
velikostí a tvarů, bublinové krychle, 
hvězdičku, kolotoč, pytel plný bublin, 
hořící, levitující a kouřové bubliny 
a oblékání zájemců do bublin. Představení 
potrvá 20 min. Po vystoupení bude 
následovat 40minutový workshop – tzv. 
bublinová škola, děti si mohou vyzkoušet 
bublinovou směs, naučit se některé 
triky mistra bublináře a dozvědět se tipy 
na namíchání vlastního bublifuku.

Vítáni jsou všichni.

Označený balíček pro vaše dítě předejte 
při příchodu pořadatelům. Přivítáme, 
pokud se omezíte na 1 balíček pro 1 dítě. 

Mikuláš s družinou na objednávku
Máte zájem pozvat Mikuláše s družinou 
k sobě domů? Volejte Mikulášskou linku 
736 54 11 52, více info  
na www.sdhrostoklaty.cz.

Nalezena náušnice
Poctivá nálezkyně předala na obec-
ní úřad náušnici. Majitel/ka si ji může 
po předložení druhé náušnice vyzved-
nout v kanceláři OÚ.

Nákupní výlet do Polska
Odjezd přihlášených zájemců za ná-
kupem do Kudowa Zdroje – v sobotu 
26. 11. 2011 v 6 hod. z Rostoklat-návsi. 
Vyúčtování bude provedeno po usku-
tečnění zájezdu.

Prodloužení svozu bioodpadu
Svoz bioodpadu byl prodloužen  
do úterý 29. 11. 2011.

Životní jubilea
Karel Strnad z Nové Vsi II, Antonín 
Strnad, Marie Holubová, Josef Svatoň, 
František Burian, Vlasta Badová, Jan 
Ších, Jiří Kabeláč z Rostoklat

kulaté výročí:
Arpád Szalai, Milena Kröschelová  
z Rostoklat

O bčanské sdružení DIAKONIE 
Broumov vyhlašuje ve spolupráci 

s obcí Rostoklaty sbírku použitého oša-
cení.

Níže uvedené doneste v igelitových 
pytlích či krabicích:
n  letní a zimní oblečení (dámské, pán-

ské, dětské)
n  lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěr-

ky, záclony
n  domácí potřeby – nádobí bílé i černé, 

skleničky (vše nepoškozené)
n  vatované přikrývky, polštáře, deky
n  obuv (nepoškozenou)
n  hračky (nepoškozené a kompletní)
Termín
7. až 11. listopadu 2011
Místo
Rostoklaty 32, Obecní úřad

Pálení přírodních materiálů – listí, větví
P okud budete na svých zahradách pálit listí či větve, nezapomeňte tuto skutečnost 

ohlásit Hasičskému záchrannému sboru na http://hzssk.webrex.cz.
Způsob zadávání je jednoduchý, oznámíte datum, dobu pálení, kontaktní telefon 

a v mapě označíte přibližné místo pálení. Takto zadané pálení ušetří cenné minuty 
pro vyšetřování skutečných tísňových volání.

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 30. 10. 2011 je 

386 048,31 Kč
Poznámka ke stavu účtu:  
KB měsíčně odečítá 20 Kč 

za doručení výpisu. 

Slovo starostkyPozvánky na kulturní akce

Sbírka ošacení


