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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 
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V še nejlepší v novém roce, hodně 
zdraví, spokojenosti a dobré nálady 

Vám přejí zastupitelé.

V  polovině prosince loňského roku 
byly na webu naší obce vyvěšeny 

informace o návrhu změny č. 2 Územní-
ho plánu obce Břežany II. Zastupitelstvo 
obce Břežany II  bylo, a stále je, před 
závažným rozhodnutím, zda schválit, či 
neschválit změnu Územního plánu č. 2, 
která mj. zahrnuje manipulační plochu 
– výsypky – k již schválenému dobýva-
címu prostoru z roku 2002.

Projednávání Změny č. 2 ÚP bylo 
zahájeno na konci roku 2009. V prů-
běhu projednávání obce Rostoklaty,  
Tuklaty, Horoušany a Vyšehořovice 
podávaly připomínky k návrhu Změny 
č. 2, resp. k zahrnutí JZ a JV výsypky 
a s tím souvisící zvýšení prašnosti, 
zvýšení nákladní dopravy a poškozo-
vání a znehodnocování nemovitostí. 
Změna č. 2 dále obsahuje lokality: 
smíšené bydlení, venkovské bydlení, 
mateřskou školu, chodník k ČD. Proti 
těmto záměrům neměly a nemají okol-
ní obce námitek. V začátku projedná-

vání Změny č. 2 bylo obci Břežany 
II doporučeno rozdělit návrh zadání 
změny č. 2 tak, aby výsypky tvoři-
ly samostatnou změnu. K rozdělení 
nedošlo. V listopadu 2011 se staros-
tové obcí Rostoklaty a Vyšehořovice 
účastnili zasedání zastupitelstva obce 
Břežany II a vyzvali zastupitele k opě-
tovnému zvážení následků schválením 
změny č. 2 ÚP. Těžba je naplánovaná 
na 40–50 let. V prosinci 2011 následo-
valy další aktivity.

Slovo starostky
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P ředstavujeme: Ing. Jana Lenková – 
vedoucí projektu Maminky, nebojte 

se podnikání!

Proč jste se do projektu zapojila?
Když bylo mé dceři 10 měsíců, vrátila 

jsem se na částečný úvazek do původ-
ního zaměstnání manažerky v reklamní 
agentuře. Pokud bych se věnovala své 
profesi naplno, neměla bych na dceru 
vůbec čas. Zároveň jsem měla pocit, že 
mě „velké strategie“ cizích klientů pře-
staly zajímat. Věděla jsem, že musím jít 
„do něčeho svého“. 

Když jsem s roční holčičkou na klíně 
rozjížděla Rodinný klub Veselý čertík, 
měla s podnikáním malé a se založením 
pobočky nulové zkušenosti. Za-
čátky nebyly jednoduché. Díky 
zkušenostem z projektového říze-
ní, radám z okolí, hodinám hledání 
na internetu a velikému odhodlání 
byl klub v termínu otevřen, nic-
méně mohlo to jít lépe a bez mno-
hých překvapení. Kdybych měla 
znalosti, které mám nyní, mohla 
jsem ušetřit spoustu času i financí. 
Rozhodla jsem se tedy připravit 
takový projekt, který ostatním ma-
minkám pečujícím o děti tuto ces-
tu usnadní, aby neklopýtly tolikrát 
jako já. A Evropský sociální fond 
byl stejného názoru – projekt je 
financovaný z programu OP LZZ.

Co je cílem projektu?
Nabídnout rodičům alternativu 

oproti klasickému pracovnímu 
poměru, pokud se při péči o děti 
chtějí věnovat i profesnímu rozvo-
ji, aniž by potomky museli na de-
set hodin denně odkládat.

Proč podnikání?
Podnikání je velice vhodným způso-

bem seberealizace při péči o děti přede-
vším kvůli obrovské časové flexibilitě 
a svobodě rozhodování. Samozřejmě má 
i svá negativa – například nutnost vstup-
ních investic nebo osobní zodpovědnosti.

Co se konkrétně v rámci projektu 
naučí?

Účastníci dostanou „na stříbrném 
podnose“ všechny teoretické a praktic-
ké informace, aby mohly začít hladce 

podnikat. Nebudeme za ně vymýšlet, 
co by měli dělat. Každý rodič má něja-
ké znalosti, nápady, dovednosti. My je 
naučíme, jak vše vyřídit na úřadech, jak 
získat finance, jak vést účetnictví, jak 
svůj projekt správně komunikovat, jak 
jednat s dodavateli, jak si vytvořit webo-
vé stránky apod. Kurzy jsou hodně prak-
ticky zaměřené, tj. učit se budou od lek-
torů/podnikatelů, z jejich případových 
studií. Podrobný rozpis kurzů naleznete 
na www.nebojtesepodnikani.cz.

Kdy projekt začíná? Jak je dlouhý?
Výuka druhé vlny začíná v březnu 

2012. Kurzy trvají čtyři měsíce (2x nebo 
1x týdně 3 hodiny výuky), navazují 4 dny 

praxe v průběhu měsíce a dále pět měsíců 
individuálního poradenství při rozjíždění 
vlastního projektu účastníků. 

Kolik účast v projektu stojí?
Nic. Kurzy a veškeré doprovodné služ-

by (občerstvení a hlídání) jsou zdarma. 
Pokud přijedete vlakem nebo MHD, 
obdržíte až 1 000 korun jako příspěvek 
na dopravu.
Pro koho je projekt určen?

Pro rodiče pečující o dítě s trvalým 

bydlištěm mimo hlavní město Praha. Vět-
šinou půjde o maminky na rodičovské do-
volené (ideálně v posledním roce) nebo 
těsně po skončení rodičovské dovolené  
a hledající uplatnění. Zvláště vhodné je 
to pro ty maminky, které vědí, že při péči 
o děti se na původní pozici nebudou moci 
vrátit. Nebo třeba mají živnostenský list 
například ještě z dob studia a nyní by se 
chtěly pustit do nového projektu.

Je třeba mít určitý stupeň vzdělání?
Ne. Projekt je postaven tak, že potřeb-

né informace dostane vysokoškolačka 
pro budoucí řízení cestovní kanceláře 
stejně jako vyučená kuchařka pro otevře-
ní vlastního pekařství.

Co mají zájemci udělat?
Na www.nebojtesepodnikani.cz na-

leznete nejen podrobnější informace 
o projektu, ale také registrační formulář. 
Pokud od nás potřebujete doplňující in-
formace, neváhejte nás kontaktovat na te-
lefonu +420 724 535 898 nebo e-mailu: 
info@nebojtesepodnikani.cz.

Děkujeme za rozhovor  
a přejeme hezký den

Přijďte se
dozvědět více

Maminky, nebojte se podnikání! 
Ukážeme Vám, jak na to!

Podnikání umožňuje:
• svobodu rozhodování
• časovou fl exibilitu
• seberealizaci při péči o děti

Rodičům pečujícím o děti s bydlištěm 
mimo hl. m. Prahu proto nabízíme:
•  Ucelené a praktické informace k přípravě 

vlastního projektu a rozjezdu podnikání
•  Dopolední a odpolední kurzy max. 2x týdně, 

praxi a individuální poradenství
•  Hlídání dětí pod dohledem zkušených chův
•  Začátek kurzů 5. března 2012
•  Kurzy, hlídání i občerstvení zdarma, možný příspěvek na MHD

Více informací:
email: info@nebojtesepodnikani.cz

www.nebojtesepodnikani.cz
Tel.:  724 535 898

 18. 1.   Dolní Počernice, RK Veselý čertík, 
Národních hrdinů 3 

 23. 1.   Brandýs n. L, Brandýský Matýsek, 
Zahradnická 1723/A

 25. 1.   Čelákovice, Kulturní dům, Sady 17. 
listopadu 1380/6

 30. 1.   Nymburk, MC Svítání,  Letců R.A.F. 1989
 1. 2.   Pečky, MC Pramínek, Tř. J. Švermy 141

 6. 2.   Úvaly, Kačenčina školička, Náměstí Arnošta 
z Pardubic 16

 8. 2.   Přišimasy, Klub Šikulka, v budově OÚ 
Přišimasy

 13. 2.  Český Brod, Kavárna U Madony, Suvorovova 58 
 15. 2.   Dolní Počernice, Hotel Svornost, 

Novozámecká 284 
 20. 2.   Kolín, RC Hvězdička, Antonína Kaliny 1351

vždy v pondělí nebo středu 9 – 12 hodin, každou celou hodinu prezentace, tj. v 9, 10 a 11:00

a5-sirka-kolin.indd   1 13.12.2011   9:21:52

Maminky, nebojte se podnikání!



Radka Nováková

V  únoru 2011 nám byla Ministerstvem 
kultury ČR přislíbena dotace ve výši 

630 000 korun na obnovu kulturní památky 
kostela sv. Martina, konkrétně na statické za-
jištění zdiva a odvlhčení a odvodnění objektu.

V březnu proběhlo výběrové řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu. Nabídku 
podaly tři společnosti. Stanoveným 100% 
kritériem byla cena nabídky. Komise na-
bídky vyhodnotila takto: 1. Omistav, s. r. o., 
2. Geosan Group a. s., 3. Gema Art Group, 
a. s. Následoval výběr zhotovitele na odvlh-
čení a odvodnění objektu. Podány byly tři 
nabídky, vyhodnocení: 1. Jan Jelínek, 2. Bo-
humil Procházka, 3. Omistav, s. r. o.

V červnu byl zahájen nezbytný archeolo-

gický průzkum. Byly provedeny tři sondy, 
v jižní a severní části lodě a u věže. Arche-
ologické požadavky na základě provedeného 
průzkumu – provádění výkopů od 0,9 m pou-
ze archeologickým způsobem – změnily roz-
sah zemních prací a bylo přistoupeno pouze 
k odvlhčení kostela.

Průběh prací byl pod dohledem pracovni-
ce NPÚ a pracovníka památkové péče MěÚ 
Č. Brod. 

Statické zajištění a odvlhčení objektu bylo 
dokončeno v říjnu 2011.

V listopadu bylo vyhotoveno vyúčtová-
ní a závěrečné vyhodnocení akce. Celko-
vé náklady činily 637 949 korun, dotace 
574 145 korun a podíl obce 63 795 korun.
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Poplatek za svoz 
komunálního odpadu 
za rok 2012

Zastupitelstvo obce na svém 
zasedání dne 31. 10. 2011 
odsouhlasilo místní poplatek 
za svoz komunálního odpadu  
ve výši 500 Kč na osobu, tj. 
stejně jako v roce 2011.

Poplatek za psa: 
první pes 100 Kč 
druhý a další 150 Kč

Splatnost poplatku: 
Od 16. ledna  do 29. února 2012 
v úředních hodinách (pondělí 
a středa od 9 do 12 hod, 17 až 
19 hod.) v kanceláři OÚ. 

Poděkování 
Ráda bych poděkovala 
Kubovi Hamtákovi, Lukáši 
Dobřanskému, Ondrovi 
a Honzovi Pakandlovým 
a panu Josefu Navrátilovi 
za odbornou instalaci kotle, 
která proběhla rychle a bez 
komplikací.
Vaší pomoci si velice vážím, 
děkuji.  Helena Jelínková

Kalendář 2012
Kalendář na rok 2012 
s historickými vzpomínkami 
z našich obcí si můžete 
zakoupit na OÚ od 12. 12. 2011.
Cena: 150 Kč vč. DPH

Nalezena náušnice
Poctivá nálezkyně předala 
na obecní úřad náušnici. 
Majitel/ka si ji může 
po předložení druhé náušnice 
vyzvednout v kanceláří OÚ.

Životní jubilea
Josef Mestek, Bohuslav 
Nezavdal, Aurelia Škopová, 
Jan Košťál, Jaroslav Strnad, 
Jaroslav Stejskal, Emílie 
Hamtáková z Rostoklat 
kulaté:
Drahoslava Burianová, Olga 
Maliková z Rostoklat 
zemřela:
v prosinci 2011 Maria 
Červeňáková z Nové Vsi II
v lednu zemřela paní Marie 
Strnadová z Nové Vsi II

Přispěla: M. Kröschelová 
z Rostoklat 

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 30. 11. 2011 je 

390 840 Kč
Poznámka ke stavu účtu: KB měsíčně 

odečítá 20 Kč za doručení výpisu. 

Trocha statistiky
počet obyvatel k 31. 12. 2011: 483
n 244 mužů
n 239 žen
narozeno dětí: 10
n 6 kluků 
n 4 holky
úmrtí: 5
n 2 muži 
n 3 ženy 
přistěhovali: 13 
odstěhovali: 14
statistika jmen mužů
n Josef 18x
n Jiří 16x
n Jaroslav 13
n Jan 12
n Tomáš 9 
statistika jmen žen
n Jana 16x
n Marie 13x
n Eva 9x
n Lenka 7x
n Jaroslava 7 x
nejstarší občané:
n 90 let – 1 x muž, 1 x žena
n 89 let – 1 x muž
n 88 let – 1 x žena
n 87 let – 1 muž
počet dlužníků za poplatek svozu 
komunálního odpadu ze seznamu 
osob s trvalým pobytem v obci 
2011 
n Nová Ves II – 43 osob vč. dětí
n Rostoklaty – 12 osob vč. dětí
2010
n Nová Ves II – 40 osob vč. dětí
n Rostoklaty – 12 osob vč. dětí
počet zkolaudovaných rodinných 
domů: 8 ( vše v Rostoklatech )

Pronájem sálu KD 
Rostoklaty
OÚ Rostoklaty a Myslivecké 
sdružení Rostoklaty (správce 
kulturního domu) nabízejí 
k pronájmu prostory KD. Prostory 
byly v posledních letech opraveny 
a poskytují zázemí pro společenská 
a rodinná setkání.

Zájemci kontaktujte OÚ 
tel. 321 672 721 
obec@rostoklaty.cz

INZERCE

V elice dobře zafungoval systém 
informací zasílaných pomocí SMS. 

Obdrželi jste  zprávu s odkazem na web 
s informacemi o možné těžbě.  Rychlá 
reakce, obavy  a dotazy některých z vás, 
jak vyjádřit nesouhlas, vedly k sepsání 
Petice, aby zastupitelstvo obce Břeža-
ny II neodsouhlasilo změnu č. 2 ÚP 
a nepodporovalo tím zahájení těžby. 
Na podepsání Petice byly pouze tři dny. 
Petici podepsalo 135 občanů a majite-
lů nemovitostí v obci. Petiční arch byl 
k dispozici také ve smíšeném zboží 
pana R. Bumby. Děkujeme mu za vstříc-
ný přístup.

Petice s podpisy byla předána sta-

rostovi a zastupitelům obce Břežany II 
na zasedání zastupitelstva. Zasedání se 
účastnilo několik desítek hostů. Probíha-
la diskuse o Změně č. 2 ÚP, výsypkách 
a vlivech těžby. Na závěr bylo dohod-
nuto a zastupitelstvo  28. 12. 2011 již 
vyhlásilo v obci referendum. Výsledky 
referenda budou zastupitelům odpovědí 
na otázky: Těžba – ano x ne? Výsypky – 
ano x ne?

O dalším průběhu vás budeme  infor-
movat.

Na závěr bych ráda poděkovala vám 
všem, kteří podepsali petici a vyjádřili 
svůj názor.

Slovo starostky

Oprava kostela  
– shrnutí roku 2011

Kniha 
Drobné památky 
v Úvalech a okolí
autoři: Jan Psota ml., Petra 
Kyselová, Milan Bednář, Jiří Jindřich

cena: 198 Kč /ks


