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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 
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N ejžhavější a nejdůležitější novinkou 
těchto dnů je, že jsme úspěšnými 

žadateli ve 14. kole v Programu rozvoje 
venkova u Státního zemědělského fondu 
a patříme mezi 13 obcí Středočeského 
kraje doporučených ke schválení dotace. 
Na Regionální odbor Praha (kam spa-
dáme i my) bylo v říjnu 2011 doručeno 
celkem 110 žádostí o dotaci. Doporuče-
no bylo 13 projektů, všechny měly shod-
ný počet 37 bodů. Jak se ukázalo, roz-
hodujícími byly tři body za obnovitelné 
zdroje v projektu. V našem projektu je 
zahrnut solární systém na ohřev teplé 
užitkové vody, kolektor bude umístěný 
na jižní střeše ČOV. 

Co znamená formulace „doporučených 
ke schválení“? Máme, či nemáme dota-
ci jistou? V této chvíli dotace jistá není. 
V únoru jsme byli SZIF vyzváni k dolože-
ní dalších dokumentů. Doložili jsme pra-
vomocná a platná stavební povolení, kom-

pletní projektovou dokumentaci a další 
požadované dokumenty. Předpokládáme, 
že SZIF provede kontrolu  doložených do-
kumentů a následně připraví Dohodu o po-
skytnutí dotace. Po podpisu Dohody bude 
dotace definitivně přidělena.

V těchto dnech proběhne schůzka za-
stupitelů se zpracovatelem dotační žá-
dosti a bude domluven následující po-
stup.

Na veřejné schůzi vám poskytneme 
bližší informace. Termín vám bude včas 
oznámen.

Z imní období, resp. silný mráz 
a následné tání sněhu se negativně 

podepsaly na stavu veřejného osvětle-
ní. Kabelové vedení uložené v zemi je 
na několika místech přerušeno – po-
praskáno. V Nové Vsi nesvítí sloupy 
od spínacího bodu na hlavní silnici, 
v Rostoklatech nesvítí hřbitov. V minu-

lých dnech byla vytyčena místa přeruše-
ní. Ukázalo se, že kabely jsou uloženy 
již od 30 cm v zemi. Opravy si vyžádají 
výkopové práce, položení nového kabe-
lového vedení a jsou časově i finančně 
náročné. Děkujeme vám za shovívavost 
a trpělivost.

M ěstská policie Český Brod pokra-
čuje v provádění měření projíž-

dějících vozidel přes Novou Ves II. 
Měření probíhá 1x měsíčně. Pokuty jsou 
příjmem Městského úřadu v Českém 
Brodě. V lednu 2012 byly zjištěny dva 
přestupky, v říjnu 2011 sedm přestupků, 
v srpnu 2011 devět přestupků. Nákla-
dy měření cca 700 korun hradí Obec 
Rostoklaty. V provádění kontrol budeme 
i nadále pokračovat.

Slovo starostky

Kouzlo zimy
Letošní silné únorové mrazy přinesly hodně starostí, ale 
zároveň také způsobily radost dětem i dospělým v podobě 
krásné ledové plochy přímo uprostřed vsi. Sluníčko vylákalo 
malé i větší krasobruslaře a hokejisty, kteří si přišli zpříjemnit 
nedělní odpoledne a svorně se proháněli po ledové ploše. 
Jenom je škoda, že se dalo bruslit jen pár dnů. Běžně si ani 
neuvědomujeme, jakou máme krásnou náves s rybníkem 
a upraveným okolím. Zkuste se někdy projít kolem a zadívat 
se trochu jiným pohledem a objevte také tu krásu. Ne každá 
vesnice se může pochlubit takovou pěknou scenérií.
 Autorka Jaroslava Šermauerová

D nem 1. 1. 2012 vstoupila v plat-
nost smlouva mezi Obecním úřa-

dem Rostoklaty a Františkem Dlouhým 
z Nové Vsi II o pronájmu Nebeského 
rybníka v této části obce (jde o rybník na-
cházející se v horní části obce). Rybník 
byl pronajat pro tzv. sportovně rekreační 
rybaření, jehož podmínkou je „Chyť – 
pusť“.

Byla domluvena spolupráce s Osad-

ním výborem na údržbě okolí dětského 
hřiště.

Vyzývám tímto všechny zájemce, aby 
se přihlásili do „sdružení zájemců“ toho-
to neformálního spolku, který, doufám, 
bude plnit představy rekreačního ryba-
ření nás všech. Podmínkou pro vstup je 
poplatek ve výši 300 korun, který bude 
použit pro nákup ryb a krmiva. Jednou 
ročně se uskuteční závody pod záštitou 

Osadního výboru, kde si odnese každý ze 
členů nebo soutěžících náležitou odmě-
nu. V případě, že se rozhodnete podpořit 
naše řady, vyplňte níže uvedenou přihláš-
ku a vhoďte ji do schránky Obecního úřa-
du v Rostoklatech. Zájemci z Nové Vsi 
II mohou vhodit přihlášku do domovní 
schránky – František Dlouhý, Nová Ves 
II, čp. 14.

� Děkuji�František�Dlouhý

P o podzimní výsadbě především v NV II pokračujeme 
v obnově stromů. Na vzrostlé stromy je zhotoven od-

borný posudek. Přesto vždy před rozhodnutím kácet je pro-
vedena opětovná prohlídka, zhodnocení stromu a následně 
vydáno povolení ke kácení. V NV II se jednalo o jasany 
ztepilé u vodoteče v severní části obce, jeden byl nebezpečně 
nakloněn na soukromou zahradu, lípy na návsi byly prohnilé 
s nebezpečným větvením, topoly u nebeského rybníka byly 
velmi proschlé, dva stromy uvolnily místo ke hře našim dě-
tem v dětském hřišti. 

Zájmové rybaření v Nové Vsi II

V Nové Vsi II pokračuje obnova stromů

PřIhLáŠKA

jméno..............................................příjmení...........................................................bydliště.........................................................................................
Mám.zájem.stát.se.členem.„sdružení“.občanů.Nová.Ves.II.ve.sportovně.rekreačním.rybaření.
podpis.........................................................................................................................



Zvěstovatel
Rostoklatský

březen 2012, číslo 88, strana 3Zvěstovatel
Rostoklatský

březen 2012, číslo 88, strana 2

V  tomto období probíhají zápisy do ma-
teřských škol. Mají naše děti šanci 

na přijetí? Udělali jsme maximum pro to, 
aby šanci měly. Se starosty obcí Břežany II, 
Tismice, Hradešín a města Český Brod jsme 
domluvili, že pokud kapacita školky dovo-
lí, budou přijímány naše děti. Jde celkem 
o šest školek. Počet přijatých žáčků nám 
není předem schopen nikdo říci, vše záleží 
na tom, kolik odejde předškoláků do školy 
a na počtu nových zájemců.

Jistě vás napadla otázka, proč nemáme 
vlastní školku? V minulém roce jsme si pro-
hlédli kontejnerovou školku v Poříčanech. 
Kontejnerové školky se prezentují jako 
rychlá a levná možnost řešení. Stavby jsou 
velmi energeticky náročné, dodatečné izo-
lace zvyšují pořizovací cenu a úspora oproti 
zděné stavbě se snižuje na cca 15 %. Ne-

chali jsme zpracovat nabídku na výstavbu 
mateřské školy pro 25 dětí. Cenová nabíd-
ka bez základové desky a přívodu inženýr-
ských sítí činila 5,2 milonu korun. Velkým 
a zatím neřešitelným problémem je absence 
vhodného pozemku. Oslovili jsme několik 
vlastníků pozemků s žádostí o zahájení jed-
nání o prodeji obci. Uvažovali jsme o cca 
3 000 m2 pozemku. Jednání byla neúspěšná 
a ukončila tím další kroky ke zřízení vlastní 
mateřské školy. Nadále budeme muset vy-
užívat mateřské školy v okolních obcích. 
Obec za každého žáčka přispívá z rozpočtu 
obce zřizovateli školky neinvestiční příspě-
vek, který je v každé školce jiný, a to v roz-
mezí 3 000 až 7 000 Kč na žáčka.
Zápis do mateřské školy Tismice se koná 
ve středu 14. 3. 2012 od 10 hod do 12 hod.
Den otevřených dveří od 7 hod do 15 hod.

V  týdnu od 5. 3. 2012 byla 
zahájena obnova katast-

rálního operátu novým mapo-
váním v k. ú. Rostoklaty, obce 
Rostoklaty.

V těchto dnech postupně 
obdrží každý majitel nemovi-
tosti pozvánku k zajištění prů-
běhu hranic. Všichni vlastníci 
dané nemovitosti musí být 
přítomni měření. V případně 
vaší nepřítomnosti musíte Pl-
nou mocí zmocnit svého zá-
stupce. Plná moc je na rubové 
straně Pozvánky, kterou obdr-
žíte doporučenou poštou. 

První měření bude probíhat 
cca do června 2012. Od čer-
vence budou hranice geome-
tricky zaměřovány. Rozděle-
ní obce na lokality naleznete 
v přiložené mapě.

Pokud váš pozemek (loka-
lita) není v náčrtu, znamená 
to, že lokalita již prošla digi-
talizací a není součástí tohoto 
projektu.

Měření provádějí pracov-
níci Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj z Prahy 8 

a prokážou se služebním prů-
kazem.

Mapováním mohou být od-
haleny černé stavby, tj. stavby 
nad 16 m2, které byly posta-
veny bez stavebního povolení 
(garáže, kůlny apod.). Povin-
ností vlastníka bude podat žá-
dost na stavební odbor MěÚ 
v Českém Brodě. Výsledkem 
mapování bude geometrický 
náčrt, který nahradí geome-
trický plán a bude nedílnou 
přílohou žádosti na staveb-
ní úřad. Geometrický náčrt 
ušetří majitelům černé stavby 
tři až pět tisíc korun za zpra-
cování geometrického plánu. 
Obnovený operát obce Rosto-
klaty srovná rozdíly v původ-
ní mapě dle skutečnosti.

Pokud zjišťování a měření 
půjde dle plánu, v červenci 
2013 proběhne námitkové ří-
zení, tj. každý vlastník bude 
moci vznést námitky k pro-
vedené úpravě. Zveřejněn 
bude návrh digitální mapy. 
Po ukončení námitkového ří-
zení bude operát v platnosti.

Chystáte se k zápisu 
do mateřské školy?

Obnova katastru Rostoklaty

Životní jubilea
Jindra.Kolankiewiczová,.
Růžena.Mokošínová,.Jana.
Nedvědová,.Václav.Drbal,.
Vladislav.Beránek,.Zuzana.
Strnadová,.Jaroslav.Svoboda,.
Ladislav.Hegedüš.z.Rostoklat.
a.Jaroslav.Šmíd.z.Nové.Vsi.II
V.únoru.zemřel..
pan.Peter.Čipkala.z.Rostoklat.

Neplatiči
Zapomněli.jste.uhradit.
do.29..2..2012.poplatek.
svozu.komunálního.odpadu?.
Na.obecním.úřadě.si.můžete.
domluvit.splátkový.kalendář.
či.poplatek.si.odpracovat.
Od.20..3..2012.budou.vyvá-
ženy.nádoby.pouze.s.platnou.
známkou.na.rok.2012.

Změna času svozu 
odpadů

Od.úterý.6..3..2012.bude.svoz.
odpadů.probíhat.v.brzkých.
ranních.hodinách.(okolo.
6..hod)..Doporučujeme.nádo-
by.připravit.den.předem.

Petice
Petice.byla.vyhlášena.
v.minulém.Rostoklatském.
Zvěstovateli..Zatím.máme.87.
podpisů..Pokud.i.Vy.vnímáte.
problém.kamionové.dopravy.
v.obci.jako.závažný,.připojte.
svůj.podpis.na.Petici..Text.
Petice.byl.předán.i.zastupite-
lům.sousední.obce.Břežany.II..
K.Petici.se.připojí..Doufej-
me,.že.společný.postup.má.
naději.na.řešení..Arch.můžete.
podepsat.v.úředních.hodi-
nách.v.kanceláři.OÚ.nebo.
ve.smíšeném.zboží.p..Bumby.
do.31..3..2012.

V.sobotu.10..3..2012.proběh-
ne.v.sousední.obci.Břežany.II.
referendum.ohledně.těžby.
lupku.
Otázky referenda:
1)..Jste.pro.povolení.těžby.

u.lesíku.Bělka?..
ano/ne.

2)..Jste.pro.vybudování.výsy-
pek.JV.a.JZ.u.lesíku.Bělka?.
ano/ne.

O.výsledku.referenda.vás.
budeme.informovat,.případně.
nahlédněte.na.adrese.
www.brezanyii.cz.

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 29. 2. 2011 je 

391 961,25 Kč
Poznámka.ke.stavu.účtu:.KB.

měsíčně.odečítá.20.Kč.za.doručení.
výpisu..

Přispěli:.Olga.Maliková,.
Věra.Brožková,.p..Krištof.

z.Rostoklat

V  médiích se znovu objevuje téma zajiště-
ní autobusové dopravy ve Středočeském 

kraji. V krátkosti bychom vás informovali 
o situaci. V loňském roce Středočeský kraj 
jednostranně vypověděl všem autobusovým 
dopravcům v kraji smlouvy k 31. 5. 2012. Kraj 
mylně předpokládal, že do této doby ukončí 
výběrové řízení na nové dopravce. Tento fakt 
znamenal, že od 1. 6. 2012 do ukončení vý-
běrového řízení by nebyla doprava zajištěna.
Ze zástupců obcí vzniklo Pracovní fórum 
DOPRAVU NEŘEŽEME – DOPRAVU ŘE-
ŠÍME. Představiteli jsou MUDr. R. Nwelati, 
primátor Mladé Boleslavi, Jan Jakob, starosta 
Roztok, Mgr. M. Kupka, starosta Líbeznic, 
V. Kořen, starosta Říčan, J. Nekolný staros-
ta Českého Brodu, a další. Cílem Pracovního 
fóra bylo a je navázat dialog se zástupci Stře-
dočeského kraje a zabránit destrukci dopravní 
obslužnosti kraje. Fórum společně s klubem 
Středočeského kraje Starostové a Nezávislí 
(STAN) informuje obce o aktuálním dění, 
zasílá obcím odborné připomínky a připomín-
kuje kraji jeho postup.

V prosince 2011 jsme odeslali Středočes-
kému kraji připomínky k Plánu dopravní 
obslužnosti, který by v konečném důsled-
ku omezil občany na cestu do/ze školy 
a zdravotnického zařízení. Středočeský kraj 
v únoru 2012 odeslal autobusovým doprav-
cům návrh dodatku na prodloužení zajištění 
obslužnosti do 28. 2. 2013. Kraj předpoklá-
dá, že do této doby bude ukončeno výběrové 
řízení na nové dopravce. 

Dle informace ROPID se soutěží cca 
o 70 milionů kilometrů. Takový rozsah ne-
byl zatím v ČR soutěžen. Dle Fóra STAN 
i ROPIDu celé výběrové řízení není připra-
vováno odborně a ve spolupráci s obcemi 
(které hradí cca 45 % nákladů) a hlavním 
městem Prahou, na který dopravní sy stém 
navazuje. Pracovní fórum se domnívá, že 
negativní odezva měst a obcí může být 
dalším signálem Středočeskému kraji, aby 
přehodnotil své sporné kroky ve veřejné do-
pravě. Není vyloučeno, že David Rath pod 
veřejným tlakem pár měsíců před volbami 
sám ustoupí. 

Jak bude fungovat autobusová 
doprava od 1. 6. 2012

M inisterstvo kultury nám přislíbilo 
z Programu záchrany architektonického 

dědictví na rok 2012 dotaci ve výši 420 tisíc 
korun. Předmětem žádosti byla obnova 
vnějšího pláště, dokončení odvlhčení 
a odvodnění objektu. Přidělená dotace je 
nižší, něž jsme požadovali. Se zastupiteli, 
projektantem a technickým dozorem bude 
stanoven rozsah prací na rok 2012.


