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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 

V  krátkosti Vás seznámíme s ak-
tuální situací přípravy zaháje-

ní stavby kanalizace a ČOV, resp. 
podpisu Dohody. SZIF jsme na jeho 
výzvu předložili stavební povolení, 
včetně projektové dokumentace. 
Na konci března jsme obdrželi výzvu 
další, kde SZIF požaduje předložení 
souhlasu Městského úřadu v Českém 
Brodě s instalací solárního panelu 
a Rozvojový strategický dokument 
obce. Solární panel na ohřev teplé 
užitkové vody byl dodatečně zahrnut 
do projektové dokumentace k získání 
rozhodujících tří bodů za obnovitelné 
zdroje. Kolektor bude umístěn na jižní 
střeše ČOV. Výzvě SZIF jsme opět 
vyhověli a dokumenty jsme odeslali. 
Doufáme, že toto byly poslední poža-
davky SZIF a v následujících týdnech 
obdržíme návrh Dohody o poskytnutí 
dotace. 

Zastupitelstvo obce se shodlo, že 
veřejná schůze k realizaci kanalizace 
se uskuteční až po podpisu Dohody se 
SZIF.

V současné době má naše obec 
roční rozpočet ve výši cca 3,4 mi-

lionů korun. Rozpočet obce je tvořen 
z 99 % příjmem z Rozpočtového ur-
čení daní (RUD). Dle počtu obyvatel 
a firem s trvalou adresou v obci máme 
příjem 6 900 Kč/os. V minulých ob-
dobích jsme mohli v médiích slyšet, 
že obce žádají nové, spravedlivější 
RUD. Dle návrhu novely o RUD by se 
příjem naší obce zvýšil na 8 300 Kč/
os., tj. nárůst o cca 670 tisíc Kč/rok. 
Příjem obce je tvořen pouze z počtu 
trvale hlášených osob. Všechny obce 
a města se potýkají se stejným problé-
mem, v obci žijí občané, kteří využí-
vají všech poskytovaných služeb, ale 
nejsou v obci hlášeni, tzn., že vůbec 
nepřispívají na chod obce. Přihláše-
ním k trvalému pobytu by se příjem 
obce mohl zvýšil o cca 150 tisíc korun 
ročně. Zvažte, prosím, vy, kteří jste, 
ale přesto nejste občany Rostoklat či 
Nové Vsi II, možnost přihlášení se 
k trvalému pobytu. Navýšíte obecní 
rozpočet. 

V elikonoce  jsou  nejvýznamnějším 
svátkem křesťanů a podle jejich po-

jetí  se  vážou  k  ukřižování  a  zmrtvých-
vstání  Ježíše  Krista.  Svůj  původ  mají 
s  největší  pravděpodobností  v  pohan-
ských tradicích a oslavách jara, ačkoli si 
jejich počátky mnohé společnosti vyklá-
dají různě. 

Podle katolické tradice jsou Velikono-
ce vyvrcholením 40denního postního ob-
dobí. Jejich termín je pohyblivý a určuje 
se podle prvního jarního úplňku, jelikož 
slunce a měsíc měly od pradávna rozho-
dující vliv na určování času. 

Velikonoce  připadají  na  první  nedě-
li po  jarním úplňku po  rovnodennosti. 
Mohou  tedy  proběhnout  kdykoli  mezi 
22.  březnem  a  25.  dubnem.  Vlastním 
svátečním  velikonočním  dnům  před-
chází  šest  postních  týdnů  a  každá  ze 
šesti  nedělí má  své  jméno podle dříve 
udržovaných  specifických  rituálů  pří-
chodu jara: Pučálka, Pražná, Kýchavá, 
Družná, Smrtná a poslední Květná ne-
děle. 

Také  jednotlivé  dny  pašijového  (sva-
tého)  týdne  mají  svá  pojmenování.  Za-
tímco na Modré pondělí bylo v minulos-
ti  zvykem  neuklízet,  o  Žlutém  úterý  se 
muselo  výhradně  uklízet.  Na  Škaredou 
středu, kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili kně-
ží  snítky kočiček, které byly posvěceny 
předcházejícího roku na Květnou neděli. 

Lidé by se ten den neměli mračit, aby jim 
to nezůstalo po zbytek roku. 

Zelený čtvrtek je spojován s Kristovou 
poslední večeří. Jelikož se tento den tra-
duje,  že zvony odletěly do Říma,  jejich 
zvuk  na  vesnicích  nahradily  hrkačky, 
jimiž  obvykle  malí  chlapci  zaháněli  Ji-
dáše. Na Zelený čtvrtek by se měly  jíst 
pouze zelené pokrmy.

Velký pátek připomíná ukřižování Krista 
a ten den by se měl držet největší půst. Bílá 
sobota se nese v duchu příprav na slavnost 
Vzkříšení  a Boží hod velikonoční přináší 
velké  hodování  po  dnech  hladovění. Tra-
dičními velikonočními pokrmy jsou jidáše, 
mazance a velikonoční beránci.

Podle  zvyků  muži  pomocí  pomlázek, 
tatarů  či  žil  šlehají  ženy,  aby  neuschly. 
Dívky obvykle hochy obdarovávají zdo-
benými vajíčky. 

Velikonoce v cizině
Ve  většině  zemí  západní  Evropy 
a v USA se praktikuje schovávání slad-
kostí a drobností na zahradě, kde je děti 
hledají. Ve  Finsku  chodí  koledovat  děti 
převlečené  za  čarodějnice,  v  Norsku  se 
o  svátcích  vžila  tematika  vražd,  takže 
televize vysílají detektivky a v novinách 
vycházejí články, v nichž čtenáři hledají 
pachatele.

Přejeme Vám krásné prožití  
velikonočních svátků

Velikonoce

Slovo starostky
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M írná sněhová nadílka nám ušetřila 
spoustu práce a obecnímu rozpočtu 

zvýšené náklady. Poděkování patří Vám 
všem, kteří jste uklízeli přilehlé chodníky.

N a březnovém zasedání zastupitelstva 
bylo rozhodnuto o poskytnutí finanč-

ních příspěvků místním spolkům a Osad-
nímu výboru Nové Vsi II. S ohledem 
na stavbu kanalizace a zadlužení obce 
nebylo možné podpořit všechny navržené 
akce, neboť převýšily plánovaný rozpočet.

Na co se můžeme těšit 
SDH si pro nás připravilo: v dubnu 

pálení čarodějnic a stavění májů, v červnu 
ve spolupráci s obcí dětský den, červnu, 
červenci a srpnu letní filmový festival, 
v říjnu Drakiádu a v prosince opět s obcí 
Mikulášskou besídku. Dodatečně je pod-
pořen Country bál z února 2012.

Rybářský spolek nás pozve v květnu 
na Otevírání rybníka a v září na Prázdniny 
jsou fuč.

TJ Sokol, Traverza Rostoklaty usku-
teční v červnu Sportovní zábavu.

Myslivecké sdružení pořádá již tradiční 
prosincovou Poslední leč. Dodatečně je 
podpořeno Myslivecké halali z ledna 2012.

Osadní výbor nás zve v červnu na Tě-
šíme se na léto, v srpnu na Novoveskej 
karneval a v prosince na zdobení vánoční-
ho stromu.

Pozvánky ke každé akci najdete v aktu-
álním Zvěstovateli, vývěsce, webu obce 
a samozřejmě formou SMS.

Děkujeme všem místním spolkům 
a Osadnímu výboru za pořádání společen-
ských akcí.

občanské sdružení diakonie Broumov 
je nezisková organizace, která poskytuje 

sociální služby pro občany z okraje 
společnosti – materiální pomoc sociálně 
potřebným, azylové ubytování i pracovní 

příležitost.

VYHLAŠUJE 
SBÍRKU POUŽITÉHO 

OŠACENÍ
l Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, 

dětské)
l Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 

l Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám 
odřezky a zbytky látek)

l domácí potřeby –n ádobí bílé i černé, skleničky 
(vše nepoškozené)

l Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
l obuv (veškerou nepoškozenou)

l Hračky (nepoškozené a kompletní)

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
l ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce (z ekologických důvodů)
l nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se 

transportem znehodnotí)
l znečištěný a vlhký textil

SbÍRKa SE uSKuTEčNÍ
16.–27. dubna 2012

na obecním úřadě, rostoklaty čp. 32
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či 

krabic, 
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za vaši pomoc.
Bližší informace vám rádi sdělíme:

tel. : 224 316 800, 224 317 203 
více na www.diakoniebroumov.org

Svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

Svoz Vo a no se uskuteční v sobotu 
14. dubna 2012 
n  v nové Vsi ii u rybníka 

12.45 až 13.15 hod. 
n  v rostoklatech u oÚ 

13.25 až 14.05 hod.
odpad předejte přímo pracovníkům 
svozové firmy.
Co můžete odevzdat
Do nebezpečných odpadů by měly 
přijít pouze odpady, které je možné 
vyprodukovat občany obce, tedy 
zejména:
barvy, kyseliny, baterie, zářivky, 
televize, počítače, lednice, filtrační 
materiály, hadry od olejů, oleje, ple-
chovky a jiné obaly od nebezpečných 
látek, pneumatiky (pouze osobní 
a bez disků). 
Do velkoobjemového odpadu jsou to 
klasické věci, jako:
koberce, skříně, gauče, stoly, židle 
apod.
Co nemůžete odevzdat
odpady, které pocházejí ze staveb-
ních činností (ty likvidují stavební 
firmy, které úpravy provádějí, nebo 
občané sami, na vlastní náklady):
eternit, lepenky s obsahem asfaltu, 
skelná vata apod.

Životní jubilea
Alena Svatoňová, jiří doležal, Ladislav 
Kubelka, Marie Sejrková, danuše 
Lauberová, emilie rezková, Antonín 
Vohánka, Antonie Machulková, jiřina 
Potzová, josef Apltauer, Ludmila 
Měchurová z rostoklat; josef Barkóci 
z nové Vsi ii 
kulaté výročí:
Helena nováková, josef Struhár, 
Marie Gazdagová, rostoklaty

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina
stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  
k 29. 2. 2011 je 

391 947,78 Kč

Poznámka ke stavu účtu: KB měsíčně 
odečítá 20 Kč za doručení výpisu. 

Přispěla :  
emílie Hamtáková, rostoklaty

tuchoraz B rostoklaty A 7. 4. 16:30 So
Chotutice rostoklaty B 7. 4. 16:30 So
rostoklaty A Kozojedy 14. 4. 16:30 So
rostoklaty B nučice B 15. 4. 16:30 ne
Plaňany A rostoklaty A 22. 4. 17:00 ne
Plaňany B rostoklaty B 21. 4. 17:00 So
rostoklaty A jevany 28. 4. 17:00 So
rostoklaty B AfK Pečky B 29. 4. 17:00 ne
tuklaty rostoklaty A 6. 5. 17:00 ne
V. Chvalovice rostoklaty B 5. 5. 17:00 So
rostoklaty A H. Kruty 12. 5. 17:00 So
rostoklaty B tismice 13. 5. 17:00 ne
d. Pole rostoklaty A 19. 5. 17:00 So
Liblice B rostoklaty B 20. 5. 17:00 ne
rostoklaty A nučice A 26. 5. 17:00 So
rostoklaty B Ždánice 27. 5. 17:00 ne
Libodřice B rostoklaty A 2. 6. 17:00 So
třebovle B rostoklaty B 2. 6. 14:00 So
radim B rostoklaty A 9. 6. 17:00 So
Břežany ii B rostoklaty B 10. 6. 17:00 ne
rostoklaty A AfK Pečky A 16. 6. 17:00 So
rostoklaty B dobřichov 17. 6. 17:00 ne

Slovo starostky

Vážení spoluobčané, 
rybářský spolek rostoklaty 
si Vás dovoluje pozvat 
na Otevírání rybníka které 
se koná 12. 5. 2012. otevírání 

rybníka je spojené se soutěží v lovu ryb 
pro dospělé i děti,děti do patnácti let 
v doprovodu dospělého, losování míst se 
koná v sedm hodin ráno, samotná soutěž 
započne v osm hodin. Pro soutěžící 
i nerybáře, kteří žízní a hladem trpěti 
budou, je připravené občerstvení a pro 
tancechtivé i k poslechu zahraje skupina 
Amoroso. jednatel spolku L. dobřanský


