
N a dubnovém zasedání zastupitelstva 
obce byl schválen Závěrečný účet 

(ZÚ) obce za rok 2011. Závěrečný účet 
je zpráva shrnující hospodaření obce 
za uplynulý rok. ZÚ byl řádně zveřejněn 
a naleznete ho na E desce. Schválení 
 ZÚ předchází kontrola hospodaření 
obce, kterou provádí kontroloři Krajské-
ho úřadu Středočeského kraje. Zpráva 
o kontrole hospodaření obce konstatuje, 
že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Účetnictví obce procházelo v loňském 
roce několika změnami, měnily se 
účetní standardy, nově byly provedeny 
oprávky a od roku 2012 se odepisuje 
majetek obce. 

P oslední dubnový podvečer spousta 
z nás přijala pozvání členů SDH 

Rostoklaty k pálení čarodějnic a sta-
vění máje. Pro děti byl připraven oheň 
k opékání buřtů. Dospělí ochutnali 
opékané klobásy a maso, žízeň uhasili 
točeným pivem či jinými tekutinami. 
K poslechu a tanci hrála živá hudba, 
počasí nám přálo. Postavení máje bylo 
opět úžasnou podívanou. Okolo rybní-
ka pobíhala spousta malých i větších 
čarodějnic.

P etice za snížení kamionové do-
pravy  na silnici III/24513 přes 

obec Rostoklaty podepsalo 90 občanů. 
V polovině dubna byla na Krajskou 
správu a údržbu silnic Středočeského 
kraje (KSUS) odeslána žádost o řešení 
dopravní situace na silnici III/24513 
Rostoklaty – Břežany II, vč. fotodo-
kumentace stavu mostu přes koleje. 
S cestmistrem byl domluven následující 
postup: KSUS si vyžádá zprávu o stavu 
mostu, následně bude svolána společná 
schůzka, kde budou projednány možnos-
ti řešení. Obec Břežany II se k petici ani 
dopisu obce nepřipojila, zahájí vlastní 
jednání s KSUS.

V  dubnu byla zastupitelstvem 
obce odsouhlasena smlouva 

o dílo s vítězem výběrového řízení 
na akci „Rekonstrukce kostela svatého 
Martina v obci Rostoklaty – obnova 
vnějšího pláště“. Vítěznou nabídku 
podala společnost Status stavební, a. s. 
Ve stanovené lhůtě byly podány čtyři 
nabídky. 

Podepsaná smlouva o dílo byla 
posledním dokumentem, který jsme 
předkládali Ministerstvu kultury ČR. 
Nyní čekáme na rozhodnutí o přiděle-
ní dotace ve výši 420 tisíc korun.

V letošním roce bude provedena 
výměna truhlářských výplní, konkrét-
ně repase vchodových dveří (severní 
vchod), zhotovení kopie vchodových 
dveří (obnovení jižního vchodu), repase 
vchodových dveří v tesařské zárubni 
(severní vchod věže), zhotovení sedmi 
tvarových kopií hlavních oken, dodávka 
dvoukřídlého okna  (na severní straně 
presbytáře). Vysvětlení si zaslouží 
obnovení jižního vchodu. Původně měl 
kostel severní a jižní vchod. Pravdě-
podobně při poslední rekonstrukci 
ve 30. letech 20. stol. byl jižní vchod 
zazděn. Rozhodnutím stavebního odbo-
ru památkové péče nám bylo uloženo 
obnovit jižní vchod.  Dveře v obnove-
ném jižním vstupu budou provedeny 
jako tvarová replika dveří u protileh-
lého vstupu severního. Výše přidělené 
dotace neumožní obnovení jižního 
vstupu, dveře budou vyrobeny, osazeny 
budou v další fázi rekonstrukce. V prů-
běhu měsíce června budou zhotovite-
lem zaměřeny všechny výplně, instalaci 
prvků předpokládáme v září 2012. 
Práce budou prováděny opět pod dohle-
dem pracovníka z památkového odboru 
MěÚ Český Brod a zástupce NPÚ. 

Společnost Gema Art Group, a. s., 
(zhotovitel opravy věže) uznala rekla-
maci obce na barevnou stálost nátěru 
fasády věže. V nejbližších dnech bude 
postaveno lešení a proveden nový nátěr 
věže. 

Práce na kostele i nadále dozoru-
je technický dozor investora (TDI) 
pan M. Herzog. 

D ruhou, významnější, připravovanou 
stavební akcí, je stavba tlakové ka-

nalizace. Čekáme na výzvu SZIF k po-
depsání dohody o poskytnutí dotace.

S bírka pro Diakonii Broumov byla 
opět úspěšná. Děkujeme všem 

dárcům.

D ěkujeme členům osadního výboru 
a obyvatelům Nové Vsi II za účast 

na úklidu této části obce. 
V Rostoklatech členové rybářského 

spolku natřeli lavičky u rybníka a zahá-
jili úpravu odtoku. 

D ne 26. 3. 2012 proběhlo kontrolní 
měření rychlosti v Nové Vsi II, 

bylo zjištěno 11 přestupků. Tyto pře-
stupky byly vyřešeny v blokovém řízení 
na místě za 14 000 korun.  V dubnu po-
kračovalo měření dne 4. 4., byly zjištěny 
čtyři přestupky a byly vyřešeny v blo-
kovém řízení na místě za 6 000 korun. 
Pokuty jsou příjmem města Český Brod. 
Obec Rostoklaty hradí náklady měření 
cca 700 Kč/měření.
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D á  se  říci,  že  se  již  stalo  tradicí,  že v  rámci  sběru nebez-
pečného  a  velkoobjemového  odpadu,  který  je  2x  ročně 

organizován Obecním úřadem v Rostoklatech, se i v naší obci 
scházíme, abychom si uklidili před svými domy a na veřejných 
prostranstvích. Bylo tomu i tentokrát.

V sobotu 14. 4. 2012 se sešla početná část obyvatel Nové 
Vsi II (nejen dospělých, ale i dětí) a dala se do práce. Roz-
dělili jsme se do skupin, abychom stihli to, co jsme si před-
sevzali. Někteří z nás sbírali papíry v celé obci, další vyhra-
bávali starou trávu nebo vyřezávali roští. Další se postarali 
o natření informační tabule a upravení veřejných květináčů. 
Dohodli jsme se, že uklidíme i cestu mezi Rostoklaty a No-
vou Vsí II. Jaké bylo naše překvapení, když jsme sbírali ne-
jen krabičky od cigaret, PET lahve, papírky od sušenek, ale 
i  extrementy v  sáčcích po mazlíčcích, které bohužel  jejich 
páníčkové pohodili na zem. Našli jsme i peněženku s osob-
ními doklady.

Zklamáním pro nás bylo i to, že se mezi námi najdou občané, 
kteří jsou schopni pohodit komunální odpad, plínky, zkrátka to, 
co doma nepotřebují, prostě jen tak za ves. 

Úklid se uskutečnil v rámci projektu Pošembeří, kde nás vy-
bavili pytli na odpad a propagačními materiály. My na oplátku 
museli zaslat vyhodnocovací dotazník.

Odměnou za práci bylo všem malé občerstvení.
  Ivana Večeřová

Jarní úklid v Nové Vsi II
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V  dubnu 2010 obec žádala 
o dotaci prostřednictvím 

MAS Pošembeří v Českém 
Brodě. Hodnotící komise se 
rozhodla náš projekt podpořit 
a v prosinci 2010 obec podepsa-
la s SZIF Dohodu o poskytnutí 
dotace z Programu rozvoje ven-
kova ČR ve výši 369 000 korun.

Předmětem dotace bylo 
vykácení devíti lip, 36 thújí, 
odstranění pařezů, provedení 
nové výsadby deseti lip, šesti 
sakur, 34 sazenic zlatice a pěti 
borovice lesní. Byly instalovány 
čtyři betonové lavičky, stojan 
na kola, obnovena středová ces-
ta a oprava sociálního zařízení.

Realizátorem projektu byla 
firma Honsová, Kostelec n. 
Č. L. Práce byly dokončeny 
a předány v červnu 2011, násle-
dovaly dokladové i fyzické kon-
troly provedené zástupci MAS 
Pošembeří a SZIF. Kontroly 
byly bez závad a SZIF poukázal 
na účet obce  přislíbenou dotaci.

Podmínkou přidělení dota-
ce byla udržitelnost projektu 
minimálně pět 
let a každoroční 
zhodnocení. 
Prováděná záliv-
ka pomohla stromům 
přežít zimu a letošní 
jaro bylo první, kdy 
jsme mohli zhléd-
nout 
hřbitov 
v květu.  
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SVOZ BIO odpadu
Od úterý 1. 5. 2012 je zahájen 
střídavý svoz odpadů, 
v sudém týdnu bude svážen 
BIO odpad, v lichém týdnu 
komunální odpad. 

Rybářské závody
Rybářský spolek 
Rostoklaty pořádá 
v sobotu 12. 5. 2012 
na návsi tradiční rybářské 
závody.
losování míst: 7–8 hod.
doba chytání: 8–13 hod.
startovné: dospělí 100 Kč, 
děti 50 Kč
K poslechu a tanci hraje 
živá hudba, občerstvení 
zajištěno. Těší se na Vás 
členové rybářského spolku

Životní jubilea
Jana Gregušová z Nové Vsi 
II, Pavel Nedvěd, Zdeňka 
Beránková, Marie Kopečná, 
Blanka Škrétová, Miloslav 
Šabaka, Jana Hrábková, 
Jaroslava Nezavdalová, Jan 
Vavrek, Jaroslava Vintrová, 
Rudolf Mach z Rostoklat 

kulatá výročí:
Pavel Budař, Václav 
Jougl, Alena Domitreková 
z Rostoklat 

zemřel pan František Kříž 
z Nové Vsi II

Našly se klíče
Do schránky OÚ byly 
 vhozeny klíče od vozidla 
a pravděpodobně od domu.
Majitel musí prokázat 
vlastnictví.

V  Rostoklatech jest nutno postaviti nový hřbi-
tov  pro  Rostoklaty,  Novou Ves    a  Limuzy. 

Jednalo se o hřbitov obecní a celková nálada  pů-
vodní  byla  pro  neposvěcený.  Místo  vyhlédnuto 
na farním pozemku. Úředním odhadem stanovena 
výkupní cena a tuklatský farář, jenž činil z počát-
ku  všemožné  překážky,  najednou  nabídnul  zá-
stupcům obcí 500 K slevy z kupní ceny, dovolí-li 
mu alespoň část hřbitova posvětiti. (Sleva = 15 h 
přirážky na každý korec pole). To byl promyšle-
ný klerikální tah, to byla hubená kost hozená mezi 
klidně a přátelsky žijící obce,  aby  se nepohodly. 
Plán  se podařil  a hlavní důvod zastánců kropení 
jest,  že  by  bylo  škoda  zamítnout  nabízenou  sle-
vu. Rostoklatští setrvali na nepokropení, limuzští 
s novoveskými se hodlají odštěpiti a rozhodovalo 
se nejprve, že si každá obec postaví hřbitov svůj. 
Jednalo se tedy o hřbitovy tři. Později se sjednotili 
obě obce na společném hřbitově a  jedná se nyní 
o hřbitovy dva. 

Rostoklatským  možno  snad  vytýkati,  že  sami 
roztržku  zavinili,  poněvadž  se  jako  menšina  ne-
podrobili většině. Kdyby stanovisko většiny bylo 
pokrokovější a kdyby se nejednalo o princip kněž-
ské vlády, rádi by se většině podrobili. O faráři je 
známo, že není marnotratníkem, a slevuje-li dob-
rovolně 500 K za pouhé posvěcení části hřbitovní, 
pak mu jde jistě o to, aby mohl na hřbitově alespoň 
v posvěcené části rozhodovati. To by mohlo vésti 
k případům, že by děti (nekatolíci) nesměly leže-
ti vedle rodičů katolíků,  jako se stalo v Kostelci. 
Není a nemůže býti pro všecky případy zaručeno, 

že bude hřbitovní rada vždycky tak sestavena, aby 
nepodlehla vlivu farářovu.

Stanovisko Rostoklatských, třeba byli v menši-
ně,  jest  jistě  správné  a  trvají-li  na něm,  roztržku 
nezavinili. Urovná-li se konečně roztržka a dovolí-
li se část posvětiti, pak na posvěcené části nesmí 
ležeti nekatolík, bude odkázán na druhou část, a to 
bude pěkné škatulkování,  to bude pěkná republi-
kánská rovnost. Posvětí-li se dle přání většiny celý 
hřbitov, pak budou znásilňováni nekatolíci, neboť 
budou pochováni v zemi, která dle jejich názoru, 
byla pokropením znesvěcena. Hrob každého kato-
líka se kropí, nač tedy kropiti předem místo, kde 
bude snad ležeti nekatolík! Obecní hřbitov má býti 
pro všechny a není rozumného důvodu privilegií 
pro katolíky jen proto, že jsou v dočasné většině. 

Nakonec apel k rozdvojeným: Sousedé, za živa 
zasedáte spolu u jednoho stolu, jste dobrými přáte-
li, snad i příbuznými, nevadí vám, alespoň zevně, 
náboženské smýšlení druhého a po smrti nemůžete 
ležeti klidně jeden vedle druhého? Dobrá polovice 
lidí přiznává se: že nevěří ničemu, jak tedy může-
te hnáti otázku kropení až k roztržce, které chcete 
postaviti věčný památník několik kroků od říšské 
silnice  v  podobě  tří  či  dvou  hřbitovů?  Což  vám 
taky  málo  záleží  na  soudu  potomků,  kteří,  dou-
fejme, budou svobodomyslnější a demokratičtější 
nás  a kteří  vás budou  souditi  dle  skutků vašich? 
Ale  i  současníci  budou kroutiti  hlavou nad vaši-
mi hřbitovy. Nedopusťte aby se mohlo říci, že se 
u Českého Brodu stmívá.

Naše Hlasy 25. 6. 1921

Z historie vzniku hřbitova

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 30. 4. 2012 je 

391 934,31 Kč

Poznámka ke stavu účtu: 
KB měsíčně odečítá 20 Kč 

za doručení výpisu. 
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       Sbor dobrovolných hasičů  Rostoklaty 
ve spolupráci s Obcí Rostoklaty

pořádají v sobotu

2. června 2012

Dětský den

Program :

9.00 až 11.00 hod
Zahájení a soutěže pro děti a dospělé

(sportovní, dovednostní)

11.00 až 12.30 hod
Doplňkový program ( v době uzávěrky 

nebyl potvrzen ) 

12.30 až 13,00 hod
Ukončení a vyhodnocení soutěží

od 13,00  hod
Kácení a dražba májky

od 20,00 hod Letní kino

Doplňková zábava :  trampolína 

A D V O K Á T N Í 

K A N C E L Á Ř
M g r.  T o m á š  K L I N E C K Ý, advokát

• občanské a obchodní právo • převody nemovitostí • nájem bytu • 
• zakládání a změny obchodních společností • vymáhání pohledávek • 

• rodinné a dědické právo • pracovní právo • obhajoba v trestním 
řízení • přestupky • zastupování před soudy a správními orgány po 

celé ČR • odborné právní konzultace • sepis a kontrola smluv • 

kancelář: Český Brod, Tuchorazská 1433 / 17 (areál bývalého pivovaru)
telefon: 723 440 574, email:  advokat @ klinecky.cz

INZERCE

Radka Nováková


