
Z ačneme dobrou zprávou: 
SZIF nás vyzval k podpisu 

Dohody o poskytnutí dotace 
z Programu rozvoje venkova 
ČR, na projekt Splašková kana
lizace a ČOV v obci Rostoklaty 
a Nová Ves II.

Bližší informace Vám bu
dou podány na připravované 
veřejné schůzi. Termín Vám 
bude s dostatečným předstihem 
oznámen.

P rvní červnovou sobotu 
jsme se sešli na fotbalo

vém hřišti již podesáté k tra
diční oslavě dětského dne. 
Podruhé byl organizován členy 
SDH Rostoklaty s finanční 
podporou obce. Pro malé i větší 
byly připraveny dovednostní 
soutěže, občerstvení. 

Na úvod vystoupily mažo
retky I. ZŠ Žitomířská z Čes
kého Brodu. Podruhé se před 
domácím publikem ukázala 
přípravka SDH Rostoklaty, 
kterou tvoří děti od 3 do 6 
let. Vedení SDH Rostoklaty 
připravuje rozšíření svých řad 
o děti. Informace o náboru 
sledujte na webu obce a webu 
SDH. Premiéru měla hudební 
skupina Poškole band pod 
vedením Rudy Riga. Děku
jeme členům SDH za pří
pravu a organizaci, věříme, 
že všichni přítomní strávili 
příjemný den.

Za pár dnů začínají dětmi 
milované letní prázdniny. Pře
jeme krásné prožití prázdnin 
a šťastné návraty domů. Ros
toklatský Zvěstovatel bude 
mít také prázdniny a další 
číslo vyjde v září. O aktuál
ním dění v obci budete infor
mováni prostřednictvím SMS, 
webu a vývěsky.
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V  sobotu 19. 5. byl na 
našem fotbalovém 

hřišti zahájen 12. ročník 
Podlipanské ligy. Za pěk
ného počasí se zde konaly 
závody v požárním útoku a 
naše specialita „Rostoklat
ský rozstřel“.

Nejprve přišli na řadu 
naši nejmenší, tedy družstva 
přípravek. V této kategorii 
mohou soutěžit pouze děti 
od 3 do 6 let. Svou premi
éru si zde odbylo i družstvo 
z Rostoklat. Zdárně dokon
čilo oba útoky a vybojovalo 
si první místo.

Poté následovaly katego
rie dětí a žen. Naše ženské 
družstvo si nevedlo vůbec 
špatně a časem 28,32 se
kund se umístilo na druhé 
příčce. Pak přišel na řadu 
rozstřel, disciplína, kde běží 
dvě družstva najednou, a to, 
které dokončí útok dříve, 
postupuje do dalšího kola. 
Naše děvčata  byla již dos
ti vyčerpaná, přesto pro
šla semifinálovým kolem, 
ve finále zdolala soupeřky 

z Kostelce nad Černými 
lesy a putovní pohár za prv
ní místo tak zůstal v domá
cím prostředí.

Mužům z Rostoklat se 
v úvodním závodu tohoto 
roku příliš nevedlo, při prv
ním pokusu byl zraněn je
den člen družstva, na druhý 
pokus si tedy museli chlap
ci vypůjčit posilu od týmu 
z Bulánky. Nakonec to zna
menalo 9. místo a účast ve 
čtvrtfinále rozstřelu. Zde 
je však zastavilo mužstvo 
SDH Horní Měcholupy, 
které ve finále obsadilo 
2. příčku. Putovní pohár 
za vítězství v rozstřelech si 
odvezlo družstvo SDH Zá
smuky.

Za SDH Rostoklaty dě
kujeme všem, kteří nás při
šli podpořit i přiložit ruku 
k dílu. Doufáme, že jste si, 
stejně jako my, užili příjem
ný slunečný den ve společ
nosti hasičů. Těšíme se na 
další akce.

Soňa Kolankiewiczová, 
SDH Rostoklaty

Hasičské závody v Rostoklatech
Výsledky závodu
Kategorie přípravka
celkem 3 družstva

1.  místo – SDH 
Rostoklaty

2.  místo – SDH Tuchoraz
mimo soutěž – SDH 
Dobré Pole
Kategorie žáci
celkem 8 družstev

1.  místo – SDH Bulánka
2.  místo – SDH Kostelec 

nad Černými lesy A
3. místo – SDH Klučov A
Kategorie ženy
celkem 6 družstev

1.  místo – SDH Bulánka
2.  místo – SDH 

Rostoklaty
3.  místo – SDH 

Břežany II.
Kategorie muži
celkem 11 družstev

1.  místo – SDH Bulánka
2.  místo – SDH 

Mančice A
3.  místo – SDH Horní 

Měcholupy

Prázdninový provoz 
Obecního úřadu

Od 1. 7. do 31. 8. 2012 
změna úředních hodin: 
pondělí 8-12 a 17-19 hod., 
středa 8-12 hod.
Schůzku mimo úřední 
hodiny si lze sjednat na tel.: 
321 672721

Životní jubilea 
červen
Jaroslav Nekolný, Renata 
Fenclová, Antonie 
Dokoupilová, Zdenka 
Nekolná, Bohumil Šmejkal, 
Petr Hamták, všichni 
z Rostoklat 

červenec
Jaromír Mokošín, Jarmila 
Kupková, Tibor Menšík, 
Eva Šabaková, Květoslava 
Svobodová, Jana Lukášová, 
všichni z Rostoklat,  
Josef Šaler z Nové Vsi II

srpen
Alena Soukupová, Jindřiška 
Tůmová, Luboš Křeček, 
Helena Jelínková, Antonín 
Libich, Naděžda Drbalová, 
Václav Drbal, Stanislav 
Malik, Božena Budařová, 
František Horký, Josef Lu-
káš, všichni z Rostoklat 

kulaté výročí:
Zdeněk Frhauf, Boris Buss 
z Nové Vsi II

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 31. 5. 2012 je 

391 920,84 Kč

Poznámka ke stavu účtu: 
KB měsíčně odečítá 20 Kč 

za doručení výpisu. 



Radka Nováková

N a základě jednání vyvolaných stížnostmi 
občanů, kterým se v místě propadlé vo

zovky po vodovodu tvoří kaluže vody a dochází 
k ničení jejich majetku, jsme zahájili jednání se 
správcem silnice KSUS. Prvním návrhem řešení 
bylo vyspravení pouze míst, kde se tvoří kaluže. 
Tento způsob opravy byl následně zamítnut, 
problém by se pouze posunul „o dům dál“, nikoli 
vyřešil. Nakonec KSUS přišla s návrhem řešení: 
krajská správa a údržba silnic provede v době 
od 12. 6. 2012 opravu části silnice III. tř č. 24513 
od křižovatky státní silnice I/12 směrem ke koste
lu, resp. za čp. 19. Opravována bude propadlá část 

vozovky v místě vodovodního řadu. Přibližně 1/3 
vozovky bude vyfrézována, bude zpevněn pod
klad a položen nový asfaltový povrch. Předpoklá
dáme, že omezení průjezdnosti v obci potrvá 3–4 
dny. Po dobu provádění opravy bude silnice III. tř. 
průjezdná jen jedním směrem, a to od státní silni
ce č. I/12 směrem na Břežany II. Směr od Břežan 
II bude veden objízdnou trasou po místní komuni
kaci okolo fotbalového hřiště. 

Připravovaná stavba kanalizace nový povrch 
neporuší. Trasa kanalizace je vedená v pravé 
části vozovky a přípojky pod silnicí budou 
realizovány podvrtem. Po dokončení stavby 
kanalizace obnovíme povrch jednoho jízdního 
pruhu dotčeného vedením trasy kanalizace. 

Připravovaná omezení (viz plánek)
l  úsek od státní I/12 ke kostelu bude průjezdný 

jen směrem na Břežany II
l  v tomto úseku bude zákaz stání
l  směr od Břežan II na státní I/12 – povede 

objízdnou trasou okolo hřiště
l  autobusová zastávka směr Český Brod bude 

přemístěna k čp. 84 
l  ze silnice III/24513 bude zákaz odbočení 

vlevo
Bez těchto omezení nelze opravu realizovat. 

Omezení potrvají pouze 3–4 dny, žádáme Vás 
o dodržování dopravního značení a děkujeme 
za shovívavost. 

L etos v dubnu byla odeslána žádost 
o řešení dopravní situace na sil

nici III/24513 Rostoklaty – Břežany 
II na Krajskou správu a údržbu silnic 
Středočeského kraje ( KSUS ). Pří
lohou dopisu byly podpisové archy 
Petice, fotodokumentace stavu mostu 
a silnice III. tř. Poukázali jsme na špat
ný stav mostní konstrukce a žádali 
omezení tonáže vozidel přejíždějících 
most.

V květnu proběhla schůzka s vedou
cím provozu KSUS. OÚ obdržel vyjá
dření KSUS a kopii Běžné prohlídky 
mostu 245131přes železniční trať Pra
ha – Kolín před Rostoklaty. Prohlídku 
provedla firmy PONTEX, s. r. o. Části 
mostu vykazují méně závažné závady, 
např. degradace betonu, koroze. Se 
Zprávou z běžné prohlídky se můžete 
seznámit na webu obce včetně dopisu 
KSUS.

Závěr není pro nás uspokojivý: nelze 
omezit průjezd nákladních vozidel přes 
obec. Vedoucí provozu přislíbil, že 
bude opravena silnice III. tř. č. 24513. 
První fáze opravy bude zahájena 12. 6., 
jak je výše uvedeno, následovat bude 
vyspravení děr silnice od OÚ směrem 
k ČD. Dále se pokusíme zajistit kontroly 
u mostu přes ČD ze strany Policie ČR. 

S polečnost Gema Art Group, a. s. 
před 14 dny postavila okolo věže 

kostela sv. Martina lešení, aby v rámci 
reklamačního řízení obnovila fasádní 
nátěr. Zhotovitel práce zatím nezahá
jil, stále jedná s dodavatelem barvy. 
Jistě se ale brzy dočkáme. Ujišťujeme 
všechny, že oprava je plně hrazena spo
lečností Gema Art Group, a. s. v rámci 
reklamačního řízení.

N a konci května byl OÚ ohlášen 
případ, kdy dva Romové navštívili 

naše starší občany a sdělili jim, že jsou 
pracovníky společnosti ČEZ a nesou 
jim přeplatek za elektrickou energii. 
Naštěstí důchodci podvod ihned odha
lili a Romy vykázali z domu. Varováni 
byli všichni občané prostřednictvím 
SMS systému obce. Incident byl ohlá
šen na Policii ČR v Českém Brodě, ta 
potvrdila, že toto není první případ, 
a žádá všechny občany o spolupráci. 
V případě, že se setkáte s těmito faleš
nými pracovníky ČEZ, volejte ihned 
linku 158.
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O bčané Nové Vsi II prostřednic
tvím paní Ivany Večeřové požá

dali o zveřejnění článku Záleží nám 
na dopravní bezpečnosti v Nové Vsi II.

Vzhledem k tomu, že v článku jsou 
uvedeny nepřesné informace, považu
jeme za nutné nejen občanům Nové Vsi 
II podat toto vysvětlení:

Silný provoz ztěžuje život snad vět
šině obyvatel republiky. Problémů 
v našich obcích jsme si plně vědomi. 
V roce 2008 byly instalovány ukazate
le rychlosti, které zpomalí bohužel jen 
slušnější řidiče. V NV II je měsíčně 
prováděna kontrola měření městskou 
policií Český Brod. Pokuty nejsou pří
jmem obce Rostoklaty, ale města Čes
ký Brod. 

Výstavba chodníku v NV II byla ně
kolikrát bodem jednání zastupitelstva. 
Minulé i současné zastupitelstvo se 
shodlo, že výstavba chodníku s nákla
dem cca 1 milion korun se bude rea
lizovat pomocí dotací až po dokončení 
stavby kanalizace. Chodník je pláno
ván na pravé straně (směr Č. Brod) 
stejně jako kanalizace. Umístění je 
logické, v pravé části od komunikace 
je více nemovitostí. Rovněž v Rosto
klatech od roku 2007 nejsou chodníky 
opravovány ani budovány. 

Zpomalovací pruhy byly jedním 
z mnoha požadavků osadního výboru 
(OV) na zastupitelstvo. Na zasedání 
ZO v únoru 2011 bylo rozhodnuto, že 
OÚ zahájí jednání o instalaci zpoma
lovacích pruhů poté, co OV předloží 
mapu s návrhem umístění zpomalova
cích pruhů a souhlasy majitelů nemo
vitostí, přilehlých ke zpomalovacím 
pruhům. Do dnešního dne OV mapu 
ani souhlasy nepředložil. Vedení obce 
již dříve jednalo se zástupci Policie 
ČR o instalaci zpomalovacích pruhů. 

Jejich zkušenosti jsou nedobré, v mís
tě kde jsou pruhy umístěny, dochází 
k větším otřesům způsobené brzděním 
nákladních vozidel a ke stížnostem ma
jitelů blízkých nemovitostí.

Návrh namalování přechodu je z říše 
snů. Instalaci přechodu předchází 
souhlas Policie ČR, krajského úřadu 
a odboru dopravy. Přechod musí spl
ňovat stanovené parametry, musí být 
mimo jiné osvětlen. Nelze jej umístit 
do vchodu či vjezdu. Nelze ho prostě 
namalovat.

Spojení dopravní bezpečnosti 
a vzhledu obce nerozumíme. Chod
ník ani přechod by zmíněné dopravní 
nehodě nezabránil. Za posledních 10 
let se vzhled obce změnil k lepšímu, 
nové veřejné osvětlení, chodník v cen
tru obce, bylo zbudováno a vybaveno 
dětské hřiště, revitalizován rybník, 
instalovány květináče, nová vývěska, 
zpevněná plocha pod kontejnery, obno
vována je zeleň. Uvedené úpravy byly 
konzultovány s tehdejší zastupitelkou 
I. Večeřovou a od roku 2010 se členy 
osadního výboru (např. nákup a umís
tění betonových květináčů).

Co říci závěrem autorům článku, ob
čanům Nové Vsi II? Jsme si vědomi ri
zik silného provozu vozidel v obci NV 
II. V plánu je stavba chodníku. Zpoma
lovacím pruhům neříkáme ne, zastupi
telstvo obce se na květnovém zasedání 
shodlo, že nechá zpracovat studii bez
pečnostních opatření pro Novou Ves II. 
Závěry studie budou návodem k řešení.

Zastupitelé: Eva Albrechtová, 
Blanka Apltauerová, Ján Domitrek,  
Emílie Hamtáková, Martin Hušner, 

Lukáš Kmoch,  
Radka Nováková, Jaroslava 
Šermauerová, David Valach

Reakce na dopis

Další fotografie ze Dne dětí

Záleží nám na dopravní  
bezpečnosti  v Nové Vsi  II

INZERCE

Smíšené zboží Rudolf Bumba 
Rostoklaty čp. 32, tel. 608 68 40 80

otevírací doba: 
pondělí až pátek: 6.30–11 hod 
a 14.30–18 hod
sobota: 6.30–10.30 hod
neděle: 13.30–17 hod

–  nabídka rozvozu zboží do domu  
11–14 hod a 18–21 hod

-  objednávky dárkových košů
-  nově točená zmrzlina
-  pro širší okolí e-shop  

www.obchod-rostoklaty.czPokračování na straně 3

K rásné, teplé úterní odpoledne 
se mohlo stát v Nové Vsi II 

tragédií. Došlo zde k dopravní ne
hodě linkového autobusu a osob
ního vozu. Řidička přijíždějící od 
Českého Brodu nezvládla svůj vůz 
na zvlhké vozovce, narazila do svo
didel okolo rybníka a nárazem byla 
odhozena do stojícího autobusu na 
zastávce, do kterého nastupova
li cestující. V tu dobu právě minul 
autobus cyklista. Došlo ke zranění  
osob v osobním voze, které musely 
být převezeny záchrannou službou 
do nemocnice.  U nehody zasaho
vali i hasiči.   

Asi se ptáte, proč o této nehodě in
formujeme i vás.

Již několikrát jsme se obrátili na 
Obecní úřad v Rostoklatech se žádos
tí o výstavbu chodníku nebo umístění 
zpomalovacích pruhů a namalování 
přechodu pro chodce a označení na 
silnici „pozor, děti“. Všechny vari
anty byly zamítnuty. Samozřejmě že 
chápeme, že výstavba představuje 
velkou investici, nicméně alternativ
ní požadovaná bezpečnostní opatření 
tak finančně náročná nejsou. Přitom 

jakákoliv bezpečností opatření bu
dou znamenat výrazné snížení rizika 
nehody.  Právě autobusová zastávka 
směr Český Brod je v dost nepřehled
ném místě, kde však každé ráno pře
cházejí nejen dospělí, ale především 
děti.  Označení zde chybí. Je proto 
nevyhnutelné, aby se našly prostřed
ky, které by v krátké době obec in
vestovala do tak významné akce.  Jde 
nám přece o bezpečnost nás všech. 
K čemu nám bude vybavené dětské 
hřiště, kytičky a další zvelebování 
vsi, když budeme vzpomínat na to, že 
právě tady byl zmařen život.  Někte
ří z nás si jistě pamatují, že k takové 
tragédii u nás došlo. Navrhujeme jed
nat i se SÚS, které daná komunikace 
patří.

O tom, že je v naší obci silný pro
voz a neukáznění řidiči, svědčí i ta 
skutečnost, že Obecní úřad Rosto
klaty požádal městskou policii Český 
Brod o měření  rychlosti. V kolika 
případech došlo k překročení rych
losti a kolik bylo vybráno peněz na 
pokutách, vás informovala starostka 
obce v minulém čísle Zvěstovatele. 

občané Nové Vsi II


