
Prázdniny utekly jako voda, děti se 
vrátily do školních lavic. Vrací se 
i Rostoklatský Zvěstovatel do vašich 
schránek. 

D ěkujeme těm, kteří přispíva-
jí svou prací a udržují veřejná 

prostranství před svým domem. Za-
čátkem léta se zranil obecní zaměst-
nanec a přes dva měsíce byla údržba 
pouze na pracovnici z ÚP. Pochopi-
telně údržbu nemohla sama zvládat 
a bylo to na vzhledu obce znát. Proto 
patří velké díky Vám všem, kterým 
není vzhled obce lhostejný. 

V  letních měsících, tak jako kaž-
doročně, proběhla revize dluž-

níků poplatku za komunální odpad. 
Na upomínky dlužníci nereagovali, 
z tohoto důvodu jim byl v červenci 
zaslán splátkový kalendář. Pokud 
dlužníci neuhradí své dluhy, bu-
dou provedeny exekuce na sociální 
dávky.

P řipomínáme, že v červnu 2012 
byla podepsána Dohoda o po-

skytnutí dotace na stavbu kanali-
zace a ČOV. Přípravy na realizaci 
investiční stavby, priority číslo 1 pro 
naši obec, byly zahájeny ještě před 
podpisem Dohody. 

Od 1. 4. 2012 platí nový zákon 
o zadávání veřejných zakázek. MMR 
vydalo prováděcí vyhlášku k zákonu 
až začátkem července. Prováděcí 
vyhláška č. 230/2012 stanovuje po-
drobnosti veřejné zakázky na staveb-
ní práce. Paragraf 1 odst. 3) stanovil 
novou povinnost, pro všechny 
stavby je nezbytné mít zpracovanou 
dokumentaci pro provádění stavby. 
Vzhledem k tomu, že obec má zpra-
covanou dokumentaci pro stavební 
povolení, zastupitelstvo na zasedání 
18. 7. rozhodlo a objednalo u zpra-
covatele projekt pro provádění stav-
by. Ten bude dokončen cca v říjnu 
t. r. Poté vyhlásíme nové výběrové 
řízení. Předpokládáme, že VŘ bude 
ukončeno v prosinci 2012 či lednu 
2013. 
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D ne 1. 9. 2012 se od 10.00 hod. usku-
tečnilo na našem rybníce loučení 

s prázdninami zvané Prázdniny jsou fuč! 
Tak jako každý rok se soutěžilo v různých 
dovednostních disciplínách, např. v chůzi 
na chůdách, slalomu s míčem, lovení ry-
bek jak živých, tak dřevěných a podobně. 
Největší pozornost vzbudil právě lov ži-
vých rybek, u kterého se děti houfně tla-
čily a podařilo se vylovit 84 malých rybek, 
které se po spočítání a rozloučení odvezly 
do blízkých vod břežanského rybníka, kde 
na ně čeká jistě dlouhý a ničím nerušený 
podvodní život. 

Již během soutěží se mohly děti ob-
čerstvit limonádou, tatrankou, buřtem 
a největší labužníci i novinkou této akce 
– párkem v rohlíku umně připravova-
ným řeznickým mistrem a saxofonovým 
mágem Rudou Rigem. Tak jako vždy 
nešlo o čas, nešlo o to, kdo dál dohodí 
a kdo je nejlepší v jízdě na tříkolce, šlo 

jen o to, aby se děti pobavily a odnesly 
si nejen malou drobnost, ale i zážitek, 
o kterém mohou vyprávět a vzpomínat 
na něj. I přes nepřízeň počasí se dostavi-
lo 38 dětí jak školního, tak předškolního 
věku, některé samy, a některé v dopro-
vodu rodičů, pro které bylo též připra-
veno sice ne tak bohaté, avšak o to chut-
nější občerstvení v podobě grilovaných 
klobás a různých nápojů, některých i al-
koholických. 

Rybářský spolek tímto děkuje jak 
svým členům, tak především nečlenům, 
kteří nám pomohli k zvládnutí této akce, 
jmenovitě již zmíněnému Rudovi Ri-
govi, jeho synovi Adamovi, Houžvovi, 
ing. Lukáši Kmochovi a Michale Havr-
dové za malování na obličeje dětí. Dále 
je potřeba poděkovat zastupitelstvu naší 
obce za příspěvek na tuto akci.

Jednatel rybářského spolku Lukáš 
Dobřanský

P oslední prázd-
ninový víkend 

se do malých Ros-
toklat vrátila velká 
kultura. Na fotba-
lovém hřišti, kde 
hrávají svá utkání 
oba týmy Traver-
zy, rozproudily 
po setmění svou 
produkci dvě ka-
pely spojené se 
známým saxofonistou a kytaristou, který 
nyní zakořeněnil v naší obci – Rudolfem 
Rigem.

Jako první se představila Emma a po ní 
následoval Medvěd 009, který má za se-
bou v Rostoklatech už řadu vystoupení. 
Z pódia ukrytého pod střechou tribuny 

zazněly prakticky 
všechny největší 
hity obou bandů 
a nejvíce potěšují-
cí byl fakt, že při 
sobotní konkuren-
ci dalších koncer-
tů v okolí si našlo 
cestu do Rostoklat 
více než 120 hu-
debních fanoušků. 

Za uspořádá-
ní koncertu patří dík nejen frontmanovi 
Emmy Rudolfu Rigovi, ale ve stejné míře 
i nové akční síle traverzanských kabin, 
slečně Míše. Po úspěchu této show se jeví 
jako přirozené, že ještě v této sezoně se 
nějaká hudební akce na rostoklatské hřiště 
vrátí. Petr Hamták ml.

N ejenom prázdniny, ale celé letní dny 
utekly jako voda a už můžeme je-

nom vzpomínat na zážitky. Ale vraťme 
se trochu zpátky.

Ještě než začaly prázdniny, tak Osad-
ní výbor v Nové Vsi II zorganizoval pro 
děti sportovní odpoledne „Těšíme se 
na léto 2012“. Soutěžilo se v několika 
disciplínách. Vyhrál každý bez rozdílu 
věku a talentu. Počasí nám přálo víc, 
než bychom chtěli, atmosféra byla vý-
borná, děti i dospělí si slunečnou sobo-
tu opravdu užili. Další, pro nás novou 
akcí– tentokrát kulturně-společenskou 
– bylo uspořádání „Novoveského maš-
karního reje“. Překvapilo nás, že neje-
nom děti přišly v maskách. Mohli jsme 
vidět vílu, námořníka, čerta, piráta, ci-
kánku a další. Pro děti byly připraveny 
soutěže a tanečky na dětské písničky. 
Při zahájení maškarního reje každé 
dítě dostalo bublifuk a pískací nafuko-

vací balónek. Ti nejmenší dostali ještě 
maškarní kloboučky. Jako odměnu si 
každé dítě odneslo pastelky, ořezávát-
ko a sladkosti. Na závěr nechybělo ani 
opékání buřtů a papírový ohňostroj. 

Zastupitelstvo obce nám odsouhlasi-
lo finanční příspěvek, který byl oproti 
loňskému roku výrazně zkrácen, a tak 
nám nezbylo než se obrátit na podnika-
tele v obci a požádat je buď o finanční, 
nebo materiální dar. Podařilo se. Chtěli 
bychom tímto poděkovat firmě Profi-
Color, s. r. o., Zámečnictví Procházka, 
JAMVAK, s. r. o., Spojovací materiál 
– Jaroslav Šmíd, Autodílna Vostruha, 
Truhlářství Karel Svojše a paní Evě 
Pilátové. 

Poděkování patří i všem těm, kte-
ří se organizačně podíleli na zajištění 
proběhlých akcí. A už dnes se těšíme 
na příští léto. 

Ivana Večeřová za Osadní výbor 

Akce prázdniny jsou fuč!

Chcete zviditelnit firmu na webu obce?
Zastupitelé se na svém červencovém zasedání rozhodli, že umožní 
místním podnikatelům umístit webový odkaz místní firmy na webové 
stránce obce. Služba je zpoplatněna symbolickou částkou 100 Kč/měsíc. 
Pokud máte zájem o tento způsob reklamy, obraťte se na OÚ.

Emma a Medvěd na TraverzeLéto
v Nové Vsi II



Radka Nováková

M inisterstvo kultury ČR v červ-
nu vydalo Rozhodnutí o při-

znání dotace ve výši 420 000 korun 
na obnovu truhlářských prvků 
v kostele sv. Martina. Vítěz výběro-
vého řízení firma STATUS staveb-
ní, a. s., provedla zaměření okenních 
výplní a zahájila výrobu. V srpnu 
byly odvezeny vchodové dveře 
do kostela, které budou repasovány, 
a vyrobena tvarová kopie pro jižní 
vchod, který bude obnoven až v další 
etapě. Dokončení letošní etapy je dle 
SoD říjen 2012. Následně proběhne 
kontrola pracovníky NPÚ a odboru 
památkové péče MěÚ Český Brod. 
Závěrečné vyhodnocení projektu 
bude ministerstvu kultury předlože-
no nejpozději v prosinci 2012. 

Již připravujeme a v září podáme 
dotační žádost na rok 2013, tentokrát 
na obnovu obvodového pláště.

Z hotovitel I. etapy rekonstrukce fir-
ma Gema Art Group, a. s., uzna-

la reklamaci fasádního nátěru kostela 
sv. Martina a v květnu postavila leše-
ní okolo věže. Nátěr byl prováděn dle 
pokynů NPÚ vápennou barvou. Nátěr 
věže byl proveden, nebyl však stáloba-
revný a po krátkém čase začal vyka-
zovat vady. Provádění nátěru se ujali 
po dohodě se zhotovitelem pracovníci 
dodavatele barvy. V minulých dnech 
se podařilo nátěr aplikovat, nevykazuje 
žádné viditelné vady.

P ersonální změna na pozici účet-
ní – administrativní pracovnice 

OÚ. Paní Martina Libichová požá-
dala o ukončení pracovního poměru 
k 31. 8. 2012 z rodinných důvodů. 
V červnu bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na uvolněnou pozici, bylo řád-
ně vyvěšeno a oznámeno na Úřadu 
práce. Přihlásila se jedna uchazečka, 
paní Jitka Valachová splnila stanove-
ná kritéria a od září se s ní budete se-
tkávat v kanceláři OÚ.

Paní Martině Libichové děkuji 
jménem svým i zastupitelů za šes-
tiletou pohodovou spolupráci. Díky 
její svědomitosti a zodpovědnému 
přístupu bylo účetnictví obce výbor-
ně hodnoceno i kontrolory Krajské-
ho úřadu Středočeského kraje. 

Do nové etapy života přejeme paní 
Martině jen to nejlepší.
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Přijďte pomoci k volbám
Pokračování na straně 3 Hledáme šest dobrovolníků do voleb-

ní komise. Nároky členů okrsko-
vých volebních komisí:

1) Členové okrskové volební komise 
mají nárok na zvláštní odměnu za vý-
kon funkce
l člen 1 300 Kč
l zapisovatel 1 500 Kč
l předseda 1 600 Kč

2) Člen okrskové volební komise, kte-
rý je v pracovním poměru nebo v pomě-
ru obdobném pracovnímu poměru, má 
nárok na:

l pracovní volno v nezbytně nutném 
rozsahu 
l na náhradu mzdy nebo platu ve výši 
průměrného výdělku od uvolňujícího 
zaměstnavatele

3) Členu okrskové volební komise, 
který není v pracovním poměru ani 
v poměru obdobném pracovnímu po-
měru, avšak je výdělečně činný, pří-
sluší paušální náhrada ušlého výdělku 
za dobu výkonu funkce člena okrskové 
volební komise ve výši: 43 Kč za hodi-
nu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

V oličský průkaz PRO VOLBY 
DO ZASTUPITELSTVA STŘE-

DOČESKÉHO KRAJE se vydává pouze 
voličům zapsaným ve stálém seznamu 
vedeném obecním úřadem v územním 
obvodu Středočeského kraje. 

Voličský průkaz vydává obecní úřad 
podle místa trvalého 
pobytu voliče, a to 
na žádost tohoto vo-
liče 

Zákon upravuje 
dva způsoby, jak lze 
požádat o vydání 
voličského průkazu, 
a to 
l buď podáním (pí-
semnou žádostí)

a) v listinné po-
době opatřené 
úředně ověřeným 
podpisem voliče; 
ověřený podpis je vyžadován z dů-
vodu ochrany voliče před zneužitím 
tohoto institutu. Při ověření podpisu 
u správních úřadů lze využít osvo-
bození od správního poplatku podle 
ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, jež 
stanoví, že od poplatků jsou osvobo-
zeny úkony pro účely využití volební-
ho práva. Tuto skutečnost správní úřad 
u úkonu vyznačí. 

b) v elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem 
voliče

c) v elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky

Nejzazší lhůta pro doručení písemné 
žádosti je 7 dnů přede dnem voleb, tj. 
5. října 2012

l nebo osobně, v tomto případě není 
písemná žádost vyžadována, neboť vo-
lební orgán, který je oprávněn voličský 
průkaz vydat, o žádosti učiní úřední 

záznam, ve kterém 
veškeré potřebné 
údaje uvede. 

Nejzazší lhůta pro 
osobní požádání 
o vydání voličské-
ho průkazu je 2 dny 
přede dnem voleb, 
tj. 10. října 2012 
do 16.00 hodin, tedy 
do okamžiku uza-
vření stálého sezna-
mu.
Obecní úřad volič-
ský průkaz 

l  předá osobně voliči nebo 
l  předá osobě, která se prokáže plnou 

mocí s ověřeným podpisem voliče žá-
dajícího o vydání voličského průkazu 
nebo

l  voliči zašle (požádá-li o to volič) 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu 

do výpisu ze stálého seznamu ve dnech 
voleb ve volebním okrsku spadajícím 
do územního obvodu kraje, kde jsou 
volby vyhlášeny a v jehož územním ob-
vodu je volič přihlášen k trvalému po-
bytu. Volič, který se dostavil do volební 
místnosti s voličským průkazem, je po-
vinen tento průkaz odevzdat okrskové 
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze 
stálého seznamu. 

Máte již povinnou kontrolu komína?
T opíte uhlím či dřevem v kamnech nebo v plynovém kotli a chcete se vyhnout 

problémům? Vyhláška stanovuje, že každy komín musí alespoň jednou ročně 
projít kontrolou. V obci nabízejí své kominické služby různí živnostníci. Pokud jste 
nevyužili jejich služeb, nabízíme Vám zajištění kontroly komínu přes OÚ. Přihláš-
ku odevzdejte nejpozději do 17. 9. 2012. Termím kontroly a cena budou stanoveny 
s ohledem na počet zájemců.

Zpráva velitele o zásahu:

D ne 14. 8. 2012 ve 23:57 jsme byli 
vyzváni k místnímu požáru, bě-

hem deseti minut se nám podařilo být 
na místě, a to v počtu pěti lidí. Na místě 
již zasahovaly dvě jednotky z Českého 
Brodu. Po dohodě s velitelem zásahu 
naše jednotka začala doplňovat vodu 
do CAS z místního hydrantu, který 
dobře známe. Mezitím dorazily další 
dvě jednotky z Úval. Po třech hodinách 
hašení bylo ukončeno nežádoucí hoře-
ní. Pro případ dalšího požáru byla po-
nechána jedna jednotka z  Úval na do-
hlídání.

Ve 3:05 se začaly ostatní jednotky 
vracet na základnu, i ta naše místní. 
Ráno v 7:30 jsme se opět vrátili na mís-
to požáru. S ponechanou  jednotkou 
z Úval a i za přítomnosti starostky 
obce se přebralo požářiště. V 9.00 jsme 
opustili místo požáru. V průběhu dne 
se ještě kontrolovalo místo požáru.

Za místní jednotku JPO V zasahova-
li: Martin Vavrek, Jan Vavrek, Miroslav 
Kaše, Pavel Svatoň, Petr Svatoň.

PŘIHLÁŠKA

Já ....................................................................... majitel nemovitosti Rostoklaty čp. . ............................

Nová Ves II čp.  ............................................ mám zájem o provedení kontroly komínu.

tel. spojení:  ...................................podpis:  ......................................................................................................

Jak požádat o vydání 
voličského průkazu

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.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 

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

Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv (nepoškozenou)
Hračky (nepoškozené a kompletní)

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce 

(z ekologických důvodů)
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (transportem se znehodnotí)

znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
10.–30. září 2012 

Obecní úřad Rostoklaty 

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

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina
stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  
k 31. 8. 2012 je 

392 484,49 Kč
Poznámka ke stavu účtu: KB měsíčně odečítá 
20 Kč za doručení výpisu. 

Životní jubilea v září
Jaroslava Machová, Marie Semán-
ková, Jan Mokošín, Marie Dlouhá, 
Helena Mesteková, František Rezek, 
Václav Rak, Václava Šmejkalová, 
všichni z Rostoklat 

kulaté výročí: Jan Hanuš z Rostoklat

Volby do zastupitelstva 
Středočeského kraje byly 
vyhlášeny rozhodnutím 
prezidenta republiky č. 
224/2012 Sb. ze dne 27. června 
2012 (částka 80).

Volby do zastupitelstev krajů 
se konají v pátek 12. října 
2012 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 13. října 2012 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.


