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P rvní červnovou sobotu se konal 
Dětský den. Organizace se opět 

ujali členové SDH Rostoklaty. Počasí 
nám nepřálo, přesto přišlo přes 30 dětí. 
Připraveny byly soutěže, střelba na terč 
a motokáry. Na konci soutěžního dne 
byly všechny děti odměněny. Zajiště-
no bylo občerstvení pro malé i velké 
návštěvníky. V deset hodin přijel sanitní 
vůz, schovali jsme se pod tribuny a za-
čala prohlídka sanitky, děti si prohlédly 
vybavení, vyzkoušely přístroje, transport 
a samozřejmě spuštění sirény. Děkujeme  
pořadatelům.

P rvní červnové dny Česko postihly 
vydatné deště. Průtoky místních 

potoků byly velmi vysoké, v některých 
místech se vylily z břehů. Voda z polí 

zaplavila průjezd pod tratí ČD směrem 
na Tuklaty. Lokálně došlo k zaplavení za-
hrad a sklepů. Situaci jsme monitorovali. 
S potěšením lze konstatovat, že naše obec 
byla ušetřena ničivou povodní. 

Z astupitelstvo obce se na svém 
zasedání 27. 5. 2013 seznámilo 

se seznamem odhlášených přípojek na 
kanalizaci. Jednalo se o čtyři stavební  
parcely bez rodinného domu, ty nelze do 
dotace zahrnout. Dále byly z projektu 
odhlášeny čtyři nemovitosti. Majitelé 
těchto nemovitostí budou obci i odboru 
životního prostředí dokladovat řádnou 
likvidaci všech odpadních vod. Nových 
zájemců o připojení je více. Ze staré 
zástavby má zájem o připojení na kana-
lizaci 6 domů, ty byly zastupitelstvem 

schváleny a zařazeny do projektu. Další 
dvě nemovitosti jsou z lokality RoboIn-
vest (u křížku). Připojení brání nezko-
laudování a  nepředání inženýrských sítí 
do majetku obce. V tuto chvíli se stále 
jedná o soukromý podnikatelský záměr. 
Obec zahájila jednání s developerem, 
po kolaudaci a předání IS do majetku  
obce prověříme u poskytovatele dotace 
možnost zahrnutí do dotačního projektu. 
Dalšími zájemci jsou obyvatelé z lokali-
ty Palace Reality. O problémech s napo-
jením  této lokality jsme již psali v úno-
rovém Zvěstovateli a hovořili na veřejné 
schůzi. Hledáme možnost řešení.
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Sbírka na opravu  
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stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 30. 4. 2013 je 
409 566,37 Kč

Nově přispěl:
E. Hamtáková, Rostoklaty

Z. Novotný , Rostoklaty
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Přípravné práce ke kanalizaci
S tavební práce byly zahájeny předá-

ním staveniště dne 2. 5. 2013. Prá-
ce byly započaty na čističce odpadních 
vod v Nové Vsi II a následně na hlavním 
řadu „A“ a v Rostoklatech na hlavním 
řadu „E1“. Informace k harmonogramu 
najdete ve vývěskách a webu obce, kde 
byla zřízena nová informační záložka 
„Kanalizace“. Informační materiály na-
jdete v přízemí budovy OÚ.

Abychom zajistili hladký průběh celé 
akce ke spokojenosti všech zúčastně-
ných stran, žádáme vás tímto o spolu-
práci.

Před vlastním zapojením technologie 
tlakové kanalizace je nutné připravit 
elektropřívod pro řídící jednotku. Tyto 
přípravné práce nejsou součástí dodáv-

ky technologie a jsou prováděny samot-
nými uživateli.

V případě vlastní realizace příprav-
ných prací Vás laskavě žádáme o včas-
né zajištění těchto přípravných prací.

Elektropřívod
Do místa, kde bude umístěna řídící jed-
notka, je třeba přivést napájecí kabel 
z domovního rozvaděče. Napájecí ka-
bel je nutné zapojit na jistič 10 A cha-
rakteristiky B. Typ přívodního kabelu 
je 5 x 2,5 CYKY. Proudový chránič je 
součástí řídící jednotky. Pokud domov-
ní elektro-rozvod již proudový chránič 
obsahuje, je třeba přívodní kabel zapojit 
mimo něj. Na elektro-přívod musí být 
vystavena revize. Vzhledem k termínu 

montáží čerpadel do šachet je třeba pří-
vody připravit ihned po usazení šachty.

Dopojení nátoku z domu 
Do výkopu pro šachtu je vhodné připra-
vit i gravitační nátok kanalizace z domu. 
Gravitační nátok je však možno připojit 
až po spuštění uličního řadu a čistírny 
odpadních vod. Před spuštěním uliční-
ho řadu a ČOV nesmí být čerpací jímka 
ani napojena, ani uvedena do provozu. 
O termínu připojení gravitačního ná-
toku budete včas informováni. Do čer-
pací jímky mohou být svedeny pouze 
splaškové svody z koupelny, prádelny, 
kuchyně a WC. Do šachty nesmí být 
v žádném případě svedena ani dešťová 
voda, ani drenáž

Vandalismus na hřbitově
Na konci května kdosi nám neznámý navštívil místní 
hřbitov. Po jeho odchodu ležela na zemi zlomená lípa! 
Komu stromek asi vadil ? Kmen byl na dvou místech 
narušen. Mělo to vypadat jako nemoc stromů nebo snad 
silný vítr ? Na žádnou z otázek neznáme odpověď. Zůstává 
zlost, beznaděj a vztek. Doufejme, že tento návštěvník nás 
již v obci nenavštíví.

Změna úředních hodin 
Od 1. 7. do 31. 8. 2013 bude 
změna úředních hodin: 
pondělí  8-13 hod a 17-19 hod, 
středa 8-13 hod

Schůzku mimo úřední 
hodiny si lze sjednat předem 
telefonicky na  321 672 721.

Životní jubilea
Jaroslav Nekolný, Renata 
Fenclová, Antonie 
Dokoupilová, Bohuslav 
Šmejkal, Petr Hamták 
z Rostoklat 

kulaté výročí: Zdenka 
Nekolná z Rostoklat 

zemřel: pan Václav Jougl 
z Rostoklat

Kostel sv. Martina – zahájení etapy 2013
V minulých dnech bylo podél 2/3 kostela postaveno 
lešení. Stavební firma tím zahájila práce na obnově fasády. 
Práce jsou (jako vždy) pod přísnou kontrolou Národního 
památkového ústavu, který v těchto dnech provede 
průzkum historických omítek a sdělí stanovisko dalšího 
postupu. 

V deštivých dnech pracují obecní zaměstnanci v interiéru 
kostela. Brousí lavice, aplikují ochranu proti škůdcům 
a nátěr. Zveřejňujeme historické fotografie interiéru, které  
nám poskytl NPÚ.

Zatoulaní pejskové –  
radost nebo starost ?
Opuštění zvířete je porušením zákona a ta-
kovému chovateli hrozí sankce za spáchaný 
správní delikt. Přesto se však takové případy 
stávají a civilizovaná společnost se musí o ta-
ková zvířata postarat. V tomto roce jsme mu-
seli řešit již čtyři případy. Stává se, že „maji-
tel“  hodí svého psa přes plot a rychle odjede 
s myšlenkou : on se někdo postará. Případně 
nám zavolají občané, že viděli toulavého psa. 
V lepším případě nám psa přivedou.  Horší to 
bývá s agresivními psy, smluvně máme zajiš-
těn jejich profesionální odchyt. Právní základ 
pro nakládání s opuštěnými a ztracenými 
zvířaty najdeme v občanském zákoníku, ten 
vnímá zvíře jako věc, vztahuje  se na ně § 135 
občanského zákoníku, který zní:

§ 135 (1) Kdo najde ztracenou věc, je povinen 
ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je 
nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž 
území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni 
vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, 
připadá věc do vlastnictví této obce.

Podle tohoto paragrafu postupují naši občané 
a hlásí a předávají  nalezenou věc – lépe psa, 
- obci. Nalezeného psa odvážíme do útulku 
v Lysé nad Labem. Za poskytnutí azylu jsme 
povinni   útulku uhradit poplatek vč. vstupní-
ho veterinární vyšetření, náklady jsou okolo 
4 tisíc korun. Pokud si v útulku „našeho 
nalezence“ vyhlédne a odvede nový majitel, 
hradíme pouze vstupní veterinární vyšetření.

Tyto náklady nelze předem odhadnout 
a zatěžují rozpočet obce. Pořízen bude kotec, 
který  usnadní práci s nalezenými psy.  Nej-
častěji jsou psi nalezeni o víkendu či večer, 
kdy má útulek zavřeno.

Vydatné 
deště


