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V pondělí 10. června jsme v kultur-
ním domě přivítali nové občánky 

narozené za poslední dva roky. Na 
seznamu bylo 21 dětí, pozvání s dopro-
vodem přijalo 17 z nich.
Pohled do zaplněného sálu nás velmi 

potěšil. Na úvod zazpívaly děti pod 
vedením Rudy Riga několik písniček, 
postupně se přidávaly další děti i do-
spělí.

Připraveno bylo pohoštění, zákus-
ky upekly zastupitelky Šermauerová, 
Hamtáková a Apltauerová, chlebíčky 
připravila zastupitelka Albrechtová. 
Patří jim velký dík.
Do knihy nových občánků se po-

stupně zapsali rodiče. Noví občánci 
obdrželi dárkovou tašku s kosmetikou 
a již tradiční tričko či body se jménem 
a logem obce.
Novinkou byl fotokoutek, role foto-

grafa se ujal zastupitel Valach. Fotogra-
fie najdete v Galerii na webu obce.
Věříme, že jsme společně strávili 

příjemný podvečer. Ještě jednou pře-
jeme rodičům, aby jejich ratolesti byly 
zdravé a spokojené.
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Slovo starostky

Těšíme se na hojnou účast. Sportu zdar!

KDY v pátek 5. 7. 2013
KDE na fotbalovém hřišti v  Rostoklatech

Muži + přípravka a žáci
8:00 - 8:30 registrace družstev

9:00 zahájení soutěží

Ženy 
11:30 - 12:00 registrace družstev

12:30 zahájení soutěže

Potvrzení účasti:
martin.vavrek@pre.cz nebo tel.: 733 166 308

alespoň 5 dní předem

SDH Rostoklaty zve
sbory dobrovolných hasičů

na soutěže v požárním sportu - 8. kolo
13. ročníku Podlipanské ligy

a 3. ročník Rostoklatských rozstřelů.

 

Přivítali jsme společně prázdniny 

Konec  školního  roku  bývá  většinou  spojován  s velkými  očekáváními  a  to  jak  dětmi  tak 

samotnými  rodiči.  Sami  si  ještě  vybavujeme,  jak  jsme se  ke  konci  školního  roku snažili 

vylepšit si známku na vysvědčení. Rodiče zase netrpělivě očekávali své ratolesti, zda přijdou 

domů s úsměvem nebo s pláčem. Ale abychom pomohli udržet kouzelnou atmosféru začátku 

prázdnin,  pořádáme  každoročně  touto  dobou  pro  děti  sportovní  odpoledne,  které  je  ve 

znamení soutěží a dovednostních znalostí.  Pro letošní rok jsme obměnili  všechny soutěže. 

Novinkou – hitem celého odpoledne bylo malování na trička a házení mokrou houbou. 

Děti zářily štěstím, protože měly možnost si svá trička vyzdobit podle vlastní fantazie a také 

si je odnést domů. 

Byli jsme velmi mile překvapeni velkou účastí nejen místních dětí, ale i dětí z okolí. Příprava 

odpoledne byla velmi náročná, ale všechno se vydařilo na jedničku a já bych ráda touto cestou 

poděkovala všem, kteří podali pomocnou ruku, nebo přispěli finančním příspěvkem. 

Vysvědčením pro nás, organizátory, byla radost v očích a úsměv na tváři těch nejmenších.

V těchto dnech se pomalu připravujeme na další akci, kterou plánujeme na konci prázdnin. 

Budeme Vás včas informovat.

Za Osadní výbor – Ivana Večeřová 
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V souvislosti  s  opravou  části  fasád 
kostela sv. Martina v Rostoklatech 

proběhl začátkem června 2013 průzkum 
historického zdiva a omítek. Kostel sv. 
Martina je v jádře gotická stavba z po-
loviny  14.  století,  ovšem  vícekrát  pře-
stavěná. Výrazná úprava, z níž pochází 
dnešní  kruchta,  proběhla  někdy  před 
rokem  1620.  Koncem  17.  století  byl 
kostel  barokně  přestavěn  a  prodloužen 
k  východu;  tehdy  vzniklo  dnešní  kně-
žiště lemované bočními prostory kaple, 
sakristie  a oratoře. Shodně  jsou  řešeny 
také  kostely  v  Tuklatech  a  v  Přistou-
pimi,  nelze  vyloučit,  že  vznikly  podle 
jednotného projektu. Gotický kostel měl 
věž  přistavěnou  k  západnímu  průčelí, 
což  u  venkovských  kostelů  z  té  doby 
nebylo  příliš  časté.  Věž  sloužila  jako 
zvonice, zdá se ale, že její poslání bylo 
do jisté míry také útočištné. Gotická věž 
je poměrně intaktně dochovaná, při sta-
vební  úpravě  někdy  před  rokem  1620 
byla  zpřístupněná  z  lodi  a  propojená 
s kruchtou.
Nejzajímavější výsledky přinesl  sou-

časný  průzkum  severní  strany  kostela. 
Nalevo  od  okna  nad  dnešním vstupem 
bylo  odkryté  zazděné  gotické  okénko 
–  v  podobné  poloze  bylo  již  dříve  od-
halené  okénko  také  na  protější  severní 
straně.  Okénko  bylo  umístěno  až  pod 

korunou  zdiva  a  lze  předpokládat,  že 
na severní  i  jižní straně lodi byla tako-
vá okénka  tři až čtyři. V místě pilastru 
vpravo od dnešního vstupu byl nalezen 
zazděný  gotický  portál  završený  hroti-
tým obloukem. Ostění portálu bylo pou-
ze  zkosené,  nemělo  náročnější  gotický 
profil. Vstup měl – podobně jako okén-
ka – nevelké rozměry; jeho světlá šířka 
nepřesahovala 1 m. Středověký interiér 
musel být poměrně temný, možná byla 
prosvětlena  jen  východní  část  kostela. 
Určitá masivnost středověké stavby opět 
naznačuje útočištný charakter středově-
ké sakrální stavby. Nalevo od hlavního 
vstupu člení severní fasádu dva pilastry 
blízko sebe. Zdá se, že někde mezi nimi 
musela  končit  středověká  loď,  neboť 
zatímco  pravý  z  předstupujících  pilas-
trů byl  lepen z úlomků cihel ke  starší-
mu zdivu, levý byl již vyzděn současně 
s novostavbou barokního kněžiště.
Předmětem  průzkumu  byly  dále  his-

torické  omítky.  Nejstarší  z  nich,  které 
pocházejí snad z přelomu 16. a 17. sto-
letí, byly ve větších plochách zachyceny 
již v roce 2009 při průzkumu věže. Na 
obou  západních  nárožích  kostelní  lodi 
jsou zachovány dvě vrstvy s rytým kvá-
drováním,  výrazná  je  zejména  mladší 
z nich s červeně malovanými kvádry na 
pozadí bílých omítkových ploch.
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Humanitární sbírka 
pro postižené povodní

Kanalizace 

Průzkum omítek a zdiva kostela 
sv. Martina v Rostoklatech

Územní plán Břežan II 

Nedávné povodně nechaly chlad-
ného  jen  málokoho.  Diakonie 

Broumov  vyhlásila  okamžitou  mi-
mořádnou  sbírku,  do  které  jsme  se 
samozřejmě přihlásili  i my. Děkuje-
me za poskytnuté čistící, dezinfekční 
prostředky, vody a  textil. Vzhledem 
k  množství  sbírkových  míst  bude 
naše obec svezena až začátkem čer-
vence.
Čisticí  a  dezinfekční  prostřed-

ky,  vody,  toaletní  potřeby  a  další 
potřebné  věci  jsme  odvezli  v  pá-
tek  7.  6.  do  obce Toušice  u Kutné 
Hory.  Toušice  byly  zasaženy  roz-
vodněným  potokem  a  přidružená 

obec  Mlékovice  protrženou  hrází 
rybníka. Několikrát  jsme viděli TV 
reportáže z tohoto místa. Odvoz na-
bídl p. J. Konečný, děkujeme. Auto 
plné pomoci  jsme předali  paní  sta-
rostce  a  vyjádřili  podporu.  Pohled 
na zničené domy i komunikace byl 
děsivý.  A  proč  právě  do  Toušic? 
Toušice  stejně  jako Rostoklaty zís-
kaly  v  roce  2012  dotaci  na  stavbu 
tlakové kanalizace od SZIF. S paní 
starostkou  si  předáváme  zkušenos-
ti  s  přípravou  výběrového  řízení 
a vším, co stavba přináší. Povodně 
posunuly v Toušicích zahájení stav-
by kanalizace.

S tavba  pokračuje  dle  harmono-
gramu,  firma  pokládá  hlavní 

řady,  pokračují  práce  na  čističce. 
Přípojky  k  jednotlivým domům bu-
dou  realizovány  od  července.  Před 
samotnou  realizací  vás  navštívíme 
či už jsme navštívili společně s TDI 
a  zhotovitelem.  Prověříme,  zda 
umístění šachty souhlasí s projektem 
a  bude  změřeno  výškové  napoje-
ní. Obchůzky  jsou  časově  i  fyzicky 
velmi náročné a rozdělili jsme je do 
více dní. Až po odsouhlasení umístě-
ní šachty bude přípojka realizována. 
Termín osazení šachty s Vámi bude 
domlouvat zástupce zhotovitele. 

Poznámka  pro Vás  ,  kteří  využili 
kontakty obce pro realizaci elektric-
ké  přípojky  a  gravitační  napojení: 
Zaměstnanci  elektro  firmy  budou 
obcházet  nemovitosti  po  odsouhla-
sení umístění šachty (to aby nedošlo 
k rozdílnému umístění šachty a elek-
tro  přípojky  pro  ovládací  skříňku), 
gravitační napojení bude realizováno 
až po umístění šachty.
 Začátkem  června  jsme  podepsali 

úvěrové smlouvy na zajištění finan-
cování projektu s Českou spořitelnou 
a.s. Máte tedy zajištěno financování 
stavby. Finance z dotace obdržíme až 
po dokončení a uhrazení celé stavby.

P o roce bylo v červnu  t.r. v sou-
sední  obci  Břežany  II  opět  ak-

tuálním  tématem  změna  územního 
plánu. Konalo se opakované veřejné 
projednávání. Návrh pro nynější pro-
jednávání  zohlednil  pouze  námitky 
podané  ve  lhůtě  minulého  projed-
návání.  Po  této  lhůtě  se  zastupitelé 
Břežan II na doporučení občanů roz-
hodli vyhlásit referendum k umístění 
výsypek a zahájení  těžby. Výsledky 
referenda  byly  v  neprospěch  výsy-
pek  i  těžbě.  Na  výsledky  referenda 
nemohlo být  (z procesních důvodů) 
reflektováno,  protože  se  konalo  po 

veřejném  projednání.  Zastupitelé 
obce Břežany II zohlednili výsledky 
referenda teď při opakovaném veřej-
ném projednávání. 
Znamená  to  tedy,  že  výsypky  ne-

budou ve změně č. 2 ÚP zakresleny.
Je riziko zahájení těžby zažehnáno 

? Není. Dobývací prostor zůstává na-
dále v územní plánu obce a zástupci 
společnosti  Lupkovy  závody  jasně 
deklarovali  svůj  zájem  brzkého  za-
hájení těžby. Obec Rostoklaty, stejně 
jako Tuklaty a Vyšehořovice, budou 
v  průběhu  řízení  podávat  námitky 
proti zahájení těžby.

Životní jubilea
červenec
Jaromír Mokošín, Tibor Menšík, 
Eva Šabaková, Jana Lukášová 
z Rostoklat 
kulaté výročí
Květoslava Svobodová

srpen
Alena Soukupová,  
Jindřiška Tůmová,  
Helena Jelínková,  
Antonín Libich,  
Naděžda Drbalová,  
Jaroslav Svoboda,  
Václav Drbal,  
Stanislav Malík,  
Božena Budařová,  
František Horký, Josef Lukáš 
z Rostoklat 
Zdeněk Frühauf, Boris Buss 
z Nové Vsi II
kulaté výročí 
Luboš Křeček,  
Marcela Menšíková

Dokončení obnovy 
katastrálního operátu 
obce Rostoklaty
V loňském roce probíhalo 
zjišťování hranic pozemků 
v Rostoklatech. Katastrální 
úřad pro Středočeský kraj 
zpracoval zjištěné údaje. 
Zpracovaný návrh bude 
připraven k nahlédnutí 
v kanceláři OÚ začátkem září 
2013. Ve stanovené lhůtě 
budete moci vznášet námitky 
k novému stavu. O přesné 
době zveřejnění budete 
informováni.

Pěvecký kroužek
Oznamujeme vám, že pěvecký 
kroužek má do konce srpna 
prázdniny. Sejdeme se opět 
v září, těšíme se na nové 
zpěváky, kteří rozšíří naše 
řady. Termín zahájení bude 
zveřejněn v září. Ruda Rigo

Jižní strana a západní 
boky kostela kolem věže 
s vyznačením nálezů. 
Kresba, text Ing. arch. 
Karel Kibic.

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 30. 6. 2013 je 
409 566,37 Kč


