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V ýjimečně držíte v rukou srpno-
vé číslo Zvěstovatele. Chceme 

se s Vámi podělit o událost, která se 
udála v kostele sv. Martina v sobotu 
13. 7. 2013 ve 13.07 hod.

V našem kostele se po dlouhých 
40 letech konal svatební obřad, poprvé 
občanský nikoli církevní.

Na konci minulého roku mě oslo-
vila slečna Lenka Šabaková, grafička 
Rostoklatského Zvěstovatele a občanka 
Rostoklat, s žádostí o konání svatební-
ho obřadu v kostele a zároveň vyslovila 
přání, abych byla oddávající. Žádost 
mě mile překvapila, zvlášť, když 
místem obřadu měl být náš kostel. Už 
v zimě byly zahájeny práce v interiéru 
kostela, obecní zaměstnanci obnovili 
6 párů lavic, před svatbou se zvýšila 
intenzita úklidu, byly vymeteny pavu-
činy, stavební suť a vyluxován prach. 
Velký dík patří našim zaměstnancům 
Lukáši Dobřanskému a Olze Kindlové. 

V sobotu po 12. hod se začali u kos-
tela scházet svatební hosté. Ve 13.07 
hod za doprovodu hudby vstoupil do 
kostela ženich s maminkou a svědky, 
následovala je nevěsta s tatínkem. 

Matrikářka z Českého Brodu paní 
Křížková zahájila obřad, představila 
přítomné snoubence i svědky. Závaz-
ným formulacím svatebního obřadu 
předcházel  proslov k přítomným snou-
bencům. Po splnění všech podmínek, 
které vyžaduje český právní řád, byli 
snoubenci prohlášeni za manžele. Krás-
nou atmosféru umocnilo zvonění zvonu 
při společném vycházení novomanželů 
z kostela.

Vážení novomanželé, Lenko a Pavle 
Strejčkovi, ještě jednou vám děkujeme, 
že jste si pro svůj svatební den vybrali 
právě kostel sv. Martina a vrátili tak 
svatební obřad na území obce. Pře-
jeme vám harmonické manželství. 
Děkuji vám, že jsem se mohla podílet 
na vašem svatebním dni a za den plný 
krásných emocí. Děkujeme za finanční 
příspěvek na obnovu kostela.

4 1

Slovo starostky

Radka Nováková



V minulých týdnech a dnech probí-
haly návštěvy Vašich nemovitostí. 

Společně se mnou Vás navštívil zá-
stupce TDI (technický dozor investora) 
a stavební firmy Stavitelství Řehoř. Při 
návštěvě byla ověřena hloubka nátoku 
gravitace z domu. Dle tohoto zaměření 
byl vyroben  v šachtě otvor pro gravi-
tační napojení z domu a úhel  výtoku do 
hlavního řadu. 

V Rostoklatech byly zahájeny práce 
na přípojkách. Pokračují práce na čis-
tičce odpadních vod v NV II a na hlav-
ních řadech. Na webu obce byl zřízen 
odkaz kanalizace, kde zveřejňujeme 
důležité informace. Děkujeme všem 

za maximální součinnost při výstav-
bě, stavba se někdy mění z minuty na 
minutu a ne vždy Vás můžeme o všem 
s předstihem informovat. Upozorňuje-
me, že gravitační napojení z domu do 
šachty je možné  provést až po spuštění 
čistírny odpadních vod, které předpo-
kládáme na jaře 2014. O termínu na-
pojování Vás budeme samozřejmě pře-
dem informovat. 

Níže rekapitulujeme postup při vý-
stavbě. 
1.  položení hlavního řadu (situaci najde-

te na webu obce)
2.  ověření umístění čerpací šachty (ČŠ) 

u nemovitosti

3.  výroba ČŠ
4.  složení ČŠ u nemovitosti (ev. na do-

časném úložišti v obci) 
5.  návštěva stavbyvedoucího a sjednání 

termínu výkopu přípojky
6.  umístění ČŠ
7.  elektrický přívod – zajistí a hradí ma-

jitel nemovitosti
8.  osazení technologie ČŠ
9.  kolaudace kanalizace, spuštění ČOV 

do zkušebního provozu
10.  gravitační přepojování výtoku 

z domu do ČŠ –  zajistí a hradí maji-
tel nemovitosti 

Chtěli bychom poděkovat starostce Rostoklat Radce 
Novákové za to, že přijala naši prosbu a oddala nás 
v rostoklatském kostele. Děkujeme za to, že kostel 
spolu s Jitkou Valachovou krásně vyzdobily. Děkuje-
me za její statečnost, s jakou předstoupila před plný 
kostel. Děkujeme za překrásný projev, který byl od 
srdce.  Děkujeme za zvony, které pro nás pan Novák 
rozezněl.
Díky Radko, že se o kostel, Rostoklaty i Novou 
Ves II staráš a doufáme, že jsme naší svatbou po-
mohli začlenit kostel zpět do rostoklatského života.

Novomanželé Strejčkovi
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Kanalizace

PoděkováníŽivotní jubilea
Alena Soukupová,  
Jindřiška Tůmová,  
Helena Jelínková, Antonín Libich, 
Naděžda Drbalová,  
Jaroslav Svoboda – čp. 111,  
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
zemřel  
pan Jaroslav Svoboda,  
Rostoklaty čp. 72

Nově přispěl:
novomanželé Lenka a Pavel Strejčkovi

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 31. 7. 2013 je 
411 566,37 Kč


