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M inulý měsíc jsme byli podrobeni 
hned dvěma kontrolám, a to kon-

trole plnění sociálního pojištění a hos-
podaření obce. 9. října nás navštívili 
auditoři Krajského úřadu Středočeského 
kraje a kontrolovali hospodaření obce 
za rok 2013. Předmětem kontroly bylo 
účetnictví obce, činnost zastupitelstva, 
vydané směrnice, obecně závazné vy-
hlášky a další. Novinkou letošního roku 
je, že jsme se stali plátcem DPH, uza-

vřeli jsme úvěrovou smlouvu na finan-
cování kanalizace. Kontroloři nezjistili 
žádné chyby a nedostatky. 

Za týden jsme odjeli na kontrolu 
plnění povinností v nemocenském, dů-
chodovém pojištění a odvodu sociálního 
zabezpečení za období od 1. 8. 2011 do 
31. 8. 2013 do Kolína na Krajskou sprá-
vu sociálního pojištění. I tato kontrola 
dopadla dobře a nebyly zjištěny chyby 
či nedostatky.

P řipomínáme, že od 1. do 10. listo-
padu bude probíhat humanitární 

sbírka pro Diakonii Broumov. Oblečení, 
lůžkoviny, přikrývky, obuv či hračky 
zabalte do igelitových pytlů a přineste 
do budovy OÚ čp 32.
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Slovo starostky

Radka Nováková

Klub Medvídek
Děti, pojďte si hrát! 
Vezměte maminku, tatínka, babičku, tetičku...a přijďte se pobavit, zaskotačit, pohrát si, pozorovatanebo se něco přiučit od ostatní drobotiny.

Program (je samozřejmě dobrovolný):10:00 - 15:00 je k dispozici improvizovaná minihernička(odvážní mohou přinést i nějakou vlastní hračku ke sdílení)
+/-  10,30 – 11,00 – „cvičme v rytme“ s dětmi(ať se jim hezky po obědě spinká...)

+/- 14,15 – 14,45 – rodičové, protáhněme se(ať máme sílu na ta naše zlatíčka)

Vstup zdarma! Vstup zdarma! Vstup zdarma!
Těší se na Vás Jitka Hříbková (maminka) + Štěpánek  + Viktorka 
více informací na: klubmedvidek.webnode.cz

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rostoklatech.

ZAČÍNÁME 1.11.2013 v 10h(a pak každý pátek)
 

Byla dokončena výsadba lokálního biokoridoru 
BK 13 v Nové Vsi II.
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Výstavba kanalizace

Výsledky hlasování ve volebním okrsku 
Rostoklaty do Parlamentu PS ČR

Počet osob zapsaných do stálého a zvláštního 
seznamu voličů: 401
Počet vydaných úředních obálek: 219
Počet odevzdaných úředních obálek: 219
Počet platných hlasů: 217
 Strana 1 ČSSD 27 hlasů
 Strana 2 Svobodní 9 hlasů
 Strana 3  Piráti 8 hlasů
 Strana 4 TOP 09 40 hlasů
 Strana 5 Hlavu vzhůru 2 hlasy
 Strana 6 ODS 24 hlasů
 Strana 10 Strana soukromníků  1 hlas
 Strana 13 Suverenita 2 hlasy
 Strana 15 SPOZ 5 hlasů
 Strana 17 Úsvit 15 hlasů
 Strana 18 DSSS 2 hlasy
 Strana 20 ANO 2011 36 hlasů
 Strana 21 KSČM 37 hlasů
 Strana 23 SZ 9 hlasů

Velké díky patří všem členům volební komise, kteří 
zajistili, tak jako vždycky, hladký průběh voleb.

POZVÁNKY  
NA KULTURNÍ AKCE

Příprava vánočních ozdob
Zveme všechny šikovné děti 
(menší s doprovodem) na 
tradiční výrobu vánočních ozdob 
pro vánoční stromy. Ozdoby si 
vyrobíme v klubu Chroustík ve 
čtvrtek 28.listopadu od 16 hod. 
v zasedací místnosti Obecního 
úřadu.

Rozsvícení vánočního stromu
V čtvrtek 5. prosince od 16 hod. 
proběhne rozsvícení vánočního 
stromu v Rostoklatech 
u Obecního úřadu. Všichni jste 
srdečně vítáni, občerstvení 
zajištěno.
Osadní výbor Nové Vsi II zve 
všechny k rozsvícení vánočního 
stromu v sobotu 7. 12. 2013 od 
13.30 hod., občerstvení zajištěno.

Mikulášská nadílka
V neděli 8. 12. 2012 od 14 hod. 
v Kulturním domě proběhne 
Mikulášská besídka, tentokrát 
se můžeme těšit na balonkovou 
show, kde se naučíme 
vyrábět zvířátka z balonků. 
Po představení přivítáme sv. 
Mikuláše s družinou.
Pozn.: Označený balíček pro 
vaše dítě předejte při příchodu 
organizátorům.  Přivítáme, pokud 
se omezíte na 1 balíček pro 1 dítě.

Životní jubilea
Květoslava Gratová, Antonín 
Strnad, Marie Holubová, Josef 
Svatoň, František Burian, 
Arpád Szalai, Jan Ších, Milena 
Kröschelová, Gizela Lavuová,  
všichni z Rostoklat
Karel Strnad z Nové Vsi II
Zemřel pan Miloslav Sejrek 
z Rostoklat

V ýstavba kanalizace pokračuje a pře-
houpla se do druhé poloviny.  Práce 

na přípojkách se přesouvají i do Nové Vsi 
II, budova ČOV je vyzděna po věnec. Pro-
běhly první tlakové zkoušky a firma zahá-
jila obnovu povrchů komunikací.

V polovině října bylo zkontrolová-
no dalších 27 čerpacích šachet, celkově 
máme připraveno 50 šachet k montáži 
čerpadla.

Krátká rekapitulace postupu prací 
1. Osazení čerpací šachty – o termínu 

Vás předem bude informovat zástupce 
stavební firmy (osazená šachta bude dopl-
něna o chráničku pro elektrické vedení od 
čerpadla k ovládací skříňce, šachta bude 
vyspárována a zajištěna její těsnost )

2. Kontrola těsnosti šachty – kontroly 
se účastní stavbyvedoucí, zástupce TDI 
a starostka, při této kontrole dochází k 
zaměření šachty, kontrole jejího osazení 
a vodotěsnosti, při této kontrole můžete 
využít naší přítomnosti a položit otázky, 
které vás trápí či zajímají 

3. Příprava elektro přívodu pro ovlá-

dací skříňku – po kontrole šachty je nej-
vyšší čas připravit elektrický přívod pro 
čerpadlo, tj. napájecí kabel je nutné zapo-
jit na jistič 10 A charakteristiky B, typ pří-
vodního kabelu je 5 x 2,5 CYKY a doložit 
revizi přívodu před montáží čerpadla.

4. Montáž čerpadla – po ověření vodo-
těsnosti šachty jsou dodavateli čerpacího 
zařízení předána vaše telefonní čísla, zá-
stupce firmy AQ SPOL s Vámi dohodne 
termín montáže. Firma provede Vaše za-
školení a seznámí Vás s obsluhou.

5. Zhotovitel provede zaměření sku-
tečného provedení stavby 

6. Gravitační napojení z domu do 
šachty proběhne až po spuštění ČOV, 
předpokládáme, že první napojování bude 
zahájeno v březnu či dubnu. O termínu 
budete samozřejmě informováni.

Vážení spoluobčané, pokud máte k re-
alizaci nějaký dotaz či připomínku, ob-
raťte se přímo na Obecní úřad. Rádi Vám 
na otázky odpovíme, pokud nebudeme 
znát odpověď ihned, obrátíme se na od-
borníky. 

Sbírkový účet na obnovu kostela
Z astupitelstvo obce na svém zasedání 

dne 30.září rozhodlo o zrušení sbír-
kového účtu na obnovu kostela. Jistě Vás 
napadne: Proč? 

V srpnu jsme obdrželi z Krajského 
úřadu Středočeského kraje metodiku 
o 24 stranách ke konání veřejných sbí-
rek. Po prostudování metodiky a zákona 
č. 117/2001 Sb., jsme se rozhodli sbírko-
vý účet u Komerční banky zrušit a nadále 
nemít sbírkový účet na obnovu kostela.

Jak ale naložit se 412 tisíci korun, kte-
ré byly naspořeny od roku 2009? Zastu-
pitelstvo rozhodlo, že budou vloženy na 
druhý běžný účet obce u ČSOB Poštovní 
spořitelny. To znamená, že nadále budou 
odděleny od ostatních financí obce a celá 
naspořená částka bude využita na obnovu 
kostela.

Na závěr bychom chtěli znovu podě-
kovat všem těm, kteří přispěli jakoukoliv 
částkou. Vaší podpory si velice vážíme. 

Srdečně Vás zveme na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KOSTELA SV. MARTINA ROSTOKLATY
sobota 9. listopadu 2013 od 14 hod.

Na viděnou se těší zastupitelé Obce Rostoklaty
Občerstvení zajištěno.

Klub Chroustík
Zveme všechny 
šikovné děti (malé 
s doprovodem) každý 
čtvrtek od 16 do 18 hod 
do zasedací místnosti.

Kniha Štíhlice – Střípky z historie 
obce

Milovníky historie obcí v okolí 
Českého Brodu by mohla zaujmou 
kniha paní Růženy Hrdličkové nejen 
o historii domů ve Štíhlicích. Knihu 
si můžete prohlédnout v kanceláři 
Obecního úřadu Rostoklaty. 
Zakoupit přímo u autorky v čp. 4 
ve Štíhlicích či v kanceláři MAS 
Pošembeří v Českém Brodě. Kniha 
stojí 350 korun.


