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N ádherné prožití svátků jara, 
ženám přejeme hodně kolední-

ků, dětem bohatou pomlázku a chla-
pům... plnou sklenku.

Pro zklamané diváky Toulavé ka-
mery máme další dobrou zprávu. 

Natočený materiál pro „Toulavku“ 
sestříhal kameraman do krátké re-
portáže, reportér připravil komentář. 
Hotové dílko si můžete prohlédnout 
na webu obce. Ti z Vás, kteří nemají 
doma internet, si mohou reportáž 
prohlédnout na obecním úřadě, rádi 
Vám ji pustíme.

D alo by se říci, že rok výstavby 
kanalizace utekl jako voda. 

Ano, je tomu rok, co jsme se sešli 

v kulturním domě na veřejné schůzi 
k podání informací o zahájení 
stavby. Ve čtvrtek 10. 4. 2014 se 
sejdeme opět, tentokrát za účelem 
zhodnocení výstavby a podání in-
formací o užívání tlakové kanaliza-
ce. Věříme, že proběhne kolaudace 
stavby bez problémů a kanalizace 
bude odborem životního prostředí 
uvedena do zkušebního provozu. 

D obrou zprávu máme pro přízniv-
ce obnovy kostela sv. Martina. 

Ministerstvo kultury ČR nám při-
dělilo dotaci ve výši 500 000 Kč. 
V letošním roce bude dokončena jižní 
část fasády, možná zbude i na část 
okapového chodníku. 

V listopadu 2012 byl schválen zákon 
č. 428/2012 Sb. o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi. Tehdy podle pozemkové-
ho úřadu by stát mohl církvím vrátit až 
30 000 hektarů zemědělské půdy. Lesy 
ČR blokují pro restituci asi 142 000 
hektarů lesních pozemků, což je zhruba 
11 % lesů, na kterých hospodaří. Círk-
vím by se mohlo vrátit takřka 900 budov 
a staveb, z nichž více než 300 předsta-
vují zemědělské objekty. Restituce se 

vztahují také asi na 120 bytových domů, 
tři kláštery, stejný počet zámků a něko-
lik set rybníků. 

Na konci listopadu 2013 nás infor-
moval Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových (UZSVM), že 
církev požádala o vydání nemovitosti 
PK p.č. 433/4 – místní komunikace a  
KN p.č. 740 ostatní plocha, sportoviš-
tě a rekreační plocha v k.ú. Rostoklaty, 
jedná se o část hřiště a přilehlou ko-
munikaci. Při prvních chvílích se zdá-

lo, že věc bude rychle vyřešena k naší 
spokojenosti a církev nebude mít nárok 
na naše hřiště ani komunikaci. Paní 
starostka měla doložit doklady o tom, 
že sportoviště bylo zřízeno v soula-
du s příslušnými stavebními předpisy 
a vyhledat v archivech informace staré 
cca 40 let. 

Byl to náročný a zdlouhavý proces. 
Paní starostka začala stále více navště-
vovat stavební odbor v Českém Brodě, 
neubránila se ani výjezdu do Kolína na 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Obcházela a obvolávala 
pamětníky, aby ji sdělili, jak se místní 
sportovní hřiště budovalo. Dále hledala 
v místní kronice, která je mimochodem 
psaná rukou a je z ní cítit dlouhá historie 
naší obce. Doložila také, že byl poze-
mek zanesen do Územního plánu obce 
v roce 2002. Paní starostka se obrátila 
na odbor životního prostředí a země-
dělství v Českém Brodě, potřebovala 
zjistit, kdy byl pozemek vyjmutý ze ze-
mědělského půdního fondu. V odpovědi 
bylo uvedeno, že k vynětí ze ZPF došlo 
již v době, kterou nejsou schopni v rám-
ci svých možností dohledat. 

V konečné fázi byla věc dána na MěÚ 
v Českém Brodě na stavební odbor 
k posouzení existence stavby, tzn., že 
jsme potřebovali potvrzení, že sporto-
viště je sportovištěm. 

Dalším potvrzením, které vydal náš 
Obecní úřad Rostoklaty jako místně 
příslušný silniční úřad, bylo, že stavba 
místní komunikace III. třídy s asfalto-
vým povrchem slouží jako přístup k při-
lehlým rodinným domům a hřišti a patří 
do sítě místních komunikací. Po zdlou-
havém procesu vyřizování jsem paní 
starostce mohla konečně v posledním 
týdnu v březnu poblahopřát k závěru 
UZSVM, který je v náš prospěch a do-
poručuje nevydat pozemky církvi.  

Díky usilovné práci paní starostky 
Radky Novákové, již v tak nelehké 
době kvůli kanalizaci, si může obec 
Rostoklaty, a hlavně místní spolek fot-
balistů, oddechnout a plně se věnovat 
svým zájmům. Věřím, že tyto pozem-
ky budou v brzké době převedeny do 
majetku obce a již nenastane doba, kdy 
se budeme bát o naše silnice či sporto-
viště, které budovali před 40 lety naši 
občané.

Jitka Valachová, účetní

4 1

Slovo starostky

Pokračování na straně 3

Srdečně Vás zveme na den 
otevřených dveří Čov (čistička 

odpadních vod) 
v Nové Vsi II, který se koná v sobotu 

12. dubna 2014 od 10 do 12 hod.

PozvánKa na veŘejnou sChŮzi
Vážení spoluobčané, vážení vlastníci
nemovitostí v obci, srdečně vás 
zveme ve čtvrtek 10.dubna 2014
od 18.00 hod do kulturního
domu v Rostoklatech čp. 27 na 
veřejnou schůzi.
Na schůzi Vám budou sděleny 
informace k dokončované stavbě 
kanalizace, průběhu spouštění ČOV, 
postupu napojování a uzavírání smluv.

   LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Vážení rodiče,
nemáte  v létě možnost dovolené? Bojí se děti  být  přes noc mimo
domov?
Využijte příměstského tábora!
Program pro děti bude připraven jak pod střechou (výtvarné dílničky,
vyrábění a tvoření pro radost), tak venku (sportovní soutěže, výlety) -
dle počasí. Podle Vašeho zájmu bychom uspořádali jeden celodenní
výlet  mimo obec.  O  bezpečnost   a  blaho  Vašich  dětí  se  postará
kvalitní pedagogický personál.
KDE:  Základnu bychom měli  ve volební  místnosti  v Břežanech II.,
kde  je  kuchyňka  i  sociální  zařízení,  s možností   využití  zahrady
školky.
KDY: 1. termín:  7.-11.7.2014
         2. termín: 14.-18.7.2014
         3. termín: 11.-15.8.2014             
         4. termín: 18.-22.8.2014
Tábor se uskuteční dle Vašich požadavků, vyberte si termín/y, které
Vám nejvíce vyhovují a v tomto termínu tábor uskutečníme. 
PRO KOHO: Děti ve věku 6-11 let
KDO TÁBOR POŘÁDÁ:  Jmenuji se Yvona Cintlová, je mi 33 let a
mám  dvě  děti,  bydlím  rok  v Břežanech.  V současné  době  jsem
učitelkou na Střední odborné škole v Čelákovicích. Mám 8 let praxe
ve školství. Do počtu 8 dětí bych tábor vedla sama, při větším zájmu
bych  si  přizvala  na  pomoc  kolegyni,  která  má  vzdělání  v oblasti
volnočasové pedagogiky a působí jako učitelka výtvarné  a hudební
výchovy  v Domově dětí a mládeže.
STRAVOVÁNÍ:   Zajištění  obědů  a  pitného  režimu.  Obědy  bude
dovážet  firma  Ekolandia  z Čelákovic.  Svačinky  si  děti  donesou
z domova.
CENA: 1 350,- (pití, ovoce, pedagogický dozor, výtvarné a sportovní
potřeby, odměny pro děti)
 + 40 Kč  za 1 oběd (polévka+hlavní jídlo)
KONTAKT:  Pro  bližší  informace,  přihlášku  mě  neváhejte
kontaktovat. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2014

pondělí až pátek, 7.00 – 

PLACENá INZERCE

Záchrana fotbalového hřiště – církevní 
nároky v Rostoklatech
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO , 
NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO 
ODPADU

sobota 19. dubna 2014
Rostoklaty  
u OÚ 10.50–11.30 hod.
Nová Ves II  
u rybníka 11.40–12.20 hod.

ODPAD PŘEDEJTE PŘÍMO 
PRACOVNÍKŮM SVOZOVÉ 
FIRMY! Děkujeme

Upozornění

Ve dnech 9.–10. dubna 
v dopoledních hodinách 
bude kronikář obce 
p. J. Psota, ml. provádět 
fotografování domů na 
území obce Rostoklat pro 
připravovaný soupis. 
Pokud máte staré fotografie, 
budeme rádi za jejich 
zapůjčení.

Stav účtu 

Přispěli: 1 100 Kč M. Zahid 
Khan, 200 Kč Emílie 
Hamtáková

Životní jubilea

Alena Svatoňová,  
Jiří Doležal, Ladislav Kubelka, 
Helena Nováková,  
Emilie Rezková,  
Antonín Vohánka,  
Antonie Machulková,  
Blanka Apltauerová,  
Marie Vavreková,  
Josef Struhár,  
Jiřina Potzová,  
Josef Apltauer,  
Ludmila Měchurová,  
Marie Gazdagová,  
všichni z Rostoklat
Josef Barkóci z Nové Vsi II
kulaté výročí:  
Marie Sejrková,  
Danuše Lauberová 
z Rostoklat
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Z astupitelstvo obce na svém 
březnovém zasedání rozdělilo 

mezi místní spolky a Osadní výbor 
81.000 Kč na podporu kulturních 
akcí. Pozvánky najdete vždy 
před konáním akce na webu, ve 
Zvěstovateli a pokud jste registro-
váni v SMS informačním systému 
obce, tak i ve svém mobilu. SDH 
letos nemá zájem organizovat 
Dětský den, příprava a realizace 
se vrací na bedra Obecního úřadu. 
Věříme, že organizované akce 
navštívíte a strávíme společně pří-
jemný čas. Níže uvádíme přehled 
akcí s výší obecního příspěvku :

R ozhodnutím prezidenta republiky 
č.24/2014 Sb. byly vyhlášeny vol-

by do Evropského parlamentu, které se 
uskuteční na území České republiky: 

pátek 23. května 2014 od 14.00 do 
22.00 hodin 

a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do 
14.00 hodin. 

Přehled členských států EU 
Belgie, Bulharsko, Česká republi-

ka, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 
Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, 
Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řec-
ko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 
Švédsko, Velká Británie 

Právo volit do Evropského 
parlamentu – § 5 zákona o volbách 
do EP

Právo volit na území České republiky 
do Evropského parlamentu má: 
1. občan České republiky, který 

– alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let 

– nevznikla u něj překážka výkonu 
volebního práva (omezení svéprávnos-
ti k výkonu volebního práva, omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví 
lidu) 

– je zapsán v seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu, popř. hlasuje 
na voličský průkaz 
2. občan jiného členského státu EU, 
který 

– alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let 

– je po dobu nejméně 45 dnů před 
druhým dnem voleb (tj. nejméně od 9. 
dubna 2014) přihlášen k trvalému nebo 
přechodnému pobytu na území České re-
publiky 

– nevznikla u něj překážka výkonu 
volebního práva (omezení svéprávnos-
ti k výkonu volebního práva, omezení 

osobní svobody z důvodu ochrany zdraví 
lidu) 

je zapsán v seznamu voličů pro vol-
by do Evropského parlamentu . O zápis 
musí občan požádat osobně na Obecním 
úřadě v místě trvalého nebo přechodného 
pobytu nejpozději do 13. 4. 2014

Voličský průkaz – § 30 zákona 
o volbách do EP 
voličský průkaz vydává 

– obecní úřad voliči, který je u tohoto 
obecního úřadu zapsán v seznamu voli-
čů pro volby do Evropského parlamentu 
a nebude moci anebo nehodlá volit ve vo-
lebním okrsku, pro který je tento seznam 
veden 

– zastupitelský úřad voliči, který je 
státním občanem České republiky, má 
bydliště v jeho územním obvodu a je za-
psán ve zvláštním seznamu voličů vede-
ném tímto zastupitelským úřadem 

– volič může požádat o vydání volič-
ského průkazu písemným podáním doru-
čeným nejpozději 15 dnů přede dnem vo-
leb, tedy 8. května 2014 (státní svátek), 
obecnímu úřadu nebo zastupitelskému 
úřadu. 

– žádost může být podána písemně 
s úředně ověřeným podpisem voliče (dle 
zák. č. 41/1993 Sb., o vidimaci a lega-
lizaci); pokud volič podává písemnou 
žádost osobně, není třeba podpis úředně 
potvrdit

Máte zájem být členem volební 
komise?

Budeme rádi, když nám pomůžete 
zajistit průběh voleb v našem voleb-
ním okrsku. Zájemci, přihlaste se do 
30. 4. 2014, děkujeme.

Členové okrskové volební komise mají 
nárok na zvláštní odměnu za výkon funk-
ce: 
člen 1 300 Kč, zapisovatel 1 500 Kč, 
předseda 1 600 Kč.

Volby do Evropského Parlamentu

SDH:
Country bál (konal se  
v únoru) 10 000 Kč
Pálení čarodějnic a stavění
máje (duben 2014) 10 000 Kč
Drakiáda (říjen 2014) 2 000 Kč

Rybářský spolek:
Otevírání rybníka (květen 2014)
 10 000 Kč
Prázdniny jsou fuč (září 2014)
 5 000 Kč
TJ SOKOL:
Nohejbalový turnaj (červen 2014)
 5 000 Kč
Sportovní zábava 40 let Traverzy 
(červen 2014) 10 000 Kč

Myslivecké sdružení:
Myslivecké halali (konalo se 
v lednu) 10 000 Kč
Poslední leč (prosinec 2014)
 10 000 Kč

Osadní výbor:
Těšíme se na léto (červen 2014)
 3 000 Kč
Maškarní rej (srpen 2014) 
 3 000 Kč
Zdobení stromečku  
(prosinec 2014) 3 000 Kč

Radka Nováková

Klub ChroustíK
Klub Chroustík přerušuje od dubna 2014 
svou činnost, děti ať si užijí sluníčka 
a sejdeme se opět na podzim podle 
zájmu dětí a jejich rodičů. 

Děkuji, budu se na Vás těšit a ráda 
přivítám nové zájemce.

Jarka Šermauerová

PLACENá INZERCE

Podomní Prodej 
bude v obCi 

zaKázán
Děkuji všem, kteří 

se vyjádřili v anketě 
o zákazu podomního 

prodeje v obci. 
Na příštím zasedání 
zastupitelstva bude 
schválena vyhláška 

o zákazu, připravíme 
informační tabule. 

Těšíme se , že nás již 
nebudou obtěžovat 

podomní prodejci. 


