Zvěstovatel

Jarní setkání seniorů

Rostoklatský

V

e čtvrtek 23. dubna jsme se sešli na
prvním setkání seniorů – našich spoluobčanů. Ti, kteří na společné odpoledne
přišli, byli určitě spokojení. Setkání bylo
takové příjemné posezení a popovídání
při kávě nebo čaji. Nechyběly ani domácí
zákusky a chlebíčky, které jsme napekly a
připravily s Blankou Apltauerovou.
Posezení se zúčastnila také paní starostka, které bych chtěla poděkovat za
poskytnutí zasedací místnosti OÚ, kterou jsme pro toto odpoledne proměnili
v malou kavárničku. Původně jsem plánovala, že v říjnu uskutečníme Podzimní
setkání, ale z přání přítomných vyplynulo, abychom se setkali dříve, a to na
Letním setkání seniorů. S předstihem tak
již upozorňuji, že se příště setkáme ve
čtvrtek 25. června 2015 opět v zasedací
místnosti OÚ v 15:00 hodin. Můžete si

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Obecní úřad Rostoklaty
spolu se spolky hasičů, myslivců, rybářů a sportovců
Foto: Radka Nováková

termín poznamenat již nyní, pozvánka
bude v červnovém Zvěstovateli. Věřím,
že se sejdeme v hojném počtu a ke spo-

kojenosti všech. Děkuji všem, kteří přišli
na setkání a těším se na to příští.
Zapsala Jarka Šermauerová

pořádají v sobotu

30. května 2015
Dětský den
na fotbalovém hřišti
Program :
9.30 až 12.00 hod
Sokolnická společnost TEIR –
Moderní sokolnictví
Soutěže

Pálení
čarodejnic
a stavění
májky
Tiráž Registrační číslo ministerstva kultury: MK ČR E 17770; Rostoklatský Zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Náklad: 230 výtisků. Redakce: OÚ
Rostoklaty, číslo popisné 32; Uzávěrka k poslednímu dni v měsíci. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně. Vytisklo Úvalské copycentrum.
Příspěvky dopisovatelů nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány
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květen
2015
číslo 123

(sportovní a vědomostní)

Slovo
starostky
V

dubnu tohoto roku jsme
ukončili zkušební provoz
technologie ČOV. Je to už rok
od zprovoznění kanalizace
a ČOV. Byl zpracován dokument Vyhodnocení zkušebního
provozu a Provozní a manipulační řád pro trvalý provoz.
Oba dokumenty byly přílohou
k žádosti o kolaudaci a uvedení
do trvalého provozu.
Obec Rostoklaty provozuje
kanalizaci a ČOV sama, resp.
pod dohledem oprávněné osoby. Všichni jsme se novou problematiku učili a stále učíme.
Novinkou pro nás bylo vše,
od uzavírání smluv, vystavování faktur za stočné, odpočty
DPH, až po řešení provozních
problémů. Obsluhou ČOV byly
v průběhu zkušebního provozu
prováděny úkony dle požadavků provozního řádu ČOV pro
zkušební provoz vč. vedení
předepsaných denních záznamů
do provozního deníku. Denně
jsou zaznamenávány hodnoty
přítoku, odtoku, spotřeby elektrické energie, teplota venkovního vzduchu, teplota aktivace,
počasí, stav motohodin dmychadel, dehydrátoru a další.
V průměru na ČOV doteče cca
30 m3 odpadních vod za den.
Obsluha ČOV pan Lukáš Dobřanský, ale i pan Karel Svojše,
svoji práci na ČOV odvádějí
svědomitě. Je i jejich zásluhou,
že zkušební provoz jsme zvládli. Pánové, děkuji vám.

S

rdečně Vás zveme na den
otevřených dveří na ČOV,
který se bude konat v sobotu
30.května od 16 do 17 hod.

Radka Nováková
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Stav účtu
Stav účtu k 30. 4. 2015: 439 674,83 Kč
Nově přispěli: Emílie Hamtáková – 500 Kč,
Antonie Machulková – 400 Kč, Stanislav
Láník – 1 000 Kč

Životní jubilea
Miloslava Navrátilová,
Anton Novotný,
Pavel Budař,
Pavel Nedvěd,
Alena Domitreková,
Zdeňka Beránková,
Blanka Škrétová,
Miloslav Šabaka,
Jana Hrábková,
Josef Navrátil,
Jaroslava Nezavdalová,
Jan Vavrek,
Jaroslava Vintrová, všichni z Rostoklat
Jana Gregušová z Nové Vsi II,
Kulaté výročí: Zdeněk Novotný z Rostoklat
Zemřela paní Olga Malíková z Rostoklat

Podepisujeme petici
V kanceláři OÚ můžete podepsat Petici
k prodloužení železniční linky S7 (Beroun –
Praha Hl.n. – Úvaly) do Českého Brodu.
Petiční výbor se skládá z JUDr. Jany
Ammerlaan z Tuklat, Ing. Blanky Marosi
z Českého Brodu a Ing. Jiřího Pospíchala
z Českého Brodu. S textem Petice se
můžete seznámit na www.rostoklaty.
cz nebo v kanceláři OÚ. Petici můžete
podepsat do středy 27.5.2015. Brání-li
Vám zdravotní potíže dostavit se k podpisu
na OÚ, zavolejte nám, přijdeme k Vám
domů, tel.: 321 672 721.

Rostoklaty a prohnaná Eliška
z Landštejna – 3. část
A

Evidence pálení
prostřednictvím internetu

R

ádi bychom Vás informovali
o službě, kterou poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje od dubna 2009 pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu
(www.hzssck.cz).
Tato služba je určena především pro
právnické a podnikající fyzické osoby,
které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb.,
o požární ochraně. Této služby mohou
využít i fyzické osoby, které provádí
jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu
– příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů.
Po aktivaci stránky HZS Středočeského kraje , najdete v pravé části stránky odkaz „Evidence pálení“, po jeho
načtení se zobrazí formulář pro ohlašování pálení, který po vyplnění odešle-

te. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení
do programu evidence pálení a splnili
svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.
Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti
stanovit a předem oznámit příslušnému
HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit,
popřípadě pálení zakázat.

Problikávání červené kontrolky
ovládací skříně kanalizace

O

bec Rostoklaty, vlastník tlakové kanalizace a ČOV, se dohodla s dodavatelem čerpadel ﬁrmou AQ
SPOL, s r.o., Roudnice nad Labem na
dodatečné montáži odporu do ovládací
skříně, aby nedocházelo k problikávání
červené kontrolky.
Červená kontrolka některé občany

velmi mátla a zbytečně hlásili poruchu čerpadla. Montáž odporu bude
provádět místní elektrikář pan Pavel
Svatoň. Ukončení montáží u všech
čerpacích šachet předpokládáme
do konce července 2015. Náklady na
montáž plně hradí ﬁrma AQ SPOL,
s r.o.

PŘIPRAVUJEME
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve středu 17. června 2015 se
koná od 17 hod v kulturním
domě vítání nových občánků .
Pozvánky rodičům pošleme do
15. 5. Rádi bychom požádali rodiče,
kteří nenajdou pozvánku ve své
schránce, kontaktujte nás. Nový
systém evidence obyvatel nám
komplikuje získávání aktuálních
údajů. Děkujeme a těšíme se na
viděnou.
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V síni 1. patra Tuchorazské věže přebývala
Eliška.

a pojistiti ráčili. Kdež my znajíc prosbu
jeho býti slušnú, s dobrým rozmyslem naším, jistým vědomím, jakožto král Český,
z mocnosti naší, a s radou věrných našich
milých, zvláště pak pro věrné a pilné
služby, které jest na, od mladosti své týž
Adam Hohenvarter činil, a činiti nepřestává, a povinen jest, zastavili [j]sme.
A tímto listem zastavujem[e] jemu svrchu
jmenované vsi a lidi, se vším a všelijakým
jich příslušenstvím, s celým a s plným
panstvím, i se vší zvolí, nic ovšem nevyměňujíc, tak aby on Adam Hohenwarter,
takové vsi a lidi již řečené jměl, držel,
užíval, jako svého vlastního statku, bez
překážky všelijaké, v těch třech tisících
kopách míšeňských, jemu od jeho milosti císařské někdy pana Otce našeho nejmilejšího, jakž dotčeno, povolených do
jeho živnosti, nejsa odtud, od nás, našich
dědicuóv a budoucích králuóv českých,
ani od těch osob duchovních, jimž by ta

vejplata náležela, ani od žádného jiného
člověka splacován [placen] ani potiskán
[vymáhán], než po jeho Adama Hohenwartera smrti, když bychom my, naši dědicové neb budoucí králové čeští, anebo
ty osoby duchovní aniž náleží, takové
vsi od dědicuóv nebo budoucích jeho
vyplatiti chtěli, to budeme mocí učiniti,
položíc a dadouc jim jmenovanú summu,
těch tři tisíce kop míšeňských, za každou
kopu sedmdesáte krejcaruóv počítajíc,
vcele a úplně. Tehdy oni takovou summu
přijíti, a těch vsí a lidí se vším příslušenstvím, tak jakž [j]sou je sami drželi, bez
umenšení postoupiti, a tento náš list zase
navrátiti mají, bez zmatku a všelijaké odpornosti. Však jestliže by se kdy na těch
vesnic a lidí gruntech, jaké hory a kovy
vyjevili, ty my sobě, našim dědicuóm,
a budoucím králům českým, se vší plnú
a celú vrchností, nad horami, i s tím se
vším, což k pavování [dobývání rud] hor
náleží, a potřebí jest, a na těch gruntech
najíti se bude moci, vyměňovati a pozůstavovati ráčíme. A kdož by koli[v] tento
list jměl, nebo jmíti bude, s často psaného Adama Hohenwartera, jeho dědicuóv
a budoucích, neb jednoho z nich dobrou
volí [vůlí] a svobodnou, ten má, a jmíti
bude touž moc, i též plné právo, ke všem
věcem v něm položeným a zapsaným,
jako oni sami. Tomu na svědomí, pečeť
naší císařskú k listu tomuto přivěsiti [j]
sme rozkázali. Dán v městě našem Vídni, v pondělí po svatém Martinu [16. listopadu]. Léta od narození syna Božího,
tisícího, pětistého, šedesátého čtvrtého
[1564], císařství a království našich Římského a Uherského druhého, a Českého
šestnáctého.
NA Praha, fond Registra, IČ. 70b (České komorní listiny 1561–1570), folio
120r-121v.
napsal Jan Psota ml.
pokračování příště

Opravy a výstavby chodníků a místních komunikací

V

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČOV NOVÁ VES II
Srdečně Vás zveme na den
otevřených dveří na ČOV v Nové
Vsi II, který se bude konat v sobotu
30. května od 16 do 17 hod.

damowi
Hohenwarterovi
vsi
Chroustoklaty
[Rostoklaty],
Doubravčice, pustá ves Dolánka, Škochovice [Skochovice, k.ú. Vrané nad
Vltavou], ve třech tisících kopách míšeňských do jeho živnosti se zastavuje [18.
listopadu 1564].
[M]y Ferdinand atd. Oznamujem tímto
listem všem, jakož jest někdy nejjasnější
kníže a pán pan Ferdinand Římský císař,
slavné paměti, pán a otec náš nejmilejší,
někdy Josefovi Hohenwarterovi, nejjasnějšího knížete pána Ferdinanda, arciknížete Rakouského, pana bratra našeho
nejmilejšího, komorníku, na přímluvu
jeho lásky, ty vesnice zápisné, které gest
urozená El[i]ška z Landštejna na Tuchorazi, proto, že jest je sobě za dědičné do
Desk zemských království českého, proti
zřízení zemskému, vložiti dala, jeho milosti v pokutě propadla, milostivě na jistý
způsob dáti ráčil, však prve než jest týchž
vesnic v držení vešel, z tohoto světa jest
skrze smrt pojal, kteréžto dání jeho císařská milost, na milostivú přímluvu naší, na
slovutného Adama Hohenwartera mundšenka [číšníka] našeho, bratra vlastního
téhož někdy Josefa Hohenwartera jest
převésti, a jemu na týchž vesnicích níže
jmenovaných, Tři tisíce kop míšeňských,
nebo tolarův, každý ten tolar neb kopa,
po sedmdesáti krejcařích počítajíc, jest
připsati ráčil, totižto jmenovitě na vsi
Chroustoklatech, Doubravčici, na pusté
vsi Dolánkách, na vsi Skochovicích, a na
lidech cizích vedlicí, na lesích, rybnících,
potocích, a na všem a všelijakým těch
vsí a lidí příslušenstvím, a k tomu aby
ty vsi a lidi v té sumě svrchu oznámené
bez vejplaty jměl, držel, a užíval do své
živnosti. I prosil jest nás nyní dotčený
Adam Hohenwarter mundšenk [číšník]
náš, abychom mu takového milostivého
dání, na naší, jakž dotčeno přímluvu objednaného, Majestátem naším potvrditi

Erb pánů
Hohenwarterů
z Gerlachsteinu.

nohejbaltraverza@gmail.com

Zvěstovatel
Rostoklatský

e středu 15. 4. 2015 se v kulturním domě v Rostoklatech konala
veřejná schůze. Schůze se účastnilo 42
občanů. V úvodu jsme shlédli prezentaci z průběhu obnovy kostela sv. Martina,
z průběhu výstavby kanalizace a ČOV.
Následně jsme se věnovali přípravě projektové dokumentace na opravy a výstavby chodníků a místních komunikací.

Zvěstovatel
Rostoklatský

Společně s projektantem Vás vyzýváme,
pokud uvažujete o změně, zřízení či rozšíření vjezdu nebo vchodu, informujte
nás nejpozději do 31.5.2015. V současné
době probíhá geometrické vyměřování.
Projekt bude rozdělen na opravy chodníků a komunikací. Tyto práce budou
oznámeny MěÚ v Českém Brodě. Druhou částí projektu je výstavba chodníků

a místních komunikací. Samozřejmostí
bude podrobný výkaz výměr. Časově náročnou etapou bude vypořádání majetkových vztahů, získání souhlasů dotčených
orgánů a vydání stavebního povolení.
Finanční rozsah bude ohromný, možná
větší než výstavba kanalizace a prioritně
uvažujeme o využití dotací. Tento projekt je projektem na několik let.
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