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V sobotu 30. května 
2015 jsme se sešli 

v dopoledních hodinách na 
fotbalovém hřišti a společně 
oslavili Den Rostoklat XII 
– Den dětí. Po slavnostním 
zahájení jsme společně 
shlédli leteckou ukázku 
dravců a sov. Výklad byl 
zaměřen především na 
základní biologické popisy 
a rozdíly jednotlivých druhů, 
postup výcviku dravce. 
Letecké ukázky probíhaly 
v bezprostřední blízkosti 
diváků, kteří měli možnost 
vyzkoušet si přílet dravce na 
ruku.
Po rozloučení s dravci 

následovala prověrka 
vědomostních a fyzických 
dovedností našich dětí 
u připravených soutěží. Děti 
se moc snažily a z každé 
soutěže si odnesly malou 
odměnu. Tradičním a velmi 
oblíbeným byl koutek Pavly 
a Veroniky Bumbových, 
kreslení na obličej. Děkuji 
kolegům a místním spolkům 
za pomoc. Děkujeme Jiřímu 
Konečnému za sladký dar 
v podobě koblih a finanční 
dar.
Téhož dne odpoledne 

se konal v areálu ČOV 
v Nové Vsi II již druhý Den 
otevřených dveří. Odborného 
výkladu se ujal správce 
ČOV pan Lukáš Dobřanský. 
Trpělivě odpovídal na 
zvídavé otázky. Návštěvníci 
se dozvěděli, jak probíhá 
čistící proces odpadních 
vod před vypuštěním do 
vodoteče. 

Slovo 
starostky

Radka Nováková

V  sobotu  9.  května  se  v  Rostokla-
tech  konaly  rybářské  závody.  Po-

časí bylo  již od  rána více  jak pochmur-
né a v době, kdy měl  rybářský  trumpe-
tista  Jirka Mokošín zadouti na oprýska-
nou  trumpetu  a  odstartovat  tak  lovení,-
se z nebe spustily doslova provazy vody. 
Chytřejší z nás si zabrali místa pod sta-
nem, kam nám obětavý „grogonoš“ Petr 
Brožovský nosil piva, grogy a jiné vyso-
kokalorické  pochutiny,  a  ti  co,  ten  den 
ještě  nic  nepili,  rozbalili  deštníky,  na-
vlékli pláštěnky a za posměšného pokři-
ku nás, co jsme si v suchu lebedili, naho-
dili udice. 
A světe div se,  rybám zřejmě déšť ne-

vadil a jedna za druhou se nechávaly chy-
tit.  Věru  úlovků  bylo  požehnaně,  vezír-

ky a úlovkové lístky se plnily, brzy bylo 
jasné, že my pod stanem jen těžko dože-
neme ty, kteří se nebáli a žížalu na háček 
i přes prudký déšť napíchli. Kolem desáté 
déšť ustal a tak jsme šli nahodit i my. Dalo 
by se říci, že symbolicky, neboť jen málo 
z nás rybu chytilo. Je nutno podot knouti, 
že rybářský závod má svá pravidla a mezi 
ně patří i pravidlo o nezakrmování. 
Zakrmování znamená, že rybář na pře-

dem  vybrané  místo  nahází  větší  množ-
ství  rybám  chutnající  potravy  a  pak  na 
to samé místo, kde ryby hodují, nahazu-
je a  tahá  jednu za druhou. Což  je u nás 
zakázáno.  Přesto  se  našel  jeden  „fiš-
kuntál“,  který  předstíraje  hluboký  spá-
nek na lavičce v poloze ležmo, zkušeně 
a  téměř  nepozorovaně  zakrmoval místo 

před s sebou, spoléhaje na to, že o hladi-
nu bubnující déšť skryje stopy jeho pod-
lého  konání.  Neunikl  však  mému  bys-
trému orlímu zraku a jako správný Čech 
jsem  ho  hned  napráskal  předsedovi  ry-
bářského spolku, čekaje za to rum zdar-
ma. Ale k mému údivu nebyl viník po-
trestán a rumu jsem se také nedočkal. 
Nevděk  světem  vládne.  Samozřej-

mě,  že  „zakrmovač“  skončil  na  jednom 
z předních míst. I přes tento do nebe vo-
lající  skandál  jsem si  závody  jako vždy 
užil,děkuji všem, kteří se na konání po-
díleli  a  určitě  se  zúčastním  i  rok  příští. 
A kdo ví… možná i já budu předstírat, že 
spím. Pršet bude určitě.

účastník rybářských závodů 
 Lukáš Dobřanský 

Rybářské závody

Den Rostoklat XII – Den dětí

Den Rostoklat XII – 
Den dětí
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Plastové nádoby na komunální 
a BIO odpad na prodej
Obecní úřad nabízí k prodeji nádoby na 
komunální odpad o objemu 120 l v ceně 762 
Kč vč. DPH, 240 l v ceně 980 Kč vč. DPH, na 
BIO odpad o objemu 120 l v ceně 762 Kč vč. 
DPH, 240 l v ceně 980 Kč vč. DPH.

Oznámení obecního úřadu
V době od 1. 7. do 31. 8. 2015 budou 
upraveny úřední hodiny, pondělí: 8–13 hod 
a 17–19 hod, středa 8–13 hod . Ostatní 
pracovní dny zůstávají beze změny, tj. 8–13 
hod. V případě potřeby nás kontaktujte na 
tel.: 321 672 721, emailem: obec@rostoklaty.
cz nebo na mob. 724 179 707.

Životní jubilea
Renata Fenclová,
Zdeňka Nekolná, 
Bohumil Šmejkal, 
Jaroslav Ertl, 
Danuše Poláková, 
Petr Hamták, všichni z Rostoklat

Stav účtu
Stav je k 31. 5. 2015: 440 148,62 Kč
Nově přispěli: Jakub Hamták – 20 Kč, 
Emílie Hamtáková - 300 Kč, Dobrovolné 
vstupné na dětský den 2015 – 220 Kč

Ve středu 27. 5. 2015 jsme při pravi-
delné kontrole dětských hřišť zjisti-

li,  že někdo úmyslně poškodil herní pr-
vek „Orlí hnízdo“ v Rostoklatech.
Byl naříznutý nosný hák lana, chybělo 

pět matic, které byly speciální proti uvol-
nění  a  byly  povoleny  všechny  úchyty 

houpacího koše! Celou událost jsme na-
hlásili na Policii ČR. 
Raději  ani  nedomyslet,  co  se  mohlo 

stát! Je to útok na naše děti?
V těchto dnech kontrolujeme stav obou 

dětských  hřišť  denně.  Vážení  rodiče 
a návštěvníci dětských hřišť, buďte opa-

trní a rovněž při vstupu na hřiště kontro-
lujte stav herních prvků. 
Občané Radka Nováková, EmilieHam-

táková a David Valach se  složili na od-
měnu ve výši 10 000 Kč za informace ve-
doucí  k  identifi kaci  pachatele  či  pacha-
telů. 

D ruhou květnovou neděli jsme spo-
lečně  s  některými  z Vás  oslavili 

Den matek,  a  to návštěvou kulturního 
domu v Tismicích, kde se konalo diva-
delní představení „Ani za milion“. 
Starostky  obcí  Tismice,  Přišimasy, 

Rostoklaty a členky OS Rozvoj Vrátko-
va připravily toto společné setkání. Pro 
občany všech obcí byl zajištěn autobus, 
který  svezl  občany  do  Tismic  a  zase 
domů.  Herci  paní  Michaela  Kuklová 
a pan Marcel Vašinka předvedli bravur-
ní výkon. 
Občané byli nadšení nejen z divadel-

ního  představení,  připraveného  občer-
stvení,  ale  i možnosti  potkat  své  sou-

sedy  z  okolních  obcí.  Společně  s  or-
ganizátorkami Vás  v  předstihu  zveme 
na  společné  setkání,  které  se  uskuteč-
ní příští rok.

N ohejbalový turnaj i letos dokázal, že má silné základy i tradici, jelikož se ho 
zúčastnilo 26 hráčů nejen z Rostoklat, Tismic nebo blízkého Českého 

Brodu, ale i z Velkých Chvalovic. Letošním vítězem se stal tým Brambory, jak 
jinak než ve složení Milan a Lada Kubelkovi hnáni k vítězství výborným Mikym. 
Děkujeme všem hráčům a divákům za jejich podporu. Sportu Zdar!

Ing. Lukáš Kmoch

Po roce  je  to opět  tady, navštívili nás 
manažeři  České  Pošty  (ČP)  s  dis-

kutabilní  nabídkou,  kterou  lze  shrnout 
takto:  zrušíme  pobočku  v  Rostoklatech 
a nahradíme jí „Pošta Partner“. Zastupi-
telé nesouhlasí s návrhem ČP a trvají na 
zachování  stávajícího  systému.  „Pošta 
Partner“ sníží stávající rozsah a standard 
služeb pro občany. 
V krátkosti, co je „Pošta Partner“ :Poš-

ta,  kterou  provozuje  třetí  osoba  (obec, 
podnikající subjekt) za stanovenou úpla-
tu, ve vlastní provozovně, na vlastní ná-
klady. ČP  zajistí  dodání  a  instalaci  pře-
pážky, nábytku, výpočetní techniky, poš-
tovní materiály, školení a další. Pracovní 
doba je stanovena na 15 hod/týdně, poža-
dovaná plocha 15 m2. 
My se ptáme: Jak bude zajištěna bez-

pečnost pracovníka? Jak bude časově ná-
ročná příprava? Kdo bude odpovídat za 
škody z event. přepadení? Jak bude zaru-
čena ochrana osobních údajů? Jaká bude 
zastupitelnost v případě nemoci či dovo-
lené?
Za náš obecní úřad konstatuji, že „Poš-

ta  Partner“  není  služba,  kterou má  pro-
vozovat obec. Společně se svými kolegy 
budeme  dělat  maximum  pro  zachování 
naší pobočky, která v loňském roce osla-
vila 110 let od založení.
Pomozte i Vy a využívejte služby naší 

pobočky co možná nejvíce. Děkujeme.

Napojení lokality „LAP Invest“ 
na kanalizaci
Ráda  bych  informovala  obyvatele 
z nové výstavby „LAP Invest“, že pan 
Přemysl  Marek  v  těchto  dnech  jedná 
se  stavební  fi rmou  o  napojení  připra-
vených  kanalizačních  řadů  na  obec-
ní hlavní řad. Věřím, že i Vy se budete 
moci  ještě  letos  napojit  na  kanalizaci. 
S  „Podmínkami  napojení“  a  „Smlou-
vou o odvádění odpadních vod“ se mů-
žete seznámit na webu obce v sekci Ka-
nalizace.

Napojení lokality „Palace Reality“ 
na kanalizaci
O  tom,  proč  nemohla  být  na  kanaliza-

ci napojena lokalita „PR“ bylo napsáno 
a  řečeno mnoho. V minulých dnech  se 
podařilo uvést kanalizační řad v této lo-
kalitě do předčasného užívání a umožnit 
tak  dokončení  stavby.  Zastupitelé  jsou 
si vědomi situace části občanů v oblas-
ti  likvidace  odpadních  vod  a  podpoři-
li  návrh  starostky možného  řešení. Za-
stupitelstvo obce odsouhlasilo „Dohodu 
o  poskytnutí  investičního  příspěvku“. 
Majitelům pozemků v lokalitě PR obec 
poskytne  příspěvek ve  výši  10  000 Kč 
na pořízení šachty a čerpadla. Vyplace-
ní příspěvku je podmíněno splněním po-
žadavků na technické parametry, termín 
dokončení a další. S  textem dohody se 
můžete seznámit na webu obce.

Nově zvolené zastupitelstvo obce od-
souhlasilo pořizování zvukových na-

hrávek, především pro potřeby vytvoření 
zápisu. V dubnu 2015 se starostka, po té 
co jeden ze zastupitelů požadoval poskyt-
nutí  zvukového záznamu, dotázala práv-
ní poradny Svazu měst a obcí (SMO) na 
pravidla poskytování a zveřejňování zvu-
kových záznamů z jednání zastupitelstva. 

Odpověď SMO – Poskytnutí a zveřejnění 
zvukového záznamu neodporuje právu na 
ochranu osobnosti. Judikatura dále upřes-
ňuje, že veřejné je vše, co se v průběhu za-
sedání odehraje. Na základě tohoto stano-
viska zastupitelstvo obce odsouhlasilo ná-
vrh starostky a všechny pořízené zvukové 
záznamy budou zveřejněny na webu obce, 
vždy u konkrétního zápisu.

Vandalismus nebo úmyslný útok na naše děti?

Nohejbalový turnaj

Divadelní představení v Tismicích

Zveřejňování nahrávek z jednání 
zastupitelstva na webu obce Rostoklaty

Je pobočka České pošty 
v Rostoklatech v ohrožení ?Napojení na kanalizaci

SOUSEDSKÁ VÝPOMOC
Nabízíme za odvoz 6 bílých dřevěných 
židlí, rotoped. Zájemci volejte 
777 08 08 18. 

Jarka Šermauerová  a  Blanka Apltauerová 

Vás srdečně zvou na 

Letní seniorské setkání 

Čtvrtek 25. června 2015 od 15. hodin 

V zasedací místnosti OÚ Rostoklaty 

Volná zábava a prostor pro přátelské popovídání 
                 Občerstvení  pro každého účastníka zdarma 

Těšíme se na vaši účast 

    


