
Radka Nováková

SDH Rostoklaty zve děti nejen z Rostoklat na

která se koná v sobotu 17. října 2015
od 14 hod. na fotbalovém hřišti v Rostoklatech.
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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 
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O d letošního ledna jednáme 
s firmou ZZN Polabí 

o oboustranně výhodném 
obchodu. ZZN Polabí plánuje 
u skladů v Nové Vsi II zřídit 
váhu, ke svému plánu potřebuje 
část obecního pozemku, 
přiléhajícího k budově č.p. 26. 
Budova č.p. 26 je od ledna 2010 
v majetku Obce Rostoklaty, 
vč. pozemku parc. č. st 31 
o celkové ploše 281 m2, který je 
přístupný pouze přes dům. Obec 
jedná se ZZN Polabí o směně 
pozemků, který je jednoznačně 
ve prospěch obce. V ideálním 
případě můžeme získat 
přístup z obou stran domu, 
tj. části pozemků parc. č. 40 
a parc. č. 585. Podmínkou ZZN 
Polabí je souhlas ZO s Plánem 
provozu. ZZN Polabí chce 
předejít ev. stížnostem občanů. 
Plán provozu do Nové Vsi 
u Českého Brodu:
Naskladnění hnojiva 

107 kamionů období říjen, 
tj. 6 kamionů denně během 
4 týdnů
Vyskladnění bude probíhat 

v období únor až květen, 
při průměrné tonáži 10 tun 
to je 320 kamionů v těchto 
4 měsících. Naskladnění 
na podzim bude v období 
červenec–srpen, vyskladnění 
v období září–říjen vždy 
cca 72 kamionů.
Celkem za rok se předpokládá 

250 kamionů v pracovní dobu 
a 320 vozidel zemědělců.
Toto není žádné navýšení, 

v tomto stavu je to provozováno 
již řadu let, jen kamiony se 
jezdily do Českého Brodu vážit 
a zpět. Umístěním váhy se část 
průjezdů obcí ušetří.

Slovo 
starostky

Martinské posvícení v kostele sv. Martina se letos nekoná
Všem příznivcům kostela se omlouváme, práce v kostele znemožňují pořádání Martinského posvícení.

V letošním roce jsme obdrželi dotaci 
z Ministerstva kultury  z Programu 

záchrany  architektonického  dědictví  ve 
výši 900 000 Kč. Dotace je určena na re-
staurování interiéru kostela.
Zastupitelstvo  obce  odsouhlasilo 

Smlouvu  o  dílo  na  restaurování  s Mgr. 
Janem  Chejnem  ve  výši  3  582  080  Kč 
bez DPH. V  říjnu  zastupitelstvo  odsou-
hlasilo snížení ceny o 458 322 Kč (ceny 
bez DPH).  Práce  budou  pokračovat  dle 
poskytnutých  dotací.  I.etapa  byla  zahá-
jena  v  květnu  2015  a  to  rozšířením  re-

staurátorského průzkumu, který odpově-
děl na otázky památkářů, jak, kde a v ja-
kém rozsahu restaurovat interiér kostela. 
Byl rozšířen průzkum kostlivců u zazdě-
ného jižního vstupu, objevena byla mal-
ba v zazděném vstupu, byly objeveny pů-
vodní barevné variace kostela, byly ode-
brány  vzorky  pro  laboratorní  posouzení 
statigrafie. 
Finální  koncepce  restaurátorského  zá-

sahu  byla  dohodnuta  v  červenci  2015: 
presbytář  vč.  bočních  oratoří  bude  re-
staurována  pohledová  vrstva  výmalby 

z 19. století, soklové nesoudržné zasole-
né části budou odstraněny, v lodi kostela 
budou  rovněž odstraněny  zasolené  části 
soklu, omítky u jižního vstupu budou re-
staurovány,  kamenné  prvky  vsazené  do 
poprsnice  kruchty  budou  odkryty  a  pů-
vodní  povrchová  úprava  bude  restauro-
vána, podobně bude postupováno u pilíře 
nesoucí klenbu podkruchtí. 
V  září  t.r.  jsme  zpracovali  a  odesla-

li  dotační  žádost  na  rok  2016,  dle  výše 
dotace budou práce na obnově  interiéru 
pokračovat i v roce 2016.   (RNo)
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Pokračování ze strany 1

Oznámení o přerušení dodávky 
elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. informuje 
o plánovaném přerušení dodávky 
elektřiny v celé obci Rostoklaty 
v pondělí 12. 10. 2015, od 7.00 do 19.00 
hod.
V případě dotazů volejte Poruchovou 
linku 840 850 860.

Údržba čerpadla tlakové kanalizace
V příštích týdnech Vás navštíví správce 
kanalizace pan Dobřanský a provede 
údržbu šachty a čerpadla, vše opláchne 
vodou. V letních měsících jsme tuto 
údržbu neprovedli, neboť bylo vydáno 
nařízení šetřit vodou. 

Stav účtu 
Stav k 30. 9. 2015 : 441 057,56 Kč

Životní jubilea
Libuše Strnadová,  
Marie Tláskalová,  
Věra Vohánková, všechny z Rostoklat

V neděli 4. 10. 2015 zloději ukradli z dětského hřiště v Rostoklatech houpadlo 
„orlí hnízdo“. Vzhledem k výši škody, 50 tisíc korun, byla krádež nahlášena na 

Policii ČR. Pokud  jste  si v  inkriminované době všimli něčeho podezřelého,  sdělte 
nám to, děkujeme. Z astupitelstvo obce na svém zasedání 

v  lednu 2015  schválilo  zadání  pro-
jektu a realizaci elektrifikace kostela z fi-
nančních prostředků  sbírky. Trasy  a  typ 
nasvícení  byl  konzultován  s  pracovníky 
NPÚ. V červnu bylo vydáno Rozhodnutí 
– závazné stanovisko a následně staveb-
ní  povolení. V  červenci  bylo  vyhlášeno 
výběrové řízení na zhotovitele díla, byla 
podána  jedna  nabídka  ve  výši  543  tisíc 
korun bez DPH. 
Na červencovém zasedání zastupitel-

stvo schválilo vyhlášení nového VŘ na 
elektrifikaci kostela s původními para-
metry  a  stanovením  maximální  část-

ky  nabídkové  ceny  440  000  Kč  bez 
DPH. Tentokrát byly v termínu podány 
dvě nabídky. Levnější nabídku ve výši 
430 615,50 Kč bez DPH předložila fir-
ma ELEKTROPLUS, s.r.o. z Brna. Prá-
ce firma zahájila na konci září, dokon-
čení je plánováno do 30. 10. 2015. Ná-
klady spojené s elektrifikací kostela bu-
dou hrazeny z příspěvků, které jsou ulo-
ženy  na  účtu  na  obnovu  kostela.  Stav 
účtu  je  k  30.  9.  2015  441  057,56 Kč. 
Děkujeme  všem  přispěvovatelům.  Po-
každé, když se v kostele rozsvítí světlo, 
budete vědět, že je to právě díky vám. 
 (RNo)

Tradičně s příchodem podzimu zahájíme již 4. ročník nenáročné výtvarné činnosti, přizpůsobené schopnostem dětí. 
Společně budeme malovat, lepit, stříhat a vyrábět zajímavé dekorační předměty, obrázky a dárečky, které pak vystavíme 

na chodbě OÚ. 
Zahájení ve středu 21. října 2015 od 16.00–18.30

v zasedací místnosti OÚ Rostoklaty čp.32. Potřebný materiál, pitný režim a malé občerstvení je vždy zajištěno. 
U předškoláků je nutný doprovod. 
Těší se na Vás Jarka Šermauerová

Osadní výbor se sešel s místními 
občany, ti souhlasí s předloženým 
plánem provozu a nebrání dalšímu 
jednání. Sklady ZZN Polabí se 
nacházejí v územním plánu obce 
v kategorii „ výrobně – komerční 
plocha“ . Držme si palce, zvětšení 
plochy pozemku u obecního domu č.p. 
26 bude velkým přínosem pro obec 
Nová Ves II.

M inulý týden jsme s projektantem 
Ing. Sobolem prošli celou obec 

s návrhem řešení opravy a dostavby 
chodníků a místních komunikací. 
Zapracovali jsme obecní a vaše 
připomínky. Došlo k úpravě návsi 
u vjezdu do hasičské zbrojnice, byly 
doplněny některé chybějící vchody 
a vjezdy. Nyní bude projekt předložen 
k vyjádření dotčeným orgánům, jako 
např. Dopravní inspektorát Policie ČR, 
ŘSD apod.

V měsíci září t.r. jsme byli, po roce od 
vyúčtování  a  proplacení  dotace  ve 

výši 17,9 mil. Kč, podrobeni kontrole ex-
post dotace na stavbu kanalizace. Centrále 
SZIF jsme předložili veškeré požadované 
dokumenty, m.j. výběrové řízení na zhoto-
vitele, žádost o proplacení dotace, soupis-
ku faktur, originály faktur, všechna hlášení 
o  změnách,  kolaudační  souhlas,  zařazení 
investice do majetku, Oprávnění k provo-
zování kanaliza-
ce.  Nově  jsme 
předkládali sou-
pis  osob  připo-
jených na kana-
lizaci. Kontroloři navštívili budovu ČOV, 
výrobní  čísla  strojů  a  zařízení  zkontrolo-
vali s nahlášenými v.č. Kontrola byla, jako 
minule,  velmi  obsáhlá  a  časově  náročná. 
Pracovníci SZIFu v Protokole o kontrole 
konstatovali, že kontrola byla uzavřena se 
závěrem „bez závad“. Kontroloři nám po-
děkovali za přístup a vysokou úroveň pří-
pravy podkladů. Této pochvaly si nesmír-
ně vážíme. 
V posledních měsících byla naše prá-

ce, nejenom na stavbě kanalizace, baga-
telizována ze  strany nových zastupitelů 
a některých občanů. 
Výsledek  kontroly  potvrzuje  velmi 

dobrou úroveň odvedené práce starostky 
a jejích kolegů zastupitelů za uplynulé tři 
roky.  (RNo)

Orlí hnízdo ukradeno Elektrifikace kostela 
sv. Martina

Klub Chroustík zve všechny šikovné děti

Slovo starostky

Kontrola SZIFu ex –
post, stavby kanalizace DOBŘE ZAPLATÍM 

za pronájem Vašeho 
zemědělského 

pozemku 
v Rostoklatech 

a okolí. 
Vše potřebné zařídím. 

Jsem soukromá 
osoba. 

te.: 777167109

Pozvánka do divadla
na představení: Dobře rozehraná partie 

Kam: Divadlo ABC, Vodičkova 28,  pasáž U Nováků, Praha 1
Kdy: v pátek 11. 12. 2015 od 19 hod.
Cena vstupenky:  320 Kč

Hrají: Jan Vlasák, Lukáš Jurek, Petr Štěpánek, Jitka Smutná, Kateřina Veckerová 

Popis: Současná komedie o tom, jak žít sám a nezpustnout. Je to nesnesitelný chlap. O tom vědí své všechny jeho hospodyně, z nichž žádná nevydrží 
déle než pár dní, i jeho zoufalý syn, který je pro tohoto nerudného válečného veterána musí shánět. Jediný, kdo smí do jeho hájemství vkročit bez obav, 
je jeho přítel šachista, který s ním nikdy nevyhrál žádnou partii... Tedy skoro žádnou. A protože tahle nová hospodyně je trochu jiná, nejenže vydržela 
celý týden a přišla zase, ale záhy se stává i dámou, o kterou se v téhle partii bude hrát... Bravurní komedie o tom, jak žít sám a nezpustnout, pobaví a 
potěší všechny milovníky dobrého humoru, ale i ty, kteří kromě dobré zábavy chtějí od divadla nečekané zápletky, netradiční pohled na život a dobré 
herecké výkony. A ty hra rozhodně nabízí. 

Dopravu zajistí a hradí Obecní úřad Rostoklaty 

Zájemci, přihlaste se na OÚ Rostoklaty nejpozději do středy 14.10. 2015

Jarka Šermauerová  
a Blanka Apltauerová
Vás srdečně zvou na

Podzimní 
seniorské setkání

15. října 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

PLaCENá INZERCE


