
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

RYBÁŘSKÝ SPOLEK ROSTOKLATY POŘÁDÁ

V SOBOTU 21. KVĚTNA 2016
NA NÁVSI V ROSTOKLATECH

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

občerstvení zajištěno

1. Soutěžní rybou je kapr, amur, lín, štika, sumec, úhoř.
2. Vnadění je zakázáno.
3. K lovu smí závodník použít 1 prut s jedním návazcem a jednoduchým háčkem.
    Lovit lze na plavanou nebo na položenou.
4. Závodník si může ponechat jednoho, v soutěži uloveného, kapra v míře 40 - 55 cm.
5. Závodník je povinen dbát pokynů rozhodčího.
6. Hodnotí se každá ulovená ryba nad 25 cm, 1 cm = 1 bod.

HLAVNÍ CENA:

 motorová pila

Losování míst: 07:00 - 08:00
Doba chytání: 08:00 - 13:00
Startovné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč

Od 14:00 hodin zahraje 
Kamil Emanuel Gott s dcerou

ZvěstovatelRostoklatský
květen
2016
číslo 134

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 

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

4 1

V minulém měsíci nám opět 
vypovědělo službu veřejné 

osvětlení. Tentokrát se lampy 
nerozsvítily v západní části Rostoklat. 
Revize VO jen potvrdila to, co víme, 
kabelové vedení, staré přes 40 let je 
v havarijním stavu. Pokládky nového 
vedení jsou realizovány vždy v místě 
poruchy, resp. od sloupu ke sloupu. 

Pokládka nového vedení bude 
realizována při výstavbě či opravě 
stávajících chodníků. Zastupitelé se 
shodli, že prvním úsekem oprav bude 
právě západní ulice. Na dubnovém 
zasedání jsme odsouhlasili záměry 
odkoupit pozemky soukromých 
vlastníků, které jsou v chodnících. Nyní 
připravíme smlouvy, podáme návrh na 
vklad do katastru nemovitostí. Následně 
požádáme o souhlas s opravou, 
vyhlásíme výběrové řízení, vybereme 
zhotovitele a konečně zahájíme 
opravu. Tento úsek plánujeme opravit 
z vlastních prostředků obce. Zda se 
práce budou muset rozdělit na etapy 
nám ukáže až vítězná cena.

Na konci dubna jsme objednali 
zametání ulic v našich obcích. Úroveň 
nebyla dobrá, nebyla ani dostatečná, 
a proto jsem práce reklamovala. Firma 
se za nekvalitní provedení omluvila 
a podala vysvětlení, že došlo k závadě 
na voze. Firma vyřídila reklamaci k naší 
a snad i vaší spokojenosti a  přijede 
se zametacím vozem znovu. V dubnu 
byl zřízen přípojný bod pro elektrické 
napojení kostela. Náklady byly hrazeny 
z účtu pro opravu kostela.

 

Již v neděli 15.května 2016 se 
bude konat 2. společné divadelní 

odpoledne, pořádané ve spolupráci obcí 
Rostoklaty, Tismice, Přišimasy, OS 
Vrátkov a nově Břežany II. Velký zájem 
nás těší, přesto máme několik málo 
volných míst a můžete se dodatečně 
ještě přihlásit.

Od 1. dubna nám Úřad práce poskytl 
dotaci na jedno pracovní místo pro VPP 
(veřejně prospěšné práce). 

Slovo 
starostky

Pokračování na straně 3

Slavnostní otevření opravené 
hasičské zbrojnice
Poslední dubnovou sobotu jsme se 

sešli v naší nové zbrojnici. Členové 
SDH se v loňském roce pustili svými si-
lami do opravy budovy. S fi nanční pod-
porou Středočeského kraje, který poskytl 
dotaci ze Středočeského fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 
477 390 Kč. Z rozpočtu obce byl hrazen 
podíl ve výši 28 153 Kč. Dotace byla, jak 
víte, poskytnuta pouze na materiál. Veš-
kerou práci provedli členové SDH a je-
jich přátelé zdarma. Svou prací zhodno-
tili majetek obce. Pokud by obec zadala 
opravu HZ fi rmě, náklady na opravu by 
činily min. jeden milion Kč. Na realizaci 
dohlížel technický dozor obce, který oce-
nil odvedenou práci členů SDH. Brigád-
nicky bylo odpracováno přes 1.200 hod. 
Na dubnovém zasedání ZO byl mými ko-
legy odsouhlasen můj návrh na poskyt-
nutí fi nančního daru ve výši 100 000 Kč. 
Možná Vás napadne, proč tolik? Není 
100 tis až dost? Z výše odměny vyplý-
vá, že jsme ohodnotili odvedenou práci 
83 Kč/hod/os. Musíme si uvědomit, že 
4 měsíce trávili hasiči víkendy, ale i do-

volenou, v montérkách na střeše či lešení 
zbrojnice. V březnu a dubnu t.r. dokonči-
li terénní úpravy i úklid interiéru. Svojí 
dobrovolnickou prací zhodnotili majetek 
obce, stejně jako v sedmdesátých letech 

jejich kolegové, stejně jako jejich kole-
gové, kteří sbor hasičů Rostoklaty zalo-
žili v roce 1895.

 Doba, kdy občané pracovali na společ-
ných zájmech obce, např. výstavbě chod-
níků, dešťové kanalizaci apod., je pryč. 
Škoda. Dnes se častěji setkávám s tím, že 
občané si stěžují, že jim obec nezametla 
či neposekala před jejich domem. 

Ti z Vás, kteří využili možnosti a na-
hlédli do nové zbrojnice, jistě potvrdí, 
že si naši hasiči odvedli kus hezké práce 
a tento dar si opravdu zaslouží.  ( RNo)

       Obecní úřad  Rostoklaty
        spolu se spolky hasičů, myslivců, rybářů a sportovců

     pořádají v sobotu

    4. června 2016

    Dětský den
    na fotbalovém hřišti

    Program :

   9.30 až 12.00 hod 

 

            Dětský den s popeláři - Marius Pedersen a.s.  

    Soutěže 

     (sportovní a  vědomostní)

PO

PŘED



Radka Nováková

ZvěstovatelRostoklatský ZvěstovatelRostoklatský

2 3
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Slovo 
starostky

Svoz nebezpečného 
a velkoobjemového odpadu
Oznamujeme termín 
svozu nebezpečného 
a velkoobjemového odpadu, 
který proběhne v sobotu 
14. 5. 2016. Harmonogram svozu 
je následující:

Rostoklaty u OÚ 
10.50-11.30 hod.

Nová Ves II u rybníka 
11.40-12.20 hod.

Připomínáme, že odpad musí být 
předán od občanů či zástupců 
obce přímo posádce (z ruky 
do ruky), nikoli hromaděn 
na sběrných místech (viz. 
harmonogram). Pokud se 
tak nestane, posádka nemá 
povinnost nahromaděný odpad 
převzít.

Připravujeme vítání občánků
Ve středu 15. června 2016 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.

Životní jubilea
Miloslava Navrátilová, 
Anton Novotný, 
Pavel Budař, 
Zdeněk Novotný, 
Pavel Nedvěd, 
Alena Domitreková, 
Zdeňka Beránková, 
Blanka Škrétová, 
Miloslav Šabaka, 
Josef Navrátil, 
Jaroslava Nezavdalová, 
Jan Vavrek, 
Jaroslava Vintrová, 
všichni z Rostoklat

Kulaté výročí: 
Jana Gregušová z Nové Vsi II, 
Václav Jougl 
a Jana Hrábková 
z Rostoklat

Stav účtu 
Ke dni 30. 4. 2016 je na účtu 
55 046,34 korun.

Jistě budete překvapeni, stejně 
jako já, jak náročné bylo toto 
pracovní místo obsadit pracovníkem 
evidovaným na ÚP. ÚP doporučil 
pět místních občanů, kteří splňovali 
podmínky pro přidělení dotace. 
Všichni práci odmítli, následně byli 
ÚP vyřazeni z evidence. Osloveni 
byli i občané evidovaných na ÚP 
z blízkých obcí. Pracovní místo je 
obsazeno od 26. 4. 2016 pracovnicí 
z Břežan II. 

Na dubnovém zasedání jsme 
podpořili další kulturní akce, 

dotaci ve výši 5 000 Kč jsme 
přidělili TJ Sokol na „Nohejbalový 
turnaj“, který se koná 7. 5. 2016 na 
fotbalovém hřišti v Rostoklatech. 
Dále jsme přidělili 10 000 Kč 
Rybářskému spolku na tradiční 
„Rybářské závody“.

D ne 21. 4. 2016 proběhla na obci 
kontrola státního požárního do-

zoru HZS Středočeského kraje. Kon-
troly se společně se mnou účastnil p. 
Jenšík – velitel JSDH. Kontrola byla 
rozdělena na 2 témata : 1) Kontrola 
dodržování povinností stanovených 
předpisy o požární ochraně a 2) kon-
trola připravenosti a akceschopnosti 
jednotky SDH. Rozsah kontroly byl 
velmi široký, od kontroly vydaných 
směrnic, poplachových řádů, revizí na 
hasicí přístroje, elektro revize všech 
budov obce vč. kostela a ČOV, elek-
tro revize zařízení, kontroly zdravot-
ních prohlídek členů JSDH, dohody 
se členy. Proběhla i fyzická kontrola 
objektů budovy OÚ a HZ. Na závěr 
kontroly profesionálové HSZ pochvá-
lili vzorně vedené dokumenty obce 
a JSDH. Náklady obce na pravidelné 
revize- hasicí přístroje, elektro budov, 
hromosvody, elektro spotřebiče, 
BOZP a PO činily cca 50 tis. Kč. Po-
děkovat bych chtěla novému veliteli 
M. Jenšíkovi a M. Kašemu. Týmová 
práce byla ohodnocena pochvalou, 
dokonce jsme vzorem ostatním 
obcím. Této pochvaly si vážíme o to 
více, když víme, že letos byla po 
této kontrole pro vážná pochybení 
zastavena činnost již dvěma JSDH 
v kolínském okrese.

Oslavy 20 let od rekonstrukce budovy 
Domova Anna v Českém Brodě
M ěsto Český Brod a Domov Anna Vás 

srdečně zvou na oslavy k 20.výročí 
od rekonstrukce budovy.

Pojďme se společně vrátit o 26 let zpět
V roce 1990 se stala ředitelkou tehdejšího 
Domova důchodců MVDr. Emilie Hamtá-
ková z Rostoklat. Přebírala budovu v ka-
tastrofálním stavu, a to nejen po stránce 
technické, ale i po stránce zajištění lidské 
důstojnosti. Staří občané neměli dostatek 
soukromí, koupání probíhalo 1 x týdně. To 
si dnes neumíme ani představit. Za součas-
ným stavem stojí právě paní Hamtáková 
a spolek Generace. Byla vypracována pro-
jektová dokumentace a po komplikovaném 
zajištění fi nancí, částečně ze zahraničí, za-
počala rekonstrukce celé budovy včetně 
přístavby nové části. Veškeré stavební prá-
ce probíhaly za provozu, tzn. nadále byla 
zajištěna kompletní péče o seniory. Paní 
ředitelka spolu se Spolkem navázala spolu-
práci s křesťany z Holandska a Švýcarska. 
Tak bylo přivezeno a darováno novému 
Domovu během pěti let celkem 12 kamionů 
plných potřeb pro seniory. Dovezeny byly 
elektrické polohovací postele, invalidní vo-
zíky (z toho 3 elektrické), chodítka a jiné 
v té době nedostupné pomůcky. Potřebného 
materiálu bylo tolik, že byl zdarma zapůj-
čován dalším občanům v celé republice. 
V závěru rekonstrukce byl dovezen i ná-
bytek do všech společných prostor. Celou 

rekonstrukci provázely, tak jako každou 
velkou stavbu, nemalé problémy. Obzvláš-
tě obtížné bylo zajištění fi nancí. To vše se 
nakonec podařilo zvládnout. Náklady na 
opravu činily 87 mil. Kč. Rekonstrukce 
a dostavba byla dokončena v květnu 1996. 
Slavnostního otevření se účastnily i tehdej-
ší politické špičky, např. pánové Kočárník, 
Vodička, Rubáš, Černý.

Osobně několikrát za rok navštěvuji v Do-
mově naše občany. Stále jsou v Domově pa-
mětníci, kteří mi vyprávěli, jak si práce paní 
ředitelky Hamtákové váží, jak ji mají rádi. 
Domov Anna řídila až do svého odchodu do 
důchodu.

Shlédla jsem archív průběhu rekonstrukce 
Domova, kdo neviděl, dnes by nevěřil, v jak 
špatném stavu dnešní chlouba města Český 
Brod byla. Přijďte se podívat. (RNo)

OSLAVY VÝROÈÍ 
20 LET OD REKONSTRUKCE 

BUDOVY
ètvrtek 26. kvìtna 2016 od 10:00 hodin

budova Domova seniorù ANNA
Žitomíøská 323, Èeský Brod

Program:
Slavnostní zahájení (13:00)

Mažoretky ZŠ Žitomíøská (13:45)

Kapela M.A.S.H. (14:00 - 15:00)

CORRIDOR – oddíl aerobiku Sokol Èeský Brod (15:00 - 15:30)

Koncert ZUŠ pod vedením T. Charváta (16:00 - 17:00)

Den otevøených dveøí 

Dopolední blok živé hudby

 Výstava fotografií – døíve a dnes 

Obèerstvení – bìhem celého odpoledne

Prodejní výstava výrobkù našich klientù 

ANNA ÈESKÝ BROD, sociální služby pro seniory 
ve spolupráci s mìstem Èeský Brod 

ÈESKÝ BROD

www.domov-anna.cz

Vás srdeènì zve na


