Adventní
setkání
K

Zvěstovatel
Rostoklatský

PO

PŘED

do má rad hudbu a poezii a chtěl v předvánočním shonu chvilku zvolnit, mohl 18. 12. 2016 přijít
do vánočně vyzdobeného kulturního domu v Rostoklatech.

leden
2017
číslo 141

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

PO

Dveře byly otevřeny pro
malé i velké. Na stolech bylo
připraveno vánoční cukroví,
zářil vánoční strom a na adventním věnci hořely všechny čtyři svíčky. Od 15 hodin
jsme se zaposlouchali do tónů
vážné hudby v podání jednotlivých členů rodiny Janků.
V kulturním domě zazněl klavír, viola a housle. K atmosféře přispěla i herečka Valérie Zawadská, která svým
podmanivým hlasem přednesla verše s vánoční tématikou. Závěrem zazněly vánoční koledy, které zpívali nejen účinkující ale i svátečně
naladěné publikum. Adventní setkání bylo pojato v milém sousedském duchu, kdy
si všichni popřáli krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017.
Všem účinkujícím patří poděkování,my posluchači jsme
byli nadšeni a přejeme si, aby
nás příště přišlo ještě více.
Vstupné na akci, na které se
zdařilo spojit posezení s hudbou a poezií, bylo dobrovolné. Finanční příspěvek ve
výši 1.800 Kč, který byl vybrán, bude věnován na účely oprav kostela sv. Martina
v Rostoklatech. Hana Černá
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FOTBALOVÁ TRAVERZA HLEDÁ MLADŠÍ ŽÁKY
Touto cestou chceme oslovit nové hráče z Rostoklat a Nové Vsi II,
případně i z blízkého okolí. Kluci, přijďte si zahrát fotbal, reprezentovat
obec a přidejte se do prima party.
Přivítáme i pomoc materiální či finanční. Pro další informace se můžete
obrátit na sekretáře klubu Petra Hamtáka na emailu petrh1@centrum.cz
nebo na telefonu 603 819 817.
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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Vážení spoluobčané,
vážení čtenáři,
přejeme Vám do nového roku 2017
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti,
osobních úspěchů a dobré nálady.
Začátek roku bývá ve znamení
rekapitulací a ohlédnutí, pokusím
se o krátké shrnutí uplynulého roku
2016:
iž po šesté jsme obdrželi dotaci
na obnovu kostela. V roce 2016
pokračovaly restaurátorské práce
prováděné restaurátorem Mgr.
Chejnem a stavební práce prováděné
ﬁrmou Design BYHY.
Skutečné náklady akce obnovy
v tomto roce činily 836 748 Kč
bez DPH, z toho podíl obce byl
86 748 Kč, dotace 750 000 Kč.
I pro rok 2017 jsem zpracovala
dotační žádost. V únoru či březnu se
z Ministerstva kultury dozvíme, zda
jsme dotaci obdrželi.

J
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PŘED

Slovo starostky

lednu 2008 získala Obec Rostoklaty
bezúplatně od Římskokatolické církve kostel sv. Martina vč. inventáře a přilehlého kostela. V dubnu 2009 byla obci SZIF
přidělena dotace na I.etapu. Provedena
byla rekonstrukce západní věže a hlavního
zastřešení. V srpnu 2009 byly z cibule věže
vyjmuty 2 schránky, které ukrývaly dokumenty z 18.století i z poslední rekonstrukce z roku 1930. Dokumenty byly zrestaurovány a navráceny společně s dokumenty
z roku 2009 v nerezových schránkách zpět
do cibule věže. V roce 2009 byla s pomocí dotace z Ministerstva kultury opravena
ohradní zeď okolo kostela.

PO

Malým zázrakem se dá označit zařazení
kostela do Programy záchrany architektonického dědictví u Ministerstva kultury.
Průběžná podpora nám umožňuje postupnou záchranu a obnovu kostela.
V roce 2011 bylo provedeno statické
zajištění a I.etapa odvlhčení kostela, které
pokračovalo i následný rok.
Pokračování na straně 3

V

únoru byla dokončena výstavba
kanalizace v lokalitě Palace
Reality, celkové náklady činily
1 213 021 Kč s příspěvkem od občanů
z dané lokality 560 000 Kč. Práce
prováděla ﬁrma Stavitelství Řehoř.

V

dubnu jsme zakoupili traktůrek
na sekání trávy zn. SECCO.
O veškeré plochy se nyní stará obec.
Spolky již nemají za povinnost sekat
svěřené plochy.

V

květnu se poprvé v Rostoklatech
uskutečnilo divadelní představení
Zítra to roztočíme, Jaroušku, které
organizujeme společně s obcí
Tismice, Přišimasy a Břežany II.
Letos se divadelní představení
uskuteční již potřetí a opět
v kulturním domě Tismice.

V

dubnu jsme se aktivně účastnili
10. výročí Dne Země na Klepci,
kde proběhl slavnostní křest knihy
Jana Psoty, ml. Klepec – Vrch na
Kolínsku.
Pokračování na straně 3
1

Rekonstrukce kostela sv. Martina

Poplatek za svoz komunálního
odpadu za rok 2017
Zastupitelstvo obce na svém
listopadovém zasedání odsouhlasilo
výši poplatku za svoz komunálního
odpadu na rok 2017. Výše poplatku
nebyla zvýšena a zůstává v částce
600 Kč/osoba, která se v obci zdržuje
a jejíž činností vzniká komunální odpad.
Výše poplatku za psa rovněž zůstává
beze změny, tj. 100 Kč/jeden pes
v domácnosti, každý další pes 150 Kč.
Poplatek bude vybírán od 9. ledna do
28. února 2017.
(RNo)

Pokračování ze strany 1

Životní jubilea
Josef Mestek,
Stanislav Chrpa,
Bohuslav Nezavdal,
Drahoslava Buriánová,
Jan Košťál,
Květoslav Šermauer,
Lýdie Váňová,
Jaroslav Hrábek,
Jaroslav Stejskal,
Dagmar Vernerová,
Květoslava Mokošínová,
Věra Konečná,
Emilie Hamtáková,
Jiřina Jouglová z Rostoklat
Kulaté výročí: Jaroslav Strnad
z Rostoklat

Stav účtu na opravu kostela
Stav účtu: 59 712,87Kč
Nově přispěla Eva Albrechtová 581 Kč

Myslivecké halali
Myslivecký spolek Rostoklaty vás zve
v sobotu 21. ledna 2017 od 20.00 hod.
na Myslivecké halali v kulturním domě
v Rostoklatech. K tanci a poslechu hraje
JVR Band, oděv společenský, bohatá
tombola, vstupné 150 Kč.

V sobotu 10. prosince 2016 proběhl poslední hon sezony. Při této příležitosti
uspořádal Myslivecký spolek Rostoklaty Poslední leč. Po slavnostním výřadu
ulovené zvěře se myslivci a jejich hosté scházejí, aby zhodnotili výsledky posledního
honu, a aby se také pobavili. Poslední leč je oblíbená také mezi širokou veřejností,
o čemž svědčí její návštěvnost. K pobavení myslivců i ostatních návštěvníků patří
již tradičně vyhlášení krále honu, pasování mladého myslivce na lovce černé zvěře,
či potrestání účastníků honu mysliveckým soudem za přestupky proti správnému
mysliveckému chování během lovu. Věříme, že se při tom všichni pobavili stejně
tak, jako při tanci a hudbě. Zájem z řad veřejnosti jako vždy předčil všechna naše
očekávání. Doufáme, že stejný zájem vyvolá Myslivecké halali – ples, který bude
uspořádán 21. ledna 2017. Myslivecký ples mívá tradičně velkou návštěvnost, kde
kromě hudby a tance čeká na návštěvníky vždy bohatá tombola.
Za Myslivecký spolek, V. Miškovský

Vodné 2017
V

ážení zákazníci, společnost VODOS
s.r.o. se stala v průběhu měsíce června
2016 provozovatelem Skupinového vodovodu Škvorec, který zásobuje obce Květnice, Škvorec, Tuklaty, Dobročovice, RostoStočné 2016
klaty, Břežany II. Zdrojem vody pro tento
skupinový vodovod je přivaděč s předávaZO odsouhlasilo stočné pro rok 2017,
cím místem čerpací stanice Rohožník. Na
cena zůstává beze změny, tj. 35 Kč bez
konci léta 2016 naše společnost řešila náDPH/m3. Spotřeba je nadále určována
hradní zásobování při několikadenním předle Směrných čísel, tj. 35 m3/os/rok.
rušení dodávek vody od Pražských vodoCena stočného na osobu za rok činí
vodů a kanalizací, které jste jako zákaznicí
1 225 Kč bez DPH (1 409 Kč s DPH).
Faktury obdržíte v březnu 2017. (RNo) téměř ani nepostřehli, protože naše společ-

nost zajistila havarijní propoj z vodárenské soustavy od Úval a dále byl navážen
vodojem Škvorec autocisternami z námi
provozované lokality Kostelec nad Černými lesy. Odstávky dodávky předané vody
podle informací Pražských vodovodů a kanalizací budou každoroční a několikadenní. Tento fakt dále navyšuje nároky na náklady provozování.
Cena vodného bude uplatňována ve výši
41,97 za 1 m3 bez DPH, s DPH 48,27 Kč
za 1 m3, tj. navýšení ceny o 1 %.
Společnost VODOS s. r. o.

Vás srdečně zvou na
Zimní seniorské setkání ve čtvrtek 2 .2. 2017 od 15.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Rostoklaty
Volná zábava a prostor pro přátelské popovídání. Fotografie ze společného výletu
na zámek Žleby a Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.
Občerstvení pro každého účastníka zdarma. Těšíme se na Vaši účast.

V

Rostoklatský

období

výše dotace

podíl obce

Státní zemědělský intervenční fond

2009

3 549 308 Kč

394 256 Kč

Ministerstvo kultury

2009

384 000 Kč

132 000 Kč

Ministerstvo kultury

2011

574 154 Kč

63 795 Kč

Ministerstvo kultury

2012

420 000 Kč

119 713 Kč

Ministerstvo kultury

2013

400 000 Kč

71 000 Kč

Ministerstvo kultury

2014

405 000 Kč

104 464 Kč

Ministerstvo kultury

2015

900 000 Kč

101 230 Kč

Ministerstvo kultury

2016

750 000 Kč

86 748 Kč

celkem

vu (oprava podlahy v kostele a kruchtě,
oprava schodišť na oratoře, oprava dveří
do sakristie, očištění a doplnění kamenné
dlažby pod emporou , očištění a nátěr kamenných lavic pod emporou , zednická
obnova zdiva, omítky vč. malby interiéru) provádí ﬁrma Design BYHY.
Celková obnova je pod stálou kontrolou pracovníků NPÚ a odboru památek
MÚ Český Brod. Bez jejich kladného doporučení by získání další dotace bylo nereálné. Pracovníci hodnotí průběh prováděné obnovy kostela velmi kladně a již
nyní řadí náš kostel mezi nejvzácnější
vesnické kostely našeho regionu.

o připojení. Poplatky budou ukládány
na speciální účet. K 31. 12. 2016 je na
účtu 25 760 Kč. Tyto ﬁnance budou
v budoucnu použity na udržení provozu
kanalizace a ev. zkapacitnění ČOV.

září byl zahájen provoz úsekového
měření na silnici I/12. Vlastníkem,
provozovatelem a příjemce pokut je
Město Český Brod. Ke snížení rychlosti
projíždějících vozidel došlo okamžitě.
Od září máme smluvně zajištěn servis
čerpadel AQ, který nám garantuje
zajištění provozuschopnosti čerpadel.
Servis zahrnuje veškeré revizní zprávy
a měření dle nařízení vlády č. 378/2001.
V září byla zastupitelstvem obce
a zastupitelstvem města Český Brod
odsouhlasena veřejnoprávní smlouva
o zajištění povinné školní docházky. Tato
smlouva zaručuje přijetí dětí s trvalým
pobytem v obci do ZŠ v Českém Brodě.

prosinci 2016 nabylo právní moci
první vydané stavební povolení
na opravu chodníků v Rostoklatech.
V minulých dnech jsme podali žádost
o dotaci na SFDI. Pokud se zařadíme
mezi úspěšné žadatele, zahájíme opravu
chodníků na státní silnici podél I/12.
Zahájení stavby bude samozřejmě
předcházet výběrové řízení. Další
stavební objekty oprav a výstavby
nových chodníků budou povoleny
v první polovině tohoto roku.

V

I

říjnu byly pod herní prvky doplněny
dopadové plochy dle ČSN.
Od října je v platnosti OZV č. 1/2016
o poplatku za možnost napojení na
kanalizaci. Poplatníkem jsou od
1. 10. 2016 všichni ti, kteří dosud nejsou
napojeni na kanalizaci a projeví zájem

Zvěstovatel

poskytovatel

Slovo starostky

Pokračování ze strany 1

Jarka Šermauerová a Blanka Apltauerová
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V roce 2012 byly obnoveny a repasovány truhlářské prvky.
V roce 2013 proběhla obnova vnějšího pláště – na severní, západní a východní straně lodě kostela byly otlučeny nesoudržné omítky, byly doplněny omítky nové, byly obnoveny architektonické
výzdoby a restaurována kamenná ostění
dveřních a okenních otvorů.
Roce 2014 bylo dokončeno odvodnění okolí kostela a byla zahájena obnova
vnějšího pláště na jižní straně lodě kostela.
V roce 2015 bylo provedeno kompletní restaurování historického jižního vstupu do prostoru lodi mimo dokončení restaurování nástěnné malby s výjevem
Posledního soudu ve výklenku
V roce 2015 byl kostel elektriﬁkován.
Náklady ve výši 430 615,50 Kč byly
uhrazeny ze sbírkového účtu na obnovu
kostela.
Podrobněji uvádím práce roku 2016:
Pokračovaly restaurátorské práce v obnově zdiva a omítek v presbytáři a u malby Poslední soud ve výklenku, pokračovala rekonstrukce a scelující retuš malby.
Restaurátorské práce provádí Mgr. Jan
Chejn. Dále byla zahájena stavební obnova interiéru dle projektu. Stavební obno-

Získané dotace

Zvěstovatel
Rostoklatský

V

v roce 2016 jsme ﬁnančně podpořili
naše místní spolky. Každý spolek
obdržel příspěvek na činnost i pořádané
kulturní akce. Myslivecký spolek
obdržel celkem 30 000 Kč, SDH
140 000 Kč (dar ve výši 100 tisíc Kč
byl poukázán za brigádnickou činnost

7 192 308 Kč 1 073 206 Kč

K dokončení obnovy potřebujeme
cca 2,1 mil Kč. Dle výše přidělených dotací (viz. tabulka) odhadujeme, že obnovu dokončíme v roce 2018 – 2019. Připomínáme, že dotace je účelová s přísně stanoveným rozsahem prací a nelze ji
použít na jiný účel. Využití kostela bude
rozmanité, např. svatby, poslední rozloučení, Martinské posvícení, výstavy apod.
Kostel se otevře turistům.
Průběh rekonstrukce velmi omezuje současné využití kostela. Na poslední straně jsme připravili fotodokumentaci, která Vám přiblíží průběh obnovy
kostela.
(RNo)

na opravě hasičské zbrojnice), TJ
Sokol (Traverza) 25 000 Kč a Rybáři
obdrželi 20 000 Kč. I tento rok budeme
podporovat spolkovou a kulturní
činnost, jen způsob poskytování
příspěvků v současné době řeším
s Ministerstvem ﬁnancí.

L

oňský rok byl také ve znamení
majetkového vypořádání vlastnictví
pozemků. Většina majitelů akceptovala
nabídku obce a umožnila tak zahrnout
většinu chodníků a místních komunikací
do projektu obnovy.Do ukončení
soudních sporů církevních restitucí
UZSVM nepředá do majetku místní
komunikaci u hřiště. Neúspěšná byla
jednání se soukromým vlastníkem části
místní komunikace ohledně převodu
či souhlasu s provedením opravy na
náklady obce. Tyto části komunikace
nemohla obec zahrnout do projektu
obnovy komunikací.
Radka Nováková
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