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Slovo starostky
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a podzim loňského roku se
kvalita vody v Rostoklatském
rybníku velmi zhoršila a začala
ohrožovat život ryb, důvodem jsou
více než 20leté nánosy bahna, spadané
listí a další přírodní vlivy. jediným
řešením, jak udržet čistou vodu na
návsi je revitalizace rybníka, resp.
vodní nádrže.
Na minulém zasedání zastupitelstva
obce bylo odsouhlaseno zadání
vypracování projektů na revitalizaci
rybníka, nejen na návsi v Rostoklatech
parc.č. 25 ale i rybníka parc.č.
430/5 v dolní části Nové Vsi II. Po
konzultaci s vodoprávním úřadem bude
navrhnuto opatření ke zlepšení stavu
vodních nádrží (tj. odbahnění, oprava
a rekonstrukce objektů, plochy bude

nutno geodeticky vytyčit a zaměřit
mocnosti sedimentu, zajistit rozbory
rybničního sedimentu), dále bude
vypracován rozpočet s výkazem výměr.
z vyprávění pamětníků víme, že čištění
rybníka v Rostoklatech proběhlo před
více než 20 lety. Tenkrát se sešla parta
dobrovolníků, zajistili mechanizaci
a jednoduše rybník odbahnili. Stav
vodní plochy v NV II připomíná
rybník snad už jen stavidlem. Doba
se změnila. Rádi bychom, aby nutná
povolení byla vydána nejpozději v září
či říjnu t.r., následovat bude výběrové
řízení na zhotovitele a pak už realizace.
Předpokládáme, že náklady budou
hrazeny z rozpočtu obce. Tento typ
revitalizace není v současné době
dotačně podporován.

N

ahlédněme společně do plánů
kulturních akcí pořádaných obcí:
Duben – křest knihy
Květen – obecní divadlo, tentokrát
v Tismicích
Červen – Den dětí, vítání občánků
Podzim – výjezd do pražského divadla
Prosinec – zdobení stromů, mikulášská
besídka a ohňostroj
O další kulturní akce se postará Klub
seniorů a místní spolky. Pozvánky na
jednotlivé akce budou včas zveřejněny
ve zvěstovateli i webu obce.

Radka Nováková
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Jaro ve znamení omezení dopravy v obci

Jubilea
Jindřiška Kolankiewiczová,
Jana Nedvědová,
Vladislav Beránek,
Zuzana Strnadová,
Jaroslava Šermauerová,
Ladislav Hegedüs z Rostoklat

L

etošní jaro je ve znamení zahájení
oprav některých komunikací. Naší
obce se týkají 2 objízdné trasy.

Uzavírka silnice č.III/10163
Rozsah uzavírky:
silnice č. III/10163 od křiž. se silnicí č.
III/1136 až po křiž. s místní komunikací
ul. Ke Školce v obci Tuklaty

Jaroslav Šmíd z Nové Vsi II
Kulaté výročí:
Jaroslav Štěpán z Nové Vsi II

Stav účtu na opravu sv. Martina

Termín uzavírky:
od 1. 3. 2017 do 1. 4. 2017

Stav účtu k 28. 2. 2017 62.413,87 Kč
Nově přispěli:
Helena Mesteková 300 Kč, Květoslava
Mokošínová 150 Kč, Věra Brožková 250 Kč

Objížďková trasa:
Ve směru od obce Tlustovousy po sil.č.
III/10163 až na křiž. se silnicí č III/1136
v obci Tuklaty zde odbočit vlevo, na křižovatce se sil.č. III/24512 odbočit opět
vlevo a pokračovat po této komunikaci
do obce Břežany II, zde na křiž. se sil.č.

Zvýšená kriminalita
Vážení spoluobčané,
v posledních týdnech se zvýšil počet
krádeží do nemovitostí v okolních obcích.
Věnujte, ve vlastním zájmu, zvýšenou
pozornost zabezpečení Vašich domů,
garáží apod. Policie ČR neinformuje starosty
o kriminalitě v jejich obci. Informujte,
prosím, OÚ, pokud se stanete obětí zloděje.
Při zvýšené četnosti budeme varovat
spoluobčany.
(RNo)

Revize ovládacích skříní čerpadla AQ
Informujeme, že technici společnosti AQ
SPOL, s.r.o. Roudnice budou od úterý
7. 3. 2017 provádět revize čerpadel
v Rostoklatech a Nové Vsi II.
Společnost bude kontaktovat majitele
nemovitosti a domlouvat termín revize.
Revize se netýkají čerpadel v lokalitě Palace
reality (běží záruční lhůta) a čerpadel, které
nejsou v majetku obce.

Pozastavení napojení
nových odběratelů
na vodovodní systém
VODOS Kolín oznamuje, že vzhledem
k nedostatečné kapacitě vody na předávacím místě ČS Rohožník od dodavatele PVK - Praha je firma Vodos Kolín
nucena z důvodu kapacitních dodávek
vody pozastavit napojení novým budoucím odběratelům vody, a tak zamítnout
žádost o napojení na vodovodní systém.
Tak bude moci provozovatel zaručit, že
nedojde k omezení stávajících odběratelů, kteří mají řádně uzavřenou smlouvu
o odběru vody.
(Zdroj dopis VODOS Kolín
z 22. 2. 2017)
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Omluva
Pozorným čtenářům děkujeme za upozornění na chybný údaj ve statistice
2016. Děkujeme.
Věk
80-89

Muži 2014

Ženy 2014

Muži 2016

Ženy 2016
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Boj o zachování pobočky
České pošty pokračuje
U

ž v květnu roku 2015 zastupitelstvo obce jednohlasně přijalo
usnesení o tom, že trvá na zachování
kamenné pobočky a stávajícího rozsahu poskytovaných služeb. Zastupitelé
nesouhlasí s projektem Pošta Partner,
kdy ČP převede veškeré povinnosti na
třetí osobu. V minulých dnech oslovil
manažer Pošty Partner místního podnikatele s „lákavou“ nabídkou spolu
práce.
V krátkosti si zopakujeme, co je
Pošta Partner: Poštovní služby, které provozuje třetí osoba (obec, podnikající subjekt) za stanovenou odměnu, ve vlastní provozovně, na vlastní
náklady. ČP zajistí dodání a instalaci
přepážky, nábytku, výpočetní techniky, poštovní materiály, školení a další. Pracovní doba je stanovena na 15
hod/týdně, požadovaná plocha 15 m2.
Společně s paní Hamtákovou se
o problematiku zachování pošty v obci
zajímám dlouhodobě a na společné
schůzce s místním podnikatelem jsme
si sdělili argumenty pro a proti Poště
Partner. Odborné články potvrzují ná-

zor obce, že převedením poštovních
služeb na místního podnikatele znamená snížení kreditu obce. Dle vyjádření ministra vnitra plní funkce pošty v menších obcích i sociální roli.
Spolupráce s Poštou Partner znamená
pro podnikatele velkou odpovědnost
za udržení poštovních služeb v obci.
Víme od starostů, kde provozují Poštu Partner, že provozování je ztrátové, spojené s ohromnou odpovědností a náročností na bezpečnost.
Česká pošta nereaguje na naše návrhy o úpravu otevírací doby tak, aby
lépe vyhovovala klientům pošty, aby
rozšířila spádovost a odlehčila tak
poště v Českém Brodě.
Pobočka České pošty byla založena před 112 lety. S úlevou konstatuji, že místní podnikatel vyslechl a přijal naše argumenty a ukončil jednání s manažery Pošty Partner. Děkuji panu podnikateli za jeho loajálnost
k obci. Nadále tedy můžeme v popisu obce uvádět, že v obci je vodovod,
kanalizace, úřad, obchod a pošta.

(RNo)

Zvěstovatel
Rostoklatský

III/24513 odbočit vpravo a pokračovat
po této komunikaci až do obce Rostoklaty, zde na křiž. se sil. č I/12 odbočit vpravo směr Tuklaty. Ve směru od Prahy po
sil.č. I/12 pokračovat do obce Rostoklaty, zde odbočit vlevo na sil.č. III/24513
a pokračovat do obce Břežany II, zde odbočit na křiž. se sil.č. III/24512 vlevo
a pokračovat po sil.č. III/24512 do obce
Tuklaty.

Druh prací:
rekonstrukce komunikace

I/12 ÚVALY – ROSTOKLATY,
rekonstrukce komunikace
Silnice:
I/12 + uzavírky III/01215, III/10163
a III/1136

Termín prací:
etapa 1a: 18.–29. 3. 2017
etapa 1b: 18.–31. 3. 2017
etapa 2a: 1.–16. 4. 2017
etapa 2b: 1.–14. 4. 2017 – Rostoklaty
etapa 3a: 1 7. 4.–2. 5. 2017 – úplná
uzavírka III/01215
etapa 3b: 17.4. – 30.4.2017
etapa 4: 2.–11. 5. 2017
etapa 5: 1 2.–21. 5. 2017 – úplná uzavírka
III/10163
etapa 6: 2 2.–31. 5. 2017 – úplná uzavírka
III/1136

Druh omezení:
I/12 – rekonstrukce po etapách, provoz
řízen kyvadlově semafory

Podrobný plánek uzavírky jednotlivých etap si můžete prohlédnout na webu
nebo v kanceláři OÚ.

Výstavba
váhy u skladů
ZZN v Nové
Vsi II

Z

ástupci ZZN předkládají
návrh na vybudování
silniční váhy v prostoru
podél haly hnojiv v Nové
Vsi II. V září 2015 proběhla
za účasti ředitele ZZN
schůzka s občany NV II.
K navýšení počtu nákladních
vozidel by nemělo dojít.
Vyskladnění bude
probíhat od února do
května, naskladnění
během září a října. Vydání
stavebního povolení
předchází směna pozemků,
obec získá pozemek
okolo obecní budovy
čp. 26. Směna pozemků
podléhá souhlasu Úřadu
pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Místo
pro tříděný odpad bude na
náklady ZZN přemístěn
k č.p. 26. Podrobný
plánek úprav si můžete
prohlédnout na webu nebo
v kanceláři OÚ.
(RNo)
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