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Slovo 
starostky

Ve dnech 25. a 26. čer-
vence proběhl II. ročník 

benefičních slavností. Jan 
Pakandl, vedení obce a ně-
kolik málo dalších nadšenců 
připravili slavnosti dosud 
v nevídaném rozměru. V pátek 
25. 7. byl v 17 hod. na míst-
ním fotbalovém hřišti zahájen 
TraverzaFest. Štěstí nám ale 
nepřálo a před 22. hod. zhasla 
nejen celá obec, ale i širší 
okolí. Příčinou byla porucha na 
vysokém napětí. K nastalé si-
tuaci se skvěle postavila kapela 
Prohrála v kartách, seskočila 
z pódia a zpívala a hrála na 
kytary skoro do půlnoci, atmo-
sféra byla jedinečná. Následně 
byla akce ukončena a na hřišti 
ponořeném do tmy pokračova-
la volná zábava. 

Smůla nás provázela i v brz-
kých ranních hodinách, kdy 
jednomu z hlavních pořadatelů 
byl ukraden trezor s hotovostí 
s částí vstupného, doklady, dal-
ším zmizelo několik mobilních 
telefonů. Zjištění nás šokovalo, 
výtěžek Benefice jde na kostel 
a NĚKDO má takovou drzost! 
Okradený pořadatel škodu 
uhradil ze svého a výtěžek ne-
byl krácen. Ráno ale slavnosti 
pokračovaly dál. V kostele 
proběhl pěvecký a varhanní 
koncert, pan farář M. Bátor 
nám předal symbolický klíč od 
kostela. Atmosféra přítomné 
příjemně naladila a zábava 
pokračovala dál paralelně na 
návsi a hřišti. 

Na pódiu na návsi nám 
zahrála Reminiscence, Járinky 
a Cocktail. Byl připraven boha-
tý doprovodný program. Nejen 
děti byly nadšené z nafukova-
cího hradu, kolotoče, střelby ze 
vzduchovky, stříkání z hasič-
ského auta či rytířů. Připraveno 
bylo občerstvení, medovina 
či cukrovinky. V půl čtvrté 
proběhlo slavnostní předání 
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Vážení občané Rostoklat a Nové Vsi II,
jmenuji se Jiří Buřič a díky pochopení Vaší paní starostky, Radky Novákové, se mi dostalo 

možnosti a v neposlední řadě i cti, pozdravit Vás a současně Vám prostřednictvím Vašich 
novin oznámit, že po vítězství v primárních volbách ODS v senátním obvodu č. 42 budu za 
uvedenou stranu kandidovat v letošních podzimních volbách do Senátu Parlamentu ČR. 

V roce 2008 budu již sedmnáctým rokem členem ODS, což mimo jiné znamená, že jsem 
jedním ze zakládajících členů této strany v Kolíně. Podtrhuji, že jsem nikdy nebyl členem 
žádné jiné politické strany a že mému lidskému i politickému přesvědčení jsou, na rozdíl od 
obdivného vztahu ke všem způsobům boje za svobodu a demokracii, odporné jakékoli formy 
totalitní a nedemokratické vlády, mezi které počítám nacismus i komunismus, nemluvě o ji-
ných druzích extremismu. Ve své politické kariéře jsem zažil, jak už to v demokracii bývá, 
vzestupy i pády. Starostou Kolína jsem byl již v prvém komunálním volebním období po roce 
1989. Od roku 1995, kdy jsem místo starosty města opustil, jsem pracoval jako osoba sa-
mostatně výdělečně činná, přičemž jsem nikdy nerezignoval na veřejnou práci 
– byl jsem nepřetržitě členem Městského zastupitelstva v Kolíně, protože jsem 
do tohoto orgánu byl opakovaně zvolen v komunálních volbách. V roce 2003 
jsem se vrátil na kolínskou radnici, když jsem byl zvolen místostarostou Kolí-
na. Po vítězství ODS v komunálních volbách v roce 2006 jsem byl po dvanácti 
letech znovu zvolen do funkce starosty prosperujícího města Kolín.

Se svou ženou Lubomírou jsme rodiči syna Jonáše a naše manželství funguje 
již  třicátý třetí rok. Bydlím v rodinném domu po předcích a mám-li po svých 
pracovních povinnostech čas, věnuji se rodině, psímu příteli, domácímu kutil-
ství a motorce.

Budu-li zvolen do Senátu Parlamentu ČR, je samozřejmé, že zřídím sená-
torské kanceláře jak v Kolíně, tak v Poděbradech, a dnes, po změně hranic 
senátního obvodu č. 42, i v Čelákovicích. Zde bych kromě přítomnosti svého 
asistenta nebo asistentky byl svým voličům k dispozici minimálně jedno od-
poledne měsíčně. V Senátu Parlamentu ČR bych chtěl pracovat buď ve Výboru pro územní 
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, kde bych jistě uplatnil své dlouholeté zkušenosti 
z komunální politiky, nebo ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Zde bych 
chtěl své síly a zkušenosti zaměřit na oblast obrany a bezpečnosti. Samozřejmě chci splnit 
slib, který jsem dal Vaší paní starostce – nadále s ní být v kontaktu a být tak  připraven 
kdykoli jí pomoci v její nelehké práci, kterou pro Vaši obec vykonává. Totéž však platí i pro 
Vás, všechny občany Rostoklat a Nové Vsi II. Dospějete-li k závěru, že bych Vám mohl být 
jakkoliv nápomocen při řešení Vašeho libovolného problému, neváhejte a obraťte se na mne 
buď přímo, nebo prostřednictvím Vašeho pana starosty.

Považuji za slušnost i za povinnost oznámit tímto psaním svoje úmysly všem těm, kteří 
budou v říjnu tohoto roku disponovat volitelským právem a půjdou do volební místnosti 
projevit hlasováním svůj názor v senátních volbách. Obracím se proto těmito řádky i na 
Vás, občany Rostoklat a Nové Vsi II a dovoluji si tak požádat Vás o podporu mé kandidatury 
v senátním obvodu č. 42. Věřím, že se v průběhu druhého pololetí letošního roku s mnohými 
z Vás potkám i osobně, stejně tak, jako jsme se již viděli v průběhu letošního festivalu Ros-
toklaty 2008, jehož výtěžek, jak všichni víme, půjde na opravu dnes již Vašeho kostela sv. 
Martina. 

Přeji Vám všem hodně zdraví, radosti, štěstí a spokojeného žití ve Vašich do krásy rostou-
cích Rostoklatech a Nove Vsi II! 

V dokonalé úctě a s díky za Vaši další podporu!
Jiří Buřič

v Kolíně dne 15. srpna 2008 

Dopis občanům Rostoklat a Nové Vsi II

Benefiční 
den

25. a 26. července
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Společenská 
rubrika
n Tipy na výlet určitě najde-
te na www.cestyapamatky.
cz, Stránky jsou pana Romana 
Šulce z Kolína, který přehledně 
a zajímavě zpracovává kulturní 
pamětihodnosti Kolínska.

n Region Pošembeří a obec 
Tismice vás zvou na „Dny ev-
ropského dědictví 2008“, které 
se konají v Tismicích v neděli 
14. září od 14.30 hod.

n Kadeřnické služby v Ros-
toklatech pro pány a dámy 
nabízí Jaroslava  
Křelinová, Rostoklaty 
č. p. 21. Objednávky na tel.:  
321 621 362, 737 377 853

n Životní jubilea
čeRVeNeC

Oldřich Novák, eva Šaba-
ková, Jana Lukášová z Ros-
toklat; Josef Šaler, Jaroslav 
Srba z Nové Vsi II 
kulaté výročí: Josef Ham-
ták, Květoslava Svobodová 
z Rostoklat a Anna Musilová 
z Nové Vsi II

SRPeN
Jindřiška Tůmová, Soukupo-
vá Alena, Helena Jelínková, 
Antonín Libich, Naděžda 
Drbalová, Božena Budařová, 
František Horký, Josef Lukáš 
z Rostoklat; František Kříž 
z Nové Vsi II 
kulaté výročí: Křeček Luboš

Září
Jaroslava Machová, Marie 
Semánková, Marie Dlouhá, 
František Rezek, Václav Rak, 
Karel Janíček, Václava Šmej-
kalová, Svatava Soukupová 
z Rostoklat 
kulaté výročí: Petr Bartůněk 
z Rostoklat; Marie Strnadová 
z Nové Vsi II

n Rozhodnutím prezidenta
republiky č. 262/2008 Sb. 

byly vyhlášeny volby do zastu-
pitelstev krajů a do Senátu Par-
lamentu čR, které se uskuteční 
ve dnech 17. a 18. října 2008. 
Zájemci o práci ve volební 
komisi, přihlaste se, prosím, do 
20. září na obecní úřad. 
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BIO odpad
Na začátku vegetační doby 
jsme ve spolupráci se svozo-
vou firmou NYKOS zahájili 
svoz BIO odpadů. Někteří 
z vás se ptají: „Proč?“ Odpo-
věď je jednoduchá: Chceme 
šetřit obecní rozpočet. 

Poplatek za skládková-
ní komunálního odpadu se 
bude zvyšovat postupně. 
V roce 2009 bude činit 700 
Kč/t, v roce 2011 1 000 Kč/t 
a v roce 2013 dokonce 1 500 
Kč/t. Na skládkách skončí 
bezmála polovina biologicky 
rozložitelného komunální-
ho odpadu, i když je možné 
tento odpad dobře a levněji 
využít. 

Dle novely o odpadech 

musí obec nejpozději do 
začátku roku 2010 umož-
nit občanům třídit základní 
druhotné suroviny: papír, 
plasty, sklo, nápojové karto-
ny a biologicky rozložitelný 
odpad. My je třídíme již 
nyní, a navíc i drobný elek-
troodpad, který je možno 
ukládat do boxu, umístěné-
ho nově na chodbě v budově 
OÚ. 

Tříděný  odpad a stálý  
nepořádek u kontejnerů
Někteří z našich spoluobča-
nů si pletou sběrné místo pro 
tříděný odpad s možností 

uklidit si doma, a zbavit se 
tak pohodlně nepotřebných 
věcí. 

Svozová firma odmítá od-
vážet směsný odpad  z  ná-
dob  určených pro třídění 
a jejich okolí. Směsný od-
pad je odvážen 1x za 14 dnů 
od vašeho domu, nemusíte 
ho nikam nosit, velkoobje-
mové a nebezpečné odpady 
svážíme 2x ročně a zdarma. 

Likvidace odpadních vod 
z domácností
Do doby napojení našich 
domů na kanalizaci se mu-
síme vyrovnávat s problé-

mem likvidace odpadních 
vod. Dle zákona o odpadech 
jsme povinni jako původci 
odpadu mít doklad o tom, 
že byl řádně zlikvidován, 
tedy že odpadní vody skon-
čily na čOV. Obec oslovila 
provozovatele čOV v Bře-
žanech II, Tuklatech a čes-
kém Brodě s žádostí o spo-
lupráci v umožnění ukládání 
odpadních vod. 

Provozovatelé čOV se brá-
ní ukládání těchto odpadních 
vod, hlavním důvodem je 
narušení hnilobného procesu 
v čističce i její kapacita. Vy-
hověl nám pouze provozova-
tel čOV český Brod. Smluv-
ní cena je 55 Kč/m3 bez DPH.  
Většina obyvatel  využívá 
služeb soukromého země-
dělce pana J. Strnada, který 
byl o nové možnosti ukládání 
vod informován, a vy ji mů-
žete využít. Pokud využíváte 
služby někoho jiného, infor-
mujte se, kde končí vaše od-
padní vody, a žádejte doklad 
z čOV.

Stavba tlakové kanalizace 
a ČOV
V červnu byl společností 
ReC Pardubice dokončen 
projekt pro stavební povo-
lení (SP). Následně byly 
osloveny dotčené orgány 
a v srpnu byla podána žá-
dost o stavební povolení na 
Městský úřad odbor životní-
ho prostředí. V září by mělo 
být vydáno  SP a v říjnu 
bude v právní moci. 

Další důležitý krok učinilo 
zastupitelstvo obce v červen-
ci t. r., kde ze tří společností 
(1. Presskan, 2. Ing. Kabelka 
– fa eOÚK, 3. JUDr. Krejčí 
fa APT Consulting) vybíralo 
partnera pro získání dotace. 
Po zhodnocení nabídkové 
ceny a referencí z uskutečně-
ných projektů byl vybrán Ing. 
Kabelka – fa eOÚK. Termín 
pro podání žádosti je říjen 
2008. Koncem roku bychom 
mohli znát závěr vyhodnoco-
vací komise.

Slovo 
starostky
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znaku a vlajky z rukou starostů 
českého Brodu pana J. Fišera 
a Kolína pana J. Buřiče. Jako 
první si vlajku a znak převzali 
zástupci zastupitelstva, násle-
dovaly všechny místní spolky. 
Zábava pokračovala až do noci. 

Na hřišti byla podobná 
nálada, občerstvení bylo 
návštěvníkům k dispozici, nově 
i míchané nápoje, o které byl 
velký zájem. Představila se 
spousta kapel a jako náplast na 
páteční výpadek proudu vy-
stoupila i kapela Medvěd 009, 
která mimo svých hitů zahrála 
i hymnu Traverzy. Zábava po-
kračovala až do ranních hodin. 

V neděli dopoledne by nikdo 
nepoznal, že tu před několika 
hodinami byla taková spous-
ta lidí, všude bylo uklizeno. 
Věřím, že většina přítomných 
prožila krásné okamžiky a za 
kladné ohlasy děkujeme. 
Na závěr mi dovolte veřejně 
poděkovat Janu Pakandlovi, 
hlavnímu organizátorovi a ini-
ciátorovi akce, a dále Růžence 
Pakandlové, Jakubu Hamtáko-
vi, Lukáši Kmochovi a Josefu 
Novákovi, kteří věnovali 
spoustu svého času před, bě-
hem i po slavnostech a přispěli 
ke zdárnému průběhu akce. 

n Kalendář obce Rostoklaty 
na rok 2009

To tu ještě nebylo! Máme 
vlastní kalendář! V kanceláři 
OÚ jsou k prodeji kalendáře 
na rok 2009. Cena: 300 ko-
run. Výtěžek z prodeje bude 
poukázán na účet na opravu 
kostela sv. Martina.

Krajský úřad Středočeské-
ho kraje:

a)  Fond sportu a volného 
času – 26 000 Kč = 60 % 
nákladů na nákup 2 ks 
kolotočů

b)  POV 2008 – 126 000 Kč 
= odhad 60 % nákladů na 
revitalizaci rybníku v No-
vé Vsi II 

c)  Fond dopravně bezp.
opatření na silnicích – na 
zřízení přechodu a ukaza-
telů rychlosti 250 000 Kč 
= 80 % nákladů

d)  Ministerstvo pro místní 
rozvoj 70 000 Kč = 70 % 
nákladů – výsadba zeleně 
v Nové Vsi II

V tomto roce jsme měli 
100% úspěšnost podaných 
projektů. Na dofinancová-
ní projektů jsou prostředky 
v obecním rozpočtu.

V tuto chvíli je dokon-

čen projekt z Fondu sportu. 
Byly instalovány 2 ks ko-
lotočů na dětských hřištích 
v obou částech obce. Celko-
vý náklad vč. instalace činil 
43 095 korun.

Revitalizace rybníka v No-
vé Vsi II – projekt včetně 
výkazu výměr a tabulkového 
rozpočtu zpracoval Ateliér 
životního prostředí Praha. 
Byly osloveny tři realizační 
firmy, z nabídek bude v září 
vybrána realizační společ-
nost. Vzhledem k finanční 
náročnosti projektu je mož-
nost etapizace prací.

Dopravněbezpečnostní 
opatření – projekt zpracová-
vá firma elekrosun, nyní če-
káme na vyjádření DI Policie 
čR a řSD. Přechod je umís-
těn před odbočovacím pru-
hem směr Limuzy, vzhledem 
k šíři vozovky je nutné dělení 
betonovým ostrůvkem. Prů-

jezd jednoho pruhu se zúží na 
4 metry, a to povede ke zklid-
nění provozu. Přechod musí 
být osvětlen a splňovat přísné 
normy. Ukazatele rychlosti 
jsou uvažovány jedenkrát do 
Nové Vsi II směr od Bro-
du a dvakrát z Rostoklat na 
státní silnici (směr od Prahy 
bude na solární energii). Po 
zpracování projektu budou 
vyhotoveny nabídky a ZO 
rozhodne o rozsahu prací dle 
finanční náročnosti.

Zeleň v Nové Vsi II – na 
základě předložených nabí-
dek bude projekt realizován. 
Jde o náves v Nové Vsi II. 
Cílem je komplexně zpraco-
vat dané území.

Veškeré dotační tituly musí 
být realizovány a vyhodno-
ceny v letošním roce, v opač-
ném případě bychom po-
skytnuté finanční prostředky 
museli vrátit.

Dotace získané pro letošní rok

Radka Nováková

Stavební 
činnost
V červnu byla dokon-

čena rekonstrukce 
chodby obecního úřadu. Na 
červencovém zasedání obce 
bylo rozhodnuto o realizaci 
rekonstrukce chodby a soci-
álního zařízení v kulturním 
domě, která byla zahájena 
firmou pana Samka. 

Rekonstrukce by měla 
být hotova do konce října. 
Další rekonstrukce kuchyně 
v KD bude pokračovat příští 
rok, ale vzhledem k finanč-
ní náročnosti bude žádán 
o dotační spolupráci krajský 
úřad.

Odpady a kanalizace 
v Rostoklatech a Nové Vsi II

SDH a nová 
siréna
V červenci byla na stře-

chu hasičské zbrojni-
ce instalována nová siréna, 
která je dálkově řízena HZS 
Středočeského kraje. Cvičný 
poplach uslyšíme vždy prv-
ní středu v měsíci ve 12 hod. 

Schopnosti členů našeho 
SDH byly opět prověřeny 
v červenci, druhý zásah, 
tentokrát bez vozidla, pro-
běhl na hřišti při benefič-
ních slavnostech při hašení 
mobilního WC. A následu-
jící úterý proběhl výjezd tří 
členů k požáru pole za obcí 
Limuzy. Přispěli tak k rych-
lému uhašení a minimaliza-
ci vzniklých škod.

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB  
35–9512550277/0100  

k 31. 8. 2008
263 104,40 Kč

E-BOX

Výtěžek Benefice 19 162 
korun bude uložen v září

Nově přispěli
českobrodská garda,  

L. Kmoch Rost., manželé 
 Lukášovi Rost. 115, O. Ma-
liková Rost. 78, J. Hamták 

Rost. 87, Fr. Břenda Jizbice, 
V. Rak Rost 3, J. Tůmová 

Rost 104,  
L. Myjavcová Rost 104


