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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 

Slovo 
starostky

Ž ivot nám přináší dobré 
i špatné věci, jak ví každý 

z nás. Tou špatnou zprávou 
pro mě i celou obec je, že 
se nepodařilo uplatnit naši 
žádost o dotaci z Programu 
rozvoje venkova u Státního 
zemědělského intervenčního 
fondu (SZIF ) v 8. kole výzvy 
na výstavbu kanalizace. Situace 
v podpoře malých obcí při 
výstavbě a rekonstrukci infra-
struktury je kritická. V našem 
regionu, tedy Praha a Střední 
Čechy, bylo  přijato bez admi-
nistrativních chyb 67 žádostí 
(mezi nimi byla i naše žádost), 
kladně vyřízeni byli pouze tři 
žadatelé!

Věřte, že OÚ i já osobně jsme 
udělali a děláme vše pro to, aby 
naše žádost byla prosazena. Před 
uzavřením termínu pro toto kolo 
byly aktualizovány údaje o obci 
a další parametry v žádosti. 

Ujišťuji vás, že obec bude 
i nadále podávat dotační žádosti, 
a pokoušet tak štěstí.

Současně nebyla přidělena 
dotace na dokončení rekon-
strukce kostela sv. Martina. Jde 
o vnější omítku lodi, odvodnění 
a statické zajištění stavby tyto 
práce by znamenaly ukončení 
celkové opravy vnějšího pláště 
a okolí kostela s tím, že by 
následovaly postupné úpravy 
interiéru, kde by se dalo také 
výrazně využít peněžní konto, 
na které jste v průběhu let 
přispívali. Z celkového počtu 
19 bezchybných dotačních žá-
dostí byla poskytnuta podpora 
čtyřem projektům. I pro tento 
záměr budeme nadále usilovat 
o dotační pomoc.

V měsíci březnu proběhl výběr 
na zhotovitele rekonstrukce 
kuchyně a šatny v Kulturním 
domě v Rostoklatech. Osloveno 
bylo sedm uchazečů, čtyři firmy 
 předložily své nabídky.  
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Hasičské závody
S bor dobrovolných hasičů Rostoklaty 

se rozhodl uspořádat hasičské závo-
dy v rámci Podlipanské ligy. Soutěž se 
bude odehrávat 23. května 2010 od 9 ho-
din na fotbalovém hřišti v Rostoklatech.

Tento rok oslaví náš spolek 115 let 
od založení, a tak bychom závody rádi 
uspořádali také 
jako oslavu toho-
to výročí. Záro-
veň půjde o dílčí 
soutěž seriálu 
Podlipanské ligy. 
Abychom vám 
přiblížili ha-
sičské závody 
a Podlipanskou 
ligu, nabízíme 
v následujících 
řádcích stručně historii a pravidla této 
ligy.

Návrh na vznik dlouhodobé soutěže 
vyslovil v roce 2001 SDH Poříčany, jako 
zakládající se připojily SDH Klučov, Tu-
klaty, Tuchoraz a Vrbčany. Liga je seriál 
soutěží v požárním sportu, který pro-
bíhá ročníkově v jednom kalendářním 
roce od jara do podzimu. Záměrem bylo 

rozšíření možnosti soutěžení pro SDH. 
SDH Rostoklaty si vyzkoušel účinková-
ní v této soutěži již minulý rok jako host 
a v roce 2010 jsme přihlášeni jako řádní 
členové. Konkurence je velká, neboť v le-
tošním roce je do ligy přihlášeno 10 týmů 
mužů, 7 týmů žen a 10 družstev dětí. 

Soutěže se účast-
ní sedmičlenné 
týmy v kategorii 
mužů, žen, dětí 
a přípravky. Sou-
těží se v disciplí-
ně požární útok, 
která probíhá 
ve dvou poku-
sech, a do hod-
nocení se počítá 
pokus s lepším 

časem. Pro celkové hodnocení ligy je 
rozhodující součet 5 (kategorie žáci 4) 
nejlepších časů pro ligu.

Zveme vás tedy v  neděli 23. května 
na hřiště v Rostoklatech, kde uvidíte asi 
20 hasičských týmů žen, mužů a dětí. 
Bude zde i občerstvení a možnost pro-
hlédnout si hasičskou techniku. 

SDH Rostoklaty

V  lednovém RZ jsme Vás informo-
vali o novinkách ohledně vlast-

nictví, provozování a správě hřbitova. 
Vlastníkem se po dohodě s UZSVM 
stane ŘKC. To je ale to jediné, co 
z ledna platí.

S politováním musím konstatovat, 
že zástupci ŘKC odmítli s odvoláním 
na zákon o pohřebnictví č. 256/2001 
Sb. spravovat a provozovat místní 
hřbitov. Tuto povinnost v souladu se 
zákonem převedou na naši obec. 

O finanční náročnosti zazeleně-
ní hřbitova jsme vás již informovali. 
Fakt, že obec hřbitov nevlastní, 
velmi komplikuje, až znemožňuje 
požádat o dotační výpomoc na reali-

zaci projektu. Prozatím naše žádosti 
o zvážení převodu majetku na obec 
nebyly vyslyšeny. Vedení obce v mě-
síci březnu zaslalo žádost o převod 
s vysvětlením arcibiskupovi panu 
Dominiku Dukovi. Zdá se to poslední 
možnost, jak získat hřbitov do svého 
vlastnictví a následně realizovat úpra-
vy na hřbitově pomocí dotace. Zatím 
jsme odpověď neobdrželi.

Přesto se nevzdáváme a nyní 
zpracováváme dotační žádost právě 
na úpravu zeleně, kterou bychom rádi 
podali na MAS Region Pošembeří. 
Podmínkou přiznání dotace není 
vlastnictví, dostačující je smlouva 
o dlouhodobém užívání. 

Místní hřbitov a jeho vlastník 

Co nového 
se připravuje 
v Nové Vsi II ?

V  únoru se obec Rostoklaty 
stala vlastníkem nemovitos-

ti č.p. 26 v Nové Vsi II. Pokraču-
jeme v našem záměru rekonstru-
ovat objekt na obecní budovu.

Nyní je objekt kompletně 
vyklizen, dezinfikován a čeká 
na další dění. Fotografie nazna-
čují, o jaký nepořádek šlo. 

Na dubnovém zasedání za-
stupitelstva obce bude vybrán 
projektant, který zpracuje prová-
děcí projektovou dokumentaci. 
Časovou náročnost odhadujeme 
na 4–5 měsíců, nezbytné bude 
posouzení statika. 

Na podzim bychom požádali 
o vydání stavebního povolení, 
které je nezbytné pro dotační 
žádosti. Bez dotační podpory 
je realizace rekonstrukce domu 
č.p. 26 nad finanční možnosti 
obce. Opakujeme, že objekt 
dle podmínek UZSVM ne-
lze po dobu 10 let komerčně 
 využívat a nelze jej prodat. Po-
kud nám bude přát štěstí, příští 
rok by mohla být rekonstrukce 
zahájena.

Rostoklatské děti připravily 
velikonoční výstavu

Týden před Velikonocemi jsme měli možnost navštívit velikonoční výstavu 
v zasedací místnosti OÚ. Měsíc předem se děti scházely každé pondělí 

a připravovaly velikonoční výrobky. „Výstavní síň“ samy vyzdobily, 
výstava byla prodejní a výdělek děti potěšil. Už plánují další aktivity  

a my je podporujeme a těšíme se na ně.

Čarodějnice
Fotbalový klub Traverza si 

Vás dovoluje pozvat na pálení 
čarodějnic s hudbou, které se 
koná na hřišti 30. dubna 2010 

od 19 hod. Pro děti tradičně 
špekáčky zdarma. Malé, ale 

i velké čarodějnice jsou vítané. 

Den Rostoklat 
– Den dětí

Zveme Vás na oslavy Dětského 
dne, které se budou konat v neděli 

30. května 2010 na fotbalovém 
hřišti. Více informací se dozvíte 

v květnovém RZ.



Zvěstovatel
Rostoklatský

duben 2010, číslo 69, strana 2 Zvěstovatel
Rostoklatský

duben 2010, číslo 69, strana 3

Pokračování ze strany 1

Životní jubilea 

Alena Svatoňová, Jiří Doležal, 
Ladislav Kubelka, Marie 
Sejrková, Helena Nováková, 
Danuše Lauberová, Emílie 
Rezková, Antonín Vohánka, 
Miluše Janíčková, Josef 
Struhár, Jiřina Potzová, Josef 
Apltauer z Rostoklat 

 Josef Barkóci z Nové Vsi II

Kulaté výročí: Antonie 
Machulková z Rostoklat 

Pálení větví

Žádáme občany, aby neshro-
mažďovali větve ze svých za-
hrad na dětském hřišti. Větve 
ke spálení se budou shro-
mažďovat u rybníka směrem 
na TUKLATY. Klíč od závory si 
můžete vyzvednout na OÚ.

Pro vlastníky hrobů

Připomínáme všem vlastní-
kům hrobů, hrobek a urno-
vých míst povinnost hlásit 
každé nové ukládání zemře-
lých. Údaje jsou evidovány 
ve hřbitovní knize a uložení je 
zpoplatněno 50 Kč.
Současně žádáme všechny 
návštěvníky a majitele hrobů, 
aby si odklidili nádoby, skle-
nice a ostatní materiál okolo 
hrobů. Tyto předměty brání 
v údržbě (sekání trávy) a jsou 
nebezpečím pro pracovníka 
údržby.

Nabídka Technických 
služeb Český Brod

Občané obce Rostoklaty 
a Nová Ves II mohou vyu-
žít služeb sběrného dvora 
a ukládat zdarma tento 
odpad: ledničky, pračky, 
mikrovlnné trouby, sporáky, 
televize, videa, počítače, mo-
nitory, veškeré malé elektro-
spotřebiče.

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel
Technické služby Města 
 Český Brod
Palackého 339, Český Brod
tel.: +420321622737

Dokument z roku 1929 – 2. část

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina
stav účtu u KB  
35–9512550277/0100  
k 31. 3. 2010
373 061,27 Kč

Nově přispěl: 
pan Čermák, 
Rostoklaty 90

Pamětní spisy  
z kopule kostela sv. Martina

Radka Nováková

Nejnižší cenovou nabídku 
předložila firma OMISTAV, 
s. r. o., Moravská Třebová. 
S firmou bude podepsána 
smlouva o dílo, pokud půjde 
vše podle harmonogramu 
rekonstrukce, měla by být 
dokončena do konce červ-
na tohoto roku. Celá akce 
je dotačně podpořena z EU 
a v měsíci dubnu bude se 
SZIF podepsána Dohoda 
o poskytnutí dotace ve výši 
421 200 korun.

Slovo 
starostky

Dlužníci

Do konce února máme všichni 
dle OZV povinnost uhradit 
poplatek za svoz komunálního 
odpadu (KO) a za psy. Většina 
z nás svou povinnost plní. Ale 
jsou mezi námi tací, kteří rok co 
rok mají problémy s úhradou či 
ji úplně ignorují. OÚ zasílá dluž-
níkům upomínky, ve kterých 
nabízí možnost si dluh odpra-
covat. Odhadem tuto možnost 
využije jeden z 10 dlužníků. 
Ostatní jsou vedeni v evidenci 
dlužníků a ročně se jejich dluh 
zvyšuje. OÚ dlužníky upomíná, 
provedl několik exekucí na plat, 
v loňském roce přizval na po-
moc vymahačskou firmu, ale 
bohužel bez většího úspěchu. 

Na dubnovém zasedání 
zastupitelstva obce předloží-
me návrh o novém, soudním 
vymáhání dluhu. Věříme, že 
zastupitelé návrh podpoří. 
Dlužníci byli v minulých dnech 
vyzváni k úhradě či uzavření 
dohody o splácení s upozor-
něním, že pokud tak neučiní, 
bude vymáhání předáno 
advokátní kanceláři. Advokát 
připraví podklady pro soud, 
případně exekuci. Věříme, že 
tento postup vyřeší většinu 
dlužných případů. Náklady pro 
obec budou minimální. Odmě-
na advokátovi bude stanovena 
soudem a uhradí jí dlužník. 


