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Slovo 
starostky

Ráda bych vás seznámi-
la s výsledky voleb do 

zastupitelstva Středočeské-
ho kraje a do Senátu ČR, 
které proběhly ve dnech 
17. a 18. října a II. kolo 
do Senátu ČR ve dnech 
24. a 25. října 2008.

V prvním termínu při-
šlo do volební místnosti 
120 z 358 evidovaných. Počet 
platných hlasů byl 105. 

Výsledky volby do zastupi-
telstva Středočeského kraje: 
(uvedeno název strany 
a počet hlasů): 

KSČM ............................... 20
Středočeši  ........................... 1
Nezávislí starostové ............ 8
Strana zelených ................... 3
Národní strana ..................... 1
Strana zdravého rozumu ...... 1
Koalice  
pro Středočeský kraj ........... 3
SDŽ ..................................... 2
Pravý blok ........................... 2
ODS ................................... 38
ČSSD................................. 27

Výsledky I. kola do Senátu 
ČR (uvedeno jméno a počet 
hlasů): 
František Švarc .................. 17
Václav Navrátil .................... 3
Jiří Buřič ............................ 37
Jiří Zub ................................ 2
Jan Černý ............................ 5
Jaroslav Němeček ............... 2
Robert Drda ......................... 7
Jiří Hanzlíček ...................... 3
Pavel Lebeda ..................... 29

Volby do Senátu ČR pokra-
čovaly II. kolem. Zúčastnilo 
se 82 voličů, odevzdáno 
81 platných lístků. 
Výsledky: 
Jiří Buřič  ........................... 39
Pavel Lebeda  .................... 42

Zastupitel-
stvo obce na 

svém zasedání dne 
6. 10. 2008 rozhodlo 
o vítězích soutěže 
takto:

1. místo
Nová Ves II č. p. 39
odměna 3 000 korun

2. místo
Rostoklaty č. p. 88
odměna 2 000 korun

3. místo
Rostoklaty č. p. 102
odměna 1 000 korun

Slavností předání 
finanční odměny 
proběhne v měsíci 
listopadu.

Děkujeme všem 
ostatním, kteří pečo-
vali o vzhled svého 
domu, a především 
o jeho bezprostřed-
ní okolí. Stále jsou 
však mezi námi tací, 
kteří úpravu prostor 
před svým domem 
nechávají na obci. 
Obec má dlouhodobě 
problémy s obecními 
pracovníky a není 
v jejích možnostech 
udržovat všechny 
obecní plochy. Spo-
lečně však dokážeme 
vzhled našich obcí 
udržovat.

Vítězové soutěže o Nejhezčí 
vzhled domu a jeho okolí 2008

Společenská 
rubrika

n TRAVERZAFEST
Dne 16. 11. se uskuteční 

Podzimní Traverzafest v pro-
storách kulturního domu. Těšit 
se můžete na vystoupení kapel 
UDG, Medvěd 009, Volant aj. 
Brány kulturního domu budou 
otevřeny od 17 hod. 
Těšíme se na viděnou 
 J. Pakandl a P. Strnad

n Poslední leč
Myslivecké sdružení Ros-

toklaty vás zve na Poslední 
leč, která se koná v kultur-
ním domě Rostoklaty dne 
20. 12. 2008 od 17 hod. 
K poslechu a tanci hraje 
kapela A je to.

Čeká vás bohatá zvěřinová 
tombola a další hodnotné ceny.

n Kalendář na rok 2009
Kalendář obce Rostoklaty 

a Nové Vsi II si můžete za-
koupit v kanceláři OÚ v úřed-
ních hodinách, po  dohodě 
zasíláme i na dobírku.

Výtěžek z prodeje bude po-
ukázán na konto pro opravu 
kostela sv. Martina v Rosto-
klatech.

Cena: 300 Kč

n Životní jubilea v měsíci 
listopadu:
Antonín Strnad,
Marie Holubová,
Josef Svatoň,
František Burian,
Vlasta Badová,
Milena Kroschelová  
z Rostoklat 

kulaté výročí: 
Karel Strnad  
z Nové Vsi II

zemřel:
pan Miroslav Pešl, Rosto-

klaty č.p. 21

Stavební činnost v obci
Dne 24. 10. 2008 byly po-

dány dvě dotační žádos-
ti Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu (SZIF) 
do Programu rozvoje ven-
kova. První na stavbu tlako-
vé kanalizace a ČOV, druhá 
na I. etapu opravy kostela 
sv. Martina. Od 1. 11. 2008 
běží 45denní lhůta, ve které 
nás SZIF má možnost vyzvat 
k doplnění podkladů. Na jaře 
2009 budou známi úspěšní 
a neúspěšní žadatelé o dota-
ce. Věřme, že budeme patřit 
do té úspěšné skupiny žada-
telů a budeme moci podnik-
nout další kroky k zahájení 
staveb.

K letošním dotacím
V Nové Vsi II na návsi byla 
zahájena výsadba zeleně, 
práce budou pokračovat 
v Rostoklatech, kde bude 
upraven „ zelený“ pás v jed-
né části chodníku. Práce 
provádí firma Honsová a bu-
dou dokončeny do poloviny 
listopadu.

Revitalizaci nebeského 
rybníka v NV II provádí fir-

ma Drahorád a bude dokon-
čena do poloviny prosince.

Na státní silnici I/12 v Ros-
toklatech budou letos osaze-
ny dva ukazatele rychlosti. 
V NV II bude osazen jeden 

ukazatel rychlosti, a to smě-
rem od Českého Brodu. Re-
alizaci provádí společnost 
Eltodo. Pořízením těchto tří 
ukazatelů vč. projektové do-
kumentace na zřízení přecho-
du jsme vyčerpali přidělenou 
dotaci. Zřízení přechodu, 
který musí splňovat přísné 
normy, jako je osvětlení či 
betonové ostrůvky, bychom 
museli hradit pouze z obec-
ního rozpočtu, a tak bylo roz-
hodnuto, že akce bude odlo-
žena a realizována až s další 
dotační podporou.

1. místo

2. místo

3. místo
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Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB  
35–9512550277/0100  

k 31. 10. 2008
328 419,07 Kč
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Památkově chráněné  
území v Rostoklatech
Ne všichni obyvatelé 

vědí, že je v Rostokla-
tech vyhlášeno památkově 
chráněné území. Jde o úze-
mí od č. p. 3 směrem ke 

kostelu, náves a dále domy 
směrem na Břežany II (viz. 
mapa). Památkově chráně-
né území bylo vyhlášeno 
v r. 1996. Veškeré stavební 

změny je nutné předem kon-
zultovat s Městským úřadem 
v Českém Brodě, odborem 
památkové péče, resp. požá-
dat o jeho závazné stanovis-
ko. Jde především o výmě-
nu střešní krytiny, instalaci 
plastových oken místo dře-
věných, dále změnu veli-
kosti oken, změnu oplocení 
a změnu fasádní barvy. Inte-
riérové změny nepodléhají 
souhlasu památkářů, pokud 
nejde o kulturní památku.

Dne 17. července 2008 
nabyla účinnosti novela pa-
mátkového zákona číslo 
307/2008 Sb.

V daném konkrétním přípa-
dě je pro vlastníky nemovitostí 
(ať již kulturních památek, tak 
i ostatních nemovitostí, které 
kulturními památkami nejsou, 
ale jsou v území městské pa-
mátkové zóny nebo v ochran-
ném pásmu kulturní památky) 
navýšena horní hranice sank-
ce, kterou může Obecní úřad 
obce s rozšířenou působností 
uložit:

n u fyzických osob při 
přestupku dle § 39, odst. 1, 
památkového zákona je na-
výšena sankce až na hranici 
2 000 000 Kč (dvou milionů 
korun českých) oproti dosa-
vadní hranici horní sazby do 
10 000 Kč (deseti tisíc korun 
českých) 

n  u právnických osob 
při správním deliktu (nedo-
držení povinnosti právnic-
ké osoby) dle § 35, odst. 1, 
památkového zákona je na-
výšena sankce až na hranici 
2 000 000 Kč (dvou milionů 
korun českých) oproti dosa-
vadní hranici horní sazby do 
100 000 Kč (jedno sto tisíc 
korun českých). 

V případě sankcí u nemo-
vitostí, které jsou prohlášeny 
Národní kulturní památkou, 
je výše sankce ještě vyšší 
(až 4 000 000 Kč, slovy čty-
ři miliony korun českých). 
Sankci za Národní kultur-
ní památku ukládá Krajský 
úřad.

Společenská 
rubrika
n Svoz nebezpečného 
a velkoobjemového 
 odpadu

Dne 8. listopadu probě-
hl svoz Velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu. 
Děkujeme všem, kteří se 
podíleli na bezproblémo-
vé a rychlé nakládce.

 

n Ukončení svozu  
bio odpadů

29. 10. 2008 proběhl 
poslední svoz BIO od-
padů. Od listopadu bude 
probíhat týdenní svoz 
komunálních odpadů, a to 
vždy v úterý. 

n CZECHPOINT
Od 1. listopadu 2008 

je zřízen v kanceláři 
CZECHPOINT. 

Co to znamená? Již 
nemusíte cestovat po 
úřadech a čekat na vydání 
potvrzení. V úředních 
hodinách vám připravíme: 

Výpis z katastru nemo-
vitostí – cena jedné strany 
100 Kč, každá další 50 Kč

Výpis z rejstříku trestů 
– 50 Kč

Výpis z obchodního či 
živnostenského rejstříku – 
cena jedné strany 100 Kč, 
každá další 50 Kč

Ceny jsou shodné s ce-
nami jako na příslušných 
úřadech.

n Veřejný internet pro 
občany Rostoklat a No-
vé Vsi II zdarma

V zasedací místnosti 
bude od poloviny listopa-
du zřízen veřejný internet 
pro místní občany zdar-
ma. Přístup bude umož-
něn v úředních hodinách. 
Tisk dokumentů bude 
zpoplatněn: 
A4 černobíle 2 Kč/strana, 
A4 barevně 4 Kč/strana 

Humanitární sbírka 
textilu pro Diakonii 

Broumov
Ještě do 15. 11. 2008 mů-

žete ponechat nepotřebné 
věci zavázané v pytlích na 
obecním úřadě v Rostokla-
tech. 

Přinést můžete:
n veškeré dámské, 

pánské, dětské oblečení 
z bavlněného materiálu 
i poškozené (trička, košile, 
mikiny, tepláky a teplákové 
soupravy, halenky, kalhoty, 
 kimona)

n lůžkoviny, ručníky, 
utěrky, látky – nejméně 
1 m2 – i poškozené

n zimní oblečení – jen 
nepoškozené – bez fleků, 
děr, molů a rozbitých zipů 
sportovní bundy, kabáty)

n kožené nepoškozené 
věci (bundy, kabelky, peně-
ženky, pásky)

n nepoškozené záclony 
různých rozměrů, larisy, 
vlněné deky

n plyšové hračky, spací 
pytle, knihy – nepoškozené

n boty (pouze nové), 
přikrývky pouze péřové

Věci, které nemůže 
 Diakonie Broumov 
vzít, jsou věci špinavé, 
 mokré nebo zatuchlé 
a dále:

n svetry, silikonové a de-
deronové oblečení

n saka, uniformy, vatové 
kabáty, balonové a šusťáko-
vé kabáty

n molitanové věci a jaké-
koliv odřezky

n péřové bundy, vatované 
přikrývky, polštáře, stany, 
koberce, matrace

n lyžařské potřeby (boty, 
lyže, hůlky), poškozené 
a obnošené boty

n nebezpečný odpad (led-
nice, televizory, sporáky, 
počítače)

n veškerý nábytek
n malé spotřebiče
n domácí potřeby (skle-

ničky, talíře, hrnce, kufry, 
kočárky, školní potřeby)

V sobotu 25. října 2008 
proběhla ve volební místnosti 
kontrola Krajským úřadem 
Středočeského kraje a neby-
ly shledány žádné závady. 
Děkuji všem členkám volební 
komise za bezproblémové 
zajištění voleb.

V krátkosti se vrátíme 
k červencové benefiční akci 
„Opravme si kostel“. Jak jistě 
víte, v pátek 25. července 
nám nepřálo štěstí asi od 
desíti hodin byl v širším okolí 
vypnut elektrický proud až do 
brzkých ranních hodin. Do-
pisem jsem požádala vedení 
společnosti ČEZ o zvážení 
možnosti poukázání sponzor-
ského finanční daru vzhle-
dem k evidentnímu snížení 
zisku spojeného s výpadkem 
proudu. Vedení společnos-
ti reagovalo kladně a obci 
poukázalo 40 000 Kč. Obec 
částku převedla na účet pro 
opravu kostela.

Nastává čas kulturních 
akcí, pozvánky najdete ve 
Společenské rubrice Zvěsto-
vatele. Na všechny akce vás 
srdečně zveme a těšíme se na 
velkou účast.

Slovo 
starostky
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Radka Nováková

Nově přispěli
pí H. Jelínková – Rost. 89, 

manželé Strnadovi – Nová 
Ves II 27 

Společenská 
rubrika

n Mikulášská nadílka
V sobotu 6. prosince od 

15 hod. proběhne v kul-
turním domě Mikulášská 
nadílka. Přivítáme sv. Miku-
láše s andělem a čerty. Pro 
děti bude připraven program 
a malé občerstvení.

Dárky pro vaše děti při-
neste v označeném balíčku 
a předejte při příchodu 
pořadatelům. 

Vítáni jsou všichni!

n Mikuláš s družinou 
na objednávku

Máte zájem pozvat Miku-
láše s družinou k sobě domů 
navečer 5. 12. 2008? 

Volejte zástupce SDH 
Rostoklaty na tel.:  
731 516 164

n Příprava vánočních 
 ozdob

Další, již tradiční akcí 
je příprava ozdob pro naše 
vánoční stromy. Přijď-
te ve středu 3. prosince 
v 16.30 hod. do zasedací 
místnosti, připravíme si 
ozdoby.

n Rozsvícení vánočních 
stromů

V Nové Vsi proběhne na 
návsi v neděli 7. 12. 2008 od 
15 hod.

V Rostoklatech v sobotu 
6. 12. 2008 od 14 hod.

S sebou si přineste vánoč-
ní náladu, malé občerstvení 
bude zajištěno.

n Vánoční koncert  
v kostele s. Martina

„K Ježíškovi do Betléma 
půjdeme“

V neděli 14. prosince ve 
14 hod. proběhne v kostele 
sv. Martina v Rostoklatech 
vánoční koncert. Známé 
i méně známé české koledy 
v podání pěveckých sborů 
Velehlas a Velehlásek z Vele-
nic. Vstup zdarma.


