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Ohlasy na výzvu

Měsíčník nejen
pro občany
Rostoklat
a Nové Vsi II

Slovo
starostky

J

aro je tady a s ním
i spousta kulturních
akcí. Fotbalový klub
Traverza vás zve na Pálení
čarodějnic a Rybářský
spolek na Otvírání rybníka.
Pozvánky jsou na jiném
místě Zvěstovatele. Věříme, že počasí se vydaří
a společně s dětmi si akce
příjemně užijeme.
Hromada na velký
oheň se již připravuje za
dětským hřištěm, pokud
máte dřevo na pálení
(ne nábytek), můžete ho
přidat na hromadu.

Historické
fotografie obce
Nová Ves II

Obchvat obcí Rostoklaty a Nová Ves II
N

a březnovém zasedání
zastupitelstva obce byla
schválena studie obchvatu obce
Rostoklaty a Nová Ves II.
Z technické zprávy uvádíme: Návrh úprav silnice
I/12 souvisících s rozšířením
jejího šířkového uspořádání
na čtyřpruhou kategorii navazuje na navrhované řešení
v prostoru Úval, kde v místě
napojení její překládané trasy
na stávající trasu je navrhována mimoúrovňová křižovatka
s aglomeračním okruhem (silnice II/101). Od této křižovatky až po prostor Rostoklat
je plně využíváno přímého
vedení stávající trasy s tím,
že rozšíření bude realizováno
po severní straně. V prostoru
Rostoklat je současné vedení
silnice limitováno stávající

zástavbou, a tak je v rámci
zkapacitnění této silnice nezbytné její přeložení do nového koridoru. Přeložka je navržena v jižní poloze od obce
s tím, že stávající trasy je opět
využíváno jihovýchodně od
Nové Vsi II.
Dále je tedy plně využíváno
stávající přímé trasy s rozšířením severně od stávající
trasy až po mimoúrovňovou
křižovatku se silnicí II/113.
V tomto prostoru je plně
převzato dopravní řešení dle
územního plánu města Český
Brod, které řeší problematiku
vedení a napojení silnic I/113
a III/1133 jedinou mimoúrovňovou křižovatkou. V souvislosti s přestavbou silnice na
čtyřpruhové uspořádání bylo
nutné řešit problematiku situ-

ování nezbytných křižovatek
a propojení navazující silniční sítě. Od mimoúrovňové
křižovatky u Úval současná
trasa silnice I/12 kříží silnici
III/10163. Tato by vzhledem
k nedostatečné vzdálenosti
nebyla připojena na silnici
I/12 a její křížení by bylo řešeno nadjezdem.
V prostoru Rostoklat a Nové
Vsi II je současná trasa odkloněna do nového koridoru, což
umožňuje vytvoření mimoúrovňové křižovatky jižně od
Rostoklat v místě křížení se
silnicí III/1136. Tato by tak
byla jedinou mimoúrovňovou
křižovatkou mezi Úvaly a Českým Brodem. Současná trasa
silnice I/12 mezi Rostoklaty
a Novou Vsi II by zůstala zachována s tím, že v této trase

by byla vedena silnice II/1131
od Českého Brodu, a to až po
křižovatku se silnicí III/1136.
Ostatní úseky původní trasy
silnice I/12 by byly rekultivovány. Silnice III/1134 z Nové
Vsi II je v návrhu uvažována k vyřazení ze silniční sítě
s tím, že její vedení by bylo
zcela přerušeno novou trasou silnice I/12. Variantně je
sice možné uvažovat o řešení
křížení s trasou silnice I/12
nadjezdem, ale vzhledem
k dopravnímu významu tohoto propojení toto řešení není
ekonomicky odůvodnitelné.
Tolik z technické části, s celou dokumentací se můžete
seznámit v kanceláři OÚ. Obchvat obce bude zahrnut do
změny č. 3 Územního plánu
obce.

Tiráž Registrační číslo ministerstva kultury: MK ČR E 17770; Rostoklatský zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Náklad: 200 výtisků. 
Redakce: OÚ Rostoklaty, číslo popisné 32; Uzávěrka do 10. každého měsíce. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně. Vytisklo Úvalské copycentrum

Velikonoce
V

elikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, je spojený
s památkou umučení a vzkříšení Ježíše
Krista. Velikonoce se však
slavily ještě v době předkřesťanské. Zřejmě navazovaly
na svátek židovský – Pesach
– památka vysvobození Židů
z egyptského zajetí, a později také
oslavovali příchod Mesiáše. Pohané vítali jaro jako začátek zemědělských prací.
Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného současně Sluncem-slunovrat a Měsícem-úplněk. Od počátku se křesťané snažili oddělit Velikonoce od židovského svátku Pesach.
Vedly se také spory o datum mezi Alexandrií
a Římem.
Asi koncem 6. století byl přijat obecně
způsob výpočtu data Velikonoc – Alexandrijský způsob. Vychází ze zásady slavit Velikonoce po jarní rovnodennosti 21. 3. v neděli
po prvním jarním úplňku. Takto stanovená
neděle může být v rozmezí od 22. března do
25. dubna.
Ať jsou tedy Velikonoce svátkem znovuzrození přírody i obnovení nás samých ve vnitřním životě i ve vztahu k ostatním lidem.

V

minulém Rostoklatském Zvěstovateli jsme vás požádali o zasílání dobových
a historických pohledů
a fotografií Rostoklat
a Nové Vsi II. Výzva se
setkala s ohlasem a podařilo se získat několik
zajímavých
pohledů,
které budeme průběžně
otiskovat.
Současně nám poskytl
rodák z Nové Vsi II pan
ing. Bambásek zajímavé
historické záznamy a výpisy z časopisu Naše hlasy, vydávaného od roku
1881 v Č. Brodě, které
rovněž postupně zveřejníme. Zde se vyskytují
zprávy o obou částech
obce.
Děkujeme vám za
dosavadní spolupráci
a věříme, že ještě objevíte doma nebo u svých
známých další historické snímky.

Důležité informace
ke zřizování nových
vjezdů na pozemek stavitele: Obecní úřad, jako příslušný silniční správní úřad dle zák.
13/1997 Sb, vydává Rozhodnutí
o povolení dopravního připojení
na základě podané žádosti vlastníka připojovaného pozemku
a zaplacení správního poplatku
ve výši 500 korun. Rozhodnutí
o povolení vjezdu je povinnou
přílohou k žádosti ke stavebnímu
povolení rodinného domu.
Dotace pro rok 2009 Na podzim 2008 byla podána dotační
žádost na Krajský úřad Středočeského kraje do Programu
obnovy venkova na rekonstrukci
kuchyně v kulturním domě.
Krajský úřad změnil podmínky
přidělování dotací a z tohoto programu podpořil pouze malé obce
do 280 obyvatel.
V roce 2008 KÚ podpořil obce
na Českobrodsku částkou 1 445
milionů korun, v roce 2009 pouze 550 tisíc korun.
Další žádost byla podána na
ministerstvo pro místní rozvoj se
stejným záměrem, tedy rekonstrukce kuchyně v kulturním
domě. O přiznaných dotacích zatím nebylo rozhodnuto. V dubnu
Pokračování na straně 2

Slovo
starostky
Pokračování ze strany 1
tohoto roku byla předložena
dotační žádost na KÚ na
Fond dopravně bezpečnostních opatření na realizaci
přechodu přes silnici I/12
v Rostoklatech.

Radka Nováková

Společenská
rubrika

Sbírka na opravu
kostela sv. Martina
stav účtu u KB
35–9512550277/0100
k 31. 3. 2009
347 911,44 Kč

Životní jubilea
Alena Svatoňová, Ladislav
Kubelka, Helena Nováková,
Danuše Lauberová, Antonín
Vohánka, Miluše Janíčková,
Antonie Machulková, Josef
Struhár, Jiřina Potzová, Josef
Alptauer, Ludmila Měchurová všichni z Rostoklat
Kulaté výročí oslaví:
Jíří Doležal, Emílie Rezková
z Rostoklat, Josef Barkóci
z Nové Vsi II
Zemřela:
paní Viera Červeňáková z Nové Vsi II č. p. 16

Volby do Evropského
parlamentu
Uskuteční se 5. a 6. června
2009. Pro zajištění průběhu
voleb Obecní úřad hledá členy či členky volební komise.
Zájemci, přihlaste se,
prosím, na Obecním úřadě do
15. 4. 2009. Státem stanovené
odměny: člen 1 300 Kč, zapisovatel 1 500 Kč a předseda
1 600 Kč za oba dny.

Zvěstovatel
ký
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Naše hlasy
vycházely v letech 1881–1935

Společenská
rubrika
Otvírání rybníka
v Rostoklatech
Členové Rybářského spolku
Rostoklaty vás všechny srdečně zvou na Otvírání rybníka,
které se koná 8. května 2009
v Rostoklatech.
Začínáme v 7 hodin losováním míst a od 8 hodin proběhnou závody dětí a dospělých.
Startovné:
děti 50, dospělí 100 korun
Pro vítěze jsou připraveny
hezké ceny. Pro soutěžící bude
připraveno občerstvení. Přijďte
třeba jen posedět.

Noviny Naše hlasy vydával Josef Miškovský,
knihkupec a redaktor v Českém Brodě č. p. 21,
předseda Jednoty českých novinářů. Narodil
se 15. března 1859 v Podboři číslo popisné 1
a zemřel 14. července 1940 v Českém Brodě.
Naše hlasy č. 2
9. ledna 1886
Z Roztoklat.
Čtenářská beseda v Roztoklatech a okolí odbývala dne
6. ledna toho roku výroční
valnou hromadu.
Jednatel p. V. Novotný podávaje výroční zprávu praví:
Spolek čítá nyní 33 členy přispívající, počet to za tak kratičkou dobu trvání slušný, avšak
v žádném poměru k našemu
vůkolí. Počet ten měl by být
daleko větší, povážíme-li, že
zde je tolik spoluobčanů, kteří se členy spolku státi mohli,
avšak chovají se netečně.
Proto si Vás drazí spoluobčané dovolím snažně požádati, aby jste každý dle sil svých
v kruhu svých známých, ve
ctěné obcí Vaší o to se přičinili, aby hodně členů přistoupilo, by rozkvět naší „Čtenářské Besedy“ dosáhl značného
stupně. Jest ještě mezi námi
rolníky takých spoluobčanů,
kteří čtení knih a časopisů
se vyhýbají, a přece jest jich
velmi mnoho, kteří vzdělání
potřebují.
Národové, kteří jsou počtem menší jako právě náš národ český, stojící vedle národů
větších, musí se tím více starati, aby v oboru vzdělanosti
je, když ne předčili, aspoň se
jim vyrovnali a zachovali si
před nimi nejen svobodu, ale
i úctu. Osvěta a vzdělanost
jest ta pravá skála, na niž národu našemu kyne čestné trvání. Po předcích našich zbyl
nám pouze jazyk český, avšak
chceme-li tento jazyk po otcích našich zděděný k dřívěj-

ší slávě přivést, musíme stále
k literatuře naší konati svou
vlasteneckou povinnost.
Hlavní zásluhu o rozkvět
naší Besedy má ctěný odbor
zábavný, jehož snahou dostalo
se spolku značnější podpory,
a buďtež mu za ochotu a přičinlivost tu vysloveny srdečné díky. Prémie k časopisům
byly vyzvednuty a o poslední
zábavě v Limuzích slosovány.
Uzavíraje svou zprávu jednatelskou vyslovuji vřelé přání,
by každý, jenž posud podporoval spolek náš, i nadále mu
přízeň svou zachoval a ještě
v hojnější míře tak učinil, aby
spolek důstojného jména si získal. To aby se vyplnilo, volám
z upřímného srdce „Na zdar“.
Poté podával zprávu pokladník pan J. Svoboda. Základné činí 36 zl. Příjem celkem
132 zl., 70 kr., vydání na časopisy, knihy, vazbu, poselné
činilo 80 zl. 54 kr. Zbývá tedy
43 zl. 16 kr.
Základné uloženo jest
v okresní hospodářské záložně. Ze zprávy knihovníka
vysvítalo, že spolek odebíral:
Zlatou Prahu, Světozor, Lumír, Ruch, Osvětu, Cestopis
korunního prince, Humory,
Hospodářský list, Hospodářskou knihovnu, Sborník
ilustrovaných románů, Ottovu lacinou knihovnu, Libuši,
Matici lidu a Přítele domoviny. Celkem tedy odebíráno
bylo 14 časopisů. Počet to na
spolek zajisté slušný.
Knihovna čítá nyní 75 čísel
o 90 svazcích. Ku konci své
zprávy zmínil se pan knihov-

ník o užívání knih a chování
se našeho občanstva ku spolku. Mezi jiným pravil: Dosud
nečte se tak, jak by se čísti
mělo. Někteří páni členové
snad ještě knihy spolkové ani
neviděli. Nastala mezi námi,
bohužel, liknavost k dobré
věci, nehledíme si jí tak, jak
by toho zasluhovala.
Náš spolek, jehož účel tak
ušlechtilý a užitečný jest, měl
by se státi střediskem všech
uvědomělých občanů našeho
okolí. Účelem jeho jest podporovati literaturu odebíráním
časopisů a dobrých knih českých, jakož i buditi lásku ke
čtení.
Čtením se člověk vzdělává.
A kdož by z nás nechtěl být
vzdělaný? Proto čtěmě hojně
dobré knihy, abychom, vzdělavše se, přispívali ku blahu
a slávě naší milované vlasti.
Po zprávách funkcionářů
vykonány byly volby.
Do výboru byly zvoleni
páni Fr. Židlický (předseda),
V. Hoznour (místopředseda),
V. Novotný (jednatel), J. Svoboda (pokladník), J. Nekvasil (knihovník), Fr. Toman,
Jan Prokůpek a B. Strnad.
Do zábavního odboru zvoleni páni J. Nekvasil (předseda),
J. Prokůpek (místopředseda),
B. Strnad (jednatel), František
Mlch ml. a J. Fiala.
Z volných návrhů přijat
byl návrh pana J. Svobody,
aby se odebíraly „Čechy“.
Konče referát provolávám
další činnosti a blahodárnému působení „Čtenářské Besedy“ Na zdar!
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Čarodějnice
Fotbalový klub Traverza
oznamuje, že 30. dubna přiletí
na dětské hřiště čarodějnice!
Čekáme je po 19. hodině.
Občerstvení zajištěno. Buřty
pro děti do 15 let zdarma.
Na děti, které přijdou v maskách, čeká drobná odměna.

TraverzaFest
Dne 2. 5. 2009 se od 15.30
hod. v kulturním domě
v Rostoklatech koná JARNÍ
TRAVERZAFEST.
Těšit se můžete na kapely:
Škwor, Mandrage, Telegraf,
Emma, Ucpanej Šnorchl, Cruel
a Medvěd 009 křtí DVD.
Info na www.traverzafest.cz

Volby do Evropského parlamentu (EP)
R
ozhodnutím prezidenta
republiky č. 46/2009 Sb.
byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, které se
uskuteční na území ČR v pátek
5. a v sobotu 6. června 2009.
Právo volit do EP má:
1. Občan ČR za níže uvedených podmínek:
n nejpozději 2. den voleb
dosáhl věku 18 let nevznikla
u něj překážka výkonu volebního práva (zbavení způsobnosti k právním úkonům,
pobyt na infekčním oddělení)
n je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, případ-

ně hlasuje na voličský průkaz
(jinde než v místě trvalého
pobytu)
Volič může požádat příslušný obecní/městský úřad
o vydání voličského průkazu, a to písemně nejpozději
do 21. 5. 2009 s ověřeným
podpisem voliče (pokud volič
podá žádost osobně, může
ověřit podpis pracovník obecního úřadu)
2. občan jiného členského
státu EU za níže uvedených
podmínek nejpozději 2. den
voleb dosáhl věku 18 let
n nevznikla u něj překážka

výkonu volebního práva (zbavení způsobnosti k právním
úkonům, pobyt na infekčním
oddělení)
n je nejméně od 22. dubna
(45 dnů před volbami) veden
v evidenci obyvatel, občan
jiného členského státu EU
je veden v evidenci obyvatel, pokud má potvrzení
o přechodném pobytu nebo
povolení k trvalému pobytu
na území ČR
Cizinci s pobytem na
území ČR, kteří chtějí volit
do EP na území ČR, musí
požádat příslušné obecní úřa-

dy o přenesení svých údajů
z dodatku stálého seznamu
voličů do seznamu voličů pro
volby do EP, a to nejpozději
do 26. 4. 2009.
Členské státy EU:
Belgie, Bulharsko, Česká
republika, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Irsko, Itálie,
Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta,
Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko,
Švédsko, Velká Británie

