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Slovo 
starostky

Dva měsíce prázdnin utek-
ly jako voda, věřím, že 

jste je prožili příjemně. U nás 
v obci se toho událo mnoho:

Ještě před koncem školního 
roku jsme v zasedací míst-
nosti přivítali nové občánky 
Rostoklat. Z pozvaných 
11 dětí s rodiči se k vítání ne-
dostavily pouze 3 rodiny. Pro 
malé i velké bylo připraveno 
občerstvení, pro maminky 
květina, noví občánci dostali 
dárkovou tašku s kosmetikou 
a každý z nich dostal tričko 
(miminka body) se svým jmé-
nem a obecním znakem. 

V měsíci červnu bylo vy-
hlášeno výběrové řízení 

na zhotovitele rekonstrukce 
I. etapy kostela sv. Martina, tj. 
rekonstrukce věže a zastřešení 
lodě kostela. Osloveno bylo 
šest stavebních společností, 
nabídky ve stanovené lhůtě 
podalo pět z nich. 

Výběrová komise ve slo-
žení: Radka Nováková, Josef 
Lukáš, Emílie Hamtáková – zá-
stupci obce, Ing. Leoš Udatný 
– projektant a Miloš Hercog 
– technický dozor investora, 
se sešla 1. 7. 2009 k otevírání 
obálek. Nabídka společnosti 
Stavios, s. r. o. Český Brod mu-
sela být vyřazena pro formální 
nedostatky nabídky. Následně 
byly posuzovány čtyři nabídky. 
Hodnotící kritéria byla: 70 % 
cena, 10 % doba plnění, 10 % 
výše smluvní pokuty a 10 % 
záruka na kvalitu díla. 
Pořadí, v jakém byly nabíd-
ky vyhodnoceny: 
n 1. místo
Gema Art Group a. s. Praha
n 2. místo
Arnošt s. r. o. Tismice
n 3. místo 
Geosan Group a. s. Kolín
n 4. místo 
Archatt Památky Třebíč

Rozhodnutím prezidenta 
republiky č. 207/2009 

Sb. byly vyhlášeny volby 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, 
které se uskuteční ve dnech 
9. a 10. října 2009.

Volby do Poslanecké sně-
movny se konají na úze-
mí České republiky v pá-
tek 9.  íjna od 14.00 hodin 
do 22. 00 hodin a v sobo-
tu 10. října od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

Voličské průkazy
n obecní úřad vydá voli-
či, který nebude moci volit 
ve volebním okrsku, v jehož 
stálém seznamu je zapsán, 
na jeho žádost voličský prů-
kaz a poznamená tuto sku-
tečnost do stálého seznamu, 
a do jejich výpisů pro okrs-
kovou volební komisi
n volič může požádat o vy-

dání voličského průkazu ode 
dne vyhlášení voleb, a to: 

písemným podáním (do-
pisem) = v takovém případě 
musí žádost obsahovat úřed-
ně ověřený podpis voliče. 
Toto písemné podání musí 
být doručeno nejpozději 
7 dnů přede dnem voleb, tj. 
do pátku 2. října 2009 tomu, 
kdo vede stálý seznam

osobně (dostavením se 
na obecní úřad nebo zastu-
pitelský úřad) do okamžiku 

uzavření stálého seznamu 
vedeného obecním úřadem, 
tj. do středy 7. října 2009 
do 16.00 hodin. V tomto pří-
padě bude nezbytné sepsat 
s voličem stručný úřední 
záznam a zejména na místě 
ověřit jeho totožnost.

Obecní úřad voličský prů-
kaz nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. od čtvrtka 
24. září 2009 předá osob-
ně voliči nebo předá osobě, 
která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání volič-
ského průkazu (viz vzor plné 
moci) anebo jej zašle voliči.

Voličský průkaz opravňuje 
k zápisu do výpisu ze zvlášt-
ního seznamu ve dnech vo-
leb do Poslanecké sněmovny 
v jakémkoli stálém volebním 
okrsku na území ČR, popří-
padě ve zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Máte zájem být členem 
či členkou volební 
komise?
Přihlaste se, prosím, 
nejpozději do 10. 9. 2009 
na obecní úřad. 

Výše odměny členů 
okrskové volební komise:
člen .......................1 300 Kč
zapisovatel ...........1 500 Kč
předseda ...............1 600 Kč

Radka Nováková

ale byla poničena spousta stromů. 
Velká škoda vznikla na hřbitově 
v Rostoklatech. Velká větev spadla 
na hrobky u pravé zdi. Jednu z nich 
poškodila mírně, na druhé vznikla 
škoda v řádu desetitisíců. 

K dalším škodám na stromech 
došlo v Nové Vsi II u rybníčku 
a v aleji u autobazaru, kde spadlý 
strom měl dutý kmen. Stav stromů 
na obecních pozemcích odpovídá 
minimální péči za posledních 30–
40 let. Stromy či větve byly uklize-
ny a odborník na dřeviny zpracoval 
posudek na stromy na hřbitově. 

Závěr se dal očekávat: dva stro-
my jsou v havarijním stavu, dalších 
pět má nebezpečné tlakové větvení 
a hrozí pády silných větví. V ce-
lém stromořadí je patrné postupné 
prosychání kambia pod kůrou, což je 
důsledek odstraňování větví velkých 
průměrů. Z hlediska biomechanické 
odolnosti jsou stromy hodnocené 
jako havarijní. Doporučeno je stromy 
a přerostlé túje vykácet a nahradit 
novou výsadbou. O rozsahu úprav 
rozhodne zastupitelstvo. 

Zpracovává se posudek na alej 
v Nové Vsi II. Finanční prostředky 
na úpravu a výsadbu zeleně v obci 
budou velmi vysoké. Předpokládáme, 
že úprava si vyžádá razantní řešení 
v některých částech obce, ale ochrana 
života, zdraví a Vašeho majetku je 
prvořadá. Zvažte i Vy sami ochranu 
svého majetku uzavřením pojistky 
na hroby či hrobky. Do posudků mů-
žete nahlédnout v kanceláři OÚ.

Školákům a prvňáčkům zvlášť pře-
jeme mnoho úspěchů ve škole.

Slovo starostky
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Českobrodské posvícení
n pátek 18. 9.
19.00 Slavnostní zahájení Ta-
nečního kurzu v sokolovně
n sobota 19. 9.
21. ročník tenisového tur-
naje „O Posvícenský koláč“ 
– areál tenisu 
8.00  kostel sv. Gotharda – 
mše svatá
9.00–16.00  Dny zdraví 
s VZP ve Středočeském 
kraji, parčík před MKIC, 
bezplatně pro klienty VZP: 
měření hladiny cholestero-
lu a cukru v krvi, nutriční 
poradenství, měření krevní-
ho tlaku, pulzu, hmotnosti, 
tepové frekvence při zátěži, 
hladiny tělesného tuku 
a triglyceridů + doprovodný 
program pro děti 
10.00–12.00 a 13.00–17.00 
bezplatná prohlídka podze-
mí a galerie Šatlava s výsta-
vou: Petr Marek, fotografie 
Půvaby polární krajiny
10.30  start českobrodské 
časovky do vrchu – cyklis-
tický závod CTK ACFR 11

12.00–16.00  Podlipanské 
muzeum, Zounkova síň: Jak 
se dříve jedlo, pilo, stolo-
valo, Výstavní sál: Sergej 
Soumin – obrazy a kerami-
ka ruského malíře, filosofa 
a básníka
13.00–18.00  VI. košíkářská 
dílna „Svatováclavské demi-
žony a opletené láhve“ o.s. 
Magráta, divadlo J. K. Tyla 
14.00  O malém rytíři Ju-
ráškovi – loutková pohádka 
v podzemí MKIC, účinkuje 
Anima Candida Praha
15.00  Dýňová slavnost – 
dílny a soutěže pro děti, 
divadlo, svítilny, lampiony 
a strašidelné lampy, pořádá 
O. s. Magráta a ZUŠ – za-
hrada divadla J.K.Tyla
20.00  Nebe plné hvězd – 
tradiční ohňostroj na Huso-
vě náměstí
20.00  posvícenská zábava 
v sokolovně 
n neděle 20. 9.
9.00  evangelický kostel 
Nejsvětější Trojice – boho-
služba

9.30  kostel sv. Gotharda – 
slavnostní mše svatá k výro-
čí posvěcení kostela s Mons. 
Dr. Michalem Slavíkem, 
budou požehnány nově 
restaurované varhany
12.00–16.00  Podlipanské 
muzeum, výstavní sál: (pro-
gram stejný jako v sobotu)
13.00–16.00  bezplatná 
prohlídka podzemí a galerie 
Šatlava s výstavou: Petr 
Marek...; Kejklíř – pohádka 
pro děti v podzemí MKIC, 
účinkuje DS Kejklíř Praha
n pondělí 21.9.
19.00 Koncert duchovní 
hudby MUSICA DA CHI-
ESA, evangelický kostel 
Nejsv. Trojice.
Pouťové atrakce a stánky 
s občerstvením – Husovo 
náměstí 
změna programu vyhrazena

Informace: Městské kulturní 
a informační centrum, Ná-
městí Arnošta z Pardubic 1
tel. 321 612 217–9,  
mkic@cesbrod.cz,  
www.kulturainfo-cesbrod.cz

Kulturní pozvánky

Vítání 
občánků

III. 
ročník 
benefiční 
akce

Rybářský spolek Rostoklaty
pořádá v Rostoklatech u rybníka 
5. září 2009 od 14.00 hodin 
sportovní odpoledne pro 
děti z Rostoklat a Nové Vsi II. 
Připravené jsou soutěže: Slalom 
na kole, skákání v pytli, hod 
míčkem na cíl a další.
Kola, koloběžky s sebou. 
Dospěláci, přijďte se pobavit 
také! Hraje živá hudba k tanci 
a zábavě. Občerstvení zajištěno. 
Všichni jste srdečně zváni.

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
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Životní jubilea 
v září 
Jaroslava Machová, Marie 
Semánková, Marie Dlouhá, 
Václav Rak, Karel Janíček, 
Václava Šmejkalová, Svatava 
Soukupová, všichni z Ros-
toklat a Marie Strnadová 
z Nové Vsi II

Kulaté výročí 
oslaví
Jan Mokošín, František  
Rezek z Rostoklat

S firmou Gema Art Group byla 
podepsána smlouva o dílo a dne 
10. 7. 2009 jí bylo předáno 
staveniště. Po dokončení stavby 
lešení věž podrobili zkoumání 
pracovníci Národního památko-
vého ústavu (NPÚ). Závěr jejich 
zkoumání nám není v této chvíli 
znám. Práce nyní pokračují 
v lodi kostela, jsou odhalovány 
stropní trámy, po posouzení 
jejich stavu bude přistoupeno 
k jejich ev. výměně. O dalším 
průběhu rekonstrukce budete 
informováni. 

Rekonstrukční práce tímto 
na kostele neskončí. Minister-
stvo kultury ČR nám přidělilo 
dotaci ve výši 384 000 Kč 
na opravu ohradní zdi. Spoluú-
čast obce je min. 10 %. Rekon-
strukci bude provádět firma 
Arnošt s. r. o. Tismice. Dílo 
bude dokončeno do konce října 
2009.

Další dotační vlaštovka 
přiletěla z Krajského 

úřadu Středočeského kraje, a to 
s částkou 479 000 Kč z fondu 
Dopravně bezpečnostních opat-
ření, konkr. na zřízení přecho-
du pro chodce na silnici I/12 
v Rostoklatech. Zřízení nového 
přechodu musí splňovat přísné 
podmínky, v našem případě 
dělení betonovým ostrůvkem, 
řádné osvětlení a dopravní 
značení. Předpokládáme, že 
instalací betonového ostrůvku 
se sníží rychlost projíždějících 
vozidel. V těchto dnech probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele. 
Zastupitelstvo rozhodne o reali-
zaci na příštím zasedání.

V sobotu 25. července se 
uskutečnil III. ročník bene-

fiční akce. Hlavním organizáto-
rem byl tradičně Jan Pakandl se 
svým týmem. Reklamu s po-
zvánkou na naši akci jste mohli 
vidět v Praze, Poděbradech 
a Kolíně na billboardech, slyšet 
byla na rádiu HEY. Vzhledem 
k zahájení rekonstrukce kostela 
byla historická přednáška přelo-

žena do zasedací místnosti. Jan 
Psota a Petra Kyselová předsta-
vili svoji knihu Drobné památky 
v Úvalech a okolí. Zájemci si 
mohli knihu zakoupit, proběhla 
malá autogramiáda. Akce dále 
pokračovala na návsi u rybníka. 
Prvními účinkujícími na pódiu 
byla oblíbená kapela Reminis-
cence, následovali Zlatý Voči, 
EMMA, Princ Alfredo a další. 
Chybět nemohla kapela Medvěd 
009. V kulturním domě „řádily“ 
kapely Malá bílá vrána, SPS, 
Totální nasazení, Znouzecnost 
aj. Občerstvení bylo dostatek. 
Po místních komunikacích 
jezdila bílá limuzína, pro děti 
byla připravena trampolína, 
lodičky, atraktivním místem se 
stal stánek s paintballem, kde 
jsme si mohli zastřílet na živý 
terč. Společně s pořadateli jsme 
očekávali návštěvnost okolo 800 
lidí. Bohužel, naše očekávání se 
nenaplnilo, platících bylo 305, 
volných vstupenek pro návštěv-
níky ze vzdálenějších míst bylo 
255, celkem tedy 560 návštěvní-
ků. Za menší návštěvností bylo 
možná proměnlivé počasí, mož-
ná čas dovolených, ale možná 
i nezájem některých našich 
občanů. Finanční výsledek bude 
zveřejněn v příštím RZ.

Děkujeme Vám všem, kteří 
jste přišli podpořit dobrou věc. 
Věříme, že jste prožili příjemný 
den. Speciální dík patří nejstarší 
návštěvnici paní Vlastě Bado-
vé, která se před časem vrátila 
z nemocnice. 

Děkujeme všem sponzorům, 
velice si Vaší přízně vážíme. 

Děkujeme Janu Pakandlovi 
a jeho týmu, kteří přípravě akce 
věnovali několik měsíců.

Přestože jsme se snažili být 
maximálně ohleduplní, možná 
se mezi Vámi najdou ti, které 
kulturní akce obtěžovala hlu-
kem či něčím jiným. Omlouvá-
me se Vám.
Ve čtvrtek 23. 7. 2009 se i přes 
nás přehnala velká vichřice. Na-
štěstí nedošlo k újmě na zdraví, 
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Výsledky ankety o vzhled omítky 
kostela sv. Martina
Internetové hlasování: 
1. varianta OKROVÁ ............................................... 31 hlasů
2. varianta BÍLO-ČERVENÁ .................................. 31 hlasů

Hlasování na anketních lístcích 
1.varianta OKROVÁ ................................................ 24 hlasů
2.varianta BÍLO-ČERVENÁ ................................... 16 hlasů

Celkově:
1. varianta ................................................................ 55 hlasů
2. varianta ................................................................ 47 hlasů

Připomínáme, že konečný vzhled kostela určí pracovníci Ná-
rodního památkového ústavu, po provedení průzkumu omítek.

Prodej  
leteckých 
snímků
Na obecní úřad byly 
doručeny aktuální 
letecké snímky našich 
obcí. K nahlédnutí jsou 
k dispozici na obecním 
úřadě. Cena 238 Kč/ks.

V případě Vašeho 
zájmu budou snímky 
objednány.

Objednávky budou 
přijímány do 30. října 
2009.

Společenská rubrika Společenská rubrika

Vážení cestující, předklá-
dáme Vám informaci, 

kterou nám poskytl Odbor 
dopravy Krajského úřadu 
Středočeského kraje ohledně 
žákovského jízdného zdar-
ma.

S případnými dotazy a při-
pomínkami se obracejte pří-
mo na Krajský úřad, naše 
organizace na ně nebude 
odpovídat (problematika je 
plně v kompetenci Středo-
českého kraje). Děkujeme 
za pochopení.
Kontakty na Středočeský 
kraj: 
www.kr-stredocesky.cz 
info@stredocech.cz 
tel.: 257 280 111

Základní informace 
k připravovanému 
projektu
Středočeský kraj připra-
vuje s realizací k 1. září 
roku 2009 projekt bezplat-
né přepravy středočeských 
žáků, studentů a učňů vě-
kové kategorie od 6 do 19 
let do školy a zpět. Rada 
kraje na svém zasedání dne 
15. června 2009, usnesení č. 
024-24/2009/RK, schválila 
podmínky a parametry při-
pravovaného projektu – Žá-
kovské jízdné zdarma.

Připravovaný projekt je 
určen obyvatelům Středo-
českého kraje a má sloužit 

k podpoře návštěvy středo-
českých škol.

Bezplatná přeprava bude 
poskytována žákům, studen-
tům a učňům ve věku od 6 
do 19 let (tj. do dne předchá-
zejícího 19. narozeninám) 
s trvalým bydlištěm na úze-
mí Středočeského kraje na-
vštěvujícím základní školu, 
střední školu nebo učiliště 
s místem výuky na území 
Středočeského kraje a splňu-
jícím další podmínky Stře-
dočeského kraje.

Parametry systému
n Věk žáka, studenta nebo 
učně od 6 do 19 let (tj. do dne 
předcházejícího 19. naroze-
ninám); 
n Trvalé bydliště žáka, stu-
denta nebo učně na území 
Středočeského kraje; 
n Žák, student nebo učeň 
navštěvuje základní školu, 
střední školu nebo učiliště 
se sídlem nebo místem výu-
ky na území Středočeského 
kraje. Hlavní město Praha 
je samostatný kraj. Studenti 
vyšších a vysokých škol ne-
jsou do bezplatné přepravy 
zdarma zahrnuti. 

Bezplatná přeprava bude 
poskytována pouze z místa 
trvalého bydliště do místa 
školy nebo výuky a zpět. 
Trvalé bydliště a sídlo školy 

nebo místo výuky se nesmí 
nacházet v jednom územ-
ním obvodu města s vlast-
ním systémem městské 
hromadné dopravy. (Města 
s vlastním systémem měst-
ské hromadné dopravy: Be-
nešov, Vlašim, Beroun, Ho-
řovice, Kladno, Slaný, Kolín, 
Čáslav, Kutná Hora, Mělník, 
Kralupy nad Vltavou, Mladá 
Boleslav, Nymburk, Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav, 
Příbram.) 
n Nástupní a výstupní za-
stávka při bezplatné přepra-
vě se musí nacházet na úze-
mí Středočeského kraje; 
n Přeprava zdarma bude po-
skytována po všechny dny 
v týdnu v průběhu školního 
roku; 
n Nárok na bezplatnou 
přepravu neplatí v době 
celostátních prázdnin, tj. 
v měsíci červenci a srpnu, 
o podzimních, vánočních, 
pololetních a velikonočních 
prázdninách; 
n Přeprava zdarma nebu-
de poskytována na linkách 
městské autobusové do-
pravy, ani na příměstských 
linkách pro jízdy začínající 
a končící na území města 
s vlastním systémem měst-
ské autobusové dopravy 
(tedy v oblasti městské hro-
madné dopravy); 

n Nárok na bezplatné jízd-

Žákovské jízdné zdarma na území Středočeského kraje
né bude žák, student nebo 
učeň v dopravním prostřed-
ku prokazovat Středočeským 
žákovským a studentským 
průkazem; 
n Bezplatná přeprava bude 
poskytována v regionální au-
tobusové dopravě, regionální 
drážní dopravě, Středočeské 
integrované dopravě a Praž-
ské integrované dopravě 
na území Středočeského 
kraje pro jednotlivé jízd-
né i předplatné. Bezplatná 
přeprava nebude poskyto-
vána na dálkových linkách 
a ve vlacích vyšší kvality. 

Pro snadnější orientaci 
budou autobusy zajišťující 
přepravu zdarma označeny 
viditelnou cedulkou s logem 
Středočeského kraje a velký-
mi písmeny ŽJ.
n Odbavení v dopravním 
prostředku bude realizováno 
prostřednictvím jednotlivé-
ho jízdného nebo časových 
kupónů; 
n Při odbavení žáků a stu-
dentů v autobusové dopravě 
bude vždy vydávána „evi-
denční jízdenka“. Při jed-
notlivém odbavení v drážní 
dopravě bude žákům a stu-
dentům vydána „úvěrová 
jízdenka“. 

Středočeský žákovský 
a studentský průkaz je nepře-

nosný a platí pouze na trasu, 
která je v něm zapsána. 

Platnost Středočeského 
žákovského a studentského 
průkazu je omezena na dobu 
jednoho školního roku, nebo 
do dne předcházejícího 19. 
narozeninám držitele. 

Středočeský žákovský 
a studentský průkaz:
Středočeský žákovský a stu-
dentský průkaz slouží k pro-
kázání nároku na bezplatnou 
přepravu za předem stanove-
ných podmínek Středočes-
kým krajem; 

Středočeský žákovský 
a studentský průkaz se bude 
vydávat na distribučních mís-
tech vybraných autobusových 
dopravců po území Středočes-
kého kraje. České dráhy nebu-
dou distribuci Středočeských 
žákovských a studentských 
průkazů zajišťovat. 

n Za vydání Středočeské-
ho žákovského a studentské-
ho průkazu se vybírá popla-
tek ve výši 150 Kč; 

n Středočeský žákovský 
a studentský průkaz bude 
vydáván na základě školou 
potvrzeného formuláře „Po-
tvrzení o studiu – ŽJ zdar-
ma“ a doložení jedné foto-
grafie žáka, studenta nebo 
učně o velikosti 3,5×4,5 cm. 
Při vydání průkazu se bu-
dou ověřovat doložené údaje 

z občanského průkazu žada-
tele, nebo zákonného zástup-
ce a rodného listu žáka. 

Zahájení distribuce Stře-
dočeských žákovských 
a studentských průkazů se 
předpokládá od 6. srpna 
2009. 

Formulář „Potvrzení o stu-
diu – ŽJ zdarma“ bude k dis-
pozici na distribučních mís-
tech a zároveň je ke stažení 
na internetových stránkách 
Středočeského kraje a do-
pravců. 

Stávající systém posky-
tování žákovského a stu-
dentského jízdného zůstává 
zachovaný a bude i nadále 
poskytován za stávajících 
podmínek definovaných vý-
měrem Ministerstva financí 
ČR, který je zveřejněn v Ce-
novém výměru Ministerstva 
financí ČR.

Žákovské a studentské 
čipové karty se nevracejí. 
Držitelé je mohou využívat 
dále jako dopravní peněžen-
ky k úhradě jízdného, na kte-
ré se nevztahuje Žákovské 
jízdné zdarma.

Formuláře a kontaktní 
místa na adrese:
http://www.ropid.cz/tarif/
zakovske-jizdne-zdarma-na-
uzemi-stredoceskeho-kra-
je__s189x804.html

ČSAD POLKOST

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB  
35–9512550277/0100  

k 19. 8. 2009
350 736,69 Kč

Nově přispěli: Den dětí – 
výtěžek 90 Kč, pí. B. Škrétová 
Rost. 54, pí. V. Konečná Rost. 

58, p. B. Šmejkal Rost 60

ZAJÍMAVÉ SLEVY pro 
obyvatele ROSTOKLAT 
a NOVÉ VSI II

Nabízím plastová okna 
a dveře, dřevěná okna 
a dveře od společnosti 
VEKRA. Současně 
nabízím celou řadu 
doplňků a výrobků s tím 
souvisejících jako jsou 
předokenní rolety, vnitřní 
žaluzie, parapety vnitřní/
venkovní a sítě proti hmyzu. 
Poskytuji veškeré služby 
spojené s výměnou oken, 
dopravu, montáž, demontáž 
a zednické začištění. 
Konzultaci pro nezávaznou 
poptávku si můžeme 
domluvit na telefonu 
775 027 750 – Martin Šára. 

INZERCE


