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Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB  
35–9512550277/0100  

k 31. 10. 2009
356 533,36 Kč

Nově přispěl: 
Ján Domitrek  
Rostoklaty 128

Slovo 
starostky
Zastupitelé zasedali 
v Nové Vsi II

Zasedání zastupitelstva se 
konají pravidelně jednou 

za měsíc v kanceláři Obec-
ního úřadu v Rostoklatech 
a jsou veřejně přístupná. Již 
podruhé v tomto volebním 
období se jednání zastupi-
telstva konalo v prostorách 
fy Profi Color v Nové Vsi II. 
Důvodem je přímá komuni-
kace s občany Nové Vsi II. 

Veřejného zasedání se 
účastnili čtyři občané NV II. 
Projednána byla činnost 
obecního úřadu za dobu 
od ledna do října letošního 
roku, investice v Nové Vsi II 
– dokončení dětského koutku, 
osazení pískoviště. Dále, že in-
vesticí do budoucna v této části 
obce je převod domu č. p. 26 
od Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. Aby 
obec získala danou nemovitost, 
musí splnit mj. podmínku, že 
po dobu deseti let nebude ko-
merčně využívat dané prostory. 

Objekt bude po tuto dobu 
využíván jako obecní dům, 
kde bude zřízena úřadovna 
a další prostory, které bude 
možno využít ke společen-
ským aktivitám. Převod 
na obec by se měl uskuteč-
nit do konce tohoto roku. 
Následně bude zpracován 
projekt rekonstrukce.

Kopule se vznášela  
ve vzduchu

Rekonstrukce kostela 
pokračuje... dalším velmi 

významným okamžikem 
rekonstrukce kostela bylo 
úterý 13. října. Vzhledem 
ke katastrofálnímu stavu 
trámů kopule věže prováděcí 
firma Gema Art Group, a. s., 
rozhodla, že kopule musí být 
sundána dolů a rekonstrukce 
bude prováděna ze země.

Společenská 
rubrika

Rybářský spolek 
Rostoklaty
Nevíte co budete dělat večer 
v pátek 27. listopadu 2009? 
Přijďte se s námi pobavit 
do kulturního domu!

Milí spoluobčané, chtěl 
bych Vám sdělit, že po delší 
odmlce pořádáme opět po-
svícensko-mikulášskou zá-
bavu. Začínáme ve 20 hod. 
v kulturním domě Rostokla-
ty. Přijďte to s námi rozjet 
na „plný pecky“.

Těšíme se na Vás, 
Emil Přibyl

Výzva
Vedení obce se rozhodlo, že 
pokácené dřevo bude nabíd-
nuto k odprodeji výhradně 
občanům Rostoklat a Nové 
Vsi II za vstřícnou cenu. 

Cenu stanoví ZO na zase-
dání dne 9. listopadu 2009. 
Odvoz ze hřbitova vlastní. Zá-
jemci přihlaste se na obecním 
úřadě. 

Vánoce se blíží, pojedeme 
společně na nákupy 
do Polska?
Nabízíme Vám zajištění do-
pravy do Kudowa Zdróje. 
Zájemci o dopravu přihlaste 
se nejpozději do 9. listopa-
du 2009 na obecním úřadě. 

Následně bude potvrzen au-
tobus. 

Termín odjezdu: sobota 
28. listopadu 2009. Cena do-
pravy bude stanovena dle po-
čtu zájemců, předběžný odhad 
200 korun za osobu.

Upozornění
Po dobu kácení stromů 
na hřbitově v Rostoklatech 
bude z důvodu bezpečnosti 
vstup na hřbitov zakázán. 

Děkujeme za pochopení.



ZvěstovatelRo
st

ok
la

ts
ký ZvěstovatelRo

st
ok

la
ts

ký

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II listopad 2009; číslo 65; strana 2 Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II listopad 2009; číslo 65; strana 3

Slovo 
starostky

Pokračování ze strany 1 Pokračování ze strany 2

Pokračování na straně 3

Vstupem do akce o zá-
chranu kostela svatého 

Martina jsme se všichni, 
kteří se myšlenkou a pak 
realizací zaobírali, dotkli 
historie. Postupem příprav 
a ve spojení se zajišťováním 
podkladů pro technickou 
dokumentaci stavby jsme 
se seznamovali hlouběji 
s historií Rostoklat i koste-
la samotného. Stalo se tak 
i s pomocí studie, kterou 
zpracoval obecní kronikář 
pan Jan Psota ml. 

Z historických dokumentů 
bylo možné obdivovat obě-
tavost těch, kteří se o stavbu 
v minulosti zasloužili tím, 
že sehnali finance, ale i těch 
,kteří kostel vystavěli, to je 
řemeslníků všech profesí 
podílejících se na stavbě. 
Z jejich díla je jasně patr-
né, že i když práci prová-
děli hlavně s cílem vydělat 
peníze, že pro to, co do díla 
vložili, museli mít i vnitř-
ní pohnutky a lásku ke své 
profesi.

Teď stojíme před rozdě-
lanou rekonstrukcí, hlavně 

stavebně statickou záchra-
nou, a opět se jí zúčast-
ňují lidé různých profesí. 
Na první myšlenku a záměr 
starostky Radky Novákové 
a funkcionářů ZO pak na-
vazovala práce projektanta. 
Výsledkem byla brilantní 
stavebně technická doku-
mentace zpracovaná Po-
zemním stavitelstvím Praha 
západ, jmenovitě Ing Le-
ošem Udatným. Odborné-
ho dohledu nad průběhem 
opravy se ujal pan M. He-
zog s bohatými zkušenostmi 
s církevními stavbami.

Rekonstrukce v první 
fázi obnovy se realizuje 
statickým zajištěním věže, 
obnovou omítky a celé kon-
strukce kopule a dále krovu 
a krytiny nad hlavní lodí. 
Práce provádí firma GEMA 
Art Group a její party zed-
níků a tesařů. Součástí byla 
i odvážná manipulace s vy-
sokozdvižným jeřábem při 
snímání celé věžní kon-
strukce s kopulí. Mistrov-
ské dílo tesařů a klempířů 
bude opraveno a obnoveno 

na zemi a poté znovu vy-
zdviženo na věž. Do kopule 
věže kromě starých doku-
mentů uložíme i poselství 
do budoucna, které bude 
obsahovat fotodokumentaci 
a zápis s historickým popi-
sem i popisem současného 
života zájmových spolků 
a ostatních obyvatel Rosto-
klat a Nové Vsi II.

Lidské ruce umějí bořit 
i tvořit. Je vždy příjem-
né vidět dílo lidských ru-
kou, které nám zanechají 
na stavbách, uměleckých 
dílech a i v přírodě. Chtěl 
bych, aby takový odkaz 
a otisk lidských rukou zů-
stal i na probíhají opravě 
kostela. Bude budoucím 
generacím dosvědčovat to, 
že i v naší době byli jedinci, 
kteří vtiskli svému dílu víc 
než jen řemeslnou zručnost 
a zasloužili se o předání kul-
turního dědictví.

Jak bylo oznáme-
no, v obci dochází 

od 13. 12. 2009 ke změ-
ně JŘ ČD. V návaznosti 
na to provedli pracovníci 
ROPID úpravu JŘ auto-
busových linek, zvláště 
těch, jejichž trasy se do-
týkají železničních za-
stávek. 

Byl upraven jízdní řád 
i linky 426, a to tak, aby 
v maximální možné míře 
umožnil přestupy na vlak 

jak v Českém Brodě, tak 
v Rostoklatech v obou 
směrech. Bylo tak vyho-
věno i našemu požadav-
ku. 

Dva spoje za den pak 
budou provozovány přes 
Limuzy, které si úpravu 
vyžádaly, a náklady hra-
dí obec Tismice. Jízdní 
řády budou zveřejněny 
na webových stránkách 
obce a následně na za-
stávkách. 

Ráda bych veřejně poděkovala členkám a členům 
SDH Rostoklaty, kteří se ujali nelehkého úkolu 

a hlídali místo  svozu v Rostoklatech celou noc.
Svůj úkol splnili na jedničku. V NV II to již umí 

a opět nebyl žádný problém.

Svozová společnost 
NYKOS a. s. obci 

předložila nové podmín-
ky svozu komunálního 
odpadu na rok 2010. 
Žádáme všechny ma-
jitele nemovitostí, aby 
do 15. 12. 2009 nahlásili 
počet nádob a jejich ob-
jem (120/240 litrů). 

Směrný počet nádob 
je pro obytný dům do 4 
osob 1 x 240 litrů nebo 
2 x 120 l, za každé další 
2 osoby 1 x 120 l. Rekre-
ační objekty platí popl dle 
OZV 450 Kč/obj.

Bližší informace budou 
zveřejněny v příštím RZ 
či podávány na OÚ.

Dílo lidských rukouSlovo 
starostky

S napětím jsme sledovali 
přípravné fáze jeřábu a horo-
lezce, kteří prováděli zajištění 
kopule. Po dvou hodinách 
nastal velký okamžik, kopu-
le se vznášela ve vzduchu 
a pomalu klesala dolů podél 
zdi věže. Nakonec byla kopule 
posazena na připravené lešení 
a zajištěna. Celá netradiční 
akce, která přilákala spoustu 
pozorovatelů, proběhla bez 
komplikací. 

Nyní bude přesně určen stav 
jednotlivých trámů a provedena 
kompletní rekonstrukce kopule, 
tj. včetně bednění, oplechování 
a nátěru. Současně probíhají 
práce na vnějších omítkách 
věže, výměně stropních trámů 
lodě kostela a výměně střešní 
krytiny.

Kopule bude vrácena zpět 
na své místo. Domníváme se, 
že právě tento okamžik bude 
dalším mezníkem rekonstrukce. 
Kdy nastane, není nyní známo, 
přesné datum bude zveřejněno 
na webu obce.

Na konci října proběhla 
na kontrolním dnu stavby 
schůzka vedoucího pracovníka 
NPÚ Ing. Žižky, pracovnice 
NPÚ a zástupců obce za úče-
lem stanovení barevného 
vzhledu fasády věže. Barevné 
vzorky na věži připravoval 
arch. Bárta, který je v tom-
to oboru špičkou. Výsledný 
barevný vzhled je opět kom-
promisem. Vzhled věže bude 
dvoubarevný v odstínech 
okrové. Příznivcům bílo-čer-
vené varianty, mezi které jsem 
patřila i já, bych ráda vysvět-
lila, proč nebylo přistoupeno 
k této barevné kombinaci. 

Dle sdělení pracovníka 
NPÚ arch. Kibice, varianta 
červeno-bílá, která se prokaza-
telně objevuje na našem koste-
le, pochází z doby renesanční, 
ale současný vzhled s pilastry 
je z doby barokní. Ne-
slučoval by se tedy sloh 
s barevným řešením. 

Poškozené dokumenty z věže 
byly po dezinfekci odvezeny 
na fakultu restaurování do Li-
tomyšle, cena restaurování 
za všechny dokumenty bude 
6 000 korun. V roli bylo celkem 
12 dokumentů, žádný z nich 
však nenese znaky dokumentu 
ze 14.–15. století. 

Obec podala druhou dotační žá-
dost do 8. kola Programu rozvoje 
venkova. Pokračovat by se mělo 
v odvodnění kostela, statickém 
zajištění a obnově vnějšího 
pláště kostela. Pokud bude žádost 
úspěšně vyřízena, dominanta obce 
Rostoklaty je zachráněna.

Realizace přechodu pro chod-
ce na I/12 v Rostoklatech

Možná jste si všimli, že 
začaly práce na realizaci 

přechodu pro chodce. V minulých 
dnech bylo instalováno osvětlení, 
do ½ listopadu bude osazeno vo-
dorovné a svislé značení. Umístit 
přechod nebylo jednoduché, 
vzhledem k požadavkům ŘSD 
a DI Policie ČR. Velmi nás ome-
zovaly stávající odbočovací pruhy, 
vjezdy do nemovitostí a přístup 
k napájecím zdrojům budoucího 
povinného osvětlení. Dlouholetá 
snaha o bezpečnost obyvatel se 
nakonec podařila s pomocí dotace 
ze Středočeského kraje nákladem 
214 tisíc korun. Podíl obce 24 %.

Nabídka obecního úřadu

Máte chuť dát si kávu nebo 
čaj z hrníčku se znakem 

naší obce? Máte možnost ho 
zakoupit za pouhých 75 korun 
sobě i přátelům na OÚ.

Prodej leteckých snímků

Na obecní úřad byly doruče-
ny aktuální letecké sním-

ky našich obcí. K nahlédnutí 
jsou k dispozici na OÚ. Cena 
238 Kč/za ks.

V případě Vašeho zájmu budou 
snímky objednány. Objednávky 
budou přijímány do 15. 11. 2009

Josef Lukáš, místostarosta

Radka Nováková

Změna jízdního řádu  
ČD a ROPID

Poděkování

Nové podmínky svozu 
komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce 
na svém zasedání dne 

5. 10. 09 rozhodlo o vítě-
zích letošní soutěže o Nej-
hezčí vzhled domu a okolí 
v roce 2009.
1.místo
Rostoklaty č. p. 69 
odměna 3 000 korun
2. místo
Rostoklaty č. p. 59 
odměna 2 000 korun
3. místo
Rostoklaty č. p. 54 
odměna 1 000 korun
Nová Ves II č. p. 20  
odměna 1 000 Kč

Majitelům nemovitostí 
budou slavnostně předány 
odměny do konce listopadu 
na obecním úřadě.

Změna pravidel soutěže
V současné době zastu-
pitelé hodnotili tři domy 
a odměny byly vypláceny 
v celkové výši 6 000 ko-
run. Zastupitelé na zasedá-
ní projednávali návrh sta-
rostky na změnu pravidel 
této soutěže. 

Ta navrhla, aby odměna 
v příštím roce byla vypla-
cena všem těm občanům, 

kteří se přihlásí do pro-
jektu a starají se o veřejné 
plochy před domem nebo 
v rámci obce. Jednalo by 
se o finanční refundaci, 
ve výši několika stokorun 
např. na benzin do sekačky 
či výsadbu rostlin. Celko-
vou finanční částku navr-
huje ponechat. 

O návrhu bylo hlasováno 
s tímto výsledkem: PRO 8, 
PROTI 1. 

Od roku 2010 bude při-
stoupeno k novému systému. 
Přesné podmínky budou zve-
řejněny na jaře 2010. 

Vítězové soutěže O nejhezčí 
vzhled domu a okolí

Společenská 
rubrika
Životní jubilea v listopadu
Karel Strnad z Nové Vsi II, 
Antonín Strnad, Marie Holu-
bová, Josef Svatoň, František 
Burian, Vlasta Badová, Mi-
lena Kröschelová, Miroslav 
Sejrek z Rostoklat
Kulaté výročí oslaví
Jan Ších z Rostoklat

Příprava vánočních ozdob
Zveme všechny šikovné děti 
s doprovodem na tradiční 
výrobu vánočních ozdob pro 
naše vánoční stromy. Setkáme 
se v zasedací místnosti OÚ 
v pondělí 30. listopadu v 16 
hod.

Rozsvícení  
vánočních stromů
V Rostoklatech v sobo-
tu 5. prosince ve 14. hod. 
u obecního úřadu. V Nové Vsi 
II v neděli 6. prosince v 15.00 
hod. u nově vysazeného stro-
mu na návsi.

Mikulášská nadílka
V sobotu 5. prosince od 15.30 
hod. v kulturním domě pro-
běhne Mikulášská nadílka. 
Přivítáme sv. Mikuláše s an-
dělem a čerty. Pro děti bude 
připraven program a malé ob-
čerstvení zdarma. 

Dárky pro vaše děti přineste 
v označeném balíčku a pře-
dejte při příchodu pořadate-
lům. 

Vítáni jsou všichni.

Mikuláš s družinou 
na objednávku
Máte zájem pozvat Mikulá-
še s družinou k sobě domů? 
Volejte Mikulášskou linku 
736 54 11 52 nebo na e-mailu 
mikulas@sdhrostoklaty.cz,  
více informací nalezne-
te na internetových strán-
kách www.sdhrostoklaty.cz.


