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P odaří se nám snížit rychlost 
projíždějících vozidel 

v Rostoklatech na silnici I/12? 
Zastupitelstvo naší obce odeslalo 
kolegům zastupitelům města Český 
Brod v lednu žádost o spolupráci 
při řešení bezpečnosti silničního 
provozu v obci Rostoklaty na silnici 
I/12. Již v roce 2008 a 2009 jsme 
zvyšovali bezpečnost silničního 
provozu umístěním ukazatelů rychlosti 
a zřízením přechodu pro chodce. Tyto 
pasivní prvky měly jen malý efekt, spíše 
na slušné řidiče.

Plně si uvědomujeme problémy, 
se kterými musí žít občané u státní 
silnice. Jednání o spolupráci a řešení 
konzultujeme s vedením města již delší 

dobu. Dle našeho názoru je jediným 
účinným řešením v daném úseku 
umístit úsekové měření. To je pro naši 
obec, obec nejnižšího stupně, nereálné. 
Nemůžeme provozovat úsekové měření, 
ani vybírat pokuty.

Zvýšení bezpečnosti na silnici I/12 
bude mít význam pro občany obce 
Rostoklaty, ale i občany obce Limuzy. 
Cyklostezka křižuje právě silnici I/12, 
tzn. zklidnění dopravy bude mít vliv 
na široký okruh účastníků silničního 
provozu, vč. občanů Českého Brodu.

Naši žádost projednali zastupitelé 
města Č. Brod ve středu 20. 1. 2016, 
která byla součástí jednání o rozpočtu 
města. Městská investice do naší 
obce byla zastupiteli velmi, opravdu 

velmi diskutována. Předpokládané 
náklady na pořízení se odhadují na 
1,2 milionu Kč. Přínosy pro nás i město 
jsou ale nesporné, v Rostoklatech se 
sníží rychlost projíždějících vozidel, 
Český Brod zvýší příjem do rozpočtu. 
Návratnost investice je velmi krátká, 
několik měsíců. 

Přejme si, aby další naše 
společné kroky vedly k brzkému 
umístění úsekového měření. Ráda 
bych poděkovala všem kolegům 
zastupitelům z Českého Brodu, kteří 
si plně uvědomili nutnost meziobecní 
spolupráce a regionální odpovědnosti.

Slovo starostky

Nová Ves II čp 13, cca rok 1958 

V brzké době se připojí na kanalizaci 
nové lokality v Rostoklatech
L okality jsou dvě, lokalita Palace Re-

ality a lokalita Lap Investu. U každé 
lokality probíhá napojování jinak, pojď-
me se na to podívat.

Lokalita Palace Reality byla zahrnuta 
do projektové dokumentace obce, ale byla 
poskytovatelem dotace SZIF vyřazena 
z dotace. Vzhledem k tomu, že lokalita je 
ve stavebním povolení obce a občané měli 
zájem o připojení, vznikla dohoda o spo-
lufinancování. Občané přispěli 40 000 Kč 
na připojení, obec zařídila vše ostatní. 
V srpnu 2015 byla zpracována projektová 
dokumentace a výkaz výměr na tuto loka-
litu. V srpnu 2015 byla uzavřena smlouva 
s JUDr. Němečkovou, odbornicí na veřej-
né zakázky, která spolupracuje i v okol-
ních obcích. V současné době není možné 
se pokoušet realizovat VŘ bez právníka. 
V září byla vyhlášena Výzva k podání 
nabídek ve veřejné zakázce s názvem: 
„Vybudování 18 domovních čerpacích ša-
chet a napojení na splaškovou kanalizaci 
v části obce Rostoklaty“. 

Ve stanovené lhůtě byly podány dvě 
nabídky. Následně se sešla hodnotící 
komise, která nabídky zkontrolovala. 
Nižší nabídkovou cenu předložila firma 
Stavitelství Řehoř. Začátkem října byla 
podepsána Smlouva o dílo, bylo předáno 
staveniště. Veškeré dokumenty k výběro-
vému řízení najdete na profilu zadavatele 
www. vhodne-uverejneni.cz. Stavební 
práce byly ihned zahájeny. V prosinci 
2015 byl podepsán dodatek č. 1, došlo 
ke snížení ceny za nerealizované práce. 
Čerpací šachty byly osazeny u 14 nemo-
vitostí, ostatní neměli o napojení zájem. 

Celkové náklady na dostavbu 14 čerpa-
cích šachet, osazení šoupat a proplacho-
vacích souprav dosáhly 1 213 021 Kč. 
Občané přispěli celkově 560 000 Kč. 
Práce jsme v průběhu stavby kontrolo-
vali s TDI. Byla kontrolována kvalita 
dodaných ČŠ, těsnost, osazení čerpadel, 
terénní úpravy i tlakové zkoušky. Stavba 
byla ukončena již v prosinci 2015 a nyní 
čekáme na vydání kolaudačního sou-
hlasu. 

Gravitačně se budou moci majitelé RD 
napojit po nabytí právní moci kolaudač-
ního souhlasu a podpisu Smlouvy o od-
vádění vod, předpokládáme, že to bude 
již v březnu t.r.

Druhou je lokalita Lap Invest, tj. u fot-
balového hřiště. Developer splnil svůj zá-
vazek, položil hlavní řad a na každý po-
zemek byla přivedena přípojka. V těchto 
dnech provede firma Stavitelství Řehoř, 
na náklady developera, protlak pod as-
faltovou silnicí z Rostoklat do Nové 
Vsi II. Tím bude občanům této lokality 
umožněno napojení a užívání kanalizace. 
Náklady na pořízení ČŠ vč. čerpadla si 
hradí vždy majitel nemovitosti. ČŠ vč. 
čerpadla zůstanou ve vlastnictví majitele 

nemovitosti. Technické požadavky jsou 
zveřejněny na webu obce.

Na minulém zasedání ZO bylo do-
hodnuto, že zahájíme kroky pro vydání 
Obecně závazné vyhlášky (OZV), kte-
rá stanoví poplatek za zhodnocení po-
zemku s možností připojení na obecní 
kanalizaci. V únoru proběhne schůzka 
zastupitelů s odborníkem na problema-
tiku. Bude zpracován znalecký posudek 
a OZV. Ta začne platit po odsouhlasení 
Ministerstvem vnitra. Co přinese obci 
a občanům tato OZV? Od vydání plat-
nosti budou muset všichni ti, kteří proje-
ví zájem o připojení na kanalizaci uhradit 
obci poplatek za zhodnocení pozemku. 
Tyto poplatky budou ukládány odděle-
ně od ostatních prostředků obce a budou 
v budoucnu sloužit na intenzifikaci ČOV. 
Územní plán obce počítá ještě s další vý-
stavbou a bez zajištění financí na intenzi-
fikaci by se v budoucnu obec dostala do 
velkých finančních potíží. Intenzifikace 
ČOV jsou náklady v řádu milionů korun.

Možná Vás napadlo, proč nebylo s ná-
růstem obyvatel počítáno již při výstavbě 
ČOV? Hlavní důvody jsou dva: 1) po-
skytovat dotace přímo zakazuje počítat 
s občany z budoucí výstavby, 2) ČOV je 
vždy projektována na určitý počet obyva-
tel (ekvivalentních obyvatel EO). To za-
ručuje správný čistící proces, který je mě-
síčně kontrolován odběry vzorků. Pokud 
by bylo na ČOV připojeno výrazně méně 
nebo výrazně více osob nebude ČOV fun-
govat, stanovené limity nebudou dodržo-
vány a hrozí sankce ze strany životního 
prostředí i Povodí Labe. (RNo)

Čtvrté seniorské setkání
V e čtvrtek 28. 1. 2016 se konalo 

již čtvrté seniorské setkání. Tato 
setkávání se těší stále větší oblibě, 
z čehož máme radost. Atmosféra byla 
srdečná a přátelská. Všichni využili 
možnosti si popovídat a zavzpo mínat. 

V plánu máme společný výlet v jar-
ním období na hrad Karlštejn. Využi-
jeme nové vlakové spojení linky S7. 
Podrobnosti k výletu Vám předem sdě-
líme ve Zvěstovateli, informace budou 
na vývěsce a  dostanete je do svých mo-
bilních telefonů.

Jaroslava Šermauerová

Poděkování patří kolegyním zastupitelkám J. Šermauerové a B. Apltauerové, které 
připravily jako vždy občerstvení a E. Albrechtové, která přišla seniory pozdravit 
s tácem řízků. Radka Nováková
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Pálení nevhodných paliv
Vyzýváme občany, aby 
nespalovali plasty, lakované 
dřevo a dřevotřísky, popř. jiné 
zbytky z výroby nevhodné 
k topení. Černý kouř stoupající 
z řady rodinných domů 
zamořuje ovzduší v obou 
obcích a kromě akutních 
dýchacích potíží u nemocných 
a dětí, negativně dlouhodobě 
působí na zdraví nás všech.  

Omezení provozu OÚ
V době od 8. 2. 2016 do 
12. 2. 2016 bude OÚ uzavřen. 
V případě potřeby nás 
kontaktujte emailem:  
obec@rostoklaty.cz nebo 
na mob. 724 179 707.
Děkujeme.

Podpořili jsme činnost 
spolků i v roce 2016
Zastupitelstvo obce na svém 
letošním prvním zasedání 
odsouhlasilo poskytnutí 
finančního daru všem místním 
spolkům. Výše podpory 
se nemění. Novinkou je, že 
plochy veřejné zeleně o které 
se do loňska staraly spolky, 
přecházejí zpět pod obec. 
Tzn, že o silnici z Rost do NV 
II, okolí hasičské zbrojnice 
a rybníka se bude starat obecní 
zaměstnanec. 
SDH – 20 000 Kč
TJ Sokol – fotbalisté – 
20 000 Kč
Rybářský spolek – 10 000 Kč
Myslivecký spolek – 10 000 Kč
Kulturní akce budou podpořeny 
individuálně, na základě 
předložené žádosti. Formulář je 
na www.rostoklaty.cz.

Jubilea
Věra Brožková, 
Ján Domitrek,  
Libichová Zdeňka,  
Venuše Hegedüsová 
z Rostoklat,  
Vlasta Šmídová z Nové Vsi II
Kulaté výročí: Křečková Eva 
z Rostoklat

Stav účtu
stav účtu k 31. 1. 2016 byl 
91 546,37 Kč

Spiknutí domkařů v Rostoklatech proti ševci 
a obecnímu úřadu. (rok 1894)

Problémy s přijímáním žáků 
do 1. ročníku ZŠ 

Kousek kratochvilné historie

N a návsi v Rostoklatech nachází se 
obecní studně s chatrným roube-

ním, z níž se voda velmi obtížně vážila, 
na což nejvíce žehrali domkáři ve vsi, 
kteří se musili s těžkým okovem na rum-
pálu stále dříti. Obec nechtěla snad ni-
čeho učiniti pro pohodlí této části svých 
příslušníků a proto usmyslili se oni sami 
na oprávných plánech u studny. Shodli 
se, že si dají na své výlohy zhotoviti řád-
nou pumpu a že každý, kdož složí dvě zl. 
40 kr. na hrazení těchto výloh, bude míti 
pak právo volně ku své potřebě vody ze 
studny používati. Stalo se. Snaha tato 
jedině nedošla »platného« uznání u tam-
nějšího ševce Vlacha, kterýž, ačkoliv na 
tento podnik svých sousedů ani krejcaru 
neobětoval, přece stále pro vodu k stud-
ni docházel a liboval si úsměšně, »jaké 
je to teď pohodlíčko s tou pumpou.« To 
podráždilo ovšem všechny podílníky – 
domkáře, kteří sváděli se ševcem pravé 
patálie u obecní studny, na níž si osobo-
vali nyní svrchované právo. Však nezů-
stali jen při tom; odboj tento zdvihl se 
i proti samotnému obecnímu úřadu, když 
byl p. starosta v této záležitosti rozhodl, 
že žádný nemá právo zamezovati druhé-
mu přístup k obecní studni, aby si vody 
napumpoval. 

Do domkářů však jakoby vjel sám ra-
rach! To prý by bylo pěkné! A když se 
švec Vlach, chráněn tímto p. starosto-
vým rozhodnutím, poznovu ke studni pro 
vodu odvážil, kde kdo se na něho z dom-
kářů vyřítil a hnali ho klacky domů. Ko-
nečně spiklenci i pumpu na řetěz dali 
a rouru z ní vyndali, aby nenáviděnému 
sousedu dali na jevo, že oni jsou pány 
své vlastní věci. Aby tomu vzájemnému 
škádlení učinil konec, nařídil p. staros-
ta domkářům, aby pumpu ze studny do 
osmi dnů vyzdvihli. Tím ovšem jako by 
byl píchl do vosího hnízda. Spiklenci 
vešli v úradu, co jest jim činiti a vydali 
k národu (rozuměj k obyvatelstvu obce) 
hlučný manifest, že se tomuto násilnému 
příkazu obec. úřadu, který porušuje jejich 
občanská práva, nepodrobí. Když však se 
jim dostalo ujištění ze strany p. starosty, 
že obecní výbor bude co nejdříve hleděti, 
aby studna přišla do pořádku, aby byla 
každému přístupna, kapitulovali spiklen-
ci a minulou neděli (13. května 1894) za 
ohromné veselosti, hřmotění plechových 
poklic a výskotu přišli všichni domkáři 

se ženami a dětmi na náves k pumpě, jež 
byla ověnčena a fábory ozdobena a zača-
li zde indiánský rej. Pak za hraní smuteč-
ního pochodu vytáhli pumpu ze studně 
a nosili ji vítězoslávě po vsi. Před okny 
ševce Vlacha musili muzikanti spustiti 
krásnou hudební skladbu, která byla do-
provázena „rozmarnými verši“, jichž zde 
krátký zlomek podáváme: Švec leží na 
marách, přišel koželuh, ty kluku ševcov-
ská, zaplať mně můj dluh!

Já ti ho zaplatím, nic se nestarej – přijď 
si k nám vylízať verpánek starej...

Po té shromáždili se domkáři u ryb-
níka; tesař Bada, který pumpu zhotovil, 
pronesl tu nad ní dojemnou pohrobní řeč, 
jež ho stála mnoho duševního namáhání 
a hned na to hozena pumpa do vody; hla-
dina rybníka se rozevřela a ponořila ke 
dnu svou kořisť. Od rybníka zaměřila 
hudba s domkáři hned k hospodě p. Klo-
kočníka a tu všichni účastníci svou lítosť 
a zlosť tak nehorázně zapíjeli a takové 
šprýmované kočičiny tropily, že tu bylo 
jako o masopustním veselí. Tak skonči-

lo opoziční hnutí v Rostoklatech, utišily 
se hněvné mysle a rozdrážděnosť, kterou 
přivodila nešťastná pumpa.

Doplnění k článku:
Obecní studna stávala a dodnes stojí před 
obecním domem čp. 4. Švec František 
Vlach žil s rodinou v domku čp. 19, tesař 
Josef Bada měl truhlářskou dílnu v dom-
ku čp. 37 a hostinec Josefa Klokočníka 
fungoval v dnešním Kulturním domě čp. 
27. Starostou obce Rostoklaty byl v le-
tech 1886–1898 Václav Novotný z čp. 
11, který stál v čele obce pro svou obli-
bu i po několik dalších volebních období 
a v letech 1897–1905 působil dokonce 
jako okresní starosta Českobrodského 
okresu. Článek vyšel v českobrodském 
čtrnáctideníku Naše Hlasy 20. května 
1894. Tyto noviny odebíral v Rostokla-
tech právě hostinec Josefa Klokoční-
ka čp. 27 a v Nové Vsi hostinec Josefa 
Stránského čp. 8. Úřední název obce zněl 
v době vydání článku Roztoklaty.

Jan Psota ml., kronikář obce

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, ne-
dostatečná kapacita MŠ se přesunula 

na ZŠ. 
Město Český Brod dosud obecně závaz-

nou vyhláškou nestanovilo školský obvod, 
který by zahrnoval sousední obce a dal těm-
to možnost uzavřít s městem veřejnoprávní 
smlouvu, která zaručí „našim“ dětem místo 
v českobrodských školách.

Zastupitelstvo obce Rostoklaty je připra-
veno výše uvedenou smlouvu s Českým 
Brodem uzavřít a podílet se v souladu se 
školským zákonem na nutných výdajích. 
Jedná se o výdaje, které budou mít předem 
definovaný účel.

Společné jednání obcí ORP (obec z rozší-
řenou působností) Český Brod, svolané na 
popud nás „malých“ obcí, se uskutečnilo 
v Českém Brodě teprve 7. 1. 2016. Na tom-
to jednání se problém otevřeně diskutoval 
poprvé. Ve výše uvedené věci starosta, ta-

jemník a právnička Českého Brodu konsta-
tovali, že v současné době „není na stole“ 
žádný relevantní návrh smlouvy, o kterém 
by mohly obce jednat. Návrh smlouvy by 
měl vzejít z březnového jednání zastupitel-
stva Český Brod.

Město Český Brod se s nedostatečnou 
kapacitou základních škol potýká již 
mnoho let. Nyní plánuje zrekonstruo-
vat a jako školu využívat jednu z budov 
areálu nemocnice. Realizace projektu je 
však závislá na dotační podpoře. Bližší 
informace nemají obce ORP Český Brod 
k dispozici. Bylo dohodnuto, že jednání 
budou pokračovat v momentě, kdy bude 
mít město připraveno relevantní pod-
klady.

Poprvé jsme letos u zápisů do 1.tříd za-
žili nervozitu a nejistotu, zda budou přijati 
všechny „naše“ děti. Nakonec s úlevou kon-
statuji, že ano. (RNo)

Poděkování
Děkujeme všem občanům 
Rostoklat, kteří pomáhají při úklidu 
sněhu z chodníků.
Rádi bychom požádali ty, kteří 
blokují svými zaparkovanými 
vozidly úklid sněhu na chodníku, 
aby před svým odjezdem chodník 
uklidili. (RNo)

V sobotu 16. ledna pořádali členové Mysliveckého spolku Rostoklaty svůj 
tradiční ples – Myslivecké Halali v kulturním domě v Rostoklatech. Hojná 
návštěva účastníků z obce i okolí ocenila pěkný výkon hudební skupiny, což 
se projevilo stále plným tanečním parketem. Velké očekávání naplnila bohatá 
tombola, jejíž losování bylo jako tradičně vrcholem večera. Po vylosování 
tomboly pokračovala zábava do brzkých ranních hodin. Václav Miškovský


