
V  sobotu 20. května 2017 jsme se 
autobusem sjeli z Břežan II, Ros-

toklat, Přišimas a Limuz do kulturního 
domu v Tismicích, kde jsme společně 
shlédli derniéru divadelního představe-
ní Přestupní stanice v hlavní roli s Va-
lérií  Zawadskou. O  přestávce  byl  čas 
k  přátelskému  popovídání  u  dobrého 
vína, kávy, chlebíčku či medovníku. 
Děkuji  kolegyním  ze  sousedních 

obcí  za  spolupráci  a  těšíme  se  příští 
rok na dalším, již čtvrtém, divadelním 
představení, tentokrát v Rostoklatech.

Letošní  Pálení  čarodějnic  a  stavění 
máje  vyšlo  na  neděli.  To  umožnilo 

dobrovolníkům vyrazit pro strom do lesa 
ten den ráno. Výpravy pro strom do lesa 
se  zúčastnili  jak  muži,  tak  i  děti.  Ženy 
mezi tím chystaly brambory na hranolky, 
u toho vypily kávu a poklábosily. Násled-
ně před zbrojnicí omyly stoly a židle pro 
venkovní posezení a připravily výčep. 
Po návratu mužů se stromem byl spuš-

těn  gril,  kýta  se  začala  ohřívat. Ve  čtyři 
hodiny  odpoledne  bylo  vše  připraveno. 
Muži  „oholili“  strom,  ženy  s  dětmi  zdo-
bily  špičku májky  jako obvykle. Letošní 
hranici  navíc  ozdobily  dvě  čarodějnice. 
Ty vzplály hned, jakmile byla hranice za-
pálena.  Děti  si  opékaly  buřty  a  popíjely 
malinovku. Ta  jim okolo pusy nakreslila 
pěkné červené vousy :-) 
Muži  přítomni  oslavám  se  pustili  do 

stavění máje. Ta měla  letos úctyhodných 

29 metrů! Stavění májky šlo jako po más-
le, přesto nějakou chvilku zabralo. Májka 
byla vztyčena. Občané i návštěvníci Ros-
toklat se poté občerstvili, pobavili. K po-
slechu  letos  hrála  reprodukovaná  hudba, 
oblíbenou kapelu jsme již nyní pro jistotu 
zarezervovali  na  příští  ročník,  aby  nám 
ji  náhodou  zase  někdo  „nevyfouknul“. 
Letošní  Filipojakubská  noc,  jak  se  také 
večeru  pálení  čarodějnic  jinak  říká,  byla 
docela chladná. Účastníci oslav se celkem 
brzy rozešli do svých domovů, organizá-
toři jako tradičně večer uzavírali. Po celou 
dobu oslav panovala pohodová atmosféra. 
Poděkování patří obci Rostoklaty za zá-

jem podílet se na místní oslavě vítání jara, 
dále  pak  všem  aktivním  spoluorganizá-
torům  za  letošní  super  spolupráci  (Hasi-
či, díky!) a nakonec i Vám všem za Vaši 
účast.

Za SDH Rostoklaty Jana Kašová
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První červnovou sobotu jsme se sešli 
již po čtrnácté při oslavách Dne 

Rostoklat – Dětského dne. Celý den nás 
doprovázelo slunečné počasí. V 9.30 hod. 
program zahájily mažoretky ze ZŠ 
Žitomířská v Českém Brodě. Následovala 
zajímavá a poučná ukázka výcviku a práce 
s vodícími slepeckými psy. Děti i dospělí 
si prošli překážkovou dráhu poslepu 
s vodícím psem nebo slepeckou hůlkou. 
Pro děti jsme tradičně s místními rybáři, 
sportovci, hasiči a myslivci připravili 
sportovní a vědomostní soutěže. U všech 
stanovišť se tvořily fronty, děti byly 
nadšené. Zájem byl i o „tetovací“ koutek. 
Dětského dne se účastnilo přes 80 dětí. 
Hlavní odměnou bylo pro každého 
soutěžícího červené tričko s logem obce. 
Děkuji všem organizátorům za účast 
a rodině Slušných za jahody pro děti. 

O d letošního dubna máme od 
Úřadu práce přidělenou dotaci 

na dvě pracovní místa pro pracovníky 
v evidenci ÚP. I u nás se projevila krize 
na pracovním trhu a obě místa byla 
obsazena až začátkem května, a to dělníky 
ve věku 60 let bez zkušenosti práce 
s křovinořezem či pojezdovou sekačkou. 
Navíc si jeden z dělníků krátce po nástupu 
do práce doma způsobil úraz a bude 
minimálně měsíc v neschopnosti. Přijali 
jsme dalšího dělníka, opět ve věku 60 let 
a bez zkušenosti práce se sekacími stroji. 
Sečení trávy je tedy na bedrech jediného 
zaměstnance obce pro údržbu. Vážíme si 
pomoci Vás všech, kteří se starají o zeleň 
před svým domem. S kolegy zastupiteli 
jsme se shodli, že potřebujeme brigádníka 
na sezónní práce, který pomůže např. se 
sečením trávy.

Připravujeme výběrové řízení 
na zhotovitele oprav místních 

komunikací. Jistě jste si všimli barevně 
vyznačených úseků navržených 
k opravě. O výsledku výběrového 
řízení rozhodne zastupitelstvo koncem 
června, realizaci předpokládáme v době 
prázdnin.

Pokračování na straně 3

Slovo 
starostky

3. společné divadelní 
odpoledne, tentokrát 
v Tismicích

Pálení čarodějnic a stavění máje 2017

Den 
Rostoklat
Dětský den 
2017

Životní jubilea
Zdeňka Nekolná,  
Bohumil Šmejkal,  
Jaroslav Ertl,  
Danuše Poláková,  
Petr Hamták, všichni z Rostoklat

Kulaté výročí:  
Renata Fenclová,  
Jiří Jougl,  
Karel Svoboda, všichni z Rostoklat
Jana Štěpánová z Nové Vsi II

Stav účtu 
k 31. 5. 2017 je 66 778,51 Kč 
Nově přispěli: manželé Svatoňovi, 
Rostoklaty čp. 15 – 500 Kč



Radka Nováková

ZvěstovatelRostoklatský ZvěstovatelRostoklatský
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Slovo 
starostky

Ve čtvrtek 25. 5. jsme byli na spo-
lečném výletě v Poděbradech. 
Cestovali jsme vlakem přes Ko-
lín. Před devátou hodinou jsme 
přijeli do Poděbrad a vydali se 
lázeňským parkem ke kolonádě. 
U květinových hodin, které jsou 
pro toto lázeňské město typické, 
jsme se nechali vyfotografovat 
na památku. Odtud jsme došli na 
náměstí Jiřího z Poděbrad. Tady 
si každý podle svého zvolil buď 
prohlídku zámeckého nádvoří, 
případně okouknout obchůdky 
nebo navštívit cukrárnu. Paní 
Semánková nám doporučila Ji-
hočeskou restauraci na oběd, 
kde jsme se kolem jedenácté té-
měř všichni sešli. Přivítalo nás 
pěkné prostředí, příznivé ceny 
a jídlo všem velmi chutnalo. Po 

obědě jsme se vydali k přísta-
višti výletního parníku, kde nás 
čekala hodinová projížďka po 
Labi k Nymburku a zpět. Na lodi 
byla možnost občerstvení, a tak 
při kávě nebo skleničce dobré-
ho pití jsme si povídali, kochali 
se krásnou zelení podél břehů 
Labe, obdivovali žlutě kvetoucí 
stulíky ve vodě a hodinka plavby 
nám rychle utekla. Potom jsme 
prošli ke zdymadlu a vraceli se 
k nádraží. Cestou jsme si zakou-
pili lázeňské oplatky a příjemný 
výlet pomalu končil. Počasí nám 
opět přálo, nálada byla skvě-
lá. Věřím, že si všichni odnesli 
stejně příjemný zážitek jako já. 
Všem děkuji za účast a těším se 
zase příště.
  Jarka Šermauerová

J aro již naplno vzalo vládu do svých 
rukou, příroda rozkvetla a zakryla 

to, co se v zimě zdálo holé, chudé a ně-
kdy i zanedbané. Stejné je to i okolo nás 
ve vsi. Dlouho po zimě jsme se muse-
li dívat na nepořádek, rozbité silnice. 
O nápravu se můžeme, a většina z nás 
to také dělá, postarat sami. Zvelebuje-
me okolí domů a svoje zahrádky. Stejná 
je i snaha Obecního úřadu o celkový 
vzhled obce. Tady je však práce o mno-
ho těžší a složitější. My starší víme, že 
se vše dříve řešilo tak, že se svolala 
dobrovolná (povinná) brigáda. Dnes 
by to byla snaha asi marná. Ale zajistit 
úklid obce není jednoduché. Víme, že 
z rozpočtu obce zajistit potřebný počet 
pracovníků je nereálné. Opakované vý-
zvy s nabídkou placené práce vyzněly 

naplano. Teprve nyní pracují dva pra-
covníci prostřednictvím Úřadu práce, 
a je to hned znát.

Chci ocenit snahu OÚ situaci řešit na 
příklad i složitým jednáním se Správou 
a údržbou silnic a přimět je k opravě 
průjezdní komunikace na Břežany II. 
Daří se to i při údržbě dětského hřiště, 
úpravě chodníku k železniční stanici, 
nově doplněného o osvětlení, které oce-
níme v zimních měsících. V plánu je i re-
konstrukce a výstavba chodníků v obou 
částech obce a příjezdové cesty k vlako-
vé zastávce.

Jsem rád, že můžu konstatovat a oce-
nit trvalou snahu starostky a zastupitelů 
obce v péči o životní prostředí Rostoklat.

Děkuji jménem svým 
i spoluobčanů J. Lukáš

Ředitelka  pobočkové  sítě  Praha 
ČP,  s.p.  vyhověla  naší  žádosti 

a od pondělí 3. 7. 2017 bude upravena 
otevírací doba pobočky ČP Rostoklaty 
následovně:
Změna platí od 3. 7. 2017
Pondělí  8 – 10  14–17
Úterý  8 – 10  14–16
Středa  8 – 10  15–18 
Čtvrtek  8 – 10  14–16
Pátek  8 – 10  zavřeno
Změna  je  ze  strany  ČP  podmíněna 

několika kritérii:
Celkový  průměrný  týdenní  úhrn 

transakcí neklesne pod počet transakcí 
před účinností změny. V odpoledních 
prodloužených  hodinách  bude  min. 
15  transakcí.  Nebudou  zaznamenány 
negativní ohlasy na změnu.
Zkušební  doba  je  stanovena  na  12 

měsíců.  Věříme,  že  nová  otevírací 
doba  bude  vyhovovat  většímu  počtu 
zákazníků a budete služeb ČP více vy-
užívat  tak,  abychom  stávající  služby 
v obci nadále udrželi.
Doufáme, že se zvýší počet zákazní-

ků i z okolních obcí, kteří ocení příjem-
né vyřízení bez dlouhé čekací doby.

Výzva k občanům obcí Břežany II, 
Rostoklaty, Nová Ves II, Tuklaty 
a Tlustovousy
Městský úřad Český Brod, odbor 
životního prostředí a zemědělství, jako 
vodoprávní úřad příslušný podle § 106 
odst. 1 vodního zákona, vyzývá společně 
se starosty obcí Břežany II, Rostoklaty 
a Tuklaty k omezení odběrů vody 
z veřejného vodovodního řadu z důvodu 
nedostačující kapacity vody předané 
od dodavatele PVK-Praha společnosti 
VODOS s.r.o. Kolín.

Tato výzva se vydává na základě 
podnětu provozovatele vodovodu fi rmou 
VODOS s.r.o. Kolín, Legerova 21, 280 02 
Kolín.

Omezení se týká zejména zálivek 
zeleně, dopouštění bazénů, oplach 
techniky apod. Výzva je platná od 
1. 6. 2017 do 30. 9. 2017. Pozn.: Omezení 
se týká všech obcí na vodovodu Škvorec, 
jen je vydal jiný úřad.

Prodej popelnic 
od společnosti NYKOS
Jak postupovat: Občan si na CALL 
CENTRU NYKOSu, tel.: 702 208 250 
objedná nádobu s odvozem domů, řidič 
doručí v domluvený den nádobu společně 
s fakturou. Občan zaplatí fakturu za 
nádobu převodem na účet, variabilní 
symbol je číslo faktury

Druhá varianta je, že si občan pro 
nádobu přijede rovnou do NYKOSu, 
Ždánice 71 – zde je možnost zaplatit za 
popelnici i hotově, vhodné je dopředu 
zavolat a ověřit si dostupnost nádoby.

Výlet do Poděbrad a projížďka lodí

Jarní zamyšlení

Změna otevírací doby pobočky 
České pošty v Rostoklatech

Pokračování ze strany 1

Další výběrové řízení připravujeme na 
zhotovitele výstavby chodníku k trati ČD 
vč. přístupových cest. Odhadujeme, že 
výsledky VŘ budeme znát v září a realizace 
proběhne na podzim t.r. Náklady na stavbu 
budou hrazeny z rozpočtu obce.
Ministerstvo fi nancí, resp. Finanční úřad 

zvýšil počet kontrol dotací od různých 
poskytovatelů u obcí. Ani naše obec není 
výjimkou a v dubnu byla zahájena kontrola 
poskytnutých dotací z Ministerstva kultury 
za roky 2009 – dotace ve výši 384 000 Kč, 
za rok 2013 – dotace ve výši 400 000 Kč, 
rok 2014 – dotace ve výši 405 000 Kč a rok 
2015 – dotace ve výši 900 000 Kč, vše 
na opravu kostela sv. Martina. Kontrola 
byla ukončena začátkem června a bylo 
konstatováno, že všechny stanovené 
podmínky jsme dodrželi a nedošlo 
k žádnému pochybení. 
Toto konstatování se Vám může zdát 

jako samozřejmost. Realita je však jiná 
a dovolte mi krátké zamyšlení: Obce 
a města jsou „týrány“ neskutečnou 
byrokracií. Vyžaduje se toho po nás tolik, 
že si až říkám, že jde o to, aby opět vznikly 
„vesničky střediskové“, a my malé obce to 
prostě vzdaly. Stát se k samosprávě chová 
jako vrchnost, namísto, aby nám pomáhal. 
Po letech kontroluje, sankcionuje, vyžaduje 
zpátky dotace, které nám dal a které již 
zkontroloval poskytovatel dotace. Nejde 
jen o kontroly dotací, novelou zákonů 
týkajících se obcí nám hrozí sankce za 
např. nezveřejnění rozpočtového opatření. 
Ptám se, kde vznikla obci škoda, že starosta 
zapomene zveřejnit schválený dokument? 
I takto lze naplňovat státní rozpočet, 
z rozpočtu obcí.

CO JE NOVÉHO
�  Doplněno bylo pět svítidel u chodníku 

k trati ČD
�  Vyměněno bylo dopravní zrcadlo v NV II
�  Opravena byla příjezdová cesta 

k zastávce ČD, směr Praha
�  Provedeny byly revize herních prvků
�  Proběhl svoz nebezpečného 

a objemového odpadu
�  Od 1. 5. do 30. 11 máme tři zaměstnance 

z Úřadu práce
�  Na pokyn Dopravního inspektorátu 

Kolín byly ořezány větve stromů 
u silnice III.tř do Břežan II, které vadily 
ve výhledu

Jarka Šermauerová a Blanka Apltauerová

Vás srdečně zvou na Letní seniorské setkání
ve čtvrtek 15. 6. 2017 od 15 hodin v zasedací místnosti OÚ Rostoklaty
Volná zábava a prostor pro 
přátelské popovídání.
Informace k plánovanému 
podzimnímu výletu.
Občerstvení pro každého 
účastníka zdarma.
Těšíme se na Vaši účast

Hledáme brigádníka 
Obec Rostoklaty přijme brigádníka na sekání trávy v obci Rostoklaty a Nová 
Ves II. Podmínkou je znalost práce s křovinořezem a spolehlivost. Pracovní 
poměr na dohodu o provedení práce,
Odměna: 100 Kč čistého/hod.
Práce je vhodná pro zdatného důchodce nebo jako brigáda.
Zájemci, kontaktujte OÚ: tel. 321 672 721, 724 179 707, 
email: obec@rostoklaty.cz


