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Přivítáme nové
občánky
Dne 24. 2. 2007 ve 14.00
hod. v zasedací místnost OÚ
slavnostně přivítáme naše
nové občánky.
Je to 5 holčiček a 6 kluků.

Záměr
ZO na svém zasedání dne
15. 1. 2007 rozhodlo o vydání záměru na pronájem
obecního domečku vedle
OÚ (půdorys 7 x 5,2 m).
Objekt je vhodný ke skladovacím účelům (zaveden
pouze el. proud 220 V, bez
soc. zařízení). Zájemci, přihlaste se na OÚ.

PODNIKATELÉ
máte umístěnou svou reklamu na obecním pozemku?
Splatnost tohoto poplatku
je do 28. 2. 2007.

Výměna občanských průkazů
Dle nařízení vlády č. 612/2004 § 1 státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů, vydaných: odst c) do 31. 12. 1998,
za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do
31. 12. 2007.
■ Žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do
30.11. 2007; odst. d) do 31. 12. 2003, za občanské průkazy
se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. 12. 2008.
■ Žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do
30. 11. 2008.

Hlášení trvalého pobytu (TP)
Doporučený postup při ohlášení změny místa trvalého
pobytu
Občan je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k TP:
Příjmení, jméno, RČ, nový a předchozí TP občany, údaje
o vlastníkovi objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa TP.
Dále musí občan předložit: platný OP, doložit vlastnictví bytu
(domu). Pokud občan sám není majitelem, předložit úředně
ověřený písemný souhlas majitele nemovitosti či oprávněné
osoby, či se dostavit osobně na ohlašovnu s přihlašovaným.
Za přihlášení změny TP je stanoven správní poplatek ve výši
50 Kč. O nový OP si občan musí zažádat do 15 dnů od provedení změny na ohlašovně.

e čtvrtka 18. na pátek
19. ledna tohoto roku se
přes nás stejně jako přes celou
republiku přehnal orkán Kyrill,
který napáchal naštěstí pouze
materiální škody. Většinou byly
poškozeny střechy starších budov a hospodářská stavení.
V Rostoklatech byla mj. poničena střecha kostela, v Nové
Vsi II budova firmy Jamvak a kiosek u státní silnice. Následně
23. 1. 07 začal padat sníh, což
zkomplikovalo opravy střech,
napadlo cca 25 centimetrů.
Odklízení sněhu na místních
komunikacích zajišťuje smluvní
partner obce a na silnicích III. tř.
SÚS, chodníky zůstávají na každém z nás.
V minulém RZ jsem vás žádala o úklid chodníku před vaším
domem. Jistě jste si všimli, že
stále ne všichni z nás tak činí.
V minulém týdnu městu Louny
Ústavní soud potvrdil platnost
„Nařízení města“, kde byly stanoveny podmínky a pokuty pro
majitele nemovitostí ohledně neuklizeného sněhu. I my vydání
podobného „Nařízení obce“ připravujeme. Toto nařízení se nedotkne nikoho z vás, kteří sníh
odklízejí, je to pouze nástroj na
ty, kteří chodníky před svými domy nechávají neuklizené a nechávají ostatní brodit se sněhem.
V minulých dnech jsme zpracovali návrh „Plán rozvoje obce
2007–2010“. Po projednání
a schválení na ZO dne 12. února 2007 se s ním budete moci
seznámit ve vývěsce. Hlavním
úkolem je pokračovat na akci
kanalizace a ČOV, dále pokračovat při opravách a výstavbách
chodníků, výsadbě zeleně, doplnění dětských hřišť, a to v obou
částech obce. V Rostoklatech
budou dokončeny místní komunikace na návsi u rybníka.
Dle nařízení velení HZS jsou
obce povinny kontrolovat funkč-
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Z kroniky obce Rostoklaty a Nové Vsi II.
Rozloha, velikost a výstavnost obce ( 1948 )
Obec má 93 pop. č., z nichž
pět jest mimo obec, jsou to
čp. 42 (strážní domek dráhy při
křižovatce okresní silnice Rostoklaty–Tuklaty s dráhou,
čp. 43 (strážní domek na zastávce dráhy při křižovatce
okresní silnice Rostoklaty–Břežany s dráhou ), čp. 67 (domek
Boženy Svobodové u zastávky
dráhy), č.p. 87 (dům Jaroslava
Boháče při okresní silnici do
Břežan asi 200 m severně od
zastávky dráhy) a čp. 93 (domek Jolany Hamplové při státní silnici do Úval asi 900 m západně od Rostoklat. Většina
budov jsou hospodářská stavení, zbytek převážně obytné
domy a domky.
Kromě školy čp. 32, obytného
stavení čp. 11 a domu čp. 87,
které jsou jednopatrové, jsou
všechny domy přízemní nebo
přízemí s podkrovím. Budovy
jsou skoro výhradně zděné
a kryté převážně taškami,
v menším rozsahu eternitem
a dvě stavení došky.
Staré Rostoklaty stávaly jen
v severní části nynější obce, kde
stavení byla postupně seskupo-

vána kolem rybníka a tak, že
přední hranice domů tvořily pak
obrazec velmi podobný čtverci.
Jen kostel, čp. 1, tj. fara,
p. č. 15 a čp. 20, tj. kovárna vybočovaly z tohoto obrazce.
Z uvedeného prostoru rozšiřovaly se Rostoklaty hlavně směrem na jih ke státní silnici, částečně k Tuklatům a později
i podle okresní silnice k Břežanům a i směrem k Nové Vsi.
Nejstaršími stavbami zdá se
býti kostel a špýchárky v čp. 8,
13 a 14, z nichž špýchárek
v čp. 13 jest stavěn ze dřeva na
mazanici.
Stavitelských památek jest
poskrovnu. Nepřihlížím-li ke
kostelu, o němž bylo a bude pojednáno zvlášť, nutno v prvé řadě uvésti vstupní portál na starý
hřbitov, vzácnou to stavbu. Nemenšími památkami stavebními
jsou krásné zděné oblouky nad
vjezdovými vraty do statků čp. 6
a čp. 14 a do chalupy čp. 17,
z nichž zvláště oblouk nad vjezdovými vraty do čp. 14 jest
vzácností. Rovněž výše již uvedený špýchárek v čp. 8 jest stavitelskou pozoruhodností. Ku
stavitelským památkám nutno
konečně připočísti i oba pískov-

cové kříže v obci. O kříži na návsi před čp. 14 postaveným v roce 1824 pojednává podrobně
strana tři.
Pískovcový kříž na rozhraní
okresní silnice do Břežan a polní cesty do Nové Vsi postaven
byl kolem roku 1870 nákladem
manželů Josefa a Barbory
Chroustových z čp. 11 a byl na
podstavci opatřen nápisem, který dnes jest již porušen a z nějž
se zachovalo: „Nákladem manželů Josefa a Barbory Chroust
z Rostoklat, držitelů čísla 11 Léta…“ jest to jedna z posledních
památek na rostoklatský rozvětvený rod Chroustů, kterých bývalo v Rostoklatech tolik, že dodnes se mnozí mylně domnívají,
že po nich i obec své jméno dostala – Chroustoklaty.
Vodstvo
Jediný, uprostřed návsi se nacházející rybník neskýtá mnoho
přitažlivosti pro málo a mnohdy
nečistou vodu. Kromě rybníku
na návsi jsou u obce ještě tři
malé rybníčky, z nichž největší
jest u čp. 10, z dalších dvou jeden mezi čp. 8 a 9 a jeden na
zahradě čp. 11, ze kterého voda
vytéká do rybníčku v čp. 10.
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nost výstražné sirény signálem
(houkáním) vždy první středu
v měsíci ve 12 hod po dobu
dvou minut. Vezměte prosím na
vědomí tento cvičný poplach.
Nakonec připomínám, že dle
OZV je splatnost místních poplatků za odvoz TKO, užívání
veřejného prostranství do
28. 2. 2007!
Radka Nováková

Přivýdělek
Chcete se přivydělat v místě
svého bydliště?
OÚ hledá pro údržbu hřbitova v Rostoklatech pracovníka(ci) na cca 20 hod./ měs.

Policie ČR pobočka
Český Brod hledá do
svých řad nové policisty
Požadavky: bezúhonnost,
dobrý zdravotní stav, ukončené střední vzdělání, spolehlivost.
Nabízí: zajímavou práci s profesním růstem a dobré finanční ohodnocení.
Kontakt: 974874400,
974874207

Životní jubilea
✿ Omlouváme se panu

Jaroslavu Strnadovi,
který v lednu oslavil
kulaté životní jubileum.
v měsíci únoru
✿ Lauber Stanislav
❀ Brožková Věra
❀ Křečková Eva

✝ V měsíci lednu nás navždy opustily paní Marta Barkóciová z Nové Vsi II ve věku 57 let a paní Marie Řidkošilová z Rostoklat ve věku nedožitých 68 let.
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Poděkování
Jubilantka paní M. Kvasničková děkuje tímto za blahopřání a pozornost, které se
jí dostalo od zastupitelstva
obce a všech gratulantů.

Tiráž
Rostoklatský zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Redakce: OÚ Rostoklaty, číslo popisné 32;
Uzávěrka do 10. každého měsíce. Náklad 160 výtisků. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně.

