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Rostoklatský Zvěstovatel
zpravodaj Obecního úřadu Rostoklaty

říjen 2007

Opravme si kostel
stav účtu u KB 35-9512550277/0100 k 22. 10. 2007

155 314 koruny
výtěžek Benefice 13. 10. 07 31 032 korun
Nově přispěli: H. Nováková, M. Kořínková, E. Hamtáková,
E. Albrechtová, J. Kvasničková, p. Poušek, M. Hušner, J. a R. Mokošínovi. Společnost Zakládání staveb a. s., poskytla 50 000 Kč

Martinské posvícení
opět v Rostoklatech
Srdečně Vás zveme na
Martinské posvícení, které
se koná 10. 11. 2007 od
20 hod. v Kulturním domě.
K poslechu a tanci hraje
kapela Reminiscence.

Info pro občany
Vyhodnocení soutěže
O nejhezčí vzhled domu
a okolí 2007
1. místo
č. p. 60 – B. Šmejkal Rostoklaty – odměna 3 000 Kč
2. místo
č. p. 14 – F. Dlouhý N. Ves II
– odměna 2 000 Kč
3. místo
č. p. 47 – M. Kröschelová Rostoklaty – odměna 1 000 Kč
Za jejich snahu o zlepšení
vzhledu obce vyhodnoceným
i všem, kteří podobně zkrášlují
obec, děkujeme.

Vzhledem k tomu, že část spoluobčanů je netečná k údržbě
zeleně před svým domem
a údržba obecními pracovníky
je časově náročná, bylo rozhodnuto, že na neudržované
plochy budou postupně vysázeny okrasné bezproblémové
dřeviny a keře.
Kontejnery nejsou
skládka!
V poslední době se šíří ve vsi
nešvar s odkládáním různého
odpadu včetně velkoobjemového ( koberce, lina, atd.) a ne-

bezpečného (TV, elektroodpad
a pod.) v kontejnerech s tříděným odpadem či vedle nich.
Tento materiál svozová firma
s tříděným odpadem neodveze
a je nutné ho uklízet pracovníky OÚ !
Žádáme vás, abyste tyto druhy
odpadu zásadně neukládali
volně ke kontejnerům a využívali svoz velkoobjemového
a nebezpečného svozu, který
probíhá 2 x ročně a plně hradí
obec. Pokud jste svědky, že tak
činí cizí lidé, je nutné je upozornit, nebo nahlásit na OÚ.

číslo 44

Slovo starostky

Rostoklaty
na nohou!

P

rožili jsme společně největší kulturně společenskou
akci pořádanou v Rostoklatech.
Pod názvem „Traverza Fest – benefiční akce na záchranu kostela
svatého Martina“ za krásného
podzimního dne se podařilo
shromáždit obyvatele a pro ně
připravit bohatý kulturní program
s doprovodnými akcemi na uzavřeném náměstí a v Kulturním
domě.
Úspěch celého dne zajistili
členové a příznivci Traverzy
v čele s Janem Pakandlem.
Vyjádření díků nemůže zahrnout všechny, ale výsledek hovoří za každou i malou pomoc
nebo alespoň sympatie a účast
obyvatel. Celé akci předcházely
i brigády na úpravě okolí kostela, kterých se zúčastnily skupiny
sportovců, dále členové zájmových spolků a jednotliví obyvatelé Rostoklat i okolí.
Zvláště bych chtěla poděkovat jménem svým i ZO sponzorům, partnerům a účinkujícím:
Alpin Pro, Baloun Luboš – občerstvení, Břežanská pálenice,
Česká Korouhev, Elektro Heřtus
a syn, Lascort, s. r. o., Palace reality, Plzeňský Prazdroj, a. s.,
Technické služby Český Brod,
ASIG – dopravní značení, Českobrodská garda, kapela Reminiscence, Aerobik týmy E. Pivoňkové, Vox Bohemica, Chorus Angelicus, Christi, ZUŠ Nymburk,
Pharao Music Club Kolín, Profi
Color Nová Ves II, Škvorecká
uzenina, Taxislužba Kostelec
n. Č. l., Trilobit – čerpací stanice,
V + T mat, Zámečnictví STOP –
Karel Procházka.
Celkové
náklady
činily
116 127,50 Kč, výnosy
147 159,50 Kč. Zisk 31 032 Kč
byl uložen na účet pro obnovu
kostela.
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Pokračování ze strany 1
Pořádání akce byl směr, kterým se snažíme o nápravu věcí,
zlepšování prostředí obce a získávání pocitu sounáležitosti nás
všech.
O průběhu dalších prací,
tj. kalkulaci nákladů na opravu
na základě Zprávy o historickostavebním průzkumu, a o dalších údržbových pracích vás budeme průběžně informovat.

Radka Nováková

Totální očista obce
Podzimní svoz NO a VO
se v obci uskuteční dne
3. 11. v sobotu
v Rostoklatech u OÚ
ve 13.15 – 14.00 hod.
v N. Vsi II u rybníka
ve 14.10 – 14.40 hod.
Odpad přivezte v uvedenou dobu a předejte přímo posádce. Netvořte
skládky předem!
Sběr železného šrotu
provedou sportovci ve
stejný den 3. 11. v sobotu od 8.00 hod. Materiál
vystavte před domy až
v sobotu ráno, aby nemohl být kraden nepovolanými osobami!

Životní jubilea
v měsíci říjnu
z Rostoklat
❀ Libuše Strnadová
✿ Bohumil Holub
❀ Marie Tláskalová
✿ Ladislav Machulka
❀ Zdenka Kapalová
z N. Vsi II
❀ Maria Červeňáková
Omluva: Omlouváme se za chybné
uvedení jubileí v minulém čísle RZ
místo v září jsme opakovaně napsali v srpnu.

Tiráž

Registrační číslo ministerstva kultury: MK ČR E 17770; Rostoklatský zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bez-

platně. 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.

