
ZvěstovatelRostoklatský
říjen
2013 
číslo 105

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 

Tiráž Registrační číslo ministerstva kultury: MK ČR E 17770; Rostoklatský Zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Náklad: 230 výtisků. Redakce: OÚ 
Rostoklaty, číslo popisné 32; Uzávěrka do 10. každého měsíce. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně. Vytisklo Úvalské copycentrum.

R ádi bychom vás pozvali v sobotu 
9. listopadu ve 14 hodin na pro-

hlídku kostela sv. Martina. Kostel je od 
roku 2008 v majetku obce. Od té doby 
se jeho stav výrazně změnil k lepšímu. 
Připravujeme pro vás informační tabule 
o historii kostela , o průběhu rekonstruk-
ce  i o získaných dotacích. Promítat bu-
deme fotografie z průběhu rekonstrukce 
od roku 2009. Připraveno bude malé 
občerstvení. Těšíme se na viděnou. 

S tavitelství Řehoř připravilo 
prvních cca 20 čerpacích šachet 

k montáži čerpadel. V minulých dnech 
proběhla kontrola jejich stavu  za 
účasti technického dozoru a zástup-
ců obce. ČŠ, které prošly kontrolou 
budou v následujících dnech osazeny 
čerpacím zařízením. Stavební firma 
posílila pracovní čety, na více mís-
tech v obci byly  zahájeny práce na 
přípojkách i pokládce hlavního řadu 
na státní I/12. Uvědomujeme si, že 
výkopy znepříjemňují pohyb po obci 
ať pešky či autem. Buďte, prosíme, tr-
pěliví, za půl roku by měla být stavba 
dokončena.

V  minulých týdnech bylo polože-
no ve dvou ulicích v Rostokla-

tech  nové kabelové vedení veřejného 
osvětlení. Abychom ušetřili náklady za 
zemní práce, koordinovali jsme poklád-
ku kabelu s uložením kanalizace. Další 
významnou akcí byla výměna sloupů 
veřejného osvětlení na státní silnici I/12. 
Stav sloupů odpovídal jejich stáří, reálně 
hrozil jejich pád. 
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Slovo starostky

Radka Nováková

SDH Rostoklaty zve děti nejen z Rostoklat na

která se koná v sobotu 12. října 2013
od 14:00 na fotbalovém hřišti v Rostoklatech.
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iády Srdečně Vás zveme na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KOSTELA SV. MARTINA ROSTOKLATY
sobota 9. listopadu 2013 od 14 hod

Na viděnou se těší zastupitelé Obce Rostoklaty
Občerstvení zajištěno.
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Pozvánka do divadla 
ROKOKO 

Máte zájem o společnou cestu 
za nákupem do Polska?

SBÍRKA  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
Občanské sdružení Diakonie Broumov 

vyhlašuje sbírku 

l  letního a zimního oblečení (dámské, pánské, 
dětské)

l  lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon  
l  látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 

nám odřezky a zbytky látek) 
l  domácí potřeby - nádobí bílé i černé, 

skleničky - vše nepoškozené 
l  vatované a péřové přikrývky, polštáře 

a deky 
l obuv – veškerou nepoškozenou 
l hračky – nepoškozené a kompletní 
l peří, péřové přikrývky a polštáře 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
l  ledničky, televize, počítače a jinou 

elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů 

l  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se 
transportem znehodnotí 

l  znečištěný a vlhký textil 

Sbírka se uskuteční:
Obecní úřad Rostoklaty čp. 32 

od 1. 11. do 10. 11. 2013 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či 

krabic,  aby se nepoškodily transportem 

Životní jubilea
Libuše Srtnadová, 
Marie Tláskalová, 
Věra Vohánková 
všechny z Rostoklat 

UKONČENÍ SVOZU 
BIO ODPADU 

Poslední svoz BIO odpadu 
se uskuteční 22. 10. 2013. 
Od 29. 10. 2013 bude 
týdně svážen komunální 
odpad.  

SVOZ 
VELKOOBJEMOVÉHO, 
NEBEZPEČNÉHO 
A ELEKTRO ODPADU 

Koná se v sobotu 12. října 
2013. 
Rostoklaty u OÚ
10.50–11.30 hod. 
Nová Ves II u rybníka  
11.40–12.20 hod. 
ODPAD PŘEDEJTE 
 PŘÍMO PRACOVNÍKŮM 
 SVOZOVÉ FIRMY!
Děkujeme 

OZNÁMENÍ 
O PŘERUŠENÍ 
DODÁVKY ELEKTŘINY 

ČEZ Distribuce, a. s. 
oznamujeme, že v obci 
Rostoklaty, v části 
novostaveb od křížku 
směrem na Břežany II 
bude přerušena dodávka 
elektrické energie, a to od 
9 do 12 hod. 

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 30. 9. 2013 je 
411 966,37 Kč

Představení: Oddací list  
Termín: 2. 11. 2013 od 19 hod 
Originální rodinná komedie. V jedné izraelské rodině 
se provdává dcera, avšak konzervativní matka ženicha 
vyžaduje oddací list rodičů nevěsty. Ten však kupodivu 
není k nalezení. Řada komických situací s jemnou 
nadsázkou a chytrou ironií provokuje i k zamyšlení: vzali 
bychom si svého partnera i po dvaceti letech společného 
soužití? 
Hrají: Jan Vlasák, Taťjana Medvecká, Marika 
Procházková, Marcel Rošetzký, (alt.) Jiří Hána/Martin 
Hofmann, Radka Fidlerová 
Cena: 320 Kč 
Autobusovou dopravu zajišťuje OÚ. 
Zájemci, přihlaste se do pátku 18. 10. 2013. 

Předpokládaný termín: sobota 30. 11. 2013 
Místo: Kudowa Zdroj 
Cena dopravy bude rozpočítána dle počtu přihlášených. 
Zájemci, přihlaste se do 20. 10. 2013.
Záloha: 350 Kč při přihlášení 
Pokud se zájezd neuskuteční, záloha Vám bude vrácena. 

2. ročník Klubu Chroustík
P o prvním úspěšném roce zveme opět všechny tvořivé děti k pravidel-

nému setkávání. Zahájíme ve čtvrtek 17. října v 16. hodin v zasedací 
místnosti OÚ a budeme se scházet vždy ve čtvrtek od 16.00 do 18.30 hod. 
Čeká na vás spousta nových nápadů s využitím přírodních materiálů, pa-
píru, různých technik malovaní a dekorování, uvítám i vaše nápady. Před 
Vánocemi budeme vyrábět ozdoby, kterými již tradičně ozdobíme vánoč-
ní stromek. Kroužek je pro děti bez omezení věku, s předškoláky uvítáme  
i doprovod dospělého,  který jim pomůže se stříháním a složitější úpravou 
vyráběného díla. 
Na každém setkání bude dětem zajištěn pitný režim i svačinka.
Přijďte tvořit! Těšíme se na všechny děti z Rostoklat i Nové Vsi.

Jarka Šermauerová a Jitka Valachová 


