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V sobotu 25. července 
se konala u kostela sv. 

Martina svatba. Historické 
místo uprostřed Rostoklat 
si vybrali místní snoubenci 
slečna M. Slušná a pan 
V. Houdek. Probíhající 
restaurátorské práce 
znemožnily využít přímo 
prostory kostela, přesto díky 
pracovníkům OÚ vznikl 
krásný prostor. Novomanželé 
si své ANO řekli krátce 
po 11 hod za přítomnosti 
svědků, rodičů a přibližně 
50 hostů. Přejeme manželům 
Houdkovým spokojené 
a šťastné manželství, plné 
lásky a porozumění.

N ovinkou pro občany 
bude zasílání pozvánek 

na zasedání zastupitelstva 
obce SMS zprávou. ZO 
vychází vstříc přání občanům 
Nové Vsi II a Osadnímu 
výboru a nově bude OÚ 
zasílat SMS o konání 
zasedání ZO. Zveřejňování 
pozvánek na webu a vývěsce 
obce zůstává beze změn.

V  době od 24. 8. 
2015–25. 10. 2015 

Uzavírka silnice III/24512 
od křižovatky se sil. II/245 
v obci Černíky až začátek 
obce Břežany II směr od 
obce Černíky. Důvodem 
uzavírky je oprava opěrné 
zdi v km 1,46 v k.ú. Břežany 
II. Objízdná trasa je vedena 
přes Novou Ves II a Český 
Brod, po dobu objížďky bude 
v naší obci snížena rychlost 
na 40 km/hod. 

Slovo 
starostky

Červencová svatba  
v kostele Svatého Martina

Dopravní uzavírka:
24. 8. 2015 – 25. 10. 2015
od křižovatky silnice II/245 v obci 
Černíky až začátek obce Bežany II
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Sběr odpadů
Sběr velkoobjemového, nebezpečného 
a elektroodpadu se koná v sobotu 
26. 9. 2015.
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

Rozšíření sběru separovaného 
odpadu
Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření 
sběru separovaného odpadu. Nově 
bude umístěn zvon na sběr kovu, a to 
jeden kus v Rostoklatech u pošty a je-
den zvon v NV II
V Rostoklatech u pošty bude umístěn 
další kontejner na papír. 
Zahájíme sběr jedlých olejů a tuků, 
jednu popelnici umístíme v Rostokla-
tech a jednu v NV II. Jedná se o klasické 
popelnice se speciálním označením. 
Sběr tuků zabrání vylévání tuků do 
kanalizace.

Stav účtu
Ke dni 31. 8. 2015 je na účtu
441 123,88 Kč
Nově přispěli: Ludmila Škopová 200 Kč, 
Emilie Hamtáková 500 Kč

Jubilea
Marie Semánková, Alena Chrpová, 
Jan Mokošín, Marie Dlouhá, 
Helena Mesteková, František Rezek, 
Jan Hanuš, Václava Šmejkalová, 
všichni z Rostoklat
Kulaté výročí: Vladimír Kolankiewicz 
z Rostoklat
Zemřeli: Milena Kröschelová, 
Jaromír Mokošín, z Rostoklat, 
Zdeněk Frühauf z Nové Vsi II

Vážení  čtenáři,  přá-
telé  literatury.  Zná-

te  dobře  mýtický  vrch 
Klepec  na  Kolínsku? 
Tamní  kamenné  městeč-
ko  s  ukázkou  selektivní 
eroze říčanské žuly skrý-
vá mnohá  nepoznaná  ta-
jemství.  Naučná  stezka, 
sázení památných stromů 
nebo  vzkříšení  tradice 
setkávání  v  podobě  kaž-
doročních  slavností  Dne 
Země  se  staly  podnětem 
ke sběru materiálů. 
Od  roku  2010  pra-

cujeme  s  osmičlenným 
autorským  kolektivem 
na  zbrusu  nové  regionální  publikaci 
s  názvem  Klepec  –  vrch  na  Kolínsku, 
jíž  hodláme  vydat  u  příležitosti  10.  vý-
ročí  regionální kulturní akce Den Země 
na Klepci 17. dubna 2016. Naším cílem 
je  zapojit  co nejvíce  lidí,  vydat kvalitní 
knihu obohacenou historickými fotogra-
fi emi a grafi kou, pokusit se zachytit ge-
nius loci místa a vyvrátit polopravdy za 
pomoci neznámých příběhů a skutečnos-
tí.  Publikace  se  bude  zabývat  ochranou 
přírody,  těžbou  kamene,  geologickými 
poměry,  turistickým  ruchem,  kulturní-
mi akcemi, pomístními jmény, pověstmi 
a  archeologickými  nálezy.  Průvodcem 
jednotlivých kapitol se stanou významné 
osobnosti z řad geologů, historiků, politi-
ků, stavitelů, archeologů, trampů, mistrů 
turistiky,  geognostiků  nebo  spisovatelů, 
které s Klepcem jakkoliv přišly do styku 
a mezi nimiž se objeví i zakladatelé nebo 
průkopníci  vědních  oborů  na  českém 
území.  I  vy  se můžete  zúčastnit  našeho 
projektu a stát u zrodu naší publikace. 
Chcete  vědět  jak  na  to?  Vyvěsili 

jsme  knihu  na  crowdfundingový  portál 
www.hithit.com,  kde  si  můžete  knihu 
včas  zarezervovat,  získat  více  informa-
cí, podpořit její vydání, nebo si ke knize 
vybrat zajímavé odměny šité každému na 
míru.

za autorský kolektiv Jan Psota ml.

V lednu  tohoto  roku  byla  podepsána 
Smlouva  o  poskytnutí  účelové  do-

tace  z  rozpočtu  Středočeského  kraje  ze 
Středočeského  Fondu  podpory  dobro-
volných hasičů a složek IZS v rámci Te-
matického zadání Opravy a rekonstrukce 
hasičských zbrojnic. 
Výše  poskytnuté  dotace  činí  477  390 

Kč. K přípravě projektu byla jmenována 

komise ze zástupců SDH a zastupitelů. Ti 
v minulých týdnech dokončili přípravné 
práce od souhlasů NPÚ až po dokončení 
výběrových  řízení.  Předpokládáme,  že 
práce budou zahájeny v září. V plánu je 
výměna střešní krytiny, zateplení střechy, 
výměna oken a vjezdových vrat, zateple-
ní fasády a nové elektro rozvody v hlavní 
části budovy. 

V  minulých  týdnech  bylo  dokončeno 
geodetické zaměření obce Rostoklaty 

a Nová Ves II, které bylo nutné pro zpraco-
vání projektů opravy a výstavby chodníků 
a místních komunikací  v obci. Projektant 
ing.  Jiří  Sobol  vypracoval  návrh  řešení. 
S  návrhem  se  můžete  seznámit  na  webu 
obce  a  v  tištěné  podobě  v  kanceláři OÚ. 
Žádáme všechny občany, aby nahlédli do 
návrhu  a  nejpozději  do  25.  9.  2015  nám 
sdělili  připomínky  či  námitky.  Po  tom-
to  datu  budou  připomínky  vyhodnoceny, 
oprávněné  připomínky  budou  zapracová-
ny do projektu. Následně budou požádány 
všechny dotčené organizace o souhlas s re-
alizací. 

Topíte  uhlím  či  dřívím  v  kamnech 
nebo  plynovém  kotli  a  chcete  se 

vyhnout  problémům?  Nařízení  vlády  č. 
91/2010 stanovuje, že každý komín musí 
alespoň jednou ročně projít kontrolou.
Nabízíme  Vám  využití  služeb  ověře-

ných kominických služeb. 

Termín provedení kontroly: pá-
tek 2. 10. 2015 od 14 hod., sobota 
3. 10. 2015

Cena: 500 Kč za 1 průduch.

Pokud  máte  zájem  o  nabízenou 
službu, přihlaste  se,  prosím na OÚ do 
18. 9. 2015.

ŘSD v červnu 2015 požádalo zastupitel-
stvo obce Rostoklaty o povolení káce-

ní dřevin rostoucích mimo les v souladu se 
zákonem č. 114/1992 Sb, § 8. Konkrétně se 
jednalo o topol kanadský na poz. 615 v k.ú. 
Nová Ves II. ŘSD doložilo ke své žádosti 
odborný posudek se závěrem, že se posu-
zovaný strom rostoucí v těsné blízkosti ko-
munikace  I/12  je  napadený hnilobou  tak-
řka v celém průměru. Jedná se o přestárlý 
strom, který začíná odumírat. 
Znalec doporučil co nejrychlejší odstra-

nění. Většina členů ZO si plně uvědomila 
nebezpečnost  situace a na červnovém za-
sedání udělilo ŘSD souhlas s kácením. Na 
konci  července  odborná  fi rma  provedla 
kácení,  které  bylo  vzhledem  k  velikos-
ti  a  umístění  stromu  velmi  náročné.  Stav 
stromu plně odpovídal znaleckému posud-
ku, jednalo se o velmi nebezpečný strom, 
jeho  stav  můžete  posoudit  z  přiložených 
fotografi í. 

Prázdninové  měsíce  byly  mimo  jiné 
ve  znamení  černých  skládek,  jejich 

likvidace  a  zjišťování  původců. Nejkri-
tičtějším  místem  je  dlouhodobě  silnice 
III. tř z Rostoklat do Tuklat. Zaměstnan-
ci obce pravidelně sbírají a uklízí odpad, 
který nám kdosi „odloží“. 
Tentokrát jsme nalezli v odpadech doku-

menty, které ukazovali na majitele odpadu. 
Jednalo se o  jednu rodinu z Nové Vsi II, 
z  Břežan  II,  z Horoušan.  Zástupce  rodin 
jsme kontaktovali, někteří budou po dobu 
několika týdnů uklízet svěřenou část obce, 
jiní uhradili náklady na likvidaci. 
Velmi bych chtěla poděkovat zaměst-

nanci  obce  panu  Lukáši  Dobřanskému, 
který prokázal přímo detektivní znalosti. 
Děkuji i vám všem, kterým není vzhled 
naší  obce  lhostejný  a  aktivně  pomáhají 
jak při úklidu, tak při prevenci.

Zastupitelstvo  obce  vyhovělo  žádosti 
členům Osadního  výboru Nová Ves 

II o poskytnutí sítě a míče na volejbal. 
V  srpnu  bylo  volejbalové  vybavení 

pořízeno  a  předáno  předsedkyni  OV  I. 
Večeřové. Vybavení je možné si zapůjčit 
po  telefonické  dohodě  u  Ivany Večeřo-
vé – mobil 602 292 937 nebo Ivety Vo-
máčkové – mobil 777 165 293, vždy den 
před využitím. Volejbalová síť a  míč na 
volejbal  budou  zapůjčeny  proti  podpisu 
a vratné záloze 200 Kč. Věříme, že nové 
možnosti  využijete  a  volný  čas  strávíte 
aktivně při hře

Nová publikace o vrchu klepci Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice pomocí členů SDH

Opravy a výstavby 
chodníků a místních 
komunikací 

Máte již 
povinnou kontrolu 
komínu?

Kácení topolu v Nové Vsi II

Černé skládky v obci

Zahrajte si 
volejbal Letošní tropické letní dny, kterých jsme si o prázdninách uži-

ly víc než dost vystřídal týden, kdy jsme 
si mohli  trochu odpočinout od sluníčka. Ochladilo se a my 

jsme se vůbec nezlobili, protože jsme
pro děti chystali v Nové Vsi II maškarní karneval. Měli jsme 

připravené tanečky a hry hlavně s vodou, které děti velmi potě-
šily. V pestrobarevné ohrádce jsme se mohli setkat např. s prin-
ceznou,  beruškou,  mušketýrem,  roztleskávačkou,  zdravotní 
sestřičkou, fotbalistou, nebo mumii. Všichni jsme si užili pří-
jemné prázdninové odpoledne.
Nyní když čtete tento příspěvek, prázdniny dětem už skonči-

ly a začaly jim povinnosti. Přejeme všem dětem, ať školákům 
nebo těm menším, aby se jim dařilo a měly pořád tak rozzáře-
nou tvář jako na maškarním u nás v Nové Vsi II. 

Za Osadní výbor: Ivana Večeřová

Teď už hurá do školy 


