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V  březnu všichni ti, kteří jsou 
napojeni na kanalizaci obdrželi, 

první faktury za stočné na rok 2016. 
Připomínáme Vám povinnost hlásit 
důležité změny, především změny 
v počtu osob užívajících kanalizaci. 
Včasným oznámením změny nám 
ušetříte práci při opravách daňových 
dokladů. Děkujeme vám za výbornou 
platební morálku. 

V březnu 2016 vydal odbor životního 
prostředí a zemědělství Městské-

ho úřadu v Českém Brodě Kolaudační 
souhlas s užíváním stavby kanalizace 

Rostoklaty řady „C1“ a „C-a“ a po-
družné řady a čerpací šachty. Jedná se 
o 14 šachet v lokalitě Palace Reality. 
V březnu proběhla s občany informační 
schůzka ke gravitačnímu napojení a již 
bylo spuštěno osm čerpacích šachet. Vě-
říme, že zbývající nemovitosti se připojí 
co nejdříve. 

Společně s kolegy zastupiteli a odbor-
ným znalcem pokračujeme v přípravě 
vydání obecně závazné vyhlášky (OZV) 
o místním poplatku za zhodnocení 
stavebního pozemku možností jeho 
připojení na stavbu kanalizace. Vydání 
OZV předpokládáme do 3–4 měsíců. 

Ač to není vidět, pokračujeme na 
přípravě projektů opravy a výstav-

by chodníků a místních komunikací. Re-
spektive, zahájila jsem jednání s majiteli 
pozemků, kde jsou umístěny stávající 
chodníky a silnice. Jedná se o cca 50 
pozemků, které musíme majetkově 
vypořádat. Zastupitelstvo obce na svém 
zasedání v březnu odsouhlasilo jednot-
ný postup. Děkuji všem majitelům za 
vstřícný přístup. Bez majetkového vy-
pořádání obec nemůže požádat o vydání 
stavebního souhlasu ani žádat o dotace. 

Slovo starostky

Pokračování na straně 3

Sbor dobrovolných hasičů Rostoklaty pořádá
v sobotu 30. 4. 2016 od 16:00 hodin
na návsi u rybníka

a znovuotevrení hasicské zbrojnice po rekonstrukci ˇ ˇ
Orientacní casový harmonogram:
8:00 výprava pro strom do lesa (dobrovolníci vítáni)
16:00 zahájení oslav, slavnostní prestrižení pásky, zdobení stromu
17:00 zapálení ohne
18:00 stavení máje
19:00 - ? stráž u máje

ˇ ˇ

ˇ
ˇ

ˇ Burty a limo pro deti zdarma.
K tanci a poslechu zahraje živá kapela.

ˇ ˇ

&

         

P O Z V Á N K A  

na 2. společné divadelní odpoledne, pořádané ve spolupráci obcí 

Rostoklaty, Tismice, Přišimasy, OS Vrátkov a nově Břežany II   

srdečně zvou své občany v neděli  15.května 2016 od 16 hod  

na divadelní přestavení 

 „ Zítra to roztočíme Jaroušku“.  

Představení se koná v kulturním domě Rostoklaty č.p. 27 

Občerstvení zajišťuje OS Vrátkov společně s Obcí Rostoklaty.  

Vstup je pro občany zdarma vč. autobusové dopravy.  

Zájemci z obce Rostoklaty a Nová Ves II, přihlaste se na OÚ  

do 30.4.2016, tel. 321 672721 
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Pokračování ze strany 1

Slovo 
starostky

Zahájení svozu BIO odpadu
V úterý 12. dubna 2016 bude 
zahájen svoz BIO odpadu, který 
bude dále vždy probíhat v lichý 
týden. Svoz komunálního odpadu 
bude probíhat v sudé týdny. (RNo)

Oznámení o přerušení 
dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce a. s. oznamuje 
přerušení dodávky elektřiny:
Rostoklaty – celá obec 
–  v pátek 8. 4. 2016 od 7.30 do 

17.30 hod
–  ve čtvrtek 14. 4. 2016 od 7.30 

do 17.30 hod
–  ve středu 20. 4. 2016 od 7.30 do 

17.30 hod
–  v pondělí 25. 4. 2016 od 7.30 do 

17.30 hod

Nová Ves II – domy u ČOV, 
ČOV a vrakoviště – v pondělí 
11. 4. 2016 od 11.30 do 15 hod.

Nová Ves II – celá obec mimo 
novostavby – v pondělí 
18. 4. 2016 od 12.00 do 15.00 hod

Bližší informace můžete získat na 
poruchové lince 840 850 860.

Stav účtu
Stav účtu k 31. 3. 2016 je
92 107,11 Kč
Nově přispěli:
Myjavcová Lenka 100 Kč, 
Hamtáková Emilie 200 Kč, 
Václava Šmejkalová 200 Kč 
všechny z Rostoklat

Životní jubilea
Alena Svatoňová,
Jiří Doležal, 
Ladislav Kubelka, 
Marie Sejrková, 
Jaroslava Grocholová, 
Helena Nováková, 
Emílie Rezková, 
Antonie Machulková, 
Blanka Apltauerová, 
Marie Vavreková, 
Jozef Struhár, 
Jiřina Potzová, 
Josef Apltauer, 
Marie Gazdagová, všichni 
z Rostoklat
Jozef Barkóci z Nové Vsi II

Ministerstvo kultury ČR 
z Programu záchrany 

architektonického dědictví 2016 
přislíbilo dotaci ve výši 800 tisíc 
korun na pokračování restauro-
vání a obnovy interiéru kostela 
sv. Martina. Díky této podpoře 
budeme pokračovat v záchraně 
interiéru. Nově je rozsah prací 
rozšířen o stavební práce, které 
nejsou prováděny restaurátorsky, 
jedná se především o opravy 
nesoudržných omítek, opravy 
podlah, oprava schodišť, dveří 
do sakristie a další. Na tyto práce 
bude vyhlášeno výběrové řízení.

I v letošním roce zastupitelstvo 
podporuje spolkovou činnost, 
v nejbližších dnech se můžete 
těšit na tradiční čarodějnice 
a stavění máje pořádané SDH, 
v květnu na rybářské závody.

Srdečně Vás zveme v sobotu 
16.dubna 2016 na 10.výročí 
Den země na Klepci , kde bude 
mít naše obec Rostoklaty stánek 
společně s obcí Tismice.

Připomínáme všem zájemcům 
o divadelní představení „ 

Zítra to roztočíme, Jaroušku“, 
přihlaste se do 30. 4. 2016 v kan-
celáři OÚ.

Country bál 2016
V sobotu 20. 2. 2016 uspořádal Sbor dob-

rovolných hasičů Rostoklaty již 6. roč-
ník Country bálu. Dveře kulturního domu se 
otevřely před osmou hodinou večerní a zá-
stupci SDH začali vítat první hosty. Asi de-
set minut po osmé, kdy byl sál plný asi jen 
z poloviny, ptal se kapelník hudební forma-
ce Skupenství, zda ještě dorazí další hosté, 
zda budeme čekat nebo to mají rozjet. Když 
jsem odpovídala, že mů-
žeme začít a že bude určitě 
plno, bylo to spíše přání než 
příslib, rezervací nebylo ten-
tokrát mnoho. Ale přízniv-
ci country hudby a našeho 
tradičního bálu nezklamali 
a před devátou byl sál plný.

Tříčlenná kapela Skupen-
ství, která k nám přijela až 
z Plzně, se zhostila svého 
poslání lépe než na výbornou. Písničky, 
které zazněly, potěšily jak tanečníky, tak 
i posluchače. Velkým překvapením veče-
ra se stal zástupce restaurace Trincea, jed-
noho ze sponzorů našeho bálu. Po dohodě 
s hudebníky se k nim připojil a doprovodil 
je na foukací harmoniku. Harmonikář-dob-
rovolník zůstal nakonec s kapelou na pódiu 
po celý zbytek večera a svým umem oboha-
til hudební zážitek všech přítomných. Ještě 
musím vyzdvihnout výkon mladého Honzy 
Polaty, jednoho ze členů Skupenství. „Ten 
kluk umí hrát snad na všechno, co mu padne 

do ruky“, dozvěděla jsem se od kapelníka. 
A já musím říct, že housle v podání Honzy 
neměly prostě chybu.  

V průběhu večera se dobrovolníci z řad 
hostů zúčastnili dvou soutěží – tance s jabl-
kem a již tradičního tance kolem židlí. Vý-
herci se mohli díky vyhraným poukázkám 
občerstvit zdarma na baru. Večer doplnil 
svým zábavným vystoupením náš kamarád 

Petr Polášek, hasič z Tuklat. 
Do mikrofonu přednesl tři 
vtipné povídky – Příběh na 
„H“, Telefonní seznam a Po-
prvé. Zakoupené lístky štěstí 
mohli hosté vyměnit za ceny 
krátce po 22. hodině. Někdo 
však tombolu rozkradl… 
Zhasnout a vyzvat zloděje, 
aby tombolu vrátili, jsme ne-
chtěli riskovat. Ceny, které 

se ztratily, jsme nahradili, každý výherce byl 
nakonec odměněn.

Hosté bálu se velmi dobře bavili, count-
ry kapela Skupenství několikrát přidávala. 
Poslední song zazněl kolem půl třetí ráno. 
V tu dobu bylo na parketu ještě 43 hostů! 
Tak úspěšný bál jsme v Rostoklatech ještě 
neměli. Velký dík patří především kapele 
Skupenství. Děkujeme i všem sponzorům za 
jejich podporu a také Vám, hostům Country 
bálu, za Vaši účast. Budeme se těšit na další 
setkání s Vámi. 

Jana Kašová, SDH Rostoklaty

Zásnuby 
v Penzionu Anna
S radostí vám oznamujeme, že 

dne 16. 3. 2016 se v Penzionu 
Anna zasnoubila paní Helena Je-
línková z Rostoklat s panem Vác-
lavem Kohoutkem. Snoubencům 
přejeme jen to nejlepší a těšíme 
se na viděnou při některé akci 
v Rostoklatech.  (RNo)

Výlet na hrad Karlštejn pro seniory se uskuteční
ve čtvrtek 5. května 2016
Podrobnosti na seniorském setkání.  J. Šermauerová

Vážení pejskaři, 

věřím, že naprostá většina z nás poctivě uklízí po svých psech. Bohužel jsou mezi námi 
tací, kteří nerespektují základní pravidla slušnosti a čistoty a pravidelně zanechávají po 
celé obci psí exkrementy. Exkrementy se povalují na obecních plochách a je to velmi 
nechutné procházet a dívat se na samá h….. natož to ještě cítit. Obecní plochy jsou pro 
nás pro všechny a měli bychom si v naší obci udržovat pořádek. Pokud by vám dělalo 
problém si vzít pytlíček z domu, tak můžete využít sáčky umístěné u rybníka nebo 
u hřiště. Ráda bych vás touto cestou požádala, abyste po svých psech uklízeli!!! Vyhlašuji 
foto-neslušný páníček, kdo vyfotí neslušného páníčka, který si po svém pejskovi 
neuklidí, pošle tuto fotku na email obec@rostoklaty.cz a tato fotka bude vyvěšena na 
vývěsce.

Jitka Valachová
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