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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Co nového ?
 herní prvky byly doplněny o dopadové plochy
 V NV II byl reinstalován kolotoč
 konala se regionální autogramiáda J. Psoty ml.
 proběhl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, nově i stavební suti
 konala se sbírka pro Diakonii Broumov
 proběhlo podzimní setkání seniorů

Slovo starostky

V

říjnu se v Kulturním domě konala beseda s naším
kronikářem Janem Psotou ml. o jeho vydaných knihách
o Tismicích, Klepci a Břežanech. Zároveň jsme poprvé
prezentovali připravovanou knihu o Rostoklatech a Nové Vsi II,
její vydání plánujeme začátkem příštího roku. V knize se dočtete
nejen o první zmínce obce, historickém vývoji, významných
událostech a stavbách, ale seznámíte se i s vlastníky
jednotlivých domů, a to od prvního zápisu v pozemkových
knihách až do 17. století. Podařilo se nám zjistit inventář
selských usedlostí, hospodaření rodin, zachytit živelní katastrofy
( požáry ), chov zvířectva, ale i počty domů a obyvatel v různé
době. Kniha bude bohatě doplněna o obrazový historický
materiál.
Tato kniha je prvotinou o naší obci a připravujeme slavnostní
křest. Věříme, že kniha bude zajímavá pro všechny občany našich
obcí.

V
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POZVÁNKA
Zveme všechny děti a jejich doprovod
na Mikulášskou besídku, která se koná
v kulturním domě v Rostoklatech
3.prosince 2016 od 14 hod.
Program: Mikulášská nadílka
aneb čertovská škola
Těšíme se na Vaši účast!
Obecní úřad Rostoklaty

sobotu 22. října se konal pravidelný svoz velkoobjemového,
nebezpečného a elektro odpadu. Nově byl přistaven
kontejner na stavební suť. Předem objednaný kontejner nebyl pro
opomenutí přistaven, narychlo jsme zajistili kontejner z Tismic.
Prosíme Vás o zpětnou vazbu, zda máte o tuto možnost uložení
stavební suti i nadále zájem.
Radka Nováková
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PLACENÁ INZERCE

Svoz BIO odpadu prodloužen

PŘIJMEME DO KVĚTINÁŘSTVÍ
PRODAVAČKU/ČE -FLORISTKU/
FLORISTU

Svoz biologicky rozložitelného
odpadu ještě proběhne
v úterý8. 11. a 22. 11. 2016. Od
úterý 29. 11. 2016 bude probíhat
odvoz směsného komunálního
odpadu v intervalu 1 x týdně.

Nejlepší platové podmínky v ČR v tomto
oboru! 13. a 14. plat!

Rozsvícení vánočního stromu
Ve středu 30. listopadu
2016 od 17 hod. proběhne
rozsvícení vánočního stromu
v Rostoklatech u Obecního
úřadu. Všichni jste srdečně vítáni,
občerstvení zajištěno.
Rozsvícení vánočního stromu
v Nové Vsi II proběhne v pondělí
5. prosince 2016 od 17 hod.
u rybníčku. Všichni jste srdečně
vítáni, občerstvení zajištěno.

MYSLIVECKÝ SPOLEK ROSTOKLATY
pořádá
POSLEDNÍ LEČ

Mikulášská nadílka
V sobotu 3. prosince 2016
od 14 hod. v Kulturním domě
proběhne Mikulášská besídka,
tentokrát se můžeme těšit
na Mikulášskou nadílku aneb
čertovskou školu. Všichni jste
srdečně zváni, občerstvení
zajištěno.
Pozn.: Označený balíček pro
vaše dítě předejte při příchodu
organizátorům. Připsat můžete
i vzkaz čím může Mikuláš
pochválit či pokárat Vaše dítě.
Přivítáme, pokud se omezíte na
jeden balíček pro jedno dítě.

v sobotu 10. prosince 2016 od 17.00 hod.
v kulturním domě v Rostoklatech
k tanci a poslechu hraje Excelent Hudba
myslivecká tombola
vstupné 50,- Kč

Přijmeme do květinářství na P9 ,
ve Středočeském kraji v Úvalech u Prahy
a na Praze 9 nejlépe na plný úvazek,
ale je možná dle domluvy brigáda nebo
poloviční úvazek, prodavačku-Floristku/
tu s minimální 2letou praxí v oboru. Velmi
dobré a rychlé spojení Kolínským vlakem
nebo přes výpadovku na Kolín, neboť obchod
Květinářství se nachází na této trase.
Nástup možný ihned!
Nejlepší platové podmínky v ČR v tomto
oboru! 13. a 14. plat u plného pracovního
poměru!
http://www.kvetiny-jasmin.cz
Mob. číslo 608 982 711

Sbírka na opravu kostela
sv. Matrina
ke dni 31. 10. 2016 je stav účtu
57 740,89 Kč
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Výsledky voleb do zastupitelstva
Středočeského kraje

V

Velmi si vážíme práce členů volební komise a děkujeme jim za zajištění klidného
a bezproblémového průběhu voleb.

Výsledky
02 – ODS – 13 hlasů
12 – ČSSD – 15 hlasů
30 – ANO 2011 – 19 hlasů
32 – TOP 09 – 14 hlasů
34 – STAN – 20 hlasů
37 - KSČM – 14 hlasů
52 – Svobodní a SsČR – 5 hlasů
72 – KDU-ČSL + SZ + SNKED – 3 hlasy

Ve Středočeském kraji ve volbách zvítězilo ANO 2011 (72 795 hlasů) se 16 mandáty, STAN (64 621 hlas) s15 mandáty, ČSSD
(48 226 hlasů) s 11 mandáty, ODS (45 759
hlasů) s 10 mandáty, KSČM (35 534 hlasy)
s 8 mandáty a TOP (22 928 hlasů) s 5 mandáty. Počet zastupitelů v kraji se odvíjí od počtu obyvatel, v případě Středočeského kraje
jde o 65 mandátů. Volební účast byla 34,8 %.

Zvěstovatel
Rostoklatský

Redakční uzávěrka je vždy
k poslednímu dni v měsíci.

Rostoklaty ve středu
30. 11. 2016 od 17 hod u OÚ

75 – DSSS + NF – 2 hlasy
78 – SPD a SPO – 4 hlasy
82 – Piráti – 8 hlasů

pátek 7. a v sobotu 8.října 2016 jsme
měli možnost volit zástupce do zastupitelstva Středočeského kraje. Do výpisu ze
stálého seznamu voličů bylo zapsáno 390
osob. Voleb se účastnilo 118 voličů, tj 30 %.
Ve 118 odevzdaných obálkách bylo 117 platných hlasů.

Ceník inzerce:
A4 – 1 000 Kč bez DPH
A5 – 500 Kč bez DPH
A6 – 250 Kč bez DPH
Inzerát zašlete ve formátu doc
nebo pdf
na email: obec@rostoklaty.cz,

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

Životní jubilea
Květoslava Gratová,
Antonín Strnad,
Marie Holubová,
Josef Svatoň,
Arpád Szalai,
Jan Ších z Rostoklat,
Karel Strnad z Nové Vsi II
Zemřel pan Václav Rak
z Rostoklat

Čím více máme možnost cestovat, čím
více poznáváme svět, tím méně víme,
co se nachází v našem sousedství. Tak
trochu to platí i o našich vzájemných
sousedských vztazích. Mnohdy se
navzájem ani v bezprostřední blízkosti
lidsky neznáme. V Rostoklatech/
Nové Vsi II mezi námi žijí podnikatelé,
živnostníci, kteří nabízejí své služby,
produkty po celém světě a svého
souseda nestihli oslovit.
Vážení podnikatelé, živnostníci,
nabídněte ve Zvěstovateli výsledky
podnikání nebo se jednoduše
představte, v čem podnikáte a co je
Vaším cílem. Moc rádi Vás poznáme.
Za obyvatele Rostoklat Hana Černá

Nová Ves II v pondělí 5. 12. 2016
od 17 hod. u rybníčku
Obecní úřad Rostoklaty

Zvěstovatel
Rostoklatský
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