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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Slovo
starostky

V

létě se nad naší obcí proletěl
dron, kterým bylo provedeno
snímkování obou našich obcí.
Na zajímavý pohled shora na
naše obce se můžete podívat na
http://www.virtualtravel.cz.

N
PODĚKOVÁNÍ
Díky mrazivému počasí si mohou nejen děti užívat bruslení
na zamrzlém rybníku v Rostoklatech. K dobré kvalitě přispěli
rodiče, další dobrovolníci i členové SDH, kteří led postříkali
vodou z cisterny. Děkujeme. Připomínáme, že pohyb na
zamrzlém rybníku je na vlastní nebezpečí. (RNo)

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 k poslednímu dni v měsíci. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně. Vytisklo Úvalské copycentrum.
Příspěvky dopisovatelů nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány

4

V sobotu 21. ledna pořádali členové Mysliveckého spolku Rostoklaty další
ročník svého Mysliveckého Halali v kulturním domě v Rostoklatech. Již tradičně
návštěvníci z obce i širokého okolí téměř naplnili kapacitu sálu. Kromě příjemného
tanečního zážitku všichni ocenili nové stoly a židle, které zakoupil obecní úřad.
Nechyběla ani bohatá tombola, po jejím půlnočním losování pokračovala zábava do
brzkých ranních hodin.
Čeněk Vedral, MS Rostoklaty

áš kronikář Jan Psota
ml. dokončil sběr dat pro
knihu Historie domů Rostoklat
a Nové Vsi II. V současné době
se dokončuje korektura textu
a graﬁka. Předpokládám, že
nejpozději v březnu předložím
zastupitelstvu obce k odsouhlasení
ﬁnální verzi k tisku.
Kniha popisuje chronologické
vlastnictví jednotlivých domů,
které lze díky archivním
pramenům u obou obcí
vysledovat až do 17. století.
První a nejrozsáhlejší fáze knihy
spočívala ve studiu archivních
pramenů, probíhající v letech
2013–2015 v Národním archivu
v Praze, Státním oblastním archivu
na Praze – Chodov, Státním
okresním archivu v Kolíně
a archivu obce Rostoklaty. V roce
2014 kronikář navštívil Katastrální
úřad v Kolíně, kde nahlédl do
pozemkových knih obce z let
1880–1964. Během roku 2016
kronikář zapracoval i topograﬁi
o novoveských domech Ing.
Bambáska.
Další fáze se zaměřila na
získávání obrazových materiálů
– historických fotograﬁí
a pohlednic od občanů, rodáků,
sběratelů a dalších institucí (např.
Podlipanské muzeum v Českém
Brodě nebo SOŠ Liblice).
Soupis domů je v Rostoklatech
uzavřen k 1. 1. 2015 a v Nové
Vsi II k 1. 8. 2016. Pro zachování
ochrany osobních údajů nejsou
v soupisu od roku 1950 po
současnost záměrně uváděny
soukromé a citlivé údaje.
Pokračování na straně 3
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Slovo starostky

Splatnost poplatků 2017
Připomínáme, že splatnost poplatku
za komunální odpad je do 28.2.2017.
Nezapomeňte na popelnici vylepit
známku na rok 2017. Od března
nebudou popelnice bez platné známky
vyváženy.

Poděkování
V lednu byl dodán objednaný nový
nábytek, resp. stoly a židle do
kulturního domu. Dovezeno bylo
13 palet. Oslovila jsem zástupce všech
místních spolků se žádostí o pomoc
při skládání a montáži. Přestože se
jednalo o pracovní den sešla jsem
se se zástupci Mysliveckého spolku,
místních rybářůi dalšími dobrovolníky.
Společně jsme nábytek nejen složili,
vybalili ale i smontovali stoly. Děkuji
všem za pomoc.
Mysliveckému spolku dále děkuji za
uklizení starého nábytku, který bude
sloužit při venkovních obecních či
spolkových akcí.
Děkujeme všem občanům, kteří
pomáhají při úklidu sněhu z chodníků.
Rádi bychom požádali ty, kteří blokují
svými zaparkovanými vozidly úklid
sněhu na chodníku, aby před svým
odjezdem chodník uklidili.
(RNo)

Radka Nováková

STATISTIKA OBCE ROSTOKLATY KE KONCI ROKU 2016 V POROVNÁNÍ
S ROKEM 2014 (Rozdělení dle věku)

První čtvrtek v únoru se opět sešli senioři naší obce. Ani ledovka, která padla těsně
před začátkem setkání, neodradila naše seniory a účast byla hojná. Poděkování
patří paní Šermauerové a Apltauerové, které připravili toto milé setkání.
(RNo)

Valerie Zawadská v Rostoklatech

P

oslední dny loňského roku byly
ve shonu příprav vánočních svátků, ale i setkávání. Jedním takovým setkáním, které se uskutečnilo na sklonku
roku 2016 v kulturním domě v Rostoklatech bylo setkání s herečkou Valerii Zawadskou. Vyslechli jsme v jejím podání
krásné verše poezie a sálem se rozléhal
zvuk houslí a klavíru, o který se posta-

raly manželé a dcery zastupitele Romana Janků. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na daném společenském odpoledni podíleli a věřím, že
tak jak jsme si slíbili, bylo by fajn využít
„domácího“ potenciálu našich dětí a pokračovat v bohulibé aktivitě. Paní Valerie
Zawadská nám přislíbila, že se do Rostoklat opět ráda vrátí.
Ivana Večeřová

Jubilea

Stav účtu na opravu sv. Martina

Z důvodu pracovní neschopnosti pracovníka obce hledáme
brigádníka na úklid chodníků v zimním období.
Místo: chodníky Rostoklaty a Nová Ves II
Období: 12. 2.–31. 3.2017
Odměna: 80 Kč čistého za odpracovanou hodinu
Podmínky: flexibilita dle sněhových podmínek
Zájemci, přihlaste se na Obecní úřad Rostoklaty, 281 71
Rostoklaty čp 32, tel.: 724 179 707
obec@rostoklaty.cz
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DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
V OBCI
Rok

Počet obyvatel

2016

514

2015

506

2014

501

2013

502

2012

494

KŘESTNÍ JMÉNA
Jméno

Rok 2014

Rok 2016

Jana

16

16

Josef

14

13

Jiří

14

12

Petr

13

13

22

Jaroslav

12

11

3

2

Jan

12

13

0

0

Tomáš

11

11

Marie

11

12

Počet narozených dětí v roce 2016: 9 ( 2 chlapci , 7děvčat )

PRODUKCE ODPADŮ V OBCI
Název druhu odpadu

2016

2015

2014

2013

2012

kg/osoba
rok 2016

kg/osoba
rok 2015

132,890

139,369

142,846

152,090

140,592

258

278

Biologicky rozložitelný odpad (tun)

72,100

48,51

53,051

47,200

45,630

140

97

Skleněné obaly (tun)

10,676

6,912

5,945

5,154

6,174

20

13

Plastové obaly (tun)

9,460

9,661

7,567

7,657

7,477

18

19

Papírové a lepenkové obaly (tun)

9,438

4,298

3,547

3,779

4,827

18

8

Letos skončí platnost tisíců řidičských průkazů.
Vyměňte si je včas!

Stav účtu k 31. 1. 2017 je 61.713,39 Kč
Nově přispěli: dobrovolné vstupné
Adventní setkání 1 800 Kč.

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA NA ÚKLID
CHODNÍKŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ

Věk

Směsný komunální odpad (tun)

Věra Brožková,
Ján Domitrek,
Libichová Zdeňka,
Křečková Eva,
VenušeHegedüsová z Rostoklat,
Vlasta Šmídová z Nové Vsi II
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porovnání vývoje v naší obci. Jedna
tabulka ukazuje produkci odpadů
v porovnání za uplynulých 5 let. Další
tabulky porovnávají demograﬁcký vývoj
obce v roce 2014 a 2016.

Tato kniha bude prvotinou o naší obci.
Nikdy předtím nebyla o Rostoklatech
či Nové Vsi II vydána podobná kniha.
O vydání, možnosti zakoupení či
slavnostním křtu Vás budeme včas
informovat.
Připravili jsme pro vás zajímavé

KNIHA O KLEPCI OPĚT V PRODEJI
Rádi bychom Vás informovali, že máme opět v prodeji
populárně naučnou publikaci: Klepec – vrch na
Kolínsku.
Kniha přináší na 128 stranách za doprovodu
230ti fotografií zcela nové pohledy na tuto
významnou krajinnou dominantu nejen Přišimas
a Tismic (Limuz), ale mapuje i historii jejího okolí. Na
knize po dobu 6 let pracovalo 8 autorů pod vedením
publicisty Jana Psoty ml. z Hradešína.
Knihu Klepec – vrch na Kolínsku si můžete zakoupit
za cenu 275 Kč na OÚ Rostoklaty.

Zvěstovatel
Rostoklatský

V

letošním roce by v České republice
měla postupně vypršet platnost více
než 800 tisícům řidičských průkazů. Jedná se o průkazy, které byly vydány v roce
2007 s dobou platnosti na 10 let. Řidiči
by si měli platnost svého řidičského průkazu zkontrolovat a včas požádat o jeho
výměnu. Vyhnou se tak frontám a případně riziku pokuty za neplatný průkaz.
Největšímu počtu ŘP vyprší platnost
během března, října a listopadu. Výměnu lze provést již tři měsíce před skončením platnosti ŘP a je zcela bezplatná.
Lhůta pro vydání nového ŘP je 20 dní.

Zvěstovatel
Rostoklatský

O výměnu lze požádat také ve zrychlené lhůtě do pěti pracovních dnů. Za expresní vydání si však řidiči připlatí 500
korun. Výměnu ŘP lze provést pouze na
příslušném úřadu obce s rozšířenou pů-

sobností podle místa trvalého bydliště řidiče. Pro občany Rostoklat a Nové Vsi II
je ORP v Českém Brodě.
K výměně je zapotřebí platný průkaz
totožnosti, jedna průkazová fotograﬁe
a současný ŘP.
Pokud řidič o vydání nového ŘP nepožádá včas a bude řídit i po uplynutí jeho
platnosti, vystavuje se riziku pokuty za
řízení bez platného průkazu. Za tento
přestupek hrozí řidiči pokuta na místě do
2 tisíc korun, v případě správního řízení
až 2,5 tisíce korun.
zdroj www.moderniobec.cz
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