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Ministerstvo kultury vyhovělo 
i letos naší žádosti a přislíbilo 

dotaci ve výši 850 tis. Kč na 
pokračování obnovy kostela sv. 
Martina, dotace pokryje 90 % 
skutečných nákladů tohoto roku. 
Letos dokončí fi rma Design BYHY 
stavební práce v interiéru, tj. 
především bude provedeno ošetření 
cihelné dlažby a dřevěného schodiště. 
Budou restaurovány vstupní dveře 
v ohradní zdi, vč. kovového zámku, 
opraven bude vstupní portál. 
Restaurátor p. Chejn bude pokračovat 
v restaurování interiéru. 

Na březnovém zasedání zastupitelé 
odsouhlasili text knihy Historie 

domů Rostoklat a Nové Vsi II 
a zadali její tisk. Srdečně Vás zvu 
na křest této knihy spojený s prvním 
rozsvícením kostela, který bude 
v sobotu 22. dubna 2017 ve 13.55 
hod. zahájen rozezněním zvonu.

V sobotu 20. května 2017 se 
koná již 3. společné divadelní 

odpoledne pořádané ve spolupráci 
obcí Rostoklaty, Tismice, Přišimasy, 
Břežany II a nově Mrzky. Představení 
s názvem Přestupní stanice s Valerií 
Zawadskou a Lucií Kožinovou se 
koná v kulturním domě v Tismicích. 
Zájemci o představení, přihlaste se 
do 30. 4. 2017 na OÚ, představení 
i autobusová doprava je pro občany 
zdarma.

Omezení dopravy na silnici I/12 
mají pro Rostoklaty i kladný 

přínos. Frézovaný asfalt bude použit 
pro provizorní opravy příjezdové 
cesty k ČD směr Praha a lokálním 
opravám místních komunikací.

Poděkovat bych chtěla místním 
rybářům za úklid rybníků 

v Rostoklatech a Nové Vsi II.
Děkuji členům SDH za úklid 

ořezaných dřevin u hřbitova a spálení 
velké hromady dřevin u „kačáku“.

Již potřetí během 
1,5 roku vandalové 

poškodili herní prvky 
v Rostoklatech. 
Opět jsou naříznuty, 
resp. naštípnuty 
uchycovací řetězy 
u houpacího orlího 
hnízda. U lezecké 
stěny byl zřejmě 
rozbruskou naříznut 
uchycovací hák. 
V loňském roce bylo 
po krádeži hnízdo 
zakoupeno a osazeno 
nové. Víme, že orlí 
hnízdo je dětmi velmi 
oblíbené. Rozsah 
poškození necháme 
posoudit revizním 
technikem. Zatím 
jsou provizorně 
prvky zajištěny. 
Prosíme rodiče, aby 
informovali děti, 
že nelze nyní prvky 
využívat.
(RNo)

Vandalský útok na herní prvky v Rostoklatech

Slovo starostky
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Hledáme pracovníka 
na úklid a údržbu 
obce
Od 10. dubna 2017 do 31. 10. 2017 
přijmeme pracovníka/pracovnici na 
úklid a údržbu obce.
Uchazeč musí být min. tři měsíce 
v evidenci Úřadu práce.
Pracovní doba: 40 hod/týden
Místo výkonu práce: Rostoklaty 
a Nová Ves II
Měsíční plat: 11 000 Kč
Podmínky přijetí : čistý trestní rejstřík, 
znalost práce se stroji na sekání 
zeleně, ochota pracovat
Toto pracovní místo je dotováno ÚP.
Zájemci, přihlaste se na:
tel.: 321 672 721, 
email.: obec@rostoklaty.cz nebo 
osobně na adrese Rostoklaty č.p. 32.

(RNo)

V minulém čísle RZ jsme Vás in-
formovali o aktivitách manažera 

ČP Partner. Svoji nespokojenost jsem 
vyjádřila ředitelce pobočkové sítě 
ČP. S paní ředitelkou jsem se setkala 
osobně v březnu t.r., 
schůzky se účastni-
la i MVDr. Hamtá-
ková. 

Paní ředitelka se 
za chování manaže-
ra omluvila a přislí-
bila, že příště bude 
o aktivitách ČP nej-
prve informována 
obec. Na schůzce jsme společně řeši-
ly, co změnit, aby naše pobočka byla 
lépe využita a shodly jsme se, že řeše-
ním je změna otevírací doby tak, aby 
lépe vyhovovala klientům ČP nejen 

v Rostoklatech, ale i v blízkém oko-
lí. Neshodly jsme se na rozsahu změn 
otevírací doby, a proto si dovoluji 
požádat vás, občany, vyberte varian-
tu, která vám bude lépe vyhovovat. 

Varianta s více hlasy 
bude odsouhlasena 
zastupiteli a násled-
ně po odsouhlase-
ní ČP bude změna 
provedena. Změna 
bude po půl roce vy-
hodnocena. Rozší-
řená otevírací doba 
umožní klientům 

více využívat naši pobočku ČP. 
Anketní lístek je vložen do Zvěstova-

tele, prosíme o vyplnění a vrácení do 
23. 4. 2017. V elektronické podobě je 
lístek zveřejněn na webu. (RNo)

Oznámení o úpravě svozů odpadů
První svoz biologicky rozložitelného 
odpadu proběhne dne 11.4.2017.
Svoz BIO odpadu - lichý týden
Svoz komunálního odpadu - sudý týden
S přátelským pozdravem
NYKOS a. s.

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

Jozef Barkóci z Nové Vsi II

Kulaté výročí 
Eva Kolankiewiczová z Rostoklat

Stav účtu na opravu kostela
Stav účtu ke dni 31. 3. 2017 je  63 514,41 Kč
Nově přispěli:
AntonieMachulková – 200 Kč, 
Libuše Ševinská – 500 Kč, 
Václava Šmejkalová – 200 Kč, 
Venuše Hegedüsová – 200 Kč

Česká pošta 
v Rostoklatech – Anketa 
o otevírací době


