Slavnostní rozsvícení kostela sv. Martina a křest
knihy Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II
PRODEJ
V
KNIHY

sobotu 22. 4. 2017 se ve 13.55 hod
rozezněl zvon ve věži kostela sv.
Martina, svolával milovníky historie našeho regionu ke slavnostnímu rozsvícení
kostela a křtu knihy.
O elektriﬁkaci kostela rozhodlo zastupitelstvo obce v roce 2015, práce pod
dohledem NPÚ prováděla ﬁrma Elektro
Plus Brno. Celková cena elektriﬁkace činila 340 812 Kč bez DPH a byla uhrazena
z příspěvků na obnovu kostela. Zřízen byl
nový přípojný bod, v kostele jsou zásuvky, osvětlení, a to i ve věži, osvětlen je
přístupový chodník. Práce
byly prováděny s respektem historického prostoru.
Jednotlivé lampy jsou nastaveny na významné prvky kostela, na hlavní či boční oltář, kazatelnu, oratoře,
apod. Elektriﬁkace umožní
lépe využívat kostel.
Křtu knihy se společně se mnou ujal autor Jan
Psota a bývalý starosta Josef Lukáš.
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.
Tato kniha je prvotinou o naší obci.
S jistotou lze říci, že se jedná o historicky významný počin. Nápad o vzniku

Knihu Jana
Psoty
Historie domů
Rostoklat
a Nové Vsi
II si můžete
zakoupit
v kanceláři OÚ
za 150 Kč.

této knihy měl bývalý starosta Josef Lukáš už v roce 2010.
Jsem ráda, že se mi podařilo tento nápad,
díky spolupráci s Janem Psotou, zhmotnit.
Pevně věřím, že tato kniha o naší obci
bude mít své příznivce a zaujme nejen občany Rostoklat a Nové Vsi II, ale i další
čtenáře a milovníky historie.
Slavnostní den zpestřily písně kapely

Kam Na Band. Pro hosty bylo připraveno občerstvení. Nechyběla ani autogramiáda, na autorův podpis s věnováním se
čekala dlouhá fronta.
Děkuji všem mým spolupracovníkům,
kteří společně se mnou přispěli k organizaci této akce.
Děkujeme za Vaši návštěvu, Vašich
díků si nesmírně vážíme.
(RNo)

Hledáme pracovníka
na úklid a údržbu
obce
Od 1. května 2017 do 31. 10. 2017
přijmeme pracovníka/pracovnici na
úklid a údržbu obce.
Uchazeč musí být min. 3 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)
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
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Zvěstovatel
Rostoklatský

květen
2017
číslo 145

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Slovo
starostky
L

etos v sobotu 15. dubna se
konal již po jedenácté Den
Země na Klepci. Oslavy byly
tentokrát zahájeny uprostřed
mýtiny lomových jezírek
v lese Borku, kam přítomné
dovedl průvod v čele se skauty
a vlajkonoši Skautského střediska
Úvaly.

U jezírek se po úvodním
přivítání připomenulo 40. výročí
vyhlášení Přírodní památky
Klepec. Následovala prezentace
obecních vlajek a vysvětlení
symbolů reprezentujících obce
Přišimasy, Tismice, Hradešín,
Úvaly, Rostoklaty, Břežany II,
Doubravčice, Český Brod (s novou
vlajkou), Tuklaty a poprvé
Dobročovice. Následovalo tradiční
vystoupení dětí z mateřinek
a mažoretek z Městského domu
dětí a mládeže Úvaly .
Průvod odvedl návštěvníky zpět
do stanového městečka plného
domácích produktů, pochutin,
tématicky laděných dílniček
i upomínkových předmětů
jednotlivých spolků a obcí. Slunné,
místy proměnlivé odpoledne ve
stanovém městečku doprovázela
dětmi oblíbená ukázka dravců nebo
projížďky na ponících. Děti si našly
i jednu neplánovanou atrakci, a to
házení senem. Zakončení akce
patřilo hudebnímu vystoupení
country kapely Kam Na Band,
která zpříjemňovala vydařené
sobotní odpoledne.
Pokračování na straně 3
1

Herní prvky v Rostoklatech
Herní prvky v Rostoklatech i Nové Vsi II byly
zkontrolovány dle zákona revizním technikem.
Speciálně jsme se věnovali herním prvkům
„orlí hnízdo“ a lezecká stěna „Ladná“, které se
staly cílem vandalů. Na lezeckou stěnu bylo
objednáno nové vrchní i spodní lano.U houpadla
byl vyměněn pojišťovací řetěz , oba prvky jsou
po úpravě bezpečné.
(RNo)

Svoz velkoobjemového,
nebezpečného a elektro odpadu
Svoz velkoobjemového, nebezpečného
a elektro odpadu se koná v sobotu 13. května
2017.
Rostoklaty u OÚ 9.35–10.20 hod.
Nová Ves II u rybníka 10.30–11.00 hod.
Na náklady obce bude opět přistaven kontejner
pro ukládání stavební suti. Naší snahou je
pomoci vám v likvidaci malého množství
stavební suti.
Místo: u silnice Rostoklaty – Nová Ves II, pod
dětským hřištěm v Rostoklatech
Termín: sobota 13. 5. 2017, 9.35–10.20 hod.
ODPAD PŘEDEJTE PŘÍMO PRACOVNÍKŮM
SVOZOVÉ FIRMY!
Děkujeme, Obecní úřad Rostoklaty
(RNo)

Country bál 2017
V

sobotu 18. 3. 2017 uspořádali rostoklatští dobrovolní hasiči tolik oblíbený Country bál. Přípravy na letošní ročník se nesly v uvolněné atmosféře – vždyť už to bylo již pošesté, kdy jsme plánovali
a rozdělovali úkoly, připravovali pozvánku, oslovovali sponzory, balili tombolenky do brček, pekli sladké i slané a zařizovali další občerstvení. Dalo by se
říct: Už to máme natrénované.
Letos, stejně jako loni, jsme pozvali
plzeňskou kapelu Skupenství. Muzikanti dorazili v úplném složení a na pódiu spustili „koncert“. V průběhu večera došlo i na klasiku, vyslechli jsme
Smetanovu Vltavu v podání houslového mága Honzy Polaty. A přestože již
ke konci vystoupení začal frontmanovi kapely vypovídat službu hlas, předvedli kluci svůj standardní (to znamená velice dobrý a nadprůměrný) výkon
a všichni přítomní si pěkně zatancovali i zazpívali si.
V tombole se letos nově objevily zážitky. V rámci jednoho z nich se výherce stane na jeden den dobrovolným hasičem, sveze se v hasičském autě,
načerpá jeho nádrž a bude moci zastříkat si z vodního děla. Druhou zážitkovou výhrou byla jízda kombajnem a konečně třetí a zároveň hlavní cenou
byl vyhlídkový let pro dvě osoby nad Karlštejnem. Přestože nás letos nebyl
přeplněný sál (nebo snad právě proto), zůstaly ceny „doma“ a veselení se
probíhalo v kamarádské, dokonce až rodinné náladě.
Za SDH Rostoklaty, Jana Kašová

Připravujeme vítání občánků

Rostoklaty přispěly na nové Slovo
varhany do katedrály sv. Víta starostky

S

emknout se a podpořit národní kulturní
symbol: nové varhany pro svatovítskou
katedrálu. To jsou – zjednodušeně – slova
ze společného dopisu pražského arcibiskupa, metropolity
a primase českého Dominika
kardinála Duky a předsedy
Svazu měst a obcí ČR (SMO)
a starosty Kyjova Františka
Lukla, který je určen pro starosty z celé České republiky. Představitelé církve a samospráv
dopis s výzvou „Přispějme
symbolickou jednou korunou
za každého občana našich měst
a obcí a dejme katedrále nový,
silný a krásný hlas. Kultura národa se totiž pozná podle toho, jak podporuje své kulturní symboly a napříč regiony
zajišťuje viditelné národní odkazy i budoucím generacím“ podepsali v předvánočním
čase na pražském arcibiskupství a odeslali
členským obcím.
Obec Rostoklaty je členem SMO a zastupitelé na únorovém zasedání odsou-

hlasili dar na svatovítské varhany ve výši
1 Kč za každého svého občana. V březnu
jsme poukázali na sbírkový účet 511 Kč.
Zástupci nadačního fondu
Svatovítské varhany a pražský
arcibiskup Dominik kardinál
Duka nás společně s dalšími
zástupci měst a obcí, kteří přispěli do 18. 4. 2017, pozvali ke
slavnostnímu podpisu smlouvy na zhotovení varhan. Slavnostní akt se konal v pondělí
24. 4. 2017 od 16 hod v katedrále sv. Víta a následně pozval
kardinál Duka ke slavnostnímu
přípitku přítomné starosty do
reprezentativních prostor Pražského arcibiskupství. Bylo mi ctí se za naši
obec této historicky významné události
účastnit. Naše obec je uvedena v seznamu
prvních 133 obcí a měst, které na varhany
přispěly.
Bližší informace o nadačním fondu a slavnostním aktu najdete na internetové adrese
www.svatovitskevarhany.com.
(RNo)

Ve středu 14. června 2017 se koná od 17 hod
v kulturním domě vítání nových občánků
(s trvalým pobytem v obci). Pozvánky rodičům
pošleme do 15. 5. Rádi bychom požádali rodiče,
kteří nenajdou pozvánku ve své schránce,
kontaktujte nás. Nový systém evidence
obyvatel nám komplikuje získávání aktuálních
údajů. Děkujeme a těšíme se na viděnou. (RNo)

Životní jubilea
Miloslava Navrátilová,
Anton Novotný,
Václav Jougl,
Pavel Budař,
Zdeněk Novotný,
Alena Domitreková,
Zdeňka Beránková,
Blanka Škrétová,
Miloslav Šabaka,
Jana Hrábková,
Josef Navrátil,
Jaroslava Nezavdalová,
Jan Vavrek,
Jaroslava Vintrová, všichni z Rostoklat
Jana Gregušová z Nové Vsi II

V

pátek 21. dubna 2017 se
konala ve volební místnosti
obce Břežany II schůze s ﬁrmou
České lupkové závody a. s., která
vlastní práva k těžbě v dobývacím
prostoru v obci Břežany II.
V březnu 2012 proběhlo v této
obci referendum, kde občané
vyjádřili nesouhlas s povolením
těžby.
Referendum je závazné pro
Obec Břežany II, nikoliv pro
ﬁrmu ČLZ, která se zahájením
těžby počítá. Na veřejné schůzi
zástupci ČLZ prezentovali záměr
těžby, vč. ﬁnančních refundací
pro Obec Břežany II, které by
měly činit do 1 mil Kč/rok. Těžba
by měla probíhat až na 60 ha po
dobu 50 let. Schůze se účastnili
občané Břežan II, vlastníci
pozemků v dobývacím prostoru,
ale i starostové obcí Rostoklaty,
Černíky, Vyšehořovice, Vykáň,
Tuklaty a Horoušany. Starostové
těchto obcí jsou proti těžbě,
ta bude mít negativní vliv na
občany v okolních obcích.
Zvýší se prašnost, nákladní
doprava, hlučnost, sníží se ceny
nemovitostí.
My starostové okolních obcí
budeme dělat maximum proti
otevření lomu v Břežanech II.
Na veřejné schůzi byla většina
obyvatel Břežan II proti těžbě,
občané jsou velmi dobře
informováni. Více informací
o těžbě najdete na www.lomsvdci-hura.webnode.cz. Pokud
nám můžou Vaše znalosti pomoci,
budeme rádi, když nás budete
kontaktovat.

Radka Nováková

Anketa o otevírací době pošty v Rostoklatech

Kulaté výročí: Pavel Nedvěd, z Rostoklat

V

minulém čísle jste obdrželi anketní
lístek a měli jste možnost se vyjádřit ke změně otevírací doby pobočky ČP
v Rostoklatech. Hlasovalo 94 osob, varianta č. 1 (s prodloužení otevírací doby ve středu) měla 26 hlasů, tj. 27,65 %, varianta č. 2

Stav účtu
k 30. 4. 2017 je 66 277,41 Kč
Nově přispěli: Božena Budařová 200 Kč,
Křest knihy 22. 4. 2017 2 563 Kč
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Zvěstovatel
Rostoklatský

Zvěstovatel
Rostoklatský

(s prodloužením otevírací doby v pondělí,
středu a pátek odpoledne zavřeno) měla 68
hlasů, tj. 72,35 %. Zastupitelstvo obce výsledky ankety vzalo na vědomí a na vedení
ČP jsme odeslali dopis s žádostí o změnu
otevírací doby dle varianty 2.
(RNo)
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