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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Slovo starostky

Š

kody na majetku, komplikace
v dopravě i oběti na životech, to
je bilance silného větru, který v neděli
29. 10. 2017 udeřil na Česko. Vítr
vyvracel stromy, strhával střechy.
Statisíce domácností v republice zůstaly
bez elektřiny. Vichr místy řádil víc než
orkán Kyrill v roce 2007.
Škody jsme zaznamenali i na našem
katastru. Škody vznikly i na obecním
majetku, konkr. na střeše kostela
sv. Martina a střeše ČOV v Nové Vsi II.
Padaly stromy přes silnici III. tř. do
Tuklat. Děkuji členům jednotky SDH
Rostoklaty Pavlu Svatoňovi, Marku
Soldánovi a Filipovi Podanému, kteří se
zásahu ujali a silnici zprůjezdnili.

V
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sobotu 11. listopadu 2017
v 10 hod se po několika desítkách
let bude v obci opět konat mše
svatá. Sloužit ji bude pater Martin
Sklenář z Římskokatolické farnosti
Český Brod. O místě konání Vás

budeme informovat, v tuto chvíli
zjišťujeme, zda bude možné využít
kostel sv. Martina. Záležet bude na
vyjádření restaurátora a technického
dozoru. Variantně můžeme využít při
příznivém počasí přilehlé prostranství,
kulturní dům nebo zasedací místnost.

N

aše obec společně s obcí Semice
a městysem Kounice je iniciátorem
dopisu generálnímu řediteli České pošty

ve věci nesouhlasu rušení kamenných
poboček a otevřením tzv. Pošta Partner.
Společný dopis podpořily desítky
obcí ve Středočeském kraji, které
mají stejnou zkušenost s manažery
ČP. Zastupitelé obcí, stejně jako my,
nesouhlasí s rušením kamenných
poboček, a přesto pokud manažeři
najdou podnikající osobu, která je
ochotna převzít na sebe závazky
ČP, je kamenná pobočka uzavřena.
V nedalekém Mochově jsou poštovní
služby poskytovány v second handu,
v Semicích v obchodě. Kvalitu
poštovních služeb poskytovaných
formou Pošta Partner hodnotí tito
starostové velmi negativně. Děláme
maximum pro zachování poštovních
služeb v naší obci ve stávající formě.
Vaše podpora ve formě využívání naší
pobočky nám velmi pomáhá. Děkujeme.

Radka Nováková
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Svoz BIO odpadu
prodloužen
Svoz biologicky rozložitelného
odpadu proběhne ještě
v úterý 7. a 21. listopadu 2017.
Od úterý 28. listopadu 2017
bude probíhat týdenní svoz
komunálního v intervalu 1x
týdně. Nadále pokračuje svoz
papíru z domácnosti vždy
1. pondělí v měsíci a svoz plastů
2. pondělí v měsíci.

Podlipanská liga v podání
rostoklatských dětí

Zpráva o proběhlých
volbách do Parlamentu
PS ČR ve volebním
okrsku Rostoklaty
Hladký průběh voleb v naší obci zajistila pětice dam, konkrétně: Věra Konečná, Věra Mokošínová, Blanka Apltauerová, Zuzana Dobřanská a Svatava
Bílková. Všem členkám velice děkuji.
Počet osob zapsaných
do výpisu voličů ............................. 385
Počet odevzdaných
platných hlasů ................................ 219
Níže uvádíme výsledky v naší obci
ODS ........................................37 hlasů
Řád národa ..................................1 hlas
ČSSD.......................................17 hlasů
STAN ......................................18 hlasů
KSČM .....................................16 hlasů
SZ ..............................................4 hlasy
Strana svobodných občanů .......5 hlasů
PIRÁTI....................................32 hlasů
TOP 09 ....................................10 hlasů
ANO ........................................58 hlasů
SPR .............................................1 hlas
KDU ..........................................2 hlasy
Realisté......................................4 hlasy
Dělnická strana............................1 hlas
SPD .........................................13 hlasů

Rozsvícení
vánočních stromů
Ve středu 29. listopadu
2017 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 4. prosince 2017 od
17 hod. u rybníčku. Všichni jste
srdečně vítáni, občerstvení
zajištěno.

Mikulášská nadílka
V neděli 3. prosince 2017 od
15 hod. v Kulturním domě
proběhne Mikulášská besídka.
Všichni jste srdečně zváni,
občerstvení zajištěno.
Pozn.: Označený balíček pro
Vaše dítě předejte při příchodu
organizátorům. Připsat můžete
i vzkaz, aby mohl Mikuláš
pochválit či pokárat Vaše dítě.
Přivítáme, pokud se omezíte
na 1 balíček pro 1 dítě.

Životní jubilea
Květoslava Gratová,
Marie Holubová,
Josef Svatoň,
Arpád Szalai,
Jan Ších z Rostoklat
Karel Strnad z Nové Vsi II
Kulaté výročí:
Jan Verner,
Antonín Strnad z Rostoklat

Stav účtu na opravu kostela
Stav účtu k 31. 10. 2017 je
67 631,37 Kč
Nově přispěla:
Jaroslava Vintrová 300 Kč
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Č

tvrtou zářijovou sobotu deﬁnitivně
skončil letošní ročník Podlipanské
ligy v požárním útoku, tradičně závody v Kostelci nad Černými Lesy. Po celý
rok se všechny děti snažily dosáhnout co
nejlepších výsledků. V celkovém hodnocení letošního ročníku obsadilo družstvo
přípravky výborné druhé místo, družstvo
mladších žáků se polepšilo o čtyři příčky
a děti obsadily osmé místo.
Letošní sezóna začala jako vždy v dubnu Klučovskou ulicí, což je soutěž v požárním sportu, která spočívá v překonání
překážky, přeběhnutí kladiny, zapojení
hadic a doběhnutí do cíle. Vše je na čas
a překážky jsou vždy přizpůsobeny dané
věkové kategorii. V letošním roce se této
soutěže premiérově zúčastnilo také družstvo přípravky.
Soutěže v požárním útoku v rámci Podlipanské ligy začaly v květnu. Pro platné
hodnocení se každé družstvo musí zúčastnit minimálně pěti z celkových devíti kol.
V sedmém kole, 26. srpna 2017 v Třebovli, si družstvo mladších žáků vytvořilo
časový rekord, když útok absolvovaly za
19,37 vteřin. Od poloviny sezóny se poda-

řilo sestavit dokonce dvě družstva přípravky, která obě podávala výborné výkony.
Například v Ovčárech děti obsadily druhé
a třetí místo, v Kostelci pak první a třetí.
Kromě Podlipanské ligy se obě družstva
přípravek zúčastnily Sportovního dne hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín,
který se tradičně konal v září v Českém
Brodě. Starší děti (přesto kategorie mladší
žáci) se začátkem října zúčastnily 1. kola
Hry plamen – Závod požární všestrannosti.
V této hře se soutěží ve vázání uzlů, zdravovědě, střelbě ze vzduchovky, základech
topograﬁe a práci s buzolou.
Sezónu jsme zakončili Drakiádou, na
kterou byli pozváni všichni obyvatelé Rostoklat a Nové Vsi II. Před vyhodnocením
draků ukázaly hasičské děti všem zúčastněným požární útok.
Vedení SDH děkuje dárci koblih, všechny děti je velmi ocenily. Velké poděkování patří v první řadě Markétě Svatoňové,
Simoně Vavrekové a Mílovi Sejrkovi za
čas, který věnují tréninku a soutěžím dětí.
Děkujeme též všem dobrovolným hasičům
a rodičům za čas, který věnují hasičským
dětem.
Anna Jenšíková

Zvěstovatel
Rostoklatský

CO NOVÉHO

VAROVÁNÍ

 Uskutečnil se svoz velkoobjemového,
nebezpečného a elektro odpadu

Ve středu 1. 11. 2017 se neznámý muž
uspokojoval v kukuřici u zastávky
ČD v Rostoklatech, směr Český
Brod.
Případ byl oznámen Policii ČR.
Popis muže: běloch, světlé vlasy.
Pokud muže uvidíte, volejte linku
158.
Doplňující info:
muž odjel bílou dodávkou VW
typ LT se žlutou SPZ – CBA 82 87,
dodávka je v evidenci kradených
vozidel.
Pokud vozidlo uvidíte, volejte
linku 158.

 Byl zajištěn a odvezen do útulku agresivní
pes z NV II
 Byli odchyceni 2 psi v NV II, odvezeni
do útulku
 Byl zahájen svoz plastů a papírů
z domácností
 Byla opravena střecha kostela a ČOV
 Obec Rostoklaty se stala členem Sdružení
místních samospráv
 Uskutečnilo se podzimní setkání seniorů

Zvěstovatel
Rostoklatský
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