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V Nové Vsi II na místní komunikaci parc. č. 445/3 (ke kioskům) došlo ke změně úpravy
dopravního značení. Na pokyn Dopravního inspektorátu v Kolíně realizovala Krajská správa
a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. změnu dopravního značení. Změna se týkala silnice
III/1131 a místní komunikace ke kioskům. Místní komunikace se stala neprůjezdnou z důvodu
zvýšení bezpečnosti silničního provozu v lokalitě. V březnu budou květináče osázeny.
(RNo)

březen
2018
číslo 154

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Veselé Velikonoce
J

iž třetím rokem je Velký pátek státním svátkem. V roce 2018 si tedy opět
užijeme prodloužené velikonoční svátky. Dohromady čtyři dny volna tak
můžeme věnovat výrobě velikonočních dekorací, pečení beránka či zdobení
kraslic.
Datum Velikonoc se stanovuje podle ukřižování Ježíše Krista a jeho
Zmrtvýchvstání. Tento den připadá na neděli po prvním jarním úplňku
v rovnodennosti.Od roku 2016 se Česko přidalo k zemím, které uznávají Velký
pátek jako státní svátek. Místo tří dnů svátečního volna tak máme dny čtyři.
Žáci základních a středních škol mají díky velikonočním prázdninám volno už ve
čtvrtek. Velký pátek připadá v roce 2018 na 30. března, Velikonoční pondělí pak
na 2. dubna. Vyvrcholením Velikonoc je pondělní pomlázka. I když tato tradice
už částečně ztratila svůj původní význam a je spíše zábavou, stále se dodržuje.
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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Slovo starostky
L

etošní průběh zimy byl mírný,
ale přesto jsme se na konci února
dočkali celodenních mrazů. To potěšilo
malé i velké sportovce, kteří se scházeli
na zamrzlém rybníku v Rostoklatech.
A tak i letos jsme si užili zimních
radovánek.
Ministerstvo kultury vyhovělo naší
dotační žádosti a pro letošní rok nám
přidělilo dotaci 750 000 Kč. Náklady
na dokončení obnovy jsou 1 265 tisíc
korun. Smlouvu o dílo, resp. Dodatek
k SoD bude zastupitelstvo projednávat
dne 26. 3. 2018. Restaurátor Mgr. Jan
Chejn dokončí restaurování maleb
vč. poprsnice kruchty. Subdodavatel
Mgr. Pospíšil provede restaurování
kamenných prvků. Letos to bude
už 10 let, co postupně obnovujeme
kostel. Věřím, že s větším finančním
podílem obce bychom mohli letos

obnovu kostela dokončit a začít naplno
využívat nově zrekonstruované prostory
kostela. Snad nezakřiknu, když se
s vámi podělím o informaci, že máme
zájemce o konání svatby a v červenci
bych mohla opět oddávat v prostorách
u kostela. V prostorách u kostela právě
proto, že v interiéru budou ještě probíhat
restaurátorské práce.

N

ahlédněme společně do plánů
letošních kulturních akcí
pořádaných obcí:
Květen – obecní divadlo, tentokrát
opět v Rostoklatech
Červen – Den dětí, vítání občánků
Listopad – slavnostní ukončení
obnovy kostela sv. Martina,
znovuvysvěcení kostela
Podzim – výjezd do pražského
divadla

Prosinec – zdobení stromů,
Mikulášská besídka a ohňostroj
O další kulturní akce se postará Klub
seniorů a místní spolky. Pozvánky na
jednotlivé akce budou včas zveřejněny
ve Zvěstovateli i webu obce.

V

dubnu zahájíme stavební práce
na opravě a výstavbě chodníků
k trati ČD a příjezdové komunikace
k ČOV. V minulých dnech jsme ukončili
výběrové řízení na technický dozor
investora (TDI), výsledky VŘ budou
projednány a schváleny na březnovém
zasedání zastupitelstva. Technický
dozor bude dohlížet společně s námi
a projektantem na správné a kvalitní
provedení prací.

Radka Nováková
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Zaměstnání pro evidované
na ÚP
I v letošním roce jsme požádali
ÚP o vytvoření dvou pracovních
míst na pozici dělník pro úklid
a údržbu obce. V současné době
ÚP zpracovává naši žádost
a předpokládáme , že od 1. 4. 2018
bychom mohli přidělené pracovní
pozice obsadit.
Pokud jste evidováni na ÚP a máte
zájem od dubna do listopadu 2018
pracovat na této pozici, kontaktujte
Obecní úřad Rostoklaty osobně,
nebo na tel. 321 672 721.

Stav účtu
Ke dni 28. 2. 2018 bylo na účtu
74 487,72 korun
Nově přispěli:
Antonie Machulková 200 Kč,
Martin Čermák 100 Kč,
Alena Chrpová 400 Kč,
Věra Brožková 150 Kč,
Jan Pakandl 275 Kč

Životní jubilea
Jindřiška Kolankiewiczová,
Vladislav Beránek,
Jaroslava Šermauerová,
Ladislav Hegedüs
z Rostoklat
Jaroslav Štěpán,
Jaroslav Šmíd z Nové Vsi II
Kulaté výročí
Jana Nedvědová,
Zuzana Strnadová,
Elena Surovcová z Rostoklat

Nová Biocentra v Nové Vsi II
S

tátní pozemkový úřad Kolín (SPÚ) zahájil na naši žádost práce na realizaci
dalších Biocenter (BC) v obci Nová Ves II.
Tentokrát BC 4 na pozemku parc.č. 581/1
a 586 v kú NV II a BC 6 na parc.č. 636 v kú
NV II.
Obě BC se nacházejí na pozemcích obce.
Plánem SPÚ je na přelomu roku 2019
a 2020 realizovat výsadbu stromů a keřů
dle zpracované projektové dokumentace.
V letošním roce bude dokončen projekt, ná-

sledně bude probíhat výběrové řízení, SPÚ
zajistí dotaci a bude dohlížet na realizaci.
Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí
umožňuje trvalou existenci přirozeného či
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. Jinými slovy, je to geograficky
vymezená oblast, která vhodným stavem
přírodních podmínek umožňuje existenci
přirozených – tedy v podstatě původních –
živočišných a rostlinných společenstev.

Nový web pro Středočeský kraj
S

tředočeský kraj
právě v těchto
dnech spouští nový
web, který bude
odlehčenou formou
informovat o dění
v regionu. Na
internetové adrese
www.stredozeme.cz
se budou pravidelně
objevovat zprávy
z jednotlivých částí
kraje, návštěvníci se
dozvědí například
i o novinkách z kultury
nebo sportu.
Kromě toho jim portál
nabídne atraktivní
tipy na výlety pro
jednotlivce i rodiny nebo
zprostředkuje rozhovory
se zajímavými
osobnostmi regionu.

Poděkování
P

oděkovat bych chtěla manželům Jaroslavě a Květoslavovi Šermauerovým, že vyřezali a vyklidili příkop
u silnice III.tř směrem na Tuklaty. Vyřezáním keřů zlepšili bezpečnost nejen projíždějících vozidel, ale i běžců či
chodců. Vaší práce si velice vážím.  Radka Nováková
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