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Svoz velkoobjemového, nebezpečného
a elektro odpadu
Svoz se koná v sobotu 12. 5. 2018
Rostoklaty u OÚ 9.35–10.20 hod.
Nová Ves II u rybníka 10.30–11.00 hod.
Svoz stavební suti – kontejner bude přistaven
u hřiště v Rostoklatech od 9.30 do 10.30 hod.
Odpad musí být předán od občanů přímo
posádce ( z ruky do ruky )nikoli hromaděn na
sběrném místě.
Posádka nepřebírá eternit, asfaltové lepenky
a jiné nebezpečné stavební odpady.

Informace o zajištění prodeje potravin
v obci
Z minulého RZ víte, že dlouholetý nájemce
ukončil prodej. Nyní prostory vyklízí a pronajaté
prostory předá obci nejpozději do 16. 5. 2018.
K dnešnímu dni máme tři zájemce, kteří
projevili předběžný zájem o pronájem.
Zastupitelstvo obce o nabídkách rozhodne
28. 5. 2018. Předpokládáme, že v průběhu
června bude zahájen provoz prodejny novým
nájemcem.
(RNo)

ČEZ Distribuce oznamuje odstávku
ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat
o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
v obci Nová Ves II, které se bude konat
v pátek18. 5. 2018 od 7,30 do 15 hod.
Konkrétně se odstávka týká čp: 17, 20, 22, 23,
39 a parc. č. 593 .
Více info na www.cezdistribuce.cz/cs/prozakazniky/odstavky.html

Životní jubilea
Miloslava Navrátilová,
Anton Novotný,
Václav Jougl,
Pavel Budař,
Zdeněk Novotný,
Pavel Nedvěd,
Alena Domitreková,
Blanka Škrétová,
Miloslav Šabaka,
Jana Hrábková,
Josef Navrátil,
Jaroslava Nezavdalová,
Jaroslava Vintrová, všichni z Rostoklat
Jana Gregušová z Nové Vsi II
Kulaté výročí
Zdeňka Beránková a Jan Vavrekz Rostoklat
Zemřeli: paní Věra Brožková a paní Zdeňka
Libichová z Rostoklat

Stav účtu
ke dni 30. 4. 2018 je 77 088,99 Kč
Nově přispěl: 1 000 Kč dárce, který nechce být
jmenován
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Slovo starostky
V

sobotu 21. dubna t. r. se konal
již po dvanácté Den Země na
Klepci. Letos se naše obec opět
aktivně zapojila a na stánku jsme
prodávali Knihu historie domů
Rostoklat a Nové Vsi II, pohledy
a další drobné předměty. Tradičně
se konal průvod zástupců obcí,
většinou starostů, s vlajkonoši.
Jan Psota představil symboly
jednotlivých účastníků, a to obcí
Přišimasy, Tismice, Hradešín, Úvaly,
Rostoklaty, Břežany II, Doubravčice,
Český Brod, Tuklaty, Dobročovice,
Škvorec a nově Spolek sousedů
a Klub přátel historie a přírody
Úval a okolí. Děkuji Jitce a Ladě
Valachové za spolupráci při zajištění
tohoto dne.

Z

astupitelé na svém dubnovém
zasedání odsouhlasili ﬁnanční
dary aktivním spolkům. Výše
podpory je dle velikosti spolku
a počtu uspořádaných kulturních

Orlí hnízdo v Rostoklatech opět ukradeno

a společenských akcí. V letošním
roce jsme již podpořili Myslivecké
spolek a jejich Halali, SDH a jimi
pořádaný country bál a stavění
máje. Tento víkend nás čeká tradiční
nohejbalový turnaj.
V sobotu 12. 5. 2018 se uskuteční
již 4. společné setkání obcí
Rostoklaty, Tismice, Břežany II
a Přišimasy. Kapacita KD je plně
naplněna a věřím, že se všichni
společně dobře pobavíme.

V

sobotu 14. 4. 2018 bylo, již podruhé,
ukradeno orlí hnízdo v Rostoklatech.
Tomuto, dětmi oblíbenému hernímu prv-

ku, není u nás přáno. Dvakrát byla houpačka vážně poškozena a dvakrát ukradena.
Dřevěnou konstrukci zatím ponecháme

na místě a s revizním technikem budeme
konzultovat pořízení obyčejné, pro zloděje
snad nezajímavé, houpačky.
( RNo)

V

šechny srdečně zveme v sobotu
2. června na již 15. ročník Dne
Rostoklat na oslavy Dětského dne.
Tentokrát jsme pro děti připravili
ve spolupráci s BESIPem výuku
bezpečnosti na silnicích. Připomeňte
malým účastníkům, že si tentokrát
mají vzít s sebou kolo, koloběžku
nebo třeba odrážedlo.
Radka Nováková

Připravujeme vítání občánků
Ve středu 13.června 2018 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. Prosíme
rodiče o potvrzení účasti vč. počtu hostů.
Děkujeme a těšíme se na viděnou.
(RNo)

Umístění dětí do MŠ
V

naší obci nikdy nebyla mateřská škola a vždy si rodiče museli
umístění do MŠ zařídit sami. S narůstajícím počtem dětí se umístění dítěte
stává více adrenalinové, problémovější, někdy až nemožné. Někteří rodiče
to dokonce řeší změnou trvalého bydliště dítěte. Kapacita MŠ v Břežanech
II se výstavbou nové MŠ zdvojnásobila, přesto je naplněna.
Již několik let jednám se starosty,
kteří mají ve své obci MŠ, a snažím
se o uzavření dohody o zajištění míst

našich děti v MŠ. Uzavření dohody
starostové odmítají, v zajištění nám
nepomohl ani Středočeský kraj. Minulý měsíc jsme se dohodli se zástupci
Přišimasy. Vzájemná dohoda dává jistou naději našim dětem. Tak jako všude, tak i v Přišimasech mají přednost
v přijímání místní děti. Dohoda nám
dává záruku, že volná místa budou
přednostně pro naše děti. V dohodě
jsme se zavázali uhradit Obci Přišimasy neinvestiční náklady za každého
žáčka z naší obce.
(RNo)
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