Pálení čarodějnic a stavění máje 2018
P

oslední dubnový den letos připadl na
pondělí, proto se dobrovolní hasiči
a další dobrovolníci vydali pro strom do
lesa již v neděli. V pondělí nás totiž čekalo Pálení čarodějnic a stavění máje. Po
návratu dobrovolníků z lesa se započala
příprava dřeva na hranici, kluci zbavili
strom kúry, holky zas oškrábali brambory na hranolky. Na druhý den někteří nešli ani do práce a pečlivě se připravovali
na oslavy.
Kapela Skupenství, která nám k tanci
i poslechu zahrála a zazpívala, nebyla
žádným nováčkem, nýbrž osvědčenou
kapelou doprovázející naše akce, kterou
pravděpodobně znáte z Country bálu.
Velkým překvapením podvečera se stala
návštěva českobrodských „tanečníků“,
ti sice hlásili dopředu, že musejí brzy
domů, ale několik písniček si nakonec
poslechli a s kapelou si i zazpívali.
Hranici letos opět ozdobily dvě čarodějnice, pěkně ustrojené, jedna dokonce
i s kytarou. Plameny zapálené hranice je

ošlehly rychle a žár brzy spálil oba symboly odcházející zimy. Děti měly buřty
a limo zadarmo, a tak stačilo buřta si vyzvednout a opéct na ohýnku k tomu určeném. Malinová limonáda tekla proudem,
i tak se na všechny dostalo.
Májka letos měřila úctyhodných 28
metrů, ale protože byla docela tenká
a muži již dost zkušení, podařilo se ji
vztyčit celkem rychle a bez potíží. Pivo
trochu víc pěnilo, někdy se u okýnka vytvořila fronta, ale obsluhující si s ní poradili. Všechno pivo se nakonec vypilo,
napadá mě, že jsme se buď naučili dobře
odhadovat zásoby, nebo to zkrátka vyšlo
úplně akorát zcela náhodou.
Určitě také stojí za zmínku výkon tři
rostoklatských slečen, Adélky Sejrkové,
Kačky Toušové a Barči Kašové, které si
s kapelou zazpívaly do mikrofonu. Vedle
pěveckého talentu musíme ocenit především odvahu, se kterou se na pomyslné
podium postavily. Bravo!
Jana Kašová, za SDH Rostoklaty

Hasičská sezóna začala

L

etošní hasičskou sezónu zahájily děti
na soustředění ve Stříbrné Skalici,
které bylo předposlední víkend v dubnu.
Odjíždělo se v pátek 20.4. a plánovaný návrat byl v neděli kolem třetí hodiny. Kromě obvyklých příprav na závody – práce
s hadicemi, příprava nářadí, zdravověda,
vázání uzlů, se v sobotu zúčastnily charitativního běhu Od nevidim do nevidim.
Běh byl pro děti na 1km. Dostaly moc
pěkné ceny. V neděli je
čekal pochod do Ondřejova 6,5km, všichni ho
zvládli skvěle. Dík patří
především našim trenérům Markétě Svatoňové,
Simoně Vavrekové, Markovi Soldánovi a Mílovi
Sejrkovi a v neposlední
řadě Petře Kubelkové,
která se starala o ,,krmení divé zvěře“.
Další akcí byla Klučovská ulice, které se konala 28.dubna. Závod spočívá
v běhu na 60m, při kterém je nutné překonat překážku (pro děti ve výšce 60cm),
kladinu, zapojit hadice do rozdělovače
a běh s proudnicí do cíle. Letos jsme se
zúčastnili v hojném počtu za kategorii přípravky: Julie Baierle, Beata Soldánová,
Jan Belačík, Ondřej Dušek, Jakub Hora,
Lukáš Jenšík, Matěj Kaše a Jakub Sejrek.
Za kategorii mladší žáci – chlapci: Filip

Dušek, Adam Hora a Filip Jenšík, dívky:
Viktorie Janků, Barbora Kašová, Veronika a Kateřina Kubelkovy, Ella Martínková a Adéla Sejrková. Za kategorii starší
žáci – dívky: Anežka Vavreková. Všechny
děti dostaly pěkné ceny. V kategorii přípravky jsme měli i medailovou pozici a to
3. místo Julinka Baierle, v této kategorii
se do první desítky vešlo pět našich dětí.
Poslední dubnový den jsme všichni společně znovu oslavili Filipo-jakubskou noc. Byla
vztyčena krásně ozdobená
májka. Následně byl zapálen oheň. V letošním roce
se nám podařilo ulovit čarodějnici kytaristku, která
byla za velkého aplausu
upálena.
5. května proběhlo první
kolo Podlipanské ligy v obci Horní Kruty. Naše družstvo přípravky zde obsadilo
1.místo. Musíme ocenit i výkon družstva
mladších žáků, kteří přes velkou snahu
na medailové pozice bohužel nedosáhli.
Druhé kolo ligy se konalo o čtrnáct dní
později ve Kšelích. Druhé místo v podání
družstva přípravky je pěkným výsledkem.
Družstvo mladších žáků v obměněném
složení obsadilo desáté místo.
Za SDH Rostoklaty P. Sejrková
a A. Menšíková
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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Slovo
starostky

Č

as letí neuvěřitelně rychle a je tu poslední měsíc v tomto školním roce. Za
sebou máme tradiční oslavy dne dětí.
I letos dětský den zahájily mažoretky
z Českého Brodu. Následně se děti
pustily do sportovních i vědomostních
soutěží. Vyzkoušely si, jak se bezpečně
a ohleduplně chovat na silnicích,své
teoretické znalosti prokázaly v testech.
Pro dospělé jsme připravili slalom
s „opileckými brýlemi“. Lada
proměňovala děti v motýly, tygříky, piráty
apod.
Velmi si vážím spolupráce s místními
spolky, které si opět připravily pro děti
soutěže.Velice děkuji všem organizátorům
za pomoc. Děkujeme zastupitelce paní
Evě Albrechtové za sponzorský finanční
dar.

V

minulých dnech byly zahájeny
stavební práce na výstavbě nového
chodníku k trati ČD, oprava přístupových
cest k zastávce ČD. Stavební práce pro
vás samozřejmě znamenají určité omezení
a předem Vás žádám o schovívavost.
Stavební firma SILMEX se snaží Vás
omezit co nejméně. Po dokončení prací
v Rostoklatech se firma přesune do Nové
Vsi II a výstavbou chodníku a silnice
omezí na chvilku občany bydlící u ČOV.
Budete-li mít připomínky k výstavbě,
dejte nám je vědět. Práce by dle
harmonogramu měly být dokončeny do
konce srpna.

L

éto přináší v posledních letech
problémy s dodávkou pitné vody
z vodovodu. Odbor životního prostředí
v Českém Brodě vydal Opatření obecné
povahy, ve kterém se dočasně omezuje
užívání pitné vody z vodovodu pouze pro
osobní potřebu na dobu od 1. 6. 2018 do
31. 8. 2018. Zároveň se zakazuje používat
v uvedené době pitnou vodu z veřejného
vodovodu na zálivku zeleně, napouštění
bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních
zdrojů vody (studní) apod.

Radka Nováková
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Oznámení obecního úřadu
V době od 1. 7. do 31. 8. 2018 budou
upraveny úřední hodiny, pondělí:
8–13 hod. a 17–19 hod., středa:
8–13 hod. Ostatní pracovní dny
zůstávají beze změny, tj. 8–13 hod.
V případě potřeby nás kontaktujte
na tel.: 321 672 721, e-mail: obec@
rostoklaty.cz nebo na mob. 724 179 707.

Životní jubilea
Renata Fenclová,
Jiří Jougl,
Karel Svoboda,
Zdeňka Nekolná,
Bohumil Šmejkal,
Jana Štěpánová,
Jaroslav Ertl,
Danuše Poláková,
Petr Hamták
Zemřela paní Jiřina Jouglová
z Rostoklat
Upozornění: Výše uvedená forma zveřejňování jubilantů je v souladu se Směrnicí
na ochranu osobních údajů (GDPR). Pokud
si nepřejete být uváděni v rubrice Jubilea,
sdělte nám to osobně v kanceláři OÚ Rostoklaty čp. 32, e-mailem: obec@rostoklaty.
cz, telefonicky na tel.: 321672721.

Informace pro jubilanty, tj. občany
od 60 let
V naší obci je dlouholetá tradice
zveřejňování jmen občanů
v Rostoklatském Zvěstovateli. Dne
25. 5. 2018 začala platit nařízení EU
o ochraně osobních údajů (GDPR).
Abychom dodrželi nová pravidla
nebudeme dále uvádět část obce, ve
které jubilant žije. Zveřejnění jména
a měsíc narozenin je dle Úřadu na
ochranu osobních údajů v souladu
s nařízením EU.
Jubilantem, který je zveřejněn v RZ, se
stává každý občan s trvalým pobytem
v obci, který oslaví 60. narozeniny.
Od 60ti let je jubilant zveřejňován
pravidelně v RZ. Gratulaci k výročí
obdrží jubilant ke svým šedesátinám.
Od 70. narozenin zasílá úřad gratulaci
každoročně. Dárkový balíček obdrží
jubilant ke svým 70., 80., 85., 90., 95.,
100. narozeninám.
Občané, kteří nechtějí být uváděni
v Rostoklatském Zvěstovateli, ať
tuto skutečnost oznámí v kanceláři
Obecního úřadu nebo na tel.
321 672 721.
(RNo)

Nový nájemce obchodu
v Rostoklatech
P

o předání prostor bývalým nájemcem
byly provedeny drobné stavební opravy. Byla nově zatmelena okna, natřeny
mříže, samozřejmostí je výměna zámků
a změna kódu od elektronického zabezpečení budovy.
Ráda bych Vám představila nového nájemce obchodu s potravinami a smíšeným
zbožím v Rostoklatech.
Obchod bude od června provozovat
paní Stanislava Gernátová z Tismic.
Tento týden si paní Gernátová převzala

Lezecký herní
prvek byl
odstraněn

prostory obchodu a skladu. Po jejich vybavení bude prodej zahájen. O termínu
otevření obchodu budete včas informováni.
Měsíční absenci obchodu pocítila většina z vás. Zastupitelstvo si plně uvědomuje nutnost zajistit tyto služby pro
občany, a proto, stejně jako minulý nájemce, má současný nájemce symbolický nájem 1 500 Kč ročně. Dále nájemce
hradí náklady na spotřebovanou elektrickou energii.
(RNo)

N

a začátek května bylo
naplánováno dokončení
výměny podesty na herním
prvku „Ladná“.
Po odstranění podesty jsme
zjistili, že skryté části věnce
a sloupů byly z velké části
shnilé. Z důvodu bezpečnosti
dětí bylo rozhodnuto, že prvek se bude demontovat.
Proběhla základní demontáž vč. zajištění před úrazem
a Technické služby Český
Brod demontovaly patky. Následně pracovník obce odklidil dopadové plochy.
Oslovili jsme několik dodavatelů herních prvků a na
zasedání zastupitelstva jsme
rozhodli o pořízení herního
prvku DHS 301 b. Termín
montáže předpokládáme do
2 měsíců.
(RNo)

Divadelní představení v kulturním
domě v Rostoklatech

V

sobotu 12. května t.r. se konalo v kulturním domě v Rostoklatech již čtvrté
divadelní odpoledne, které pořádáme společně s obcemi Břežany II, Přišimasy a Tismice. O náklady na divadelní představení
a občerstvení se dělíme rovným dílem.
Obce zajišťují pro své občany zdarma autobusovou dopravu. V letošním roce byla
organizace celého odpoledne na nás. Zájem o představení „Kšanda“, které pojednávalo o vzestupu a pádu českého politika,
byl ohromný a obsazeno bylo všech 140
míst. To nás velmi těší. O přestávce bylo
pro všechny připraveno občerstvení. Komedie z dnešní doby nás pobavila a hosté

odcházeli spokojeni. Děkuji svým tradičním spolupracovnicím, které mi pomohly
s organizací. Děkuji kolegyním z Břežan
II, Přišimas a Tismic za příjemnou spolupráci. Příští rok se bude společné setkání
konat v Tismicích.
(RNo)

CO JE NOVÉHO?
Zvony na kovy a sklo mají
zvětšený otvor

Nový kulturní cyklus „Na kus řeči s...“

S

polupráce v kulturní oblasti s obcemi Rostoklaty, Břežany II, Přišimasy
a Tismice pokračuje dalším projektem,
tentokrát cyklem „Na kus řeči s …“ s moderátorem PhDr. Jiřím Vaníčkem.
Těšit se můžete na příjemné povídání se
zajímavými lidmi. První setkání se uskuteční v kulturním domě v Rostoklatech,
a to v úterý 18.z áří 2018 od 19 hod. Povídat si budeme se Saskií Burešovou.

Vstupenky se budou prodávat od
1. 7. 2018 v kanceláři OÚ Rostoklaty/
Břežany II/ Přišimasy a Tismice. Cena
vstupenky je 100 Kč.
Již od 18,15 hod bude KD otevřen
a bude možné si zakoupit malé občerstvení.
Věříme, že tento nový program vás
osloví a společně se budeme setkávat.
(RNo)

Prostory obchodu byly
opraveny, natřeny mříže,
okna zatmelena
Demontována byla
herní lezecká sestava,
nosné dřevěné části byly
ztrouchnivělé. Tato sestava
sloužila dětem již od roku
2007.
Zastupitelstvo
odsouhlasilo pořízení
nového herního prvku

Stav účtu na opravu kostela

Byly zahájeny stavební
práce na chodníku k ČD

Stav účtu je ke dni 31. 5. 2018
77 089,65 Kč
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