SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU
sobota 18. května 2019
Rostoklaty u OÚ 10.35–11.25 hod.
Nová Ves II u rybníka 11.35–12.00 hod.
Do nebezpečného odpadu patří:
1) Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)
2) Obaly obsahující zbytky NO
3) Pneumatiky (pouze osobní, bez disků)
4) Baterie a akumulátory (olověné)
5) Kyseliny
6) Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť
7) Vyřazené zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (lednice)
8) Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
9) Nepoužitelná léčiva
10) Monočlánky
11) Vyřazené TV, monitory, počítače

!!!NEPŘEBÍRÁME ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ ODPADY!!!
PLACENÁ INZERCE

Přijmeme do květinářství
Prodavačku/če –Floristku/Floristu

Přijmeme do květinářství na P9 a ve
Středočeském kraji v Úvalech u Prahy a na
Praze 9 nejlépe na plný úvazek, ale je možná
dle domluvy brigáda nebo poloviční úvazek,
prodavačku–Floristku/tu s nejlépe 2letou
praxí v oboru, ale 2letá praxe není podmínkou.
Nástup možný ihned!
Kontakt:
Jméno a příjmení: Michaela Malíšková
Telefon: 608982711
e-mail: eringin@seznam.cz

Obec Rostoklaty a římskokatolická farnost
Český Brod si Vás dovolují pozvat na akci
Noc kostelů 2019
Rostoklaty, kostel sv. Martina
PROGRAM

18.00-19.00 hod. – hra pro děti
19.00-19.45 hod. – hudební koncert
20.00–23.00 hod. – prostor pro samostatnou
prohlídku, modlitbu, meditaci
Akce se koná pod záštitou starosty obce: Jsem velice
potěšen, že se po deseti letech prací na obnově kostela sv.
Martina naše obec zúčastní akce Noc kostelů. Věřím, že má
návštěvníkům co nabídnout. Veliký přínos této akce spatřuji
v možnosti přivítat v prostorách kostela poutníky i z veliké
vzdálenosti, která ne vždy musí být v kilometrech.
Jiří Mokošín, starosta
WWW.NOCKOSTELU.CZ

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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květen
2019
číslo 167

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě.
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

Velmi dobré platové podmínky.

Zvěstovatel
Rostoklatský
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Slovo starosty
V
Obecní úřad Rostoklaty
spolu se spolky
hasičů, myslivců, rybářů
a sportovců pořádají
v neděli 2. června 2018
DĚTSKÝ DEN
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
PROGRAM
9.30–12.00 hod.
Mažoretky Český Brod
Indiánská vesnička Rosehill
(indiánské divadlo, výroba
náramků,
soutěže, ukázky ze života
indiánů)
Doprovodný program místních
spolků (střelba ze vzduchovky,
lanové překážky apod.)

dubnu se uskutečnil již třináctý
ročník tradiční akce Den země na
Klepci. Počasí akci přálo a tak se na tomto
hezkém zalesněném pahorku nad obcí
Limuzy sešlo veliké množství lidí. Po
úvodním slovu pana Jana Psoty, ve kterém
představil vlajky a zástupce zúčastněných
obcí, následovalo roztomilé vystoupení
dětí mateřských škol z obcí Přišimasy
a Tismice. Ve stanovém městečku
byla možnost zakoupení regionálních
výrobků a potravin, ukázka lidových
řemesel a prezentace lokálních spolků.
Svůj stánek zde měla i například Fakulta
lesnická a dřevařská z České zemědělské
univerzity. Pro děti byl dále připraven
orientační běh kolem Klepce, projížďky
na koních a ukázka dravců. Program byl
bohatý a zajímavý, pouze fronta u stánku
s občerstvením mohla vzbuzovat dojem
pokusu o světový rekord v sestavení
nejdelšího lidského hada.

S

tále větší oblibě se těší i akce pořádaná
SDH Rostoklaty s názvem Pálení
čarodějnic a stavění máje, o té si můžete
přečíst v samostatném článku. Z akcí
budoucích přijměte pozvání na Noc kostelů
a Den Rostoklat – dětský den. V pátek
24. května bude kostel sv. Martina otevřen
pro širokou veřejnost. Začínáme v 18.00
hod. malou hrou pro děti, které se můžou
zúčastnit samozřejmě i dospělí.Na chodbě
obecního úřadu si můžete vyzvednout
brožury věnované této akci, v ní naleznete
informace o všech kostelech zapojených
do akce. Již 16. ročník Dne Rostoklat –
dětského dne připadne letos netradičně
na neděli. Těšit se můžete na indiánskou
vesničku Rosehill a další zábavný program
připravený místními spolky.

V

květnu nás čekají další volby. Jedná
se o volby do Evropského parlamentu.
Někdo tyto volby považuje neprávem za
bezvýznamné, ale není tomu tak. Česká
republika má v EP zastoupení 21 poslanců
a volby se konají každých pět let. V ČR
volíme již počtvrté a volby proběhnou ve
dnech 24. a 25. května 2019. Podrobnosti
o získání voličského průkazu jsme psali
v minulém vydání RZ.
Jiří Mokošín
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Popelnice na jedlé oleje
a tuky – nevhazujte zbytky
potravin a jídel!

Velice nás těší, že se mnoho
občanů naučilo využívat hnědé
popelnice určené na jedlé oleje
a tuky. Svědčí o tom četnost svozu
a její následné brzké zaplnění.
Z přiložené fotografie je ale
patrné, že si někdo špatně vyložil
na jaký druh odpadu je nádoba
určena. Do hnědé nádoby u pošty
nepatří pečivo, zbytky jídel,
paštiky, masné výrobky. Patří
sem pouze tuky a oleje uzavřené
ve vhodných obalech. Vyléváním
olejů a tuků do kanalizace vážně
ohrožujete funkčnost čerpadel
a proces čištění odpadních vod.

Volná pracovní pozice
Obec Rostoklaty přijme
sezónního pracovníka na
výpomoc při úklidu a údržbě
obce. Nástup možný ihned.
Podrobnosti o zaměstnání
v kanceláři OÚ u starosty.

Klub seniorů v roce 2019
L

etošním jarním setkáním v dubnu
jsme zahájili již pátou sezónu našich pravidelných posezení. Pan starosta
a nové zastupitelstvo naše aktivity podporují, a tak se pro nás podmínky nezměnily.
I nadále se budeme setkávat a podnikat
společné výlety. Potěší mě, když se k nám
přidají další zájemci a přijdou na setkání
nebo se zúčastní našich výletů.
Jak už se stalo naším zvykem, i letos na
jaře pojedeme společně na výlet vlakem.
Tentokrát navštívíme nedaleký zámek
v Radimi. Termín máme rezervovaný
na čtvrtek 16. května s prohlídkou dvou
okruhů za zvýhodněnou cenu 150 korun
na osobu.
Sraz pro zájemce o tento výlet je 16. 5.
2019 na nádraží, pojedeme v 10.33 hod.
z Rostoklat do Peček. Tady budeme mít
dvě hodiny času na prohlídku města
a případně oběd. Oběd si můžeme dát
v restauraci U Marka kousek od nádraží,
ceny mírné, jídlo chutné, pivo studené,
osobně jsem vyzkoušela. Ve 12.56 hod.
pojedeme osobním vláčkem jednu stanici do Radimi a z vlakové zastávky je to
kousek k zámku. Na 13.10 hodin máme
zajištěnou prohlídku zámku a přilehlou
zámeckou zahradu. Vlak z Radimi jede
v 15.27 hod., případně můžeme do Peček
dojít i pěšky, je to cca 2 km až k nádraží
příjemnou novou asfaltovou cyklostezkou na okraj města. Sama jsem si to tudy
prošla, cesta je zpříjemněná pohledem na

početné stádo daňků v ohradě. Z Peček se
společně nebo individuálně vrátíme zpět
domů. Odjezd vlaku z Peček v 15.40 hod.,
16.06 hod…
Zlatým hřebem letošního roku bude
výlet na zámek Hluboká nad Vltavou ve
čtvrtek 19. 9. 2019. Pojedeme autobusem v 6.30 hod. z Rostoklat, autobus nám
hradí obec. Po příjezdu do Hluboké nad
Vltavou navštívíme nejprve ZOO Ohrada, je to menší příjemná zoologická zahrada v hezkém prostředí, která stojí za
prohlídku. Přímo v zoologické zahradě
je restaurace, kde budeme mít rezervaci
v 11.30 hod na oběd. Ceny většiny jídel
jsou cca do 150 korun, prostředí i recenze
jsou velmi dobré a je zde krásný výhled
na přilehlý Munický rybník. Po obědě nás
autobus převeze k zámku, kde máme zajištěnou prohlídku 1. okruhu ve 14.10 hodin. Podle času před prohlídkou stojí za
zajímavost prohlídka přilehlé zámecké
zahrady. Předpokládaný odjezd zpět je
cca v 16.00 hodin z Hluboké s návratem
do Rostoklat kolem 18.00–18.30 hodin.
Podrobné informace obdrží všichni přihlášení. Hlásit se můžete do 30. 6. 2019
přímo mně na tel.: 603 422 700 nebo
v kanceláři OÚ u Jitky Valachové.
Věřím, že se stejně jako já už těšíte
na naše akce. Pokud máte nějaké dotazy
k výletům, ozvěte se, ráda vám podám informace.
Jarka Šermauerová

Pálení čarodějnic a stavění máje 2019
L

etošní oslava konce zimy a začátku jara, Pálení čarodějnic a stavění
máje, vyšla na úterý, a protože je většina organizátorů a dobrovolníků, kteří se
na přípravách oslav podílejí, pracovně
aktivních, bylo nutné začít s přípravami
již o víkendu předcházejícím oslavám.
V neděli 28. 4. se tak parta dobrovolníků potkala u hasičárny a vypravila se do
lesa pro strom. Chlapci byli tentokrát
velmi rychlí, našli správný strom, k tomu
na místě pokáceli další čtyři soušky, aby
bylo z čeho postavit hranici, a jelo se zpět.

Ještě před nedělním obědem byl strom
doma. V úterý 30. 4. byl začátek oslav
stanoven na 17.30. Nejdříve byla zapálena hranice, kterou zdobila zdařilá Morana. První plameny zapáleného ohně se
proměnily v hustý kouř, podařilo se nám
tak „vyčoudit“ řadu hostů. Věřím, že nám
prominou, vždyť, co by to bylo za Pálení,
když by ani kouřem člověk nenačichl...
Májka byla i letos slavnostně vztyčena
lidskými silami bez velkých obtíží a měří
úctyhodných 22 m. O hudební doprovod
se při oslavách postarali nadšení hudební-

ci – amatéři, kteří však hráli jako profíci.
Na harmoniku zahrál a k tomu zazpíval
pan Pavel Tesárek, jeden z nových rostoklatských obyvatel. Na kytaru zahrál
a zpěvem hudbu doprovodil pan Jan Fiřt,
bratr rostoklatské občanky Petry Sejrkové. Věřím, že Ti, kteří se oslav zúčastnili,
si setkání se sousedy a přáteli užili. Těm,
kteří se oslav nezúčastnili, přinášíme alespoň toto „zpravodajství“ spolu s fotograﬁemi. Těšíme se na příští setkání s Vámi
všemi.
za SDH Rostoklaty Jana Kašová

Životní jubilea
z Nové Vsi II
Jana Gregušová
Z Rostoklat
Blanka Škrétová
Jana Hrábková
Zdeňka Beránková
Jaroslava Nezavdalová
Jaroslava Vintrová
Alena Domitreková
Miloslava Navrátilová
Pavel Budař
Miloslav Šabaka
Pavel Nedvěd
Jan Vavrek
Josef Navrátil
Anton Novotný
Zdeněk Novotný
Václav Jougl
Upozornění: 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
nebo telefonicky na tel.: 321 672 721.
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REZERVUJTE SI KNIHU JANA PSOTY
Vážení čtenáři, bývalý kronikář naší obce Jan Psota
z Hradešína vydal ke 100. výročí republiky výpravnou
kolektivní publikaci Pátrání po hrdinech. Kniha mapuje
bojovníky v první světové válce a předválečný, válečný
a poválečný život v některých obcích na Českobrodsku.
Kniha na 96 stranách shrnuje badatelský objev 48
pozapomenutých padlých hrdinů, jejichž jména byla
doplněna na památníky ve 12 obcích regionu. Díky tomuto
objevu vznikla i pamětní deska padlých spoluobčanů
Rostoklat a Nové Vsi II, odhalená 28. září 2018. Pokud
máte o knihu zájem a rádi byste si ji zakoupili (cena 75 Kč),
nahlašte prosím svůj zájem na OÚ Rostoklaty a obec knihu pro
zájemce u vydavatele zakoupí.
(OÚ Rostoklaty)

Zvěstovatel
Rostoklatský

Zvěstovatel
Rostoklatský
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