Záchrana A-týmu i skvělí žáci
D

o své 44. sezony vstoupila v závěru
srpna fotbalová Traverza. A už třetí
rok v řadě se třemi celky: A-týmem dospělých působícím ve třetí třídě okresu
Kolín, B-týmem hrajícím čtvrtou třídu
a mladšími žáky, kteří hrají okresní přebor.
Právě nejmladší složka rostoklatského fotbalového klubu dosáhla v minulé
sezoně pronikavého zlepšení ve srovnání s premiérovým ročníkem svého
působení. Ve své skupiněcelek obsadil
skvělé šesté místo z jedenácti účastníků, když získal 25 bodů za 8 výher,
1 remízu a 11 porážek při celkovém
skore 49:134. Až za Rostoklaty, které
tvoří sdružený tým se sousedními Břežany, skončily Kouřim, Třebovle, Bečváry, Štítary a Býchory.
Tým během sezony trénuje pravidel-

Výzva občanům
Vážení občané, pokud
máte u hranice svého
pozemku vysázenou
zeleň a přesahující větve
brání bezpečné chůzi po
chodníku, žádáme Vás,
abyste ořezali přesahující
vegetaci na podchodnou
výšku 2,5 metru a na šířku
tak, aby větve nezasahovaly
do chodníků a nebránily
lidem v bezpečné chůzi.
Děkujeme

ně dvakrát týdně (pondělí a středy od 17
hodin), v zimě pak využívá k přípravě
jednou za týden novou halu v Kounicích.
Veden je stabilní dvojicí koučů Tomáš
Menšík a Radek Hačecký, jejichž práce už nese ovoce, což je vidět na zájmu
o členy jejich týmu i z ranku celků z vyšších soutěží.
Rostoklatský klub už třetí sezonu vytváří jeden společný tým s Břežany i v kategorii starších žáků a vzhledem k potřebě
neustálého doplňování kádru opět vyzývá
všechny, kteří by měli zájem fotbal (byť
i nezávazně) vyzkoušet, aby se přihlásili,
a to včetně děvčat. Kontaktní telefon na
sekretáře klubu je 603 819 817.
A-tým dospělých se v jarní části minulé sezony nesnadno zachraňoval ve třetí
třídě. Nakonec se však dílo podařilo, a to
do značné míry zásluhou jarního posíle-

ní o Jaroslava Soldána a především Petra
Touše, který má bohaté zkušenosti z vyšších soutěží, pozvedl i tréninkový proces
a byl motorem vyšší výkonnosti týmu.
Ten nakonec obsadil 9. místo ve své skupině s 31 body za 10 výher (2 výhry na
penalty) a 16 porážek (3 porážky na penalty), při celkovém skore 44:67.
Stejné 9. místo patřilo i „béčku“, které
vybojovalo 37 bodů za 11 výher (2 výhry
na penalty) při 17 porážkách (6 porážek
na penalty) a kladném skore 67:65.
Zásadní úpravou prošla ještě před jarní
částí sezony velká část plochy hřiště, která díky mnoha brigádnickým hodinám
má nyní vyšší kvalitu. Tu má aktuálně
i fungování celého klubu, a to díky významné podpoře obce, jejíž logo a název
se již brzy objeví na týmových dresech.
Petr Hamták, ml.

Máte již povinnou kontrolu komínu?
Topíte uhlím či dřívím v kamnech nebo plynovém kotli
a chcete se vyhnout problémům?
Vyhláška č. 34/2016 Sb. stanovuje, že každý komín musí 1 x
ročně projít odbornou kontrolou.
Nabízíme Vám využití služeb ověřených kominických služeb
Radka Vašíčka z Kolína.
Termín provedení kontroly:
■ pátek 29. 9. 2017 od 8 hod
■ sobota 30. 9. 2017 od 8 hod
■ neděle (pouze při velkém počtu zájemců )
Cena: 500 Kč za č.p.
Pokud máte zájem o nabízenou službu, přihlaste se, prosím,
na OÚ do 25. 9. 2017. Kontakt na Obecní úřad Rostoklaty: tel.
321 672 721, SMS: 724 179 707, email: obec@rostoklaty.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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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Slovo
starostky
V

úterý 22. 8. tohoto
roku jsme otevřeli
obálky výběrového řízení na
zhotovitele stavby „Chodník
k ČD Rostoklaty“. Jedná se
o první stavbu velmi rozsáhlého
projektu oprav a výstavby
chodníků i komunikací v obou
částech naší obce.
Tento úsek není v současné
době dotačně podporován a se
zastupiteli jsme se shodli, že
tento úsek bude financován
z obecního rozpočtu.
Byly podány tři nabídky
v cenovém rozsahu od
3 688 066,33 Kč do
4 186 234,05 Kč bez DPH.
Nejnižší nabídku podala
firma SILMEX s.r.o. České
Budějovice.
Zastupitelé odsouhlasili
výsledky výběrového řízení.
Smlouva o dílo bude podepsána
se společností SILMEX
s.r.o. Ještě čekáme na vydání
stavebního povolení v právní
moci. Termín realizace bude
stanoven dodatečně. My
zastupitelé bychom samozřejmě
chtěli co nejdříve, nejlépe ještě
letos.

N

aše dotační žádost
na opravu chodníků podél
silnice I/12 v Rostoklatech
nebyla Státním fondem dopravní
infrastruktury (SFDI) kladně
vyřízena. Důvodem nepřiznání
dotace bylo řešení stávajícího
přechodu pro chodce, který byl
vybudován v roce 2009. Normy
pro bezpečnost se zpřísnily
a náš, relativně nový, přechod
tyto normy nesplňuje. Přechod
se bude muset zúžit na 6,5 m
betonovými zábranami. Nová
dotační žádost bude na SFDI
podána v lednu 2018.
Pokračování na straně 2
1

Sběr železného šrotu
Sběr železa se uskuteční
v Rostoklatech a Nové Vsi
II v sobotu 23. 9. 2017 po
8. hodině. Sběr v letošním roce
organizuje SDH.
Železo, prosíme, připravte před
své domy až v sobotu ráno.
Pokud budete potřebovat, rádi
vám členové SDH pomůžou.
Veškerý výtěžek jde na
účet SDH.
Kontaktní osoba: Miroslav Kaše,
tel.: 725 181 465
Děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny

Slovo starostky
Pokračování ze strany 1

Z

ahájili jsme opravy místních
komunikací. Metodou Silkot jsou
opravovány nejhorší úseky našich silnic.
Celková oprava místních komunikací je
rozpočtována v desítkách milionů a bude
postupně prováděna z rozpočtu obce, ale
především z dotací, a to postupně několik
následujících let.

V

kostele pokračují restaurátorské práce
a práce na obnově vstupní brány.

P

rázdniny jsou za námi, děti nastoupily
do školy. Většina našich prvňáčků
zasedla do lavic nově zrekonstruované
budovy ZŠ Žitomířská a zahájili tak svou
devítiletou povinnou školní docházku.
Přejeme všem, nejen prvňáčkům, kvalitní
pedagogy a zajímavou výuku podle hesla
„škola hrou“.

Radka Nováková

Pozvánka
na veřejnou schůzi
Srdečně vás zveme ve středu
13. září 2017 od 18 hod. do
kulturního domu Rostoklaty
čp 27.
Na schůzi vám budou sděleny
informace k novému systému
sběru separovaného odpadu.
Nádoby na separaci z domu,
tj. popelnice na plast 240 l
a popelnice na papír 240 l
budou do každé domácnosti
poskytnuty ZDARMA oproti
podpisu a budete si je moci
odvézt ihned po schůzi, nebo
si je vyzvednout v úředních
hodinách v kanceláři OÚ.

olby do Poslanecké sněmovny se
konají na území České republiky:
■ v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a
■ v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin
Voličem do Poslanecké sněmovny je:
státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny však nemůže volič, u něhož nastala
překážka ve výkonu volebního práva:
■ omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu (dále jen „karanténa“)
■ omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Voličské průkazy – § 6a zákona o volbách do Parlamentu ČR
Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán,
o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby:
1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem
voleb, tj. ve středu 18. října 2017 do
16.00 hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu
■ v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad,
který je oprávněn voličský průkaz
vydat, o žádosti voliče po prokázání
jeho totožnosti učiní úřední záznam,
ve kterém veškeré potřebné údaje
uvede.
2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb.tj. v pátek 13. října
2017 do 16,00 hodin

Hledáme členy do okrskové
volební komise
Č
lenem okrskové volební komise
může být
■ pouze státní občan České republiky,
u něhož nenastala překážka výkonu
volebního práva (tj. omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
nebo karanténa)
■ který není kandidátem pro volby do
Poslanecké sněmovny
■ který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

V nové Vsi II budeme nádoby
předávat zájemcům v pondělí
18. 9. 2017 od 17 do 18 hod.
u dětského hřiště.
Svoz z domácnosti bude
zahájen od letošního října.

Životní jubilea

Odměny členů okrskových volebních
komisí – § 82 zákona o volbách do Parlamentu ČR a § 12 vyhlášky č. 233/2000
Sb.
■ člen
1 300 Kč
■ zapisovatel
1 500 Kč
■ předseda
1 600 Kč
Zájemci, přihlaste se, prosím, v kanceláři OÚ na tel. 321 672 721 nebo osobně
do 14. 9. 2017.
Děkujeme.

■ v listinné podobě opatřené úředně

ověřeným podpisem voliče nebo

■ v elektronické podobě zaslané POU-

ZE prostřednictvím datové schránky
voliče.

POZOR: podle nové právní
úpravy NELZE podat žádost
elektronicky s elektronickým
podpisem voliče!
Obecní úřad NEJDŘÍVE 15 dnů přede
dnem voleb, tj. nejdříve ve čtvrtek 5. října 2017, voličský průkaz
■ předá osobně voliči nebo
■ předá osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
■ zašle voliči

Hledáme brigádníka
na roznos
volebních lístků

O

dměna za roznos je stanovena
na 3,50 Kč za 1 hlasovací lístek, v současné době je evidováno
389 voličů, celková odměna činí
1.361 Kč.
Zájemci, přihlaste se, prosím,
v kanceláři OÚ na tel. 321 672 721
nebo osobně do 20. 9. 2017.
Děkujeme.

Provádění svévolné výsadby stromů, keřů
a jiných rostlin na veřejném prostranství

Všem jubilantům přejeme vše
nejlepší.
Marie Semánková,
Alena Chrpová,
Jan Mokošín,
Marie Dlouhá,
Helena Mesteková,
Vladimír Kolankiewicz,
Jan Hanuš, všichni z Rostoklat

V

poslední době se čím dál více
setkáváme s tím, že naši občané
svévolně vysazují stromy, keře a jiné
rostliny na veřejném prostranství. Jistě tak činí s pocitem dobře vykonané
práce pro dobro naší obce. Svévolnou
výsadbu z pohledu obce vnímáme
negativně. Tady je zdůvodnění: občané vysazují stromy
a keře na nevhodných místech bez znalosti růstových schopností a nároků
na prostor v delším horizontu, bez znalosti umís-

Kulaté výročí: Václava
Šmejkalová z Rostoklat
zemřela: paní Eva Šabaková
z Rostoklat

Stav účtu
ke dni 31. 8. 2017
je 66 879,65 Kč
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tění inženýrských sítí. Ty mohou být
poškozeny již při vlastní výsadbě, neboť např. staré vedení veřejného osvětlení není vždy uloženo v dle normy.
Nevhodně vysázené stromy a keře
brání dobrému výhledu na silnici. Často se stává, že takto nevhodně
provedené výsadby po letech
poškozují blízký plot a titíž
občané žádají pokácení na
náklady obce. Nemusí to
ale žádat jenom naši občané. Po kontrole pracovníka Policie ČR jsme nu-

ceni provést likvidaci vzrostlých keřů
u výjezdů z obce na Tuklaty a Břežany II.
Nevhodnou výsadbou ztěžujete i sekání trávy.
Vážení občané, nevysazujte svévolně
stromy, keře a jiné rostliny na veřejném prostranství. Stromy a keře vysázené v poslední době přesaďte na své
pozemky. Případně se na nás obraťte
a vámi provedenou výsadbu individuálně vyřešíme. Výsadba na nevhodném
místě, která ohrožuje inženýrské sítě či
brání v sekání trávy bude odstraněna.
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