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Slovo 
starostky
V minulém měsíci proběhlo tradiční vítání 

občánků. Za poslední rok se do naší obce 
narodilo 7 dětí, 6 chlapců a jedna holčička. 
Slavnostního setkání se účastnilo 5 dětí 
s početným doprovodem. Pro maminky jsme 
měli připravenou květinu, pro děti dárkovou 
tašku s kosmetikou a tričko s logem obce 
a se svým jménem. Po slavnostním zápisu 
a fotografování jsme měli možnost se blíže 
seznámit a popovídat si. Pro starší sourozence 
jsme připravili kreslící koutek. 

Děkujeme rodičům a dalším příbuzným, že 
přijali naše pozvání. Děkujeme za souhlasy 
s uveřejněním fotografi í. Našim nejmenším 
občánkům přejeme do života hodně zdraví, 
spokojenosti, různorodé zájmy a prima 
kamarády.

Práce na stavbě nového chodníku k trati 
ČD pokračují. Děkuji všem za trpělivost. 

Dle harmonogramu by pokládka dlažby na 
hlavním chodníku měla být dokončena do 
poloviny července. Do konce srpna by měly 
být dokončeny přístupové cesty k nástupišti 
směr Praha i směr Kolín. Následně budou 
práce pokračovat v Nové Vsi II, a to na 
příjezdové komunikaci a chodníku k nové 
výstavbě u ČOV. 

I při této stavbě budou omezeni především 
obyvatelé nové zástavby, předem prosíme 
o trpělivost. Bez omezení nelze stavbu 
realizovat. Koncem září je naplánovaná 
kolaudace realizovaných objektů.

V červnu jsme doplatili úvěr u České 
spořitelny ve výši 2,148 mil. korun, 

který si obec vzala na dofi nancování stavby 
kanalizace. Jsem ráda, že budeme předávat 
obec do nového volebního období bez 
dluhu.Naopak, předáme obec s přidělenou 
dotací. Aktualitou posledních dní je zpráva, 
že Státní fond dopravní infrastruktury 
vyhověl naší žádosti a přidělil dotaci ve 
výši 85 % uznatelných nákladů na opravu 
chodníků u státní silnice I/12 v Rostoklatech 
vč. přechodu pro chodce, max. však 
3,611 mil. Kč. Odhaduji, že do konce roku 
by mohlo být skončeno výběrové řízení na 
zhotovitele a v roce 2019 proběhne realizace.

Tradiční 
vítání 
občánků
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Venčení psů 
Také chodíte své psy venčit na cestu 
z Rostoklat do Nové Vsi II a obráceně ? 
Rád bych Vás požádal, abyste i v této 
části obce uklízeli výkaly po svých 
psech. Příkopy mezi silnicí a polem 
sekám bez nároku na odměnu obecním 
traktorem a křovinořezem již 3 roky. 
Dělám to rád. Výkaly vašich psích 
miláčků mi sekání velmi znepříjemňují. 
Ti, kteří se někdy setkali při sekání 
s výkalem ví, o čem mluvím. Děkuji vám, 
že i v této části budete uklízet výkaly po 
svých psech. Josef Novák

Životní jubilea
v červenci
Tibor Menšík, 
Marie Stejskalová, 
Jiří Zelenka,
Jana Lukášová

v srpnu
Alena Soukupová, 
Luboš Křeček, 
Helena Jelínková, 
Ladislava Weingärtnerová, 
Antonín Libich, 
Jaroslav Svoboda, 
Marcela Menšíková, 
Václav Drbal, 
Boris Buss, 
Božena Budařová, 
František Horký, 
Josef Lukáš

Zemřela paní Helena Nováková 
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 nebo 
telefonicky na tel.: 321672721.

Stav účtu na opravu kostela
Stav účtu je ke dni 29. 6. 2018 
77 089,65 Kč

Srdečně Vás zveme na „Kus řeči s ...“ 
se Saskií Burešovou, které se uskuteč-

ní v kulturním domě v Rostoklatech, a to 
v úterý 18. září 2018 od 19 hod. 

Vstupenky jsou v prodeji 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 ote-
vřen a bude možné si zakoupit malé ob-
čerstvení.

Věříme, že tento nový program vás osloví 
a společně se budeme setkávat. (RNo)

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

Ve středu 12. září t.r. od 18 hod. 
se bude konat v kulturním domě 

veřejná schůze, na kterou Vás srdečně 
zvu. Na programu bude zhodnocení práce 
zastupitelstva za uplynulé čtyři roky. 

V pátek 28. září t.r. od 14 hod. 
připravujeme slavnostní vysazení 

lípy ke 100 letému výročí vzniku 
republiky a odhalení pamětní desky 
padlým spoluobčanům v 1. sv. válce. 
Vyhledávání jmen padlých rostoklatských 
a novoveských občanů se opět ujal náš 
kronikář Jan Psota.

Na červnovém zasedání zastupitelstva 
kolegové podpořili můj návrh zrušení 
účtu na podporu obnovy kostela. Finance 

cca 77 tisíc korun použijeme na obnovu 
dřevěných částí kazatelny. K ukončení 
stavební obnovy připravujeme na neděli 
11. listopadu t. r. od 12 hod. oslavu, 
která bude zahrnovat m.j. i slavnostní 
znovuvysvěcení kostela, a to přímo 
kardinálem Dominikem Dukou. Slova 
se ujme i restaurátor, který nás seznámí 
s průběhem restaurování interiéru 
a historik Jan Psota.

Milí čtenáři Rostoklatského 
Zvěstovatele, přeji Vám krásné 

prožití letních prázdnin.

Občan jiného členského státu Evrop-
ské unie může hlasovat v komunál-

ních volbách pouze za podmínky, že po-
žádal o zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů.

Zápis do dodatku stálého seznamu vo-
ličů může obecní úřad na základě žádosti 
občana jiného členského státu EU provést 
kdykoli do uzavření dodatku, ke kterému 
dochází ve středu 3. 10. 2018 v 16.00 ho-
din.

Zápis do dodatku může obecní úřad 
provést, pokud žadatel splňuje všechny 
stanovené podmínky pro tento zápis:
a)  státní občanství jiného členského státu 

EU,
b)  dosažení věku 18 let (do dodatku stálého 

seznamu voličů je možné zapsat i voli-

če, který v době podání žádosti ještě ne-
dosáhl věku 18 let, avšak dosáhne

tohoto věku nejpozději ve druhý den vo-
leb) a
c)  Povolení k trvalému pobytu nebo Pře-

chodný pobyt na území ČR s platným
dokladem prokazujícím oprávněnost 

pobytu na území ČR (viz příloha).
Žádost může být podána písemně nebo 

osobně a musí z ní být patrno, že se ža-
datel domáhá zápisu do dodatku stálého 
seznamu voličů.

Žadatel se prokáže platným průkazem 
totožnosti (cestovní doklad, identifi kační 
průkaz domovského státu, doklad o pobytu 
na území ČR – průkaz o povolení k trva-
lému pobytu občana Evropské unie nebo 
potvrzení o přechodném pobytu na území).

Budeme rádi, když nám pomůžete za-
jistit průběh voleb v našem volebním 

okrsku.
Zájemci, přihlaste se do 31. 8. 2018, dě-

kujeme.

Členem okrskové volební komise může 
být státní občan České republiky a státní 
občan jiného členského státu Evropské 
unie za těchto podmínek:
�  je přihlášen k trvalému pobytu v jaké-

koliv obci na území České republiky; 
v případě státního občana jiného člen-

ského státu EU i k registrovanému pře-
chodnému pobytu

�  alespoň v den složení slibu dosáhl věku 
nejméně 18 let

�  nenastala u něj překážka výkonu voleb-
ního práva

�  není kandidátem pro volby do zastupi-
telstva obce, pro které je okrsková vo-
lební komise vytvořena
S ohledem na připravovanou novelu pro-

váděcí vyhlášky, která počítá s navýšením 
zvláštní odměny všem členům komise, 
nyní neuvádíme výši odměn. (RNo)

Funkce přísedícího je veřejnou funk-
cí a řídí se zákonem č. 6/2002 Sb. 

o soudech,soudcích, přísedících a státní 
správě soudů a o změně některých dal-
ších zákonů.

Přísedící se podílí, jako člen tříčlen-
ného senátu, na rozhodovací činnosti 
krajského soudu v trestních věcech, ve 
kterých tento soud rozhoduje jako soud 
prvního stupně. Jde tedy o rozhodovací 
činnost soudu v případech nejzávažnější 
majetkové, či násilné trestné činnosti.

Senát krajského soudu je v takových 
případech složen z předsedy senátu, kte-
rý je soudcem z povolání a dvou soudců 
– přísedících, kteří jsou laiky volenými 
zastupitelstvem kraje. Při rozhodovací 
činnosti jsou hlasy všech členů senátu 
rovné.

Kandidát na funkci přísedícího Kraj-
ského soudu v Praze musí splňovat tyto-
předpoklady:
�  státní občanství České republiky

�  plnou svéprávnost a bezúhonnost
�  věk nejméně 30 let
�  trvalý pobyt, nebo stálé pracoviště ve 

Středočeském kraji

V případě dalších dotazů se obraťte na 
personální útvar Krajského soudu v Praze 
– Věra Pelcová, tel. 257 005 426, e- mail: 
vpelcova@ksoud.pha.justice.cz, popř. na 
místopředsedu Krajského soudu v Praze pro věci 
trestní – Mgr. Petr Franc, tel. 724181103, 
email: pfranc@ksoud.pha.justice.cz.

Dne 5. 5. 2018 se konal další 
ročník Nohejbalového turnaje 

v Rostoklatech. Zúčastnilo se cel-
kem 23 mužů a jedna žena v 8 tý-
mech. Vítězem letošního ročníku 
se stal tým Stodůlky. I když název 
týmu odkazuje na známou čtvrtˇ 
v Praze, tak tým byl veden zkuše-
ným traverzanským fotbalistou, 
králem Traverzy 2017, Petrem Tou-
šem. Všem účastníkům děkujeme 
za účast, vítězům gratulujeme a tě-
šíme se na příští ročník opět v květ-
nu. Sportu ZDAR! Lukáš Kmoch

Slovo starostky Volby do zastupitelstva 
obce z pohledu občana 
jiného státu EU

Krajský soud v Praze 5 hledá nové kandidáty 
do funkce přísedícího 

Máte zájem být členem 
volební komise?

Nohejbalový turnaj

v kanceláři OÚ Rostoklaty/Břežany II/ a společně se budeme setkávat. (RNo)

HLEDÁME 
KRONIKÁŘE
Obec Rostoklaty hledá svého 
kronikáře, který by vedl obecní 
kroniku. Tato funkce je pro nás 
velmi důležitá. Nový kronikář by 
měl být především dobrý češtinář 
s vynikajícím slohem, dále by měl 
hezky psát, být pečlivý a hlavně 
znát svoji obec. Musí se rovněž 
zajímat o veškeré dění nejen v naší 
obci, ale i v okolí, sledovat informace 
a umět je rozlišit na podstatné 
a nepodstatné. V neposlední 
řadě pak musí mít dostatek času, 
nadšení pro věc a ochotu udělat 
pro naši obec něco navíc. Kronika 
je totiž velmi důležitou součástí 
paměti obce i jejich občanů.

Za vedení kroniky je stanovena 
samozřejmě roční odměna. 
Uhradíme náklady na školení, 
pomoc při zaškolení nabízí i Jan 
Psota.

Současný kronikář pan Jan Psota, 
který dělá v naší obci kronikáře 
již od roku 2007, se rozhodl kvůli 
pracovnímu vytížení rezignovat na 
funkci kronikáře. Poslední zápis, 
který zaznamená do kroniky bude 
rok 2018.  (RNo)

Co je nového?
�  Na dětské hřiště v Rostoklatech 

jsme pověsili houpačky pro děti. 
Snad vydrží na místě déle než 
původní „orlí hnízdo“.

�  Od soboty 30. 6. 2017 je znovu 
otevřen obchod s potravinami 
a smíšeným zbožím.


