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Slovo 
starosty
Dubnové pranostiky bývají většinou 

ve znamení proměnlivého počasí. 
Vesměs se shodují v tvrzení, že duben 
bohatý na dešťové srážky je příslibem 
bohaté úrody. Jako například: „Studený 
a mokrý duben plní sklepy a sudy“ nebo 
„Duben hojný vodou – říjen vínem“. 
Dosavadní průběh letošního dubna 
zatím moc vody nepřinesl, a ani zásoby 
podzemních vod nejsou moc veliké. 
Nedostatek vody jsme řešili na hřbitově. 
Posunutím čerpadla na nejnižší možnou 
hloubku jsme tento problém dočasně 
vyřešili, ale i tak na vás apelujeme, 
abyste vodou, pokud je to možné, šetřili. 
A to nejen na hřbitově, Odbor životního 
prostředí a zemědělství Městského úřadu 
Český Brod dočasně omezuje užívání 
pitné vody z vodovodu pro veřejnou po-
třebu pouze pro osobní potřebu na dobu 
od 1. 5. 2019 do 31. 7. 2019. Zároveň se 
zakazuje používat v uvedené době pitnou 
vodu z veřejného vodovodu na zálivku 
zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, 
dopuštění vlastních zdrojů vody (studní) 
apod. Opatření se vztahuje na obě části 
naší obce. 

U téma „voda“ ještě chvíli zůstaneme. 
Společnost VODOS Kolín oznamu-

je, že i v letošním roce bude průběžně 
provádět výměnu vodoměrů. Výměna se 
bude týkat pouze těch vodoměrů, jejichž 
cejch je z roku 2013 a starší. Tato výmě-
na je zcela na účet společnosti VODOS, 
tudíž odběratel nic nehradí.Přes vodo-
měr, který má prošlou platnost cejchu 
ověření, nelze podle zákona následně 
dodávat a fakturovat vodu, proto VO-
DOS prosí odběratele o součinnost.

Dne 12. března 2019 prostory KD 
Rostoklaty přivítaly hvězdu veliké-

ho formátu, pana Josefa Dvořáka. Tento 
legendární představitel fi lmových vodní-
ků, ale nejenom jich, přijel do Rostoklat 
v rámci kulturního cyklu Na kus řeči. 
Tento cyklus spolupořádají obce Břeža-
ny II, Přišimasy, Rostoklaty a Tismice. 
Pořad moderoval pan Jiří Vaníček a oba 
dva pánové se postarali o hodinu a půl 
zábavy pro sál plný návštěvníků. 

I přes nepřízeň počasí se hrstka od-
vážných dobrovolníků sešla v sobo-

tu 16. března 2019 u obecního úřadu 
a připojila se k 9. ročníku dobrovolnické 
úklidové akci „Ukliďme Pošembeří 
2019“. Pro nízký počet dobrovolníků, 
který přisuzujeme větrnému a deštivé-
mu počasí, jsme se rozhodli pro úklid 

příkopů podél silnice mezi Novou Vsí II 
a Českým Brodem. Odpadu bylo na dva 
přívěsné vozíky za osobní automobil 
a nejkurióznější věc nalezená při úklidu 
byl drezurní bič na koně.

Závěrem bych rád popřál všem čte-
nářům RZ příjemné prožití veliko-

nočních svátků a těším se na setkání na 
některé z tradičních akcí. V dubnu nás 
čeká již 13. ročník akce Den Země na 
Klepci a tradiční Stavění máje a pálení 
čarodějnic, pozvánky na obě akce jsou 
součástí tohoto vydání.  Jiří Mokošín
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Zaměstnání pro evidované na ÚP
I v letošním roce jsme požádali ÚP o vytvoření dvou 
pracovních míst na pozici dělník pro úklid a údržbu 
obce. V současné době ÚP zpracovává naši žádost 
a předpokládáme , že od 1. 5. 2019 bychom mohli 
přidělené pracovní pozice obsadit.
Pokud jste evidováni na ÚP a máte zájem od 
dubna do listopadu 2019 pracovat na této pozici, 
kontaktujte Obecní úřad Rostoklaty osobně, nebo na 
tel. 321 672 721. Pokud máte zájem o práci, ale nejste 
v evidenci ÚP, kontaktujte nás také. 

Připravujeme vítání občánků
Ve středu 12. června 2019 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.  (OÚ Rostoklaty)

Svoz velkoobjemového , nebezpečného 
a  lektro 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:
Absorbční činidla a fi ltrační materiály (hadry od 
olejů), obaly obsahující zbytky NO, pneumatiky 
(pouze osobní, bez disků), baterie a akumulátory 
(olověné), kyseliny, zářivka a jiný odpad 
obsahující rtuť, vyřazené zařízení obsahující 
chlorfl uoruhlovodíky (lednice), barvy, tiskařské 
barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné 
látky, nepoužitelná léčiva, monočlánky, vyřazené 
TV, monitory, počítače
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.
!!! NEPŘEBÍRÁME ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY 
A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ ODPADY !!!
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Z Nové Vsi II

Jozef Barkóci

V sobotu 16.března v kulturním 
domě v Rostoklatech proběhla 

,,Zimní halová soutěž“, kterou již 
tradičně pořádá OSH Kolín. Letos 
se jí zhostil náš Sbor dobrovolných 
hasičů. Přípravy probíhaly již od 
ledna. 

Soutěž spočívala v hledání po-
kladu, pro jehož získání musely 
děti na sedmi stanovištích vyluštit 
zašifrované otázky za pomocí de-
šifrovacích klíčů. Na jednotlivé stanoviště šly podle mapy Rostoklat. 
Soutěže se zúčastnily děti z SDH Červený Hrádek, Klučov, Kšely, Ov-
čáry a Rostoklaty. Po prezentaci družstev následoval nástup a zaháje-
ní, kde byl vysvětlen smysl hry od vedoucích mládeže a také starosta 
naší obce pronesl pár slov. 

Následoval rozchod a samotné klání, družstva startovala zhruba po 
čtvrt hodinách. Šifrované otázky byly jak pro kategorii starších žáků, 
tak i mladších. U prvních třech stanovišť – kulturní dům, kostel sv. 
Martina, hasičská zbrojnice – se otázky vztahovaly k historii uvede-
ných budov. Další zastávkou byly ,,ovečky“ u Mokošínů. Celou trasu 
provázel děti náš znak obce, jelikož u pátého stanoviště bylo za úkol 
ho vybarvit. Předposlední stanoviště bylo u Kubelkových, kde děti 
měly poznávat zemědělské stroje. Následovalo nalezení pokladu, kte-
rý byl ukryt na fotbalovém hřišti a návrat na základnu do kulturního 
domu. Zde čekalo na děti, ale také na dospělé občerstvení. 

Počasí nám bohužel moc nepřálo, bylo sychravo a deštivo. Přesto si 
myslím, že se nám akce povedla a strávili jsme příjemné sobotní dopo-
ledne. Jménem našeho SDH moc děkuji všem co se na akci jakýmkoli 
způsobem podíleli.  za SDH Rostoklaty Petra Sejrková

Volby vyhlásil prezident republiky 
svým rozhodnutím publikovaným 

ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., s da-
tem rozeslání dne 17. ledna 2019. Za den 
vyhlášení voleb je tak považován 17. le-
den 2019.

Volby do Evropského parlamentu se 
konají na území České republiky: 
–  v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 

22.00 hodin a 
–  v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 

14.00 hodin. 

Právo hlasovat na území České re-
publiky do Evropského parlamentu 
(EP) má: 
1.  občan České republiky, který je za-

psán v seznamu voličů pro volby do 
EP, popř. hlasuje na voličský průkaz 
(viz dále) a
–  nejpozději 25. května 2019 dosáhl 

věku 18 let 
–  nevznikla u něj překážka výkonu 

volebního práva (nemá omezenou 
svéprávnost k výkonu volebního prá-
va nebo omezenou osobní svobodu 
z důvodu ochrany zdraví lidu) 

2.  občan jiného členského státu EU, 

který je zapsán v seznamu voličů pro 
volby do EP, popř. hlasuje na voličský 
průkaz (viz dále) a 
–  nejpozději 25. května 2019 dosáhl 

věku 18 let 
–  je ke druhému dni voleb nejméně 45 

dnů přihlášen k trvalému nebo pře-
chodnému pobytu na území ČR (tj. 
nejméně od 10. dubna 2019) 

–  nevznikla u něj překážka výkonu 
volebního práva (nemá omezenou 
svéprávnost k výkonu volebního prá-
va nebo omezenou osobní svobodu 
z důvodu ochrany zdraví lidu) 

Voličský průkaz – § 30 zákona 
o volbách do EP
Voličský průkaz vydává obecní úřad 
voliči, který je u tohoto obecního úřadu 
zapsán v seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu a nebude moci 
anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, 
pro který je tento seznam veden. Obec-
ní úřad může voličský průkaz VYDAT 
NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem voleb tj. 
nejdříve 9. května 2019

Volič může požádat o vydání voličské-
ho průkazu ode dne vyhlášení voleb: 
a)  podáním doručeným nejpozději 

sedm dnů přede dnem voleb, tj. nej-

později v pátek 17. května 2019 do 
16.00 hodin, obecnímu úřadu; toto 
podání musí být

–  v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče nebo

–  v elektronické podobě zaslané POU-
ZE prostřednictvím datové schránky 
voliče (NELZE poslat žádost elek-
tronicky s elektronickým podpisem 
voliče!!) 

b)  osobně do okamžiku uzavření sezna-
mu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu; tedy do 22. května 2019 
do 16.00 hodin; o osobně učiněné žá-
dosti se sepíše úřední záznam (viz 

dále vzor krajského úřadu). 

Máte zájem být členem volební 
komise?
Budeme rádi, když nám pomůžete zajis-
tit průběh voleb v našem volebním okrs-
ku. Zájemci, přihlaste se do 30. 4. 2019, 
děkujeme.

Členové okrskové volební komise 
mají nárok na zvláštní odměnu za výkon 
 funkce: 
člen 1 800 Kč 
zapisovatel 2 100 Kč 
předseda 2 200 Kč 
místopředseda 2 100 Kč

Poznej Rostoklaty 
aneb Cesta za pokladem 

Volby do Evropského parlametu

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.

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 si knihu chcete zakoupit (cena 75 Kč), nahlašte prosím 
svůj zájem na OÚ Rostoklaty a obec knihu pro zájemce u vydavatele 
zakoupí.  (OÚ Rostoklaty)

deska padlých spoluobčanů Rostoklat a Nové Vsi II, odhalená 28. září 


