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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 

S  teplejším počasím ožil i spole-
čenský život v naší obci. V pátek 

30. dubna nás pozval fotbalový klub 
Traverza na pálení čarodějnic. V sobotu 
8. května se konalo již tradiční Otvírá-
ní rybníka, které připravuje Rybářský 
spolek. 

Další akce nás čekají: v neděli 
23. května přijďte podpořit naše čle-
ny a členky SDH na fotbalové hřiště, 
kde se konají hasičské závody v rámci 
Podlipanské ligy. O týden později, tj. 
v neděli 30. května, zveme všechny 
malé a velké na obecní slavnost Den 
Rostoklat VIII – Den dětí ( pozvánka 
na jiném místě RZ ) a 19. června obec 
společně s fotbalovým klubem pořádá 

obecní slavnosti, 
které navážou 
na sportovní zába-
vu. Bližší informa-
ce vám přineseme 
v příštím RZ.

Začátkem dubna 
tohoto roku nám 
projektant Ing. Samek předložil projek-
tovou dokumentaci na novou konstrukci 
zastřešení tribuny na fotbalovém hřišti. 
Stavebnímu úřadu v Českém Brodě byla 
doručena žádost o vydání stavebního 
povolení, které zatím nebylo vydáno. 
Osloveny byly tři firmy k předložení ce-
nové nabídky. Termín předložení nabí-
dek byl stanoven do konce května 2010. 

Zda bude možné dílo provést kompletně 
či etapově, budeme vědět po předložení 
nabídek. S firmou, která předloží nej-
nižší nabídku, bude uzavřena smlouva 
o dílo. Jednání s pojišťovnou o náhradě 
škody stále pokračují.

Slovo starostky
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Volby 
do Poslanecké 
sněmovny 
Parlamentu ČR

S tarostka obce Rostoklaty podle 
§  15  zákona  č.  247/1995  Sb., 

o volbách do Parlamentu České re-
publiky a o změně a doplnění  ně-
kterých  dalších  zákonů,  ve  znění 
pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmov-
ny  Parlamentu  České  republiky 
se  uskuteční  v  pátek  28.  května 
2010 od 14.00 hodin do 22.00 ho-
din  a  v  sobotu  29.  května  2010 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.  Místem  konání  voleb  ve  vo-
lebním  okrsku  č.  1  je  ve  volební 
místnost,  tj.  zasedací  místnosti 
pro  voliče  bydlící  v  Rostoklatech 
a Nové Vsi II.

3. Voliči bude umožněno hlasová-
ní poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky  
(platným  občanským  průkazem, 
cestovním,  diplomatickým  nebo 
služebním pasem České  republiky 
anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 
3 dny přede dnem voleb hlasovací 
lístky. Ve  dnech  voleb  volič  může 
obdržet hlasovací lístky i ve voleb-
ní místnosti.

Voličské průkazy – § 6a zákona 
o volbách do Parlamentu ČR
Obecní  úřad  vydá  voliči,  který 
nebude  moci  volit  ve  volebním 
okrsku,  v  jehož  stálém  seznamu 
je zapsán, na  jeho žádost voličský 
průkaz  a  poznamená  tuto  skuteč-
nost do stálého seznamu a do jeho 
výpisu  pro  okrskovou  volební  ko-
misi.

Volič může požádat o vydání vo-
ličského průkazu ode dne vyhláše-
ní voleb, a to:

– Písemným podáním (dopisem). 
V  takovém  případě  musí  žádost 
obsahovat  úředně  ověřený  podpis 
voliče (vzor na OÚ). Toto písemné 
podání musí být doručeno nejpoz-
ději  7  dnů  přede  dnem  voleb,  tj. 
nejpozději v pátek 21. května 2010 
tomu, kdo vede stálý seznam.

Obecní úřad Rostoklaty 
spolu se spolky hasičů, myslivců, rybářů a sportovců

pořádají v neděli

30. května 2010
Dětský den

Program:
9.00 až 10.30 hod

Soutěže pro děti a dospělé 
(sportovní, dovednostní)

10.30 až 11.00 hod
Myslivecké sdružení Rostoklaty 

(přehlídka zbraní a střeliva)

11.00 až 11.25 hod
Mažoretky – Holky a hůlky Český Brod

11.25 až 12.25 hod
Předvedení zásahu SDH Rostoklaty

Doplňkový program: střelba ze vzduchovky,  
trampolína a skákací hrad

BONUSOVÁ ODMĚNA pro šikovné děti za vlastní  
programové vystoupení!D
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– Osobně dostavením se na obec-
ní úřad do okamžiku uzavření stálé-
ho seznamu vedeného obecním úřa-
dem, tj. do středy 26. května 2010 
do  16.00  hodin.  V  tomto  případě 
bude  nezbytné  sepsat  s  voličem 
stručný  úřední  záznam  a  zejména 
na místě ověřit  jeho totožnost (viz 
vzor úředního záznamu).

Obecní  úřad  voličský  průkaz 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, 
tj.  nejdříve  ve  čtvrtek  13.  května 
2010:

– předá osobně voliči nebo 
–  předá  osobě,  která  se  prokáže 

plnou  mocí  s  ověřeným  podpisem 
voliče  žádajícího  o  vydání  volič-

ského průkazu (viz vzor plné moci) 
nebo

– zašle jej voliči na jím uvedenou 
adresu,  a  to  i  do  zahraničí;  volič-
ský průkaz  lze  zaslat do zahraničí 
i  na  adresu  zastupitelského  úřadu, 
kde se volič rozhodl hlasovat.

Voličský průkaz opravňuje k zá-
pisu do výpisu ze zvláštního sezna-
mu ve dnech voleb do Poslanecké 
sněmovny  v  jakémkoli  stálém  vo-
lebním okrsku na území ČR, popří-
padě ve zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličské-
ho průkazu nelze vydat duplikát.
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Životní jubilea 

doplňujeme kulaté výročí 
za duben: paní Ludmila 
Měchurová z Rostoklat. 
Za opomenutí se omlouváme.
květen
Pavel Budař, Václav Jougl, 
Pavel Nedvěd, Zdeňka 
Beránková, Marie Kopečná, 
Blanka Škrétová, Miloslav 
Šabaka, Jana Hrábková, 
Jan Vavrek, Rudolf Mach 
z Rostoklat 
Jana Gregušová z Nové Vsi II

Jste už dlouho 
z autoškoly?

Obecní úřad Rostoklaty a pan 
Václav Rychtář si vás dovolují 
pozvat na Školení občanů – 
řidičů amatérů.
Školení, resp. seminář je zdar-
ma a je vhodný pro všechny, 
kteří více či méně usedáme 
za volant vozu a čas, kdy jsme 
studovali v autoškole dopravní 
předpisy, je už dávno pryč.
Termín: středa 9. června 2010 
od 18 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ, Rostoklaty čp. 32
Předpokládaná doba semináře 
je 2 hodiny. Žádáme zájemce, 
aby se přihlásili předem.

Svozu BIO odpadů
Svoz BIO odpadů začne 
od 19. kalendářního týdne, 
tj. od úterý 11. května 2010, 
a pokračuje vždy lichý týden. 
Svoz zajišťuje odpolední smě-
ny, tj. od 15 do 21 hod.
Vyváženy budou pouze 
nádoby označené příslušnou 
nálepkou. Nálepky jsou po-
skytovány zdarma na OÚ.

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina
stav účtu u KB  
35–9512550277/0100  
k 30. 4. 2010
374 065,50 Kč

Nově přispěl: 
Pavel Hamták,  
Marie Komárková, 
Břežany IIDokument z roku 1929 – 3. část

Pamětní spisy  
z kopule kostela sv. Martina

N a  OÚ  byla  doručena 
odpověď  z  kanceláře 

arcibiskupa Dominika Duky. 
S  politováním  Vám  dáváme 
na  vědomí,  že  rozhodnutí 
ŘKC se nemění a nesouhlasí 
s převodem pozemků hřbito-
va na obec.

K  zajištění  bezpečnosti 
obec podala v dubnu dotač-
ní  žádost  na  spolufinanco-
vání  údržby  zeleně,  opravy 
sociálního  zařízení,  obnovu 
zpevněných  ploch  a  novou 
výsadbu. Starostka společně 
s  místostarostou  se  účast-
nili  v  pondělí  10.  května 
tzv.  obhajoby  projektu,  kde 
jsme prezentovali náš záměr 
obnovy  před  komisí  MAS 
Region  Pošembeří.  Úspěšní 
uchazeči, a věřme, že bude-
me mezi nimi, budou známi 
cca za čtyři měsíce.

Místní 
hřbitov 
a jeho 
vlastník  II

Moje zdraví  
- moje životní devíza
n  Zajímavé informace 

ohledně užívání Aloe 
Vera, Colostra a dalších 
potravinových produktů 
na cca 40 různých druhů 
onemocnění.

n  Tyto informace obdržíte 
na přednášce, která se 
koná 23. 6. 2010 v 17.30 
hod. v zasedací síni 
obecního úřadu.

n  Malátová Alena 
602 696 833

ZAJÍMAVÉ SLEVY pro 
obyvatele Rostoklat
Nabízím plastová okna 
a dveře, dřevěná okna 
a dveře od společnosti 
VEKRA. Současně nabízím 
celou řadu doplňků a výrobků 
s tím souvisejících jako 
jsou předokenní rolety, 
vnitřní žaluzie, parapety 
vnitřní/venkovní a sítě proti 
hmyzu. Poskytuji veškeré 
služby spojené s výměnou 
oken, dopravu, montáž, 
demontáž a zednické 
začištění. Konzultaci pro 
nezávaznou poptávku 
si můžeme domluvit 
na telefonu.

Martin Šára  
724 334 649
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