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Slovo starostky

Z poloviny nová Traverza!

Prázdniny utekly jako voda a žáci 
a studenti opět zasedli do školních 

lavic. Do konce roku nás toho čeká ještě 
mnoho: 

Nabízíme zprostředkování kontroly 
komínů. Zájemci se mohou přihlásit do 
20. 9. 2018. 

Připravujeme tradiční výlet do divadla, 
tentokrát nás recenze představení i cena 
vstupenky zavedou do Městského diva-
dla v Kladně. 

Ve státní svátek 28. 9. 2018 proběhne 
od 14.00 hod. slavnostní uctění památky 
100 let vzniku Československého státu 
a v neděli 11. 11. 2018 bude slavnostně 
ukončena 10-ti letá obnova obecního 
kostela sv. Martina. 

Státní fond dopravní infrastruktury 
(SFDI) vyhověl naší žádosti a přidělil 
obci dotaci ve výši max. 3,611 milionů 
Kč nebo 85 % z uznatelných nákladů. 

Jde o opravu chodníků a vjezdů na státní 
silnici I/12 v Rostoklatech vč. nového ře-
šení přechodu. Stavba musí být realizo-
vána v roce 2019. Velmi často se nyní ob-
cím stává, že se nepřihlásí žádný uchazeč 
na stavební práce. Zastupitelé se rozhodli 
vyhlásit veřejnou soutěž na zhotovite-
le této stavby ještě do konce volebního 
období, aby byl zajištěn zhotovitel včas 
a nebyla ohrožena dotace. Otevírání obá-
lek se koná 10. 9. 2018 a zastupitelstvo 
na svém posledním zasedání 24. 9. 2018 
projedná výsledky a schválí smlouvu 
o dílo. Zároveň se zastupitelé shodli, 
že obec podá žádost na SFDI o dotaci 
na výstavbu chodníků, vchodů a vjezdů 
v Nové Vsi II podél hlavní silnice. Vý-
sledky budou známy v červnu 2019.

Podle nejnovějších zjištění přišla za 
posledních pět let zhruba každá de-

sátá česká vesnice o svůj fotbalový klub. 
Prostě zanikl, kvůli nedostatku fi nancí 
a především hráčů. Jen od roku 2015 
podle dat fotbalové asociace skončilo 
po celé republice na 350 týmů! To jsou 
alarmující čísla, která se naštěstí netýkají 
Traverzy Rostoklaty, letos slavící 44 let 
fungování. Jen za toto léto získala díky 
nezměrnému úsilí svých hráčů a činovní-
ků na 12 nových a v drtivé většině vel-
mi mladých tváří, z nichž některé prošly 
i mládežnickými týmy prvoligových klu-
bů a hrály i vysoké krajské soutěže mužů. 
Za poslední půlrok Traverza nabrala už 
na dvě desítky nových hráčů, z nichž dr-
tivá většina byla zdarma, což je unikátní 
počin. Svůj aktuálně 40členný kádr pro-
měnil klub v roce 2018 prakticky z jedné 
poloviny, ale při různých odchodech se 
nedalo jinak.

Proměny se dotýkají i celku mladších 
žáků, za který z důvodu věkového limitu 
už nemohou někteří hráči v této sezoně 
nastoupit, a Traverza tak opět vyzývá 
rostoklatské, novoveské i další kluky 
a holky k příchodu do našeho klubu. Tré-
ninky jsou každé pondělí (hřiště v Ros-
toklatech) a středu (hřiště v Břežanech) 
od 17 hodin. Pro bližší informace můžete 
volat sekretáře klubu na 603 819 817.  

Traverza má i některé další novinky. 
Jejím novým prezidentem byl zvolen 
jeden z nejaktivnějších členů Milan Ku-
belka. Oba týmy dospělých zásluhou zá-
ložníka Saši Belovskiho začaly novou se-

zonu hrát s míči značky Adidas, jež měly 
premiéru na letošním mistrovství světa. 
Obrovsky smutnou zprávou ze začátku 
jara pak byla smrtelná nehoda 38letého 
útočníka Stanislava Novotného, který 
byl nejlepším střelcem dějin B-týmu. 

Jak skončily jednotlivé celky v minulé 
sezoně? A-tým obsadil ve své skupině 3. 
třídy 6. příčku se 44 body (14 výher, 12 
porážek) a skore 62-44, když měl druhou 
nejlepší obranu (lepší byl jen postupující 
Český Brod C). Nejlepším střelcem byl 
s 12 brankami Petr Touš. B-tým ve své 
skupině 4. třídy skončil na 12. místě s 24 
body (9 výher, 17 porážek) se skore 51-
89, když nejlepším střelcem byl s 6 góly 

Tomáš Menšík. Tým mladších žáků, jenž 
funguje ve spojení s Břežany, v samo-
statně hrané jarní sezoně okresní soutěže 
ukořistil 1 remízu z 8 zápasů při skore 
6-34 a skončil osmý.

A nyní vám ještě představíme letní po-
sily týmů mužů: Jakub Horňák (27 let, 
záložník, získán jako volný hráč, v žá-
cích Baník Ostrava, v dorostu a mužích 
krajské soutěže za Havířov a Dolní Daty-
ni), Ondřej Přeček (27 let, stoper, získán 
jako volný hráč, v mužích 1.A třída za 
Havířov), Marek Berecký (25 let, bran-
kář, získán jako volný hráč, v mládeži 
v Baníku Ostrava, v mužích náhrad-
níkem v druholigové Karviné), Vác-
lav Tříska (22 let, útočník, získán jako 
volný hráč, v žácích 2. nejvyšší soutěž 
za Bohemians 1905 a 1. žákovská liga 
za Duklu, v dorostu Dukly 1. liga, už 
v 17 letech nastoupil za muže Českého 
Brodu v divizi), Jan Vontszemü (19 let, 
útočník, přestup z Liblic, část dorostu 
i ve Viktorce Žižkov), Matěj Fuchs (23 
let, útočník, přestup z Českého Brodu, 
v dorostu 1.A třída za FK Kolín a Čes-
ký Brod, v mužích B a C-tým Brodu), 
Matěj Moravec (22 let, záložník, přestup 
z Českého Brodu), Martin Trnka (37 let, 
krajní obránce, volný přestup z Kounic, 
zkušený třetitřídní obránce či záložník), 
Filip Svoboda (17 let, záložník, přestup 
z Liblic), Josef Zumr (19 let, záložník, 
získán jako volný hráč), Marek Hruška 
(21 let, záložník, získán jako volný hráč), 
Dominik Noska (21 let, záložník, získán 
jako volný hráč). Petr Hamták, ml.

CO JE NOVÉHO?
�  V Nové Vsi II byl umístěn kontejner na textil.

�  Byl doplněn písek do dětských pískovišť.

�  Bylo opraveno pískoviště v Rostoklatech.

�  20. 9. 2018 se uskuteční další výlet seniorů, tentokrát do Telče.

�  V Nové Vsi II byla z nařízení Dopravního inspektorátu Policie ČR 
osazena betonová svodidla, která defi nitivně udělala příjezdovou 
komunikaci neprůjezdnou. DI Policie ČR zvyšuje těmito opatřeními 
bezpečnost v tomto úseku.

�  Na cestě z Rostoklat do Nové Vsi II byl osazen koš na psí výkaly.

POZVÁNKA 
NA VEŘEJNOU SCHŮZI

Srdečně vás zveme 
ve středu 12. září 

2018 od 18.00 hod. 
do kulturního domu 

Rostoklaty čp 27.
Na schůzi bude 

provedena rekapitulace 
uplynulého volební 

období. Prostor bude 
i na Vaše dotazy.

Těšíme se na viděnou.
(RNo)
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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 28. 9. 2018 od 8.00 hod.
sobota 29. 8. 2018 od 8.00 hod.
neděle 30. 9. 2018 (pouze při 
velkém počtu zájemců).
Cena je stále stejná , tj 500 Kč za 
číslo popisné.
Zájemci, přihlaste se nejpozději 
do 20. 9. 2018 v kanceláři OÚ 
Rostoklaty, tel. 321 672 721, 
obec@rostoklaty.cz (RNo)

Nový herní prvek 
v Rostoklatech

V červnovém RZ jsme Vás 
informovali o demontáži shnilé 
lezecké stěny. V červnu byl nový 
herní prvek objednán na základě 
rozhodnutí zastupitelstva obce. 
Zpoždění montáže je zaviněné 
nedostatkem pracovních sil 
a velkého počtu objednávek 
u dodavatele. Herní prvek bude 
instalován v září. Věřím, že dětem 
a jejich doprovodu se bude herní 
prvek líbit. (RNo)

Životní jubilea
Alena Tarantová, 
Marie Semánková, 
Alena Chrpová, 
Jan Mokošín, 
Marie Dlouhá, 
Helena Mesteková, 
Vladimír Kolankiewicz, 
Jan Hanuš, 
Václava Šmejkalová
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.: 321 672 721.

Vážení občané a milí přátelé,
jsou za námi další čtyři roky práce 
na radnici, pro mne je to však již 
12 let služby naší obci. Práce to byla 
velmi různorodá a opravdu mě bavila 
a naplňovala. Společně se svými 
kolegy jsme za 12 let v obci dokázali 
docela dost, to i přesto, že nám občas 
kdosi házel klacky pod nohy. Nelze 
se zavděčit lidem všem, ani já jsem 
to nedokázala. Někdy byly požadavky 
občanů velmi specifi cké až sobecké 
a já vždy hájila zájem většiny. Staros-
ta, zvláště malé obce, musí mít zá-
kladní znalosti snad ze všech oborů. 
Musí být tak trochu právník, stavař, 
sociální pracovník, ekonom, dotač-
ní manažer, specialista na odpady, 
životní prostředí, diplomat, kulturní 
referent a mnoho dalšího.

Mezi největší úspěchy své práce 
považuji záchranu kulturní památky 
kostela sv. Martina, který je od roku 
2008 v majetku naší obce. Obnova 
trvala celých 10 let, byla spolufi nan-
cována z dotace SZIF a Ministerstva 
kultury. Celkové náklady činily cca 11 
mil Kč, dotace činila 8,7 mil Kč. Podíl 
obce byl cca 2,3 mil Kč, tj. cca 230 tis 

ročně. Dárci přispěli na pořízení kopií 
obrazů hlavního oltáře a elektrifi kaci 
kostela ve výši cca 0,5 mil Kč. Ne-
zapomenutelné jsou okamžiky oteví-
rání cibule věže, kde byly historické 
dokumenty, demontáž a vrácení kopule 
věže jeřábem. Postupné odhalování 
vzácných fresek. 

Mezi významné počiny řadím 
i získání dotace a výstavbu kanaliza-
ce a ČOV. Na staveništi jsem trávila 
spousty času a osobně se zúčast-
ňovala kontroly stavby. Vyúčtování 
dotace, následné kontroly a v nepo-
slední řadě zajištění provozu kanali-
zace.Zkrátka na tyto momenty nikdy 
nezapomenu. Již dlouhá léta fi nančně 
podporujeme činnost spolků, náš 
způsob odměňování převzaly některé 
okolní obce.

Práce starostky se skládá z drob-
ných úkonů, možná z venku nevi-
ditelných, je to rovněž individuální 
přístup ke každému, kdo potřeboval 
pomoc. Velice si vážím podpory mého 
manžela, Davida Valacha, Jaroslavy 
Šermauerové, Blanky Apltauerové, 
Evy Albrechtové a Martina Hušnera, 
Emilie Hamtákové, Jitky Valachové 

a Lukáše Dobřanského. S pokorou 
a úctou chci poděkovat Vám, ob-
čanům, za projevy sounáležitosti 
a důvěry, které jsem od Vás měla po 
dobu mého starostování. Dodávali 
jste mi tolik potřebnou sílu a energii. 
Děkuji spolkům, které tvoří základ 
aktivního společenského a kulturního 
života v obci.

Vážení občané, 
po zralé úvaze jsem se rozhodla, že 

nebudu kandidovat v nastávajících 
komunálních volbách. Velice Vám 
děkuji za dlouhodobou podporu a slo-
va uznání. V naší obci budou opět 2 
kandidátky, máme tedy možnost volby. 
Přijďte a využijte svých 9 hlasů. 

Já budu volit kandidáty, kteří jsou 
v obci po generace, naši obec a občany 
dobře znají, ale hlavně již dlouhá léta 
jsou v obci aktivní a přemýšlejí pozi-
tivně. Tito lidé mohou obec posouvat 
dopředu. Vážení a milí spoluobčané, 
drazí občané ! Prosím Vás o jediné. 
V nadcházejících volbách do zastupi-
telstva obce volte srdcem a zejména 
rozumem, ve prospěch naší obce.

Radka Nováková

Revitalizaci nádrže v Rostokla-
tech a rybníka v Nové Vsi II 

jsme v tomto volebním období ne-
stihli zrealizovat. Velice mě to mrzí. 
Je připraven projekt zpracovaný 
fi rmou ŽP Projekt, bude požádáno 
o povolení stavby. Noví zastupite-
lé vyhlásí výběrové řízení, vyberou 
zhotovitele a práce dle projektu zre-
alizují. Mohou využít aktuálních do-
tačních výzev. Vše by mohlo být ho-
tovo do několika měsíců a vodní díla 
budou sloužit svému účelu. (RNo)

Za pár dní proběhne kolaudace I. etapy 
dokončených chodníků a komunika-

ce. Stavbu prováděla fi rma Silmex. Ná-
klady ve výši 3 834 037 Kč bez DPH byly 
plně hrazeny z rozpočtu obce. V průběhu 
stavby došlo ke změnám rozsahu prací. 
Vznikly dva nové vjezdy na přilehlé po-
zemky. Především byl odstraněn chodník 
k zastávce ČD podél příjezdové cesty od 
Břežan II. Všemi dotčenými stranami bylo 
odsouhlaseno, že v tomto místě vznikne 
asfaltová komunikace a pruh pro chodce 
a cyklisty bude grafi cky vyznačen. Opra-
vu této komunikace má ve svém projektu 
Obec Břežany II, která bude investorem 

stavby z obce Břežany II až k zastávce ČD 
Rostoklaty. Obec Břežany II má požádáno 
o dotaci a věříme, že realizace proběhne 
v roce 2019. Podél přístupových cest bude 
obnoveno a doplněno zábradlí. V Nové 
Vsi II jsou nově položeny žlabovky ve 
vodoteči k ČOV, vystavěn bude nový 
chodník a asfaltová silnice. Navíc bude na 
náklady obce vyčištěna vodoteč od pro-
pustku do potoka, propustek pod silnicí 
do Českého Brodu vyčistí na své nákla-
dy správa a údržba silnic (KSUS). Úspora 
cca 195 tis vznikla prodejem betonových 
panelů z Rostoklat a s tím spojenou úspo-
rou za skládkovné.  (RNo)

Co a kdy budeme volit?
Komunální volby se budou konat 5. a 6. října 
2018 a budeme volit členy zastupitelstev obcí. 
Členové zastupitelstev jsou voleni na čtyřleté 
funkční období. 

Kdo může jít k volbám?
Volit může každý občan České Republiky star-
ší 18 let a to v místě svého trvalého bydliště.

K volbám mohou přijít také státní příslušníci 
členských států Evropské unie, kteří mají trvalý 
pobyt na území České republiky. Předtím ale 
musí požádat o zápis do dodatku stálého sezna-
mu voličů v příslušné obci.

Jak můžeme volit?
V komunálních volbách máte několik možnos-
tí, jak budete volit. Nejdůležitější informací pro 
vás, je počet zastupitelů, který se volí. Tolik 
„hlasů“ totiž máte k dispozici a můžete je libo-
volně rozdělit mezi kandidáty. V naší obci je 9 
zastupitelských mandátů. Záleží na vás jakou 
možnost rozdělení hlasů si vyberete a podle toho 
také musíte správně vyplnit hlasovací lístek.

Volím jednu stranu
Toto je nejjednodušší způsob jak hlasovat.Vy-
berete si jednu stranu a tu na hlasovacím lístku 
zakřížkujete. Vaše hlasy budou přiděleny kan-
didátům strany podle pořadí v jakém jsou na-
psáni na hlasovacím lístku.

Volím vybrané kandidáty strany
Vybrali jste si stranu, ale chcete zvolit konkrét-
ní osoby. Pak zakřížkujte jen ty osoby, kterým 
chcete dát svůj hlas, ale neoznačujte celou stra-
nu. Zakřížkujte přesný počet kandidátů, který 
má být v naší obci zvolen. Označit můžete také 
menší počet kandidátů, ale všechny vaše zbylé 
hlasy „propadnou“. Pokud označíte více kandi-
dátů než je dovoleno, lístek bude neplatný.

Volím konkrétní kandidáty z různých 
stran
Můžete také zvolit kandidáty z různých stran. 
V tom případě označte všechny vámi vybrané 
kandidáty bez ohledu na to, za kterou stranu 
kandidují. Dejte si pozor, abyste označili správ-
ný počet kandidátů, označíte-li více lidí, lístek 
bude neplatný.

Volím stranu i kandidáty z různých stran
Poslední možností jak volit je vybrat konkrétní 
kandidáty z různých stran a zbytek hlasů přidě-
lit konkrétní straně. V tom případě zakřížkujte 
vybranou stranu i ostatní kandidáty z jiných 
stran. Vámi vybraná strana získá tolik hlasů, 
kolik zbývá do celkového počtu volených čle-
nů zastupitelstva.

Kdy je má volba neplatná
Váš hlasovací lístek bude označen za neplatný 

vždy, když zakřížkujete vyšší počet kandidátů, 
než má být zvoleno. Také pokud označíte ně-
kolik stran. Neplatné jsou také prázdné a po-
škozené hlasovací lístky, pokud nejsou vložené 
do úřední obálky nebo je v úřední obálce lístků 
více.

Hlasovací lístky
Nejpozději tři dny před konáním voleb dostane 
každý volič do schránky hlasovací lístek i s in-
strukcemi jak hlasovat.

Na každém lístku je uveden název obce 
a počet členů zastupitelstva obce, který se 
má zvolit. Hlasovací lístek je jen jeden a jsou 
na něm vypsány všechny strany a kandidáti. 
Lístky mohou být tištěny oboustranně. Na 
konci hlasovacího lístku je razítko příslušné-
ho úřadu.

Pokud hlasovací lístek ztratíte, nebo bude po-
škozen, můžete požádat volební komisi o lístek 
nový.

Volební místnost
Volební místnost pro občany s trvalým poby-
tem v Rostoklatech a Nové Vsi II je Rostoklaty 
čp 32, zasedací místnost Obecního úřadu. Ve 
volební místnosti musí být na viditelném místě 
hlasovací lístek s nápisem „vzor“, informace 
o kandidátech, kteří se vzdali své kandidatu-
ry nebo byli odvoláni. K nahlédnutí musí být 
k dispozici také zákon o volbách do zastupitel-
stev obcí.

Průběh volby
Při vstupu do volební místnosti je třeba pro-
kázat platným občanským průkazem svou 
totožnost. K tomu lze využít i platný cestovní 
pas. Cizí státní příslušníci se prokáží průkazem 
o povolení k pobytu a prokáží svou totožnost 
a státní příslušnost. Člen volební komise si vás 
zapíše a předá vám úřední obálku s razítkem 
příslušného úřadu.

Poté se odeberete do prostoru pro úpravu 
hlasovacích lístků, kde můžete hlasovací lís-
tek upravit podle jednoho z výše uvedených 
způsobů. Lístek vložíte do úřední obálky a po 
opuštění prostoru pro úpravu lístku jej vhodíte 
do volební schránky.

Každý hlasuje osobně a sám za sebe. Jest-
liže nemůžete z důvodu, například tělesné 
vady, lístek upravit sami, může s vámi do 
prostoru pro úpravu lístků jiný volič, který 
vám s volbou pomůže. Nesmí to být ale ni-
kdo z volební komise.

Je jen na vás, koho budete v komunálních 
volbách volit. Pamatujte, že účast ve volbách 
není povinná, ale je vaše právo spolurozhodo-
vat o dění kolem nás.

Pokud Vám zdravotní stav nedovoluje volit 
ve volební místnosti, může Vás komise navští-
vit po předchozí dohodě (na tel. 321 672 721) 
s přenosnou volební urnou doma. (RNo)

Poděkování

I. etapa výstavby a opravy 
komunikací je ukončena

Informace 
o revitalizaci nádrže 
Rostoklaty a rybníka 
NV II

Komunální volby

Pozvánka do divadla na představení
Perfect Days
Kam: Městské divadlo Kladno
Kdy: neděle 25. 11. 2018 od 19.00 hod.
Cena vstupenky: 154 Kč/1 vstupenku
Doprava: zajistí a hradí Obecní úřad Rostoklaty
ZÁJEMCI, PŘIHLASTE SE NA OÚ ROSTOKLATY 
NEJPOZDĚJI DO PONDĚLÍ 1. 10. 2018

Romantická komedie: Hlavní hrdinkou současné skotské 
komedie je veleúspěšná kadeřnice Barbs, která má 
zdánlivě vše, po čem zatouží. Ona ale najednou zatouží po 
dítěti. Jenže je jí čtyřicet a partner je v nedohlednu. Barbs 
se přesto rozhodne bojovat. Otázkou (a také záminkou 
k mnoha komickým situacím) je, jak se k tomu postaví její 
rodina a přátelé.Obsazení:

Barbs Marshallová – Jana Zenáhlíková | Alice Inglisová – 
Jaromíra Mílová | Sadie Kirkwoodová – Zuzana Mixová | 
Brendan Boyle – Michal Maléř | Dave Marshall – Miroslav 
Večerka | Grant Steel – Matěj Vejdělek


