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Opravme si kostel
J

ak vidíme kolem, sebe kulturních památek (soch,
křížků, božích muk a dalších) je
poskrovnu, jsou pohlcovány časem a nové nevznikají. V našich
podmínkách jsou to kostel sv.
Martina a jeho okolí, křížek
u rozcestí směrem na Břežany
II, křížky u rybníka v Rostoklatech z r. 1824 a N. Vsi II a pásmo ochrany s vybranými nemovitostmi ve středu Rostoklat.

Slovo starostky
Stav památek na venkově
všeobecně, zejména církevních,
je kritický. Desetiletí chátrání nejen stavební podstaty, ale zejména vztahu lidí k nim jsou pozvolna překonávána. V případě
venkovských kostelů je nejproblematičtější nalézt důvod, pro
koho mají být vytrženy z chátrání, zvláště v oblastech, kde
množství věřících nemůže být
důvodem pro jejich obnovu.
Předkové dokázali stavby realizovat z dobrovolných sbírek
a ve velmi krátké době.
Dominantou Rostoklat je kostel sv. Martina a platí o něm vše,
co zde bylo řečeno. Obec se
v minulých desetiletích snažila
v omezeném rozsahu provádět
údržbu a organizovat v součinnosti s římskokatolickou církví
(ŘKC), majitelem objektu, opravy po haváriích způsobených
převážně vichřicemi.
Při hledání cesty k záchraně
dominanty obce a jejího bezprostředního okolí se současné zastupitelstvo obce rozhodlo zahájit jednání s vlastníkem. Byl
dohodnut následující postup:
■ společnými prostředky obce
a ŘKC je zpracováván stavebně historický průzkum
■ obec požádala o převedení
stavby a parcely do svého
vlastnictví
■ rozvineme kroky k záchraně
formou zviditelnění památky,
finančními sbírkami, sponzor-

Studie, jak by mohl opravený kostel vypadat

skými dary, brigádní činností
občanů, získáním dotací od
ministerstvo kultury, ministerstvo pro místní rozvoj a krajského úřadu.
Jednání o převodu probíhají
a první informace naznačují, že
komunita věřících v obci a okolí není veliká a náš kostel je
hodnocený jako v diecézi nepotřebný.
Rozšíření zprávy o záměru
ZO převzít kostel do majetku se
setkalo s živým ohlasem a konkrétní reakcí ze strany sportovců a příznivců fotbalové Traverzy, Jan Pakandl zpracoval atraktivní webovou stránku s názvem
„Traverzafest“, kde získáte
všechny informace o akcích

spojených se zahájením záchrany, tj. brigád, přehled o darech
občanů Rostoklat i neznámých
nadšenců, sponzorů, stavu
účtu, který byl obcí zřízen, a další . Dne 9. 5. 2007 památkový
odbor vydal rozhodnutí, jímž povolil provádění terénních úprav
včetně přesunu volně stojících
náhrobků, opravě ohradní zdi,
odstranění náletové zeleně
a nasvětlení budovy kostela. Terénní práce mají za cíl zkrášlit
prostředí hřbitova a umožnit jeho pravidelnou údržbu. ŘKC povolila provedení úklidu interiéru
kostela.
Setkáváme se však i s otázkami „K čemu nám bude kostel?“ Takto jsme o tom nepře-

Opravme si kostel
stav účtu k 28. 8. 2007

64 650,28 koruny
Přispěli: výtěžek ze Dne Rostoklat, Traverza Rostoklaty,
M. Kvasničková, E. Hamtáková, R. Pakandlová, M. Libichová, J. Hamtáková, hajný z Doubravčic, R. Nováková, manželé
Příhodovi, manželé Balounovi a 50 000 Kč poskytla stavební
společnost TERRACON, a. s. Mechanizaci na brigády včetně
obsluhy zdarma poskytl pan M. Malčev.
Vašich příspěvků si velice vážíme a děkujeme.

mýšleli. Myslím, že nasměrování části obecních financí do obnovy a záchrany památek, které
přečkaly staletí lidského zacházení, není nedůležité. Návratnost nákladů v materiálním měřítku bude nulová, spíše minusová, ale v obnově všeho zdevastovaného budou tyto náklady
v budoucnu pro naše potomky
obrovským dědictvím. Kostel byl
a je součástí kulturního dědictví
a mělo by to tak být i nadále.
Když se podaří zachránit stavbu, uzpůsobit interiér, bude
možné ji využívat mimo církevní
účely i pro koncerty, výstavy,
místo setkávání, literární programy, představení dětí a jejich vítání do života.
Co můžeme udělat všichni
Je to hlavně pomoc při úpravě
okolí kostela, terénních pracích
a hlavně záchraně náhrobků,
které je možné znovu sestavit
a umístit do prostoru hřbitova.
Dále při provádění úklidu interiéru kostela a záchraně zbylého
inventáře.
ZO organizuje brigády, dvě se
již uskutečnily v minulém měsíci,
zúčastnilo se jich průměrně
25 osob a bylo odpracováno cca
100 hodin.
Dobrovolníci z vašich řad, příslušníci zájmových spolků se
mohou hlásit na OÚ, kde dostanou informace o druhu prací,
které mohou provádět i v menším počtu osob v době, která jim
bude vyhovovat. Společné brigády budou vyhlašovány OÚ
předem.
Nejbližším cílem našeho úsilí
okolo kostela bude uspořádání
kulturního benefičního dne pod
heslem „Opravme si kostel“ dne
13. října 2007. Program celého
dne je uveden na jiném místě
RZ a výtěžek bude věnován na
konto opravy.

Radka Nováková
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OBECNÍ ZNAK
A VLAJKA
Výsledky ankety
mezi obyvateli:
Bylo přijato 48 hlasovacích lístků a většina (32 hlasů) byla
pro znak č. 2

Podvečerní setkání
Dne 22. 9. 2007 od 17.00
hod. se v Kulturním domě
v Rostoklatech uskuteční
společenský podvečer
s hudbou. Představí se kapela Reminiscence, v jejímž
repertoáru jsou melodie
60. – 90. let, country, swing,
pop a lidovky. Všichni jste
srdečně zváni.

Příhlášky na divadelní
představení
Stále se můžete přihlásit k zájezdu do Divadla Na Fidlovačce. V říjnu se uskuteční představení Šumař na střeše,
v listopadu Divotvorný hrnec.

Životní jubilea

Info pro občany
■ V poslední době vznikly výlu-

ky v odvozu TKO a separovaného odpadu zaviněné poruchami na svozových odpadových vozech. OÚ nebyl
o problému společnosti
NYKOS řádně informován
a tuto skutečnost jí vytkl.
V srpnu byl přidán kontejner
na papír do každého sběrného místa, tj. celkem 3 ks. Týdenní svoz plastů je prodloužen do konce roku.
■ OÚ pokračuje v rekonstrukci
chodníků v Rostoklatech
a vyzývá občany, aby omezili parkování aut na chodnících, které jsou převážně
(mimo vjezdy) dimenzované
pouze pro pěší.
■ Pokračuje zpracování změny
Územního plánu č. 2 týkající
zatřídění pozemků do výrobně – komerční plochy parc.č.

Tiráž

712 a 443/1 v Rostoklatech
a zákazu podnikání v oboru
autobazarů a vrakovišť
v obou částech obce.
■ V N. V. II bylo ukončeno zjišťování průběhu vlastnických
hranic. Závěrečný protokol
byl předán obci. Následovat
bude geometrické zaměření
zjištěného stavu a řešení
odchylek s jednotlivými majiteli.
■ V rámci zvýšení bezpečnosti
obyvatel stále probíhají kontroly měření rychlosti v obou
částech obce. Náklady s tím
spojené sponzorsky obci
hradí pan Šmíd z Nové Vsi II
– Spojovací materiál
■ V červenci ukončil pracovní
poměr dělník pro údržbu
a čištění obce. Nastalý problém se sekáním veřejné zeleně obec vyřešila uzavřením

dohod o provedení práce se
2 studenty.
■ Další brigáda na hřbitově
kostela a úklid interieru se
uskuteční 15. 9. 2007 od 9.00
hod. Nářadí (hrábě, lopaty,
krumpáče apod.) a chuť do
práce s sebou.
■ V den pořádání benefiční akce „Opravme si kostel“ bude
průjezd obcí omezen. Okolí
návsi bude uzavřeno, budou
označeny objízdné trasy. Informujte i své známé. Děkujeme za pochopení.
■ Vzhledem k plánované výstavbě kanalizace byl ZO odložen
záměr dokončení úprav návsi
v Rostoklatech. Dotace, která
byla poskytnuta na tuto akci ve
výši 121 tis. Kč byla převedena
se souhlasem Krajského úřadu na opravu chodníku na západě Rostoklat.

v měsíci červenci
z Rostoklat – ✿ Oldřich Novák ✿ Josef Hamták ❀ Eva
Šabaková ❀ Květoslava Svobodová ❀ Jana Lukášová
z Nové Vsi II – ✿ Josef Šaler ✿ Jaroslav Srba ❀ Anna
Musilová
kulaté výročí z Rostoklat
❀ Marie Čipkalová
v měsíci srpnu
z Rostoklat – ❀ Jindřiška
Tůmová ❀ Alena Soukupová
✿ Luboš Křeček ✿ Libich Antonín ❀ Naděžda Drbalová ❀
Božena Budařová ✿ Josef
Lukáš
z Nové Vsi II – ✿ František
Kříž
kulaté výročí z Rostoklat
❀ Helena Jelínková ✿ František Horký
v měsíci srpnu
z Rostoklat – ❀ Jaroslava
Machová ❀ Marie Semánková ❀ Marie Dlouhá ✿ František Rezek ✿ Václav Rak ✿
Karel Janíček
z Nové Vsi II – ❀ Marie Strnadová
kulaté výročí z Rostoklat
❀ Václava Šmejkalová
❀ Svatava Soukupová
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