Svatomartinské posvícení
v kostele sv. Martina
V

sobotu 15.listopadu 2014 se konalo již druhé Svatomartinské posvícení v kostele sv. Martina.
Pro návštěvníky jsme připravili občerstvení, jejich znalosti rozšířil
nový informační panel, tentokrát o legendu o sv. Martinovi. Pro milovníky soutěží byl připraven kvíz o sv. Martinovi. O nejvýznamnější
události, odhalení kopií obrazů hlavního oltáře, psaly regionální noviny. Příběh oltářních obrazů kostela si pro Vás připravil kronikář obce
Jan Psota, ml.
Děkuji všem, kteří se podíleli na této pro obec významné akci. Poděkování patří všem těm, kteří naše posvícení navštívili. Této podpory
si nesmírně vážíme, děkujeme všem, kteří přispěli dobrovolným vstupným. Na účet pro obnovu kostela se vybralo neuvěřitelných 5 341 Kč.

Mikulášská

Tiráž Registrační číslo ministerstva kultury: MK ČR E 17770; Rostoklatský Zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Náklad: 230 výtisků. Redakce: OÚ
Rostoklaty, číslo popisné 32; Uzávěrka k poslednímu dni v měsíci. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně. Vytisklo Úvalské copycentrum.
Příspěvky dopisovatelů nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány

4

Zvěstovatel
Rostoklatský

prosinec
2014
číslo 118

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Slovo starostky
D

ržíte v rukou letošní poslední vydání Rostoklatského Zvěstovatele. Tento Zvěstovatel vás provede textem, ale především fotografiemi proběhlých předvánočních akcí.
V obou našich obcích jsme rozsvítili vánoční stromy. Tato setkání jsou vždy velmi milá
a přátelská, jsou to okamžiky, kdy všichni na
chviličku zvolníme. V Rostoklatech u rozsvíceného vánočního stromu jsme vylosovali vítěze
svatomartinského kvízu. V sobotu 6.prosince
zavítala do našeho kulturního domu Mikulášská družina. Nejprve jsme shlédli kouzelnické
vystoupení, děti od kouzelníka dostaly zvířátka
z balonku. Úsměv z dětských tváří se začal
vytrácet s příchodem čertů. Mikuláš hodným
dětem přinesl nadílku, děti měly připravené
písničky či říkanky. Čerti domlouvali dětem, aby
více poslouchaly, lépe jedly či si čistily zuby.
Organizátor akce, Obec Rostoklaty, připravil pro
každého malého návštěvníka keramický hrníček

a sladkosti, zastupitelky napekly řezy, fotografie
pořídil zastupitel Valach a najdete je na webu
obce v galerii. Poděkování patří i členům SDH
Rostoklaty, kteří zajistili Mikulášskou družinu.
V kasičce dobrovolného vstupného bylo 590 Kč.
Děkujeme.

P

oslední tradiční akcí, na kterou Vás srdečně zveme, je na silvestrovský ohňostroj.
Přijďte ve středu 31. 12. 2014 v 19 hod na
fotbalové hřiště.

R

áda bych všem našim občanům i příznivcům Rostoklatského Zvěstovatele
popřála jménem svým, ale i kolegů zastupitelů, do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.

Radka Nováková
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Příběh oltářních obrazů kostela sv. Martina v Rostoklatech

POZVÁNKA

R

Myslivecké sdružení Rostoklaty vás srdečně
zve na Myslivecký ples, který se koná v sobotu
10. 1. 2015 v kulturním domě Rostoklaty od
20 hod. Bohatá zvěřinová tombola.

Oznámení o změně ceny
vodného na rok 2015
Společnost VHS Vrchlice – Maleč, a.s. oznamuje,
že od 1. 1. 2015 dochází k úpravě ceny vodného.
V roce 2015 bude vodné účtováno v ceně 40,35
Kč bez DPH/m3, tj. 46,40 Kč s 15% DPH/m3.

Poslední leč - taneční zábava
Myslivecké sdružení Rostoklaty vás srdečně
zve v sobotu 13. 12. 2014 od 19 hod do kulturního
domu v Rostoklatech na Poslední leč - taneční
zábava. Zvěřinová tombola, vstup: 50 Kč

Silvestrovský ohňostroj
Zveme všechny malé i velké na silvestrovský
ohňostroj, který se koná na fotbalovém hřišti ve
středu 31. 12. 2014 v 19 hod.

Omezení provozu OÚ
OÚ bude uzavřen:
od 23. 12. 2014 do 2. 1. 2015
od 2. 2. do 6. 2. 2015 (po dobu jarních prázdnin)

Poplatky za rok 2015
Zastupitelstvo obce na svém listopadovém
zasedání odsouhlasilo výši poplatku za svoz
komunálního odpadu na rok 2015. Výše
poplatku nebyla zvýšena a zůstává v částce
600 Kč/osobu, která se v obci zdržuje a jejíž
činností vzniká komunální odpad.
Výše poplatku za psa rovněž zůstává beze
změny, tj. 100 Kč/jednoho psa v domácnosti,
každý další pes 150 Kč. Poplatek bude vybírán
od 12. ledna do 28. února 2015.

Životní jubilea
Drahuše Krutská,
Marie Kořínková,
Jiří Mokošín,
Jaroslava Šíchová, všichni z Rostoklat
Kulaté výročí:
Jana Doležalová,
Dagmar Kováczová z Rostoklat
Vlastimil Strnad z Nové Vsi II
Zemřela paní Danuše Lauberová z Rostoklat.

Stav účtu
k 30. 11. 2014 430 607,61 korun
Přispěli : Emílie Hamtáková – 200 Kč ,
Josef Novák – Pneuservis – 1 000 Kč,
dobrovolné vstupné Martinské posvícení –
5 341 Kč
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BEZPLATNÉ

DLUHOVÉ A MAJETKOVÉ
PORADENSTVÍ
KDE: Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic, čp. 56,
odbor sociálních věcí, 1. patro, kancelář č. 26
KDY: každý ČTVRTEK od 15:00 do 17:00 hod., od ledna 2015
KDO: Bc. Eva Dobiašová, tel. 321 612 121
ROZSAH SLUŽBY:
Poradenství bude poskytováno v rozsahu základního
a odborného sociálního poradenství, zejména v následujících
oblastech:
ochrana spotřebitele, finanční a rozpočtová problematika (dluhy,
půjčky, osobní bankrot), exekuční řízení, výkon rozhodnutí, oblast
lidských práv, sociální oblast (soc. dávky), majetkoprávní vztahy.

aně barokní přestavba kostela sv.
Martina datovaná do 2. poloviny
17. století spočívala v rozšíření a prodloužení kostela o nový trojdílný presbytář, ale
souviselo s ní také dovybavení mobiliáře,
do jehož souboru přibyl vedle zvonu Panny Marie i nový barokní dvouetážový oltář sv. Martina.
„HÆC ARA EX STRVCTA EST AD
MAIOREM DEI GLORIAM / ET HONOREM S[ANCTI]. MARTINI CVRAM
ANIMARUM GERENTE / ADM[ONDO]. R[EVEREN]DO. D[OMI]NO. PATRE IACOBO IOSEPHO SVCHETIO
ET SVB CAPITANEO / GEN[ERO]SO
D[OMI]NO PAVLO FERDINANDO
MENSSIK. Anno 1682. Die 20. Octobris.
/ Renovatum est A[nno]. 1712. Die 20.
Octobris.“
Jak vidno z nápisu na soklu oltářního
retáblu, oltář pořídili pro kostel 20. října
1682 tuklatský farář Jakub Josef Suchetius (1663-1682) a škvorecký hejtman Pavel Ferdinand Menšík (1680-1693) na
vlastní náklad. Původní polychromie retáblu mohla být podle dobových trendů
provedena v černém zlatém nátěru. Nápis
se zmiňuje i o první známé opravě retáblu
20. října 1712. Součástí retáblu hlavního
oltáře bývala dvojice raně barokních obrazů zhotovených současně s oltářem v roce
1682.
Ústřední obraz Milosrdný skutek sv.

PRO KOHO:
osoby, které se ocitly ve finanční tísni nebo jsou ohroženy
předlužeností (mají problémy s hospodařením, jsou „zranitelní“
v oblasti přijímání nabídek úvěrových nebo jiných společností,
mají dluhy u více subjektů, napjatý osobní rozpočet, problémy
s věřiteli atd.)
„Tento projekt byl hrazen s přispěním Středočeského kraje“
Bezplatné poradenství je realizováno
v rámci Komunitního plánování
sociálních služeb v Českém Brodě.

Sousedovi zdarma
Máte doma něčeho více než potřebujete?
A chcete to ZDARMA někomu věnovat?
Daruji větší množství zahradních rostlin – canny a jiřiny.
K odběru kdykoliv. Kontakt K. Čábelová – Gratová, Rostoklaty č.p. 34
Nabízíme občanům, kteří chtějí přebytečné či nepotřebné věci věnovat
svým sousedům, novou, nepravidelnou rubriku. Stačí text inzerátu doručit na obecní úřad, my rádi zveřejníme.

Zvěstovatel
Rostoklatský

Martina obdélného formátu s rohovýma ušima o rozměrech 155 x 125 cm,
malovaný temperou na borovém dřevě,
je dílem neznámého autora z roku 1682.
Představuje patrona zdejšího kostela – sv.
Martina z Toursu – jako světce v oděvu renesančního landsknechta, který v sedě na
bílém koni roztíná mečem svůj plášť, aby
jeho polovinou obdaroval žebráka sedícího u cesty. Výjev zachycuje událost, která se měla odehrát v chladných zimních

Zvěstovatel
Rostoklatský

měsících roku 338 před branami severofrancouzského města Amiens. Historiku
Vladimírovi Rišlinkovi neunikly detaily
zdařilého zátiší se suchým pařezem, listu
lopuchu, barevnosti a typu šatu landsknechta, koňského postroje nebo per na vojákově klobouku, které značně odkazují
na inspirativní malířovu předlohu – obraz
sv. Martina od Karla Škréty z roku 1640,
uložený dnes v pražské Národní galerii.
Druhý méně zdařilý obraz Korunování Panny Marie v nástavci o rozměrech
120 x 86 cm, je malován rovněž temperou
na borovém dřevě. I zde autorství literatura ani prameny nezmiňují, dokončen
byl patrně roku 1682. Znázorňuje scénu
Nanebevzetí
Panny Marie,
jíž se dostává
korunovace
od Nejsvětější Trojice.
Kompozice
je založena
na v raném
baroku obvyklém principu
kosočtverce, jehož
rohy
tvoří
Duch Svatý v podobě holubice, Kristus,
Bůh Otec a Panna Marie. Obraz byl nejméně jednou zrestaurován, což dokladuje
tuklatská farní kronika. V roce 1857 nechal tuklatský farář Josef Kinzl obraz na
vlastní náklad přemalovat českým malířrm a fotografem Emanuelem Dítětem
(1819–1872).
Při opravě hlavního oltáře v říjnu 1712
došlo k doplnění mobiliáře o postranní
barokní oltáře s dvojicemi obrazů malovaných na plátně. Na epištolní straně
(vpravo od vchodu do kostela) byl postaven oltářní retábl s obrazy Nanebevstoupení Páně a sv. Vojtěcha v nástavci, proti
němuž u kazatelny na evangelijní straně
kontrastuje oltářní retábl s obrazy Nanebevzetí Panny Marie a sv. Zikmunda
v nástavci. Během desítek let se na obou
oltářích podepsal čas, až je roku 1857 jako
zchátralé nechal tuklatský farář Josef Kinzl vyměnit za nové u truhláře vyrobené
barokní imitace, do nichž zasadil plátna
dočasně přiléhající jen ke zdi. Poslední
známá rekonstrukce obou oltářů se uskutečnila v roce 1934.
V 90. letech minulého století kostel sv.
Martina v Rostoklatech neušel zájmu vandalů a zlodějů, kteří se v roce 1997 se do
kostela vloupali několikrát, zcizili oltářní
obrazy a poškodili retábly. Škoda se tehdy
vyšplhala nad 400 000 korun. Roku 1998
došlo k dalšímu vloupání. Případ vyšetřovala Policie ČR. Mezitím článek v celore-

publikových
novinách
přilákal Českou televizi.
Redaktoři
pořadu „Černé
ovce“
v červenci
1998 natočili
v kostele reportáž o krádežích, ale
vysílání bylo
nakonec zřejmě na zákrok
pražského episkopátu zrušeno. V srpnu
z Rostoklat pracovníci vikariátu demontovali zbývající obrazy a s cennostmi je
odvezli na faru v Českém Brodě. Odtud
putovaly obrazy „Milosrdný skutek sv.
Martina“, „Korunování Panny Marie“
a Nanebevstoupení Páně“ do depozitáře
Arcibiskupství pražského, kde čekaly na
znovuobjevení. Obrazům v roce 2000 věnoval pozornost historik a nynější ředitel
kolínského muzea Mgr. Vladimír Rišlink,
který obrazy popsal v publikaci Baroko na
Kolínsku vydané 2001.
V Rostoklatech o existenci těchto tří
obrazů nikdo nevěděl, obec je měla za
odcizené. Starostka Radka Nováková
v rámci obnovy interiéru kostela jednala
v roce 2013 s pracovníky Národního památkového ústavu o výrobě nebo pořízení
obrazových náhrad. Černobílé fotografie
obrazů se pořizovaly po roce 1958, ale pro
výrobu kopií do kostela se nedaly použít.
O existenci původních obrazů nás na jaře
2014 informoval kurátor sbírek Podlipanského muzea v Českém Brodě, historik
Vladimír Jakub Mrvík. Z šesti oltářních
obrazů se do dnešních dnů dochovaly obrazy z hlavního oltáře Milosrdný skutek
sv. Martina, Korunování Panny Marie
a nepříliš zdařilý a nejspíš přemalovaný ústřední obraz oltáře Nanebevstoupení Páně, což je olejomalba na plátně
o rozměrech 109 x 67 cm, která je silně
poškozena a bez rámu. Kronikář obce se
starostkou zahájili jednání s Arcibiskupstvím pražským, diecézní konzervátor
Vladimír Kelnar a správce depozitáře Jiří
Polák nám umožnili prohlédnout si prvně
jmenované obrazy a pořídit jejich kopie.
Třetí obraz na plátně je ve velmi špatném technickém stavu. Fotograf Jiří Sobol z Hradešína pořídil 21. května 2014
kvalitní velkoformátové snímky a Tomáš
Mukařovský z Českého Brodu je ve fotoateliéru přivedl do finální retuše a tisku do
podoby, v jaké byly obrazy 15. listopadu
u příležitosti konání koncertu dua českých
filharmoniků odhaleny.
Jan Psota, ml., kronikář
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