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Uplynulé týdny byly ve znamení 
sousedského setkávání se. V dubnu 

se někteří z nás účastnili oslav 10. výročí 
Den země na Klepci. Poslední dubnový 
den jsme přijali pozvání SDH k pálení 
čarodějnic a stavění máje. Začátkem 
května se nohejbaloví příznivci sešli na 
obnoveném antukovém hřišti. V polovině 
května se konalo druhé divadelní 
odpoledne, které pořádáme s obcemi 
Tismice, Přišimasy, Břežany II a OS 
Vrátkov. Sešli jsme se v opravených 
prostorách kulturního domu a poprvé 
v historii rostoklatského kulturního 
domu jsme shlédli profesionální, nikoliv 
ochotnické, představení. Náročné přípravy 
byly odměněny spokojeností hostů 
i herců, se kterými už máme předjednáno 
další představení. Předposlední květnovou 

sobotu se zase sešli milovníci rybolovu, 
odpoledne jejich řady rozšířili hudební 
fanoušci Karla Emanuela Gotta. Začátkem 
června se konal již 13. dětský den, tomu se 
budeme věnovat v příštím Zvěstovateli.

V ětšina z Vás si všimla, že nově byly 
umístěny u kabin v Rostoklatech 

kontejnery na třídění plastů, papíru 
a barevného skla. Sběrné místo bude ještě 
brzy doplněno o sběr kovu a bílého skla. 
Nově jsou všechny kontejnery na papír 
sváženy týdně, nikoliv 1x za 14 dní. 

L etošní zápis do prvních tříd prožívali 
rodiče budoucích prvňáčků v napětí, 

zda budou přijati do škol v Českém Brodě. 
Jednání starostů obcí s vedením města 
Český Brod o zajištění povinné školní 

docházky probíhají dlouhé měsíce. Město 
Český Brod je úspěšným žadatelem 
o dotaci na přestavbu budovy v areálu 
nemocnice na budovu I.stupně ZŠ. 
Zastupitelé města vyhověli starostům obcí 
a nyní se připravuje text veřejněprávní 
smlouvy o školském obvodu. 
V zastupitelstvu obce bychom tento 
dokument měli schválit na červnovém 
zasedání, zastupitelé města v září. Ve 
smlouvě bude stanoven náš povinný podíl 
v částce 2 000 Kč na žáka. Tato smlouva 
vč. úhrady příspěvku zajistí našim 
školákům přijetí do ZŠ v Českém Brodě. 
Smlouva nebude omezovat rodiče pouze 
na jednu školu, ale zůstává zachována 
možnost volby.

Slovo starostky

Den Země na Klepci smáčel déšť
Ačkoli byla obloha zakaboněná a na 

zem snášela kapky deště, na Klepci 
se přeci jen sešlo téměř 750 návštěvníků, 
kteří si přišli, stejně jako každoročně, užít 
odpolední program v rámci Dne Země.

Tento ročník regionální akce měl hned 
několik výjimečností. Za prvé šlo již 
o desátý ročník tohoto setkávání, za dru-
hé se právě na Klepci v sobotu křtila kni-
ha, která v názvu nese právě název Kle-
pec a v neposlední řadě se letos poprvé 
v rámci Dne Země na Klepci konaly sou-
těže mezi jednotlivými obcemi. Hlavní 
program zakončil slavnostní křest knihy 
Klepec – Vrch na Kolínsku. Kniha vzni-
kala dlouhých šest let a právě při příleži-
tosti desátého ročníku Dne Země na Klep-
ci se dostala tato populárně naučná kniha 
mezi čtenáře. A zájem o ní byl mezi míst-
ními vskutku velký. „Kniha se věnuje ob-
rovskému skalisku s názvem Slouha,“ 
řekl hned na počátku svého proslovu autor 
knihy Jan Psota ml. Ten také upozornil, že 
na knize rozhodně nepracoval pouze on, 
ale podílelo se na ní celkem osm auto-
rů, kteří na ni pracovali šest let. „Kniha 
má 128 stran a 230 fotografií,“ popisoval 
dál knihu, kterou už zanedlouho měl po-
křtít Jan Psota ml. „Bude mapovat nejen 
den Země na Klepci, bude mapovat dal-
ší a další kulturní akce, které se tady ať už 
veřejně nebo tajně odehrávaly. Bude ma-
povat geologický vývoj, veškeré pověsti, 
které se z minulosti dochovaly převyprá-
věnou formou,“ vyprávěl dál o knize au-
tor. „Kniha patří do vaší knihovny už pro-
to, že Slouha už přes 300 milionů let tvo-
ří neodmyslitelnou součást tohoto vrchu,“ 
řekl také. V nedávné minulosti prý uva-
žovali, jak Slouha vlastně vznikl a proč je 

nahnutý. „Vysvětlení je nabíledni, on totiž 
vyvřel a utuhl. Vy všichni, co stojíte před 
Slouhou, jste před mnoha a mnoha milio-
ny let mohli stát uprostřed kamene,“ vy-
světlil. „Ten Slouha, co stojí za mnou, to 
je jenom pozůstatek kdysi rozměrnějšího 
masivu,“ dodal ještě. V knize prý společ-
ně s ostatními autory popisují novou vě-
deckou hypotézu, která tento vznik pod-
poruje a rozebírá ho. Pak se pokusil tuto 
vědeckou metodu popsat. „Mohu říci, že 
Slouha je pozůstatkem neboli slupkou 
z obrovské kamenné cibule,“ řekl. Podle 
jeho slov jde tedy o slupku, která se vy-
vinula z většího masivu. Původní masiv 
se prý na počátku svého vývoje rozpukal 
a vliv na to mělo zejména počasí. „Obrov-
ská zemětřesení a nepřízně počasí jako je 
trochu dnes,“ zmínil se nenápadně také 
o tom, že počasí se bohužel objednat ne-
podařilo. Pak dál popisoval, jak voda za-
tékala do pukliny a při velkých mrazo-
vých výkyvech trhala tu slupku od cibule. 
„Slouha je taková menší zkroušená cibu-
le, které je asi tři sta milionů let,“ zakončil 
svou řeč a pak už došlo na samotný křest 

knihy. Samotným křtem skončil hlavní 
program, který zahájily děti z mateřských 
škol v Přišimasech, Tismicích a Úvalech 
a dívky ze základní školy ve Škvorci, kte-
ré zahrály tři skladby na flétnu. Pak se ná-
vštěvníci rozutekli k jednotlivým stánkům 
či aktivitám. Spousta zájemců stála u Ro-
mana Tocháčka, který na Klepec přive-
zl nejen dravce, ale také poníky. Zejmé-
na kluci měli zájem také o střílení z kuše, 
menší děti si zase přišly na své u koloto-
če nebo při návštěvě divadélka. Tam moh-
li nejmenší návštěvníci shlédnout pohád-
ku o želvě Tule. Zručné děti mohly napří-
klad plést náramky. Zájem mezi všemi ge-
neracemi byl o ražbu mincí a všichni také 
ocenili koláče od Klubu žen Přišimasy. 
Úspěch sklidila také nová součást akce 
s názvem Klepec bez hranic, kde mezi 
s sebou nakonec soutěžily tři týmy. Jed-
nou z disciplín bylo právě pojídání kolá-
čů, kde nejprve soupeřili muži a poté také 
křehké ženy. Závěr celého programu pat-
řil v podvečer kapele Kam na band.

 Lucie Mašínová 
17. 4. 2016 Kolínský deník

Nová kniha o Klepci v prodeji
V ážení čtenáři, přá-

telé kvalitní li-
teratury. Znáte dob-
ře mýtický vrch Kle-
pec na Kolínsku? Tam-
ní kamenné městeč-
ko s ukázkou selek-
tivní eroze říčanské 
žuly skrývá mnohá 
nepoznaná tajemství. 
Rádi bychom Vás informovali, že vyšla 
nová populárně naučná publikace: Kle-
pec – vrch na Kolínsku, která přináší na 
128 stranách za doprovodu 230 fotogra-
fií zcela nové pohledy na tuto význam-

nou krajinnou dominantu nejen Přišimas 
a Tismic (Limuz), ale mapuje i historii 
jejího okolí. Na knize po dobu 6 let pra-
covalo 8 autorů pod vedením publicisty 
Jana Psoty z Hradešína. Věříme, že Vás 
tato čerstvá knižní novinka zaujme a sta-
ne se chloubou Vaší knihovny.

Kniha se zabývá problematikou ochra-
ny přírody, historií těžby kamene, geolo-
gickým poměry, turistickým ruchem, po-
lemikou původu pomístních jmen, do-
chovanými pověstmi o jednotlivých ka-
menech a archeologickými nálezy jako 
doklady o životě dávných obyvatel na 
území této lokality a jejího okolí. Sou-

částí knihy bude část věnována tajným, 
regionálním, politickým i zakázaným 
kulturním akcím, které se na vrchu po-
řádaly nebo pořádají. Jednotlivé kapito-
ly jsou provázány s významnými osob-
nostmi, spojenými s tématy: vědeckého, 
kulturního i běžného života z řad geolo-
gů, historiků, politiků, stavitelů, archeo-
logů, trampů, mistrů turistiky, geognos-
tiků nebo spisovatelů, mezi nimiž se na 
Klepci objevují i zakladatelé nebo prů-
kopníci vědních oborů na českém území.

Knihu Klepec vrch na Kolínsku si mů-
žete zakoupit za cenu 275 Kč na OÚ 
Rostoklaty. 

Letošního ročníku nohejbalového turnaje se zúčastnilo 9 týmů a 28 hráčů. Příjemné a teplé 
počasí, spolu s velkou účastí hráčů a diváků byli svědky vítězství Kounického týmu, jehož 
součásti je současný fotbalový Traverzan Petr Strnad. 

Chtěli bychom poděkovat nejen hráčům a divákům, ale i Rostoklatskému zastupitelstvu bez 
kterého by se tento každoroční turnaj nepovedlo uspořádat.
Těšíme se na příští ročník. Sportu Zdar!
Ing. Lukáš Kmoch
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Oznámení obecního úřadu
V době od 1. 7. do 31. 8. 2016 
budou upraveny úřední hodiny, 
pondělí: 8–13 hod a 17–19 hod, 
středa 8–13 hod .  
Ostatní pracovní dny zůstávají 
beze změny, tj. 8–13 hod. 
V případě potřeby nás kontaktujte 
na tel.: 321 672 721, emailem: 
obec@rostoklaty.cz  
nebo na mob. 724 179 707.

Životní jubilea
Renata Fenclová, Zdeňka Nekolná, 
Bohumil Šmejkal, Jaroslav Ertl, 
Danuše Poláková, Petr Hamták, 
všichni z Rostoklat

Stav účtu
Stav účtu k 31. 5. 2016  
je 54 917,50 Kč

Činnost klubu důchodců se rozjíždí

První společný výlet 
seniorů na Karlštejn

Žákovský tým hledá další posily

Jste připojeni na kanalizaci? Ne? Pozorně čtěte

Divadelní představení v Rostoklatech

Z iniciativy členek zastupitelstva se schá-
zejí naši důchodci na besedách a přátel-

ském posezení v zasedací místnosti OÚ. Se-
tkání jsou doprovázena občerstvením, kte-
ré připravují J. Šermauerová a B. Apltaue-
rová. Na poslední schůzce jsme se dozvědě-
li podrobnosti k výletu na Karlštejn, spojený 
s prohlídkou hradu a malou procházkou. Celý 
program pečlivě sestavila J. Šermauerová. 
Veškeré informace o vlakovém spojení, ty-
pech prohlídek na hradě a zajištění rezervace 
nám předala písemně tak, aby se každý mohl 
rozhodnout a byl zajištěn klidný průběh.

Ráno v den výletu se tak v Rostoklatech 
na nádraží sešlo 18 účastníků a za pěkného 
počasí jsme v pořádku dojeli do Karlštejna, 
absolvovali prohlídku a uskutečnili krátkou 

„túru“ zpět na nádraží v Z. Třebáni. Ze žluté 
stezky se nám tak naskytl neobvyklý pohled 
na hrad a korunoval tak celý výlet.

Cestou domů jsme již jenom zregenerova-
li síly a natěšeně se vrátili do „rodné“ vsi, 
kde budeme uvažovat o příštím výletu. Zve-
me i ostatní obyvatele zralého věku a jejich 
přátele.

 Účastník senior (důchodce) J. Lukáš

V e čtvrtek ráno 5.května nás přivíta-
lo sluníčko. Sešlo se nás 18 na nádra-

ží a před osmou hodinou jsme se vydali vla-
kem na výlet směr Karlštejn. Veselá a přá-
telská atmosféra nás provázela celou cestu. 
Objednané vstupenky jsme měli až na 11.35 
hod., takže jsme nemuseli spěchat. Na ná-
dvoří hradu byl čas na svačinku a posezení 
na sluníčku. Prohlídka hradu trvala cca 100 
minut s poutavým výkladem milého průvod-
ce, který ochotně odpovídal na naše otázky. 

Po prohlídce hradu jsme se zastavili na 
oběd nebo kávu, jak měl kdo chuť. Ces-
tu zpět k vlaku si k mému potěšení vybra-
li všichni příjemnou procházkou jarní kraji-
nou do Zadní Třebáně. Sama jsem si to tý-
den předem prošla, abych zjistila náročnost 
trasy. Odměnou všem byl krásný pohled 
na hrad Karlštejn, obklopený zelení. Však 
také fotoaparáty jenom cvakaly! Na nádraží 
byl čas na občerstvení a pak už jenom ces-

ta domů. Věřím, že se všem výlet líbil stej-
ně jako mně a zase společně někam vyrazí-
me. Všem zúčastněným děkuji a těším se na 
příště.  Jarka Šermauerová

P omalu, ale jistě se blíží ke kon-
ci soutěžní sezona nejmenších ros-

toklatských fotbalistů v okresním pře-
boru mladších žáků, což je po dlouhých 
15 letech první mládežnický tým v obci. 
V rámci společného projektu s klubem 
SK Břežany II rostoklatští žáci působí 
ve sdruženém týmu s žáky Břežan a sou-
sední obci zároveň pomáhají v zápasech 
soutěže starších žáků, což je i v rámci 
okresu průkopnická situace.

Tým mladších žáků je ve své první se-
zoně v okresním přeboru v průměru jed-
ním z nejmladších, a tomu odpovídají 
i některé výsledky. Přesto se v řadě pří-
padů stalo, že minimálně jeden poločas 
celek dokázal odehrát vyrovnaně a ne-

dal soupeři nic zadarmo. Třeba s dru-
hým Velkým Osekem za první půli ob-
držel jen 4 branky, což byl výborný po-
čin. Na hráčích byla znát pravidelná zim-
ní příprava, která probíhala v hale liblic-
ké střední školy.

Zápasy se hrají na dvakrát 30 minut 
na polovině hřiště se sedmi hráči v poli 
a brankářem, který chytá v brance veli-
kosti dvakrát pět metrů. V této sezoně se 
rostoklatský tým utkává s těmito protiv-
níky – s Radimí, Ratboří, Třebovlí, Peč-
kami, Jestřábí Lhotou, Velkým Osekem, 
Kouřimí, Českým Brodem a Zásmuka-
mi. Domácí zápasy se hrávají v neděli od 
10.15 a plakáty s informací o nich jsou 
v obci pravidelně vyvěšovány.

„Jedna sezona je téměř u konce, ale 
my už myslíme na tu další. K zápasům 
je třeba co nejširšího kádru a my bychom 
rádi tým co nejvíc posílili. Proto zveme 
do svých řad další kluky i holky všech 
žákovských věků, ať z Rostoklat, nebo 
z okolí, aby se k nám přidali. Možnos-
tí je zapojit se do zápasů i v případech, 
že do Rostoklat možný budoucí fotbalis-
ta dojíždí jen na víkendy,“ podotýká se-
kretář klubu Petr Hamták, na jehož tele-
fonu 603 819 817 je možné nové fotba-
lové adepty přihlásit. Anebo přijít rovnou 
na tréninky, které ještě v červnu budou 
probíhat vždy v pondělí od 17.00 v Bře-
žanech a ve středu od 17.00 v Rostokla-
tech.

V neděli 15. 5. 2016 jsme se společně 
s obcemi Tismice, Přišimasy, Břežany 

II a OS Vrátkov sešli na 2. meziobecním 
setkání na divadelním představení. Tímto 
jsme opět oslavili Den matek! 

Letos jsme poprvé v historii Rostoklat 
přivítali v našem kulturním domě profe-
sionální divadelní spolek. Autor hudeb-
ní komedie: Zítra to roztočíme, Jaroušku 
Jaroslav Sypal obsadil známé a populár-
ní herce, jen namátkou jmenujme Kateři-
nu Kornovou, Josefa Mladého nebo Mar-
tina Maxu.

Několika denní přípravy byly ukončeny 
včas, a již ve tři hodiny se začal plnit sál 
nedočkavými diváky. Byli jsme potěšeni 
hojnou účastí našich občanů. O přestáv-
ce jsme si pochutnali na malém občerst-
vení a také jsme si přátelsky popovídali. 
Ve hře bylo s nadsázkou předvedeno, že 
lidé v dnešní době udělají za peníze coko-
liv. Děj se odehrává v rodině manželů Há-
davých (paní Kornová a pan Sypal). Jejich 
názory jsou naprosto rozdílné a na ničem 
se neshodnou. Do jejich života nečekaně 
vstoupí Dr. Párátko (pan Mladý) a nabíd-

ne jim účast v nové reality show.Předsta-
vení bylo nevšední, plné humoru a chyt-
lavých písniček. Na závěr paní starostka 
osobně poděkovala a předala dárkové ba-
líčky hercům, samozřejmostí byly květi-
ny pro herečky.Po představení jsme dostá-
vali nespočet poděkování od občanů a do-
konce i od pana J. Sypala a máme slíbe-
no, že se na nás zase někdy přijedou podí-
vat s dalším představením. Celá naše pří-
prava a snaha vše nachystat pro spokoje-
nost všech se určitě vyplatila a těšíme se 
na další setkání. Jitka Valachová

Z astupitelstvo obce na svém zasedá-
ní dne 30.5.2016 svou většinou od-

souhlasilo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2016 (OZV) o místním poplatku za 
zhodnocení stavebního pozemku mož-
ností jeho připojení na stavbu kanalizace.
Tato vyhláška je dnes standardní záleži-
tostí v obcích, kde mají oddělenou splaš-
kovou kanalizaci.

OZV je zveřejněna ve vývěsce a webu 
obce. 

Pokusíme se Vás stručně seznámit 
s obsahem OZV.

Poplatek se platí obci, na jejímž území 
se nachází stavební pozemek.

Sazba poplatku nesmí přesáhnout 
rozdíl ceny stavebního pozemku bez 
možnosti připojení na obcí vybudova-
nou stavbu vodovodu nebo kanaliza-
ce a ceny stavebního pozemku s tou-
to možností. Výše sazby na 1 m2 zhod-
noceného stavebního pozemku stanoví 
obec v OZV. Cena za zhodnocení byla 
stanovena znaleckým posudkem, je čle-
něna dle účelu stavby. Pro rezidenč-
ní (obytné) stavby v zastavěném území 
sazba 44 Kč/m2 pozemku. Při průměrné 
velikosti pozemku 800 m2 činí poplatek 
35 200 Kč.

Od poplatku jsou dle OZV osvobozeni:
1) obec Rostoklaty a jí zřízené organi-

zace
2) všichni ti, kterým byl vybudován 

podružný řad s čerpací šachtou kolaudo-
vané v roce 2014 a 2016 napojili se na 
kanalizaci a ukončili jiný způsob likvida-
ce odpadních vod, tj. odpojili z provozu 
žumpu.

Co to znamená?
Pro majitele pozemku, na kterém je 

zkolaudovaný objekt a který je řádně 
připojen na stavbu splaškové kanaliza-
ce tato vyhláška nic nemění a nic nepři-
kazuje. Nemusí dělat nic (od poplatku je 
osvobozen).

 Naopak majitel pozemku, na kte-
rém je zkolaudovaná stavba, má mož-
nost se připojit (splašková kanalizace je 
zkolaudovaná), ale není připojen, musí 
toto připojení vybudovat nejpozději do 
30. 9. 2016, jinak je povinen zaplatit po-
platek vyplývající z vyhlášky a to podle 
charakteru stavby.

3) všichni ti, kteří se na kanalizaci na-
pojili povoleným způsobem a uzavřeli 
smlouvu o odvádění odpadních vod do 
30. 9. 2016.

Informace k připojení jsou zveřejně-

ny na webu obce v sekci kanalizace. Pří-
pojka podléhá Územnímu souhlasu, před 
tím musíte majiteli a správci kanalizace, 
Obci Rostoklaty, předložit projektovou 
dokumentaci k vyjádření. 

Tento poplatek bude ukládán na nově 
otevřený účet obce. Finance budou pou-
žity k plnění zákonem stanoveném Plá-
nu financování obnovy vodovodů a ka-
nalizace. Takto postupují obce, které 
vlastní vodovod či kanalizaci velmi čas-
to. ČOV má omezenou kapacitu, zaříze-
ní na ČOV jsou velmi drahá a mají svoji 
životnost. Čerpadla v šachtách podléha-
jí rovněž opotřebení. My jako vlastník 
a provozovatel musíme zajistit finance 
pro obnovu zařízení, ale pokud bude tře-
ba i zvýšení kapacity ČOV. Možná vás 
napadne otázka, proč nejsou finance na 
obnovu a údržbu vyčleněny z ceny stoč-
ného?

Odpověď je jednoduchá: Pak by cena 
stočného byla dvojnásobná. Ti zastupi-
telé, kteří hlasovali pro Plán obnovy si 
toto uvědomili. Nechceme přenášet ná-
klady na budoucí obnovu do ceny stoč-
ného. To by se týkalo nás všech, díky 
OZV budou zpoplatněni pouze noví zá-
jemci o připojení.  (RNo)

Jarka Šermauerová a Blanka 
Apltauerová Vás srdečně zvou 
na Letní seniorské setkání ve 
čtvrtek 30. 6. 2016 od 15. hodin

V zasedací místnosti OÚ 
Rostoklaty
  volná zábava a prostor pro 

přátelské popovídání
  fotografie ze společného 

výletu na Karlštejn
  občerstvení pro každého 

účastníka zdarma
  těšíme se na Vaši účast


