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CO JE NOVÉHO?
 Vysazena lípa ke 100. letům
vzniku ČSR
 Odhalena pamětní deska
vojákům padlým v 1. světové
válce

říjen
2018
číslo 160

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

 Proběhla kolaudace 1. etapy
opravy a výstavby chodníků
a komunikace k ČOV

Oslavy 100 let vzniku ČSR v Rostoklatech
V

e státní svátek 28. září t. r. jsme
v obci oslavili 100 let vzniku Československého státu. Přípravy probíhaly
již dlouhé měsíce předem. Kronikář pan
Jan Psota se stal badatelem a vyhledal
v historických záznamech naše občany,
kteří položili život v 1. světové válce.
Obec zajistila lípu, které se staly v tomto
roce nedostatkovým zbožím. Objednána
byla designová lavička k nově vysazené
lípě. Byla zhotovena pamětní deska.
Ve státní svátek jsme se sešli ve 14 hod
u rybníka v Rostoklatech. Po slavnostním zahájení všichni přítomní přihodili
zeminu pamětní lípě a popřáli jí, ať roste
a sílí. Sázení lípy se zúčastnili jak rodáci,
tak i novousedlíci a děti. Jan Psota nám
připomněl historické momenty z kroniky
obce. Následně jsme se vydali v průvodu
pod vlajkami ČR a obce k budově OÚ,
kde jsem společně s Janem Psotou odhalila pamětní desku padlým v 1. světové
válce.
(RNo)
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Slovo Radky Novákové

Z

a několik málo týdnů bude ukončena 10ti letá celková obnova kostela.
Na posledním zasedání zastupitelstva
bylo rozhodnuto, že budou restaurovány dřevěné části kazatelny. Náklad
109 000 Kč bude hrazen ze dvou zdrojů,
ze sbírkového účtu 77 tisíc korun
a doplatek z běžného účtu obce ve výši
32 tisíc korun. Sbírkový účet bude zrušen. Velice děkuji Vám všem, kteří jste
přispívali na tento účet. Vašich příspěvků si velice vážím. Díky příspěvkům
byly pořízeny kopie obrazů do hlavního
oltáře, byla provedena elektriﬁkace
objektu a nyní bude dokončena kazatelna. Vážení spoluobčané a milovníci
kulturních památek, srdečně Vás zvu
na slavnostní zakončení obnovy, které
se koná v neděli 11. listopadu 2018 od
11.30 hod.

M

áme za sebou volby do
zastupitelstva obce, děkuji
členům komise: Věře Konečné, Jitce
Košťálové, Zuzaně Dobřanské, Ladě
Valachové, Ladislavu Kolankiewiczovi
a Janu Košťálovi za zajištění průběhu

voleb. Ve volebním seznamu bylo
zapsáno 390 voličů. Voleb se účastnilo
236 voličů, tj. 60,51 %.
S převahou vyhrálo SNK pod
vedením pana Bc. Jiřího Mokošína.
Gratuluji všem nově zvoleným členům
zastupitelstva. Ustavující zasedání
se bude konat v pondělí 29. 10. 2018
od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ
Rostoklaty čp. 32. Po zvolení vedení
obce bude z mé strany protokolárně
obec předána. Do kanceláře OÚ
budu docházet denně do konce října
a seznámím starostu se základním
chodem obce. Novým zastupitelům
nabízím pomoc zorientovat se ve
složitém prostředí státní a veřejné
správy.
Radka Nováková
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Změna četnosti svozu
komunálního odpadu
Vážení občané, oznamujeme Vám,
že svoz komunálního odpadu bude
i v zimním období prováděn 1 x za 14
dní. Důvodem je snížení nákladů na
doplatek, který obec musí ze svého
rozpočtu doplácet. Systém sběru plastů
a papíru z domácnosti splnil svůj účel
a snížil se komunální odpad v našich
černých popelnicích. U jednotlivců může
vzniknout problém a svoz komunálního
odpadu 1 x za 14 dní bude nedostatečný.
V tom případě se obraťte na starostu,
Vaše požadavky budou řešeny
individuálně. V příloze najdete přehledný
kalendář svozů do konce roku 2018.

Sběr železného šrotu
Sběr železa se uskuteční v Rostoklatech
a Nové Vsi II v sobotu 3. 11. 2018 po 8.
hodině. Sběr v letošním roce organizuje
FK Traverza.
Železo, prosíme, připravte před své
domy až v sobotu ráno. Pokud budete
potřebovat, rádi vám členové FK
pomohou.
Veškerý výtěžek jde na účet FK Traverza.
Kontaktní osoba: Milan Kubelka, mob. 731
784 131
Děkujeme.

Životní jubilea
Libuše Strnadová,
Dagmar Kulhavá,
Věra Vohánková
všechny z Rostoklat
Zemřela
paní Květoslava Gratová z Rostoklat.
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.

2

Výsledky voleb
do zastupitelstva obce

Poděkování

KANDIDÁTKA Č. 1
ZA ROZVOJ ROSTOKLAT A NOVÉ VSI II

KANDIDÁTKA Č. 2
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Jméno kandidáta

Jméno kandidáta

Jsou činnosti v životě lidí, které se buď
dlouho plánují, nebo vyvstává potřeba je provést, aby se udržely nebo zachránily hodnoty, které jsou ohrožené
a mohly by být nenávratně ztraceny.
Jak se shromažďovali lidé, vznikala
sídla ve formě vsí a měst, které měly ráz
a strukturu zástavby tvořenou s ohledem na jejich funkci a společenské potřeby.
Patřila k tomu sídla, domy řemeslníků, obchodníků a po stránce duchovní
i v té době projevy víry stavbami církevními. Kostely a náměstí se staly dominantami. I v naší obci máme částečně
takovou skladbu sice bez náměstí, ale
s kostelem Sv. Martina jako ústřední
stavbou středu obce. Starousedlíci pamatují na doby, kdy byl kostel využíván
katolickou církví pro církevní obřady
spjaté se životem obce. Se změnou politických poměrů docházelo postupně
k útlumu činnosti, až kostel přestal být

Počet
hlasů
Bc. Hana Černá
51
MgA. Roman Janků
50
Ivana Večeřová
43
Mgr. Miloš Martínek
54
Miloslav Sejrek
40
Mgr. Iveta Vomáčková 42
JUDr. Pavla Dušková
52
Michaela Baierle
45
Petr Schreiter
31

Mandát
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
NE

HLEDÁME KRONIKÁŘE
Obec Rostoklaty hledá svého kronikáře,
který by vedl obecní kroniku. Tato
funkce je pro nás velmi důležitá. Nový
kronikář by měl být především dobrý
češtinář s vynikajícím slohem, dále by
měl hezky psát, být pečlivý a hlavně
znát svoji obec. Musí se rovněž zajímat
o veškeré dění nejen v naší obci, ale
i v okolí, sledovat informace a umět je
rozlišit na podstatné a nepodstatné.
V neposlední řadě pak musí mít
dostatek času, nadšení pro věc a ochotu
udělat pro naši obec něco navíc. Kronika
je totiž velmi důležitou součástí paměti
obce i jejich občanů.
Za vedení kroniky je stanovena roční
odměna. Uhradíme náklady na školení,
pomoc při zaškolení nabízí i Jan Psota.
Současný kronikář pan Jan Psota, který
dělá v naší obci kronikáře již od roku
2007, se rozhodl kvůli pracovnímu
vytížení rezignovat na funkci kronikáře.
Poslední zápis, který zaznamená do
kroniky, bude rok 2018.
(RNo)

Bc. Jiří Mokošín
Milan Kubelka
Pavel Svatoň
Markéta Reichová
Jan Hanuš
Blanka Apltauerová
Dagmar Houdková
Eva Albrechtová
Blanka Mokošínová

Počet
hlasů
184
190
187
177
181
184
174
182
177

Dílo bylo dokončeno
Mandát
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

Svoz velkoobjemového,
nebezpečného a elektro odpadu
sobota 10. listopadu 2018
Rostoklaty u OÚ 9.35–10.20 hod.
Nová Ves II u rybníka 10.30–11.00 hod.
Do nebezpečného odpadu patří:
Absorbční činidla a filtrační materiály
(hadry od olejů), obaly obsahující zbytky
NO, pneumatiky (pouze osobní, bez
disků), baterie a akumulátory (olověné),
kyseliny, zářivka a jiný odpad obsahující
rtuť, vyřazené zařízení obsahující
chorfluoruhlovodíky (lednice), barvy,
tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná
léčiva, monočlánky, vyřazené TV, monitory,
počítače.
Odpad musí být předán od občanů přímo
posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn
na sběrném místě. Pokud se tak nestane,
posádka nemá povinnost nahromaděný
odpad převzít.

využíván a zůstal po většinu roku uzavřen. Ze strany církve však ani nebyla
zabezpečena průběžná údržba a opravy stavby. Ústřední budova obce se tak
stala její ostudou a současně zátěží.
V té době totiž byly zásluhou starostů
a obecního zastupitelstva prováděny
pouze havarijní opravy střechy a okolí
z prostředků obce. I přesto hrozilo, že
celá stavba podlehne a dojde k jejímu
zániku.
S nástupem ZO v roce 2006 v čele se
stávající starostkou, díky osvícenému
přístupu bylo zahájeno jednání s majiteli ŘKC o předání stavby do vlastnictví
obce. Toho bylo dosaženo v roce 2008
i s tím, že proces obnovy bude velmi náročný na organizaci a ﬁnance. Naplnilo
se staré úsloví, že to bude práce „jako
na kostele“. Proces obnovy započal.
Nebudu popisovat detailně všechna jednání s organizacemi, ale shrnu skutečnost, že za dobu 10 let bylo

požádáno a úspěšně vyřízeny žádosti
o granty a příspěvky od institucí: Ministerstvo kultury, Státního zemědělského a intervenčního fondu a z prostředků obce Rostoklaty v celkové výši
8,7 mil Kč. Celkové náklady činily
skoro 11 mil. Kč, z rozpočtu byl uhrazen podíl 2,3 mil Kč.Všechny příspěvky byly řádně vyúčtovány a účetně
bezchybně uzavřeny.
Práce a snažení mnoha let byly letos
dovršeny. A tak díky těm, kteří se aktivně podíleli na tomto díle. Náš kostel Sv.
Martina je dominantou obce, místem
kulturních a církevních setkávání. Zanecháme tak odkaz a úctu k práci našich předků dalším generacím. Buďme
hrdí na zlepšení vzhledu naší obce a na
naší příslušností k ní.
Děkuji jménem svým a jistě i ostatních občanů Rostoklat.
J. Lukáš

!!!NEPŘEBÍRÁME ETERNIT, ASFALTOVÉ
LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ
ODPADY!!!

Zvěstovatel
Rostoklatský

Zvěstovatel
Rostoklatský
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