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Slovo starosty

Klub seniorů

Vážení spoluobčané,
v říjnových volbách jste měli možnost 
zvolit nové zastupitelstvo obce. 
S výraznou převahou volby v naší obci 
vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů. 
Jako lídr této strany bych rád poděkoval 
všem voličům za projevenou důvěru. 
Odstupující zastupitelstvo pod vedením 
paní Radky Novákové nám nastavilo 
pomyslnou laťku velmi vysoko. Budeme 
se snažit minimálně stávající úroveň 
udržet.

V pondělí 29. listopadu 2018 se 
v zasedací místnosti sešlo 9 nově 
zvolených zastupitelů na ustavujícím 
zasedání. Přítomní zastupitelé nejprve 
složili slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 
o obcích. Následně přistoupili k volbě 
starosty, místostarosty, zřízení fi nančního 
a kontrolního výboru, rozhodli o odměnách 
neuvolněných členů zastupitelstva. 
Jediným uvolněným členem zastupitelstva 
zůstává funkce starosty. 

Rád bych poděkoval paní Radce 

Novákové za předání agendy obecního 
úřadu a seznámení s problematikou státní 
a veřejné správy obce, s probíhajícími 
projekty, které dokončí nové 
zastupitelstvo. Děkuji vám za vstřícný 
přístup. Zorientovat se v takto rozsáhlém 
prostředí, kterým úřad starosty bezesporu 
je, by bez Vaší pomoci nebylo vůbec 
jednoduché. 

Představujeme vám složení nového 
zastupitelstva na období 2018–2022:

Ráda bych zde připomněla naše ak-
tivity v tomto roce. Již tradičně se 

naše přátelská posezení ustálila na čtyři 
do roka jako roční období, právě jsme 
se 25. října sešli při podzimním setkání. 
V květnu jsme navštívili zámek Konopi-
ště. Do Benešova jsme se vydali vlakem 
a odtud jsme jeli ekovláčkem až do zá-
mecké zahrady. Po prohlídce růžové za-
hrady a zámeckých prostor jsme pooběd-
vali a vrátili se zpět ekovláčkem, který 
nás dovezl až k nádraží. Byl to opět krás-
ný výlet, který byl umocněn slunečným 
počasím.

V září jsme se vypravili autobusem do 
Telče na prohlídku zámku a půvabného 
Náměstí Zachariáše z Hradce. Byl to 

krásný slunečný den s úžasnými zážitky.
Autobus nám hradil OÚ, za což bych 

chtěla touto cestou ještě jednou poděko-
vat. Umožní nám to navštívit vzdálenější 
zajímavá místa. Věřím, že i nový starosta 
a zastupitelé nám zachovají přízeň a bu-
deme si i v následujících letech moci na-
plánovat další výlety.

Ve středu 12. prosince navštívíme v ad-
ventním čase město Kolín, kde máme již 
na 10.00 hod. hodinu rezervovanou pro-

hlídku chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně, 
kterou spojíme s prohlídkou Karlova ná-
městí, kde bude zahájen vánoční trh. Do 
Kolína pojedeme v 8.33 hod. vlakem. 
Prosím zájemce (nejen seniory), aby se 
přihlásili na tel. 603 422 700 a pozname-
nali si tento termín do kalendáře.

Děkuji všem účastníkům našich akcí, 
které mají vždy úžasnou přátelskou 
 atmosféru. 

 Jarka Šermauerová

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 fi ltrační 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 chorfl uoruhlovodíky (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.

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

Starosta: 
Bc. Jiří Mokošín

Člen: Jan Hanuš 
– člen kontrolní-
ho výboru

Člen: Eva 
Albrechtová – 
člen fi nančního 
výboru

Člen: Mgr. Miloš 
Martínek – člen 
kontrolního 
výboru

Místostarosta: 
Milan Kubelka

Člen: Dagmar 
Houdková - člen 
zastupitelstva 
obce

Člen: Blanka Apl-
tauerová –před-
seda fi nančního 
výboru

Člen: Markéta 
Reichová – člen 
fi nančního 
výboru

Člen: Pavel 
Svatoň – před-
seda kontrolního 
výboru

Náměstí Zachariáše z Hradce. Byl to na 10.00 hod. hodinu rezervovanou pro-na 10.00 hod. hodinu rezervovanou pro-na 10.00 hod. hodinu rezervovanou pro-

Pozn.: Označený balíček pro Vaše dítě předejte při příchodu organizátorům. 
Připsat můžete i vzkaz, aby mohl Mikuláš pochválit či pokárat Vaše dítě. 
Přivítáme, pokud se omezíte na 1 balíček pro 1 dítě.

Bc. Jiří Mokošín
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Svoz BIO odpadu 
prodloužen 
Svoz biologicky 
rozložitelného odpadu 
proběhne ještě v úterý 
6. a 20. listopadu 2018. 
Od 27. 11. bude probíhat 
svoz komunálního 
odpadu 1x za 14 dní.

Co je nového?
-  Uskutečnilo se 

podzimní setkání 
seniorů

-  NPÚ a odbor 
památkové péče 
provedl závěrečnou 
kontrolu obnoveného 
kostela sv. Martina

-  Byl vyčištěn propustek 
pod silnicí z NV II do 
Českého Brodu na 
náklady KSÚS

Studna na hřbitově 
dočasně mimo provoz
V důsledku 
dlouhodobého sucha 
není ve studni na 
hřbitově voda. K umytí 
hrobů a zálivce rostlin 
je nutné si přinést vodu 
vlastní. Děkujeme za 
pochopení.

Poděkování
Rád bych touto cestou 
poděkoval všem, kteří 
mi nezištně pomohli 
s pokládkou zámkové 
dlažby. Zvláště bych 
vyzdvihl pomoc pana 
Bohumila Šmejkala, 
který i přes svůj 
handicap mi pomáhal 
celý den. Děkuji. 

Květoslav Šermauer

Životní jubilea 
Jan Verner,  
Karel Strnad,  
Antonín Strnad,  
Marie Holubová,  
Josef Svatoň,  
Jan Ších
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.

Poslední měsíc před prázdninami byl 
nabitý, čekaly nás ještě čtvery závo-

dy v rámci Podlipanské ligy. A to v Kříž-
kovém Újezdci, Bulánce, Ovčárech a ve 
Kšelých. Na těchto závodech poslední 
červnovou sobotu jsme navíc získali 
s kategorií přípravka Putovní pohár Kšel-
ských Hus. O prázdninách se již tradičně 
nezávodilo a tak jsme si mohli užít letní 
tábory, dovolené a těšit se na další závo-
dy v září.

První zářijovou sobotu jsme se zúčast-
nili závodů v Ratenicích, kde nás prová-
zelo velmi deštivé počasí. Další sobotu 
jsme vyrazili na hasičské soustředění do 
Přílep na chalupu zvanou Koutek. Večer 
jsme opékali buřtíky, i někteří rodiče, 
co fungují jako ,,taxi“ – a za to jim patří 
velký dík, si také pochutnávali. Sobotní 
ráno s budíčkem v sedm hodin, už ne-
bylo tak příjemné, ale zvládli jsme to. 
Přes den se trénovalo na hru Plamen, což 
znamená – zdravověda, střelba ze vzdu-
chovky, orientace na mapě a naše oblí-
bené uzly. Večer nás čekalo plnění úkolů 
a nalezení pokladu. Taky nás provázely 
hry Švábí salát a Vlk, zajíc a zelí. Užili 
jsme si spoustu legrace.

Další dva víkendy jsme opět trávili 
na závodech a to v Třebovli a již tra-
dičně poslední závody, které se konaly 
22. 9. 2018 v Kostelci nad Černými lesy. 
Tam nás také čekalo celkové vyhodnoce-
ní. Letošní účast v soutěži Podlipanská 
liga byla opravdu úspěšná, zúčastnili 
jsme se všech devíti pořádaných závodů. 
Za zmínku stojí, že v kategorii přípravka 
bylo umístění vždy medailové, dvakrát 
i krásné první místo. Celkové umístění 
bylo na báječném druhém místě. Mladší 
žáci sice na medailové pozice nedosáhli, 
ale jejich celkové umístění do první de-
sítky je moc pěkné.

V říjnu nás čekal již zmiňovaný branný 
závod – I.kolo celostátní soutěže hry Pla-
men, který se tentokrát konal v Zibohla-
vech. Letos poprvé jsme byli zastoupeni ve 
dvou věkových kategoriích. Za starší žáky 
se zúčastnily Viky Janků, Kačka a Ver-
ča Kubelkovi, Adélka Sejrková a Anežka 
Vavreková. Za kategorii mladší žáci jsme 
měli dva týmy a to ve složení: mladší žáci 
A – Fíla a Ondra Duškovi, Bára Kašo-
vá, Páťa Lévai, Ella Martínková. Mladší 
žáci B – Julča Baierle, Adam Hora, Fíla 
Jenšík, Agátka Líbalová a Domča Peterka. 
Letošní umístění nebylo moc dobré, jelikož 
jsme v těchto kategoriích závodili poprvé, 
ale už víme, co a jak máme zlepšit, aby-
chom byli příští rok lepší a naše umístění 
bylo alespoň v top desítce.

Druhý víkend v říjnu jsme pořádali 
Drakiádu, která se letos opravdu poved-

la. Během dopoledne, ještě než vypuklo 
kolem čtrnácté hodiny létání draků, jsme 
se mohli u hasičské zbrojnice podívat na 
nultý ročník Praktického cvičení Jedno-
tek požární ochrany, kterého se účast-
nily SDH Břežany, Mančice, Poříčany, 
Tuklaty, Štítary a v neposlední řadě náš 
SDH Rostoklaty. Cvičení mělo tři disci-
plíny – průzkum objektu (budova u ryb-
níka), simulovaná autonehoda (před hasi-
čárnou) a zásahový útok (na hřišti).Dále 
již patřilo fotbalové hřiště hlavně dětem. 
Mohli jste vidět požární útok v podání 
mladých hasičských dětí, účastnit se sou-
těží, projet se hasičskými auty a hlasovat 
v kategorii Drak cena diváka. K poslechu 
všem hrála kapela ,,Hbitá trsátka“, poča-
sí nám letos opravdu přálo a krásně nám 
to létalo.

Anna Jenšíková, Petra Sejrková

Zdravíme všechny čtenáře RZ, všechny obča-
ny Rostoklat a Nové Vsi II. Dovolte mi tímto 

článkem seznámit vás trochu s prací naší výjezdo-
vé jednotky a lehce nakouknout do zákulisí rosto-
klatských hasičů. Nejprve bych rád ujasnil některé 
výrazy, které ve článku použiji. 

JSDHO –jednotka sboru dobrovolných hasičů 
obce, CAS – cisternová automobilová stříkačka, 
JPO – jednotka/y požární ochrany, KOPIS-krajské 
operační a informační středisko.

JSDHO Rostoklaty čítá 12 aktivních členů. Jsme 
zařazeni v kategorii JPO V, význam kategorie –
JPOV – JSDHO s místní působností, zasahující na 
území svého zřizovatele s členy, kteří vykonáva-
jí službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, 
s dobou výjezdu do 10 minut. Jednotky zasahují 
na území svého zřizovatele. Mimo toto území za-
sahuje ve druhém, třetím a zvláštním stupni popla-
chu. Naše jednotka se aktivně účastní předepsa-
ných školení, provádí kondiční jízdy a účastní se 
cvičení jednotek požární ochrany.

Rostoklatské hasičské auto – je všem dobře 
známá zelená ikona Škoda 706 rthp (Ano, tohle 
je opravdu náš trambus/mates). Právě o něm bych 
rád napsal pár slov. Jistě jste si všimli, že vizáž na-
šeho krasavce prošla jistými změnami.

1. února letošního roku byl krajským operačním 
a informačním střediskem (KOPIS) vyhlášen po-
plach. Jednalo se o noční výjezd v druhém stupni 
požárního poplachu k řadovému rodinnému domu 
v Českém Brodě. Po ukončení výjezdu a násled-
ném návratu na základnu (Rostoklatská hasičár-
na), kde jsme rozpoutali debatu právě o našem 
Matesovi. Došli jsme k závěru, že modré osvětle-
ní a reflexní prvky z přelomu 70 let jsou v dnešní 
době naprosto nedostačující především na voze, 
který je tmavě zelený. Tímto začala celá operace 
zviditelnění a dovybavení Matese. 

Každý přispěl, jak mohl. Od policie ČR se nám 
podařilo zdarma sehnat starší zábleskové osvětle-
ní (majáky). V rámci podpory hasičů jsme zařídili 

reflexní polepy vozu také zcela zdarma od firmy 
OP Tiger s.r.o. V elektrikařině se slušně vyřádil 
Pavlík Svatoň, který na koleni a za svitu měsíce 
sestavil modré LED strobo osvětlení do čelní mas-
ky a snad vše co má na voze kabel propojil. Tímto 
mu za celou jednotku děkujeme. Byla též zakou-
pena radiostanice do vozu pro přímou komunikaci 
s KOPIS.

Od kolegů hasičů ze Zásmuk byla získána asa-
nační lišta (kropička vpředu vozu). Ta byla na-
montovaná na jejich staré CAS, kterou jsme nej-
prve museli odhrabat z množství železného šrotu. 
Lištu i s potrubím vlastnoručně vyřezat, následně 
vše obrousit, nalakovat a opět svařit. Když jsme 
vše sehnali, dali jsme se do práce. Staré muselo 
dolů a nové vybavení na CASku. Jestli si říkáte, 
že lakovat a pak vařit je hloupost – TAK JE! Ale 
svařovat bylo nutné v prostoru podvozku a uvnitř 
v cisternové části, kde se už vůbec nedá díky pří-
stupu lakovat.Sváry byly dolakovány dodatečně. 
Zde je menší foto prezentace, jak nyní Mates vy-
padá a jak probíhaly práce na něm. 

Velice si vážíme všech, kteří přispěli jak manu-
álně tak i jako duševní podpora. Veliký dík patří 
všem našim ženám a přítelkyním za to, že nás po 
nespočtu hodin, kdy jsme nebyli doma, ještě ne-
zabily. 

Pokud by snad někdo z vás přemýšlel o podpoře 
nebo vstupu do jednotky jste srdečně vítáni. JSD-
HO s větší členskou základnou je bojeschopnější. 
Pokud je jednotka schopna vyjet 24hodin denně, 
je to ideální stav.

V závěru bychom chtěli poděkovat odstupující-
mu vedení obce za jejich podporu jak pro JSDH, 
tak i pro Sbor dobrovolných hasičů (SDH) jako 
celek. Velice si toho vážíme a děkujeme. Zároveň 
doufáme, že se stejné podpoře budeme těšit i na-
dále.

PS: Nechte si zkontrolovat komíny, ať nemusí-
me s Matesem třeba k Vám.

Za JSDHO Rostoklaty Marek Soldán

Už v lednu je třeba odevzdat přizná-
ní k dani z nemovitých věcí na rok 

2019. Podávají ho ti, kdo se v roce 2018 
nově stali vlastníkem nějaké nemovitos-
ti. Oficiální termín pro odevzdání přizná-
ní k dani z nemovitých věcí je do 31. led-
na 2019.

Přiznání musí podat i lidé, u nichž se 
změnily „okolnosti rozhodné pro vymě-

ření daně“. Typicky jde např. o kolauda-
ci stavby, vydání stavebního povolení, 
ohlášku, digitalizaci, změnu výměr nebo 
parcelních čísel, změnu druhu pozemku 
nebo stavby, dobudování přístavby k ro-
dinnému domu, změnu rozlohy pozemku 
nebo prodej jedné z několika vlastněných 
nemovitostí.

Přiznání k dani z nemovitých věcí se 

jako jediné podává dopředu. Blíží se tedy 
termín pro přiznání na rok 2019. Kdo 
podal daňové přiznání již dříve a v roce 
2018 u něj nedošlo k žádné významné 
změně, nové přiznání na rok 2019 nepo-
dává.

Podrobnější informace k problemati-
ce naleznete na internetových stránkách 
obce v sekci aktuality. 

Konec hasičské sezóny aneb trpěliví 
trenéři a rodiče děkujeme

Daň z nemovitých věcí 2019: Přiznání 
se podává v lednu

Proměna rostoklatského Matese


