Zvěstovatel

Oslava ukončení obnovy a žehnání
kostela sv. Martina v Rostoklatech
D

esetileté úsilí vedení obce v čele
s paní Radkou Novákovou o záchranu kostela sv. Martina vyvrcholilo v neděli 11. listopadu 2018. První se slova
ujala paní Radka Nováková, která všechny přítomné přivítala a zrekapitulovala desetiletou obnovu kostela. Druhým
řečníkem byl restaurátor Mgr. Jan Chejn,
který posluchače pobavil svojí analýzou
amatérských maleb dětí po zdech kostela a přirovnal je k základům moderního
graffity. U mikrofonu jej vystřídal Jan
Psota ml., občanům dobře známý obecní kronikář a autor knihy Historie domů
Rostoklat a Nové Vsi II. Pan Psota ve své
řeči v krátkosti připomněl více než 600
let historie kostela sv. Martina.
S úderem jedné hodiny rozezněl prostory kostela zpěv ženského komorního
sboru Collegium Cantantium pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky. Po

TERMÍN MŠÍ V KOSTELE
SV. MARTINA
Ve středu 3. ledna 2019 od 18.00
hod bude sloužena v kostele sv.
Martina v Rostoklatech mše svatá.
Bohoslužbu povede pan farář Martin
Sklenář z Českého Brodu.
Mše zde budou slouženy pravidelně
první středu v měsíci od 18.00 hod.

koncertě se začaly již tak plné prostory
kostela zaplňovat nově příchozími. Nebylo divu, do naší malé vesnice přijel
velký muž, aby zde požehnal kostel. Byl
jím ThLic. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český. Slavnostní mši vedl za asistence pana faráře
R. D. Martina Sklenáře z Českého Brodu
a pana jáhna Jana Pečeného z Tuklat. Po

Rostoklatský

mši svaté se veškeré dění přesunulo do
kulturního domu, kde bylo výtečné pohoštění. Blízký okruh přátel Radky Novákové připravil překvapení v podobě
dortu ve tvaru kostela a pamětního listu,
který vlastnoručně podepsal pan kardinál
Duka. O vydařené akci vyšel 13. 11. článek v Kolínském deníku. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 3477 korun,
všem dárcům děkujeme.
Po dohodě s panem farářem Sklenářem
jsme navázali spolupráci a v roce 2019
chceme obnovit mše v Rostoklatech.
Sloužit se bude vždy první středu v měsíci od 18.00 hod., všichni jste srdečně
zváni. Zároveň nás oslovila redaktorka
Českého rozhlasu Region Markéta Vejvodová se záměrem natočit o našem kostele díl pořadu Česko – země neznámá.
O termínu jeho vysílání se Vás pokusíme
včas informovat.
(Moko)
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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Slovo starosty

R

ok 2018 se blíží ke konci a vy
držíte v rukou poslední letošní
číslo Rostoklatského Zvěstovatele.
V předvánočním období proběhlo
několik již tradičních akcí, v jejichž
pořádání se nové zastupitelstvo rozhodlo
pokračovat. Vedle tradičních Rozsvícení
a Mikulášské besídky uspořádala Radka
Nováková s bývalým vedením obce akci
k oslavám ukončení obnovy kostela
sv. Martina, o této akci pojednává
samostatný článek.

J

ako první se letos vánoční stromek
rozzářil v Nové Vsi II ve středu
28. listopadu. Jestli mají akce tohoto
typu za úkol spojovat lidi, v případě
Nové Vsi bylo poslání splněno na
výbornou. Děti po ozdobení stromečku

a skupinovém focení obsadily herní
prvky na hřišti u rybníčku, kam se
přesunula i početná skupinka dospělých.
Skluzavky, houpadla a další atrakce
upoutaly pozornost dětí natolik, že bylo
složité je na chvíli odchytit a přemluvit
je k odrecitování nějaké pěkné vánoční
koledy. Odměny v podobě bublifuků,
pokladniček a omalovánek nám ale tento
nelehký úkol zjednodušily. Počasí bylo
mrazivé a tak se již po hodině zahřívání
svařeným vínem, ochutnávání cukroví
a poslechu koled začala navazovat
nová přátelství, domlouvat sousedské
výpomoci a dokonce se nezávazně
začalo plánovat opékání prasete. V půl
sedmé ale nad námi chlad zvítězil
a poslední skupinka vytrvalců se rozešla
do svých domovů.

V

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Zveme všechny malé i velké na
silvestrovský ohňostroj, který se
koná na fotbalovém hřišti Rostoklaty
v pondělí 31. 12. 2018 v 19 hod.
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sobotu 1. prosince do kulturního
domu zavítalo na Mikulášskou
besídku Klemprdovo kočovné divadlo
z Kolína. Letošní divadelní představení
se jmenovalo Líní čerti a opět bylo
plné tanečků a písniček. Heslem akce
se stala výzva „peklo, kopni to tam“,
kterým děti sborově vyvolávaly další
a další písničky. Nechyběla samozřejmě
nezbytná nadílka, kterou Mikuláš
obdaroval všechny hodné děti v sále.
Od OÚ Rostoklaty, organizátora akce,

obdržel každý dětský návštěvník pití,
čokoládovou figurku a malé přesýpací
hodiny, časomíru vhodnou například
k důslednému čištění zoubků. Rád bych
poděkoval Blance Apltauerové a Blance
Mokošínové za upečené řezy a práci na
baru, Jitce a Ladě Valachové za asistenci
v sále, Pavlu Svatoňovi, Honzovi
Pokračování na straně 2
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Omezení provozu OÚ
V době od 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019 bude OÚ
uzavřen. V případě potřeby nás kontaktujte
na mob. 724 179 707

Poplatek za svoz komunálního odpadu
na rok 2019
Zastupitelstvo obce na svém listopadovém
zasedání odsouhlasilo výši poplatku za svoz
komunálního odpadu na rok 2019. Výše
poplatku nebyla zvýšena a zůstává v částce
600 Kč/osobu, která se v obci zdržuje a jejíž
činnosti vzniká komunální odpad. Poplatek
bude vybírán od 14. ledna do 28. února 2019.

Poplatek za psa na rok 2019
Výše poplatku za psa rovněž zůstává
beze změny, tj. 100 Kč/jednoho psa
v domácnosti, každýdalší pes 150 Kč.
Poplatek bude vybírán od 14. ledna do
28. února 2019.

Výše poplatku stočného pro rok 2019
Zastupitelstvo obce na svém listopadovém
zasedání odsouhlasilo výši stočného na
rok 2019. Výše poplatku nebyla zvýšena
a zůstává v částce 35 Kč/m3 bez DPH,
40,25 Kč s DPH. Nadále se spotřeba určuje
podle směrných čísel, tj. 35 m3/rok/os.
Poplatek za 1 osobu a rok činí 1225 Kč
bez DPH, 1408,75 Kč s DPH. V souladu se
Smlouvou o odvádění odpadních vod budou
faktury vystaveny v březnu 2019. Pokud ve
vaší domácnosti nastala změna, především
v počtu osob v domě, informujte nás o této
skutečnosti do 28. 2. 2019.

Prodejna potravin uzavřena,
hledá se nový nájemce obchodu
Dosavadní provozovatel obchodu končí
svojí činnost. Obec nabízí prostory
prodejny k pronájmu, bližší podmínky na
www.rostoklaty.cz

Poslední leč
Myslivecký spolek Rostoklaty vás srdečně
zve na tradiční taneční zábavu– POSLEDNÍ
LEČ. Sobota 15. prosince v KD Rostoklaty od
19.00 hod., hraje: JVR BAND, vstupné: 50 Kč.
Bohatá tombola.

Životní jubilea
z Rostoklat
Jana Doležalová
Marie Kořínková
Stanislav Lánik
Jiří Mokošín
Dagmar Kovácsová
Jaroslava Šíchová
z Nové Vsi II
Vlastimil Strnad
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Upozornění: 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.

Říci jenom děkujeme
a na shledanou, to by
bylo málo...
D

vanáct let zodpovědného vedení obce musí zanechat otisk.
A neprojeví se jenom na fungování
a vzhledu obce, ale zasáhne i do mezilidských vztahů. A po exstarostce
Radce Novákové toho zůstalo opravdu hodně. Troufám si vyslovit hypotézu, že i za pár let každý bude vědět
o kom je řeč, když někdo řekne starostka. Pardon, tady by se hodilo spíše Starostka. Možná Vám to někomu
taky ještě občas „ujede“ a místo jména použijete slovo starostka. Nedivím
se vám, i já často řeknu starostka
a pak až přidávám vysvětlivku bývalá. A to bývalá mi stejně moc nejde
z úst, viděl bych to na doživotní titul.
Často mi vrtalo hlavou, proč má
tolik podporovatelů a zároveň zarytých nepřátel. Vždyť přece každý
rozumný člověk musí uznat, že těch
dvanáct let jela „naplno“ a pro občany i obec toho udělala opravdu
hodně. Možná ta její pracovitost,
svědomitost a důslednost, ta není pro

každého. Nejoblíbenější učitelé mezi
žáky jsou většinou ti, kteří známkují
mírně, nedávají těžké úkoly, s dětmi
si hrají a moc po nich „nešlapou“.
Přísný učitel se už takové oblibě netěší, a občas si o sobě přečte pár nehezkých vzkazů napsaných v lavicích
nebo třeba na záchodech. Takový
učitel má ale ve třídě pořádek a většinou své svěřence lépe připraví, než
ten benevolentní. Tohle si bohužel
uvědomíme až v dospělosti, ale nikdy
není pozdě na poděkování. A s obcí
a občany to bude asi podobné. Tvrdý
správce se nebude těšit oblibě všech,
ale nezanechá po sobě nepořádek
a chaos. Proto bych rád poděkoval za
to, v jakém stavu jsem obec převzal.
V redakci RZ se nám sešlo více článků od těch, kteří měli potřebu vyslovit
svoje obdivy a poděkování směřované Radce Novákové. A aby ta krásná
slova neupadla někam v zapomnění,
my Vám je zde předkládáme.

(Moko & redakce)

Slovo starosty
Pokračování ze strany 1
Jelínkovi, Lukášům Dobřanskému
a Holinkovi za pomoc s přípravou
a úklidem sálu. Na dobrovolném
vstupném se vybralo 1307 korun,
všem dárcům děkujeme.

R

ozsvícení vánočního stromku
v Rostoklatech připadlo letos
na pondělí 3. prosince. Poslední
zbytky víkendové sněhové nadílky
bohužel během dne rozpustily
dešťové kapky, které se nevyhnuly
ani akci samotné. Program sestával
z tradičního zdobení stromečku
a jeho následném rozsvícení.
Sobotní heslo jsme trošku pozměnili
na „Ježíšku, kopni to tam“
a opravdu, stromeček se rozzářil!
Novinkou byla krátká terénní hra
pro děti i dospělé. V prostoru návsi
a v okolí kostela byly umístěny
tři ozdobené vánoční stromečky,
u nichž byla indicie vedoucí

k dalšímu stromečku. Po nalezení
všech tří stromečků a vybarvení
průvodní kartičky příslušnou
fixkou pověšenou na stromcích,
obdrželi účastníci malou odměnu
v podobě pokladniček, bublifuků
a omalovánek.

R

ád bych všem našim občanům
i příznivcům Rostoklatského
Zvěstovatele popřál jménem svým,
ale i kolegů zastupitelů, do nového
roku 2019 hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.

Jiří Mokošín

Zvěstovatel
Rostoklatský

Ohlédnutí

J

sem obyvatelem Rostoklat od roku
1990, nejsem rodák a přesto můj
přirozený zájem o lidi a dění v obci
mě přivedl do zastupitelstva, kde jsem
spolupracoval s tehdejším starostou F.
Burianem. V roce 2002 jsem se stal starostou a byl svědkem toho, jak se angažují lidé v obci ve spolcích myslivců,
hasičů, sportovců, rybářů a dalších.
Byla to pro mě nová práce ve všech
profesích, které zahrnuje činnost OZ
a starosty. Po létech chybějících financí od státu, špatné infrastruktuře (neměli jsme v obci vodovod, kanalizaci
o plynofikaci ani nemluvě), se situace

Poděkování

S

paní Radkou Novákovou, bývalou
starostkou Vaší obce, jsem měl možnost spolupracovat při přípravě akce
„Tlaková kanalizace a čistička odpadních vod“. O tuto spolupráci jsem byl
požádán členkou Vašeho zastupitelstva
MVDr. Emílií Hamtákovou. Pracovní skupina byla složena ze zastupitelů
a občanů obce. Na tyto schůzky byl
vždy pečlivě připraven program, protože paní Nováková věděla přesně co
je třeba udělat aby cíle bylo dosaženo.
Přes všechny problémy se jí tento cíl
podařil dosáhnout.
Dále jsem přicházel pracovně do styku s paní Novákovou při realizaci akce
„Kanalizace a čistička odpadních vod“.
Byl jsem přizván ke spolupráci firmou
ŽP Projekt s. r. o., zastoupenou Ing. Jiřím Hlavatým, která prováděla na této
akci technický dozor investora. Cílevědomost a zodpovědnost paní Novákové
se projevovala jak na kontrolních dnech
stavby, tak i při jednotlivých pochůzkách
a prohlídkách prováděných prací firmou
Stavitelství Řehoř s. r. o. Předpokládám,
že této skutečnosti si občané obce určitě
všimli.
Jistě občané zaznamenali další akce
na území obce, které za jejího působení
byly realizovány. Považuji Vaší bývalou
starostku paní Radku Novákovou za vynikajícího manažera, který umí motivovat své spolupracovníky tak, aby bylo
dosaženo vynikajícího výsledku. Jsem
velmi rád, že jsem měl možnost s paní
Novákovou spolupracovat. Za tuto spolupráci jí děkuji a přeji jí všechno nejlepší, hodně zdraví a dalších pracovních úspěchů.
S pozdravem Václav Korec

Zvěstovatel
Rostoklatský

začala měnit. V roce 2005 byl vybudován veřejný vodovod. Po celé funkční
období jsem spolupracoval s Radkou
Novákovou jako pokladní a spolehlivou
kolegyní. Vzhledem ke svému věku jsem
uvážil, že pro budoucí rozvoj obce bude
dobré převést úkoly na mladší a celkem
šťastně jsme sestavili kandidátku lidí,
kteří vytvořili v roce 2006 OZ, a starostkou se stala R. Nováková. Mladí
příslušníci Rostoklat, doplnění zkušenými vytvořili dělný kolektiv, který se
osvědčil tak, že dostal důvěru a v nepatrné obměně pokračoval v práci i ve
volebním období 2010 až 2014 a dále

až k letošním volbám. Vůdčí osobností
byla R. Nováková, která po získaných
zkušenostech, organizačním talentem
a soustředěnou prací stála za akcemi
a změnami v obci, kterých jsme dnes
svědky. Nebudu je všechny vyjmenovávat, sami je vidíme okolo nás a bereme
je za samozřejmé.Zůstávají další úkoly a plány na zlepšování obce a okolí.
Bude tak na námi zvoleném OZ s naší
podporou a na aktivním zájmu všech,
co se nám v budoucnosti podaří zlepšit.
Děkuji za prožité období let 2006 –
2018 v Rostoklatech Josef Lukáš

Paní starostko, děkuji
za krásné vzpomínky
a kvalitní spolupráci
A

si již zde bylo vše krásné vyřčeno a tak se na tomto místě připojuji k ostatním a vyjadřuji svůj srdečný dík a hluboký obdiv paní Radce
Novákové, starostce obce Rostoklaty
v letech 2006–2018.
Za tu dobu si s klidným srdcem
a jistým profesním nadhledem odnáším vzpomínky na kvalitní spolupráci, ať už v rámci kroniky obce, nebo
při jiných příležitostech. Spolupráce s vámi byla vždy na profesionální a příjemné úrovni a dovolím si ji
podle zkušenosti a bez zbytečných
příkras označit za jednu z nejkvalitnějších v regionu. Zároveň chci poděkovat za to, že jsem mohl díky vám
během oněch let prožít úžasné zážitky
a vytvořit si nezapomenutelné vzpomínky, které jsem měl tu čest nastřádat při obnově kostela sv. Martina.
Během postupných fází rekonstrukce
začaly vykukovat kromě opravených
prvků i drobné objevy a nová zjištění, které jsem měl možnost každý rok
vždy pečlivě zaznamenat. Klobouk
dolů před vámi – před ženou, která
v roce 2007 hodlala uskutečnit jeden
z nejodvážnějších projektů v historii obce. Pokusila jste se uzavřený,
nepřístupný a nevyužívaný objekt
kostela sv. Martina zachránit a otevřít ho opět občanům a veřejnosti.
A podařilo se vám to! Rvala se jako

lvice. Ani netuším kolik set telefonátů, osobních schůzek se zástupci
památkářů, stavebníků, restaurátorů
a dodavatelů, schůzek na kontrolních
dnech a už vůbec neodhaduji, kolik
hodin času jste věnovala nekonečným jednáním, kolik stohů papírové
dokumentace stálo za těmi deseti lety
dřiny při generální rekonstrukci kostela.
Paní starostko, zapsala jste se zlatým písmem do rostoklatské historie.
S družinou nejbližších spolupracovníků se vám podařilo zachránit dědictví předků pro přítomné a budoucí
generace. A to vám již nikdo neodpáře! Jako by toho nebylo málo, chopila jste se zároveň dalšího obrovského a pro obec velmi významného
projektu – výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod, která přinesla
občanům zlevnění služeb i zvýšení
kvality života v obci. Dnes už na to
mnozí při vypuštění umyvadla nebo
spláchnutí nevzpomenou – berou to
jako věc automatickou, ale opět za
tím stálo obrovské úsilí a bezpočet
hodin práce i podpora týmu skvělých
spolupracovníků.
Přeji Vám do budoucna jen to nejlepší a děkuji, že jsem s vámi mohl
tak příjemně spolupracovat.
Jan Psota,
kronikář obce Rostoklaty
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