Zvěstovatel

Kostel sv. Martina poprvé v noci

N

oc kostelů je tradiční akce pořádaná
i v mnoha zahraničních zemích. Jejím cílem je v jeden den zpřístupnit kostely
a modlitebny co nejširší
veřejnosti. V atmosféře,
kterou má Noc kostelů vytvořit, mohou návštěvníci
zažít nevšední zážitek, navštívit zajímavé historické
místo a setkat se s křesťanskými kořeny naší země.
24. května 2019 to bylo
poprvé, co se do akce zapojil i náš rostoklatský
skvost – kostel sv. Martina. Jeho stav nás k tomu
vyloženě vybízel. Takovou
krásou je třeba se pochlubit! A protože se díky úspěšné rekonstrukci kostela objevily Rostoklaty několikrát
v médiích, těšil se kostel pozornosti nejen
místních obyvatel či poutníků z blízkého
okolí, ale i obdivovatelů z větších dálek.
Přilákala je převážně rarita této sakrální
stavby – naši známí kostlivci.
V letošním roce se do akce Noc kostelů zapojilo 1640 kostelů a modliteben. Bylo připraveno 7839 programů.
Záštitu převzali nejrůznější starostové,
biskupové, politici, hejtmani, ale také
kardinál Dominik Duka, ministr kultu-

ry Antonín Staněk, a náš starosta Jiří
Mokošín.
Náš pan starosta nejen převzal záštitu nad akcí, ale podpořil ji i nasazením
vlastních sil. Program, který jsme společně připravili, se těšil po celý večer
velkému zájmu. V 18 hodin jsme odstartovali hru pro děti. Při hledání písmen do tajenky děti procházely celým
objektem a seznamovaly se tak s jednotlivými částmi kostela. Cesta je zavedla i na kůr, kde si mohly prohlédnout
staré varhany. Tam také našly odměnu

symbolizující největší zajímavost kostela sv. Martina – malé fluoreskující
kostlivce, které si odnesly domů. Od 19 hodin se
v presbytáři rozezněly
hudební nástroje v rukou
našich sousedů Romana
a Hanky Janků s jejich
dětmi Alžbětou, Viktorií
a Matyášem. Po koncertě zůstal kostel otevřený
pro prohlídku či modlitbu, meditaci a ztišení.
Drobným občerstvením,
které jsme připravili,
se rádi posílili zejména
poutníci, kteří si přijeli prohlédnout kostel na
kolech. Konec akce jsme
plánovali do 23 hodin, avšak poslední
návštěvníci odjeli krátce před půlnocí.
V Rostoklatech tedy Noc kostelů byla
skutečnou nocí, navíc plnou života a radosti. Počet zájemců o toto místo se vyšplhal
na téměř 150 návštěvníků. Farnost Český
Brod každoročně přihlašuje do akce Noc
kostelů všechny své filiální kostely. Pokud
je budete chtít v příštím roce navštívit,
seznam a bližší informace o jednotlivých
programech najdete na www.nockostelu.
cz nebo na www.farnostcbrod.cz
Kateřina Anna Nováková

Jarka Šermauerová
a Blanka Apltauerová
Vás srdečně zvou na
Letní seniorské setkání
ve čtvrtek 27. 6. 2019 od 15.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Rostoklaty
Informace k podzimnímu výletu na zámek Hluboká.
Volná zábava a prostor pro přátelské popovídání.
Občerstvení pro každého účastníka zdarma.
Těšíme se na Vaši účast
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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Slovo starosty

U

plynulý měsíc byl bohatý jak na
kulturní a společenské akce, tak
na úhrn srážek. Teplé počasí, které
následovalo po vydatných deštích,
nám zkomplikovalo údržbu veřejných
prostranství. Chtěl bych poděkovat za
vaši shovívavost a zvláště poděkovat
těm, kteří sami pečují o zeleň před svými
domy. Výrazně tím ulehčí práci obecním
zaměstnancům, kteří se pak mohou
věnovat zbývajícím plochám.

D

ne 18. května v dopoledních hodinách
proběhl svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu. Akce se obešla
bez větších komplikací, pouze v Nové
Vsi II byl odpad nahromaděn ještě před
příjezdem svozové firmy. Problém byl
vyřešen díky iniciativě místních občanů
a věříme, že to byl ojedinělý případ, který
se již nebude opakovat.

V

odpoledních hodinách se
uskutečnilo divadelní představení
s názvem Domácí štěstí od Jiřího
Justa. V komedii excelovaly herečky
Iva Hüttnerová a Michaela Dolinová
a herec David Suchařípa. Představení
spolupořádaly obce Tismice, Břežany II,
Přišimasy a Rostoklaty, zázemí v podobě
sálu a malého občerstvení tentokrát
poskytla obec Tismice v čele s paní
starostkou Martinou Zdražilovou.

V

pátek 24. května proběhla Noc
kostelů, do které se po desetileté
obnově mohl zapojit i místní kostel sv.
Martina. O akci pojednává samostatný
článek od Katky Novákové.

V

e dnech 24. a 25. se v obci
Rostoklaty zúčastnilo voleb do
Evropského parlamentu 105 voličů
z 392 zapsaných v seznamu voličů.
To představuje volební účast 26,79 %.
Volby v naší obci vyhrála Občanská
demokratická strana s 25 hlasy, druhá
skončila Česká pirátská strana s 19 hlasy
a třetí největší počet hlasů získala koalice
stran Starostů a nezávislých s TOP 09.
Volby proběhly v pořádku a nezbývá než
poděkovat okrskové volební komisi za
bezchybné zajištění voleb.
Pokračování na straně 2
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12. ročník Memoriálu
Romana Klementa

Poděkování
Po osmi letech kvalitní
a zodpovědné práce končí na pozici
Dělník pro údržbu a úklid obce
pan Lukáš Dobřanský. Zároveň
končí i na pozici Obsluhy ČOV. Rád
bych mu touto cestou poděkoval
za práci, kterou pro naši obec
odvedl a popřál mnoho úspěchů
v osobním i profesním životě.

J

ako vzpomínku na zemřelého kolegu
a kamaráda každoročně pořádají členové Mysliveckého spolku Rostoklaty střeleckou akci s názvem Memoriál Romana
Klementa. První ročníky se konaly na
střelnici Honebního společenstva Břežany
II v bývalém lomu „Baba“. Již několik let
disponuje místní spolek vlastní uznanou
brokovou střelnicí, a tak se i letošní „střelby“ konaly právě na této střelnici, o které
možná mnozí z vás ani netuší, že ji v našem katastrálním území máme. Nachází se
v lokalitě lidově nazývané „Smeťák“ (smetiště tam totiž opravdu bylo), nebo se také
používá název „Ve Vrbičkách“ (a vrby tam
opravdu rostou). Postupně se ale více zažívá název „Střelnice“, což vychází z logiky
věci. Ke střelnici se dá dostat po polní cestě
vedoucí ze zastávky ČD Rostoklaty vlevo
podél dráhy směr Český Brod.
V sobotu 8. června 2019 se uskutečnil
již 12. ročník této střelecké soutěže v disciplíně „Lovecký parkur 2 x 20 terčů“.
Střílí se brokovými zbraněmi na asfaltové holuby. Specialitou rostoklatské střelnice je i tzv. zajíc, tedy terč, který neletí
vzduchem, nýbrž běží po zemi a střelec
má vymezený úsek cca 15 metrů, ve kterém musí terč trefit. Aby toho nebylo málo
a prověřily se všestranné schopnosti střelců, je závod doplněn o terč letící na plocho

Nabídka zaměstnání
a práce v obci
Obec Rostoklaty přijme do
hlavního pracovního poměru
Dělníka na údržbu a úklid obce.
Předpokládaný nástup: od
1. 9. 2019
Požadavky: manuální zručnost,
řidičský průkaz sk. B, znalost
práce s křovinořezem, pojezdovou
sekačkou.
Podrobnosti o zaměstnání
(pracovní doba, odměna)
v kanceláři OÚ u starosty.
Obec Rostoklaty přijme dvě osoby
na dohodu o provedení práce na
pozici Obsluha čistírny odpadních
vod v Nové Vsi II.
Předpokládaný nástup 9/2019
Podrobnosti o práci v kanceláři OÚ
u starosty.

Posunutí termínu vystavení
faktur za odvádění
odpadních vod

v oblouku, tzv. kachnu. Letošní ročník byl
obohacen ještě o jeden terč, a to holuba
letícího nad hlavou střelce. Tato inovace
rozhodila nejednoho zkušeného střelce
a pořádně zamíchala celkovým pořadím.
Závodu se zúčastnilo 37 střelců, z toho
dvě ženy. Vítězem se stal pan František
Joska s nástřelem 34 terčů z celkových
možných 40. Na druhém místě se umístil náš zelený kamarád pan Pavel Janák
z Mrzek, který nastoupil do závodu se
svojí flintou pojmenovanou „Berta“, jejímž názvem paroduje celosvětově známého výrobce zbraní. Berta bohužel závod nedokončila a tak závod dokončil se
zapůjčenou zbraní. Třetí pozici vybojoval
pan Jaroslav Král z Klučova. Oba dva pánové měli shodný nástřel 32 terčů, takže
o celkovém pořadí rozhodl lepší výsledek
druhého kola závodu. Každý střelec dostal pamětní medaili s pravopisnou chybou, protože Rostoklaty se „S“ píšeme
snad jenom my, roStoklaťáci. Na každého
účastníka připadla drobná cena, ve většině případů „jedlá“ nebo „pitná“. Počasí se
vydařilo, neboť Roman nám to tam „nahoře“ vždycky dobře zařídí. Za dokonalou
fotodokumentaci děkuji Pavlu Tesárkovi.
„Sportovní a lovecké střelbě Zdar!“
Za MS Rostoklaty napsal Moko
s nástřelem 29 terčů

Kauza „hnízdo“
Na dětské hřiště
v Rostoklatech byl opětovně
instalován herní prvek orlí
hnízdo. Houpačka se těší
veliké oblibě dětí. Věříme, že
na svém místě již zůstane
a nebude čelit útokům vandalů,
případně zlodějů. Konstrukce
je nová, stejně tak zavěšení
samotného „hnízda“. Prosíme
rodiče dětí, které tento herní
prvek využívají, aby pokud
možno mírnily jeho extrémní
zatížení a užívání. Děti na orlím
hnízdě doslova řádí, porušují
jeho předepsanou maximální
nosnost (max. 100 kg),
a tím snižují životnost herního
prvku.

Omezení úředních hodin
v období prázdnin
V prázdninovém období budou
omezeny úřední hodiny OÚ
Rostoklaty.
Pro období od 1. 7.–31. 8.
2019 budou úřední hodiny pro
veřejnost následující:
Pondělí: 8.00–13.00 hod.,
17.00–19.00 hod.
Středa: 8.00–13.00 hod.
Mimo úřední hodiny lze sjednat
schůzku na tel.: 724 179 707
(starosta)

Z důvodu nemoci administrativní
pracovnice bude termín vystavení
faktur za kanalizaci posunut na
polovinu měsíce července 2019,
úměrně tomu bude posunuta
i doba splatnosti. Děkujeme za
pochopení.

Životní jubilea
z Nové Vsi II:
Jana Štěpánová
Z Rostoklat:
Zděňka Nekolná
Renata Fenclová
Danuše Poláková
Bohumil Šmejkal
Petr Hamták
Jiří Jougl
Karel Svoboda
Emil Polák
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.
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Slovo starosty

takže nemohla chybět tradiční myslivecká
vzduchovková střelnice, překážková dráha
se sestřelováním terčů proudem vody
neděli 2. června se uskutečnil již
z proudnice připravená členy SDH Rosto16. ročník Dne Rostoklat – dětského
dne. Program zahájily tradičně mažoretky klaty, kopy přesnosti na branku či slalom
s míčem pod dozorem místních fotbalisz 1. ZŠ Žitomířská. Následovalo vtiptů a v neposlední řadě lanové překážky
né a poučné divadelní představení před
a lovení rybiček, které připravil Rybářský
indiánským tee-pee, kde si posléze mohli
návštěvníci prohlédnout artefakty ze života spolek Rostoklaty. Poděkování patří všem
severoamerických indiánů, vyrobit kožený pořádajícím i zúčastněným. Akce se vydanáramek nebo si nechat pomalovat obličej řila a každý si z ní určitě něco odnesl, ať
už to byl zážitek, náramek nebo úpal :).
od indiánské squaw. Další, neméně atrakJiří Mokošín
tivní program, si připravily místní spolky,
Pokračování ze strany 1
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