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Slovo starosty
Pranostika pro měsíc listopad 

praví: „Je-li o Všech Svatých 
teplo, bude na Martina zima.“ 
Den po Svátku Všech svatých, na 
Dušičky, jsme navštívili Divadlo 
v Horních Počernicích. Původní 
hru Pavla Kohouta s názvem Hašler 

ztvárnil Divadelní soubor Jiřího 
Voskovce z nedaleké Sázavy pod 
vedením režiséra Martina Kováříka. 
Vkusně zařízený interiér divadla 
i strhující výkon ochotnické spolku 
silně předčil mé očekávání. Smutek 
nad tragickým koncem tohoto 
zpěváka, skladatele, herce a režiséra 
v jedné osobě částečně vyvážil 
humor, který ve hře nechyběl.

V pátek 7. listopadu, uspořádal 
Sbor dobrovolných hasičů Den 

světýlek. Průvod lampiček všech 
druhů a barev vyšel od hasičárny, 
navštívil hřbitov u kostela sv. 
Martina a svoji cestu zakončil na 
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P O Z V Á N K A

Zveme všechny děti a jejich doprovod 
na Mikulášskou besídku, která se koná 

v kulturním domě v Rostoklatech 
8. prosince  2019 od 15:00 hod 

Těšíme se na Vaši účast!

Obecní úřad Rostoklaty

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.
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Slavnostní
rozsvícení vánočního 

stromu

Nová Ves II ve středu  4.12.2019 od 17 hod. u rybníčku

Rostoklaty v neděli 8.12.2018 od 17:30 hod u hasičárny

Obecní úřad Rostoklaty

Dovolujeme si Vás pozvat 
24. prosince 2019 20.30 –21.00 hod. 

do kostela svatého Martina 
v Rostoklatech, kde si společně zazpíváme 

vánoční koledy pod 
vedením pana faráře 
R.D. Martina Sklenáře

Dovolujeme si Vás pozvat 
24. prosince 2019 20.30 –21.00 hod. 

do kostela svatého Martina 
v Rostoklatech, kde si společně zazpíváme v Rostoklatech, kde si společně zazpíváme 

vánoční koledy pod 
vedením pana faráře 
R.D. Martina Sklenáře

Dovolujeme si Vás pozvat 
24. prosince 2019 20.30 –21.00 hod. 

do kostela svatého Martina 

Dovolujeme si Vás pozvat 
24. prosince 2019 20.30 –21.00 hod. 

do kostela svatého Martina 
v Rostoklatech, kde si společně zazpíváme v Rostoklatech, kde si společně zazpíváme 

Vánocní koledy
v kostele

ˆ

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.

Nová Ves II ve středu 4. 12. 2019 od 17 hod. u rybníčku
Rostoklaty v neděli 8. 12. 2019 od 17.30 hod u hasičárny

OÚ Rostoklaty

Ve čtvrtek 24. října t. r. oslavila 
100. narozeniny paní Zdeňka 
Kapalová z Rostoklat. S bývalou 
starostkou Radkou Novákovou 
jsem oslavenkyni osobně 
navštívila a společně jsme jí 
předaly květinu s blahopřáním 
a dárkem. Společně jsme 
zavzpomínaly na sousedy a známé. Tímto od 
ní vyřizujeme pozdravy všem, kteří si na ní 
pamatují. Blanka Apltauerová

Myslivecký spolek Rostoklaty  
Vás srdečně zve na  

tradiční taneční zábavu 

POSLEDNÍ LEČ  

sobota 14. prosince v KD Rostoklaty od 19:00 

hraje: JVR BAND              vstupné: 50 Kč 

Bohatá tombola 

Ve čtvrtek 7. listopadu t. r. nás navždy opustila paní MVDr. Emílie Hamtáková
Narodila se 24. 1. 1948 v Kolíně, své dětství a mládí prožila ve Vítězově a Velimi. V první 
polovině 70.let se vdala a přestěhovala za manželem do Rostoklat. Společně vychovali 
syny Petra a Jakuba. Pracovala ve veterinárním ústavu a v roce 1990 se stala ředitelkou 
Domova důchodců v Českém Brodě, kde pracovala až do svého odchodu do důchodu. 
Právě ona se zasloužila o rekonstrukci budovy a poskytování důstojných podmínek 
klientům domova. V roce 2006 se stala zastupitelkou obce, v tento čas se zrodilo naše 
velké přátelství. Zastupitelkou obce byla až do června 2015. I po ukončení své činnosti 
v zastupitelstvu se velmi aktivně zajímala o dění v obci. Bylo mi ctí být její přítelkyní. 

Upřímnou soustrast celé rodině. Radka Nováková
Pozůstalé rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast, starosta Jiří Mokošín 
a zastupitelé obce Rostoklaty

Blahoprání
ˆ

BlahopráníBlahoprání
ˆ

Blahoprání

v úterý 24. prosince 
od 15 do 16 hod.
kostel sv. Martina 
v Rostoklatech

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Doporučujeme si kromě svíčky vzít i lucerničku 
nebo zavařovací sklenici.
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Kontejner na suť 
Od 1. 1. 2020 bude občanům k dispozici 
kontejner na suť. Do tohoto kontejneru 
bude možnost ZDARMA ukládat drobné 
množství sutě. Odpad bude možno 
ukládat po předchozí domluvě se 
starostou na tel.: 724 179 707. 

Možnost zapůjčení 
velkoobjemových vaků na listí
Nabízíme možnost zapůjčení a následný 
odvoz velkoobjemových vaků na listí, 
které se nevejde do popelnic na BIO 
odpad. Zapůjčení a odvoz je nutný 
předem objednat u starosty na tel.: 
724 179 707.

Výzva k přihlášení do systému 
rozesílání SMS zpráv občanům
Již od roku 2011 funguje v obci rozesílání 
informací občanům pomocí SMS zpráv, 
jako náhrada za hlášení obecního 
rozhlasu. Momentálně je do systému 
přihlášeno 280 kontaktů. To je více než 
polovina obyvatel Rostoklat a Nové Vsi 
II. Zatímco některé domácnosti mají 
do systému přihlášeny všechny své 
členy včetně dětí a mladistvých, tak 
z některých domácností není přihlášen 
ani jeden kontakt. Zařazení do systému 
je samozřejmě dobrovolné, rozesílání 
zpráv je zcela ZDARMA. Obsahem 
zpráv jsou informace o společenských, 
kulturních či sportovních akcí 
v obci, informace o plánových 
odstávkách el. proudu, odečtech 
vodoměrů a elektroměrů, informace 
o mimořádných svozech odpadu, 
informace o pátrání po zatoulaných 
psech a další důležité informace. Rádi 
bychom občany, kteří do systému 
nejsou zařazeni, vyzvali k přihlášení do 
systému za účelem zlepšení a zrychlení 
cesty důležitých informací k Vám, 
občanům. Pro zařazení do systému 
rozesílání SMS zpráv je potřeba vyplnit 
a podepsat formulář v kanceláři OÚ. 
Formulář lze stáhnout na webu obce. 

Jubilea listopad
Z Rostoklat
Holubová Marie
Kabeláčová Ivana
Svatoň Josef
Strnad Antonín
Ších Jan
Szalai Arpád
Verner Jan
Z Nové Vsi II
Strnad Karel

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.

Knižní novinky nejen k Vánocům
Vážení a milí čtenáři. Před-
stavujeme vám dvě nové kni-
hy od spisovatele Jana Pso-
ty z Hradešína, které by vás 
mohly zaujmout a překvapit 
vaše blízké pod stromečkem. 
Obec Doubravčice vydala vý-
pravnou knihu o 456 stranách 
a 565 fotografi ích s názvem 
Doubravčice nad říčkou Šem-
berou (2019). Vázaná kniha se 
dotýká středověkých i novově-
kých dějin Rostoklat, obě obce měly to-
tiž společné majitele, dokonce i císařské 
číšníky Hohenvartery z Gerlachštejnu. 

Cena 490 Kč. Obec Tismice 
vydala publikaci o 48 stranách 
s názvem Svatováclavské Li-
muzy (2019) byla vydána ke 
150. výročí kapličky sv. Vác-
lava v Limuzích. Publikace se 
dotýká nejen Rostoklat, ale ob-
sahuje i některé pamětní spisy 
uložené v makovici kostela sv. 
Martina v Rostoklatech. Cena 
50 Kč. Pokud máte zájem do-
plnit vaši knihovnu o některou 

z knih, kontaktujte prosím OÚ nebo pana 
starostu. Rádi knihy objednáme. Více in-
formací najdete na www.janpsota.cz

místním hřbitově. Ačkoliv se jednalo 
o první ročník akce tohoto typu, mohou 
se organizátorky pyšnit velikou účastí.

Jako akci navazující na loňské 
oslavy ukončení obnovy kostela 

sv. Martina v Rostoklatech jsme 
uspořádali Svatomartinskou slavnost. 

O akci samotné pojednává článek 
od zastupitelky Markéty Reichové. 
V tomto vydání RZ dále naleznete 
pozvánky na tradiční akce, které nás 
čekají do konce roku 2019. Těšit 
se můžete na Mikulášskou besídku, 
po které bude následovat rozsvícení 
stromečku v Rostoklatech. Změní 
se i místo rozsvícení stromku, letos 
využijeme prostoru před hasičárnou. 
Tuto drobnou změnu zavádíme na 
základě vašich loňských ohlasů. 
Nově budete mít možnost přinést 
si Betlémské světlo do vašich 
domácností nebo si společně 
zazpívat koledy přímo na Štědrý den 
v rostoklatském kostele. Na společná 
setkání se moc těšíme. 

Bc. Jiří Mokošín

Přestože jsme se probudili do uplaka-
ného počasí, i tak si dovolujeme tvr-

dit, že se Svatomartinská slavnost vydaři-
la. Netradiční, usměvavý, mladý Georges 
Makonzo Mondo z Konga, který je viká-
řem v Kolíně, odsloužil mši svatou. Ve 
dvě hodiny odpoledne se rozezněl zvon 
a konečně nám přestalo pršet. Starosta 
přivítal všechny přítomné a ve své úvodní 
řeči představil celý program dne. O kul-
turní část programu se postaral Ruda Rigo 

z kapely EMMA unplugged. Jeho hudeb-
ní vystoupení proložil autorským čtením 
spisovatel Jan Psota, který si připravil 
poutavé vyprávění o historii kostela a vy-
bral pro nás pár zajímavostí z dochova-
ných archiválií, které se vážou k historii 
obce či kostela. Děti si mezi tím užívaly 
soutěží. Při ohlášeném hledání kachny 
prolezly kdejaké zákoutí, při házení na 
terč se vyřádily, postřeh a paměťpotréno-
valy u soutěže vědomostní. Věříme, že si 

vzpomínku uchovají alespoň na sladkou 
odměnu z každého stanoviště. Statečněj-
ší a otužilejší návštěvníci s nápojem dle 
svého výběru postávali venku a vyhlíželi 
příjezd sv. Martina. Přijel. Sice nedovezl 
sníh ani víno, ale zdravici, kterou předal 
rychtáři obce. V té vyzval k započetí prací 
na nové publikaci o kostele. Líbila se mu 
obnova kostela a krásné okolí a přislíbil, 
že napřesrok přijede zas a doufejme, že 
tentokrát se sněhem. (Maják)

Listopad – někdy sněží, jindy jen tak 
listí leží. Tak praví pranostika. Posled-

ní svoz bioodpadu skončil 19. 11. 2019. 
Z klimatických důvodů nechce svozová 
fi rma prodlužovat termíny svozů. Biood-
pad obsahuje veliké množství vody. Při 
nízkých teplotách dochází k přimrzání 
obsahu nádoby, čímž se komplikuje vy-
klápění a může hrozit poškození nádoby. 
Odpadu, který lze třídit jako bio, je kolem 
nás stále mnoho. Patrně největší složku 
biologicky rozložitelného odpadu v pod-
zimním období představuje listí. Spousta 
z nás tuto situaci řeší ukládáním na vlast-
ní kompost. Bohužel, ne všichni mají tuto 
možnost a tak se uchylují k likvidaci spo-
lu s komunálním odpadem. Tento způsob 
likvidace je velice nešťastným řešením. 
Bioodpad představuje jednu z nejtěžších 
složek odpadu. Smícháním spolu s ko-
munálním odpadem dochází k navýšení 
nákladů obce na skládkování. Za uložení 
jedné tuny komunálního odpadu je obci 
fakturováno 1100,- Kč. Obec Rostoklaty 
patří v oblasti třídění odpadu k těm „po-
krokovějším“ obcím. Díky prozíravému 
přístupu předchozího vedení obce máme 
v obci dobřezaveden systém odevzdává-
ní odpadu „DTD“ neboli „door to door“, 
volně přeloženo „od dveří ke dveřím“. 
Tím jsou myšleny nádoby na čtyři druhy 
odpadu u každé domácnosti, které není 
třídění odpadu lhostejné. Spousta obcí 
tento systém teprve zavádí. Ve všech 
obcích, kde byl systém „DTD“ zaveden, 
došlo ke snížení hmotnosti komunálního 

odpadu. Díky skutečnosti, že mnozí z vás 
zodpovědně třídí, vedení obce nemuse-
lo několik let zvyšovat poplatek za svoz 
TKO. Abychom nemuseli přistoupit ke 
zvýšení poplatku, je nutný zodpovědný 
přístup každého z nás. Příjmy z vybra-
ných poplatků dlouhodobě nepokryjí ná-
klady na svoz a likvidaci odpadu z naší 
obce. Obec Rostoklaty každoročně doplá-
cí cca 35 % z obecního rozpočtu. 

Jedním z kroků, jak bychom Vám chtě-
li usnadnit správné třídění bioodpadu, ze-
jména v období, kdy neprobíhá svoz bio, 

je nabídka zapůjčení velkoobjemových 
vaků (big bag). Zapůjčení je zcela zdar-
ma. Po předchozí domluvě lze domluvit 
i termín odvozu naplněného vaku, opět 
zcela zdarma. Pevně věříme, že společný-
mi silami se nám podaří udržet náklady 
obce v oblasti odpadů „ na uzdě“. 

Dalším významným druhem odpadu, 
který rozhodně nepatří do komunálního 
odpadu, je stavební suť. O hmotnosti suti 
se asi nemusíme více rozepisovat, stejně 
tak o jejím vlivu na cenu skládkování od-
padu, kterou obec zaplatí. Při namátkové 
kontrole nádob na komunální odpad jsme 
objevili např. dlaždičky. Množství cca 
dva kyblíky, viz. foto. Možná se vám zdá, 
že je to zanedbatelné množství, že se to 
„ztratí“ v celkovému objemu. A toto je 
ideální čas na oblíbenou klišé frázi: „Ale 
co když tohle udělají všichni?“ Kdyby 
v každé čtvrté popelnici bylo 20 kg od-
padu, který do komunálu nepatří, ať už 
by měl charakter BIO nebo suť, je to 
tuna odpadu, která lze likvidovat jinak, 
lépe a levněji. Je pochopitelné, že drob-
né množství suti se málokomu chce vozit 
ukládat na skládku, a tak, co se vejde do 
popelnice, skončí v komunálu. 

A proto v roce 2020 bude občanům ce-
loročně k dispozici kontejner, kam bude 
možnost odevzdávat drobné množství 
suti. Proto na Vás apelujeme, pokud vám 
vznikne tento druh odpadu, nevyhazujte 
jej do popelnic, odevzdejte jej po před-
chozí domluvě do kontejneru.

(OÚ Rostoklaty)

Svatomartinská slavnost

Svoz bioodpadu skončil... co ale s listím, které ještě nespadlo?

Slovo starosty

V neděli 20. října se od 10 hodin usku-
tečnil již 9. ročník Rostoklatské dra-

kiády. V půl deváté jsme se sešli na fotba-
lovém hřišti a začaly přípravy. 

Děti si mohly nejen pouštět draka, ale 
také se zúčastnit soutěží. Letos si zbys-
třily paměť u poznávací soutěže Koší-
ček, kde si musely v krátkém časovém 
intervalu zapamatovat až deset věcí, 
dále změřily síly s pomyslným ohněm 
v hasičské škole zapůjčené od SDH 
Mančice. Skloubit obratnost a lehkost 
pingpongového míčku na lžíci, nasypat 
rýži do láhve na čas a překonat nástrahy 
překážkové dráhy. Poslední a myslím, 
že i nejoblíbenější soutěží, byla střelba 
ze vzduchovky. 

Po ukončení soutěží začalo samotné 
létání a hodnocení porotou a to v kate-
goriích „největší, nejdéle létající a neja-
traktivnější drak“. Dále byl oceněn drak, 

kterého si zvolili sami diváci. Během celé 
akce bylo zajištěno občerstvení v místní 
hospůdce. K poslechu nám hrála kapela 
FI-BI Music. A ty, které nezlákal neděl-
ní oběd a neodradilo je chladnější poča-
sí, čekala v závěru i diskotéka. Příjemný 
let životem a případné setkání na dalších 
 akcích.

Za SDH Rostoklaty Petra Sejrková

Dračí letecký den


