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Slovo starosty
Měsíc Prosinec pochází od slova 

„prosiněti“ = prosvítati, což značí, 
že se jedná o měsíc, kdy slunce už jen 
občas prosvitne mezi mraky. Sluníčka 
jsme si moc neužili, ale pranostika říká: 
„Pošmourný prosinec, dobré je znamení 
pro sady, lučiny i všechno osení“.

Tradiční předvánoční akce, jako je Mi-
kulášská besídka a Rozsvícení vánočních 
stromků, se vydařily a připomenout si 
je můžeme na přiložených fotografi ích 
a v článcích od Markéty Reichové. Rád 
bych Vás všechny pozval na dvě nové 
akce v kostele sv. Martina v Rostokla-
tech. Na Štědrý den při odpolední pro-
cházce si můžete odnést domů z kostela 
Betlémské světlo. Plamínek přenesený 

z věčného světla, které hoří v Betlémské 
bazilice v Jeruzalémě, rozváží po světě 
skauti. To „naše“ se do Čech dostane 
vlakem z Vídně.A večer, až budete pře-
jedeni výborné večeře, můžete si přijít 
zazpívat pár vánočních koled s panem 
farářem Martinem Sklenářem. Podrob-
nosti naleznete na přiložených pozván-
kách. Poslední akcí tohoto roku bude 
Silvestrovský ohňostroj. 

Na zasedání zastupitelstva obce Ros-
toklaty konaném dne 25. 11. 2020 

byly odsouhlaseny změny ve složení 
vedení obce. Na pozici neuvolněné 
místostarostky byla zvolena Markéta 
Reichová, dosavadní místostarosta Milan 

Kubelka zůstává nadále jako neuvolněný 
člen zastupitelstva obce. K drobné změ-
ně došlo i u funkce starosty, nadále budu 
vykonávat tuto funkci jako neuvolněný 
starosta. Finanční náklady na odměny 
za výkon neuvolněné funkce starosty 
a místostarostky nezatíží obecní rozpočet 
více, než tomu bylo za dosavadního mo-
delu složení vedení obce. Naopak dojde 
k mírné úspoře u výdajů na sociálním 
pojištění. Mírná úspora výdajů ale neby-
la motivací k výše uvedeným změnám. 
Rozšířením týmu o další osobu chceme 
zvýšit efektivitu práce a zajistit lepší 
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Na základě zákona 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, má obec Rostoklaty povinnost 
pořídit územní plán na celé správní území 
obce Rostoklaty do roku 2023.

Územní plán je základní strategický do-
kument pro rozvoj obce a vzhledem k sku-
tečnosti je potřeba aktualizace současného 
územního plánu. Zastupitelstvo obce roz-
hodlo, že pořídí územní plán zcela nový, 
který však ve významné míře zohlední 
jeho současné parametry. 

Určeným zastupitelem byla zvolena na 
13. zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty 
Markéta Reichová.

Obec Rostoklaty tímto nabízí občanům 
obce nebo fyzické či právnické osobě, kte-
rá má vlastnická práva k pozemku nebo 
stavbě na území obce, že v termínu do 
20. 1. 2020 mohou podat podněty k poří-
zení nového Územního plánu Rostoklaty.

Podněty občanů musí splňovat následu-
jící podmínky:
●  budou podány na ofi ciálním formuláři 

(Návrh na pořízení změny Územního 
plánu Rostoklaty, Nová Ves II

●  údaje umožňující identifi kaci navrhova-
tele, včetně uvedení jeho vlastnických 
práv k pozemku nebo stavbě na území 
obce (výpis z listu vlastnictví)

●  zákres do katastrální mapy, jaké části po-
zemku (případně pozemků) se má záměr 
týkat 

●  zdůvodnění záměru
Žadatele, kteří již podali podnět v uply-

nulých letech, vyzýváme k potvrzení jejich 
již podaného podnětu, popř. o jeho doplně-
ní dle výše uvedených požadavků. 

Podnět podávejte: 
●  poštou – na adresu: Obecní úřad, Rosto-

klaty 32, 281 71 Rostoklaty, 
●  osobně podat na obecním úřadě v Rosto-

klatech v úředních hodinách

Tiskopis formuláře je možno získat na 
stránkách www.rostoklaty.cz nebo vyzved-
nout v úředních hodinách v budově obecní-
ho úřadu v Rostoklatech.

V souvislosti s pořizováním nového 
územního plánu upozorňujeme na následu-
jící skutečnosti:
●  Územní plán je základní koncepční do-

kument obce k usměrňování jeho územ-
ního rozvoje.

●  Na požadovanou změnu využití plochy 
není právní nárok. I když žadatel splní 
všechny předepsané náležitosti, je na 
zastupitelstvu obce, pro které je územní 
plán pořizován, aby návrh komplexně 
posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti.

●  Dále jsou v průběhu pořizování územní-
ho plánu dotčenými institucemi uplatňo-
vána stanoviska, která jsou pro pořizova-
tele i pro zastupitele závazná a zastupitelé 
je nemohou přehlasovat, protože územní 
plán by poté nebylo možno vydat. 

VÝZVA – NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Vážení spoluobčané, slévání přebytečného oleje a tuku z domácností by mělo být již zažitou praxí každého 
zodpovědného uživatele kanalizace. Nově můžete dát PETku s jedlým olejem ke kterékoliv nádobě, 
kterou vyndáte před dům. Může to být tedy nádoba na směsný komunální odpad, bioodpad, ale i 240 l 
nádoba na plast nebo papír. Důležité: láhev musí být dobře UZAVŘENÁ a je nutné použít pouze PET lahev, 
jiné obaly nebudou svezeny!!! Vyléváním oleje do kuchyňského dřezu nebo záchodu riskujete poničení 
zařízení čerpacích šachet. Zejména tuk vysrážený na plovácích je častým původcem závad.
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Omezení provozu OÚ
V době od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 
bude OÚ uzavřen. V případě 
potřeby nás kontaktujte na mob. 
724 179 707
Omezení provozu prodejny potravin
24.-25. 12. 2019 – bez omezení
26. 12. 2019 – zavřeno
31. 12. 2019 – otevřeno do 14h
1. 1. 2020– zavřeno

Uzavření prodejny potravin 
v lednu 2020
Z rodinných důvodů bude obchod 
v Rostoklatech UZAVŘEN v období: 
8. 1. 2020–19. 2. 2020. Děkujeme 
za pochopení.

Upozornění pro návštěvy
Vážení spoluobčané, nastává 
příjemný čas svátků a s tím 
spojených návštěv. S návštěvou 
přichází nejen příjemné setkání, ale 
také vyšší riziko poruchy čerpadel 
v kanalizačních šachtách. Bylo by 
vhodné poučit návštěvy, aby do 
záchodu nevhazovaly zejména 
dětské pleny, dámské hygienické 
potřeby, vlhčené ubrousky, vlhčený 
toaletní papír, textilie, tkaniny apod. 
Dle zkušenosti servisních techniků 
nejvíce oprav připadá právě na 
období Vánoc. Dopřejte svátky 
klidu a míru sobě, nám i technikům, 
děkujeme. 

Poplatek za svoz komunálního 
odpadu na rok 2020
Zastupitelstvo obce na svém 
listopadovém zasedání odsouhlasilo 
výši poplatku za svoz komunálního 
odpadu na rok 2020. Výše poplatku 
zůstává na částce 600 Kč/osobu, 
která se v obci zdržuje a jejíž 
činnosti vzniká komunální odpad. 
Poplatek bude vybírán od 13. ledna 
do 28. února 2020.

Jubilanti
Z Rostoklat
Kořínková Marie
Šíchová Jaroslava
Kovácsová Dagmar
Doležalová Jana
Mokošín Jiří
Lánik Stanislav
z Nové Vsi II
Strnad Vlastimil

Nahlášení čipů psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na 
základě novely veterinárního 
zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost 
povinnost označovat psy na území 
České republiky mikročipem. 
Bohužel do dnešního data nebyl 
stanoven jednotný čipový 
registr, nicméně bychom vás 
poprosili, abyste při platbách 
poplatku za psa, číslo čipu na OÚ 
v Rostoklatech nahlásili. Urychlí se 
tím dohledání majitele zatoulaného 
pejska.

Výše poplatku stočného 
pro rok 2020
Zastupitelstvo obce na svém 
listopadovém zasedání 
odsouhlasilo výši stočného na 
rok 2020. 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 2020. Pokud 
ve vaší domácnosti nastala změna, 
především v počtu osob v domě, 
informujte nás o této skutečnosti 
do 28. 2. 2020.

Kontejner na suť
Od ledna 2020 mají 
občané možnost ZDARMA 
odkládat DROBNÉ množství 
stavební sutě do kontejneru 
přistaveného na pozemku 
vedle budovy OÚ. Pro předání 
odpadu je nutné předem 
kontaktovat starostu na čísle 
724 179 704. Děkujeme, že 
neházíte suť do popelnic. 

Ustanovující schůze 
Rybářského spolku Rostoklaty
Na den 4. 2. 2020 svoláváme 
USTANOVUJÍCÍ SCHŮZI za 
účelem založení RYBÁŘSKÉHO 
SPOLKU ROSTOKLATY. Schůze 
začíná od 19.00 hodin v KD 
Rostoklaty, č.p. 27. 
 (Kapr)

Poplatek za psa na rok 2020
Výše poplatku za psa rovněž 
zůstává beze změny, tj. 100 Kč/
jednoho psa v domácnosti, každý 
další pes 150 Kč. Poplatek bude 
vybírán od 13. ledna do 28. února 
2020.

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.

Rozsvícení stromu v Nové Vsi II 
a v Rostoklatech
Tak jako každý rok, tak i letos proběh-

lo slavnostní rozsvěcování stromků 
v obou částech obce.

V Nové Vsi II nesmíme opomenout po-
děkovat za vynikající teplé řízečky od paní 
Albrechtové, které navodili tu správnou ná-
ladu při zdobení stromečku. Děti za dopro-
vodu koled odvedly na stromečku opravdu 
dokonalou práci a tak když se stromek ko-
nečně rozsvítil, zazářila očička nejen jim. 

V Rostoklatech jsme se sešli při zdobení 

stromku netradičně na návsi. Ať už to bylo 
změnou v termínu pořádání nebo změnou lo-
kace, akce měla nebývale vysokou účast.Děti 
měly spoustu prostoru na běhání a hru na 
schovávanou, která v blízkosti rybníka, byla 
i hrou „pozornosti“ pro rodiče :). Opět nechy-
bělo svařené víno, čaj, káva a pro ty opravdu 
prokřehlé i grog. Překvapením bylo pouštění 
lodiček na rybník a po Mikulášské, která se 
konala o pár chvil dříve, to bylo příjemné za-
končení druhé adventní neděle.  (maják)

nebo nastalé neočekáváné situace. Své 
nové funkce se Markéta ujala s vervou 
a jeden z jejích prvních velikých úkolů 
bude koordinace prací na pořízení nové-
ho Územního plánu obce. Úřední hodiny 
zůstávají neměnné. V kanceláři OÚ jsme 
k zastižení samozřejmě i v ostatní pracov-
ní dny a není problém si sjednat osobní 
schůzku, pokud Vám úřední hodiny 
nevyhovují. 

Výše poplatku za psa, odpady i cena 
stočného zůstává stejná, jako v le-

tech minulých, zastupitelstvo obce se 
rozhodlo poplatky nenavyšovat. Učinilo 
tak i v případě poplatku za svoz komunál-
ního odpadu. Na pracovních schůzkách 
se zástupci společnosti NYKOS na nás 
„odpadáři“ apelovali, abychom popla-
tek začali postupně navyšovat. V blízké 
budoucnosti se má totiž rapidně navyšo-
vat poplatek za skládkování. Zároveň se 
bude poplatek odvíjet od skutečnosti, jak 
dobře obec odpad třídí. Věříme, že naši 
občané budou ukáznění a naučí se ještě 
lépe třídit. Zvláště váha směsného od-
padu bude ovlivňovat hodnocení kvality 
třídění. Proto by snahou nás všech mělo 
být co nejlépe vytřídit komunální od-
pad, tak aby směsného (černé popelnice) 
bylo minimum a naopak se zvedla váha 
např. bioodpadu. Váhu směsného odpadu 

nejvíce navyšuje biosložka a stavební suť. 
Již v minulém čísle RZ jsme nabízeli big 
bagy na bioodpad a následný svoz. Zájem 
o službu nás mile překvapil. Množství, 
které jsme od Vás ve vacích svezli, nás 
přesvědčilo o správnosti našeho počínání. 
Nově je občanům k dispozici i kontejner 
na stavební suť. Neváhejte nás kontak-
tovat pro zájem o využití této služby. 
I kbelík dlaždiček, několik starých cihel 
či třeba prach a písek zametený na dvoře, 
to všechno nepatří do popelnice a lze 
odevzdávat bezplatně ve dvoře obecního 
úřadu. Při namátkových kontrolách nádob, 
které budeme stále častěji provádět, často 
narážíme na nevhodný obsah. Při poslední 
kontrole nás nepotěšil pohled na jablka ve 
směsném odpadu, železná tyč v jiné černé 
popelnici a opakovaným prohřeškem je 
různý textil v nádobách. Textil také nemá 
zanedbatelnou váhu. Jakýkoliv textil, i po-
ničený, lze odevzdávat do nádoby k tomu 
určené. To, že už se nedá „nosit“, nezna-
mená, že nelze využít. Do kontejneru na 
textil nepatří pouze oděvy, můžete do něj 
vhazovat i lůžkoviny, záclony, obuv apod. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát 
Vám jménem zastupitelstva obce 

Rostoklaty hodně štěstí, zdraví a spokoje-
nosti do roku 2020. 

Bc. Jiří Mokošín Na svého prvního uloveného kapra ni-
kdy nezapomenu. Měřil 54 cm, byl to 

šupináč, chytil se na žížalu a mně bylo osm 
let. Stalo se tak u příležitosti Otevírání ryb-
níka v Rostoklatech. 

Místní Rybářský spolek pravidelně pořá-
dal tuto akci na začátku května. Otevíralo 
se formou rybářských závodů, dopoledne 
chytaly děti, odpoledne dospělí. Často ter-
mín vycházel na 1. května, den předtím se 
u „Kačáku“ pálily Čarodějnice, prostě dva 
dny v roce, na které jsem se do Rostoklat 
moc těšil. Poslední ročník akce Otevírá-
ní rybníka se konal v květnu 2016. V tom 
samém roce se začalo mluvit o revitaliza-
ci rybníka. V roce 2017 vyhrála firma ŽP 
projekt zakázku na zpracování projekto-
vé dokumentace na revitalizaci rybníků 
v Rostoklatech a Nové Vsi II. Projekt byl 
dokončen a předán obci v roce 2019. V tom 
samém roce vyhrála firma POPR veřejnou 
zakázku na zhotovitele díla. S firmou je již 
podepsána smlouva o dílo, dle SoD má být 
dílo dokončeno do 31. 5. 2020. První práce 
by měli začít již v zimě a začne se prace-
mi na obnově rybníka v Nové Vsi II. Tento 
rybník možná někteří z vás ani za rybník 
nepovažujete, na první pohled působí jako 
vrbovým proutím zarostlý ďolík vedle silni-
ce. Při druhém, bližším pohledu si lze všim-
nout betonového stavidla a panelové hráze. 
Projekt počítá s vybagrováním rybničního 
sedimentu, opravou napouštěcího zařízení, 

odstranění panelů z hráze a jejich nahraze-
ní kamennou rovnaninou. Samozřejmě je 
počítáno s výsadbou doprovodné zeleně. 
Práce na Rostoklatském rybníce budou spo-
čívat v opravě zděné odtokové šachty. Tě-
leso bude vybetonováno. Dosavadní šachta 
je zhotovena z pálených cihel, které jsou již 
rozpadlé a hráz tak protéká v celém vodním 
sloupci. Hladina vody v rybníce tak nemoh-
la nastoupat na vyšší úroveň. Množství se-
dimentu v rybníce není dle projektu tak kri-
tické, aby bylo nutné rybník bagrovat. Kal 
bude odvezen fekálním vozem a uložen na 
zemědělskou půdu. 

Ale zpátky od rybníka k rybářům. Od roku 
2017, tedy od roku, kdy se mezi lidmi zača-
lo říkat „Rybník se bude bagrovat“, spolek 
utlumil svojí činnost. Neuspořádal již jedinou 
z tradičních akcí, pár členů se dál staralo dle 
svých možností o rybník a jeho okolí nebo 
pomohlo zajistit atrakci na Dětském dnu, ale 
jednalo spíše o činnost jednotlivců. Spolek 
tak v hibernaci přečkal až do dnešních dnů. 
Nyní, kdy už se o revitalizaci rybníka opět za-
číná mluvit, jdou slyšet i hlasy dotazující se 
na obnovení spolku. Protože Rybářský spolek 
nikdy nebyl nikde zapsán, vznikla potřeba za-
ložit spolek nový. A proto byla svolána na úte-
rý 4. 2. 2020 na 19.00 hodinu do Kulturního 
domu Rostoklaty, č.p. 27, USTANOVUJÍCÍ 
SCHŮZE, na kterou jsou zváni všichni býva-
lí, současní i budoucí členové spolku.

(Moko)

Jak jsem potkal ryby v Rostoklatech

Slovo starosty
I letos do naší obce zavítala veselá čer-

tice. Pekelnice ale měla smůlu, protože 
děti plnily své úkoly na jedničku. Po pří-
chodu děti obdržely dárečky od obce v po-
době drobných sladkostí a praktické bater-
ky, která blikala a svítila snad od každého 
stolu. Formou zábavných soutěží, do kte-
rých se zapojila i valná část rodičů, babiček 
a dědečků se pobavil opravdu každý. Pár 
slziček u vystrašených dětí spolehlivě za-

hnala diskotéka s čerticí a po dobrovolném 
zazpívání písniček pro Mikuláše a anděla 
se při rozdávání mikulášské nadílky dosta-
lo na úplně všechny. 

Výborné pohoštění, o které se postaraly 
místní dámy a perfektní obsluha kuchyně, 
byla jen onou pomyslnou třešničkou na 
dortu bezvadného odpoledne. Na dobro-
volném vstupném se vybralo 1820 Kč, dě-
kujeme.  (maják)

Mikulášská besídka


