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V

e čtvrtek 13. února bylo již naše
dvacáté setkání. Poprvé jsme se sešli 23. 4. 2015 a já jsem to nazvala jarním setkáním. Nevěděla jsem, co mohu
očekávat, kdo přijde, jaká bude atmosféra, jestli bude zájem. Zatáhla jsem do
toho Blanku Apltauerovou, každá jsme
něco upekla, společně jsme připravily chlebíčky, nachystaly kávu a čaj. Se
svolením paní starostky jsme připravily
a prostřely stoly v zasedací místnosti na
OÚ. Přemýšlela jsem, jestli připravit nějaké téma, program. Nakonec jsem tomu
nechala volný průběh. Bylo to správné
rozhodnutí. Všichni, kteří přišli, se společně bavili a zasedací místnost se rázem
proměnila v malou skromnou kavárničku. Nejprve jsem plánovala další setkání
až na říjen, ale z přání přítomných vyplynulo, že se chtějí setkat dříve. A tak
jsme naplánovali další setkání na červen
– letní a následovalo podzimní a zimní,
jako roční období.
Při těch setkáních došlo i na téma společného výletu. Nějakou pěší túru jsem
zavrhla, neuměla jsem odhadnout, kolik
by kdo zvládnul. V rozhodování mi pomohl fakt, že v roce 2016 prodloužili ČD
spoj z Berouna do Českého Brodu. A tak
tu byl nápad na první společný výlet na
hrad Karlštejn. Termín výletu jsme si
dohodli na jarním setkání. Někteří měli
obavy, jestli tam není velký kopec a zda
to ujdou. Abych si byla jistá, že mě nebudou kamenovat, co jsem si to vymyslela, týden předtím jsem vzala batůžek
a ráno vyrazila na průzkumnou cestu.
Cestou od vlaku z Karlštejna jsem zjiš-
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ťovala ceny v restauracích, kde bychom
se mohli zastavit na oběd. V pokladně
u hradu jsem si ověřila naši rezervaci na
prohlídku prvního okruhu, a protože byl
ten den druhý okruh volný, využila jsem
toho a šla jsem na prohlídku s ostatními
návštěvníky. Po odchodu z hradu se dalo
do deště. V restauraci pod hradem jsem
si dala oběd a na chvíli jsem tak unikla
dešti. Potom jsem se vydala přes kopec
do Zadní Třebaně, odkud je velmi hezký
výhled na celý hrad, to mi poradil Pepa
Lukáš. Chtěla jsem otestovat, jak je ta
cesta dlouhá, nakonec to bylo jen o pár
desítek metrů dál, než kdybych šla na
vlak do Karlštejna.
A za týden jsme vyrazili na náš první
společný výlet. Skoro celý týden předtím

pršelo, ale ráno nás vítalo sluníčko! Bylo
to dobré znamení, že by se ten den mohl
vydařit. A tak se také stalo. A k mému
potěšení se všichni rozhodli pro cestu zpět polní cestou do Zadní Třebaně.
Odměnou nám všem byl krásný pohled
na hrad a také na louku plnou petrklíčů.
Foťáky a mobily všechnu tu krásu zdokumentovaly.
Výlet měl kladné ohlasy, které se donesly i k paní starostce. A ta mi nabídla,
že bychom na další společný výlet mohli
jet autobusem, který by zaplatil OÚ. Nedalo mi moc přemýšlení, kam se podívat.
Naše první cesta byla v září na zámek
Žleby a spojili jsme to s prohlídkou Chrámu Sv. Barbory v Kutné Hoře a prohlídku ve Vlašském dvoře. Krásné počasí jen
umocnilo tento vydařený výlet.
A protože se všem zdálo moc dlouho
čekat až do jarního výletu, doplnili jsme
v adventním čase výlety s vánoční tématikou. První byl v nově otevřeném skanzenu v Kouřimi po rekonstrukci.
Nebudu popisovat další výlety, to by
mi na to nestačil ani celý Zvěstovatel.
Přikládám tedy alespoň tabulku všech
našich uskutečněných výletů. K tomu
ještě ročně čtyři setkání.
Tyto naše společné aktivity podporuje
i nové zastupitelstvo s panem starostou.
Se stejnou podporou se pravidelně scházíme na setkáních a výletech.
Jsem ráda, že se akce líbí a je stále velký zájem. Spokojenost účastníků je mojí
odměnou. Děkuji všem za příjemnou atmosféru na našich akcích a budu se těšit,
když mezi nás přijdou další zájemci.

Tiráž Registrační číslo ministerstva kultury: MK ČR E 17770; Rostoklatský Zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Náklad: 230 výtisků. Redakce: OÚ
Rostoklaty, číslo popisné 32; Uzávěrka k poslednímu dni v měsíci. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně. Vytisklo Úvalské copycentrum.
Příspěvky dopisovatelů nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány

4

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Slovo
starosty
Ú

Kutná Hora

Žleby

únor–březen
2020
číslo 174

nor je podle gregoriánského
kalendáře druhý měsíc v roce.
Má 28 dní, v přestupném roce má
29 dní. Třikrát v historii měl únor
i 30 dní. Český název měsíce vysvětlují
jazykovědci tím, že se v tuto dobu při
tání ledu ponořují ledové kry na řekách
(únor = nořiti se). Mírný průběh zimy
nám zatím žádné ledové kry nepřinesl.
Březen je český název měsíce
a pochází z rašení bříz a začátek březosti
zvířat. V období kolem 21. března
nastává jarní rovnodennost. Slunce
při svém zdánlivém ročním pohybu
protíná světový rovník – přechází z jižní
polokoule na severní. Původně byl
březen v římském kalendáři první měsíc
v roce.

M

ožná někoho z Vás překvapí, proč
jsme jako úvodní fotografii tohoto
dvojčísla Zvěstovatele zvolili právě
kontejner na suť. Vysvětlení je prosté.
Do tohoto kontejneru mají občané
možnost bezplatně odevzdávat drobné
množství suti. Tuto informaci jsme již
opakovaně uváděli v minulých číslech
Zvěstovatele, a přesto spousta z vás tuto
informaci přehlédla. A protože obrázky
upoutají pozornost čtenáře spíše, než
text, dostal se na čelní stránku tak
nelíbivý obrázek stavebního odpadu.
Chceme tak předcházet tomu, aby
suť končila v popelnicích na směsný
odpad. Do kontejneru můžete odkládat
i tzv. jarní shrabky – tedy to, co na jaře
pohrabete a zamete na svých zahrádkách,
dvorech apod. Při zájmu o uložení
odpadu do kontejneru na suť je nutné
předem kontaktovat starostu na čísle
taktovkou SDH Rostoklaty. Železný
724 179 707 a domluvit termín.
odpad ukládejte před nemovitosti až
v den svozu. Pokud byste potřebovali
odnést těžší břemeno a není to ve vašich
arní měsíce jsou často ve znamení
silách, kontaktujte předem starostu na
úklidu. V sobotu 28. března můžete
čísle 724 179 707.
s námi vyrazit uklízet černé skládky
a drobný odpad z veřejných prostranství
ve svém okolí v rámci akce „Ukliďme
voz velkoobjemového
Pošembeří“. Pozvánku na akci naleznete
a nebezpečného odpadu proběhne
v tomto vydáni RZ. Den poté, tedy
v sobotu 9. května. Opět bude možné
v neděli 29. března proběhne Sběr
odevzdat i drobné množství suti do
železného šrotu. V letošním roce pod
přistaveného kontejneru.

J

S

Z

kulturních akcí přijměte pozvání
na další díl z cyklu Na kus řeči
s Robertem Vano. Tento mezinárodně
proslulý fotograf zavítá do KD
Rostoklaty v pondělí 30. 3. 2020 a akci
bude moderovat tradičně PhDr. Jiří
Vaníček. V sobotu 18. dubna se na
nedaleké přírodní památce vrchu Klepci
uskuteční již 14. ročník Oslav dne
Země.
Bc. Jiří Mokošín
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Revitalizace rybníků
v Rostoklatech a Nové Vsi II
D

ne 10. 2. 2020 proběhlo předání staveniště
na akci „revitalizace Rybníků v Rostoklatech a Nové Vsi II. Samotné práce započaly ve
středu 26. 2. 2020 a dle Smlouvy o dílo by mělo
být vše dokončeno do 31. 5. 2020. Práce byly
zahájeny na rybníku v Nové Vsi II.
Rostoklatský návesní rybník je napájen
vodou z podzemních pramenů. Odtok vody
z rybníka je částečně zatrubněný a zaúsťuje do
Týnického potoka. Revitalizací bude zejména
odstranění sedimentu, oprava zdí (spárování)
a kompletní rekonstrukce výpustného objektu.
Důvodem rekonstrukce zdí a opravy funkčního
objektu rybníka je zajištění plné provozuschopnosti a zabránění dalších deformací.
Zajímavosti: Rybník má zatopenou plochu cca 750 m². Objem při provozní hladině
252,5 metrů nad mořem při průměrné hloubce
vody 1 mje 750 m³. Nádrž má tvar lichoběžníku
a v dolní části je vytvořena prohlubeň – loviště.
Dno rybníka je u zdí zpevněno položenými panely a střed je nezpevněný, písčitý.

Na vodní nádrži v Nové Vsi II, která je
v současné době zanesená a nevyužívaná, se
bude jednat o odstranění náletových dřevin,
sedimentu, opevnění břehu kamennou rovnaninou a oprava nápustného a výpustného objektu. Nádrž bude napájena ze Štolmířského
potoka, který v současné době protéká kolem
nádrže. Na Štolmířském potoce bude obnoven
napouštěcí rozdělovací objekt s hradící stěnou.
Odtok z nádrže bude opět sveden do Štolmířského potoka. Vodní nádrž by po revitalizaci
měla lépe plnit svou funkci a tou je zejména
zadržení vody v krajině a akumulace vody.
Zajímavosti: Nádrž má zatopenou plochu cca 435 m². Objem při provozní hladině
249,92 metrů nad mořem při průměrné hloubce vody 90 cm je 391,5 m³. Nádrž má tvar
obdélníku se svažitými břehy. Dno nádrže je
nezpevněno.
Prosíme občany, aby se nepohybovali
v blízkosti strojů anebo ve vypuštěných stavbách.

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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V

úterý 11. 2. 2020 v časných ranních hodinách došlo
k požáru budovy v areálu bývalé masny v blízkosti
vlakového nádraží v Úvalech. Do akce se zapojila i jednotka SDH Rostoklaty. Rostoklatští hasiči se uplatnili při dovozu vody potřebné pro uhašení požáru. Velice si ceníme
akceschopné jednotky u nás v obci, a proto dobrovolným
hasičům patří veliké díky! 
(Moko)

F

Konečné řešení dopravní situace u stánků
v Nové Vsi II?

M

ožná někteří z vás sledují vývoj místních
úprav provozu na komunikaci u stánků
v Nové Vsi II.
V minulosti byla obec vyzvána Dopravním
inspektorátem v Kolíně, aby komunikaci uzavřela. Důvodem bylo zvýšení bezpečnosti osob
pohybujících se v okolí stánků. Obec se to nejdříve pokusila vyřešit pomocí tří betonových
květináčů osázených květinami. Květináče však
na místě dlouho nevydržely a neznámý pachatel
je odsunul a komunikaci opět zprůjezdnil. Obec

tedy nechala na místo usadit dvě veliká betonová svodidla CITY BLOC, zapůjčená od KSÚS
Středočeského kraje. Ani tento betonový monolit neodolal a opět byl neznámým pachatelem
odsunut. Nyní to však vypadá, že se obejdeme
i bez mechanických překážek provozu. Na základě místního šetření ze dne 17. 2. 2020 jsme
byli DI Kolín vyzváni k odstranění betonových
svodidel a k umístění dopravních značek, které
provoz upraví na jednosměrný. Jednosměrný
provoz bude ve směru od stánků do vsi.

Zvěstovatel
Rostoklatský

V neděli 29. 3. 2020
v dopoledních hodinách
proběhne sběr železného
šrotu. Sběr letos
zorganizují členové SDH
Rostoklaty. Prosíme
občany, aby železný odpad
umístili před nemovitosti
až v den svozu. V případě,
že byste potřebovali
odnést těžší břemeno,
kontaktujte s dostatečným
předstihem členy SDH
nebo starostu obce.
Kanalizace
Během měsíce března Vám
budeme fakturovat stočné.
Od 1. května 2020 dochází
ke změně sazby DPH.
Základ zůstává stejný a to
1 225 Kč/osoba/rok. DPH
za 1.–4. měsíc bude 15 %,
na zbývajících 8 měsíců
pouze 10 %. Celkem tedy
1 368 Kč.

Rybáři

Majetkoprávní vztahy pozemků
hřiště v Rostoklatech

Informace
o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny
Jménem provozovatele
distribuční soustavy
společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., si Vás
dovolujeme informovat
o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny č.
110060694557 ve vaší
obci/městě:
Nová Ves II 11. 3. 2020
7.30–11.30 hod.
4, 43, 44, 45, 46, č.
900766, č. 975172, parc.
č. 19/27, parc. č. 19/29,
parc. č. 19/30, parc. č.
19/32, parc. č. 19/33, parc.
č. 19/35
od 12.00–15.00 hod.
1, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28,
31, 32, 33, 34, 35, 39, 40,
42, č. 903176, č. 979824,
parc. č. 445/5, parc. č. 593,
č. U12, č. p.24/2

Zásah hasičů JSDH Rostoklaty
u požáru v Úvalech

Sběr železného šrotu

otbalové hřiště v Rostoklatech, které jistě většina z nás považuje za „naše“, není
bohužel pouze v majetku obce Rostoklaty. Je
tvořeno třemi pozemky, z nichž dva vlastní
obec, ale třetí, pozemek č. 740 o velikosti
lehce přes 0,5 hektaru, je v majetku státu. Stát
v tomto případě zastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zkráceně
ÚZSVM. Zároveň i pozemek pod kabinami je
v majetku ÚZSVM. Budova kabin už je ovšem obce. Na pozemku č. 740 se nachází celá
západní část fotbalového hřiště, část dětského
hřiště, antukový plácek a dva veliké hliněné
valy.
Užívání pozemku bylo ošetřeno Smlouvou
o výpůjčce nemovitého majetku, jejíž platnost
vypršela v dubnu roku 2017. Na konci roku
2019 nám na obec přišla od pracoviště ÚZSVM
v Kolíně Výzva k úhradě za bezesmluvní užívání věci. Částku, kterou nám ÚZSVM vyměřil za bezesmluvní užívání věci, jsme se snažili
rozporovat. Odpuštění celé výše nepřicházelo
v úvahu, neboť obec není v platební neschopnosti. Podařilo se nám jí alespoň ponížit. Tímto
bylo vyřešeno nezasmluvněné užívání pozemku do konce roku 2019. Pro rok 2020 jsme
požádali o uzavření nájemní smlouvy, neboť
výpůjčka již na daném pozemku realizovat ne-

Zvěstovatel
Rostoklatský

lze. ÚZSVM musí k majetku přistupovat s péčí
řádného hospodáře, a tou se jistě nemyslí bezúplatného zapůjčení něčeho, z čeho lze pro státní pokladnu sehnat peníze. A protože nejvyšší
zájem je plná státní pokladna, nikoliv vesnický fotbal nebo prostor, kde si děti mohou hrát,
jsme bohužel skeptičtí i k připravované Žádosti
o bezúplatný převod pozemku do majetku obce,
kterou ale určitě zkusíme podat.
A co se stane, když naší žádosti nebude vyhověno? Je veliká šance, že nám bude pozemek
nabídnut k přímému odkupu. Pokud by obec
neprojevila o pozemek zájem, může se stát, že
by pozemek šel do dražby v elektronické aukci. Lukrativnost pozemků v našem regionu není
snad třeba připomínat, kupec by se jistě rychle
našel. Do této fáze to ale rozhodně nechceme
nechat dojít. Aby nebylo vše pouze negativní,
je potřeba zakončit něčím pozitivním. S tou samou institucí, tedy s ÚZSVM v Kolíně, se nám
podařilo domluvit bezúplatný převod pozemku
č. 433/4 v k.ú. Rostoklaty. Na tomto pozemku se nachází chodník, zelený pás s veřejným
osvětlením a komunikace vedle kabin. Jelikož
je na pozemku vybudovaný zpevněný povrch
a slouží jako ostatní komunikace, smí být realizován přímý bezúplatný převod do majetku
obce. 	
(Jiří Mokošín)

Dne 4. 2. 2020 se
uskutečnila schůze
za účelem založení
Rybářského spolku. Účast
nás příjemně překvapila.
Většina přítomných byla
z řad bývalého spolku
rybářů, ale přišlo i několik
nových tváří. Na schůzi
byl představen návrh
stanov a provozního řádu
pro nově vznikající spolek.
Rádi uvítáme ve spolku
další nové členy, o další
schůzi, na které proběhne
volba členů výboru
a přijímání nových členů
do spolku, budete včas
informováni. 
(Moko)

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného
odpadu
Svoz proběhne v sobotu
9. 5. 2020
Rostoklaty u OÚ
10.00–10.45 hod.
Nová Ves II u dětského
hřiště 10.50–11.15 hod.
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.
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