Zveme všechny
nadšené i budoucí rybáře na
USTANOVUJÍCÍ SCHŮZI
která se koná v úterý
4. února 2020 od 19 hod.
v Kulturním domě
Rostoklaty č.p. 27.

Zvěstovatel
Rostoklatský

Jarka Šermauerová a Blanka Apltauerová
Vás srdečně zvou na
Zimní seniorské setkání
ve čtvrtek 13. 2. 2020 od 15. hodin
v zasedací místnosti OÚ Rostoklaty
Volná zábava a prostor pro přátelské
popovídání
Občerstvení pro každého účastníka zdarma
Těšíme se na Vaši účast

leden
2020
číslo 173

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Hasiči Rostoklaty a jejich vstup do roku 2020
R

ostoklatští hasiči zahájili nový rok Výroční valnou hromadou. Na schůzi valné hromady, která je nejvyšším orgánem
sboru dobrovolných hasičů (SDH), jsme v sobotu 18. 1. 2020
zhodnotili průběh roku 2019 z pohledu naší aktivity v rámci
poslání sboru. Schůzi jsme informovali jednak o činnosti sboru
v obecné rovině, ale též o činnosti mladých hasičů a o hospodaření v loňském roce. Během výroční schůze podal zprávu
o počtu a typu výjezdů v loňském roce také velitel JSDH, pan
Miroslav Jenšík. Dále došlo k vyznamenání vybraných členů
sboru a v neposlední řadě se konaly volby do výboru SDH na
další volební období 2020–2025.
Sbor dobrovolných hasičů Rostoklaty má v současnosti
68 členů, z toho 34 mladých hasičů. Jen v loňském roce jsme
v našich řadách přivítali 7 nových členů. V průběhu uplynulého roku jsme se aktivně zapojili do společenského dění v naší
obci, mohli jste nás tedy potkat na většině kulturních akcí, které v Rostoklatech proběhly. I loni soutěžili mladí hasiči v požárním sportu – účastnili se požárních útoků Podlipanské ligy
a běhů na 60 m s překážkami, a to nejen v našem okrese. Účast
na těchto soutěžích pak doplnili o branný závod prověřující
všestranné znalosti a dovednosti – zdravovědu, požární předpisy, uzly a střelbu ze vzduchovky. Jednotka SDH zasahovala

v roce 2019 u sedmi mimořádných událostí a vykonala tři činnosti. Na loňské výroční valné hromadě byli za dlouhodobou
činnost ve sboru mimo jiné vyznamenáni pan Jiří Mokošín nejstarší a pan Antonín Libich. Osobně převzal medaili a stuhy
za věrnost pan Bohumil Šmejkal, a to za neuvěřitelných 60 let
členství ve Sboru dobrovolných hasičů obce Rostoklaty. Letos
jsme touto poctou mohli ocenit činnost pana Vladimíra Špitálského, který dříve působil v jiných sborech, nicméně právě
u nás převzal medaili a stuhy za 60 let práce pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Po uskutečněných volbách bude výbor SDH pracovat v tomto složení: starostka – Jana Kašová, náměstek starostky – Miroslav Kaše, jednatel – Marek Soldán, velitel – Pavel Svatoň, vedoucí mladých hasičů – Simona Vavreková, hospodář – Helena
Vavreková, členové revizní komise – Miloslav Sejrek, Lenka
Tesárková, Anna Jenšíková a kronikář – Petra Sejrková.
Závěrem nám dovolte popřát Vám úspěšný a naplněný rok
2020. Budeme se těšit na setkání s Vámi při tradičních i nově
zavedených kulturních akcí, které nás v tomto roce čekají. Pokud Vás zajímá činnost sboru, líbí se Vám, co děláme, a rádi
byste se k nám přidali, neváhejte a kontaktujte nás.
Za SDH Rostoklaty Marek Soldán a Jana Kašová

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
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Slovo starosty

L

eden je podle gregoriánského
kalendáře první měsíc v roce. Český
název měsíce pochází od slova led –
měsíc ledu. Původně byl tento měsíc ve
východní Evropě označován jako měsíc
vlka. Ledu jsme si v letošním roce ještě
moc neužili a vlka naštěstí také ne. Zima
ještě neřekla své poslední slovo a tak
budeme očekávat, co přinese měsíc únor.
Zatím nebylo potřeba oprášit hrabla na
sníh ani sáhnout po zásobách posypového
materiálu.
Na Výroční valné hromadě SDH
Rostoklaty, kam bylo pozváno
i vedení obce, došlo k oboustranné
gentlemanské dohodě. Dobrovolní
hasiči se zavázali dle svých možností
k výpomoci při případném úklidu sněhu.
Obec dobrovolné hasiče dlouhodobě
podporuje a velice si cení přítomnosti

akceschopné jednotky přímo v obci.
Za zmínku jistě stojí zásah při požáru
strniště na poli mezi Novou Vsí II
a Rostoklaty z léta loňského roku. Jako
přímý svědek požáru si dovoluji směle
prohlásit, že účast dobrovolných hasičů
nejen z Rostoklat výrazně pomohla ke
snížení výše škod, které oheň napáchal
na okolních porostech a kulturách.
Mimo běžné výdaje, jako je příspěvek
na činnost, náklady na provoz cisternové
stříkačky, úhrada spotřebované elektrické
energie a vody v budově hasičské
zbrojnice, byla jednotka v loňském roce
dovybavena zásahovými rukavicemi,
záchranářským batohem, profesionálním
svolávacím systémem a nakonec se
podařilo získat dotaci na pořízení
nového komunikačního zařízení pro
jednotku Sboru Dobrovolných Hasičů

v Rostoklatech. Z dotace, jejímž
poskytovatelem byl Středočeský kraj,
konkrétně Středočeský fond podpory
dobrovolných hasičů a jednotek IZS, se
pořídila jedna vozidlová radiostanice
a jedna přenosná vysílačka. Modernizace
výstroje a výzbroje jednotky přispívá
ke zvýšení profesionality a bezpečnosti
našich hasičů.

R

ok 2020 je před námi. Přeji si,
aby to byl rok, na který budeme
vzpomínat v dobrém. Snad nám toho
dobrého více přinese, než odnese. Každý
samozřejmě máme své radosti i starosti,
ať už malé nebo veliké. Při pohledu na
jídlo vyhozené v popelnici, množství
a lesk aut v ulicích a bezdomovce, leckdy
Pokračování na straně 2
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Poplatek za svoz
komunálního odpadu
na rok 2020
Výše poplatku je
600 Kč/osobu, která
se v obci zdržuje a jejíž
činností vzniká komunální
odpad. Poplatek bude
vybírán od 13. ledna do
28. února 2020. Od března
již nebude na popelnicích
akceptována známka
z roku 2019 a nádoba
nebude vyvezena.

Suť
Připomínáme, že občané
Rostoklat a Nové Vsi II mají
možnost využít připravený
kontejner na menší
množství suti. Několik
občanů již této možnosti
využilo a nás velice těší,
že odevzdaný odpad
neskončil v komunálním
odpadu. Neváhejte nás
i Vy kontaktovat 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.

Poplatek za psa
na rok 2020
Výše poplatku je 100 Kč za
jednoho psa v domácnosti,
každý další pes 150 Kč.
Poplatek bude vybírán
od 13. ledna do 28. února
2020. Zároveň Vás žádáme
o dobrovolné nahlášení čísla
čipu, pro lepší identifikaci
v případě zatoulání.

Výše poplatku stočného
pro rok 2020
Výše poplatku je
35 Kč/m3 bez DPH,
40,25 Kč s DPH. Nadále
se spotřeba určuje
podle směrných čísel, tj.
35 m3/rok/os. Poplatek
za osobu a rok činí
1 225 Kč bez DPH, tedy
1408,75 Kč s DPH. Pokud
ve vaší domácnosti nastala
změna, především v počtu
osob v domě, informujte
nás o této skutečnosti do
28. 2. 2020.
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Slovo starosty

Pokračování ze strany 1

oblečeného lépe a čistěji než řemeslník, si
troufám tvrdit, že žijeme v době komfortu,
blahobytu a prosperity. Teplá voda, čistá
a suchá postel, dostatek jídla, elektřina,
bezpečí, mír, dostupné vzdělání, zdravotní
péče, zaměstnání, přístup k informacím... To je
jen malý výčet každodenních zázraků, které
považujeme za samozřejmost. Nemusíme
přeplout oceán ani jej přeletět letadlem,
abychom spatřili chudobu a utrpení. Radujme
se z toho, co máme, a nehleďme závistivě
přes ploty druhých. Výpadek elektrického
proudu ze dne 28. 1. 2020, který trval téměř
11 hodin, mně osobně připomenul závislost

na moderních technologiích. Počáteční
mrzutost rychle vystřídala euforie. Najednou
bylo vše jinak, původní plány vystřídala
improvizace. Večeři jsem si hřál na kamnech
ve stodole, k tomu mi svítila petrolejka.
Večerní hygiena byla jako na táboře, studená
a při baterce. Nebýt ve funkci, šel bych určitě
i dříve spát, než jindy. Takovéto a podobné
situace prověřují naší připravenost a odolnost.
Nespatřujme v nich jen to špatné. Věřím, že
mnoho z nás v ten den neplánovaně získalo
několik hodin času navíc. Pár agregátů sice
do večerního ticha „vrčelo“, ale jinak celá ves
působila klidným a vyrovnaným dojmem.

Silvestrovský
ohňostroj

Tříkrálová
sbírka

a silvestra jsme se sešli na hřišti k odpálení tradičního ohňostroje. Účast byla hojná
a díky příznivému větru byl ohňostroj krásně
vidět po celou dobu. Přátelské setkání na hřišti
mnozí využili ke společnému přípitku s přáteli, sousedy a spoluobčany. Děkujeme členům
SDH Rostoklaty, kteří se statečně ujali odpálení ohňostroje a paní hostinské, která zajistila
otevření drobného občerstvení na hřišti, kde
bylo možné si zakoupit něco na zahřátí.

ážení spoluobčané, chtěli bychom Vám
moc touto cestou poděkovat za spolupráci při konání Tříkrálové sbírky. V letošním roce se podařilo vybrat 236 686 tisíc korun. Přímo v Rostoklatech se vybrala částka
7 614 korun. Připomínáme, že 65 % sbírky
se vrátí do našeho kraje. V naší farnosti jsme
vybírali zvláště na Domácí Hospic Nablízku,
který sídlí v Lysé Nad Labem, ale který působí i v naší oblasti.

N

sobotu 25. 1. 2020 do naší obce zavítal
charismatický a sympatický herec a moderátor Pavel Nový (*5. 9. 1948). Pavel Nový je
plzeňský rodák a současný člen Studia Ypsilon.
Měří úctyhodných 188 cm a k jeho neodmyslitelné image patří kraťasy, ve kterých samozřejmě přijel i k nám do Rostoklat. Většině z nás se
při vyslovení jména Pavel Nový vybaví zejména role zvukaře Pepy v oblíbené komedii Marie
Poledňákové S tebou mě baví svět. U nás v kulturním domě byla již od začátku velmi příjemná atmosféra. Pavel Nový po příjezdu nevyužil
připravené šatny, usadil se hned při vstupu do
Kulturního domu a zabýval se svou oblíbenou
činností a tou je prý pozorování lidí. V přátelském a uvolněném duchu se pak odvíjelo celé

N

a Štědrý den v kostele sv. Martina v Rostoklatech jsme měli možnost si donést
domu Betlémské světlo. Akce tohoto typu byla
v naší obci prvně a jako organizátory nás potěšil veliký zájem ze stran občanů. Bylo to velice

příjemné setkání a v této tradici bychom rádi
pokračovali i nadále. Lidé využili této možnosti k setkání se svými sousedy a tak se na
všechny strany podávaly a tiskly pravice, přály
se krásné svátky a vše dobré do nového roku.

V

I

později večer jsme se v kostele sešli v překvapivém počtu.
Tentokrát bylo cílem našeho setkání společné zpívání koled.
I přes mírné napětí na začátku celé akce, kdy se čekalo na příjezd pana faráře R.D. Martina Sklenáře, se i tato akce velice
povedla. Rodina Janků v úvodu spolu s hudebním doprovodem zahrála koledy, které jsme díky připraveným zpěvníkům
zpívali opravdu všichni. Pan farář si pro nás připravil pár slov
k zamyšlení a následně předzpíval pár koled. Děti u stromečku
zazpívaly „Půjdem spolu do Betléma“ a kostel osvětlený betlémským světlem dokreslil příjemnou atmosféru Vánoc.
I tuto akci rádi zopakujeme i v letošním roce. Po loňské zkušenosti jistě zařadíme více koled, neboť přes počáteční ostych
ke konci zpíval téměř celý kostel. Na akcích Betlémské světlo a Zpívání koled v kostele se na dobrovolném příspěvku na
akce vybralo celkem 1 560 korun. Všem dárcům děkujeme.

povídání. Pavel Nový vyprávěl nejen o svých
nejznámějších filmových a divadelních rolí, ale
i o zákeřné západonilské horečce, nad kterou
úspěšně vyhrál. Veselé vypravování bylo i na
téma jeho mládí a nesčetných profesí, které ve
svém životě vykonával. Jeho vysněným povoláním v příštím životě je být hokejistou. Další
díl cyklu Na kus řeči se uskuteční opět v KD
Rostoklaty a to v pondělí 30. 3. 2020. Pořádající Obec Břežany II tentokrát pozvala fotografa
Roberta Vano. Budeme se těšit na další příjemné setkání.

Rostoklatský

Upozorňujeme, že
sléváním přebytečného
oleje a tuku z domácností
do zvláštních nádob
předcházíte poruchám na
čerpadlech v kanalizačních
šachtách. PETku s jedlým
olejem můžete dát ke
kterékoliv nádobě na
odpad, 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!!!

Jubilanti

Myslivecké Halali
I
letos v lednu uspořádal Myslivecký spolek Rostoklaty tradiční Myslivecké Halali. Snad
každého nadchla krásná výzdoba
a zejména pak velmi bohatá, nejen
zvěřinová, tombola. Pomyslnými
třešničkami na dortu byli tři divočáci a dvě srny. Nálada byla uvolněná a příjemná. Poděkování patří
zejména skvělé a usměvavé obsluze baru, bez které by akce nebyla
tak veselá.

Zvěstovatel

V letošním roce se
samolepky na tyto
popelnice nevydávají
a připomínáme, že pokud
není popelnice na bioodpad
v hnědé barvě, musí být
řádně označena, že se
jedná o bioodpad (nápis,
stará samolepka bio apod.)
Dvojí označení nádob
(označení bio a současně
modrá nálepka
komunálního odpadu na
jedné a té samé nádobě) je
nepřípustné.

Jedlé oleje a tuky

Zpívání koled v kostele

Na kus řeči s Pavlem Novým
V

Betlémské světlo

Popelnice na bioodpad

Zvěstovatel
Rostoklatský

Z Rostoklat
Burianová Drahoslava
Váňová Lýdie
Vernerová Dagmar
Mokošínová Květoslava
Konečná Věra
Hrábek Jaroslav
Strnad Jaroslav
Mestek Josef
Stejskal Jaroslav
Nezavdal Bohuslav
Košťál Jan
Chrpa Stanislav
Šermauer Květoslav
z Nové Vsi II
Albrechtová Eva
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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