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Slovo starosty
L

istopad je jedenáctý měsíc
gregoriánského kalendáře v roce.
Má 30 dní. Měsíc listopad také začíná
stejným dnem v týdnu jako březen. Jeho
název je odvozen od padání listí, které je
v toto roční období ve středoevropských
přírodních podmínkách typické. Rád
bych tímto navázal na nabídku bigbagů
pro odvoz listí z Vašich zahrad. Dnem
1. 12. 2020 totiž pojede poslední
bioodpad z naší obce a po loňské
zkušenosti bohužel listí bylo na stromech
ještě stále dost. Bigbagy si je možné opět
vyzvednout po předchozí domluvě na
obci a lze domluvit i odvoz listí. Prosíme
všechny, aby pro snazší manipulaci, do
pytlů umísťovali pouze listí.
Prosinec je podle gregoriánského
kalendáře dvanáctý a poslední měsíc
v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná
stejným dnem v týdnu jako září. Název
pravděpodobně pochází od slova
„prosiněti“ (problesknout), což značí, že
se jedná o měsíc, kdy slunce už jen občas

prosvitne (probleskne) mezi mraky.
Může ale být odvozen též od slova siný
(modravý, šedivý), či od slova prase,
jelikož tento měsíc je obvyklým časem
zabijaček. Další možností původu je
odvození od slova „prosit“ v souvislosti
s vánočním koledováním.

Prozatím netušíme, zda nám situace
dovolí uspořádat akci Zpívání koled
v kostele, která měla z loňského roku
pozitivní ohlas. Pokud by se akce
mohla uskutečnit, tak Vás budeme včas
informovat.
Akci, kterou bychom rádi uskutečnili,
je Betlémské světlo, pro které si budete
moci přijít na Štědrý den 24. 12. 2020
tejně tak jako loňský rok i letos bych
mezi 15.00–16.00 hod. do kostela
Vás rád pozval na krásné akce, ale
sv. Martina v Rostoklatech. Prosíme
bohužel epidemiologická situace nám
o dodržování všech epidemiologických
příliš nepřeje. První prosincovou akci,
opatření, jako jsou roušky, desinfekce
kterou jsme nuceni zrušit, je zdobení
a následné rozsvícení vánočních stromků. a rozestupy.
Poslední akcí letošního roku bude
Stromečky ozdobíme tentokrát bohužel
Silvestrovský ohňostroj, který je
bez účasti veřejnosti. Rozsvícení stromku
v Rostoklatech navazovalo na Mikulášskou naplánován na čtvrtek 31. 12. 2020 od
19 hod.
besídku, kterou jsme vzhledem k vývoji
a nesnadnému předpovídání vývoje
pandemie museli zrušit úplně.
ážení spoluobčané, dovolte mi
popřát Vám jménem zastupitelstva
Zrušení svých akcí se nevyhnuly ani
obce Rostoklaty hodně štěstí, zdraví
spolky, letos se neuskuteční tradiční
a spokojenosti do roku 2021.
zábava Poslední leč a v lednu 2021
Jiří Mokošín
nebude ani Myslivecký ples.

S
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SE KONÁ
VE ČTVRTEK 31. PROSINCE 2020 V 19.00 HOD.
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI V ROSTOKLATECH
ZVEME VŠECHNY
OBECNÍ ÚŘAD ROSTOKLAT

V

Omezení provozu OÚ
V době od 21. 12. 2020 do
1. 1. 2021 bude OÚ uzavřen.
V případě potřeby nás
kontaktujte na mob.
724 179 707.
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Šťastný návrat do Rostoklat

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

R

ostoklaty zažívají opět jeden slavný den v novodobé historii. Nemohl jsem si odpustit tento květnatý úvod
a v následujících řádcích pochopíte,
z čeho pramení má radost. 18. listopadu 2020 starosta obce Bc. Jiří Mokošín
a bývalý kronikář Jan Psota vyrazili do
Arcibiskupského paláce v Praze na Hradčanech, aby zde se souhlasem diecézního konzervátora Mgr. Vladimíra Kelnara
převzali barokní polychromovaný dřevořez Panny Marie Klatovské, který se po
dlouhých 22 letech vrací do Rostoklat,
aby byl zavěšen na původním místě v obnoveném kostele sv. Martina.
Dřevěný reliéf Panny Marie Klatovské
z 18. století visel naproti dnešnímu vstupu
do kostela uprostřed niky, kde podle historika PhDr. Vladimíra J. Mrvíka, PhD.
původně kompozičně doplňoval restaurátory objevenou malbu očistce (hořící
duše) s unikátními kostlivci po stranách.
Panu Mrvíkovi vděčíme za nasměrování
k dohledání reliéfu. Madona s Ježíškem
na klíně v oblacích uprostřed očistce znázorňovala přijetí hříchů zbavených duší
smrtelného světa. Podle historického
snímku z roku 1939, získaného od sběratele Ing. Miloslava Klicpery, byla madona doplněna o krajkovaný závěs a růže.
Malby kostlivců i očistce byly několikrát
přemalovány a zůstal pouze dřevořez.
Reliéf o rozměrech 118 x 90 cm býval
po většinu roku patrně zahalen a madona
byla během liturgického roku odhalována snad pouze při mariánských svátcích.
Nika sloužila jako postranní oltář, před
ním bylo umístěno klekátko s opěrkou
na ruce, kde věřící klekali a vykonávali
modlitby k Panně Marii.
V 90. letech 20. století postihla kostel
série vloupání a odcizování částí mobiliáře. Co zloději neodnesli, to poničili. Nakonec se Římskokatolická církev rozhodla v roce 1998 odvézt z nezabezpečeného,
nevyužívaného, zchátralého a vegetací
zarostlého kostela pozůstatky mobiliáře
a při té příležitosti byly odvezeny oltářní obraz Milosrdný skutek sv. Martina
a oltářní obraz Korunování Panny Ma-

Obnovene fresky očistce
a kostlivců (2019)
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ve čtvrtek 24. prosince od 15 do 16 hod.
kostel sv. Martina v Rostoklatech

Klatovska
madona 1939

rie, oleje na dřevě z roku
1682 (roku 2014 pořízeny kopie do oltářních
retáblů – nástavců)
a s nimi i dřevořez
Panny Marie Klatovské z 18. století z niky (roku
2020 propůjčen
zpět). Červotoči
napadená madona prošla v depozitáři arcibiskupství roku 1998
ošetřením, při němž
byli dřevokazní škůdci
zahubeni. Když o 10 let
později (2008) obec získala kostel
do svého majetku, zůstal v nice po reliéfu
pouze obrys modré nepřemalované omítky, připomínající existenci Klatovské
madony, plechové konzolky pro zavěšení
závěsu a tři skobičky v nice pro zavěšení
obrazu.
Předobrazem Panny Marie s Ježíšem
na klíně byl obraz malovaný na průčelí
kostela sv. Mořice v severoitalské pohraniční vesnici Re. Později se k obrazu
vztahovala událost, kdy 29. dubna 1494
jakýsi Giovanni Zuccone ve hněvu a lání
hodil po obrazu kámen, načež začalo čelo
madony po dobu 18 dní krvácet. Krev
byla zachycována dokonce do skleněného poháru, který je dodnes chován jako
významná relikvie a společně s obrazem
učinil z malé vesnice navštěvované poutní místo, na němž byl vybudován větší
kostel. S šířící se úctou vznikaly kopie
poutního obrazu Madony z Re. Jednu takovou si jako dědictví po rodičích přivezl
roku 1650 do českých Klatov kominík
Ritcolt z Re. Jeho nevlastní dcera Anna se
provdala za krejčího Ondřeje Hiršpergera a společně si koupili v západočeských
Klatovech dům, kde žili a chovali obraz,

Obrys po
Klatovské
madoně (2009)

Klatovská
madona

Doporučujeme si kromě svíčky vzít i lucerničku nebo zavařovací sklenici.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
a Sbor dobrovolných hasičů (SDH). Je v tom rozdíl?

FOTO: archiv
Jana Psoty a obce
Rostoklaty

u něhož se každý den modlili. Rodině se
nedařilo. Neúrodu střídal nedostatek krejčovských zakázek i nemoci dětí. Když
prodali vše, co mohli a schylovalo se i na
prodej obrazu, při modlitbě 8. července
1685 najednou Ondřej uviděl čelo madony krvácet. Obraz byl na pokyn tamního
děkana odnesen do kostela Narození Panny Marie a událost z Klatov učinila nové
barokní poutní místo.
Zatímco klatovský obraz nebo jemu
podobné kopie nesou stylizovaný latinský nápis „In gremiomatrissedetsapientiapatris“, což znamená „V lůně matky
sedí moudrost otce“, vidíme na rostoklatské kopii z 18. století odlišný český nápis
„Sláva na výsostech Bohu na zemi pokoj
lidem dobré vůle“, který byl vymalován
na reliéfu patrně ve 2. polovině 19. století. Obraz by měl být poprvé představen
veřejnosti na Noci kostelů v červnu 2021.
Pokud tomu budou nakloněny okolnosti,
tak dříve. Věřím, že se na Klatovskou madonu přijdete do kostela i s rodinami podívat a budete mít z jejího návratu domů
do Rostoklat radost, tak jako ji mám já.
Jan Psota

Zvěstovatel
Rostoklatský

A

no, je a obrovský. Byť jde pouze o jedno písmenko ve zkratce názvu, rozdíl
je zásadní. Členové jednotky (JSDH) jsou
až na zanedbatelné výjimky zároveň členy
sboru (SDH). Z členů sboru vybírá velitel
členy jednotky. Jednotka je součástí obce
(organizační složka obce podle zákona
o obcích). Není však podmínkou, že člen
jednotky musí být členem sboru. Zařazením člena do obecní jednotky vzniká oběma
stranám mnoho povinností a závazků. Obci
především finančních, členovi pracovních.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
je jednotka požární ochrany, která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů. Kromě hašení požárů zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také při
povodních, jiných živelních pohromách,
ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných
událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též při prevenci požárů
a prevenci dalších podobných nežádoucích
událostí.
Sbor dobrovolných hasičů je spolek pracující na úseku požární ochrany. Řídí se zákonem č.83/1990 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, tedy zákonem „O sdružování
občanů“. Toto sdružení, ostatně jako i ostatní občanská sdružení, nesmí dle §5 tohoto
zákona, vykonávat funkci státních orgánů,
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Ne-

Zvěstovatel
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smí řídit státní orgány a ukládat povinnosti
občanům, kteří nejsou jejich členy.
Spolkům, veřejně prospěšným organizacím a jiným orgánům a organizacím může
být poskytována dotace v souladu se zákonem č.218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a dle
zákona č.250/2000, .Sb o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Mají své
volené orgány a funkcionáře, své hospodaření, pořádají kulturní a sportovní akce.
Plní naprosto nezastupitelnou roli při výchově mládeže, včetně budoucích členů
jednotek. Obvykle jsou nejvytíženějšími
lidmi vedoucí mládeže.
Aktivní členové Sboru i Jednotky jsou
velikým přínosem pro život v obci. „Naši“
hasiči se aktivně věnují dětem a vychovávají tak novou generaci. Ze všech spolků
v obci jsou nejvíce vidět. Pořádají akce
pro veřejnost jak ve spolupráci s obcí, tak
akce vlastní. Nebojí se práce a jsou ochotni
přidat ruku k dílu. Aktivně se zúčastnili odbahnění rybníka v Rostoklatech, pomáhají
při Svozech velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu, znalosti a zkušenosti
získané na školeních uplatňují při kácení
a prořezávání nebezpečných stromů v obci.
Na brigádách pečují o budovu hasičárny
a její okolí.
Bohužel nebo spíše bohudík, sbor dobrovolných hasičů v naší obci je vidět více než

samotná jednotka při výjezdech. Je vnímána jako její součást, ale není tomu tak. Jde
o dva samostatné subjekty. Jednotka i sbor
jsou samostatné subjekty, které se navzájem
prolínají. Jeden bez druhého může fungovat, ale jde o velmi nepřirozený stav.
Aby nebyla jednotka zřízena jen „papírově“, je potřeba ji náležitě vybavit. Jednotka
nyní disponuje automobilovou stříkačkou
a další drobnou výzbrojí a výstrojí.
Akceschopnost Jednotky se výrazně
zvýšila zavedením služby FIRE PORT.
V případě, že je vyhlášen poplach, dozví se
o něm prostřednictvím osobních mobilních
telefonů všichni členové Jednotky zároveň.
V hlášení se zároveň dozví i popis události
tak, jak byla oznámena na tísňovou linku.
Dříve si o poplachu volali členové navzájem a doba výjezdu se tak prodlužovala.
Vzhledem ke stále častějším výjezdům naší
Jednotky a jejímu uplatnění při mimořádných událostech v posledních letech, se
vedení obce rozhodlo navýšit rozpočet pro
dovybavení Jednotky. Zároveň jsme požádali o dotaci na pořízení dopravního automobilu, který může ﬂexibilněji vyjíždět
k událostem, při kterých není nutné vyjíždět
automobilovou stříkačkou. Chtěli bychom
členy Jednotky dovybavit ochrannými
osobními prostředky tak, aby mohli aktivněji zasahovat při požárech budov a jiných
událostech. Dovybavení plánujeme nejen
u výstroje, ale i u výzbroje.
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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 psa na rok 2021
Výše poplatku za psa zůstává beze
změny, tj. 100 Kč/jednoho psa
v domácnosti, každý další pes 150 Kč.
Poplatek bude vybírán od 11. ledna do
1. března 2021.
Nově se taktéž pozměnil formulář Ohlašovací povinnost k poplatku za
komunální odpad a poplatku ze psů,
na kterém se uvádí počet osob, které
odvádějí odpad a evidence počtu kusů
a velikosti popelnic, počet psů a číslo
čipu psů. Formulář je součástí přílohy
Zvěstovatele a dále je k dispozici ke
stažení na stránkách www.rostoklaty.cz
v sekci aktuality, nebo lze o formulář
zažádat na emailu obec@rostoklaty.cz.
Vyplněný formulář můžete
odeslat elektronicky na adresu
obec@rostoklaty.cz, či jej vhodit do
schránky obecního úřadu. Známky
na popelnice v případě elektronické
komunikace obdržíte do schránky po
odevzdání formuláře a zaplacení poplatku.
Platby za poplatky ze psů a komunálního
odpadu preferujeme převodem na účet
112308464/0300, uveďte do poznámky
název obce a vaše číslo popisné. (ve
tvaru například: Rost. 32, NV 60)

Výše poplatku stočného za rok 2021
Zastupitelstvo obce na svém
listopadovém zasedání odsouhlasilo výši
stočného na rok 2021. Výše poplatku
byla zvýšena a to na částku 40 Kč/m3
bez DPH, 44,- Kč s DPH. Nadále se
spotřeba určuje podle směrných čísel, tj.
35 m3/rok/os. Poplatek za 1 osobu a rok
činí 1400,- Kč bez DPH, 1540,- Kč s DPH.
V souladu se Smlouvou o odvádění
odpadních vod budou faktury vystaveny
v březnu 2021. Pokud ve vaší domácnosti
nastala změna, především v počtu
osob v domě, informujte nás o této
skutečnosti do 1. 3. 2021.
Pokud si přejete fakturu zaslat
elektronicky, nahlaste tuto skutečnost
na email obec@rostoklaty.cz
Platby za stočné lze taktéž uskutečnit
převodem na účet 112308464/0300.
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Podzimní výsadba
100 stromů a 209 keřů
V

sobotu 21. 11. 2020 uspořádala Obec
Rostoklaty ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Rostoklaty a nadací Sázíme stromy velikou výsadbovou akci na
obecním pozemku. Na akci se vystřídalo
41 dobrovolníků a podařilo se zasadit 100
stromů, 209 keřů, zatlouct na 300 kůlů, nepočítaně hřebíků a postavit přes 700 metrů
oplocenky. Pozemek, kde se výsadba realizovala, se nachází mezi obcemi Štolmíř
a Břežany II, stále však na území obce
Rostoklaty v katastrálním území Nová Ves
II. Výsadbou vznikl nový přírodní krajinný
prvek o délce 500 m. Podařilo se tak propojit stávající zeleň podél železnice a biocentrum kolem malého zatopeného lomu, které
zde představuje jediný kus zeleně mezi velikými lány intenzivně obhospodařované
zemědělské půdy.
Myšlenka realizovat podobný projekt
se zrodila již na podzim loňského roku.
Vzhledem k časové tísni a administrativní
náročnosti akce jsem měl v plánu využít
služeb dotačního manažera, který by zajistil podání žádosti přes MAS Pošembeří
z Operačního programu Životní prostředí. Na akci bylo možné žádat o příspěvek
až ve výši 3 mil. Kč a spoluúčast obce by
byla minimální. Zastupitelstvo obce ale
s mým návrhem nesouhlasilo, nelíbila se
jim odměna dotačního manažera. Z celé
akce tehdy sešlo, ale já si tajně slíbil, že
to stejně jednou udělám, i kdybych to měl
sázet sám. Na jaře letošního roku mě oslovil otec mého kamaráda ze skauta, Tomáš
Vodička, jestli bych neměl zájem o výsadbu stromů u nás v obci. Tomáš ve svém
osobním volnu dělá koordinátora výsadeb
pro nadaci Sázíme stromy. Do této činnosti
nadchnul členy svojí rodiny i svoje kamarády, a v okolí Peček, kde bydlí a je členem
zastupitelstva, realizovali již mnoho výsadeb. Nejčastěji sázeli ovocné stromy podél
cest. Sázet stromy v otevřené krajině, a
jiné druhy stromů než ovocných, byla pro
něj výzva.
Spolupráce s nadací funguje tak, že nadace sežene sponzora (v našem případě
to byla ČSOB a.s. a Quick Service Logistics), ten uhradí náklady na pořízení sadebního materiálu a na ochranu stromků. Obec
pak poskytne pozemek, upíše se k závazku
o následnou péči a sežene dobrovolníky,
kteří se zúčastní veřejného sázení.
Od září jsme začali shánět sadební materiál, kůly, pletivo, rýče, zatloukače, zemní
vrtáky a v neposlední řadě dobrovolníky.
Jak se začaly postupně odškrtávat body
ze seznamu úkolů, začaly přitvrzovat
vládní opatření kvůli pandemii nemoci

COVID-19. Rušit akci jsme rozhodně nechtěli, vše bylo již připravené, sadba zamluvená, dobrovolníci natěšení. Bylo ale
nutné vše naplánovat tak, aby dobrovolníci
pracovali maximálně ve dvojicích nebo
v rodinných skupinkách.
Na svátek 17. listopadu jsme byli vyměřit
a vyznačit polohu každého kůlu a stromu.
Ve čtvrtek 19. 11. jsme s Lukášem Dobřanským vyzvedli sadební materiál ze ŠLP
Kostelec nad Černými lesy a ve Školkách
Opolany. V pátek se k nám přidal Honza
Jelínek a předvrtali jsme díry na stromy
a kůly oplocenky, rozmístili kůly a pletivo
po ploše. Tak, aby vše bylo na sobotní ráno
co nejlépe připravené, aby nikdo nic nehledal, zbytečně se nestýkal a aby se všichni
mohli hned pustit do práce. Zbývalo ještě
rozvozit sazenice stromů, tma ale přišla
příliš brzy. Abychom se v sobotu ráno nezdržovali zbytečnostmi, jako je ranní káva
a čištění zubů, hrstka odvážných přespala
na místě. Ráno nás překvapilo prvním letošním mrazíkem. Takže sice nebylo bláto,
zato sazenice nám přimrzly ke květináčům.
Kolem deváté hodiny začali přicházet
první dobrovolníci, a to doslova ze všech
směrů. Od Rostoklat a Břežan II dobrovolníci z řad občanů Rostoklat a Mysliveckého spolku, od Štolmíře a Českého Brodu
členové skautského střediska Ing. Ládi Nováka v Českém Brodě.
Počasí nám přálo. Celý den krásně svítilo
sluníčko a i vítr nás šetřil. V takovém počtu dobrovolníků šla práce krásně od ruky
a věřím, že všichni si akci užili. Vydařená
akce nás namotivovala k další podobným
projektům a již nyní plánujeme další výsadbu. S nejvyšší pravděpodobností bychom
vysadili třešňovou alej podél Štolmířského
potoka. To je ten potok, který teče kolem
ČOV, z Nové Vsi II do Štolmíře. Navázali
bychom tak na lokální biocentrum, které na
obecních pozemcích nechal vysázet Státní
pozemkový úřad na podzim roku 2019.
Děkuji sponzorům a všem dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili. A vlastně
musím poděkovat i zastupitelům za to, že
mi můj prvotní záměr zamítli a přivedli mě
tak na jinou cestu, jak myšlenku dokončit.
Svépomocí a s podporou nadace Sázíme
stromy se podařilo za minimální náklady
realizovat projekt, který by v „běžném“
režimu dotací, dotačních manažerů, výběrových řízení a zhotovitelských firem, stál
statisíce.
Z akce bylo pořízeno video se záběry
z dronu. Odkaz naleznete na webu obce
a na facebookové skupině Obyvatelé a přátelé obce Rostoklaty a Nová Ves II.

Zvěstovatel
Rostoklatský

Svoz nebezpečného
odpadu – „bordelbraní“

Poplatek za svoz komunálního
odpadu na rok 2021
Zastupitelstvo obce na svém
listopadovém zasedání odsouhlasilo
výši poplatku za svoz komunálního
odpadu na rok 2021. Výše poplatku
zůstává na částce 600,- Kč/osobu,
která se v obci zdržuje a jejíž činnosti
vzniká komunální odpad. Poplatek
bude vybírán od 11. ledna do 1. března
2021.
Nicméně rádi bychom chtěli upozornit
naše občany, že byť jsme na rok 2021
poplatek za odpady nezdražili, na rok
2022 se tomu již nevyhneme. Obec
dotuje svoz odpadu řádově 40 %.
To znamená cca 570 Kč na jednoho
poplatníka za rok.
Porovnání cen za svoz a likvidaci
odpadu v letošním a nadcházejícím
roce:
Svoz odpadu SKO a BIO – dochází
k navýšení o 5 %, celková cena zahrnuje
19 svozů BIO,
Likvidace SKO – aktuálně platíme
1 350 Kč/t, na rok 2021 bude
skládkovné 1 450 Kč/t – je to bohužel
navýšení ze strany skládky,

V

sobotu 24. 10. 2020 proběhl podzimní Svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektro odpadu. Děkujeme
za ukázněnost našich obyvatel a hlavně
dobrovolníkům z obce a Sboru dobrovolných hasičů i z Jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří pomohli s přebíráním
a vytříděním odpadu od občanů a s následným nakládáním na vozy svozové
firmy. Tento model se nám osvědčil při
jarním svozu. Chválí si jej jak pracovníci
svozové firmy a i nám přijde přehlednější
a bezpečnější. Odevzdaného odpadu bylo
méně než na jarním svozu, v Nové Vsi II
bylo odpadu minimální množství.
Jelikož je ale vždy co zlepšovat, pro
příští termín bychom rádi připomněli následující skutečnosti:
Chemikálie, jako například oleje, barvy apod., je nutné odevzdávat v uzavřených obalech.
Textilie se mohou CELOROČNĚ ode-

vzdávat do kontejneru na textil v Nové
Vsi II. Textiliemi se nemyslí pouze oblečení a obuv, ale například i záclony,
prostěradlo, deka, ubrus apod. Správně
odevzdaný textil se ještě druhotně použije
(charita, jako materiál na výrobu dalších
předmětů, jinak nepoužitelný textil se dokonce používá i jako palivo).
Plastové předměty, které nejsou příliš
objemné, se mohou dávat CELOROČNĚ do žlutých popelnic. Konkrétně třeba
plastové dětské hračky.
Vždy myslete na to, že velkoobjemový
odpad se celý ukládá na skládkách komunálního odpadu. Nikdo již Vámi odevzdaný odpad nepřebírá, netřídí a zpětně
nevyužije. V daleké postapokalyptické
budoucnosti si z něj někdo možná postaví
plavidlo podobně jako Kevin Costner ve
filmu Vodní svět, v současné době je ale
potřeba co nejvíce snížit množství odpadu, které končí na skládkách.
(Moko)

Likvidace BIO – zde bohužel dochází
k razantnímu navýšení – obec
Radim, která provozuje dotovanou
kompostárnu naplnila kapacitu a od
léta tohoto roku již navážíme na jiné
kompostárny, kde se za jednu tunu platí
nedotovaná cena – u BIO tedy dojde
k navýšení z 210,- Kč/t na 450,- Kč/t,
Cena svozu separovaného odpadu
se navyšuje též o 5 %, v našem
případě to bude dělat ročně
6 681 Kč bez DPH/rok navíc,
Cenu za likvidaci plastů a papíru
se mění každý měsíc a informace
chodí prostřednictvím e-mailu dle
aktuální situace na trhu s druhotnými
surovinami,
Stejně jako u SKO narůstá cena za
likvidaci i u objemného odpadu, který
se též vozí na skládku, tj. cena za r. 2021
bude 1600 Kč bez DPH/t,
Ostatní ceny zůstávají stejné jako letos.

Rekonstrukce mostu přes železniční trať
V

e středu 2. 12. 2020 proběhla první
schůzka mezi zástupci obcí Rostoklaty a Břežany II a vedoucím projektantem
ze společnosti AFRY CZ. Na této schůzce
nám byl představen koncept projektové dokumentace rekonstrukce mostu ev. č. 24513
na silnici z Rostoklat do Břežan II. Most je
silně vytížen a je dlouhodobě ve špatném
technickém stavu. Rekonstrukce bude zahrnovat celkovou uzavírku, která potrvá při-

Zvěstovatel
Rostoklatský

bližně jeden rok. Doprava bude odkloněna
přes obec Tuklaty a pro pěší bude zřízena
provizorní lávka. V představeném konceptu
PD nebyla ale u lávky řešena její bezbariérovost pro osoby se sníženou schopností
pohybu a pro maminky s kočárky. Na tuto
skutečnost jsme projektanty upozornili
a žádáme, aby byla zohledněna.
Nový most bude přibližně o 2 metry
vyšší než stávající. Tak, aby vyhovoval

současným normám pro průjezdný profil
tratě. Maximální rychlost bude omezena
na 50 km/hod. S pohybem chodců po mostě je počítáno, na východní straně bude
chodník pro chodce o šířce 1 m, který bude
od jízdního pruhu chráněn a oddělen svodidlem. Chodníčky k nástupištím zůstanou
zachovány. Dle odhadu projektantů by
stavba mohla být zahájena přibližně v roce
2023.
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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.

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 asi cca
300 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.

Rezignace starostky SDH
V

ážení obyvatelé Rostoklat a Nové
Vsi II,ráda bych Vás touto cestou
informovala o své rezignaci na post starostky Sboru dobrovolných hasičů Rostoklaty, a to k 31. 12. 2020.
Ve sboru působím od roku 2009, pozici starostky zastávám od roku 2014. Na
začátky mého působení u hasičů vzpomínám s lehkou nostalgií, určitě by mě
tenkrát nenapadlo, že zde budu působit
tolik let a že se stanu starostkou sboru.
Začalo to zcela nevinně. Jednou se u nás
zastavil soused, Pavel Svatoň, a „verboval“ mého muže, tenkrát ještě přítele, do
SDH. Snad abych neměla připomínky,
byla jsem také přizvána stát se členkou.
Ve stejný čas začínaly ve sboru i další ženy a slovo dalo slovo a vrhli jsme
se do sportovní činnosti, začali běhat
soutěže v požárním útoku. Aktivní tenkrát bylo jak družstvo mužů, tak i žen,
a soutěžení pro nás bylo jak pohybovou
aktivitou a pěkným zpestřením volného
času, tak i vznikem přátelství a kamarádství. S hasiči jsme s mým mužem slavili
naši svatbu a oslavili nejedno narozené dítě. Přestože sportovní činnost žen
a mužů postupně utichala, my jsme zůstávali aktivní v jiných oblastech.
Zavedli jsme již tradiční Country bál,
převzali pořádání Pálení čarodějnic, obnovili Stavění máje, přispívali k realizaci Dne Rostoklat, organizovali Drakiády
a „zvali do Vašich domovů“ Mikuláše
s čertem a andělem. Všechny tyto činnosti byly organizovány pro naši i Vaši
zábavu. Vkládali jsme do nich kus sebe.
Tato přispění ke společenskému a kulturnímu životu nás naplňovala. Mimo
již zmíněných „veselic“ jsme se pustili též do pořádání soutěže v hasičském
sportu v rámci Podlipanské ligy a několikrát za sebou hostili další hasičské
sbory zapojené do ligy na rostoklatském
hřišti. Přišli jsme i s naší vlastní soutěží
Rostoklatskými rozstřely. Naši chlapci,
členové SDH, kteří jsou též zapojeni do
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
(JSDH) se zase zasadili o zorganizování a průběh praktického cvičení pro náš
i okolní sbory. Toto cvičení jednak prověřilo, ale i prohloubilo odborné znalosti
členů výjezdových jednotek. Samozřejmostí byla a je pomoc občanům při kácení stromů, odčerpávání vody, dále pomoc
obci s pálením hromady, při výškových

pracích, sběru odpadu všeho druhu apod.
Při vzpomínkách na naši činnost nechci
opomenout ani rekonstrukci hasičské
zbrojnice, kterou jsme v roce 2015 realizovali svépomocí za finančního přispění kraje a obce. S tím, jak se rozvíjí
naše obec, a vyrůstá zde více a více dětí,
stala se výchova hasičské mládeže významnou součástí naší hasičské činnosti.
V současné době má kolektiv mladých
hasičů téměř 40 členů a tým trenérů se
jim věnuje s příkladnou péčí, a to jak po
stránce výchovné, vzdělávací, tak i co se
zábavy týká.
Přestože vím, že starosta sboru nemusí
vykonat veškerou práci ve sboru, protože se jedná o týmovou zájmovou činnost,
domnívám se ale také, že starosta by měl
stát u zrodu nových aktivit, podílet se na
nich, aktivně se zajímat o činnost sboru
a kontrolovat ji. Měl by jít také příkladem a být lídrem. V posledních několika
měsících, a možná je to už déle než rok,
se nepodílím na činnostech hasičů v rozsahu, který bych si představovala a který bych od jiného starosty (a tím pádem
i od sebe) požadovala. Mé soukromé aktivity se začaly ubírat jiným směrem a na
hasiče již tolik prostoru nezbývá. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla rezignovat
na pozici starostky sboru.
Stávající členové výboru SDH, stejně
jako řadoví členové SDH srší nápady,
mají nasazení, čas a chuť věci tvořit.
Jsem si tedy jistá, že se hasičská činnost
v obci pod novým vedením bude dále realizovat a rozvíjet.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
dlouholetým členům SDH i těm nedávno přistoupivším za jejich práci pro sbor,
ochotu, nasazení i řadu příjemných přátelských posezení. Velký dík patří také
mému muži, Mírovi Kašemu, který řadu
výše popsaných hasičských činností (za
doby svého působení na pozici starosty
přede mnou) inicioval a na jejichž realizaci se podílel a podílí.
Já zůstávám i nadále řádným členem
SDH a jsem připravena i nadále se účastnit hasičských aktivit. Novému starostovi či starostce přeji hodně zdaru. Budu
samozřejmě k dispozici pro předání
agendy, která s výkonem funkce starosty
souvisí.
Ing. Jana Kašová, t.č. odstupující
starostka SDH Rostoklaty

REDAKČNÍ OPRAVA:
Omlouváme se všem čtenářům za redakčního šotka. Zde jsou opravy:
V druhém kole senátních voleb se rozhodovalo mezi MUDr. Igorem Karenem (ANO) a Mgr. Pavlem Kárníkem (STAN).
V naší obci jsme s radostí přivítali Viktora Grůzu a Jana Klapucha.
A bohužel v měsíci srpnu zemřel Josef Svatoň z Rostoklat.
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Jubilanti
Listopad
Z Rostoklat
Holubová Marie
Kabeláčová Ivana
Strnad Antonín
Ších Jan
Verner Jan

Výlet na zámek Nové Hrady
u Litomyšle
L

etošní rok je poznamenán Covidem-19
a s tím spojené větší či menší omezování, které se týká osob a provozu mimo jiné
i kulturních zařízení. V létě bylo rozvolnění
zákazů, a tak jsem oslovila skalní výletníky,
zda by uvítali alespoň jeden výlet v tradičním
zářijovém termínu. Zájem byl opravdu velký,
bohužel, než se přiblížil termín, stav se v republice začal zhoršovat, opět se vrátila povinnost nošení roušek. Zhoršení situace ovlivnilo
počet zájemců a místo 42 nás nakonec 22. září
odjelo pouze 17.
Přesto se výlet opět vydařil, počasí bylo
krásné, slunečné, zrovna přecházelo léto do
podzimu. Přes trochu komplikovanou objížďku při cestě do Nových Hradů jsme na místo dorazili včas. V jedenáct hodin jsme měli
rezervovanou prohlídku zámku. Rokokový
zámek se nachází v rozsáhlém přírodním areálu se stálou expozicí nábytkového umění ze
sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Pra-

Prosinec

ze a měli jsme možnost nahlédnout i do soukromých prostor současných majitelů, kteří
zde trvale bydlí. Zámek koupili v roce 1997
a celý komplex zrekonstruovali. Veřejnosti
byl otevřen v roce 2001.
Kolem zámku se rozprostírají udržované
květinové zahrady, anglický park s Křížovou
cestou, zeleninová zahrádka, přírodní amfiteátr,
italská zahrada s vodní kaskádou, pergola s posezením, zkrátka je toho tady opravdu hodně
k vidění.
V postranních budovách se nachází zámecká
restaurace a kavárna včetně venkovního posezení na terase. Takže všechno na jednom místě,
každý si zvolil podle svého, kam se vydá, kdy
si dá oběd nebo kávu. To vše přispělo k dokonalému zážitku z výletu.
Tak snad se situace s Covidem-19 uklidní
a příští rok budeme moci zase pokračovat v našich setkáních a výletech jako dříve. Budu se na
vás opět těšit.
Jarka Šermauerová

Z Rostoklat
Kořínková Marie
Šíchová Jaroslava
Kovácsová Dagmar
Doležalová Jana
Mokošín Jiří
Lánik Stanislav
Z NovéVsi II
Strnad Vlastimil
V prosinci zemřeli
Strnad Karel z Nové Vsi II
Tláskalová Marie z Rostoklat
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.

Omezení provozu
prodejny potravin
24. 12. 2020 – otevřeno do
16:00
25.–27.12.2020 – zavřeno
1. 1.–10. 1. 2021 – zavřeno

Vyšla nová kniha o kostele sv. Martina
K

ostel
sv.
Martina
v Rostoklatech během
generální
rekonstrukce
v letech 2009–2018 přinesl několik neznámých či
zapomenutých skutečností,
které přispívají k poznání
minulosti a života obyvatel středověkých a novověkých Chrustoklat. U příležitosti obnovy kostela, ale
zároveň i na počest vyjednání návratu barokního reliéfu Panny Marie Klatovské do Rostoklat nechala obec zpracovat padu 2018
zbrusu novou knihu Kostel sv. Martina, tela ve 21.

Zvěstovatel
Rostoklatský

jíž napsal bývalý kronikář
spisovatel Jan Psota z Hradešína. Kniha v podobě
průvodce nechává nahlédnout do života patrona sv.
Martina z Tours, jeho odkazu a tradic, umělecko-historického popisu kostela, zaniklého i současného
mobiliáře, průběhu generální rekonstrukce, slavnostní konsekraci kardinála
a pražského arcibiskupa
Dominika Duky 11. listoaž po kulturní využití kosstoletí. Knihu o 56 stranách

sázela grafička Markéta Holá Mišková
v Doubravčicích a tisk zajistil Ing. Jan
Brajer v Tiskárně Úvaly.
Publikace se určitě stane vítaným titulem knihoven rostoklatsko-novoveských
domácností, ale zároveň obec získává
kvalitně zpracovaný upomínkový předmět, který bude moci nabízet místním
čtenářům, rodákům a milovníkům kvalitní literatury, ale i turistům a návštěvníkům, kteří se zájmem navštíví obec a kostel sv. Martina v Rostoklatech. Knihu si
můžete již nyní pořídit na obecním úřadě
za 99 Kč a věřím, že se může stát zajímavým dárkem pro vás i vaše blízké nejen
o Vánocích.
Jan Psota
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