Na kus řeči
s Terezou
Kostkovou

J

ako náhrada za zrušený
březnový díl cyklu „Na
kus řeči s Robertem Vano“
byl ve čtvrtek 3. 9. 2020
obcí Břežany II uspořádán díl s Terezou Kostkovou. Talkshow se známou
herečkou a moderátorkou
tradičně uváděl PhDr. Jiří
Vaníček. Skvělé entrée
odkazovalo na skutečnost,
že Tereza Kostková od
roku 2006 moderuje divácky oblíbený pořad Star
Dance, když hvězdy tančí.
Společně s Jiřím Vaníčkem elegantně protančili
sálem kolem diváků až na
samotné podium. V rozhovoru jsme se dozvěděli
perličky z natáčení nového
seriálu, ve kterém Tereza
hraje veterinářku. Povídání bylo proloženo několika
pěveckými výstupy mladé
začínající herečky Markéty
Chládkové, kterou můžete
znát z televizního seriálu
Slunečná. Vrcholem večera byla krátká taneční lekce staropražské polky, na
kterou si pan Vaníček ke
zvýšení autenticity připravil doplněk kostýmu pražských Pepíků, zmijovku,
šálu a šle. Kdy se uskuteční a jakou tvář bude hostit
další díl cyklu si netroufáme vzhledem k nelehké
době odhadovat, ale pořadatelsky je nyní na řadě
obec Přišimasy.

Slovo starosty
Akci, u které stále věříme v její uskutečnění, je výsadba stromů na obecních
pozemcích ve spolupráci s nadací SÁZÍME
STROMY, z. ú. Termín je stanoven na sobotu
21. 11. 2020 a v plánu je vysadit 100 ks stromů a 203 ks keřů. Sadební materiál ﬁnancuje
nadace, výsadbu je nutné provést s pomocí
dobrovolníků. Výsadba bude probíhat ve
venkovním prostředí, bude zajištěna dezinfekce a práce budou koordinovány tak, aby
nedocházelo ke shlukování osob. Podrobnosti
naleznete v pozvánce.
Tradiční akce jako je Mikulášská besídka, Rozsvícení vánočních stromků, akce
nové jako je Betlémské světlo a Zpívání
koled v kostele bychom rádi letos uspořá-

dali, vše bude záležet na epidemiologické
situaci.

N

ení vyloučené, že v nejbližších dnech
nenastane lockdown celé republiky.
Doslovný překlad slova lockdown je „uzamčení“ a znamená celostátní karanténu včetně
zákazu volného pohybu osob mimo jejich bydliště. Částečný lockdown jsme zažili na jaře
letošního roku. Pokud by tato situace nastala,
nabízíme pomoc se zásobováním potravinami a léky pro občany, kteří nemají možnost
zajištění těchto nezbytných potřeb.
Přeji všem spoluobčanům pevné zdraví
a klidný podzim roku 2020.
Jiří Mokošín

říjen
2020
číslo 176

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO,
NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU
sobota 24. října 2020
Rostoklaty u OÚ 9.00–10.30 hod.
Nová Ves II u rybníka 11.45–12.10 hod.
Do nebezpečného odpadu patří:
1) Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)
2) Obaly obsahující zbytky NO
3) Pneumatiky (pouze osobní, bez disků)
4) Baterie a akumulátory (olověné)
5) Kyseliny
6) Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť
7) Vyřazené zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (lednice)
8) Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné
látky
9) Nepoužitelná léčiva
10) Monočlánky
11) Vyřazené TV, monitory, počítače
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.
!!!NEPŘEBÍRÁME ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ
STAVEBNÍ ODPADY!!!
Pro drobné množství stavební suťi
bude přistaven kontejneru u OÚ

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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Zvěstovatel
Rostoklatský
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Slovo starosty
V

jsme chystali druhý ročník Svatomartinské slavnosti v kostele sv. Martina.
Nouzový stav je sice vyhlášen do 2. 11.
2020, ale nejsme natolik optimističtí,
abychom věřili v možnost uspořádání
společenské akce s předpokládaným
počtem účastníků cca 70 osob uvnitř
budovy. Těšit jste se mohli na odhalení
reliéfu Panny Marie Klatovské, dřevěné
sošky z 1. poloviny 18. století, která
byla součástí původní výzdoby interiéru kostela. Reliéf bude dlouhodobě
zapůjčen z pražského Arcibiskupství,
kde byl několik let uložen v depozitáři
jako prevence proti odcizení v divokých
90. letech 20. století a byl téměř zapomenut. K vidění měly být čerstvě zrestaurované dřevěné části kazatelny. Vystaveny
ezi základní životní potřeby člově- měly být i historické ornáty kněží, kteří
ka se kromě fyziologických potřeb v místní farnosti sloužili. Součástí pro(příjem živin, vody, spánku) řadí i potře- gramu měl být koncert pěveckého sboru
Collegium Cantantium, doprovodná aktiby vyplývající z člověka jako součásti
společnosti. A právě společenský život je vita pro děti a na závěr, jak nám na konci
loňské slavnosti slíbil, měl sám Martin
nyní ve velikém útlumu. Z akcí odlona bílém koni přivézt novou publikaci
žených na pozdější termín se podařilo
o kostele sv. Martina od spisovatele Jana
uspořádat pouze Vítání občánků a Na
kus řeči s Terezou Kostkovou. O akcích Psoty. Tuto knihu budete mít možnost
zakoupit v kanceláři OÚ. V příštím čísle
naleznete samostatné články v tomto
RZ otiskneme úryvek z díla.
vydání RZ. Je mi velice líto, že nebude
možné uspořádat akce, které jsme pro
Vás připravovali. Na termín 8. listopadu
Pokračování na straně 4

ážení spoluobčané, v posledním čísle RZ jsem popisoval průběh a následky jarní vlny pandemie onemocnění
COVID -19 v naší obci. Bylo to v čase
začínajících letních prázdnin, v období
dovolených a slunečných letních dnů,
v čase naděje a úlevy od svazujících
opatření a nařízení. Ani média nevěnovala tolik prostoru koronaviru, ačkoliv byla
„okurková sezóna“. Po krátkém letním
oddechnutí je zřejmé, že na jaře jsme
pouze vyhráli bitvu, boj nadále pokračuje. Jak příznačné přirovnání, když post
ministra zdravotnictví zastává plukovník.
Čeká nás nelehké období a bohužel nevíme, kdy skončí. Věřím ale, že společnými silami vše zvládneme.

M

Vítání občánků

D

ne 9. 9. 2020 proběhlo Vítání občánků. Tato tradiční akce se měla
původně konat v červnu, ale z důvodu
pandemie koronaviru byl termín konání
přeložen. Načasování akce na začátek
září se nakonec ukázalo jako správné,
neboť již druhý den vešlo v platnost
nařízení o nošení ochrany úst a nosu
uvnitř budov. To by sice nebránilo uspořádání akce, ale málokdo jistě stojí o památeční foto s rouškou. Akce proběhla
výjimečně bez občerstvení, k dispozici
byla pouze pitná voda. Účast byla veliká, a tak jsme s radostí přivítali hned
jedenáct nových občánků, pět dívek
a šest chlapců. Z dívek to byly Anežka Hráchová, Emily Čiháková, Tereza
Zajacová, Ella Pilátová, Lucia Podaná,
z chlapců Tomáš Borkovec, Ondřej
Kaše, Jaroslav Štěpán, Viktor Štěpán
a Josef Pola. Po slavnostním projevu
došlo na zápis do Knihy zápisů o uvítání do života, gratulace a focení rodičů
se svými potomky. Maminky dostaly
kytičku a tatínci dárkovou tašku, která
obsahovala osušku a dětskou kasičku.
Následovalo neformální popovídání,
po kterém se mladé rodiny a jejich doprovod rozešly do svých domovů. Za
bezchybnou organizaci akce bych chtěl
poděkovat zastupitelce paní Apltauerové a její vnučce Denise Šárové.
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Jubilanti
Červenec
Z Rostoklat
Lukášová Jana
Stejskalová Marie
Menšík Tibor
Zelenka Jiří
Navrátil Vladimír
Bukovanský Petr
Z Nové Vsi II
Vostruha Milan
Strnad Milan
Srpen
Z Rostoklat
Jelínková Helena
Budařová Božena
Soukupová Alena
Menšíková Marcela
Weingärtnerová Ladislava
Ševínská Libuše
Horký František
Lukáš Josef
Křeček Luboš
Libich Antonín
Svoboda Jaroslav
Drbal Václav
Z NovéVsi II
Buss Boris
Září
Z Rostoklat
Semánková Marie
Dlouhá Marie
Šmejkalová Václava
Mesteková Helena
Chrpová Alena
Tarantová Alena
Mokošín Jan
Hanuš Jan
Kolankiewicz Vladimír
Říjen
Z Rostoklat
Strnadová Libuše
Kulhavá Dagmar
Vohánková Věra
Eliáš Josef
Zemřel pan Boris Buss
z Nové Vsi II.
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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Pozor – staré kotle mají před sebou
poslední dvě sezóny!
V

roce 2012 vešel v platnost Zákon o ochraně
ovzduší (Zákon č. 201/2012 Sb.) Dle ustanovení tohoto zákona smějí být od 1. 9. 2022
provozovány pouze kotle, které splňují emisní
požadavky odpovídající třídě 3 a vyšší. Tyto parametry se začaly ověřovat až od roku
2000, kdy začala platit pro teplovodní
kotle na pevná paliva nová evropská
norma ČSN EN 303-5. U kotlů vyrobených před rokem 2000 tedy nelze
prokázat, zda plní zákonné minimální emisní požadavky. Zpozornět byste měli, pokud máte ručně přikládaný teplovodní kotel vyrobený před
rokem 2000, nebo dokonce kotel
pocházející ze samovýroby. Emisní
parametry třídy 3 neplnily prakticky
všechny ručně přikládané kotle bez
elektronické regulace a ventilátoru, vyrobené do
roku 2012. Neberte však tuto informaci jako pravidlo, například kotel v rostoklatském Kulturním
domě je z roku 2010, ventilátor ani elektronickou regulaci nemá, přesto požadavkům vyhovuje. Zda Vás výměna kotle v dohledné době čeká
můžete zjistit velice snadno. Až půjdete přiložit
do kotle, najděte na vnějším plášti štítek s informacemi, jako je výrobní číslo, rok výroby, typ
kotle apod. Na štítku by měla být informace, že
byl kotel zkoušen dle normy ČSN EN303-5, viz.

přiložené foto. Tuto informaci byste měli najít
i v manuálu či záručním listu výrobku.
Bude na provozovateli teplovodního kotle na
pevná paliva, aby prokázal, že jeho zdroj plní
podmínky dané zákonem. Jednoznačným důkazem by měl být „Doklad o kontrole na
pevná paliva“. Každý kotel na pevná
paliva musí být jednou za 36 měsíců
překontrolován autorizovaným technikem. Pokud na vyžádání úředníků
z obce s rozšířenou působností provozovatel kotle doklad o kontrole nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc
korun. Za provozování nevyhovujícího kotle dokonce může být udělena
pokuta ve výši 50 tisíc korun.
Zákaz provozu se týká pouze starých ručně přikládaných kotlů na
pevná paliva. Naopak se netýká krbových kamen
a krbových vložek, i když jsou opatřeny teplovodním výměníkem, který je napojen na otopnou
soustavu. Provoz není omezen ani u klasických
stáložárných kamen, například typ Petry, Club
nebo sporáků na pevná paliva.
Odhadem je v ČR až 300 tisíc nevyhovujících
kotlů. Výměnu nedoporučujeme příliš odkládat,
pracovní vytíženost topenářů se bude zvyšovat
s blížícím se termínem poslední možné výměny
kotlů.

Z pěti žádostí o dotaci
byla jedna úspěšná

J

ak jsme již psali v minulém RZ, obec podala pět
žádostí o dotaci na MAS Pošembeří v programu
„MAS Region Pošembeří – IROP – Bezpečnost 07“.
Čtyři z podaných žádostí byly na rekonstrukci chodníků
v obci Rostoklaty, jedna na vybudování nové zastávky
BUS v lokalitě Malčev. A právě tato poslední žádost
byla úspěšná a hodnotící komisí vybrána. Z dotace
lze hradit náklady na pořízení projektové dokumentace a samotné stavební úpravy. Vybavení zastávky přístřeškem, lavičkou, košem a označníkem z příspěvku
ﬁnancovat nelze, bude ﬁnancováno z rozpočtu obce.
Přidání nové zastávky autobusu není pouze o umístění
označníku a zanesení místa do mapy a jízdních řádů,
ale je to mnohem složitější proces. V rámci akce budou nezbytné stavební úpravy, vybudování nástupního
ostrůvku, snížení obrubníků, doplnění bezpečnostních
prvků pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, vybudování přechodu pro chodce apod. Právě
záměr umístění přechodu a zajištění bezbariérového
přístupu nám nejvíce „nahnalo“ body při hodnocení žádosti komisí.
Neutěšený stav chodníků a komunikací nám není
lhostejný. Zkusíme dále žádat o příspěvky ve vhodných dotačních programech. V roce 2021 chceme
kromě vybudování objektu SO 115 v Nové Vsi II,
na který byl přiznán příspěvek od SFDI, realizovat
i rekonstrukci chodníků z rozpočtu obce.

Volby

V

e dnech 2. a 3. 10. 2020 proběhly volby
do Zastupitelstva Středočeského kraje
a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. O týden později, 9. a 10. 10. 2020 se uskutečnilo
druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.
Voličská účast v naší obci pro volby do Zastupitelstva byla 37.25%, pro I. kole voleb
do Senátu 37,09 % a 18,3 % v kole druhém.
Ačkoliv volby do Senátu Parlamentu ČR v naší obci vyhrál s 25,51 % Mgr.
Tomáš Klinecký, místostarosta Českého
Brodu, na celkové vítězství ani postup to
nestačilo a tak se v druhém kole rozhodovalo mezi MUDr. Igorem Kárníkem (ANO)
a Mgr. Pavlem Kárníkem (STAN). S jasnou
převahou v naší obci zvítězil Mgr. Kárník
s 84,39 % hlasů.
Volby do Zastupitelstva Středočeského
kraje v naší obci vyhrála ODS s 27,02 %
hlasů, na druhém místě skončili STAN
s 22,97 % hlasů a na třetí pozici skončili
PIRÁTI s 13,51 % hlasů.
Podrobné
výsledky
naleznete
na
www.volby.cz
Volby v naší obci proběhly v pořádku. Na
druhé kolo přišla dohlédnout kontrola z MÚ
Český Brod a neshledala žádné nedostatky.
Poděkování patří členům OVK a všem
voličům, kteří přišli k volbám.

Zvěstovatel
Rostoklatský

Modernizace svítidel VO z dotace
Středočeského Fondu obnovy venkova
V

průběhu měsíce září a října došlo
k výměně svítidel veřejného osvětlení (dále jen VO) v obci Rostoklaty
a Nová Ves II. Vyměnit zbývá už pouze
posledních pár svítidel, a to na státní sinici I/12, kde čekáme na dodávku výložníků, a dvou svítidel na hřbitově. Staré
sodíkové výbojky byly nahrazeny moderními a úspornými LED svítidly. Od
nových svítidel očekáváme vyšší spolehlivost, vyšší výkon a úspornější provoz.
Pro představu, náklady na elektrickou
energii pro provoz VO za rok 2019 činily
151 056 Kč. Stará svítidla byla osazena
sodíkovými výbojkami nejčastěji o výkonu 70 W, místy i 100 W. Nová LED
svítidla byla dodána ve třech výkonových třídách, nejpočetnější byla svítidla
o výkonu 27 W. Těch bylo dodáno 76 ks
a jsou instalována v bočních ulicích. Tato
svítidla jsou vybavena funkcí autonomního stmívání. Diagram stmívání je následující: během noci se dvakrát sníží jejich
výkon, nejdříve ve 22.00 hod. na 80 %,
od 0.00 hod. do 4.00 hod. dokonce na
50% svého maximálního výkonu. Ve 4.00
hod. se výkon zvýší opět na 80 % a od
5.00 hod. na plný výkon. Hlavní průtahy
v obou částech obce jsme nechali osadit
svítidly o výkonu 35 W a to v počtu 36 ks.
Tato svítidla funkcí autonomního stmívání vybavena nejsou, přesto by měl jejich
provoz ušetřit až polovinu nákladů na el.
energii. Na státní silnici I/12 bude 9 sloupů osazeno svítidly o výkonu 106 W a pomocí výložníků budou umístěna o dva
metry výše. Dvě svítidla, která osvětlují
přechod pro chodce, budou vybavena
speciální přechodovou optikou a jejich
výkon bude 183 W. Takto dimenzovaná
svítidla budou splňovat přísné normy pro
osvětlení silnic I. třídy.
Kromě svítidel bylo součástí dodávky
i 18 ks sadových sloupů. Těmi chceme nahradit sloupy ve špatném technickém stavu. Možná si pokládáte otázku, proč se na
staré sloupy instalují nová svítidla a modernizace nezahrnula i výměnu sloupů
a kabelového vedení. Tyto úkony by znamenaly další výkopové práce, které jsou

nejdražší položkou při realizaci akcí na
výstavbu či opravy VO. Chodníky v obci
jsou ve špatném stavu a další výkopy by
jim rozhodně neprospěly. Výměnu sloupů
a kabelového vedení bychom v budoucnu
rádi realizovali na etapy, a to v rámci akcí
zaměřených na rekonstrukci chodníků.
Bude tak možné upravit rozteč a výšku
sloupů, která nyní není zcela vyhovující. Nová svítidla mají sice optickou část
navrženou tak, aby se světlo rozptylovalo
co nejvíce do stran mezi sloupy, přesto na
některých místech zůstávají temné kouty.
Pozorný občan si ale nemohl nevšimnout,
že nyní světlo prostupuje i do míst, která
dřív zůstávala neosvětlená.
A kolik to stálo? Na akci jsme požádali o příspěvek ze Středočeského
Fondu obnovy venkova. Tato relativně
administrativně jednoduchá dotace byla
určena pro obce do 2000 obyvatel. Maximální výše příspěvku byla pro jednotlivé obce byla odvozena od počtu trvale
přihlášených obyvatel k 31.12. 2016
(výzva byla vyhlášena v roce 2017, příjem žádostí byl ukončen 30. 6. 2020).
Přepočet byl jednoduchý, na každého
obyvatele 1 000 Kč. Maximální výše
příspěvku byla tedy 506 000 Kč. Zde si
dovolím apelovat na spoluobčany, kteří
zde dlouhodobě žijí, ale nemají zde přihlášen trvalý pobyt, zda nechtějí zvážit
svoje dohlášení k TP.
Minimální spoluúčast žadatele byla
20 % a jednou z povinných příloh Žádosti
o příspěvek byla řádně uzavřená smlouva
s dodavatelem. Ten musel být transparentně vybrán v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. Výzva k podání nabídek
byla uveřejněna 9. 5. 2020 a příjem nabídek byl ukončen 15. 6. 2020. Nabídku
poslalo celkem 9 uchazečů. Hodnotícím
kritériem byla cena. Rozptyl cen podaných nabídek nás překvapil. Nejvyšší
byla 991 122 Kč bez DPH, nejnižší, a tím
tedy i vítězná, byla 451 050 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota díla přitom byla
800 000 Kč. Vybraný dodavatel, brněnská
ﬁrma LAMBERGA s.r.o., zdůvodnil nezvykle nízkou nabídku tím, že je přímým

výrobcem svítidel, tedy si může dovolit
takto nízkou nabídkovou cenu. Vysokou
kvalitu dodaných svítidel jsme se snažili
zajistit hned v zadávacím řízení. Podmínkou tedy bylo, aby na svítidlo byla záruka
min. 10 let, aby svítidlo šlo otevřít beznástrojově, aby jednotlivé komponenty byly
vyměnitelné pro případné opravy, korpus
svítidla musel být vyroben z litého hliníku, difuzor světla musel být skleněný atd.
Na trhu lze sehnat jistě i levnější svítidla,
ale s pochybnou kvalitou. Obec není tak
bohatá, aby si mohla pořizovat levné věci.
Aby nezůstala nevyužita část ﬁnančních
prostředků, které byly ve Středočeském
Fondu obnovy venkova pro naši obec „připraveny“, rychle jsme vybrali zhotovitele
na „Demontáž starých a instalaci nových
svítidel VO v obci Rostoklaty“. Oslovili jsme čtyři dodavatele, nabídku poslali
tři z nich. Nejvýhodnější nabídku podaly
Technické služby Města Český Brod, a to
na 132 992 Kč bez DPH. V ceně zakázky
bylo zahrnuto i provedení revize VO.
Věříme, že nové LED veřejné osvětlení
oceníte a přinese i částečnou úsporu obecního rozpočtu. Pokud by se podařilo ušetřit alespoň polovinu nákladů na el. energii
pro provoz VO, je návratnost podílu obce
na celé akci v horizontu cca tří let.
Ze zmíněného Fondu jsme mohli samozřejmě pořídit jiné věci, např. herní prvek
na dětské hřiště, opravit část chodníku,
pořídit komunální techniku, opravit část
některé z obecních budov atp. Rozhodli
jsme se prostředky použít na modernizaci
VO, protože nám to přišlo takto spravedlivé. Chtěli jsme, aby z vybrané akce měl
užitek co největší okruh obyvatel, ne pouze omezená skupina.
Nová LED svítidla jsou výkonnější
a mohou více oslňovat, svítit nepříjemně do oken Vašich nemovitostí. Každé
svítidlo má kloub a lze tak nastavit jeho
sklon. V případě, že byste chtěli někde
upravit sklon svítidla, nebo měli jiné
připomínky k VO, neváhejte kontaktovat OÚ Rostoklaty, pokusíme se společně problém vyřešit.
Jiří Mokošín

OBEC ROSTOKLATY VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ SÁZÍME STROMY A MYSLIVECKÝM SPOLKEM ROSTOKLATY
VÁS ZVOU NA PODZIMNÍ VÝSADBU 100 STROMŮ A 203 KEŘŮ
21. 11. 2020 Rostoklaty, k.ú. Nová Ves II, lokalita „Skalka“
Zveme všechny malé i velké dobrovolníky na podzimní výsadbu stromů a keřů. V rámci akce osázíme 1 hektar
obecního pozemku. Vzhledem k epidemiologické situaci bude potřeba koordinovat výsadbu tak, aby nedocházelo
ke shlukování osob. Zájemci o účast, přihlaste se pomocí SMS na 724 179 707 (starosta), podrobné info se dozvíte
v týdnu před akcí.

Zvěstovatel
Rostoklatský
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