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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 

Slovo 
starostky

R áda bych se v krát-
kosti vrátila k bohaté 

sněhové nadílce, která 
nás zasypala začátkem 
ledna. V prosinci loňského 
roku obecní úřad zveřej-
nil inzerát, že přijme tři 
pracovníky na úklid sněhu. 
Vzhledem k počtu našich 
obyvatel evidovaných 
na ÚP jsme se domnívali, 
že nebude problém pra-
covní sílu zajistit. Přihlásil 
se pouze jeden muž, se 
kterým byla uzavřena 
dohoda o provedení práce. 
Jeho úkolem je zajistit 
hlavní „chodníkové trasy“, 
tj. střed obce, autobusové 
zastávky a cesta k zastáv-
kám ČD. 

Ráda bych poděkovala 
většině z Vás, kteří prová-
děli úklid svých přilehlých 
chodníků. S Vaší pomocí 
se velmi brzy chodníky 
v obci staly průchozími. 

Úklid silnice I. a III. tří-
dy tradičně zajišťuje SÚS, 
provozovna Český Brod, 
na místních komunikacích 
uklízí p. Krupka z Tuklat. 
Poděkování patří i místní 
provozovně Řepařského 
institutu, který odklidil, 
za režijní náklady sníh 
z hlavní silnice v obci, 
která je nadměrně zatěžo-
vána nákladní dopravou 
a autobusy, a obnovil tak 
průjezdnost pro oba směry. 

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 do 10. každého měsíce. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně. Vytisklo Úvalské copycentrum

Radka Nováková

Úprava zeleně 
na hřbitově 
v Rostoklatech

Parkování motorových vozidel 
Ž ádáme obyvatele, aby 

dodržovali stavební zá-
kon o parkování motorových 
vozidel. Dle tohoto zákona je 
každý povinen parkovat vozi-
dlo na vlastním pozemku.

Parkováním na místní ko-
munikaci či na silnici III. 
tř. znemožňujete  provádění 

zimního úklidu a ztěžujete 
veřejnou obsluhu (tj. svoz 
TKO, zásobování apod).

Trvalé stání na obecních 
komunikacích je možné dle 
OZV po dohodě s OÚ a je 
zpoplatněno.

Děkujeme 
obecní úřad

V  říjnovém čísle RZ jsme Vás 
informovali o zahájení jednání 

ohledně převodu pozemků hřbitova 
a budovy márnice z UZSVM na obec. 
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pod-
mínky převodu ÚZSVM a zahájilo 
přípravy ke kácení a nové výsadbě. 

Vzhledem k tomu, že předmětné 
pozemky jsou vedeny jako bývalé 
pozemky ŘKC a týká se jich resti-
tuční nárok, ÚZSVM podmínil pře-
vod jejím souhlasem. ŘKC v lednu 
zaslala ÚZSVM své zamítavé stano-
visko a tím převod znemožnila. Ve-
dení obce požádalo ředitele ÚZSVM 
Kolín o jednání. Na schůzce byl 
domluven nový postup – ÚZSVM 
nabídl ŘKC, že předmětné pozem-
ky jim budou bezúplatně převedeny. 
Následně proběhla schůzka s česko-
brodským farářem panem Kociánem, 
který předpokládá, že církev bude 
s převodem souhlasit. Vedení obce 
apelovalo na rychlé zahájení údržby 
na hřbitově, tak aby se předešlo vzni-
ku škody či úrazu. To bylo panem 
farářem přislíbeno. 

Co z toho vyplývá pro obec? Obec 
ŘKC poskytla zpracované posud-
ky na zeleň. Nový vlastník uvede 
svůj majetek do bezpečného stavu 
a bude zahájeno jednání o spolupráci 
na správě hřbitova. n

N a sklonku loňského roku 
jsme dostali na obecní úřad 

pozvání na koncert pěveckého 
souboru Velehlas a Velehlásek 
z obce Velenice u Poděbrad. Jistě 
si vzpomínáte na jejich vystoupe-
ní v Rostoklatech v rámci Benefi-
ce a Vánočního koncertu v koste-
le sv. Martina.

Z důvodu probíhající rekon-
strukce kostela jsme nemohli le-
tos uspořádat žádné vystoupení, 
a tak v rámci navázaných přá-
telských styků jsem se zúčastnil 
jejich Vánočního koncertu přímo 
ve Velenicích. Byl jsem srdečně 
přivítán a bylo mi uloženo vyří-
dit pozdravy všem příznivcům 

v Rostoklatech s tím, že se již 
těší na příležitost vystoupit opět 
v naší obci po dokončení prací 
v letních měsících. Plním s ra-

dostí tento úkol a věřím, že nám 
pěvecký soubor poskytne opět 
příjemný kulturní zážitek. n

Josef Lukáš, místostarosta

Pozdrav z Velenic

Pěvecký  
soubor při 
vánočním 

koncertu

Statistika roku 2009

počet obyvatel 
k 31. 12. 2009: 470 
muži 236 
ženy 234

úmrtí 
muži 2 , ženy 3

odstěhovali se 
muži 3, ženy 2 

přistěhovali se
muži 15, ženy 14 

narození 
muži 3, ženy 1 

statistika jmen 
Josef 19x 
Jiří 16 x 
Jan 14 x 
Jaroslav 14 x  
Jana 17 x 
Marie 14 x 

průměrny věk  
40 let 
muži 38, ženy 41
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V  lednu 2008 se obec Rostoklaty 
stala vlastníkem kulturní pa-

mátky, dominanty obce, kostela sv. 
Martina. 

Již v říjnu 2008 byla podána do-
tační žádost na SZIF, která byla 
kladně vyřízena, a obci byla v dub-
nu 2009 přiznána dotace ve výši 
4 031 000 Kč. 

V červnu 2009 proběhlo výběro-
vé řízení (VŘ) na zhotovitele, bylo 
osloveno 6 společností. V termí-
nu bylo doručeno 5 obálek. Dne 
1. 7. 2009 proběhlo otevírání obá-
lek. Pro formální nedostatky byla 
vyřazena 1 společnost, posuzováno 
bylo 5 nabídek. Nejvyšší nabíd-
ková cena byla 4 849 767 korun, 
nejnižší 3 924 967,71 Kč (ceny vč. 
10% rezervy na vícepráce a DPH). 
Vybraným uchazečem byla spo-
lečnost Gema Art Group, a. s., Pra-
ha 1. Smluvní termíny dle smlouvy 
o dílo byly stanoveny od 15. 7. 2009 
do 15. 12. 2009.

Byly zahájeny práce na opravě 
vnějších omítek věže kostela, byla 
provedena injektáž zdiva. Pokračo-
valy práce na kopuli věže. Vzhle-
dem ke špatnému stavu dřevěného 
krovu kopule rozhodla provádějící 
firma o sejmutí kopule a provedení 
oprav na zemi. Souběžně pokra-
čovaly práce na výměně stropních 
trámů v lodi kostela. Musely být 
demontovány varhany, které bráni-
ly výměně. Prováděná rekonstruk-
ce byla pod pravidelným dohledem 
pracovnic stavebního úřadu – od-
boru památkové péče a pracovnice 
Národního památkového ústavu 
(NPÚ), vedení obce. Stavbu dozoro-
val technický dozor, technik BOZP 
a autor projektu. Stavba 

probíhala bez větších problémů 
a průběh odpovídal stavu budovy. 
S pracovníky NPÚ jsme občas měli 
rozdílné pohledy na nový vzhled, 
ale vzájemná, někdy velmi dlouhá 
jednání vedla ve většině případů 
ke spokojenosti obou stran. V lednu 
obec se zhotovitelem sepsala zápis 
o vadách a nedodělcích. Vzhledem 
k zimnímu období dojde k jejich od-
stranění v jarních měsících, nejpoz-
ději do 31. 5. 2010. Z tohoto důvodu 
bude lešení zatím ponecháno okolo 
kostela a pohled na částečně oprave-
ný kostel si budeme moci vychutnat 
až po demontáži lešení.

V průběhu re-
konstrukce došlo 
mininálně ke dvě-
ma významným 
okamžikům. Tím 
prvním bylo se-
jmutí věže a od-
halení dvou že-
lezných pouzder 
v cibuli (resp. ma-
kovici) věže s pa-
mětními spisy z let 
1795, 1849, 1878 
a z roku 1929. 
Na listiny nás upo-
zornil zápis v kro-
nice obce Limu-
zy, naše kronika 
v době uložení ne-
byla vedena.

První pouzdro– 
dokumenty byly narušeny rzí a vlh-
kostí. Přiložena byla bankovka pěti 
zlatých z roku 1848, vizitka truhláře 
a tři dobové mince. Národní archiv 
Praha provedl zdarma dezinfekci do-
kumentů a fakulta restaurování 

provedla jejich re-
staurování. Celkové 
náklady na restauro-
vání 12 dokumentů 
činily 6 000 korun.

Druhé pouz-
dro obsahovalo 
pamětní spisy 
Rostoklat a Li-
muz z ukládá-

ní do věže z let 1929–30 
a šest mincí.

Druhým významným 
okamžikem bylo vyzved-
nutí opravené kopule 
zpět na věž. Před samot-
ným vyzvednutím byly 
do makovice uloženy 
opět dvě – tentokráte 
nerezové – schránky. 
Do první z nich byly ulo-
ženy nejstarší, zrestaurované doku-
menty, tedy z let 1795, 1849, 1878. 
Do druhé schránky byly uloženy do-
kumenty z roku 1929 a nové pamět-
ní spisy z roku 2009 obce Rostoklaty 

a Nové Vsi II a dále obce Limuzy. 
S textem pamětního spisu Vás sezná-
míme v některém dalším vydání RZ. 

K průběhu rekonstrukce byla 
zpracována prezentace a zhlédnout 
ji můžete na webu obce.

Finanční vypořádání dotace plá-
nujeme nejpozději na srpen 2010.

Na závěr této rekapitulace bych 
ráda poděkovala těm, kteří větší mě-
rou přispěli k úspěšnému ukončení 
I. etapy rekonstrukce, a to jmeno-
vitě: Ing. L. Udatnému, projektan-
tovi, Ing. M. Kabelkovi, který bez-
úplatně zpracoval žádosti o dotaci, 
Ing. R. Marešové a paní P. Falduso-
vé – pracovnicím MěÚ Český Brod, 
panu M. Herzogovi, technickému 
dozoru, paní J. Černochové, pracov-
nici NPÚ, panu J. Remlerovi, tech-
nikovi BOZP. n

Rekonstrukce kostela sv. Martina - 
Dokončení I. etapy

Životní jubilea 

LEDEN
Josef Mestek, Aurelia 
Škopová, Drahoslava 
Burianová, Jaroslav Hrábek, 
Jaroslav Strnad, Jaroslav 
Stejskal, Emílie Hamtáková, 
Olga Malíková a Jiřina 
Jouglová, všichni z Rostoklat
kulaté výročí: Bohuslav 
Nezavdal z Rostoklat

ÚNOR
Věra Brožková, Ján 
Domitrek, Zdenka 
Libichová, Eva Křečková 
a Venuše Hegedüšová, 
všichni z Rostoklat

Poplatky

Připomínáme, že splatnost 
poplatku za svoz KO a psy 
je do 28. 2. 2010.

Nálepky na BIO odpad jsou 
k dispozici na OÚ.

Pracovní příležitost

Hledáme brigádníky na úklid 
sněhu
místo: Nová Ves II
odměna: 1 000 Kč/měs.
místo: Rostoklaty - v roz-
sahu pro dva pracovníky
odměna: 4 000 Kč/měs./
prac.
podmínky:  
V odměně je zahrnuto
l  pohotovost v zimním 

období 
l  úklid přidělených prostor 
l  úklid pomocí hrabla 
l  odklizení sněhu bude 

zajištěno do 7. hod. ranní 
Bližší informace na Obecním 
úřadě Rostoklaty

Pozor
Zákaz vstupu do prostoru 
tribuny na fotbalovém hřišti 
v Rostoklatech.
Vlivem velkého zatížení 
došlo ke statickému na-
rušení kovové konstrukce 
zastřešení tribuny. Bylo 
provedeno provizorní zajiš-
tění a do prostoru tribuny je 
zákaz vstupu. 
Vyzýváme především 
rodiče, aby o nebezpečí 
informovali své děti.

V  loňském roce se uskutečnil v Brně 
diskusní večer českých intelektuálů 

ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, 
na kterém formulovali odpověď na otázky: 
Jakou vlastně máme dnes naději? Jakých 
je podle vás deset nejdůležitějších hodnot, 
na kterých by měla stát budoucnost české 
společnosti?

Vznikl sestřih výroků sestavený z někte-
rých formulací, které se v odpovědích ob-
jevily. Není nic jednoduššího než si myslet, 
že blahobyt bude trvat věčně. Nebude. Spo-
lečnost naší republiky se začíná pozvolna, 
ale nicméně nebezpečně blížit ke kritické-
mu bodu rozpadu hodnot. Ten by se násled-
ně mohl zasloužit i o rozpad společnosti. 
Naši studenti vykazují postupně horší vý-
sledky v řadě oborů, a to zejména ve srov-
nání s jinými zeměmi.

V rámci Evropské unie zaostáváme v po-
čtu vysokoškolsky vzdělaných osob v popu-
laci. Byla přerušena kontinuita s evropskou 
i světovou intelektuální elitou. V národě je 
zřetelná absence duchovních hodnot.

Jak z toho ven?
Podporou výuky světových jazyků u celé 

populace.
Na 2. stupni základních škol je třeba po-

sílit výuku moderních dějin.
Pěstovat kritické myšlení spočívající 

ve schopnosti vést dialog a argumentovat.
Zvýšit společenský respekt k pravidlům.
Nelhat. 
Nepodplácet. Nekrást.
Nepřejídat se. 
Nezávidět.
Být hrdý na svou zem. 
Naučit se znovu úctě a vděčnosti za své 

bytí.
Pomáhat slabším. 
Mluvit pravdu. Držet slovo. 
Být poctivý. Čestný. Skromný. Slušný. 

Mít úctu. 
Jsme relativně malá země, a tudíž je pro 

nás trapnější role velikášství. Na vedoucích 
místech v národě ať stojí osobnosti, niko-
liv mravní trosky. Lhostejnost k druhým 
a lhostejnost k osudu celku je přesně to, co 
otevírá dveře zlu.

Důležité je taky – číst si.
Jde o to, aby fungovala krása, a to nejen 

zjevná.
Velkou a doposud nejmenovanou hodno-

tou tedy musí být udržování paměti (posta-
vené na lásce). Ze všeho nejvíc dnes totiž 
potřebujeme duchovnost. Je třeba osvojit si 

znovu schopnost slavit svátky. Za zásadní 
považujeme zákonem stanovenou zavírací 
dobu všech obchodů o nedělích a svátcích 
– jednak abychom změnili svůj životní styl, 
jednak aby mohli mít volno také všechny 
prodavačky, všichni pekaři a všichni řidiči 
aut, kteří nám vozí blahobyt. Často to bý-
vají matky, které tak chybějí v rodinách....

Nejdůležitější hodnotou každé společ-
nosti je totiž rodina. 

Potřebujeme rozvinout novou kvalitu 
úcty, novou podobu spirituality, která do-
káže hlouběji porozumět skrytému géniu 
života. 

Svobodně myslet a svobodně mluvit.
Převzít odpovědnost za věci veřejné.
Odmítnout život na úkor budoucnosti.
Naučit se žít život jako službu. Mít radost 

ze štěstí druhých.
Nic není samozřejmé
Co je samozřejmého na tom, že vůbec 

existuji? Co je samozřejmého na tom, že 
existuje – navzdory základním fyzikál-
ním zákonům vesmíru – živý tvor, který se 
může něčemu divit? A co je samozřejmé-
ho na tom, že existuje vůbec vesmír, tento 
nepředstavitelně velký soubor nepředstavi-
telně podivných událostí, objektů, proč to 
všechno je, proč vůbec něco je. To nevíme 
a nikdy se nedozvíme. Není vyloučeno, že 
to všechno je zde jen proto, abychom se 
měli čemu divit. A že my tu jsme jen proto, 
aby se měl kdo divit. Ale takovými úvaha-
mi žádné tajemství neodstraníme. Ihned se 
lze zeptat: proč je vůbec zapotřebí, aby se 
někdo něčemu divil?

Česká republika se v posledku musí, ať 
se jí to líbí nebo ne, vyrovnat s postojem 
k otázce existence Boha. Bájnému mýtu ší-
řenému před dvaceti lety, že naším jediným 
a nejdůležitějším „bohem“ je ekonomika, 
snad už dnes nevěří ani ten, kdo ho tenkrát 
tak vehementně proklamoval. Je třeba při-
znat svá pochybení.

Úplně na závěr pak navrhujeme vytvoře-
ní instituce Evropské knihovny na českém 
území. Mělo by se začít uvažovat o knihov-
ně jako instituci, která by mohla změnit po-
stavení Prahy a České republiky ve vztahu 
k celé Evropě.

21. století bude stoletím celosvětového 
rozvoje znalostní společnosti. Naše země 
má ty nejlepší předpoklady stát se jedním 
z nejvýznamnějších vzdělanostních cen-
ter Evropy. n

 Převzato z MF Dnes

Česká vize

Rád bych se s Vámi podělil o zajímavý názor k vizi Česka. 
Jistě Vás níže uvedené přiměje k zamyšlení. Josef Lukáš

Ukázka 
nových 

pamětních 
spisů z roku 

2009

Pět zlatých  
z roku 1848


