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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO,
NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU
sobota 6. listopadu 2021
Rostoklaty u OÚ – 9.25–10.10 hod.
Nová Ves II u rybníka– 10.20–10.45 hod.





DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU PATŘÍ:
Absorbční činidla a ﬁltrační materiály (hadry od olejů)
 Obaly obsahující zbytky NO
 Pneumatiky (pouze osobní, bez disků)
 Baterie a akumulátory (olověné)
 Kyseliny
 Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazené zařízení obsahující chlorﬂuoruhlovodíky
(lednice)
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
 Monočlánky
 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.
Žádáme občany, aby na svoz nepřinášeli plasty, textil,
sklo, kovy, tedy veškerý odpad, který lze řádně vytřídit.
!!! NEPŘEBÍRÁME LÉKY, ETERNIT, ASFALTOVÉ
LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ
ODPADY !!!
Drobné množství stavební suťi bude možné odložit do
kontejneru ve dvoře 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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Harmonika u rybníka

Červencový podvečer a harmonika, příjemné
zakončení jedné středy. Amatérský harmonikář
Pavel Tesárek se spolu se svou ženou Lenkou
a jejich Eliškou postarali o uspořádání velmi
milé akce – a za to jim patří velký dík. Díky
za dvě hodiny písniček a povídání, za skvělou
atmosféru v příjemném prostředí.
Nevím, kdo donesl koláč, koblihy, ale když
jsem viděla, jak to vše přišlo k chuti nejen dětem, nápad jsem velmi ocenila. Pavel hrál výborně, komunikoval s diváky, dokázal si udržet
pozornost i menších dětí. Chytrým tahem,
zařadil Generála Laudóna a slíbil oblíbené Hlava, ramena, kolena… děcka reagovala skvěle,
bezprostředně. Myslím, že se bavili všichni.
V neposlední řadě bych chtěla zmínit charitativní přesah, který tato akce měla. Na dobrovolných příspěvcích se vybralo 7 tisíc korun,
které Tesárkovi odeslali rodině Martiniakových
do Mikulčic, jejichž dům byl v červenci zasažen
tornádem.
Myslím si, že uspořádání této akce byl výborný nápad, který by neměl zapadnout. Bylo
by pěkné scházet se takto častěji. Pro nás,
náplavu, jsou akce tohoto druhu jednou z mála
možností, jak se poznávat s místními lidmi. Děkujeme za tuto možnost.
(Katka Pilařová)

Léto uteklo jako voda, možná
i proto, že letos jí bylo opravdu
hodně. Dle statistik ČHMÚ
spadlo za měsíc červen na
území Středočeského kraje
142,4 % srážek normálu
(období od r. 1981 do r. 2010).
Za měsíc červenec to bylo
131,4 % normálu. Teplotně
byl červen silně nadnormální,
průměrná teplota v našem
regionu byla o celé 3 °C vyšší
oproti normálu. Takové počasí
vytvořilo ideální podmínky pro
růst zeleně. Chladný nástup jara
lehce oddálil první seč obecních
ploch, ale teplé a vlhké letní
měsíce vše dohnaly. Například
živé ploty z pamelníku jsme
již udržovali čtyřikrát oproti
dvěma zásahům v běžném roce,
příkop vedle cesty spojující
obě části naší obce jsme
projížděli čtyřikrát traktorem
s mulčovačem, v minulých
letech postačily seče dvě. Tento
postřeh máte jistě i Vy ze svých
zahrad. Projevilo se to i na
váze svezeného BIOodpadu
z obce. Za červenec 2020 jste
do BIOpopelnici odevzdali
8,43 tun, za červenec letošního
roku to bylo již 11,64 tun,
tedy o 38 % více! Ploch, které
obecní zaměstnanci udržují,
není málo a stále jich přibývá.
Bohužel ubývá lidí, kteří jsou
ochotní udržovat zeleň před
svými nemovitostmi. Těm pár
jedincům, pro které nekončí
svět na hranici pozemku
a pečují i o veřejné prostranství,
bych chtěl na tomto místě
poděkovat. Nedaleko nás je
obec o sto obyvatelích, kde
nemají žádného obecního
zaměstnance pro údržbu zeleně,
neboť každý občan si hledí
toho, aby okolí jeho domu bylo
čisté a upravené. Když jsem
hovořil s tamním starostou na
toto téma, tiše jsem mu záviděl.
pokračování na straně 3
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UPOZORNĚNÍ
Úřední hodiny se po
prázdninách vrací zpět:
Pondělí: 8–13 a 17–19 hod.
Středa: 8–13 a 17–19 hod.

VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
Informujeme, že ve
dnech 8.–9. 10. 2021
budou probíhat volby do
Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Informace
o voličských průkazech,
způsobech hlasování
a další důležité informace,
jako např. informace pro
voliče v karanténě/ izolaci
v souvislosti s nemocí
COVID – 19, naleznete na
webových stránkách obce
www.rostoklaty.cz.

NÁVŠTĚVA KOMINÍKA
Na třetí zářijový víkend – ve
dnech 17.–19. 9. 2021 – je
do obou částí obce objednán
kominík pan Matěj Stehlík
z Klučova na pravidelnou revizi
spalinových cest. Cena za
jeden průduch je 500,- Kč.
Zájemci o revizi, kontaktujte
starostu na tel.: 724 179 707
pro sjednání přesného termínu
kontroly ve Vaší nemovitosti.

Odpady 100x dokola…
Pozorný čtenář tuto informaci zachytil již v minulém vydání RZ, ale pro důležitost informace se
budeme rádi opakovat. Stojíme před nelehkou volbou a naše rozhodnutí musí padnout do konce roku.
Jisté je, že zdražení poplatku za odpad se opravdu
nevyhneme. Ale chceme najít co nejspravedlivější
a co nejméně bolestný způsob a skutečně dostát
slovům – „kdo třídí - ušetří“.
Nový systém nepočítá se snížením četnosti
vyvážení. Stále zůstává 12 měsíců s frekvencí 1x za
14 dnů = 26 svozů.
Jak už možná víte, obce mají možnost při
zvolení způsobu výběru poplatku na výběr ze dvou
možností. Rádi Vám představíme všechny varianty
a také něco málo o nich rozepíšeme podrobněji.
První způsob – výběr poplatku za občana
(stávající systém)
Největší problém, který spatřujeme v zachování
toho stavu je fakt, že poplatek se smí vybírat pouze
od osob s trvale hlášeným pobytem v obci. A zde
nastává největší úskalí tohoto systému. Bohužel ne
všichni, kteří se v obci zdržují a odpad produkují zde mají i nahlášené trvalé bydliště. A i kdyby
zdržující dobrovolně chtěl poplatek zaplatit, tak
toto zákon neumožňuje. Na druhou stranu by obec
měla vybírat poplatek od lidí, kteří zde trvalý pobyt mají, ale v obci se nezdržují a odpad neprodukují.
Tento způsob lze chápat jako takový „paušál“ či
„neomezený tarif “ – zaplať x00,- Kč za rok a házej
do popelnice co chceš a v jakémkoliv množství.
Tato forma způsobu výběru poplatku se nám
nezdá dobrá a dle našich propočtů bychom museli
výrazně navýšit výši poplatku.
Druhý způsob – výběr poplatku za nemovitost
U tohoto způsobu je třeba vybrat jednu ze tří možností, co bude základem pro výpočet výše poplatku.
• 1 možnost – výběr poplatku za kilogramy
• 2 možnost – výběr za litry
U těchto dvou variant spatřujeme jednu velkou
překážku a to je prozatím ne příliš dokonalý
systém vážení odpadů. Svozová firma NYKOS
má s tímto systémem již zkušenost a rozhodně
jej nedoporučuje. Výrazně se prodlužuje doba
svozu (ustálení vážícího zařízení, zvážení plné
nádoby, výklop nádoby, zvážení prázdné nádoby),

prodeji nemovitosti by mohla nastat další prodleva
s vybráním poplatku, dohledáváním původních
majitelů (tzn. původců odpadu), jistě by došlo
k rozporování váhy či objemu odevzdaného
odpadu a podobně.
• 3 možnost – kapacita nádob ( zatím
nejpravděpodobnější cesta, kterou se nejspíše
vydáme)
Tato varianta se nám zdá nejlogičtější
a nejspravedlivější. Svědomitě třídím a už nějaký
ten pátek popelnice mám, tzn. znám průměrnou
velikost svého vyprodukovaného odpadu. Vím, že
popelnici na komunál o velikosti cca 240 litů (stejně
velká jako barevné) naplním sotva z poloviny, takže
vyprodukuji 120l jednou za 14 dnů. Bude mi tedy
stačit objednat si nádobu o velikosti 120l.
I zde se systém dotkne některých rodin. Vždy
bude někdo, koho se zdražení dotkne, ale je jen
na nás, jak velkou nádobu použijeme. Pokud jsou
v domácnosti čtyři lidé a jejich odpad se vejde
do 120l popelnice, tak ušetří. Ano, nový zákon je
cílený zejména na snižování produkce směsného
komunálního odpadu. To, že zákon není úplně
dokonalý, vědí všichni, nám nezbývá nic jiného
než se jím řídit.
A ano, slyšíme první argument: „V létě se
vejdu, ale co v zimě s popelem?!“ A samozřejmě
se najdou i jiné důvody, kdy se do popelnice
nevejdeme – narození potomka, péče o seniora,
nemocného člena domácnosti – tyto životní
situace často znamenají velikou produkci
použitých hygienických pomůcek. Pro tuto situaci
máme návrh řešení a tou by byla možnost tzv.
mimořádného svozu za adekvátní poplatek.
Je nám jasný i druhý argument a tím je náklad
na pořízení nové nádoby. Zde se snažíme trošku
promyslet jak se k tomuto postavit. Určitě se dá
mezi sousedy dohodnout a velikostně nádoby
vyměnit. Nicméně mnoho z nás má již popelnice
popsané s číslem nemovitosti, ke které nádoba
patří, ale i tak se dá v rámci nemovitosti nádoby
mezi sebou prohodit. „Mám na bio 120, ta mi
vystačí na komunál a z popelnice na směs 240l
udělám bio.“ Zde bude nutné nějak nádoby mezi
sebou viditelně rozlišit, nejlépe nápisem BIO a tak
úřad bude nabízet možnost zdarma dle šablony
nastříkání nápisu SKO a BIO na nádoby. Ale i přes
tuto komplikaci věříme, že nově nastavený systém
bude spravedlivější.

Přehled produkce odpadů z obce Rostoklaty v jednotlivých letech:

SVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Podzimní svoz proběhne
6. 11. 2021 v časech:
9.25–10.10 hod., stanoviště
Rostoklaty – u Obecního
úřadu,
10.20–10.45, stanoviště Nová
Ves II – u rybníka.
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ODPADY (v t)

2016

2017

Směsný komunální odpad
Papír
Plasty
Bio

132,8
9,4
9,4
72,10

126,1
11,4
10,2
67,94

vyšší náročnost administrativu - evidence nádob,
problémy s námrazou či sněhem v zimních měsících
apod. Zároveň máme reálnou obavu, že by lidé
neodevzdávali odpad jen do svých nádob a řešili
bychom jenom samé spory. Dalším problémem
je fakt, že se poplatek smí vybírat až zpětně (což
je logické), ale bohužel až za celý kalendářní rok.
Tím pádem, při odstěhování se nájemníka, nebo

2018
117,6
13,1
12,0
55,83

2019

2020

109,0
13,4
12,4
63,53

123,9
16,4
14,3
79,27

Průměrná produkce odpadů za rok 2020 při
541 obyvatelích je cca 0,227 tun ročně na osobu.
Ale i tak je nutno podotknout, že na tom jsme
podstatně lépe, než okolní obce nebo celý kraj.
O čemž svědčí i umístění v krajské soutěži obcí
”My třídíme nejlépe 2020”. V kategorii 500-1999
obyvatel za rok 2020 jsme se umístili na krásném
49. místě z 433 obcí. Bohužel to nestačí.

1 zlatý 45 krejcarů a propít piva za 8 zlatých
(!). Poprava byla vykonána 7. září, kdy kat na
náměstí v Říčanech veřejně vyvolal rozsudek
a odvedl odsouzenou v doprovodu uhříněveského faráře Jana Ignáce Straky z městského
radničního vězení za město k šibenici na místě
zvaném Na Spravedlnosti (dnes křížek s lípou
u hřbitova v ulici K Solné stezce). Pověst hovoří, že tam stávaly šibenice dvě, první pěkně
malovaná a hoblovaná pro říčanské a druhá
hrubě tesaná pro přespolní. Kat zde Kateřinu
Zarmoucenou za přítomnosti obecenstva na
špalku dle rozsudku popravil. Po výkonu trestu
se popravní mistr, jeho pacholek, farář a zástupci města odebrali na oběd v hostinci U markytána, kde pojedli 3 kapry po 9 krejcarech a za

pivo se platilo 3 zlaté. Celkem přišly náklady
za soudní proces a výkon trestu na závratných
56 zlatých 51 krejcarů, z čehož šlo 5 zlatých
45 krejcarů Apelačnímu soudu do Prahy, 15
krejcarů královské odměny obdržel říčanský
konšel (radní) Tísek jako cestovné za přinesení rozsudku z Prahy, kouřimský kat obdržel
za výkon 17 zlatých 30 krejcarů a za vyvolání
rozsudku obdrželi kat i pacholek po 1 zlatém
10 krejcarech. Následujícího dne poděkovala
Městská rada Říčany kouřimským za zapůjčení
kata společně se stížností na nepřístojné chování jeho pacholka.
Představte si, že na východ od Nové Vsi
II se nad Českým Brodem v nadmořské výšce
251 metrů nachází návrší někdy zvané Na Sp-

ravedlnosti, dříve Šibeniční vrch, kde se asi do
roku 1800 tyčila kamenná českobrodská šibenice. Na tomto místě popravní mistr na základě
soudních rozsudků ukončoval životy provinilců
– mužů i žen. Tříbokou kamennou šibenici nad
městem můžete rozeznat na výřezu vojenského
mapování z let 1764–1767, kdy lze v pravé části
obrázku rozeznat nápis Galgen b[erg] – Šibeniční vrch, ale i kolmo procházející polní cestu
(dnes ulice Jiřího Wolkera), doplněnou na severním konci u křížení s vídeňskou silnicí (dnes
Žižkova ulice) výklenkovou kapličkou sv. Jana
Nepomuckého z roku 1726 v podobě červeného symbolu a dole pod křížením polních cest při
cestě do Tismic druhou tříbokou výklenkovou
kapličku sv. Blažeje z roku 1729. (Jan Psota)

Přidání kontejnerových míst v Rostoklatech
a v Nové Vsi II
Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel a ke
snaze dosáhnout co nejlepšího vytřídění odpadu jsme zadali svozové společnosti požadavek o vytvoření nových kontejnerových hnízd.
V Rostoklatech v lokalitě U Křížku bude přidán

kontejner na směsné sklo a na
kovy, stejně tak Nové Vsi II
v lokalitě u ČOV.
Pro směsné kontejnery na
sklo jsme se rozhodli hlavně
z důvodů potřeby menší kapacity sběrné nádoby. Lokality
jsou v poměrně nefrekventovaných částech a opravdu je

z více než 90% využijí místní. Jedním z faktorů
byl i obecný problém, že někteří i do bílého skla
vhazují barevné a pak je problém a i vytříděné
bílé sklo bývá „kontaminované“ barevným
a stejně skončí jako barevné. Nicméně i tak se
každé třídění počítá.
Tímto krokem doufáme v ještě lepší efektivitu třídění odpadů a že dosáhneme snížení
váhy směsného komunální odpadu.

čerpadla tlakové kanalizace. Vy to poznáte tak,
že Vám jasně svítí červená kontrolka signalizující poruchu. V tomto případě stačí přibližně ve
středu ovládací skříňky zatlačit černé tlačítko
tak, aby sousední, červené tlačítko vystouplo.
Pokud byla hladina v jímce vysoko, začne svítit
i zelená kontrolka (signalizuje právě probíhající
čerpání), po vyčerpání by neměla svítit ani jedna z kontrolek. Někdy mohou slabě kontrolky
prosvěcovat, to ovšem není na závadu.

Sklo rozbijte na menší kusy a vhoďte do nádoby. U rozbíjení buďte opatrní a provádějte jej
nejlépe v kalfasu, kolečku nebo přívěsném vozíku, ze kterého pak pohodlně vymetete i střepy.
Interval svozu těchto nádob je velice dlouhý
a hrozí tak, že v mezičase dojde k rozbití skla
(vítr, vandalismus) a k následnému znečištění
okolí nebezpečnými střepy. Odložený odpad
také přitahuje další odpad, neboť někteří lidé
nabydou dojmu, že větší předměty mohou legálně odkládat u kontejnerových hnízd, to ale
není pravda! Zvláště v Nové Vsi II se nám
u kontejnerů objevují matrace, kočárky, televize. Takto nevhodně odložený odpad nakonec
za Vás uklízí obecní zaměstnanec za notné dávky nadávek na neukázněné neznámé pachatele.
Odpad se nám pak hromadí na dvoře OÚ a čeká
na odevzdání při nejbližším svozu VO a NO,
přitom by tento Váš odpad mohl stejně dobře
počkat na Vašem dvorku.

Pár postřehů…
… k výpadkům elektrického proudu:
O plánovaných odstávkách se Vás snažíme
včas informovat. Někdy se ale stane, že v následku vichřice či jiné nenadálé situace dojde
k neplánované odstávce elektrického proudu.
Voláte do kanceláře nebo na mobil starosty s dotazy, kdy že to zase zapnou a proč to nejde, co
se děje. Vážíme si Vaší důvěry v informovanost
Obecního úřadu, ale Obecní úřad ani starosta
nemá žádnou soukromou VIP linku s ČEZem
a tím pádem nikdo nemá lepší informace než ty,
které naleznete na stránkách ČEZu nebo se dozvíte na bezplatné infolince ČEZu: 800 850 860.
Na této lince, nebo případně na portálu www.
bezstavy.cz (bez šťávy) můžete zjistit informace
o nahlášených poruchách nebo případně sami
nahlásit poruchu. Při posledním hromadném
výpadku se stalo, že opět šla pouze jedna fáze
a proto pro jistotu připomínáme kontrolu kanalizace. (Může spadnout jistič v ovládací skříňce

… ke kontejnerům na tříděný odpad:
U kontejnerových hnízd, zvláště u nádob na
skleněný odpad, se nám čas od času objeví větší
tabule skla, akvária, skleněné sochy, krabice
či pytel zavařovacích sklenic. Předměty, které
se svými rozměry nevejdou do otvoru na sklenice ani do štěrbiny na tabulové sklo. Prosíme,
neopírejte tyto předměty o přilehlé budovy,
o kontejnery, nenechávejte je odložené na zemi.
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Poprava rostoklatské vražedkyně
Dnes si na stránkách zvěstovatele připomeneme zapomenutý kriminální případ, který řešila
vrchnost mezi obyvateli Rostoklat. V příspěvku
k dějinám obce se vrátíme do roku 1667 k případu Kateřiny Zarmoucené z Rostoklat, která
byla za usmrcení novorozence zajata, vězněna,
vyslýchána a odsouzena k popravě. Jak asi tato
událost poznamenala obec o 8 usedlostech a jak
ji dávní obyvatelé prožívali?
Kateřina Zarmoucená bývala svobodnou
mladou děvečkou, zaměstnanou v 60. letech
17. století na selské usedlosti Ondřeje Bady
v Rostoklatech [čp. 6]. Její otec Vavřinec žil
v nedaleké Vykáni, ale rodina se předtím stěhovala z místa na místo aby využila pracovní
příležitosti. Během roku 1666 se Kateřina
začala v Rostoklatech na selské usedlosti stýkat
s pacholkem Jakubem, s nímž se dle výpovědi
z 9. srpna poprvé intimněji poznala „v stodole
když sem šla pro slámu... on mě porazil, a hráli sme spolu, a pravil, abych mu byla povolná,
že na mně žádný nepozná, že mě sobě vezme“.
K milostným hrátkách docházelo po celý rok
a naposledy týden před porodem. Stýkali se
podle jejích slov „každou noc… někdy sem
k němu přišla a on někdy ke mně“. Poslední
červencovou „neděli na pondělek když kohouti
měli spívat v noci“ 31. července 1667 porodila
Kateřina děvčátko, které zardousila „vzala sem
ho za krk a stiskla sem ruce dohromady, vytáhla
sem ho ven, a ono ani neplakalo. Krček mělo již
všecken ztržený“ a mrtvolku zahrabala do hlíny
„prstí a slámou sem ho zaházela v stodole“.
Přestože úkryt zabitého novorozence nebyl
dokonalý, došlo na statku velmi záhy k prozrazení činu. Ženy, pracující na usedlosti s Kateřinou hned poznaly, že rodila. Prozradily ji nalité
prsy. Kateřina nezapírala a k porodu se dobrovolně přiznala. Hned na to nechal hospodář
poslat přes náves pro rostoklatského rychtáře
Jiříka Kočího [čp. 13], který Kateřinu připoutal „do světnice na řetěz k lavici přibyl“, aby
se neodhodlala k útěku. Před soudem bylo sice
později rychtáři vytýkáno, že okamžitě neinformoval hejtmana uhříněveského panství, což
odůvodnil hospodář Bada tím, že z Rostoklat
do Uhříněvsi „jest daleká cesta a bylo již večer,
a ona se tu rychtáři hned přiznala když jí k sobě
přivedl, že měla dítě“, ale rychtář vypověděl,
že se o to pokoušel a jen se s hejtmanem na
zámku minuli: „chtěl sem panu hejtmanu to po-
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Nový zákon o odpadech (s účinností od 1. ledna
2021) zavádí také minimální podíl tříděného
odpadu z celkového množství komunálního odpadu.
Již za 5 let musí Česká republika recyklovat veškerý
svůj komunální odpad z 55 % tzn. do roku 2025.
Dnes se jí to daří pouze ze 41 % vyprodukovaného
komunálního odpadu (dle dat za r.2019). Tato
povinnost zase cílí na třídění odpadů, které se stává
důležitější než dosud. A bude hůř, nastavený cíl pro
oddělené soustřeďování recyklovatelných složek je
do roku 2030 – 60 % a do roku 2035 – 65 %.
Splnění cílů třídění pro obce se může zdát
složité, nicméně tak jako i ve většině obcí i u nás
v komunálu končí i bio odpady. Jakmile se naučíme
nevyhazovat bio do komunálu, poměr se výrazně
překlopí ve prospěch recyklovatelných složek. Bio
stále tvoří 40 % obsahu černých popelnic. Mezi
odpady ukládané na skládku patří směsný odpad
z popelnic a kontejnerů, objemný odpad a odpad
tvořící černé skládky. Vlivem zvýšení poplatku
dojde k nárůstu nákladů na zajišťování odpadového
hospodářství. Naopak tříděných odpadů se

poplatek nijak nedotkne. Pokud tedy vytřídíme více
odpadů (plasty, papír, sklo, kovy, nápojové kartony,
textil, jedlé oleje, bioodpad, nebezpečné odpady,
elektrozařízení), tím jich bude ukládáno méně na
skládku a dojde ke snížení nákladů na odpadové
hospodářství.
O odpadech a jejich třídění se dá napsat opravdu
mnoho a postupem času se z každého z nás stává
specialista v odpadovém hospodářství a bohužel
produkce odpadu i v naší obci roste. Snažíme se
v souladu s novým zákonem přidávat kontejnery
na tříděný odpad a stejně tak jako nový zákon se
snažíme motivovat lidi k třídění. Svozová společnost
dělá maximum, aby vytěžila z tříděného odpadu co
nejvíce a občany to stálo co nejméně, nicméně musí
se začít především u původců, což je každý z nás.
Rádi se s Vámi potkáme akci, kterou jsme
si nazvali „Setkání u popelnic“. Toto setkání
plánujeme na podzim a o přesném datu akce Vás
budeme včas informovovat. Koncept celého setkání
by měl být zejména o případných dotazech, Vašich
postřezích, zkušenostech a nápadech.

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající
se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona
o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění účinném od 1. 1. 2020, které vzhledem k přechodnému období lze v plné šíři uplatnit na
zdaňovací období roku 2022:

věděti, když sem přišel na Ouřenoves, ale byli
tam páni Comisaři, já nemohl s panem hejtmanem mluviti“. Zatímco Kateřina čekala připoutaná řetězem v rostoklatské světnici na to, co
se bude dít, mezitím hledalo celé hospodářství
jejího milence Jakuba, který ze statku po jejím
zadržení stihl uprchnout a pro jistotu se ještě
dokázal ozbrojit ručnicí – střelnou zbraní, za
což byl hospodář Bada krátce uvězněn, dokud
se za něho nepostavili rukojmí.
Kateřina byla 1. srpna předána do zámeckého vězení ve Škvorci, kam nechal 7. srpna
hejtman uhříněveského panství vyslat prostřednictvím říčanské městské rady 10 ozbrojenců
pro její přesun do Říčan k soudu. První výslech
probíhal s Kateřinou 9. srpna u obnoveného
městského soudu v Říčanech, kde před radou
odůvodnila svůj čin zabití
novorozence prostým motivem: „naschvál sem jej
rukama stiskla, abych zase
za děvečku choditi mohla“.
Tři dny poté byly od 9. srpna v Říčanech prováděny výslechy svědků, které
dokreslují nejen okolnosti
činu, způsob tehdejšího
vyšetřování činu i Kateřinino chování k mužům pozorované přáteli i spolupracovníky na selské usedlosti.
Vyšetřování případu vedl
a činnost městského soudu

dozoroval hejtman panství, který poslal soubor vlastních otázek, jimiž měl říčanský soud
podrobit hospodáře selské usedlosti manžele
Ondřeje a Kateřinu Badovi. Badová 17. srpna před soudem tvrdila, že Kateřinu neviděla
sbližovat se s nějakým mužem „nepatřila sem
nikdá nic takového, když se jí někdo dotekl,
ona na něho plila (plivala)“ ale nepozorovala
na ní ani po celou dobu žádné tělesné změny
během těhotenství „žádný si nevšiml, až když
to dítě měla“.
Říčanský městský soud případ předal nadřízenému Apelačnímu soudu v Praze, který ho
30. srpna 1667 (čili 22 dní po prvním výslechu)
ukončil vynesením rozsudku, v němž odsoudil Kateřinu Zarmoucenou k trestu mečem na
hrdle, zahrabáním do země a probitím srdce
kůlem. Za běžných podmínek by měl rozhodovat o Kateřinině trestu hejtman panství.
Městská rada v Říčanech požádala 4. září
1667 Městskou radu v Kouřimi o zapůjčení
kata, jehož kouřimští následujícího dne přislíbili vyslat k výkonu trestu. Říčany svého vlastního kata neměly, získaly ho až v roce 1760,
a tak si do té doby vypůjčovaly popravní mistry
z větších měst v regionu.
Z dochovaných účtů, které měla pokrýt
kontribuční pokladna uhříněveského panství víme, že kouřimský kat do Říčan přitáhl
se svým pacholkem (právním poslem) 6. září
a odjel 8. září. Byl ubytován v knížecí hospodě Na růžku (Masarykovo náměstí 35/4), kde
v průběhu tří dnů dokázal projíst pokrmy za

Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky
v rozsahu, v jakém se na nich nachází
1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných
prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo
3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar,
rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch
mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány
k podnikání V případě pozemků ochranného pásma vodního zdroje I. stupně nedochází k žádným
změnám. Poplatníkům tedy nevznikla ve vztahu ke
změně zákona povinnost podat daňové přiznání k dani
z nemovitých věcí.
Základní podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona
o dani z nemovitých věcí v daňovém přiznání je zápis
krajinných prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad) [který nejpr-

Slovo starosty

pokračování ze strany 1

Žákům a studentům započal nový školní
rok. Jsme velice rádi, že se všechny děti z naší
obce dostaly do prvních tříd, situace byla
opět nejistá a nervozita rodičů i naše v období
kolem zápisů stoupala. Dobrou zprávou na
poli školství je, že projekt Svazkové školy
Český Brod – Doubravčice byl vybrán
jako úspěšný v dotačním programu MŠMT
s názvem Podpora rozvoje infrastruktury

ve musí vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny]
do evidence ekologicky významných prvků v evidenci
LPIS, a to v rozsahu, v jakém se na pozemku nacházejí
k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.
Změny v evidenci ekologicky významných prvků
v evidenci LPIS provádí Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“). Bližší informace k podání
podnětu lze nalézt na adrese:
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_
vyznamnych_prvku
Osvobození pozemků v rozsahu, v jakém se na
nich nachází příkop, mokřad, močál, bažina, skalní
útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních
ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.
Aby mohl být pozemek v rozsahu výměry výše
uvedeného prvku osvobozen podle výše uvedeného
osvobození, musí být evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha a zároveň se
musí nacházet mimo zastavěné území obce a nesmí
být užíván k podnikání. Nezabírá-li výše uvedený prvek celou výměru parcely, osvobození se přizná pouze
ve výměře výše uvedeného prvku.
Více informací naleznete na stránkách obce
www.rostoklaty.cz

základního vzdělávání zřizovaného obcemi
a dobrovolnými svazky obcí. Momentálně
probíhají práce na projektové dokumentaci
a pokud vše půjde dobře, v září 2022 by měly
být zahájeny práce na přístavbě školy ZŠ
Žitomířská. Již teď je zřejmé, že Dobrovolný
svazek obcí bude od ostatních obcí, které
budou chtít využívat navýšenou kapacitu
školy, vyžadovat spoluúčast na financování
neuznatelných nákladů na výstavbu. Jaká
bude výše investičního příspěvku a jakou

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
Budařová Božena
Soukupová Alena
Menšíková Marcela
Weingärtnerová Ladislava
Ševínská Libuše
Hanušová Dagmar
Horký František
Lukáš Josef
Křeček Luboš
Libich Antonín
Svoboda Jaroslav
Drbal Václav
Upozornění: Uvedená forma
zveřejňování jubilantů je v souladu
se Směrnicí na ochranu osobních
údajů (GDPR). Pokud si nepřejete
být uváděni vrubrice Jubilea,
sdělte nám to osobně v kanceláři
OÚ Rostoklaty čp.32, e-mailem:
obec@rostoklaty.cz nebo telefonicky na tel.: 321 672 721.

Dne 15. 9. to již
bude 20 let co
zemřel Jaroslav
Procházka
z Rostoklat 103.
S láskou
vzpomínají Jarka
a Tom Vintrovi.
Děkujeme
za tichou
vzpomínku.

formou bude možné jej uhradit, bychom se
mohli dozvědět již na podzim tohoto roku.
Částka to nebude malá a mnohému z nás
možná „vyrazí dech“, ale zde je potřeba si
uvědomit, že vybudovaná škola bude sloužit
i dalším generacím a investice do vzdělávání
našich dětí je jistě dobrá investice do
budoucnosti.
Přeji příjemné babí léto všem našim
čtenářům.
(Jiří Mokošín)
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Hasičské soustředění 2021

Milí přátelé!
Rok se sešel s rokem a s dětmi jsme vyrazili na
letní soustředění do Jeseníků, jen jsme změnili
místo a ubytovali se ve Zlatých horách v obci
Rejvíz. Kdo ještě místo nenavštívil, vřele doporučujeme. Jelo nás 26 dětí a 8 dospělých.
Na soustředění děti a doprovod vyrazili
v sobotu 10:35 vlakem a zavazadla a proviant
se vezl auty. Cesta vlakem probíhala, až na 20-ti
minutové zpoždění, bez problému a děti si cestu
užily. Po příjezdu vlakem musely ještě děti absolvovat krátkou cestu pěšky.
S dětmi jsme podnikali řadu výletů.
Hned v neděli jsme navštívili Velké Mechové Jezero, kam se jde po pěkném upraveném
dřevěném chodníčku až k vyhlídce na jezero.
V pondělí jsme vyrazili s dětmi na krátkou
procházku po okolí, cesta se ale postupem času
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změnila, z krátké procházky byl náhle dvouhodinový výlet. Dětem se výlet moc líbil, někteří
na něj vzpomínají dodnes.
V úterý jsme měli naplánovaný celodenní výlet do Zlatorudných mlýnů a Hornického
muzea. Trasa měřila celkem 14 km. Počasí nám
přálo, celý den svítilo sluníčko a i prohlídka stála za to.
Středu jsme strávili trénováním hasičských
dovedností u chalupy, abychom je mohli odpoledne prověřit v malém závodě pětičlenných
hlídek. Děti se samozřejmě předvedly v tom
nejlepším světle a všechno hravě zvládly. Také
jsme stihli uspořádat narozeninovou oslavu
s dortem pro všechny děti.
Ve čtvrtek byl naplánován výlet do lázeňského parku v Jeseníku. S dětmi jsme prošli cestu
Víly Ozdravy, kde jsme plnili různé úkoly, doš-

li jsme i na vyhlídku a za odměnu jsme dětem
objednali pizzu. Největší atrakcí bylo pro děti
Balneo.
V pátek dopoledne proběhl turnaj v pingpongu a celkové vyhlášení celého soustředění.
Večer nás čekala ještě bojovka v lese.
Na celodenní výlet jsme vyrazili na 7 km
vzdálených Zlatorudných mlýnů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat především našim kuchařkám: Petře Sejrkové, Petře
Kubelkové a Míše Martínkové za výbornou
kuchyni. Další dík patří Milošovi Martínkovi, Mírovi Jenšíkovi a Míše Baierle za pomoc
s dětmi.
Doufáme, že všem dětem se soustředění moc
líbilo a že příští rok pojedou zase.
Vaši trenéři Mylda a Mimoňa.
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