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dyž jsem v srpnovém vydání
Rostoklatského Zvěstovatele
přál krásné babí léto všem našim
čtenářům, netušil jsem, že se moje přání
vyplní. Letošní září bylo v průměru
o 1°C teplejší oproti dlouhodobému
průměru (1981–2010), srážkově bylo
září silně podprůměrné, za celý měsíc
spadlo průměrně 25,7 mm srážek, což
představuje 43,3 % procent normálu
let 1981–2010. Období babího léta
bývá zpravidla dlouhé dva až tři týdny,
v letošním roce se nám protáhlo až do
měsíce října. Jedna z pranostik říká:
„Když dlouho listí nepadá, tuhá zima
se přikrádá“. Letos listí na stromech
opravdu drží dlouho, uvidíme, jaká bude
nadcházející zima.

S
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e začátkem topné sezóny bych se
rád zmínil o revizi spalinových
cest, kterou třetí víkend měsíce září
prováděla kominická ﬁrma pana Stehlíka
z Klučova. Se zájmem o provedení revize
se přihlásilo 27 nemovitostí, obecní úřad
sestavil harmonogram a zprostředkoval
kontakty. Kominík pan V., na kterého
jste byli zvyklí z let minulých, odešel do
důchodu. S nástupem nového kominíka
dostálo svému významu známé přísloví
„nové koště dobře mete“. A tak se k nám
dostaly různé reakce od některých z Vás.
U některých nadšení z toho, že nová
parta komíny opravdu vyčistila, u někoho
pohoršení nad tím, že kominík zhodnotil
stav spalinových cest za nevyhovující
a nebyl ochotný vystavit zprávu o kontrole
s kladným výsledkem. Naprosto chápu,
že není příjemné, když se majitel
nemovitosti, leckdy novostavby, dozví, že
má krátký komín, nevyhovující průměr
nebo že má nedostatečně vyvložkovaný
komín. Uvést vše do vyhovujícího stavu
znamená náklady a starosti navíc. Zde
je nutné si ale uvědomit, že revize se
provádějí z důvodu bezpečnosti a revizní
technik nese plnou odpovědnost za
protokoly, které vystaví. Revize komínů
zprostředkovaná obcí Rostoklaty je
dobrovolná. Každý si může vybrat
kominíka, který mu vyhovuje. Třeba
i takového, který dokáže vymést saze
pohledem do komína pomocí zrcátka.
pokračování na straně 3
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VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
Ve dnech 8. a 9. 10. 2021
proběhly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Volební účast v naší obci byla
o 5,82 % vyšší než v roce 2017.
V Rostoklatech přišlo vyjádřit
svůj názor formou hlasu 63,48 %
voličů. Celorepublikový průměr
byl 65,43%, jsme tedy lehce pod
průměrem. I tak je ale sympatické,
že se zájem o volby zvedá.
(Mája & Moko)
Výsledky voleb
Česká republika účast 65,43 %
SPOLU - P. Fiala ..............27,79 %
1 493 905 hl. – 71 mandátů
ANO - A. Babiš ................27,12 %
1 458 140 hl. – 72 mandátů
Piráti+STAN - I. Bartoš.....15,62 %
839 776 hl. – 37 mandátů
SPD - T. Okamura ............9,56 %
513 910 hl. – 20 mandátů
Rostoklaty účast ........... 63,48%
SPOLU – 70 hlasů ...........27,45 %
Piráti+STAN – 62 hlasů ....23,92 %
ANO – 45 hlasů ...............17,64 %
SPD – 17 hlasů..................6,66 %
PŘÍSAHA – 16 hlasů ..........6,27 %
ČSSD – 16 hlasů ...............6,27 %
KSČM – 9 hlasů ................3,52 %
TSS – 9 hlasů ....................3,52 %
Volný blok – 7 hlasů ...........2,74 %
OtČe – 3 hlasy ...................1,17 %
SENIOŘI – 1 hlas ...............0,39 %
Monarchiste.cz – 1 hlas .....0,39 %
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
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
suti bude možné odložit do
kontejneru ve dvoře OÚ.
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Pozor - staré kotle mají před
sebou poslední sezónu!

T

ento článek jstev RZ mohli zaznamenat již
v loňském roce, ale pro jeho aktuálnost Vám
jej raději předkládáme znovu, protože některé kotle
mají před sebou pomyslnou cílovou rovinku.
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. 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. 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.
(Moko)

Svazková škola Český Brod–Doubravčice

P

ozorný čtenář RZ jistě tuší, čeho se článek bude
týkat. O nedostatečném počtu míst v základních
školách na území ORP Český Brod jsem se již několikrát zmiňoval v minulých vydání RZ.
Dne 14. 10. 2021 proběhla schůzka starostů 24
obcí na území ORP Český Brod a vedením města
Český Brod. Na schůzce byl přítomným starostům
předložen návrh na předpokládanou výši požadovaného investičního příspěvku na vybudování nové
školy. Pro obec Rostoklaty by dle současného počtu žáků, kteří navštěvují I. ZŠ Žitomířská (47 dětí),
odpovídal příspěvek částce 14 100 000 Kč. Ano,
nejedná se zde o překlep, pro jistotu uvedu částku
slovy:
čtrnáctmiliónůjednostotisíckorunčeských.
Při předběžném průzkumu jsme uvedli, že bychom
měli zájem o 60 míst pro naší obec, neboť dle platného územního plánu z roku 2002 (a jeho změn z let
2004 a 2007) lze očekávat výstavbu nových domů
na území obce. Požadovaný investiční příspěvek
na rezervovaných 60 míst pro obec Rostoklaty je
18 miliónů Kč. Částka není malá, všichni si jistě
dokážeme představit, kolik by se dalo za tyto peníze
opravit chodníků, komunikací, pořídit herních prvků na hřiště či opravit obecních budov. Vzdělání
dětí by ale mělo být prioritou, v tom je přeci naše
budoucnost.
Obec je ze zákona povinna zjistit školní docházku, proto nemůžeme před tímto problémem strkat
hlavu do písku. Lepší řešení akutního nedostatku
míst ve školách, než stavbu svazkové školy, momentálně nevidíme. Myšlenku stavby vlastní školy
jsme opustili již v zárodku. Stavba školy s možností
kvalitního vzdělávání je mimo finanční možnosti
obce. Častým dotazem je, proč se o tento problém
nepostará stát? Víte, on se o to stará. A nejen stát,

ale i Kraj již akci podpořil, například příspěvkem
na pořízení projektové dokumentace. Předpokládané náklady na výstavbu školy jsou 907 600 000
Kč vč. DPH. Z toho 550 800 000 Kč by mělo být
čerpáno z dotačního titulu Prstenec, cca 100 miliónů
je možné získat z dotací SFŽP nebo OPŽP, zbytek,
který představuje 256 800 000 Kč, jsou vlastní zdroje, tedy jdou k tíži Města Český Brod a okolních
obcí, které se do projektu zapojí. A v těch je právě
i těch našich 18 miliónů.
Bude na to obec mít? Ano, bude. Díky zodpovědnému přístupu k hospodaření předchozího vedení obce, a troufnu si říct, že to stávající na něj
navázalo, má obec finanční prostředky takové,
aby si nemusela brát úvěr. Minimálně ne v první
fázi financování projektu. Plán financování je
rozložen na dobu tří let, první část příspěvku ve
výši 3 000 000 Kč by obec pravděpodobně měla
poskytnout již k 30. 6. 2022, tedy přibližně za osm
měsíců, další splátky by byly odstupňovány vždy
po půl roce. Lidově řečeno, obec si bude muset
utáhnout opasek a pečlivě zvažovat, které investice jsou nezbytně nutné. Nemyslím si ale, že by
se tento stav výrazně dotknul kvality života v obci.
Úsporně jsme se snažili chovat i doposud a nemyslím si, že by obec stagnovala ve svém rozvoji.
Šetřili jsme, ale ještě jsme nevěděli na co přesně.
Nyní to vypadá, že právě na novou školu.
Jsem moc rád, že jsem v roce 2018 obec převzal
ve stavu, kdy nebyla zatížena žádným dluhem, tento
stav jsme zachovali a nemusíme tak řešit úvěr v této
době, kdy jsou vypůjčené peníze velice drahé. Na
území ORP Český Brod jsou obce, které své úvěrové možnosti již vyčerpaly a nyní stojí před nelehkým úkolem, kde finance sehnat.
(Moko)

Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty č. 2/2021, o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

N

a říjnovém zasedání ZO přijalo Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č.
2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. V předchozích vydáních Rostoklatského Zvěstovatele jsme se Vám
co nejvíce snažili vysvětlit, v čem se měnil zákon a jaké možnosti při rozhodování vedení obce mělo. Jako nejspravedlivější a nejpoužitelnější způsob
jsme vyhodnotili výběr poplatku za nemovitost, nikoliv za občana, a základem pro výpočet výše poplatku objednanou kapacitu nádoby. Co to tedy znamená pro občana? Pokud vlastníte v obci nemovitost, bude nutné nejprve
vyplnit formulář ohlašovací povinnosti, který je přílohou tohoto vydání RZ,
nebo si jej můžete stáhnout na webu obce či vyzvednout v kanceláři OÚ. Ve
formuláři vyplňte první tabulku údaje o plátci – vlastníkovi nemovitosti. Jako
další krok bude nutné si rozmyslet, s jak velikou kapacitou nádoby si při frekvenci vývozu 1x za 14 dní Vaše nemovitost vystačí. Vycházejte ze zkušeností
z let minulých. V tabulce Cena za kapacitu nádob si jednoduše spočítáte, na
kolik by Vás vyšel poplatek, pokud zůstanete u stávajícího počtu a objemu
nádob (pouze těch na směs, netýká se to nádob na plast, papír či BIO). Nejmenší možný objem nádoby je 60 l. Pokud se Vám bude zdát cena příliš vysoká, popřemýšlejte, zda byste si vystačili s menší nádobou. Za předpokladu,
že byste např. ještě více zlepšili třídění odpadu, změnili své chování ve vztahu
k produkci odpadu, přešli na jiný druh vytápění apod. V další tabulce napište
počet ks nádob u příslušné velikosti popelnice. Na základě tohoto údaje Vám
bude předána svozová známka a vyměřen poplatek. Na formuláři dále vyplňte počet psů, pokud je pro Vás tato povinnost relevantní, zde k žádné změně
nedochází. List otočte, podepište a doručte na OÚ. Můžete jej přinést osobně,
vhodit do schránky na budově OÚ, naskenovaný poslat emailem.

Pro tyto případy bude možnost přiobjednání mimořádného svozu. Tento
svoz bude umožněn pouze u nádoby 120 l (opatření kvůli váze nádoby, nádoba o objemu 240 l plná popelu je obtížná na manipulaci a hrozí poničení
nádoby při výklopu). Cena mimořádného svozu bude 62 Kč, termín svozu
bude společně s běžným svozem SKO dle harmonogramu. Pro objednání
a vyzvednutí známky mimořádného svozu bude vždy nutné včas kontaktovat OÚ. Objednanou kapacitu bude možné měnit i během roku.
Další případné dotazy rádi zodpovíme individuálně nebo nejlépe na
akci Setkání u popelnic.

DÁLE SE POKUSÍME ODPOVĚDĚT NA PRAVDĚPODOBNÉ
DOTAZY:
Na jaké nemovitosti se poplatek vztahuje a co je předmětem poplatku?
Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu
z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

240 l za cenu 0,51 Kč krát 26 vývozů (kalendářní rok):
240 x 0,5128 x 26 = 3 199,82 Kč zaokrouhleno 3 200 Kč

Co dělat, když bydlím v nemovitosti a nejsem jejím majitelem?
Za zaplacení poplatku zodpovídá majitel nemovitosti. Kdo přinese
vyplněný formulář a kdo nám poplatek skutečně zaplatí, není pro nás důležité,
ale za každou nemovitost budeme chtít mít formulář podepsaný majitelem.
Co když vlastním v obci nemovitost, která není obydlena? Budu
muset také platit?
Ano, poplatek se vztahuje i na nemovitosti, které nejsou momentálně
obydleny. Minimální sazba poplatku je stanovena na 800 Kč/rok.
Co když má nemovitost více vlastníků?
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně. Na formuláři ohlašovací povinnosti nám bude stačit podpis
pouze jednoho vlastníka.
Co když si v létě vystačím s objednanou kapacitou, ale v zimě, např.
kvůli popelu, mi kapacita nevystačí?

CO VŠE SE S NOVOU VYHLÁŠKOU MĚNÍ:
Nové známky platí již od prvního svozu v roce 2022
Platba za odpady bude za dílčí období od 1. 1. do 30. 6. a to do 15. 7.
příslušného kalendářního roku a za dílčí období od 1. 7. do 31. 12. a to do
15. 1. následujícího kalendářního roku
Formulář Ohlašovací povinnosti bude nutné odevzdat nejpozději do
15. 12. 2021.
PRO PŘEDSTAVU VÁM PŘIKLÁDÁME PŘÍKLADY
VÝPOČTŮ PRO JEDNOTLIVÉ NÁDOBY.
PŘÍKLAD: (26 SVOZŮ SKO)
60 l za cenu 0,51 Kč krát 26 vývozů (kalendářní rok):
60 x 0,5128 x 26 = 799,96 Kč zaokrouhleno 800 Kč
120 l za cenu 0,51 Kč krát 26 vývozů (kalendářní rok):
120 x 0,5128 x 26 = 1 599,93 Kč zaokrouhleno 1 600 Kč

1 100 l za cenu 0,51 Kč krát 26 vývozů (kalendářní rok):
1100 x 0,5128 x 26 = 14 666,08 zaokrouhleno 14 666 Kč
MIMOŘÁDNÝ SVOZ:
120 l za cenu 0,51 Kč krát 1 vývoz (kalendářní rok):
120 x 0,5128 x 1 = 61,53 Kč zaokrouhleno 62 Kč
Připomínáme, že formulář Ohlašovací povinnosti pro rok 2022 bude
nutné spolu s objednanou kapacitou nádob doručit na OÚ nejpozději do
15. 12. 2021, protože od 1. 1. 2022 začíná platit nová vyhláška a svozová
společnost nebude vyvážet nádoby bez řádně vylepené platné svozové
známky. Známky budou distribuovány do poštovních schránek až po doručení ohlašovací povinnosti na Obecní úřad v průběhu měsíce prosince.
Formulář bude možné vyplnit a odevzdat přímo na akci Setkání
u popelnic.
Formulář je také k dispozici ke stažení na internetových stránkách
www.rostoklaty.cz v sekci aktuality, nebo lze o formulář zažádat na emailu
obec@rostoklaty.cz.
A konečně slibovaná pozvánka
Rádi bychom se s Vámi setkali osobně na akci Setkání u popelnic,
v Kulturním domě v Rostoklatech 12. 11. od 18 do 20 hod, kde bude
možné vyplnit a odevzdat Ohlašovací povinnost pro rok 2022 a v neposlední řadě se potkat a popovídat si.
(Mája & Moko)

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na akci

Setkání u popelnic
do Kulturního domu v Rostoklatech, kde bychom Vám rádi představili novou
Obecně závaznou vyhlášku obce Rostoklaty o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity.
Jedná se o nový systém výběru poplatků za směsný komunální odpad.
Na místě budete mít možnost vyplnit formulář Ohlašovací povinnosti pro rok 2022
a objednat si kapacitu nádob pro rok 2022.
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Tak co ty chodníky?

D
Návěstní cedule zastávky Rostoklaty

Žabotlam v Rostoklatech

Šlechtična projíždí zastávkou Rostoklaty

Šlechtična a žabotlam v Rostoklatech
Vznik tohoto článku inspiroval
Den železnice, pořádaný ředitelstvím Českých drah 11. září 2021.
Při jeho příležitosti byly na trať č.
010 Praha-Masarykovo nádraží –
Český Brod vyslány vedle běžného
provozu elektrické pantografové
jednotky EM 475.1 Žabotlam ze
60. let 20. století a kolem Rostoklat
v 15.13 hodin prosvištěla ve své
kráse dokonce parní lokomotiva
Škoda 475.179 Šlechtična z roku
1948, jíž přišlo z Rostoklat a Břežan
II pozdravit několik obyvatel. Právě
tato krásná lokomotiva mě inspirovala k sepsání několika řádků o železnici.

Secesní nádražní budova z roku 1912 v Úvalech

Pokrok železniční dopravy zavítal na
Českobrodsko v polovině 19. století, kdy
projektant Jan Perner vybudoval mezi Olomoucí a Prahou jednu z nejstarších železnic
na našem území. Původně se měla trať „parního cestovodu“ zcela vyhnout lesu Vidrholci
i přírodnímu úvalu potoka Výmoly v Úvalech. Měla vést jižněji kolem Škvorce, což se
nelíbilo sedlákům ani vrchnosti. Nakonec
bylo nutné vypustit a vysušit ve Vidrholci několik rybníků (rybník Slavětín na západním okraji lesa nad Blatovem i Holský
rybník mezi dnešními Klánovicemi a Úvaly),
vykácet v lese nutný zábor a postavit v Úvalech přes potok Ouvalku (dnes Výmolu) vysoký kamenný viadukt o devíti obloucích,
který byl stavěn od 15. dubna do 30. listopadu 1844. Šest let si podržel primát nejdelšího
viaduktu v Rakousku. Viadukt doplňovala
v Úvalech také dvojice trojkanálů v ulici Na
Spojce a ve spojení ulic Škvorecká s Dvořákovou.
Stavbu železnice z Prahy do Olomouce
projektoval Ing. Jan Perner v součinnosti
s Aloisem Negrelli, který se později proslavil slavným viaduktem, překlenujícím Vltavu
a spojujícím severní Čechy s Prahou. Celková trať Praha – Olomouc o délce 409,816
km měla v roce svého otevření pouze 26
stanic, v naší oblasti to byly železniční sta-

6
Zvestovatel182.indd 5-6

(ARCHIV: RENÁTA BELZOVÁ)

nice Běchovice (č. 25), Úvaly (č. 24) a Český
Brod (č. 23). Zkušební jízdu podnikl 20. srpna 1845 hlavní inženýr Perner na parovozu
zvaném Čechy a první vlak pro veřejnost vyjel za velké slávy 1. září 1845.
Původně trať o jediné koleji na dřevěných
pražcích lemovaly po celé délce do 1 200
metrů strážní domky (vechtrovny), osazené
strážníky a jejich rodinami, kteří zabezpečovali plynulý provoz ale i dohledovou komunikaci mezi jednotlivými stanovišti. Takové
domky stávaly na křížení cest s přejezdy
i u Rostoklat a Nové Vsi, a to domek č. 212
směrem k Prokůpkovu lomu u Nové Vsi II,
domek č. 213 s popisným číslem 43 pod
dnešním mostem na silnici Rostoklaty –
Břežany II u železniční zastávky (zbourán
roku 2013) a domek č. 214 na konci polní
cesty do Tuklat, který měl popisné číslo 42.
Roku 1871 byla přidána druhá kolej, v letech 1953–1954 byla postavena třetí kolej,
souběžný železobetonový viadukt v Úvalech
a zároveň byla provedena elektrifikace trati.
Přestože byl provoz na trati spuštěn roku
1845, vlaky ze začátku v Rostoklatech vůbec
nezastavovaly. Teprve po přidání druhé koleje (1871) začaly postupně ale nepravidelně
zastavovat u strážních domků takzvané omnibusové (dostavníkové) vlaky a také speciálně vypravené divadelní vlaky, svážející
z větších měst a obcí obecenstvo na představení po požáru otevřeného Národního divadla. Vše se změnilo právě v 80. letech 19.

století. Nejprve byla v naší oblasti
roku 1882 otevřena zastávka Velké
Jirny (později přezvaná na Koloděje-Jirny), a to u strážního domku č.
223 u vznikajících Klánovic (392,3
km). Na Tuklaty a Rostoklaty došlo
1. června 1883, kdy byly tyto obce
zahrnuty do nového jízdního řádu
jako pravidelné zastávky.
Zatímco tehdy z Prahy přes Úvaly
a Český Brod do Kolína a nazpět jezdilo denně po 5 vlacích (celkem 10
spojů), z Rostoklat jezdily 2 vlaky do
Úval a na Prahu (4.32 a 8.57) a 2 vlaky do Českého Brodu a Kolína (13.28
a 17.30), čili čtyři spoje.

Roku 1916 bylo v Rostoklatech otevřeno
také nákladové nádraží v podobě krátké odbočky u nádražního domku č. 213 a naproti
dnešní vile pana Hamtáka čp. 87. Nádraží
vzniklo pro potřeby státem chráněné Fialovy továrny pro ohýbání dřeva FI-RO, která
měla sídlo na návsi v bývalém statku čp. 10,
zabývající se výrobou lyží, sáněk, náprav, ale
během války především loukoťových kol pro
vozy, chomoutů pro koně a dalších nutných
válečných potřeb.
Roku 1979 byl na trati ukončen provoz
parních lokomotiv a v roce 2001 byl ukončen
provoz osobních pantografových jednotek (žabotlamů), které ten samý rok nahradily nové
elektrické patrové jednotky 471 (elefanty),
které jezdí na trati dodnes. Závěrem bych poznamenal ještě drobnou pozoruhodnost. V Úvalech se nacházejí za sebou tři nádražní budovy.
Nejstarší z roku 1845 na adrese Jiráskova 70
přímo u přejezdu se závorami, za ní mladší
z roku 1871 na adrese Jiráskova 90 a nakonec
nejmladší a dodnes užívaná secesní budova
z roku 1912 na adrese Jiráskova 289. Dvě prvně jmenované budovy budou zdemolovány
a na jejich místě vznikne nový terminál pro
příměstské autobusy.
Jan Psota

ěkuji za zeptání, skoro z toho nespím, ale už se
to zlepšuje.
Že výstavba nového chodníku SO 115 v Nové
Vsi II neprobíhala tak, jak by si člověk představoval,
Vám asi nemohlo uniknout. Nyní už to vypadá, že nic
nebrání zdárnému dokončení akce, alespoň stavební
části. Nový zhotovitel, firma MM Major z Břežan II,
předvádí dobrou práci, na staveništi jsou i o víkendu a práce je za nimi opravdu vidět. Až si CETIN
přemístí sloup, zhotovitel dobetonuje římsu mostu,
doladí se poslední detaily kolem zastávky BUS, dalo
by se říci, že bude hotovo. Nebude, další práce bude
s administrativou. Bude nutné požádat o uvolnění fin.
prostředků ze SFDi, obhájit si změny oproti původní
PD, projít úspěšně kolaudací, odevzdat řádné Závěrečné vyhodnocení akce.
Je zajímavé, kolik dezinformací kolem celé akce
koluje. A o to více, že tyto „zaručené pravdy“ šíří lidé,
kteří se ani o průběh stavby nezajímali, minimálně ne
u nás na úřadě. Něco jsou vyloženě ptákoviny, jiné
mě ale dost mrzí, protože poškozuje jméno obce a jejího vedení.
Pojďme si ale zlepšit náladu. V Rostoklatech
nás do konce roku čeká další akce, která se týká
opravy chodníků a komunikace. Z rozpočtu obce
jsme se rozhodli nechat opravit část chodníku SO

NABÍDKA ZÁPŮJČKY
BIGBAGŮ NA LISTÍ

125, konkrétně u domů čp. 67 a 20. Chodník byl
zde ve špatném stavu, obrubníky byly z části vyvalené do nezpevněného okraje přilehlé komunikace.
Celá lokalita byla nedostatečně osvětlena jedním
nízkým sloupem VO. V rámci akce dojde k lepšímu nasvětlení prostoru návsi před budovou pošty
přidáním vyššího sloupu a rozdvojeným výložníkem.
Druhá část akce se týká opravy chodníku a komunikace u křížku v akátovém hájku při vjezdu do obce
ze směru od NV II. Zde nedojde jenom k výměně
obrub a povrchu chodníku, ale i k opravě přilehlé komunikace. Vozovka v této části byla silně poškozená,
výmol u krajnice byl děsivý. Po dešti se zde tvořila
veliká kaluž, která možná byla vidět i z vesmíru. Projekt počítá s vyřešením tohoto problému. I zde dojde
k rekonstrukci VO tak, aby vyhovovalo stávajícím
standardům.
Tyto akce budou hrazeny z rozpočtu obce. Snažili
jsme se na ně žádat o dotaci přes MAS Pošembeří,
ale žádosti neuspěly.
Do konce roku chceme podat žádost o příspěvek
u MMR na opravu místních komunikací, a to v obou
částech obce. V Rostoklatech na opravu povrchu
v západní ulici a v Nové Vsi II na silnici ve spodní
části návsi, pod „Kopečkem“.
(Moko)

Na obnovu křížku v Nové Vsi II se podařilo
sehnat sponzorské dary. Přidá se někdo další?

N

a právě probíhající akci Obnova litinového
kříže s kamenným podstavcem, který je umístěn na návsi v Nové Vsi II před čp. 4, se podařilo
sehnat sponzorské dary od místních podnikatelů.
Fyzické a právnické osoby podnikající v části Nová
Ves II jsme oslovili dopisem s nabídkou spolupráce
na obnově památky. Dárcům, kteří by se rozhodli
akci podpořit finančním darem v hodnotě 5 000 Kč
a více, jsme nabídli uvedení jejich jména na pamětní desce, která bude připomínat rok obnovy křížku.
Zájem o sponzoring této akce nás mile překvapil
a proto jsme se rozhodli, že tuto možnost nabídneme
i široké veřejnosti.
Pokud by kdokoliv z občanů chtěl přispět jakoukoliv částkou na obnovu, budeme rádi. Opět zde
platí, že dárce, který přispěje 5.000 Kč a více, má
nárok na uvedení jména na pamětní desce. Na akci
se nám nepodařilo sehnat žádný vhodný dotační ti-

Slovo starosty
pokračování ze strany 1

N

ásledující období bude bohaté na kulturní
a společenské akce. Doufejme, že bude
možné co nejvíce akcí uspořádat. Proto bych
Vás rád pozval na Svatomartinskou slavnost,
která se uskuteční v neděli 14. listopadu.
Slavnost jsme měli připravenou již v minulém
roce, ale pandemická situace nám neumožnila
akci uspořádat. Program stačilo oprášit
a „zrecyklovat“ pro letošní rok, dokonce
jsme jej mohli doplnit o odhalení nově
zrekonstruované dřevěné části kazatelny.

tul, akce tak bude hrazena z rozpočtu obce. Tituly
na obnovu památek sice existují, ale jsou určeny pro
jiné druhy staveb. Stav křížku byl restaurátorským
průzkumem zhodnocen za havarijní. Dle slov restaurátora pana Přibyla bylo jen otázkou času, kdy
by se litinový kříž zřítil. Kotvící prvek, který celou
konstrukci držel, byl silně zrezlý a ze své původní
mocnosti ztratil přes polovinu hmoty. V příštích letech bychom chtěli pokračovat v obnově dalších křížků
na území obce, další dva se nacházejí v části Rostoklaty. Opět bychom rádi oslovili místní podnikatele
a veřejnost s prosbou o finanční dary. Ti z vás, kteří
se občas zastavíte a čtete nápisy na božích mukách
a křížcích víte, že právě z darů místních občanů byly
často tyto drobné sakrální stavby pořizovány. Proto
se nám tolik líbí představa, že o několik generací
později mají možnost se na jejich obnově podílet
opět místní občané.
(Moko)

Pevně věříme, že letos se to již podaří a svojí
návštěvou nás poctí i samotný sv. Martin
na bílém koni. Z dalších akcí nás čeká
Sportovní ples, který pořádá sportovní klub
Traverza Rostoklaty v sobotu 13. listopadu.
V pondělí 22. listopadu zavítá do Kulturního
domu v Rostoklatech známá tvář, v rámci
dalšího dílu cyklu Na kus řeči s… uvítáme
Maroše Kramára, kterého můžete znát jako
moderátora televizního pořadu Zázraky
přírody.
Z „pracovních“ akcí nás čeká svoz
VO a NO, který se uskuteční v sobotu

V letošním roce opět
nabízíme bezplatné zapůjčení
velkoobjemových vaků na listí,
které se Vám nevejde do popelnic
na Bio odpad. Pro zapůjčení
kontaktujte OU Rostoklaty nebo
starostu. V případě, že nebude
ve Vašich silách realizovat odvoz,
kontaktujte starostu na tel.
724179707.
POPLATEK ZA PSA
NA ROK 2022
Výše poplatku za psa rovněž
zůstává beze změny, tj. 100 Kč/
jednoho psa v domácnosti,
každý další pes á 150 Kč.
Poplatek bude vybírán společně
s poplatkem za komunální
odpad za první pololetí.
Platby za poplatky ze psů
preferujeme převodem na účet
112308464/0300, uveďte do
poznámky název obce a vaše
číslo popisné. (ve tvaru například:
Rost. 32, NV 60)
JUBILANTI
Září – z Rostoklat
Semánková Marie
Dlouhá Marie
Šmejkalová Václava
Hráchová Věra
Mesteková Helena
Chrpová Alena
Tarantová Alena
Mokošín Jan
Hanuš Jan
Kolankiewicz Vladimír
Říjen – z Rostoklat
Strnadová Libuše
Kulhavá Dagmar
Vohánková Věra
Stecovičová Nataša
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.

6. listopadu. Na pátek 12. listopadu
jsme připravili akci s názvem Setkání
u popelnic, na které bychom Vám rádi
představili novou vyhlášku o odpadech,
více se dozvíte v samostatném článku
a přiložené pozvánce.
Ač se to zdá ještě daleko a v nákupních
střediscích ještě nehrají koledy, již nyní se
těšíme na tradiční Mikulášskou besídku
a oblíbené Rozsvěcení vánočních stromků.
Přeji příjemně prožité podzimní dny všem
našim čtenářům.

(Jiří Mokošín)
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Výlet do Litomyšle

P O D Z I M N Í V Ý L E T N E J E N P R O S E N I O RY

V

Drakiáda 2021

V

neděli 24. října se uskutečnil již 10. ročník Rostoklatské
drakiády. V devět hodin jsme se sešli na fotbalovém hřišti
a začaly přípravy. V 10:00 byla akce zahájena úvodním slovem
starosty SDH Rostoklaty.
Kromě samotného pouštění draků se děti mohly zúčastnit
doprovodných soutěží. Vyzkoušet si skok přes hasičskou bariéru ve výšce 1,5m nebo 0,7m, běh po kladině, dále mohly skákat
v pytli, házet tenisovým míčkem na cíl, basketbalovým míčem
do obruče, projít se na chůdách a prověřit své fotbalové dovednosti při slalomu s balónem. Nechyběla ani vědomostí disciplína – zapamatovat si deset předmětů v krátkém časovém úseku.
Po ukončení soutěží bylo vyhlášení cen v kategoriích ,,největší, nejdéle létající a nejatraktivnější drak“. Dále byli oceněni
draci, které si zvolili sami diváci. Během celé akce bylo zajištěno občerstvení v místní hospůdce, k poslechu nám hrál DJ
Hanz. Počasí bylo velmi pěkné, povětrnostní podmínky ideální
a tak se drakům dobře létalo.
(Kolektiv SDH Rostoklaty)

Pár postřehů….

… k radarům na „státní“. Často odpovídáme na
dotazy ohledně radarů pro měření rychlosti na
silnici I/12 v Rostoklatech. Nejčastěji Vás zajímají peníze, méně už zklidnění dopravy. Tak
tedy pár upřesňujících informací: Provozovatelem stacionárního radaru je Město Český Brod.
Obec Rostoklaty nemůže provozovat radar
a vybírat pokuty za přestupky, protože nemá
obecní policii. Obec Rostoklaty nemá žádný fi-
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nanční profit z provozování radaru. Zároveň ale
nemá náklady s jeho provozováním. Je nutné si
uvědomit, že pořízení, instalace, pravidelný servis zařízení,… to vše si zařizuje a hradí Město
Český Brod. Stejně tak město musí zajišťovat
agendu spojenou s vymáháním pokut. Nedomnívám se, že by zřízení obecní policie v Rostoklatech za účelem vybírání pokut za přestupky
v dopravě byl rozumný krok. Kdyby ale obecní

četník mohl v rámci své pracovní náplně sekat
trávu, obsluhovat ČOV, uklízet po obci, …hm
to je představa, ale zpátky na zem. Na otázku,
co z toho naše obec tedy má, odpovídám jednoduše: zklidnění provozu, zvýšení bezpečnosti.
Radar považuji za nejúčinější nástroj pro zpomalení řidiče. Nárokovat si peníze, které nám
nepřísluší, to bych považoval za nemorální.
(Moko)

e čtvrtek 23. září se uskutečnil výlet na
zámek v Litomyšli. Jela nás početná
skupina 36ti zájemců. Jeli jsme již na šestý
podzimní výlet, na který jezdíme pravidelně
touto dobou autobusem, který nám vždy plně
hradí OÚ Rostoklaty, za což velmi děkujeme.
Všichni byli dochvilní, a tak jsme již v 6:57
vyjížděli k našemu cíli – zámku v Litomyšli.
Ačkoliv nás dopravní situace za Hradcem Králové trochu zdržela, dojeli jsme včas. V 10:00
hodin jsme měli rezervovanou prohlídku
základního okruhu „Zámek za Valdštejnů“,
která je prohlídkou prvního patra západního
křídla zámku s reprezentačními a soukromými
pokoji hraběte Antonína I. z Valdštejna - Vartenberka a jeho choti Kajetány z Fünfkirchen,
kteří vlastnili zámek mezi lety 1825–1848. Interiéry prošly v roce 2021 zásadní obměnou,
která jim vrátila někdejší funkci a zařízení na
základě historických pramenů. Interiéry se honosí původním zařízením a klasicistní výmalbou stěn od malíře Dominika Dvořáka. Prohlídka byla zakončena návštěvou autentického
domácího divadla Valdštejnů – Vartenberků
z roku 1797.
Po prohlídce jsme se prošli Klášterní zahradou, kdo měl chuť, dal si zde v kavárně
s venkovním posezením kávu, případně i dortík. Bylo krásně slunečno, tak to bylo velmi
příjemné. V půl jedné jsme měli rezervaci
v restauraci Slunce. Jídlo jsme měli již předem objednané, na výběr jsme dostali čtyři
nabídky, každý si vybral podle svého a cena
byla na dnešní dobu velmi slušná. Po obědě
zbylo dost času na prohlídku krásného Smetanova náměstí, které je nejdelší ve střední
Evropě a je dlouhé téměř 500 metrů. Z velké
části je tvořené podloubím, kterým se zde říká
podsíně. Je zde spousta obchůdků s různým
zbožím, kavárny, cukrárny. Litomyšl je spjatá s Bedřichem Smetanou, žila zde Božena
Němcová, Alois Jirásek. Je tu tolik zajímavých
míst, že by na to nestačil ani celý den.
Přímo na náměstí u radnice je autobusová
zastávka s možností stání cca 10 minut, kde si
nás ten „náš“ autobus vyzvedl v 15:15 a o dvě
minuty později jsme již mířili zase zpátky
domů.
V půl šesté jsme už byli v Rostoklatech.
Výlet se opravdu vydařil, věřím, že všichni
byli spokojeni a už teď se těší na další.

Podzimní seniorské setkání
ve čtvrtek 4. 11. 2021
od 15. hodin v zasedací místnosti OÚ Rostoklaty
Volná zábava a prostor pro přátelské popovídání
Káva nebo čaj a zákusek pro každého účastníka zdarma
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