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Slovo starosty

P

Světýlka

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V

pátek 5. listopadu jsme uspořádali ve
spolupráci s obcí DEN SVĚTÝLEK.
Děti i dospělí se sešli v 17.00 u hasičárny,
kde se před odchodem občerstvili svařeným
vínem, děti čajem a naše hasičské ženy napekly i něco sladkého k zakousnutí.
Po krátkém proslovu starosty SDH
Miloslava Sejrka jsme se vypravili na
pochod obcí. Cestu nám ukazovala světýlka
a duchové a dýně vyrobené z balónků a krepového papíru. Všechny děti měly za úkol
spočítat duchy a dýně po cestě.

Průvod prošel přes půl obce, byli jsme
u kostela a končil na Rostoklatském hřbitově, kde jsme uctili naše zesnulé rozsvícenou
svíčkou či lampičkou.
Doufáme, že se všem naše akce líbila
a těšíme se, že se nejpozději příští rok zase se
všemi uvidíme.
(SDH Rostoklaty)

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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K začátku roku neodmyslitelně patří milá a užitečná tradice – tři králové,
kteří obcházejí domy a přinášejí s sebou známé
požehnání K + M + B a přání radosti v novém roce
i prosbu o pomoc potřebným a na oplátku za každý
(i drobný) příspěvek jako malý dárek tříkrálové cukříky
a kalendáře. Sbírka se každoročně koná pod hlavičkou
celorepublikové Tříkrálové sbírky Charity ČR. Jejím cílem
je popřát lidem šťastný nový rok a formou příspěvků do zapečetěných
kasiček získat finance na dobročinné projekty v ČR i zahraničí.
Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo v naší obci, 15 % využívá na
své projekty Charita ve středních Čechách a 10 % putuje na pomoc
potřebným do zahraničí. Pět procent sbírky jde na podporu projektů
CHČR a zbylých pět na režii sbírky.
Tříkrálová sbírka probíhá v termínu od 1. 1. 2022 do 16. 1. 2022
O přesném termínu, kdy bude u nás v obci, Vás budeme informovat
pomocí SMS

oslední letošní vydání RZ bude obsahovat již
tradiční omluvu. Omluvu za zrušení některých
předvánočních akcí, na které jsme se společně těšili.
Mám tím na mysli Rozsvícení vánočních stromků a Mikulášskou besídku, kterou jsme nepořádali již loni.
Jako náhradu za zrušenou akci jsme roznesli adventní
kalendáře do domácností s dětmi do 15 let věku. Je
zajímavé pozorovat, kolik domů nemá funkční zvonek,
některé zvonek nemají vůbec. V této době vlastně
už každý zavolá, pošťák, kurýr, odečet elektroměrů,
soused, návštěva,… potřeba zvonku se zdá malá. Není
zvonek, nikdo neotravuje.
Umím si ale představit situace, kdy se přeci
jenom zvonek hodí. Třeba požár. Bude vám hořet
střecha, zatímco budete podřimovat v teple obýváku. Pojede kolem osoba, která si toho všimne, bude
Vás chtít varovat, nenajde zvonek, nedozvoní se. Že
se to nemůže stát? V úterý 9. listopadu jsem zvonil
na majitele nemovitosti, která sousedí se stodolou,
která byla zrovna v plamenech. Abych ho varoval,
aby si včas zajistil alespoň část ohroženého majetku, např. přeparkoval auto. Myslím, že zvonek není
přežitek. K onomu osudnému požáru bych si dovolil
ještě pár slov. Shořela střecha na stodole u domu
čp. 38 v Rostoklatech. Požár vznikl od popela, který
majitel nasypal do nádoby na SKO v domnění, že po
pár dnech je popel vychladlý. Bohužel nebyl, obsah
nádoby se vznítil a od hořící popelnice se požár
rozšířil na celou nemovitost. Buďte opatrní při
manipulaci s popelem, dle slov vyšetřovatele HZS
může popel zůstat žhavý až 4 dny, například suky ze
dřeva mají tuto schopnost. Majitel neměl nemovitost
pojištěnou, škoda vznikla nejenom na nemovitosti,
ale i na stavebním materiálu skladovaném uvnitř.
Neštěstí v těsném sousedství zvedlo velikou vlnu
solidarity, v kolektivu dobrovolných hasičů a nejbližších sousedů se podařily vybrat ﬁnance na nákup
střešních latí. Obec Rostoklaty založila sbírku
na střešní krytinu, a to přes nadaci ZNESNÁZE
21. Cílová částka je 150 000 Kč a sbírka trvá do
31. 12. 2021. Přispět můžete jakoukoliv částkou.
Odkaz na sbírku je https://www.znesnaze21.cz/sbirka/stresni-krytina-pro-vladu. Přispět lze z pohodlí
domova platbou přes účet. Pokud by někdo chtěl
přispět, ale neví jak, může se na mě obrátit, rád
Vám s platbou pomohu.

Z

akcí, které nás do konce roku čekají, se jedná
o dvě akce v kostele na Štědrý den, a to Betlémské světlo, které budeme rozdávat od 15 do 16 hodin
a zpívání koled s panem faráře od 20.30 hod. Na závěr
roku odpálíme na Silvestra v 19.00 hod. ohňostroj,
který máme schovaný z loňského roku.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám jménem zastupitelstva obce Rostoklaty hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do roku 2022.
(Jiří Mokošín)
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JUBILANTI
Listopad
Z Rostoklat
Holubová Marie
Kabeláčová Ivana
Večeřová Ivana
Strnad Antonín
Ších Jan
Verner Jan

Svatomartinská slavnost

S

kutečnost, že náklady na provoz autobusových a vlakových linek veřejné dopravy
nelze plně hradit z plateb jízdného, to musí
být zřejmé každému, kdo poslední dobou
veřejnou dopravou cestoval. O to více, když
zvýhodněné jízdné pro určité skupiny obyvatel (děti, studenti, senioři) představuje 25 %
částky plného jízdného. Všem zvýhodněným
skupinám toto samozřejmě z celého srdce
přeji, i já jsem byl kdysi student a jednou
snad budu i ten senior, ale tato sociální politika dosavadní Vlády ČR nemohla zůstat bez
následků. Peníze na provoz těch linek, které
jsou ztrátové, doplácí ze svého rozpočtu kraj
a obce v kraji.
Dosavadní model spolufinancování dopravní obslužnosti byl špatně nastaven, a to
dokonce tak, že některé obce se nepodílely
vůbec. Proto od ledna 2022 budou zavedeny
nové standardy dopravní obslužnosti, které
zahrnují i novou metodiku výpočtu výše příspěvku pro jednotlivé obce. Ve vzorci výpočtu bude zohledněn počet spojů, které v obci
zastavují. Pokud bude počet spojů pod standardem, obec nebude doplácet nic, pokud nad

Zemřela
Marie Semánková
Prosinec
Z Rostoklat
Kořínková Marie
Šíchová Jaroslava
Kovácsová Dagmar
Doležalová Jana
Mokošín Jiří
Lánik Stanislav
Hron Karel
Krejčí Václav
Z Nové Vsi II
Strnad Vlastimil
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.

OMEZENÍ PROVOZU OÚ

OMEZENÍ PROVOZU
PRODEJNY POTRAVIN

SVOZ NO
V sobotu 6. listopadu proběhl svoz
velkoobjemového a nebezpečného
odpadu. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat všem účastníkům
za ukázněnost při svozu a zejména
poděkovat dobrovolníkům za pomoc
s nakládkou.
(OÚ Rostoklaty)
VÝSTAVBA CHODNÍKU
SO 115 V NOVÉ VSI II
Po všech komplikacích, kterých
nebylo málo, se konečně podařilo
dokončit stavbu chodníku SO 115
v Nové Vsi II. Dílo je již stavebně
dokončeno a nyní čekáme na
vydání kolaudačního souhlasu.
Zhotovitelem byla firma MM Major
s.r.o. z Břežan II. Akce bude z části
finančně podpořena ze SFDI.
O uvolnění prostředků budeme
žádat v roce 2022.
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standardem, obec bude muset za toto nadstandardní obsloužení zaplatit.
A jak se to tedy dotkne přímo naší obce?
Doposud jsme platili pouze za obsloužení autobusovou linkou č. 426 formou měsíčních
záloh, a to ve výši 6 327 Kč měsíčně (v této
výši od května 2021, částka se každou chvíli
měnila). Za rok 2020 obec zaplatila celkem
72 802 Kč. Za obslužnost vlakovými spoji
na lince S1 se neplatilo vůbec. Podle nové
Smlouvy o zajišťování a financování dopravní
obslužnosti bude naopak počítán pouze vlak,
protože počet autobusových párů spojů v obci
nepřevyšuje standard. Naproti tomu počet
párů vlakových spojů v obci je v pracovní
dny 60, ale standard je stanoven na 31. U sobot, neděl a svátků je počet nadstandartních
spojů 21. Za tuto nadstandardní obsluhu byl
obci stanoven příspěvek ve výši 102 253 Kč.
Dojde tedy k navýšení oproti minulosti o cca
30 %.
Telefonicky jsem se dotazoval u IDSK,
jak je v kalkulaci zohledněno, že zastávku
ČD v Rostoklatech využívají nejen obyvatelé Rostoklat, ale v hojné míře i obyvatelé

Poplatky pro rok 2022

V době od 27. 12. 2021 do 31. 12.
2021 bude OÚ uzavřen. V případě
potřeby nás kontaktujte na mob.
724 179 707 (starosta) nebo
721 672 333 (účetní)

24. 12. 2021 – otevřeno
do 12.00 hod.
25.–26. 12. 2021 – zavřeno
31. 12. 2021 – otevřeno
do 16.00 hod.

Změna výše příspěvku obce
na dopravní obslužnost

N

a mnohých místech v naší zemi byla v polovině listopadu tradičně sháňka po svatém
Martinovi. Dokonce některým z nás přišla i rádoby vtipná zpráva na WhatsApp, že prý svatý Martin letos nepřijede, protože není očkovaný. Takové
starosti ale my v Rostoklatech nemíváme. Svatému
Martinovi je totiž zasvěcený náš kostel a to by bylo,
aby nedorazil na svoji vlastní slavnost.
Svatomartinskou slavnost, která se již zabydlela v našich kalendářích, zahájil Martin Sklenář,
farář českobrodské farnosti, mší svatou. Zvonění
na zvon potom slavnostně uvedlo výklad spisovatele Jana Psoty. Krátce byla představena nově
zrestaurovaná kazatelna a návštěvníci si mohli
prohlédnout i ornáty, které nosil farář z Tuklat při
bohoslužbách v rostoklatské farnosti. Ornát, častěji
také kasule, je svrchní liturgické mešní roucho užívané kněžími v římskokatolické církvi. Celebrant
si jej obléká jako svrchní roucho na albu a může
být doplněno štólou. Výklad byl proložen koncertem dámského komorního sboru Collegium Cantantium. Po koncertu Jan Psota představil i pannu
Marii Klatovskou, která se po letech vrátila zpět na
své místo. Děti se mohly zabavit při plnění tema-

tických úkolů a pro všechny bylo připravené výborné pohoštění, které přišlo k chuti, zahnalo hlad,
i zahřálo. Z kostela nás vyhnal až příjezd svatého
Martina, který s sebou nepřivezl sněhové vločky,
ale alespoň zkontroloval, jestli jsme dodrželi slib
z minulého roku. Kniha o kostele sv. Martina již
spatřila světlo světa, takže jsme se mohli beze studu s Martinem i trochu zapovídat, odvážlivci si
pohladili koně, nebo se s ním vyfotili.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám
pomohli akci zorganizovat, či ji zazásobit občerstvením a programem pro děti. Poděkování dále
patří obci Tuklaty za zapůjčení ornátů, které jsme
si měli možnost prohlédnout a Janu Psotovi za příjemný výklad a dávku trpělivosti při odpovídání na
všetečné otázky. Děkujeme také všem, kteří se přišli
podívat a poveselit s námi u této příležitosti. Jsme
rádi, že dorazili obyvatelé Rostoklat, Nové Vsi II,
i Břežan II. A vy, kdo jste nepřišli, nebuďte příští
rok těmi, kdo budou svatého Martina jen vyhlížet
z okna, ale přijďte s ním prohodit pár slov přímo na
jeho párty!
Na dobrovolném vstupném se podařilo vybrat
4 927 korun Děkujeme.
(Katka Nováková)

Výše poplatku stočného pro rok 2022
Zastupitelstvo obce na svém listopadovém
zasedání odsouhlasilo výši stočného na rok
2022. Výše poplatku byla navýšena a to na
částku 45 Kč/m3 bez DPH, 49,50 Kč s DPH.
Nadále se spotřeba určuje podle směrných
čísel, tj. 35 m3/rok/os. Poplatek za 1 osobu
a rok činí 1575 Kč bez DPH, tj. 1732,50 Kč
s DPH. V souladu se Smlouvou o odvádění
odpadních vod budou faktury vystaveny
v březnu 2022. Pokud ve Vaší domácnosti nastala změna, především v počtu osob
v domě, informujte nás o této skutečnosti do
28. 2. 2022. K navýšení poplatku za stočné
dochází z důvodu nárůstu cen energií a materiálu.
Poplatky za komunální odpad pro rok
2022
Ano opravdu, poplatky za komunální od-

pad se budou hradit až na začátku července. Tzn.: platba za odpady bude za dílčí
období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 a to
do 15. 7. 2022 a za dílčí období od 1. 7.
2022 do 31. 12. 2022 a to do 15. 1. 2023
následujícího kalendářního roku. Nebojte se, vše Vám včas připomeneme.
Prosíme Vás, nezasílejte platby dříve než
v tomto termínu. Nicméně formulář ohlašovací povinnosti je nutné odevzdat na
OÚ do 15. prosince! Tak abychom Vám
známky na nádoby stačili roznést do konce roku do schránek, či jste měli čas si je
vyzvednout na úřadě.
Poplatky za pejska pro rok 2022
můžete uhradit po prvním lednu 2022
do 28. února 2022. Harmonogram
svozu odpadu je přílohou Zvěstovatele
nebo jej naleznete v elektronické podobě ke stažení na stránkách obce.

okolních vesnic, například z mnohem větších
Břežan II. Odpověď byla taková, že pro následující rok s tím není počítáno, ale bude nutné to zohlednit, uvědomují si tento nedostatek. Na další dotaz, zda se nám alespoň poníží
částka poté, co budou do kalkulace zahrnuty
i například Břežany II, byla odpověď, že ano,
ale nepatrně, v řádu stovek korun. Je zde ale
naděje, že pokud dojde ke spravedlivějšímu
přerozdělení rozpočtového určení daní, kraj
by měl dostat více peněz a ty by chtěl právě
použít na dopravní obslužnost.
Dopravní obslužnost obce, zvláště pak tu
vlakovými spoji, považuji já osobně za opravdu nadstandardní, vždyť vlaky zde ve špičce
zastavují i čtyřikrát do hodiny! A nakonec si
dovolím poznámku k občanům, kteří zde trvale žijí, stále nejsou přihlášeni k trvalému
pobytu a jezdí veřejnou dopravou. Dopravní
obslužnost je jedna z výhod obce, kterou
čerpáte, ale v rozpočtovém určení daní obec
z Vás nemá ani korunu. Popřemýšlejte, zda
by nebylo vhodné podpořit obec tím, že si
přihlásíte trvalý pobyt v obci, ve které čerpáte
výhody. 
(moko)

Setkání u popelnic

V

pátek 12. listopadu jsme se s některými
z Vás potkali na akci Setkání u popelnic. Na akci bylo možné obdržet samolepky
BIO a SKO na nádoby. Ti z Vás, kteří se akce
nezúčastnili, mají možnost
o nálepku na Obecním úřadě zažádat a obdrží ji spolu
se známkou na popelnici do
schránek. Známku na popelnici obdržíte po odevzdání
(emailem či osobně) formuláře ohlašovací povinnosti do konce prosince. Nálepka BIO se vydává
zejména těm, kteří mají jinou barvu popelnice
na BIO než hnědou a nálepka SKO (směsný komunální odpad) se vydává těm, kteří mají jinou
barvu nádoby na komunál než černou. NELZE
kombinovat jednu nádobu na dva druhy odpadu. Vzhledem k tomu, že příští rok pojede BIO
celoročně (v zimních měsících 1x měsíčně) není
možné dát dvě samolepky (BIO a SKO) na jednu nádobu. Děkujeme
(Mája+Moko)

Na kus řeči s Marošem Kramárem

V

pondělí 22. listopadu jsme se v Kulturním
domě v Rostoklatech sešli na dalším pokračování cyklu Na kus řeči s.. a tentokrát byl
hvězdou večera Maroš Kramár. Maroš je slovenský herec, moderátor, bavič a podnikatel.
Snad jen pár dam uronilo slzu nad jeho novým
účesem, který jej změnil takřka k nepoznání.
Jeho pověstné lokny jsou ty tam, nicméně jeho
humor to rozhodně neodneslo. Málokdo ví, že

Maroš je i zpěvák a tak bylo talkshow doplněno
o tři vstupy, při kterých Maroš zazpíval písně
ze svého vlastního alba. Akci moderoval pan
Jiří Vaníček, na konci akce proběhl prodej jeho
nové knihy a autogramiáda. Pořadatelsky akci
zajištovala obec Rostoklaty, na nákladech se
v rámci meziobecní spolupráce podílí okolní
spolu pořádající obce Břežany II, Přišimasy
a Tuklaty.
(Mája & Moko)
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Na trůn podruhé usedl Král Filip

A

č už tomu sama nevěřila, vrátila se fotbalová Traverza po několikaleté odmlce
do místního kulturního domu, aby zde znovuobnovila covidem narušenou tradici svých
výročních večerů. V pořadí už 16. Král Traverzy se – i s návazným prvním klubovým
plesem – uskutečnil v sobotu 13. listopadu,
hned po posledním utkání podzimní části sezony ve třetí třídě, což byla první dokončená půlsezona okresního fotbalu od
konce roku 2019. Tak brutální byl dopad
epidemie na svět amatérského sportu v této
zemi.
Traverza během letošního
léta a podzimu prošla nebývalou renesancí – získala deset nových hráčů a na další má políčeno –, a po polovině 48. sezony
svých dějin se drží na 9. pozici
čtrnáctičlenné skupiny B, když
6 utkání vyhrála (z toho jedno
na penalty), 7 prohrála (z toho
jedno na penalty) a získala 18
bodů při skore 31–34.
Ale zpět ke slavnostnímu
večeru. Ač se tým letos nebývale omladil, v pořadí 16.
Králem Traverzy se stal čerstvý čtyřicátník, nesmlouvavý
obránce a kapitán týmu Filip
Čabrádek, který trofej pro nejlepšího borce
týmu získal podruhé za své působení v klubu.
O stříbrnou příčku se podělili krajní obránce
Lukáš Cenigr s útočným středopolařem Petrem Blážou, čtvrtý skončil záložník Vladimír
Čepička a pátý útočník Jiří Hampl.
„Za tohle prvenství jsem samozřejmě rád,
protože o Králi hlasujeme hlavně my, hráči,
takže mě těší, že jsem ty hlasy od kluků dostal. Nicméně si myslím, že tuhle cenu by měli
vyhrávat ofenzivní hráči, což já už nikdy nebudu. Věřím tak, že až se ještě víc chytne
Venda Mlynář, nebo Jirka Hampl bude dávat
víc gólů, budou to jednoznační kandidáti,”
nechal se slyšet staronový Král Traverzy.
Naskočit zpět do ostrých zápasů po téměř
roční deaktivaci amatérského fotbalu pro něj
prý nebylo složité. Obavy měl z něčeho jiného. „Bál jsem se hlavně toho, že po té dlouhé
pauze už tým nedáme znovu dohromady, což
podle mě reálně hrozilo. Jsem proto rád, že
jsme to znovu dohromady dali,” ocenil Filip
Čabrádek klubovou pospolitost.
O tu se letos a vlastně už od svého příchodu v roce 2018 nejvíc zasloužil sháněním stále nových hráčů jeden z novějších traverzanů

Tři vepříci
ILUSTRACNI FOTO

Vykrmení uherští vepři

O

Michal Vontszemü, který tak tým doslova
držel nad vodou a po právu získal ocenění
Srdce Traverzy za zásluhy o klub.
A jak dopadly další vyhlašované kategorie? Kanonýrem roku, tedy přesněji půlroku,
se stal Petr Bláža se sedmi góly. Následoval
jej nový forward Václav Mlynář (6), který má
zkušenosti i z třetí ligy, a třetí pozici obsadil
Jiří Hampl (5). Cenu za Gól roku si vystřelil univerzál Jan Seidl za báječnou trefu z 35
metrů venku proti Radimi. A Počinem roku
bylo vyhlasováno vytvoření nového loga
a image klubu i spousty nových klubových
propriet včetně oblečení, hrnečků, placatic
i kartáčku na zuby, na čemž měli největší
zásluhu Petr Strnad a Jan Pakandl.

d 28. dubna 2014 platí na území Rostoklat
zákaz podomního prodeje, o čemž informují návěstní cedulky při vjezdech do obce, mající
odradit vždy připravené pochůzkové obchodníky, kteří by se vám u vrat či vchodových dveří
pokoušeli vnutit levné nebo pochybné služby
a produkty s vidinou, že vám ušetří peníze.
Vrátíme-li se opět do minulosti, problémy s podomními obchodníky měli rostoklatští obyvatelé i za hlubokého Rakouska-uherska a finty
obchodníků byly i tehdy vynalézavé a všemi
mastmi mazané.
V sedmdesátých letech 19. století se na českém území rakouského soustátí čile vedlo obchodu s vepřovým dobytkem, kdy uherští honáci
často přistupovali k praktikám balancujícím na

hranici zákona a slušného jednání a chudí venkovští sedláci často přicházeli podvodným jednáním ke škodám. Fungovalo to tak, že uherští
honci každý rok na jaře do mnohých obcí přihnali vepřové stádo z uherských Bakoňských
lesů (dnes západní Maďarsko) a pokoušeli se
vždy sedlákům vnutit několik kusů k odkoupení.
Honci vědí dobře, že hospodáři v této roční době
nemají dostatek peněz na nákup a tak sedlákům
přislíbí odklad a na doplacení ochotně posečkají
do podzimu. Po žních se prodejci vrátí, ale veškerá ochota a úslužnost zmizí a honci se promění
v nesmlouvavé výběrčí, kteří čekají na sedlákovu neschopnost doplatit zbytek smluvené ceny
a sedlákovi zanechané a několik měsíců vykrmované vepře bez náhrady odeberou. Tímto způso-

Oprava místní komunikace a chodníků v Rostoklatech

T

éměř před dokončením je akce Oprava chodníků a části místní komunikace v obci Rostoklaty. Zhotovitelem díla je firma SWIETELSKI stavební s.r.o. V rámci akce dojde k opravě
chodníku u čp. 20 a čp. 67. (úsek mezi Kulturním
domem a Sedlářstvím), opravě chodníku před čp.
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90; 74; 159; 75 a 80 a také přilehlé komunikace
(úsek mezi budovou OÚ a dětským hřištěm.
Na opravu těchto objektů jsme se snažili sehnat finanční podporu v rámci dotačního programu
IROP – bezpečnost v dopravě, žádali jsme přes
MAS Pošembeří, ale naše žádosti byly neúspěšné.

Vzhledem ke špatnému technickému stavu objektů a zároveň faktu, že se jedná o silně exponované
komunikace, jsme se rozhodli opravu realizovat
z vlastních zdrojů, tedy z rozpočtu obce. V obou
úsecích došlo i k výměně sloupů a kabelového vedení veřejného osvětlení.

Vpravo selská usedlost čp. 9 a čp. 8 v roce 1930.

bem honci podle zpráv podvedli několik set hospodářů beztrestně.
Jedním z podvedených se stal František
Chroust ze selské usedlosti čp. 8 v Rostoklatech. Honec František Lamsack z Lackenbachu na
jaře 1879 přihnal do Rostoklat na náves vepřové
stádo, kde od něho František Chroust koupil tři
mladé vepře. Přes léto je na statku vykrmoval,
ale když se Lamsack na konci roku vrátil a sedlák neměl peníze na doplacení, hodlal mu mladý
vepřový dobytek zabavit a odehnat. V nastalé
výměně názorů si Chroust došel do obecního
domku čp. 4 pro obecního strážníka a starostu Jana Prokůpka ze selské usedlosti čp. 14,
ale honec se úřední moci ani uniformy nebál,
mezitím otevřel na dvoře chroustova statku
chlívek, vypustil mladé vepře a hnal je ze dvora. Chroust s obecním strážníkem a skupinou
občanů honce začali pronásledovat. Ten jim ze
začátku vyhrožoval s argumenty, že se nikoho
nemusí ptát a že je k exekuci vepřů oprávněný.
Když ani to rostoklatské občany s Františkem
Chroustem v čele neuklidnilo a rostoklatští se
za ním nepřestali hnát, vytáhl Lamsack revolver a třikrát po Chroustovi a ostatních vystřelil,
což pronásledovatele od dalšího stíhání odradilo
a Lamsack vepře odehnal z Rostoklat.
Rostoklatský incident byl nahlášen u soudu, který na Františka Lamsacka vydal zatykač. V březnu 1880 se vrátil do Čech, byl zajat a dopraven do Prahy, kde byl u Zemského
trestního soudu pro zločin veřejného násilí
24. dubna 1880 odsouzen na 8 měsíců žaláře
nepodmíněně. František Chroust se svých vepřů
zřejmě už nikdy nedočkal. Zprávu o incidentu
zachytila rubrika Ze soudní síně deníku Národní
listy č. 99 vydaného 25. dubna 1880 na straně 3.

Jan Psota
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Čeká nás místní referendum?

J

edním z bodů programu zasedání ZO, které
se uskuteční ve středu 15. 12. 2021, bude
bod č. 13 s názvem: Projednání a schválení:
Souhlasu se vstupem do jednání s investory
– stavebníky a o kompenzacích při vymezení
nových zastavitelných ploch v územním plánu
obce.
Co si pod tímto názvem představit? Vedení
obce bylo v posledních měsících osloveno třemi, na sobě nezávislými, žadateli o rozšíření
Územního plánu obce. Jedná se o vlastníky
pozemků, které přímo navazují na současnou
zástavbu. Žadatelé by chtěli své pozemky
rozparcelovat a využít ke stavbě rodinných
domů. Obec v poslední dekádě prodělala velký stavební boom, jenom v lokalitách Palace
reality, Lap Invest a Svozil (pracovní názvy
dle jmen a názvů developerů) přibylo 33 čísel
popisných, další 3 domy jsou těsně před dokončením a lze očekávat výstavbu dalších deseti domů v lokalitě „Za hřištěm“. Tedy téměř
50 domů za posledních cca deset let přibylo/
přibyde v části obce, která má nyní 186 čísel
popisných.
Rád bych upozornil, že se jedná o rozhodnutí vedení obce z let 2002 (vydání Územního
plánu obce Rostoklaty) a 2004 (přijetí změny
č. 1 ÚP obce Rostoklaty). Například lokalita „Za hřištěm“ – tedy 10 parcel pro rodinné
domy, které se fyzicky přeměnily z obdělávaného pole na parcely až v loňském roce, se
formálně stavebním pozemkem stala už před
17 lety. Proti této výstavbě se již nedalo účinně bránit, zásadní rozhodnutí totiž padne vždy
při pořizování nového Územního plánu, nebo
přijetí Změny.
Nyní, téměř po 20 letech od vydání současně platného ÚP, se ukazuje, že rozšířit zastavitelné území obce bez vyjednání jasných
hmatatelných benefitů pro obec nebylo zcela
rozumné. Těmi benefity myslím například investiční příspěvek na opravu chodníků a komunikací, příspěvek na vybudování vodovodu,
kanalizace, intenzifikace ČOV, vybudování
např. školky, hřiště, apod. Ano, po bitvě je
každý generál a tak nechci na nikoho ukazovat prstem, že něco udělal špatně. Ve své době
to byl nejspíš běžný postup a dopady po dvou
dekádách si neuměl nikdo moc dobře představit. Na nás je se z činů našich předchůdců

poučit a k dalšímu rozšiřování obce přistupovat obezřetně.
A teď zpět k bodu, který bude zastupitelstvo projednávat. Já a paní místostarostka chceme projednáním tohoto bodu získat podporu zastupitelů pro další jednání
s případnými developery. Zájem o výstavbu
v naší lokalitě je opravdu veliký a tak vidíme
příležitost pro rozvoj obce. Při nezávazných
jednáních padla nabídka na výstavbu školky
a nabídka nemalých finančních příspěvků do
rozpočtu obce. Protože jsme ale volení zástupci lidu, nejsme žádní diktátoři a nepěstujeme samoděržaví, chtěli bychom, abyste se na
rozhodování v takto závažných rozvojových
otázkách obce měli možnost podílet i Vy,
naši spoluobčané. A proto, pokud od zastupitelů dostaneme souhlas pro další jednání
s developery, začneme připravovat místní referendum, ve kterém by sami občané mohli
rozhodnout o rozšíření či nerozšíření zastavitelného území obce. Nejpozději v den referenda budeme chtít mít připravené a uzavřené
takové smlouvy, které zajistí obci opravdový
přínos v případě, že referendum závazně rozhodne o dalším rozšiřování obce. Na to bude
potřeba využít právních služeb opravdových
profesionálů, proto hned dalším bodem jednání zastupitelstva bude případné uzavření
smlouvy o spolupráci s advokátní kanceláří,
která se tímto typem práva zabývá. Právní
služby a zajištění referenda bude samozřejmě
představovat určité náklady, které obec vydá
z rozpočtu. A na konci může být výsledkem
to, že se nic stavět nebude a obec si na žádný
benefit nepřijde. I to ale budu svým způsobem
považovat za přínos, protože díky referendu
se tou nejobjektivnější formou dozvíme opravdový názor občanů na případnou novou
výstavbu a rozšiřování obce.
Nálady v obci jsou různé, nejextrémnější názory jsou často hlasitě prezentovány, za
volební plentou má ale každý hlas stejnou váhu
a důležitost. A pokud se občané vyjádří proti,
je to jasný argument pro případné další žadatele o rozšíření zastavitelného území obce.
A na závěr si dovolím sdělit můj názor na
věc, a to hned za dva Jirky, jednou za občana Jirku Mokošína a jednou za Jirku, starostu
obce. Jako občan mám úplně stejné obavy jako

někteří z Vás, tedy obavy o vodu, o kapacitu
ČOVky, o místa ve školkách a školách, v autobuse, obavu o ztrátu soukromí, pohodlí a jistot
dosavadního života, protože „co když ti noví
budou divný“. A vůbec, ať si zůstanou kde jsou
teď, my je tu nepotřebujeme. To jsou naprosto
přirozené reakce a tyto emoce se mnou také
zmítají. Jako starosta ale vidím do finančních
možností obce. A vidím, co všechno bychom
potřebovali opravit, postavit a pořídit, ale
nemáme na to. A pokud se budeme podílet na
výstavbě svazkové školy Doubravčice – Český
Brod, tak ani dlouho mít nebudeme. A zrovna
školka, která by se obci naší velikosti opravdu
hodila, je absolutně mimo finanční možnosti
obce.
Jasně, možná vás hned napadla dvě slova:
úvěr a dotace. Úvěr se mi příčí, nerad bych
zadlužil obec na dobu delší, než je volební
období starosty. A dotace: Kdyby to bylo
tak jednoduché, tak ta školka už by tu byla.
Krátce po nástupu do funkce jsem se o dotaci na školku zajímal, ale potenciálně využitelné dotační programy již končily. A dotace
jsou peníze, které vytahují z rozpočtu další
peníze. A to za podmínek, které někdy člověk považuje spíš za šikanu než za opatření
pro dobro věci. Finanční možnosti obce jsou
omezené, roční příjem obce z rozpočtového
určení daní je kolem šesti miliónů. A z toho
musí fungovat všechno, nejsou žádné dotace
na údržbu obce, provoz veřejného osvětlení,
svoz odpadů, na dopravní obslužnost, na platby za žáky umístěných ve školách v ČB, na
odměny zastupitelů, vytápění obecních budov, na kulturní akce pro občany, příspěvky
na činnost místních spolků. Proto jako starosta vidím příležitost posunout naši obec zase
o kousek dál, pokud si vyjednáme ty správné
podmínky. Na druhou stranu, když se již více
nerozšíří obec, nebude nutné ještě chvíli intenzifikovat ČOV, školkové děti se rozmístí
do zařízení po okolí, školy podobně, jednou
za pár let si možná dopřejeme opravu nějakého toho úseku komunikace, apod. Protože
chci v naší obci žít, nestydět se jít po ulici,
zdravit se s Vámi přátelsky na ulici a nemám
osobně žádný zájem na výsledku referenda,
rád přenechám takto zásadní rozhodnutí na
Vás, na oprávněných voličích.

důležité. V Mobilním rozhlase se ale pomocí
RSS kanálu zobrazí všechny informace, které
jsou vložené na webové stránky obce. Takže
například, když se nyní podíváme na aktuality
webu obce, je tam zveřejněná výzva Výběrového řízení na pozici hlavní účetní fin. odboru
MěÚ Český Brod. Tuto informaci nepovažujeme za vhodnou posílat všem 340 kontaktům,
které máme v SMS systému. Díky RSS kanálu
se Vám ale zobrazí v mobilní aplikaci. Trošku
starší je aktualita, že bude probíhat odečet elektroměrů. Tuto informaci považujeme za vhodnou

poslat SMS systémem. A k té byl další dotaz,
proč v mobilním rozhlasu to „píplo“ už 10. listopadu, ale SMS od starosty přišla až 30. listopadu? Ano, kolegyně Markéta informaci na web
vložila hned, jak jsme ji obdrželi, tedy 10.11.,
já si napsal do diáře poznámku, že informaci
formou SMS připomeneme těsně před termínem odečtu, to je snad logické. A když jsme už
u těch komunikačních kanálů, rád bych vyzval
ty z Vás, kteří ještě nejsou zařazeni v SMS systému nebo v Mobilním rozhlase, aby tak učinili.
Je to nejrychlejší cesta k důležitým informacím.

Vánoční bohoslužba
a zpívání koled
v kostele

Dovolujeme si vás pozvat
24. prosince 2021
od 20.30 hodin do kostela
svatého Martina
na vánoční bohoslužbu
pana faráře Sklenáře
a zazpíváme si koledy

Pár postřehů…
...k informacím, které jdou SMS systémem
a přes Mobilní rozhlas.
V této rubrice, kterou zařazujeme poslední
dobou do každého vydání RZ, se vždy snažíme odpovídat na dotazy, na které odpovídáme
jednotlivcům, ale považujeme za dobré, aby si
odpověď poslechla i širší veřejnost.
Dostali jsme otázku, proč některé informace
nejdou SMS systémem, ale v mobilním rozhlasu se objevují. Důvodem je to, že do SMS zpráv
posíláme pouze ty zprávy, které považujeme za
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SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
SE KONÁ V PÁTEK 31. PROSINCE 2021 V 19.00 HOD
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI V ROSTOKLATECH
ZVEME VŠECHNY
OBECNÍ ÚŘAD ROSTOKLATY
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