
Slovo 
starosty
Dle indiánského kalendáře je 

leden měsíc sněhu a únor 
měsíc hladu. Sněhu jsme si v našem 
regionu letos moc neužily a snad 
ani tím hladem nestrádáme. Přejme 
si, aby tomu bylo tak i nadále. 
Po dvouleté pandemické krizi, 
která ještě nelze považovat zcela 
za ukončenou, volně přecházíme 
do krize ekonomické. A co hůře, 
dramatické události posledních dní 
ve východní části Evropy mohou 
představovat hrozbu krize migrační 
a krize bezpečnostní. Nezbývá tedy, 
než se semknout dohromady, být 
jeden druhému oporou a společně 
přečkat těžké časy. Poslední dobou 
se mi často vybaví vzpomínka 
na rok 2019, kdy mě na obecním 
úřadě navštívil obchodní cestující 
a nabízel nástěnné výukové plakáty 
pro školy a školky. Nenechal 
se odbýt, že žádnou takovou 
organizaci nemáme a rozvinul 
přede mnou tři plakáty. Na jednom 
byly medailonky historických 
osobností našich dějin, kde mě 
zaujal a odradil výběr osobností, 
protože Jaromír Jágr byl na stejném 
řádku jako Božena Němcová a Jan 
Amos Komenský. Téma druhého 
plakátu už si nevybavuji, a na 
třetím byla časová osa dějin lidstva. 
Na té byly zaznamenány významné 
milníky lidstva od vynálezu kola, 
středověkých morových ran, obě 
světové války až po teroristické 
útoky ze začátku třetího tisíciletí. 
Časová osa ale kupodivu nekončila 
v roce 2019, ale pokračovala až 
na konec 21. století. Předpovídala, 
že lidstvo bude čelit pandemiím 
nemocí, přírodním katastrofám 
a jaderné válce. V té době jsem si 
říkal, že je to nereálné, že žijeme 
ve světě (nebo alespoň v té částí 
planety), kde máme dokonalé 
zdravotnictví a nikdo nechce válku, 
protože zažíváme úžasné období 
růstu a prosperity. Jak hluboce jsem 
se mýlil. Teď bych této neveselé 
předpovědi musel dát za pravdu.  
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SVOZ 
VELKOOBJEMOVÉHO 
A NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU

Svoz proběhne pravděpodobně 
v sobotu 11. 6. 2022. Přesné 
časy včas zveřejníme. 

SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU

Svoz proběhne v sobotu 
14. května 2022. Odpad 
prosíme umístěte před svojí 
nemovitost až v ranních 
hodinách. V případě potřeby 
pomoci s těžkým břemenem 
kontaktujte předem starostu 
SDH Miloslava Sejrka na tel: 
608 150 717.

POPLATKY

Rádi bychom Vás upozornili, že 
můžete hradit poplatky ze psů 
a to hotově nebo převodem na 
účet 112308464/0300. Výše 
poplatku je 100 Kč za prvního 
psa, za druhého a každého 
dalšího je to 150 Kč.  

V průběhu měsíce března Vám 
budou vystaveny faktury za 
stočné. Poplatek za 1 osobu 
a rok činí 1575 Kč bez DPH, 
1732,50 Kč včetně DPH.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

Při letošní Tříkrálové sbírce se 
vybralo  v naší obci 9 373 Kč. 
Všem štědrým dárcům 
děkujeme. Sbírku v naší lokalitě 
organizuje Římskokatolická 
farnost Český Brod. Na 
přiložené tabulce je znázorněn 
přehled vybraných prostředků 
v českobrodské farnosti.

Obec výtěžek

Bříství 3 581

Bylany 6 640

Český Brod 55 628

Černíky 4 517

Chrást 9 259

Chrášťany 4 676

Klučov 12 259

Kounice 44 309

Kšely 3 045

Liblice 19 440

Lstiboř 10 178

Poříčany 9 935

Přehvozdí 9 966

Přistoupim 6 852

Rostoklaty 9 373

Starý Vestec 4 236

Štolmíř 3 840

Tismice 11 517

Tuchoraz 1 736

Vrátkov 6 033

CELKEM  234 708
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K sepsání tohoto tragikomického článku mě 
motivovala skutečnost, že občas musím 

vysvětlovat občanům, že ne na všechno lze jed-
noduše získat dotaci. Na příkladu dotačního ti-
tulu Ministerstva zemědělství s názvem Údržba 
a obnova kulturních a venkovských prvků pro 
rok 2022 bych vám rád přiblížil, jak složité, 
téměř až nemožné, je získat dotaci, kterou by 
naše obec tolik potřebovala. Z tohoto dotačního 
titulu šlo žádat o fi nanční prostředky na opravu 
objektů jako například kaple (kaplička), křížová 
cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, 
exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitov-
ní zdi. Právě poslední z výčtu objektů,  hřbitovní 
zeď, jsme vyhodnotily jako nejpotřebnější. 
 Hřbitovní zeď vybudovaná v meziválečném ob-
dobí je na hraně své životnosti, proto jsme ne-
chali zpracovat projekt, který počítá s opravou 
ve čtyřech etapách. Rozhodli jsme se požádat 
o dotaci na opravu západní části, která je v nej-
horším stavu. Datum začátku příjmu žádostí byl 
stanoven na 1. 2. 2022 od 8.00 hod. a měl trvat 
do 18. 2. 2022 nebo do vyčerpání alokovaných 
peněz, které byly závratných 60 miliónů Kč. 
Od prosince 2021 jsme tedy sháněli veškeré 
podklady potřebné k žádosti o dotaci, kterými 
byly například podrobný rozpočet, potvrzení 
stavebního úřadu, že akce nevyžaduje stavební 
povolení, doložení vlastnictví objektu, barev-
nou fotodokumentaci stavu objektu, doklad 

o zřízení účtu u ČNB atd. Upozorňuji, že toto 
je velice jednoduchá dotace, alespoň co se týká 
shromáždění podkladů. U složitějších akcí je 
potřeba mnohem více příloh k žádosti, které 
znamenají i nemalá vydání z rozpočtu obce, 
může se jednat o různé posudky apod. Žádat 
jsme chtěli o 300 000 Kč, tedy o  maximální 
možnou částku (viz tabulka).

Protože žadatelů je hodně, ale peněz málo, 
poskytovatel dotace si určuje klíč, podle které-
ho došlé žádosti hodnotí. Na níže uvedené ta-
bulce si můžete jednoduše spočítat, že naše 
žádost mohla dosáhnout maximálně 35 bodů 
z maximálních 80 možných. Velikost obce je 
přes 500 obyvatel, žádat o desetitisícové částky 
není rozumné, s ohledem na celkovou cenu díla 
a administrativou kolem dotace, poloha obce je 
v hospodářsky a sociálně silném území. Zvažo-
vali jsme pořízení posudku o havarijním stavu, 
ale ten není zadarmo a nepovažujeme za hospo-
dárné platit za další kus papíru do šuplíku, který 
nás informuje o stavu, který je vidět na první 
pohled.  

Veškeré podklady jsme měli připravené, 
moc optimismu jsme vzhledem k bodovému 
hodnocení neměli, ale chtěli jsme to alespoň 
zkusit. Co nedoženeme body, chtěli jsme doh-
nat včasným podáním žádosti. Žádost se po-
dávala elektro nicky, vzhled formuláře nebyl 
dopředu znám. Jaké řádky s jakým obsahem 

budeme vyplňovat, to jsme mohli pouze odha-
dovat. Kolegyně místostarostka Markéta, která 
mi pečlivě připravila všechny podklady, mu-
sela ze zdravotních důvodů zůstat doma v den 
spuštění podávání žádostí. Po přihlášení do 
systému, seznámení se se složitostí formuláře, 
vyplnění všeho potřebného, nahrání příloh žá-
dosti, vyřízení telefonátu a nutnému odběhnutí 
na státní silnici, kde došlo k překopnutí kabelu 
VO při úpravách chodníku, ujištění se, že jsem 
vše správně vyplnil, jsem se kliknul na tlačítko 
Odeslat žádost. Žádost však nešla odeslat. Po 
několika telefonátech a přepojování, ve kterých 
jsem chtěl zjistit, kde je problém, zda systém 
třeba nemá výpadek, jsem  konečně dostal ten 
správný kontakt na osobu, která měla tento do-
tační titul na starosti. Bylo mi sděleno, že příjem 
žádostí byl ukončen po 38 minutách od spuštění, 
protože došlo k vyčerpání alokovaných peněz. 
Ano, čtete správně, příjem žádostí měl probíhat 
po dobu 17 dní, ale byl stopnut po 38 minutách!!!

Možná je to moje zaujatost, ale domnívám se, 
že toto se děje díky dotačním manažerům. Dotační 
manažeři jsou lidé, kteří se dobře orientují v ad-
ministraci dotací a svoje služby pak dále nabíze-
jí zájemcům o dotace. Protože příprava žádostí 
o dotace není vůbec jednoduchá záležitost, často 
si i obce najímají tyto manažery. Manažer, který 
má zkušenosti a ty správné kontakty, má mno-
hem větší šanci podat úspěšnou žádost než běžný 
smrtelník. Myslím si, že alokovaných 60 miliónů 
dokázali vyčerpat právě dotační manažeři za první 
minuty po spuštění. Ač se někdy nehezky vyja-
dřuji na adresu dotačních manažerů, nazývám je 
lehkoživky a někdy i hůř, uvědomuji si, že jejich 
služeb občas potřebuje využít i naše obec na své 
akce. Z minulosti jsou to například akce jako tla-
ková kanalizace, chodníky budované za využití 
příspěvků ze SFDi, pořízení nového dopravní 
automobil pro JSDH a poslední, prozatím nedo-
končená akce, výstavba multifunkčního hřiště, 
kde ještě čekáme na výsledek. Myslím si ale, že 
pokud jsou žádosti o dotace určené pro obce tolik 
komplikované, že si obce musí platit manažery, 
je něco v tomto systému špatně. Pokud ale chce 
vedení obce něco pro svoji obec získat nad rámec 
rozpočtu obce, leckdy mu nezbývá, než se této 
mašinérii přizpůsobit.

Co říci závěrem? No alespoň jsme to zku-
sili, stálo nás to jen čas a úsilí. A až ta zeď 
jednou spadne, tak ji opravíme z rozpočtu 
obce.  (Moko)

…k pálení větví a podobného materiálu. 
Nastává období prořezu stromů, úklidů zahrad, vy-
hrabávání staré trávy apod. Ohněm se uklízí nejefekti-
vněji, a tak občas někteří z nás založí ohýnek. Ideální 
stav je rostlinný materiál kompostovat na vlastním 
pozemku, případně odevzdat do BIO popelnic. Větší 
množství lze odvézt na hromadu ke Kačáku. Jedna 
hromada slouží ke kompostování a ta druhá, zadní, 
k pálení. Odpad organizovaně spálí členové JSDH 
Rostoklaty a vyzkouší si tak i své dovednosti a tech-
niku. Někteří z Vás se občas rozhodnou pálit odpad 
na svém pozemku. Pro tyto případy je dobré vědět, 
že existuje internetový portál k evidenci pálení. Na 
adrese www.paleni.izscr.cz je možné zadat informace 
o místě pálení, času, zodpovědné osobě a kontaktu na 
ní, způsobu zajištění pro případ požáru, čas ukončení 
pálení. 

Proč je pálení dobré hlásit? V případě, že někdo Váš 
ohýnek bude považovat za požár a zavolá na tísňovou 
linku, dispečer nahlédne do evidence pálení a pokud 

mu někdo ohlásí místo požáru shodné se zaevidovaným 
pálením, ujistí se na uvedeném kontaktu, že je vše pod 
kontrolou a jedná se o planý poplach. Na místo pak ne-
musí posílat hasičské jednotky a ty můžou zasahovat 
jinde, na opravdu potřebných místech.  

Že se to nemůže stát? Tak to byste se divili. Tele-
fon má teď u sebe téměř každý, spasitelský komplex 
záchrany planety také a mnohdy lidé ohlásí požár, aniž 
by se o něm přesvědčili. Někteří lidé jsou pak schopní 
hlásit požáry z auta nebo z vlaku. Jsou případy, kdy 
lidé ohlásili hustou páru nad lesem jako zaručený požár 
lesa. To, že vy vnímáte svůj ohýnek za bezpečný, pro-
tože u něj stojíte s vidlemi a nic se přece nemůže stát, 
to pozorovatel z delší vzdálenosti nemůže vědět. Stejně 
tak je dobré myslet na to, že není dobré opouštět již do-
hasínající oheň bez řádného uhašení. Může se zvednout 
vítr, rozfouká žhavé uhlíky do okolí a z dohasínajícího 
ohýnku je rázem požár. Vždy je potřeba myslet na to, že 
ostatní kolem nás nemyslí stejně jako my, nebo nemyslí 
vůbec.   (Moko)

V měsíci lednu se rozšířil vozový park jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Rostoklaty o dopravní automobil. Jedná se o devítimístný 

Ford Transit s přestavbou splňující požadavky na evakuační vozidlo. 
Vozidlo se podařilo získat za využití dotačních titulů Ministerstva vnitra 
(výše dotace 450 000 Kč), Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek 
IZS Středočeského kraje (výše dotace 300 000 Kč). Spoluúčast obce 
byla 241 624 Kč. Ano, není to málo peněz, ale zde říkám, že obec za 
čtvrt milionu získala věc za milión. Doba udržitelnosti projektu je pět 

let, poté může obec s vozem nakládat libovolně. Jednotka SDH bude 
vozidlo využívat pro případy, kdy není nutné vyjíždět cisternovou stří-
kačkou. Evakuační význam vozidla také není nezanedbatelný, např. letní 
události na Moravě zasažené tornádem ukázaly, že střechou nad hlavou 
a podlahou pod nohou si nemůžeme být jistí ani zde, v mírném pásmu bez 
povodní, lavin a zemětřesení. Velkolepé představení auta plánujeme na 
společenské akci u příležitosti stavění máje, proto zde nyní neotiskneme 
žádnou fotku.   (Moko) 

Jak jsme žádali o dotaci na opravu 
hřbitovní zdi

Pár postřehů…. 

Nový dopravní automobil pro JSDH Rostoklaty 

Č.  Název hodnotícího kritéria Bodové hodnocení: 

1) Počet obyvatel v obci k 1. 1. 2021, ve které je projekt realizován žadatel  
 obec do 500 obyv.  30  
 obec 501–1 000 obyv.  25  
 obec 1 001–2 000 obyv.  20  
 obec 2 001–5 000 obyv.  15  

2) Požadovaná výše dotace (v tis. Kč)
 15–80  30  
 81–140  25  
 141–200  20
 201–250 15  
 251–300 10  

3)  Projekt je realizován v obci, která spadá do hospodářsky a sociálně 
ohroženého území. 

Žadatel uvede kraj a název SO ORP (případně název bývalého
vojenského prostoru a obce), spadá-li obec, v níž bude realizován 10
předmět dotace, do hospodářsky a sociálně ohroženého území.   

4)  Odborný posudek pro havarijní stav, opatřený autorizačním razítkem  10  

5)  Celkem počet bodů
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Od začátku letošního roku evidujeme komplikace 
s ranními školními autobusy linky 426. Již se opa-

kovaně stalo, že se ne všichni cestující z Rostoklat veš-
li do vozu, autobus odjel, nechal stát na zastávce ces-
tující, převážně děti, a v Nové Vsi II nezastavil vůbec. 
Po oznámení prvního tohoto případu jsme ihned věc 
začali řešit s Regionálním Organizátorem Příměstské 
Integrované Dopravy (dále jen ROPID) a ředitelům 
obou základních škol v Českém Brodě jsme hromadě 
omluvili případné pozdní příchody žáků z obcí Ros-
toklaty a Nová Ves II. Zároveň jsme požádali vedení 
škol, zda by nebylo možné posunout výuku o 15 mi-
nut, protože v případě druhého ranního autobusu měli 
žáci málo času stihnout začátek výuky v 7:45. Na tuto 
naší výzvu zareagovala pouze „horní“ škola, I. ZŠ Ži-
tomířská, a k posunu opravdu došlo. 

Zároveň se ale stalo, že na druhý ranní autobus tak 
směřuje více cestujících. A kapacita druhého autobusu, 
který začíná linku v obci Tlustovousy, bohužel nestačí. 
Navýšení kapacity nebo posílení spoje řešíme s RO-
PIDem, ale zatím neúspěšně. Naší oblast dopravně 
obsluhuje OAD Kolín a dopravce prý nemá kapacity 
personální ani technické. Lidově řečeno nejsou lidi 
ani stroje. Na můj dotaz, jaké je tedy možné řešení, 
jsem nedostal žádnou uspokojivou odpověď, kterou 
bych Vám zde mohl uvést. Do května 2022 se prý nic 
nezmění, pak je šance na úpravu a zapracování našich 
připomínek do nového jízdního řádu.  A také mi bylo 
doporučeno, ať starší děti chodí na vlak. I to je řešení, 
ale ne zcela komfortní.  

Nezbývá tedy než jezdit prvním autobusem, pro-
tože ten začíná linku v Břežanech II a není tak plný. 

Další řešení je využít vlakové linky S 1, kde vlaky jez-
dí opravdu každou chvíli. A poslední řešení je odvoz 
dětí rodiči autem do školy, to již spousta rodičů prakti-
kuje, ale ne každý si toto může dovolit.  

K této celé nepříjemné situaci kolem autobusové 
dopravy bych ještě rád uvedl pár skutečností: 

Informace o poloze autobusu a případném zpoždění 
lze sledovat na https://mapa.pid.cz 

Po zavedení Nových standardů v dopravní obsluž-
nosti od 1. 1. 2022 ve Středočeském kraji (viz. článek 
v posledním vydání RZ) naše obec již vůbec neplatí 
za dopravní obslužnost autobusovou linkou 426, ale 
nově budeme platit za obsloužení vlakovými spoji lin-
ky S 1. Bude se jednat o cca 103 000 Kč za rok 2022. 
Nezaplacením faktury tak ničeho nedosáhneme, pokud 
Vás toto řešení napadlo. 

Jízdní řády autobusových spojů se sestavují tak, 
aby autobusy navazovaly na vlakové spoje. Jsou jim 
přímo podřízené. V kolik začíná výuka nebo otevírá 
fabrika, na to bohužel nikdo při tvorbě jízdního řádu 
nebere ohled. V našem případě, kdy máme zastávku 
ČD téměř v obci a ranní autobusy slouží převážně pro 
dopravu žáků do škol, je toto opravdu smutné. 

A na závěr poslední důkaz, že někdy je ten svět kolem 
nás opravdu Kocourkov: Když jsme ROPID upozornili 
na problémy, které u autobusových spojů vnímáme, velice 
se tomu divili. Prý si situaci prověřovali, dokonce vyslali 
člověka, který zaznamenával, kolik lidí vystoupí z busu č. 
426 v Českém Brodě na nádraží. A světe div se, moc jich 
nebylo. Aby taky ne, když většina cestujících jsou žáci 
nebo senioři jedoucí k lékaři, kteří vystupují u nemocnice 
a Podlipanského muzea.   (Moko) 

V úterý 22. 2. 2022, krásné to datum, 
proběhlo setkání starostů obcí na území 

ORP Český Brod se zástupci vedení města 
Český Brod a ředitelů základních škol. Hlavní 
téma setkání byla nedostatečná kapacita pr-
vních ročníků základních škol v Českém Brodě 
pro školní rok 2022/2023. Na začátku byli sta-
rostové seznámeni s údaji, jaké mají místní dvě 
základní školy kapacity, kolik dětí odchází z I. 
stupně na II. stupeň, kolik dětí odchází z 9. tříd 
a jaké jsou předpokládané počty dětí, kteří se 
budou ucházet o místa v prvních ročnících. 
Z počtů vyplynulo, že na přibližně každé 
druhé dítě z okolních vesnic není místo v pr-
vních třídách, a pro děti z pátých tříd ve ves-
nických základních školách s I. stupněm (Tuk-
laty, Přistoupim) není již žádné místo. Bylo 
nám tedy suše sděleno, ať si hledáme místa pro 
děti někde jinde, v okolních školách. A že tato 
situace potrvá do výstavby nové svazkové ško-
ly, která dle hodně optimistických odhadů by 
mohla být dokončena a připravena pro školní 
rok 2024. Situace v okolních školách ale není 
lepší, všude očekávají vysoký počet dětí k zá-
pisům do prvních tříd. 

Za obec Rostoklaty a Nová Ves II očekáváme 
osm dětí k zápisům. S rodiči těchto dětí jsem se 
telefonicky spojil a situaci jim oznámil. Pokud 
toto čte někdo, koho jsem nekontaktoval a plá-
nuje jít letos s dítětem k zápisu do první třídy 
v Českém Brodě, spojte se prosím s kanceláří OÚ 
Rostoklaty.  

Zpátky k setkání starostů: V reakci na kri-
tický stav kapacity škol v ČB jsem přímo na 
jednání nabídnul prostory zasedací místnosti 
OÚ Rostoklaty a případně Kulturního domu 
Rostoklaty pro zřízení detašovaného pracoviště 
základní školy. Nejsou to nejvhodnější prosto-
ry, ale krizová situace vyžaduje krizová řešení. 
Obce Rostoklaty a Břežany II (cca 20 dětí) 
totiž naplní jednu celou třídu a mohli bychom 
tak ulevit kapacitě škol v ČB. Za mojí nabíd-
ku vedení města poděkovalo, ale myšlenku již 
dále nerozvíjelo. Naopak vyjmenovalo možné 
překážky, jako např. problém se zajištěním 
kvalitního personálu a následné pokračování 
dětí do druhého ročníků v roce 2023/2024, 
schválení vhodnosti nabízených prostor hy-
gienickou stanicí apod. Chtěl jsem pomoci, ale 
více možností mě bohužel nenapadá. 

Proto bych rodičům doporučil, aby v období 
zápisů vyzkoušeli určitě více škol, ne jenom 
Český Brod. Možnosti jsou Tuklaty, Přistoupim, 
Poříčany, Úvaly, když rozšíříme akční radius, tak 
i Kostelec nad Černými lesy, Kounice, Přerov nad 
Labem, Klánovice, Újezd a dál. Do některých 
škol jsme zkoušeli volat, ale bohužel nám nikdo 
volná místa neslíbil a ředitelé jsou vesměs skep-
tičtí k volným kapacitám.  

A jak to tedy bude probíhat v období zápisů 
v Českém Brodě? Školy přednostně budou 
přijímat děti, které budou mít přihlášen trvalý 
pobyt v Českém Brodě, nebo jeho místní části 
(Liblice, Štolmíř, Zahrady). Zbylá místa, pokud 
nějaká budou, se poskytnou dětem z okolních 
vesnic.  

Co se stane, když ale někoho školy nepřijmou? 
Středočeský kraj poptá kapacitu škol na svém 
území a následně určí, která školská zařízení mají 
volná místa. Také se tedy může stát, že Vám sice 
seženeme místo, ale třeba v Berouně. Snažte se 
tedy udělat maximum pro to, aby se Vám podařilo 
dítě umístit v některé škole v rozumné dojezdové 
vzdálenosti. Zápisy běžně probíhají v průběhu 
měsíce dubna.   (Moko) 

Komplikace s kapacitou  
BUS linky 426

Problematika umístění žáků do prvních 
tříd do základních škol v Českém Brodě  

Ale abych nebyl ve svém slově jen 
pesimistický a neděsil naše čtenáře, 

je třeba hledět s nadějí na vše nové, co nás 
v letošním roce čeká. Jaro je téměř za dveřmi 
a čeká nás spousta akcí, kde se můžeme 
společně setkávat. V sobotu 12. 3. 2022 můžeme 
příchod jara oslavit zkrášlením krajiny kolem 
nás na úklidové akci Ukliďme Pošembeří, 

podrobnosti naleznete na přiloženém letáčku. 
V ten samý den ve večerních hodinách pořádá 
SDH v KD Rostoklaty první akci svého druhu 
Masopustní veselí. Ve čtvrtek 24. 3. budou 
sousední Tuklaty hostit herce Tomáše Töpfera 
v rámci cyklu pořadu Na kus řeči. Vstupenky 
na představení jsou již v prodeji v kanceláři 
OÚ Rostoklaty. Poslední dva roky mě odnaučily 
pevně plánovat na měsíce dopředu, ale 
letos opravdu věřím, že se podaří uspořádat 

divadelní představení „Na ostro“ dva roky 
objednané a odkládané. Termín je stanoven na 
sobotu 14. května.  

Přeji všem našim čtenářům krásné 
prožití nastupujícího jara a příjemné 

počtení, nenechte se odradit tím, že polovina 
článků tohoto vydání RZ má v názvu slovo 
problematika, podvod a komplikace. 

(Jiří Mokošín) 

Slovo starosty

Podvod na císaře Ferdinanda 
Ves Rostoklaty (Chroustoklaty) náležela 

v 1. polovině 16. století panskému rodu 
Svitáků z Landštejna se stříbrnou pětilistou růží 
na červeném štítu a byly spravovány z pozdně 
gotického hradu v Tuchorazi, který roku 1477 
postavil nejvyšší písař Zemských desek. Neví-
me přesně, kdy Landštejnové vesnici získali, 
protože původní archiv zemskodeskového úřa-
du s listinami vedenými od 13. století a zahr-
nující Rostoklaty shořel při obrovském požáru 
Pražského hradu 2. května 1541. Navzdory 
zničenému archivu se z doby po obnovení úřadu 
Zemských desek dochovala listina, potvrzující 
rozsah tuchorazského statku. 

Obnovená kancelář zemskodeskového úřadu 
každého vlastníka v deskách zaknihovaných ne-
movitostí vyzvala k obnovení vkladu doložením 
nebo přiznáním drženého majetku, což může 
poněkud připomínat dnešní vklad na katastr ne-
movitostí. Tehdejší držitel hradu Vilém Sviták 
z Tuchoraze se do úřadu dostavil 19. května 
1542 a přiznal dědičně držený majetek ve pros-
pěch tří nezletilých neteří – Elišky, Hedviky 
a Marie. Statek Tuchoraz tehdy tvořil hrad, 
panský dvůr s polnostmi, městečko s domy, krč-
my a selské dvory, vinice, šafranice, chmelnice 
a pivovar v Tuchorazi, mlýn pod Tuchorazí, 
pustý hrad Šember (zaniklý hrad u Doubravčic), 
celé vsi Chroustoklaty (Rostoklaty), Blinské 
pustiny (Blinka; místní část obce Plaňany), 
Doubravčice, Masojedy a Dolánky (zaniklá ves 
u Doubravčic), části vsí a selské dvory s pla-
tem v Břežanech (Břežany I; u Plaňan), v Přis-
toupimi, ve Vedlicích (Vědlice; místní část 
obce Úštěk, okres Litoměřice) a Kochovicích 
(Skochovice; místní část Vrané nad Vltavou, 
okres Praha-východ), krčma s platem v Ra-
dešíně (Hradešín) a kostelní patronáty s právem 
ustanovovat faráře ke kostelům v Kozojedech, 
Přistoupimi a Chroustoklatech. 

Po Vilémově smrti (†1543) se stala ma-
jitelkou hradu Tuchoraz včetně Tuchoraze 
Vilémova neteř Eliška z Landštejna (*ca 1528 
hrad Tuchoraz), nejstarší dcera Adama Svitáka 
z Landštejna (†1536) a Kateřiny Zajímačové 
z Kunštátu. Eliška se v 15 letech provdala za 
purkrabího Bořivoje z Donína, jemuž zapsala 
tuchorazský statek 1. října 1543 do zemských 
desek. Když vypukla šmalkaldská válka vedená 
císařem Ferdinandem I. Habsburským mezi 
katolíky a luterány proti bratrovi španělskému 
císaři Karlovi V. Habsburskému, svolal Ferdi-
nand bez souhlasu zemského sněmu zemskou 

pohotovost, kterou mnozí šlechtici odmítli 
fyzicky podpořit, včetně Bořivojova otce Be-
dřicha. Za povstání byl roku 1547 posmrtně 
odsouzen a potrestán Bořivoj z Donína, jemuž 
bylo uloženo domácí vězení na zámku v Benát-
kách nad Jizerou a mimo to mu byl zkonfiskován 
veškerý dědičný majetek kolem hradu Tuchora-
ze včetně Rostoklat, který mu byl zapsán pouze 
do královské zástavy a byl mu ponechán pouze 
hrad, kde si roku 1551 odpykával zbytek trestu. 

Jenže Eliška z Landštejna nedbala Ferdi-
nandova trestu a pokusila se ho podvést tak, že 
si nechala do zemských desek 14. dubna 1550 
zapsat dědičně nejen císařem povolený hrad 

Tuchoraz, což by bylo v pořádku, ale zapsala 
si i všechny císařem z dědického držení odňaté 
vesnice s Rostoklaty ve stejném rozsahu, jak je 
manželé Bořivoj (v domácím vězení) s Eliškou 
drželi a užívali před stavovským povstáním 
roku 1547. 

Zfalšovaného zápisu si nikdo 8 let nevšiml 
do roku 1558, kdy byl Eliščin podvod na udán. 
Císař Elišku zažaloval a soud ji odsoudil na „cti, 
hrdle a statku za příčinou, že sobě statky zápis-
né a duchovní do desk zemských kladla“, což 
znamenalo popravu. Ferdinand ji trest snížil na 
domácí vazbu dvěma místnostmi jejího pražs-
kého domu, odkud nesměla na krok. Po přímlu-
vě vlivných šlechticů císař po dvou letech roku 
1560 Elišce udělil milost, vrátil ji čest a zprostil 
domácího vězení. Ponechal jí hrad Tuchoraz, 
ale veškeré zástavní vsi včetně Rostoklat měly 
nadále zůstat císaři. Milost však stála Elišku 
v dalších letech peníze, protože si z ní císař 
utvořil věřitelku, kterou královská komora opa-
kovaně žádala o projevení vděčnosti několika 
vysokými půjčkami. Pro Elišku to znamenalo 
svobodu ale zároveň snížení životní úrovně 
chudnoucí šlechtičny na majetku i na zdraví. 
Eliška z Landštejna zemřela 13. ledna 1576 ve 
věku okolo 48 let na svém statku v Žehušicích 
u Kutné Hory, kde je pochována v kostele sv. 
Marka po boku svého manžela Bořivoje z Doní-
na, který zemřel 1. června 1571. Dodnes se na 
venkovních stěnách dochovaly jejich figurální 
náhrobní desky s podobami obou manželů. 

pokračování ze strany 1

Eliščin náhrobek v Žehušicích

JUNILANTI

leden 
Váňová Lýdie 
Kaprasová Hana 
Vernerová Dagmar 
Mokošínová Květoslava 
Konečná Věra 
Hrábek Jaroslav 
Strnad Jaroslav 
Mestek Josef 
Stejskal Jaroslav 
Nezavdal Bohuslav 
Košťál Jan 
Chrpa Stanislav 
Šermauer Květoslav 
z Nové Vsi II 
Albrechtová Eva 

únor 
Křečková Eva 
Hegedüshová Venuše 
Domitrek Ján 
z Nové Vsi II 
Šmídová Vlasta 

V prosinci zemřela 
Škrétová Blanka 

V lednu zemřela 
Weingärtnerová 
Ladislava

Upozornění: Uvedená forma zve-
řejňování 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 telefo-
nicky na tel.: 321 672 721.
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Péče o vzhled obce nepředstavuje pouze 
sekání trávy a úklid veřejných prostranství, 

ale je také potřeba pečovat o obecní majetek ve 
veřejném prostoru. Letošní zima je mírná, solili 
jsme pouze jednou a to pouze svažité chodní-
ky u nádraží. Stejně tak jsme dvakrát prohrno-
vali sníh na chodnících frézou. Zbyl nám tak 
čas na péči a údržbu obecního majetku. Nový 
nátěr dostala lavička před OÚ a kruhová lavička 
u lípy vysazené u výročí vzniku sto let Česko-
slovenské republiky. Dřevěné sedáky laviček na 
hřbitově jsme vyměnili za plastové, které jsou 
o polovinu levnější. Slibujeme si od nich delší 
životnost a minimální nároky na údržbu. 

V prostoru tribun na fotbalovém hřišti a pod 
oknem obchodu s potravinami jsme instalovali 
koše na tříděný odpad, protože nám tak ukládá 
nový zákon o odpadech. V obci totiž musí být ze 
zákona možnost vytřídit veškerý odpad. Úředník 
Ministerstva vnitra nám to vysvětloval tak, že po-
kud si u nás návštěvník obce koupí bagetu, pití 
ve skle, jablko a pak si zapálí cigaretu, musí mít 
možnost správně vytřídit plastový obal bagety do 
plastu, prázdnou láhev do skla,  ohryzek do BIO 
odpadu a nedopalek do směsného komunální-
ho odpadu. Koše na tříděný odpad takové, aby 
odolaly vlivu počasí a vandalismu, stojí kolem 
20 000 Kč. Jsou to např. kombinované koše, které 
můžete vidět na zastávkách ČD. Ano, mohli jsme 
sice umístit někde u zdi popelnici na plast, papír, 
BIO a koš na komunál u obchodu přece byl. Tím 
bychom sice splnili zákonný požadavek, ale výs-
ledný efekt by to mělo minimální. Veškerý odpad 
by stejně končil v koši na komunál, protože je 
přece nejblíže po ruce. Tak jsme se rozhodli koše 
vyrobit svépomocí. A troufám si říct, že se nám 
podařilo vyrobit kvalitnější výrobek, než který 
nabízí komerční výrobci. Celkem jsme vyrobili 
dva celokovové koše. Celkové náklady na ma-
teriál byly 8 437 Kč. A aby nám nikdo o nově 
natřený koš netípal cigarety, umístili jsme nový 
nerezový popelník na zeď vedle vchodu do bu-
dovy OÚ. 

V Nové Vsi II jsme vyčistili prostor návsi 
do náletových dřevin a od přerostlých, obtížně 
udržovatelných keřů v blízkosti nově opra-
veného křížku. Zároveň jsme vyčistili prostor 
kolem obecní budovy čp. 26. Po pár letech bez 
větších zásahů to byl takový malý prales upros-
třed obce. Opomenutý prostor tak lákal lidi bez 
přístřeší a v okolí budovy se hromadil odpad. 
Na podzim loňského roku zde dokonce došlo 
k nálezu mrtvoly osoby, která v budově dočas-
ně přebývala.  

K dalšímu osudu budovy čp. 26 v Nové 
Vsi II: obec čeká na vhodný dotační titul, který 
by šel využít pro rekonstrukci budovy. Vše-
chny nabídky na odkup odmítáme, protože 
kromě budovy ČOV obec nevlastní v místní 
části Nová Ves II žádnou jinou budovu. Poten-
ciál možného využití vidíme ve vybudování 
společných prostor, které by poskytly zázemí 
pro setkávání občanů, pořádání kulturních 
a společenských akcí, případně rozšířily nabíd-
ku služeb pro občany. V návrhu připravovaného 
nového Územního plánu obce chceme charakter 
 funkčního využití změnit na občanskou vybave-

nost. Za současného 
stavu totiž lze budo-
vu pouze rekonstruovat, při odstranění stavby 
by již nebylo možné postavit budovu novou, 
pozemek nemá dostatečnou výměru. Změ-
na funkčního využití poskytuje větší volnost 
s nakládáním. Vzhledem k dispozici a stavu 
domu se momentálně jeví jako rozumnější bu-
dovu odstranit a postavit objekt nový, vhodněji 
koncipovaný k plánovanému využití. I zde ale 
nelze opomenout, že samotné odstranění stavby 
představuje náklad v řádu statisíců.  
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V roce 2020 se podařilo díky dotaci ze Stře-
dočeského fondu obnovy venkova moder-

nizovat veřejné osvětlení v obou částech naší 
obce. Modernizace spočívala ve výměně starých 
neúsporných sodíkových výbojek za moderní 
a úsporná LED svítidla. Nyní nastal ten pravý čas 
pro vyhodnocení dosažených úspor, protože celý 
rok 2021 jsme již svítili úsporně, LEDkově. Po-
rovnávat budu loňský rok, rok 2021, s rokem 2020, 
ve kterém došlo k výměně svítidel. K výměně 
došlo během září a října, takže cca tři měsíce roku 
2020 jsme svítili úsporně. I přesto je úspora zna-
telná a s ohledem na rapidní nárůst cen energií to 
byl jednoznačně krok správným směrem. A teď 
trochu čísel:  
Spotřeba VO v roce 2020 byla 26,22 MWh, 
v penězích 120 823 Kč.  
Spotřeba VO v roce 2021 byla 15,73 MWh, 
v penězích 67 452 Kč. 

Rozdíl-úspora – tedy byla 10,49 MWh, 
v penězích 53 371 Kč.

Cena elektřiny se průběžně zvyšuje, proto 
je nutné tento údaj brát s rezervou. Pokud po-
rovnáme náklady na elektřinu VO z roku 2019 = 
151 056 Kč, kdy se po celý rok svítilo starými so-
díkovými výbojkami, s rokem 2021 = 67 452 Kč, 
kdy se svítilo čistě LEDkově,  úspora v roce 2021 
představuje 83 604 Kč.  

Spoluúčast obce při dotaci na modernizaci VO 
v roce 2020 byla 200 691 Kč. Od roku 2020 je cel-
ková úspora 113 837 Kč. Lze tedy konstatovat, že 
již během roku 2022 se naše investice vrátí. Zá-
roveň se výrazně snížila poruchovost svítidel. Je 
až skoro neuvěřitelné, že ani na jednom ze všech 
117 ks dodaných svítidel neevidujeme žádnou po-
ruchu. Veškeré závady na VO jsou způsobené vad-
nými vodiči.  

(Moko)

Vyhodnocení úspor elektrické 
energie dosažených modernizací 
veřejného osvětlení

V úterý 9. listopadu shořela našemu spo-
luobčanovi, kamarádu a bratru hasiči 

Vláďovi Navrátilovi, střecha na stodole. Střechu 
si Vláďa nedávno svépomocí opravil, a tak byl 
pohled na stavení zkázy opravdu smutný. Obec 
Rostoklaty se rozhodla zajistit sbírku finančních 
prostředků na opravu střechy. Využili jsme na-
dačního fondu Karla Janečka Znesznáze 21. 
Cílovou částku jsme stanovili na 150 000 Kč 
a ta se po prodloužení termínu sbírku opravdu 
podařila vybrat! Po odečtení částky (4% ze sku-
tečně vybrané částky), kterou si nadace nechává 
na svůj provoz, tak zbylo krásných 144 072 Kč 
určených na nákup materiálu na opravu střechy. 
Veliké poděkování patří všem, kteří Vláďovi 
přispěli. Na střešní latě proběhla menší, interní 
sbírka, ve které se vybralo téměř 30 000 Kč. Té 
se účastnili nejbližší sousedé, kamarádi a členo-
vé SDH Rostoklaty. Bezprostředně po  nešťastné 
události probíhaly uklízecí práce, kterých se 
účastnili nejbližší sousedé, členové JSDH Ros-
toklaty a Vláďovi kolegové ze zaměstnání.  

Co děláme, když nesekáme? Sbírka na střešní krytinu  
pro Vláďu úspěšně zakončena! 

Poděkování všem dobrým lidem 
Rád bych na tomto místě poděkoval všem dobrým lidem, kteří mi 
pomohli v těžké životní situaci.  
Poděkování patří vedení obce Rostoklaty za zorganizování sbírky, všem 
jejím dárcům, kamarádům hasičům za pomoc při úklidu následku 
požáru a mému zaměstnavateli, Františku Pávovi, který poskytl 
potřebnou techniku.  Vladimír Navrátil č.p. 38

Na Štědrý den jsme se potkali hned 
dvakrát. Prvním takovým set-

káním bylo Betlémské světlo v koste-
le, kde si mnozí z vás přišli o tradiční 
Betlémské světlo. Tato akce byla již 
třetí v pořadí a zájem je každým ro-
kem větší. Mnozí tuto akci spojili 
s procházkou po okolí, a i když ne-
byl sníh, tak nezvykle teplejší počasí 
mnohé vylákalo ven.  

O pár hodin později jsme se potkali 
na vánoční mši a zpívání koled. O hu-
dební doprovod se postarala rodina 
Janků a pan farář nám řekl pár hřeji-
vých slov na závěr roku a pro vstup do 
toho nového.  (Maják) 

Jsme velmi rádi, že jsme se moh-
li na Silvestra potkat u ohňostroje 

na hřišti a přišlo nás opravdu hodně. 
Ohňostroj jsme měli zakoupený již 
z roku 2020, kdy pro nepříznivou pan-
demickou situaci nebylo vhodné veřej-
ný ohňostroj pořádat. Z ohňostroje 
měly radost zejména děti. Ohňostroj 
tradičně odpálili zástupci JSDH Ros-
toklaty. Děkujeme. (Maják) 

Betlémské 
světýlko 
a zpívání 
koled 

Ohňostroj  
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