
Slovo starosty
Dle indiánského kalendáře je březen 

měsícem vran. K vránám mě nic 
nenapadá, jednodušší by bylo začít nějakou 
mojí oblíbenou pranostikou. Duben je dle 
indiánského kalendáře měsícem trávy. Ta 
začíná růst doslova jako z vody, a tak ve třetím 
týdnu měsíce dubna již plánujeme první sekání 
veřejných ploch. Pracovní četa se rozšířila 
o jednoho zaměstnance na plný úvazek. Na 
jeho plat se nám podařilo získat příspěvek od 
Úřadu práce ČR. Jedná se o částku 15 000 Kč 
měsíčně za vytvoření nové pracovní příležitosti 
v rámci veřejně prospěšných prací. Taková 
forma spolupráce je pro obec výhodná, 
nezatěžuje příliš rozpočet obce a s větší 
pracovní silou můžeme kvalitněji pečovat 
o vzhled veřejných prostranství. Rádi bychom 
se také během „sekací“ sezóny věnovali 
i jiným věcem, například realizaci nového 
veřejného osvětlení v lokalitě Palace reality 
v Rostoklatech a v lokalitě u ČOV v Nové 

Vsi II. Obě tyto akce chceme v co nejvyšší 
míře realizovat svépomocí, vidíme zde prostor 
k úsporám. V Nové Vsi II již výkopové práce 
započaly, provádí je odsouzená osoba v rámci 
výkonu trestu obecně prospěšných prací. 

S nastupujícím jarem se neprobouzí jenom 
příroda kolem nás, ale po dvouleté 

COVIDové letargii je i pestřejší nabídka 
společenský akcí v našem okolí. Proto bych 
Vás rád pozval na akce, které pořádají místní 
spolky nebo přímo obec. Na poslední den 
měsíce dubna je naplánována celodenní akce 
u rybníka a hasičské zbrojnice, která začne 
v 6.00 hod. Rybářskými závody a odpoledne 
bude pokračovat Stavbou máje a Pálením 
čarodějnic. U příležitosti této akce dojde 
k slavnostnímu žehnání hasičské techniky, 
předání nového dopravního automobilu 
jednotce SDH Rostoklaty a ocenění účastníků 
odbahňování rybníka v roce 2020. 

V sobotu 14. 5. pořádá naše obec v rámci 
meziobecní spolupráce divadelní 

představení s názvem Na ostro, od 16.00 hodin 
v KD Rostoklaty. Představení jsme museli 
už dvakrát odložit kvůli pandemii nemoci 
COVID-19. Vstupné na tuto akci pořádané 
u příležitosti Dne matek je pro občany 
zapojených obcí zdarma. 

Na konci května, v sobotu 28. 5., bude 
obec Rostoklaty ve spolupráci s místními 

spolky pořádat XVII. Den Rostoklat – Dětský 
den. V ten samý den odpoledne proběhne 
akce Žehnání kříže v Nové Vsi II. A nakonec 
přijměte pozvání na již tradiční Noc kostelů, 
která letos vychází na pátek 10. června. 

Přeji krásné prožití jarních dnů všem naším 
čtenářům.

 Jiří Mokošín
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ZMĚNA NÁZVU SLUŽBY 
MOBILNÍ ROZHLAS 

V názvu chytré komunikační 
sítě Mobilní rozhlas došlo ke 
změně názvu. Nově se teď 
jmenuje MUNIPOLIS. Stalo se 
tak z důvodu, že společnost, 
která vznikla v České republice, 
expanduje do jiných států, nejen 
evropských (začíná prorážet i na 
trhu v Kanadě, Izraeli) a nový název 
je univerzálnější. Kromě názvu se 
pro nás uživatele nemění, nicméně 
i přesto Vám doporučujeme 
aplikaci aktualizovat ve svých 
mobilních telefonech. 

ZMĚNA POČTU ŽIJÍCÍCH 
OSOB V NEMOVITOSTI 

Pokud ve vaší nemovitosti došlo 
od doby odevzdání formuláře 
ohlašovací povinnosti ke změně 
počtu dlouhodobě se zdržujících 
osob, nahlaste tuto skutečnost 
v kanceláři OÚ. Od nahlášeného 
počtu osob žijících v domácnosti 
se odvíjí výše fakturace za stočné 
a výpočet dílčího základu poplatku 
za svoz odpadu. Tato výzva platí 
i pro ubytovávání lidí, prchajících 
před ozbrojeným konfl iktem na 
Ukrajině. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ VÝZVA 

Obec Rostoklaty bude v měsíci 
červnu pořádat tradiční akci Vítání 
občánků. A protože se může stát, 
že ne o všech čerstvě narozených 
dětech máme přehled, a nebo 
naopak ne všechny rodiče mají 
zájem se této akce účastnit, 
prosíme o aktivní přístup rodičů. 
Pokud tedy máte zájem se se 
svými potomky akce zúčastnit, 
kontaktujte prosím do konce 
měsíce května kancelář OÚ. 
Děkujeme. 
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V pátek 18. března pořádal rostoklatský sbor dob-
rovolných hasičů pro hasičské děti přednášku 

o zdravovědě. Jako každý rok nám přijel přednášet 
Honza V., záchranář Záchranné služby Kolín. 

Děti si zopakovaly základy první pomoci, doz-
věděly se i spoustu nových věcí např. o aplikaci 
ZÁCHRANKA, jak ošetřit zlomenou ruku, popále-
niny a jiné. Také si mohly vyzkoušet masáž srdce, zo-
tavovací polohu a další ošetření zraněného. V prak-
tické části viděly děti různě namaskovaná zranění 
a formou spolupráce si mohly ověřit, zda by zvládly 
taková zranění i ošetřit. 

Doufáme, že děti si z celé přednášky odnesly cen-
né informace, které se jim v praktickém životě nikdy 
neztratí. A také je musíme moc pochválit, protože je 
pravda, že spoustu informací už vědí.

Trenéři mládeže SDH Rostoklaty

Na pátek 8. dubna uspořádal Rybářský spolek jako 
svojí první akci v novodobé historii spolku akci 

Pletení pomlázek u rybníka. Pro nepřízeň počasí se 
akce přesunula do prostor KD Rostoklaty. Materiál na 
pletení zajistili členové spolku a stejně tak instruktáž, 
jak správně pomlázku plést. Proutků bylo dostatek 
a tak někteří účastníci stihli uplést i tři pomlázky. Po 
necelých dvouhodinách jsme měli dopleteno, uklizeno 
a mohli jsme se rozejít do svých domovů. Z akce by-
chom rádi udělali tradici, a tak se těšíme na příští rok, 
snad za lepšího počasí.  za RS Moko

Dne 12. března se konal dlouho očekávaný 
1. ročník Masopustního Veselí. Příprava 

na akci probíhala prakticky již od rána. Bylo 
třeba připravit a slavnostně vyzdobit sál, za-
topit a připravit občerstvení. Vše odstartovalo 
v 18.00 hodin programem pro děti, nechyběla 
ani hudební soutěž. Taneční vystoupení před-
vedla Julie B. Na závěr za krásné masky dos-
taly všechny děti sladkou odměnu a už byl čas 
chystat se na „dospělou“ část. 

Masek se sešlo požehnaně, každá mas-
ka měla nárok na jeden nápoj zdarma. Záro-
veň bylo pro všechny připraveno občerstvení 
v podobě zabíjačkové polévky, jitrnic, jelit 
a tlačenky. Celý bál zpestřily soutěže jako ta-
nec s jablkem nebo soutěž v podlézání laťky. 
K tanci a poslechu hrála naše oblíbená kapela 
Skupenství. Před tombolou také proběhlo vyh-
lášení o nejkrásnější masku. Mezi nejlepšími 
maskami se umístily muchomůrky červené, 
skupinka postarších permoníků a moucha. Pak 
následovala bohatá tombola, kde hlavní cenou 
byly chytré hodinky. 

Zábava skončila ve 3.00 hodiny. Účast byla 
hojná a nejen pivo teklo proudem. 

Věříme, že všichni zúčastnění si to moc uži-
li a těšíme se na viděnou u dalších našich akcí. 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem 
místním i přespolním sponzorům, kteří do tom-
boly věnovali hodnotné ceny. 

kolektiv SDH Rostoklaty

Zdravověda pro hasičské děti Pletení pomlázek

Masopustní Veselí 
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Občas se na nás obracíte s dotazem, jak 
správně likvidovat eternit. Eternit nelze 

odevzdávat do komunálního odpadu a nebere 
jej ani svozová fi rma při svozu VO a NO. Co je 
na tom eternitu tak strašného, že se ho všichni 
bojí? 

Eternit obsahuje azbest. Azbestová vlákna 
při vdechnutí se mohou dostat až do plicních 
sklípků. Zde mohou po delší době, třeba i 20 až 
30 let, způsobit vážné zdravotní komplikace. 
Může tak dojít ke zjizvení plic – azbestóze, 
rakovině plic nebo nádoru pleury, což je ten-
ká blána obalující plíce. Nejrizikovější je 
broušení, řezání, kartáčování a vrtání materiálů 
obsahující azbest. Tenká, okem neviditelná 
vlákna se tak oddělují a je snadné je vdechnout. 

Nejčastěji se s azbestem můžeme setkat v po-
době eternitových střešních šablon, různých 
izolačních žáruvzdorných desek, azbesto-
cementových kouřovodech nebo v asfaltové le-
pence, tzv. IPĚ. Pokud se chcete legálně zbavit 
těchto materiálů, nejbližší zařízení je skládka 
AVE v Benátkách nad Jizerou. Zde je cena za 
likvidaci například u eternitu 3180 Kč za tunu 
bez DPH. Za 100 kg tedy 318 Kč, což odpoví-
dá množství cca 2–3 velkých vlnitých eternito-
vých desek. Při převozu na skládku je vhodné 
mít materiál zajištěný proti úletu, nejlépe uza-
vřený v pytlích, se kterými se odpad následně 
likviduje. 

Mnohem jednodušší je odevzdávat eternit 
jako fyzická osoba, ta jej smí přivézt na sedad-

le v autě a může u toho klidně svačit. Pokud 
by tento nebezpečný odpad odevzdávala prá-
vnická osoba, například obec, nesmí odpad 
přivézt sama, ale musí si objednat speciální 
vozidlo, které je zaneseno a sledováno v Syté-
mu Evidence Přepravy Nebezpečných Odpadů 
(SEPNO), je zabezpečené proti úniku odpadu 
do okolního prostředí, má proškolenou obslu-
hu a to je všechno samozřejmě šíleně drahé. 
 Pohrávali jsme si s myšlenkou, že bychom li-
dem nabídli možnost odevzdání těchto obtížně 
zlikvidovatelných odpadů prostřednictvím 
obce za adekvátní poplatek. Nebudeme to dě-
lat, cenová nabídka vyžádaná od svozové fi rmy 
nás od tohoto nápadu odradila. Raději to odvez-
te do Benátek sami, vězte, že ušetříte. 

Bohužel i letošní rok potvrdil smutné pravidlo, že 
co rok, to alespoň jeden požár vzniklý od žhavého 

popela v popelnici. V roce 2020 požár v Nové Vsi II 
– požár popelnic v kůlně, v listopadu 
2021 požár v Rostoklatech - od popel-
nice chytla střecha stodoly, a nakonec 
v březnu letošního roku požár šesti 
popelnic a řady thůjí. Ve všech těchto 
případech požár zavinil popel, který 
lidé nasypali do nádoby na SKO v přes-
vědčení, že je již zaručeně vychladlý. 
Uvedené případy jsou ty, které vyžado-
valy zásah jednotek požární ochrany. Ke 
všem třem případům vyjela i jednotka 
SDH Rostoklaty, u posledního požáru byla dokonce 
první a aktivně požár uhasila. Evidujeme i případy, kdy 
lidem popelnice shořela a naštěstí nic dalšího nezapáli-
la nebo si začínajícího požáru všimly (ducha)přítomné 
osoby a požár samy včas uhasily. Pokud takový požár 
vznikne v plechové popelnici, je určitá šance, že odpad 
vyhoří a nic dalšího v okolí nezapálí. Plastové nádobě 
však mnohem dříve prohoří stěna, k plamenům se dos-
tane vzduchu, oheň zesílí a samotná nádoba je skvělým 
palivem pro požár. Hořící tekoucí plast snadno zapálí 
okolní nádoby či předměty. 

Jak se takové situaci vyvarovat? Základem je ne-
dávat žhavý popel do směsného odpadu. Dle zkuše-
ností vyšetřovatele od HZS dokáže popel zůstat žhavý 
i 4 dny po vyndání z kamen a odpočinku v uhláku či 
kbelíku. Například suky ze dřeva mají tuto schopnost 
zůstat dlouho žhavé, popel z uhlí v silné vrstvě také. 

Dále doporučuji na popel používat raději pozinko-

vanou popelnici, než plastovou. Jasně, ta plastová má 
kolečka a taky je o polovinu levnější, ale k plechové 
se dá dokoupit nebo podomácku vyrobit vozíček pro 

lepší manipulaci. Úspora 1000 korun 
při nákupu popelnice vyrobené z ropy 
je směšně málo oproti škodě, která při 
požáru vznikne. 

Také je rozumné nádobu s popelem 
neumisťovat do nemovitosti, blízkosti 
domu, hořlavého plotu, automobilů či 
keřů. Právě přístřešek na popelnice ze 
dřeva byl mezičlánkem při zmíněném 
požáru stodoly. 

Co prosím nedělejte, nezalévejte pre-
ventivně popel v popelnici vodou. Důvody jsou hned 
dva – popel se nalepí na stěnu nádoby a tak možná 
nedojde k dokonalému výklopu, popelář bude muset 
více „bouchat“ s těžkou nádobou a spíše ji tak rozbije. 
Také prodražíte obci svoz odpadu – každý litr vody je 
kilo komunálu navíc a obec platí za váhu uloženého 
 odpadu.  (Moko)  

Kam s eternitem? 

Nebezpečí požáru popelnic V majetku císařových služebníků 
I v dnešním příspěvku zůstaneme v mnou mi-

lovaném 16. století a navážeme na článek 
z předchozího zvěstovatele a vládnoucí rodinu 
Svitáků z Landštejna. Zatímco za Elišky patři-
ly Rostoklaty ke hradu Tuchorazi, nový držitel 
Rostoklat patrně asi nikdy vesnici nenavštívil. 
Šlechtická rodina pocházela z mnohem vz-
dálenějšího hradu Gerlachštejnu, který sice 
ležel na území Habsburské monarchie, ale až 
v Kraňsku, dnes Slovinsku poblíž hlavního měs-
ta Lublaně. 

Eliška z Landštejna a na 
Tuchorazi roku 1558 přišla 
o veškeré zástavní vesnice, které 
musela vrátit císaři Ferdinando-
vi I. Habsburskému. Když však 
Elišku roku 1562 žaloval císařs-
ký prokurátor Albrecht Bryknár 
z Brukštejna o nevydané zástavní 
lesy a hájil se tím, že pustá vesnice 
Dolánky se dvorem (u Doubravčic) 
leží uprostřed lesů, patřily už zástavní ne-
movitosti s Rostoklaty Hohenvarterům 
z Gerlachštejnu. Cizí šlechtická rodina 
přejala název po domovské tvrzi v ně-
meckém městě Hohenwart v zemském 
okresu Pfaff enhofen an der Ilm v Hor-
ním Bavorsku a predikát přijali podle 
slovinského hradu Gerlachstein v obci Kolovec 
v centrálním Slovinsku (dříve Gránské či Kraňs-
ké vévodství, Kraňsko), kde sídlila starší linie. 
Hohenvarterové nosili ve čtvrceném štítu dnem 
nahoru obrácenou stříbrnou mísu na červeném 
poli a dvojici černých rohů kozoroha ve zlatém 
poli. Spodní část erbu nese dvojici prohozených 
polí. O vysokém sociálním postavení rodiny 
hovoří fakt, že někteří její členové sloužili ve 
službách rakouských císařů. V 15. století sloužil 
ve službách Fridricha III. Habsburského již On-
dřej Hohenvarter z Gerlachsteinu (†1473), který 
působil jako vrchní truksas – stolník v Kraňs-
ku a Vindické marce. Se službou nošení jídla 
k císařské tabuli se pojily významné posty a úřa-
dy v zemské správě. 

Do Čech rodina pronikla prostřednictvím 
Josefa Hohenvartera z Gerlachštejnu, komorní-
ka císaře Ferdinanda I. Habsburského. Císař mu 
za dlouholeté služby jako výsluhu zapsal před 
rokem 1562 zástavní vesnice odebrané Elišce 
z Landštejna, a sice Chroustoklaty (Rostokla-

ty), Doubravčice, pustou vesnici 
Dolánky a části vzdálenějších vsí 
Vědlice a Skochovice. Ale než Jo-
sef Hohenvarter vešel v držení těch 
vesnic, náhle obdarovaný zemřel 
a 25. července 1564 zemřel i císař 
Ferdinand. Josefových služeb pro 
dynastii Habsburků si byl císařův 

syn a nástupce král Maxmilián II. Habsburský 
vědom, a proto zápisné vesnice převedl listinou 
sepsanou a datovanou ve Vídni 16. listopa-
du 1564 doživotně na Josefova bratra Adama, 
který oběma Habsburkům sloužil jako číšník. 

Císař na zástavních vesnicích zapsal 3 000 
kop míšeňských grošů, ale vymínil si, že pokud 
by se kdekoliv na pozemcích dotčených vsí ob-
jevily vzácné kovy (zlatá či stříbrná ruda), bu-
dou patřit císaři, který s nimi naloží dle svého: 
„však jestliže by se kdy na těch vesnic a lidí 
gruntech, jaké hory a kovy vyjevili, ty my sobě, 
našim dědicuóm, a budoucím králům českým, 
se vší plnú a celú vrchností, nad horami, i s tím 
se vším, což k pavování [dobývání] hor náleží, 
a potřebí jest, a na těch gruntech najíti se bude 
moci, vyměňovati a pozůstavovati ráčíme“. 

Adam Hohenvarter z Gerlachštejnu 
(1540–1569) obdržel 2. října 1561 v rám-
ci svých služeb pro rakouský dvůr inkolát 
(přiznání k zemi, české šlechtictví), což zna-
menalo, že byl od všech tří stavů na sněmu 

konaném na Pražském hradě přijat pod přísa-
hu k české šlechtě. Na udělený revers (záva-
zek) Adam přivěsil 25. listopadu 1561 svou 
pečeť s rodovým znakem. V inkolátu se pop-
sal jako „dědičný kraňský truksas a furšneider 
krále Maxmiliána“, čili jako císařský stolník 
a kraječ. V kariéře se vypracoval od pozice 
císařského kraječe (1560–1561) a osobního 
šenka (1561–1569) až na pozici Maxmiliáno-
va vrchního komorníka nad stříbrem (1569). 
Zda Adam nebo Josef někdy zástavní vesnice 
Rostoklaty nebo Doubravčice osobně navští-
vili, nevíme. Spíše jim z těchto vesnic vy-
cházela peněžitá renta a pro pracovní vytížení 
na císařském dvoře se domnívám, že většinu 
času trávili ve Vídni. 

Zástavní vesnice i s Rostoklaty měl Adam 
držet do své smrti. Prameny sice ještě Adama 
připomínají roku 1569, ale např. Doubravčice už 
držel roku 1566 prokazatelně Jaroslav Smiřický 
ze Smiřic v rámci černokosteleckého panství. 
Jedinou indicií pro dějiny Rostoklat je deska 
kamenné kazatelny uvnitř kostela sv. Martina 
z roku 1574, která svým nápisem zmiňuje šk-
voreckého hejtmana Martina Náchodského, 
což nepřímo dokládá, že vesnice nebo přinej-
menším kostelní patronát patřil tehdejší maji-
telce škvoreckého panství Hedvice Hasištejns-
ké z Hazmburka, ovdovělé švagrové Jaroslava 
Smiřického.  Jan Psota 

JUNILANTI

BŘEZEN
z Rostoklat 
Jana Nedvědová 
Zuzana Strnadová 
Jaroslava Šermauerová 
Elena Surovcová 
Drahomíra Novotná 
Ladislav Hegedüs 
Vladislav Beránek 
Jiří Mokošín 

Z Nové Vsi II 
Marie Svojšová 
Jaroslav Šmíd 
Stanislav Matchuk 
Jaroslav Štěpán 

DUBEN
z Rostoklat 
Alena Svatoňová 
Jiřina Potzová 
Emilie Rezková 
Antonie Machulková 
Marie Sejrková 
Marie Gazdagová 
Blanka Apltauerová 
Marie Vavreková 
Jaroslava Grocholová 
Eva Kolankiewiczová 
Eva Kmochová 
Jozef Struhár 
Ladislav Kubelka 
Josef Apltauer 
Jiří Doležal 
Josef Kovács 
Karel Abrahám 

Z Nové Vsi II 
Jozef Barkóci 
Nebojša Miljkovič 

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.

Mědiryt hradu Gerlachstein z roku 1679 (Johann Baptist Mayr) 

Erb 
Hohenvarterů 

z Gerlachštejnu 
(Jan Psota)

Požár dne 18. 3. 2022 
u domu č.p. 175 Rostoklaty. 
Ráda bych touto cestou poděkovala nejen 
Jednotce dobrovolných hasičů Rostoklaty, ale 
i panu starostovi a lidem, za obětavost, rychlé 
nasazení a zároveň za velkou psychickou podporu 
v těžké chvíli, kdy byl požár již rozšířen nejen 
u mě, ale i na zahradě pana souseda. 
 děkuji moc, Iveta Střelcová 

NOVĚ ZALOŽENÝ RYBÁŘSKÝ SPOLEK 
ZVE DO SVÝCH ŘAD NOVÉ ČLENY
Rybářský spolek Rostoklaty obnovil po šesti letech svojí činnost. První členská schůze již proběhla 
a spolek nyní čítá 17 členů. Zveme do svých řad ženy, muže, třetí pohlaví a to ve všech věkových 
kategoriích. Předmětem činnosti spolku je péče o návesní rybník a jeho okolí, provozování rybolovu 
a pořádání kulturních a společenských akcí. První akci, Pletení pomlázek u rybníka, máme 
pořadatelsky úspěšně za sebou. Nejbližší budoucí akcí budou Rybářské závody a otevírání rybníka 
v sobotu 30. 4. 2022. Zájemci o členství, kontaktujte člena výboru spolku Jiřího Mokošína na 
tel. 724 720 421. S pozdravem Petrův zdar!  Výbor RS Rostoklaty

V sobotu 9. dubna jsme uspořádali v Ros-
toklatech v rámci výzvy Okresního sdružení 

hasičů Kolín a Okresní odborné rady preven-
ce, brigádu mladých hasičů s rodiči. Účast byla 
přiměřená počasí, které nám zrovna moc nepřálo. 
Menší děti uklízely okolí návsi a hasičárny a větší 
děti byly sbírat u kolejí z cesty od Nové vsi II od-
padky. Brigádu jsme zakončili opékáním buřtů 
a pitím teplého čaje na zahřátí.

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří 
se brigády zúčastnili a pomohli uklidit obec.

Kolektiv trenérů

Ukliďme své okolí s OSH Kolín
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POZVÁNKA
na společný výlet 
do Kostelce nad 

Černými Lesy 
dne 20. května 2022 

  Odjezd z Rostoklat vlakem 
v 8.30 hod. 

  Autobus č. 659 odjezd 
z Českého Brodu 
v 9.01 hod. od nádraží 

  Příjezd do Kostelce 
nad Černými Lesy cca 
v 9.30 hod. na náměstí 

  Prohlídka zámku 
v 10.00 hod. 
(60–80 minut) 

  Oběd ve 12.00 hod. 
v Pivovarském hostinci 
naproti zámku  (polévka 
35 Kč, hl. jídlo 
129–149 Kč) 

  Po obědě prohlídka města, 
cukrárna U Krále nebo 
Modrá kavárna 

  Odjezd z Kostelce nad 
Černými Lesy 14.58 hod. 
autobusem 659 (případně 
v jiný čas) a vlakem 
z Českého Brodu do 
Rostoklat – už individuálně, 
jak bude každému 
vyhovovat. 

Vstupné na zámek 150 Kč, 
důchodci 130 Kč 

Přihlášky zájemců na 
tel. 603 422 700 případně 
na OÚ Rostoklaty 
do 15. 5. 2022 

Po dvouleté covidové pauze 
jsme mohli konečně us-

pořádat tuto komunitní úklido-
vou akci opravdu komunitně. 
A se vším co k tomu patří, tedy 
i s opékáním špekáčků, vlastně 
párků, protože špekáčky zrov-
na v místní samoobsluze došly. 
V sobotu 12. března v 8.00 hod. 
se tak v Rostoklatech sešlo na 
úklid tolik dobrovolníků, kolik 
jsem ani nečekal. Zastoupeny 
byly snad všechny věkové ka-
tegorie. Lovci a sběrači odpadů 
se vydaly na všechny světové 
strany, tedy směrem na Tuk-
laty, k zastávce ČD, směrem 
na Novou Ves II a Limuzy. Na 
devátou hodinu byl sraz v Nové 
Vsi II. Ani po půl hodině čekání 
nikdo z Nové Vsi II bohužel 
nepřišel, tak jsme se závoz-
nicí Natálkou posbírali odpad 
v prostoru návsi a pokračovali 
ve svážení plných pytlů, záso-
bování uklízečů prázdnými pyt-
li, svačinou a ohněm. Buřtíky, 
teda párky, nakonec opékaly 
dvě skupinky nezávisle na sobě, 
hlavně u dětí to mělo veliký 
úspěch. Odpadu se letos nahro-
madilo opět mnoho, nechyběly 
ani domácí spotřebiče jako mi-
krovlnná trouba a rádio. (Moko)

Ukliďme 
Pošembeří

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, 
NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU

sobota 11. června 2022
Rostoklaty u OÚ 9.25–10.10 hod.
Nová Ves II u rybníka 10.20–10.45 hod.
Do nebezpečného odpadu patří: absorbční činidla a fi ltrační materiály 
(hadry od olejů), obaly obsahující zbytky NO, pneumatiky (pouze osobní, 
bez disků), baterie a akumulátory (olověné), kyseliny, zářivka a jiný odpad 
obsahující rtuť, vyřazené zařízení obsahující chlorfl uoruhlovodíky (lednice), 
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, 
monočlánky, vyřazené TV, monitory, počítače.

Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli 
hromaděn na sběrném místě. Pokud se tak nestane, posádka nemá 
povinnost nahromaděný odpad převzít.

Žádáme občany, aby na svoz nepřinášeli 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.

SDH ROSTOKLATY POŘÁDAJÍ SBĚR 
ŽELEZNÉHO ŠROTU

sobota 14. května 2022 od 8.00 hod.
Odpad umístěte před své nemovitosti 
v sobotu v ranních hodinách. Nelze 
odevzdávat bojlery, pračky, mrazáky, 

lednice, sporáky, plechovky od barev, apod.
V případě potřeby s těřkým břemenem 

kontaktujte prosím předem starostu SDH 
Miroslava Sejrka 608 150 717.


