
Slovo starosty
Dle indiánského kalendáře je listopad měsíc 

bláznivý a prosinec měsíc dlouhých nocí. 
Průběh počasí letošního listopadu opravdu 
bláznivý byl. První polovina měsíce měla 
abnormálně teplý průběh, víkend po státním 
svátku 17. listopadu už zima ukázala svojí sílu. 
Teplota v noci klesla k -4 stupňům Celsia. Po 
víkendu se počasí vrátilo do svých podzimních 
blátivých kolejí. Prosinec byl pro nás měsícem 
dlouhých nocí s hrablem a smetákem. První 
prosincový víkend nás v pátek zasypal sněhem, 
který vydržel až do sobotního večera. Sníh 
napadal v dostatečném množství, aby nás 
donutil vyjet s technikou zimní údržby, ale na 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu už 
nevydržel. Třetí adventní týden již nachystal 
pořádnou sněhovou nadílku, v pondělí 12. 12. 
se motorový smeták na úklid sněhu nezastavil, 
od 4:00 do 18:00 jsme se u něj střídali 
s Lukášem Dobřanským a Pavlem Dlouhým. 
Starosta si samozřejmě nářadí půjčil do ruky 
v čase, kdy všichni chodí do obchodu pro 
rohlíky, aby to vypadalo, že je všestranný jako 
Olda Říha z kapely Katapult ;-). A tak to šlo až 
do pátku. Výsledkem, a vlastně i odměnou, byly 
do sucha vymetené chodníky v obou částech 
obce včetně přístupových cest k zastávce 
ČD. Meteorologická předpověď slibovala 
takové mrazy, ve kterých by nám už ani sůl 
nepomohla. Noční můrou starosty jsou zmrazky 
na chodnících po ušlapaném sněhu, proto 
někdy až fanaticky vymetáme veškerý sníh 
z povrchu pryč. Je efektivnější třikrát vymetat 
sníh, než jednou odsekávat led. Děkujeme 

všem, kteří si iniciativně sami uklízí chodníky 
a vjezdy. Nej lépe uklizený chodník a vjezd, 
který jsme viděli, měla maminka na mateřské 
dovolené a úklid rozšířila i před sousední 
nemovitost. Hubujeme těm, kteří blokují 
chodníky svými vozidly a brání tak průjezdu 
úklidové techniky. Po delší době jsme si, zde 
v nížině, užili trošku té ladovské zimy.

V prosinci jsme se setkávali na společných 
akcích, jako byla Mikulášská besídka, 

Slavnostní rozsvícení vánočních stromků 
a na poslední chvíli uspořádaný Adventní 
koncert v kostele sv. Martina. Návštěvnost při 
rozsvícení stromku v Rostoklatech nás mile 
překvapila. Do konce roku nás čeká ještě 
Betlémské světlo a Vánoční koledy, oboje na 
Štědrý den v kostele sv. Martina. A sedm hodin 
před začátkem roku 2023 bude na fotbalovém 
hřišti v Rostoklatech Silvestrovský ohňostroj.

V lednu 2023 si budeme volit novou hlavu 
státu. Prezidentské volby proběhnou 

s nejvyšší pravděpodobností ve dvou kolech. 
První kolo připadá na pátek a sobotu 
13. a 14. ledna, případné druhé kolo na pátek 
27. a 28. ledna. Volební místnost bude tradičně 
v zasedací místnosti budovy OÚ Rostoklaty 
čp. 32. Současnému prezidentovi končí funkční 
období 8. března 2023. Potřetí v historii ČR se 
bude konat přímá volba. Nejpozději 10. ledna 
obdržíte do svých schránek volební materiály. 
Nejzazší termín pro doručení žádosti o vydání 
voličského průkazu pro případ, že byste chtěli 

volit mimo místo svého trvalého pobytu, je 
6. leden do 16:00.

Dovolte mi popřát Vám jménem 
zastupitelstva obce Rostoklaty hodně 

štěstí, zdraví a spokojenosti do roku 2023.
(Jiří Mokošín)
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Přiznávám, název článku je lehce zavá-
dějící. Má ve čtenáři vzbudit dojem, že 
strom, který vyrostl nedaleko od nás, by 

mohl být ozdobou největšího náměstí v Evropě, 
Karlova náměstí v Praze, do roku 1848 nazý-
vaného Dobytčí trh. Stříbrný smrk z Nové Vsi 
II, který darovala paní Jana Kvasničková, bude 
letošním vánočním stromem na Karlově náměs-

tí v Kolíně. Strom o výšce 11 metrů byl v pon-
dělí 21. listopadu odborně pokácen, naložen 
jeřábem na nákladní automobil a převezen do 
Kolína. Rozsvícení proběhlo o první adventní 
neděli dne 27. listopadu. Kácení stromu bylo 
řádně povoleno správním řízením a žadate-
li byla uložena povinnost náhradní výsadby.
 (Moko)

Vánoční strom na Karlově náměstí je z Nové Vsi II

JUNILANTI

LISTOPAD
Z Rostoklat
Holubová Marie
Kabeláčová Ivana
Večeřová Ivana
Strnad Antonín
Ších Jan
Verner Jan

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 sou-
ladu se Směrnicí na ochranu 
osobních údajů (GDPR). 
Pokud si nepřejete být uváděni 
vrubrice Jubilea, sdělte nám to 
osobně v kanceláři OÚ Rosto-
klaty čp.32, e-mailem: obec@
rostoklaty.cz nebo telefonicky 
na tel.: 321 672 721.

Přijď si chytit vánoční rybu Mikulášská besídka
V sobotu 17. prosince proběhla první akce tohoto 

typu. Myšlenka organizátora, Rybářského spolku 
Rostoklaty, byla jasná. Naposledy v roce se sejít, do-
jíst a dopít zbytky z akcí v uplynulém roce, odevzdat 
úlovkové lístky a ještě zkusit nahodit udice, třeba se 
někomu ten vánoční kapr poštěstí. Akce měla krás-
nou vánoční atmosféru v podobně zasněžené návsi 
a bohužel i zamrzlého rybníka. Tři odvážlivci oprav-

du rybařit zkusili, ale bez výsledku. V takto nízkých 
teplotách je aktivita ryb téměř nulová. I tak akci hod-
notíme jako velice vydařenou, navštívili nás i zástupci 
veřejnosti. Projít kolem rybníka a nenechat si od nás 
vnutit horký nápoj bylo téměř nemožné. Sníh a mráz 
v předvánočním čase je u nás skoro rarita, a tak určitě 
akci plánujeme pořádat opět za rok, mohla by z toho být 
pěkná tradice. (za RS Moko)

UPOZORNĚNÍ

Otevírací 
doba potravin 
v Rostoklatech 
v období Vánoc 
24. 12.
7:30 – 15:00
26.–31. 12.
7:30–11:00
a 14:00–18:00

Adventní koncert v kostele sv. Martina
Naprosto nečekaný telefonát ve středu 14. pro-

since přinesl krásný Adventní koncert v ne-
děli 18. prosince v kostele sv. Martina. Hudební 
duo A tak… posílené o ještě jednu zpěvačku, se 
nabídlo, zda bychom nechtěli zdarma udělat kon-
cert pro občany. Nevyšel jim domluvený koncert 
v obci Bříství, kde se údajně nepohodl starosta 
s hasiči. Každá strana prý měla svojí předsta-
vu o pořádání akce a tak vše vyústilo ve zrušení 
koncertu. Nabídku jsme nadšeně přijali. Přes 
všechna úskalí, zejména v podobě zimy v koste-
le, se koncert vydařil. Krásné známé písně nám 
tak odstartovali poslední adventní neděli a mohli 
jsme zapálit v pořadí již čtvrtou andělskou svíčku, 
která představuje pokoj a mír.  (Mája)
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Na Českobrodsku doznívá 
tisíciletá legenda o kon-

fliktu českého knížete Václava 
s kouřimským knížetem Rads-
lavem Zlickým – slavný souboj 
křesťanství s pohanstvím, o jehož 
výsledku měl rozhodnout zázrak. 
Od převzetí vlády nad pražs-
kým knížectvím zakládal kníže 
Václav kostely, v nichž zaváděl 
křesťanské bohoslužby. Jeho 
reformy (rušení žalářů, šibenic 
a trestu smrti) měly na knížecím 
dvoře zastánce i odpůrce a tako-
vá politika se nezamlouvala ani 
kouřimskému knížeti Radslavovi 
Zlickému, který začal své kníže-
ctví v západní části rozšiřovat 
na úkor svého souseda a zabíral 
půdu za vyměřenými hranicemi. 
Příběh inicioval vpád Radslava 
do pražského knížectví a doby-
tím dvora ve Štolmíři u Českého 
Brodu.

Václav v rozpoutaném inci-
dentu žádal Radslava skrze své 
posly, aby svého jednání zane-
chal, na což mu Radslav odpově-
děl: „Povězte tomu pletinohovi, ať hledí na své 
knihy, a já si zatím jeho knížectví podmaním“. 
Radslav neustal ale pokračoval v dobývání 
dvora Žitomíř (Štolmíř), a Václavovi nezbylo 
jiné východisko, než uvést na obranu pražské-
ho knížectví svůj lid a vydal se se sedmi sty 
branci k Žitomíři. Proti němu povolal poddané 
i Radslav a obě vojska se sjela na dostřel ke vsi 
Hruškoklaty (Rostoklaty). Když pražský kníže 
spatřil nepřátelské vojsko, z obavy velkého 
a zbytečného krveprolití navrhl Václav Radsla-
vovi boj muže proti muži, bez účasti vojsk a ten, 
kdo zvítězí, bude spravovat obě knížectví. Rads-
lav souhlasil a obě knížata na koni vyjela proti 
sobě. Dřív než se střetli, Radslav nečekaně ses-
kočil z koně, poklekl před Václavem na kolena, 
položil svůj meč na zem a úplně se Václavovi 
podvolil. Václav řekl: „Báťo, mého nechaj, měj 
v svém dosti“. Obě vojska byla bez vysvětlení 
rozpuštěna a knížata odjela do Žitomíře, kde se 
měla domluvit o smíru. Radslav přislíbil, že se 
nechá se svými pohany pokřtít. Po návratu na 
Starou Kouřim se ho velmoži vyptávali, proč se 
pražskému knížeti podvolil bez boje. Radslav 
vysvětlil, že když proti Václavovi vyjel na koni, 
ruce i nohy mu najednou ztuhly, když se na čele 
pražského knížete objevil zlatý kříž a z obou 
stran ho vedli andělé. Ze strachu mu nezbývalo 
nic jiného, než složit meč a uznat svrchovanost 
pražského knížete. 

Pražské knížectví se rozkládalo zhruba 
v třicetikilometrovém radiusu s centrálním hra-
dištěm v Praze. Mezi dceřiná hradiště patřil 
Levý Hradec (na Vltavě), Budeč, Libušín, Tetín 
(na Berounce), Lštění (na Sázavě), Boleslav (na 
Labi) a Mělník (na Labi). Hranici mezi oběma 
knížectvími bychom mohli protnout skrze pěti-
ci hradišť Doubravčice (na Šembeře), Tismice 
(na Šembeře), Přistoupim (na Jalovém potoce), 
Klučov (na Šembeře) a Poříčany (na Šembeře). 
foto – Reprodukce iluminovaného listu pařížs-
kého zlomku Dalimilovy kroniky s ležením 
vojsk knížete Václava a knížete Radslava 
(©  Národní knihovna České republiky).

Legendu zachycuje několik středověkých 
pramenů – kronika tzv. Dalimila z první polovi-
ny 14. století doprovázená iluminacemi. Příběh 
je založen na skutečné události. Česky psaná 
legenda označuje za strůjce konfliktu kouřims-
kého (zlického) knížete Radslava, který zaútočil 
na žitomířský dvůr ležící na území českého 
knížete: „I je sě žitomirského dvoru dobývati, 
kněziu Vácłavovi pletichy dávati“. Jeho jméno 
zná Dalimilova kronika (1310–1314), zatímco 
na Dalimilovi nezávislý Dražický rukopis Kris-
tiánovy legendy (1341–1350) všechna jména 

vynechává a zmiňuje v příbě-
hu pouze hrad Kouřim (Stará 
Kouřim). Renesanční prozaik 
a fabulátor Václav Hájek z Li-
bočan (1541) zkomolil jména na 
Drslav a Zidomíř, pokusil se le-
gendu datovat do roku 925 a určil 
místo střetu vojsk u obce Ros-
toklaty (staročesky Chroustokla-
ty, zkomoleno na Hruškoklaty). 
Jedinou výslovně uvedenou lo-
kalitou v Dalimilově kronice je 
Štolmíř (staročesky Žitomíř), 
v pařížském zlomku vydraženého 
Národní knihovnou České repub-
liky roku 2005 uvedená latinsky 
jako „sytomirz“.

Příběh nenaplněného souboje 
u Štolmíře z poloviny dvacátých 
let 10. století etymologicky 
zasáhl i několik okolních obcí 
– Štolmíře, Tuklat, Rostoklat 
a Přistoupimi. Legenda nabídla 
příležitost k výkladové derivaci 
a vzniku několika lokálních va-
zeb, pokoušejících se dovysvět-
lit základní příběh, nebo na něm 
alespoň těžit. Dodnes mezi štol-

mířskými obyvateli přežívá silně zakořeněná 
tradice o smíření knížat, k němuž mělo dojít 
u jakéhosi „stolu“ ve Štolmíři. Pověst vznik-
la nepochybně z mylného porozumění názvu 
obce Štolmíř „smír u stolu“ v době, kdy se 
na původní středověký název vsi zapomnělo. 
Štolmíř (staročesky Žitomíř) užívala symbol 
„stolu“ dokonce na rychtářské pečeti v 1. po-
lovině 19. století. Za místo střetu vojsk jsou 
mimo uvedených Rostoklat považovány další 
v pramenech nezmíněné obce. Jsou to Tuklaty 
(staročesky Tukleky), kde je název odvozován 
od místa Radslavova „pokleku“. Vesnice měla 
vzniknout na počest této slavné a v regionu jistě 
velmi proslulé události. V souvislosti s legen-
dou a střetem vojsk je uváděna i obec Přistou-
pim (staročesky Přistupim), kde je název obce 
lidovou tradicí odvozován od několika různých 
okolností – od Radslavova „přistoupení“ na 
podmínky knížete Václava, od „přistoupení“ či 
setkání obou vojsk nebo také od „přistoupení“ 
Radslava ke svátosti křtu. Nad Přistoupimí v 8., 
9. a zřejmě i v 10. století stávalo slovanské 
hradiště o rozloze 6 ha nesoucí pomístní název 
„Šance sv. Václava“. Podle další místní tra-
dice měl být v Přistoupimi na počest události 
knížecího setkání postaven roku 938 kostel zas-
věcený sv. Václavu, ale takové stáří kostela není 
možné bez archeologického průzkumu prokázat 
ani vyvrátit. Jan Psota

Dozvuky tisícileté legendy 
Dnes nahlédneme do historie hlouběji, než obvykle. Přesuneme se do doby, kdy Nová Ves ani Rostoklaty 
s kostelem sv. Martina neexistovaly a jejich budoucí návsi oživovalo jen bublání dvojice potoků pra-
menících pod skalnatou horou Klepec, k níž zasahovaly černé knížecí hvozdy černokosteleckých lesů. 
Období bohatší na archeologické nálezy než na dochované písemnosti. A v této době se na Českobrodsku 
uskutečnilo setkání dvou knížat, které vešlo do slavné legendy. 

Reprodukce iluminovaného listu pařížského 
zlomku Dalimilovy kroniky s ležením vojsk 
knížete Václava a knížete Radslava 
FOTO: © Národní knihovna České republiky

Pozitivní změny  
na autobusové lince 426
Od poloviny listopadu je obsluhována nově 

přidaná zastávka s názvem V Polích. Ve 
směru na Český Brod proběhly přípravné práce 
na instalaci přístřešku s lavičkou, nástup zimy je 
na chvíli přerušil. 

První dny provozu se neobešly bez kompli-
kací. Řidiči nereagovali na znamení a tak se pár 
cestujících svezlo až na nádraží. Tato skutečnost 
nás mrzí, není bohužel v našich silách ji ovliv-
nit. Věříme ale, že je jen otázka času, než si vše 
„sedne“. 

Významnou změnou je trvalé posílení 
ranních školních spojů. Malý posilový spoj, 
který byl od poloviny září vypravován jen 
pro cestující z Rostoklat a Nové Vsi II, je již 
nyní trvale nahrazen plnohodnotným vozem. 
Došlo i k nepatrnému posunu odjezdů. Spoje 
mají zatím bohužel výrazná zpoždění, a tak 
někdy jede první spoj v čase druhého, jindy 
přijedou dva spoje naráz. Třetí bus pak jede 
téměř prázdný. 

 (Moko)

OMEZENÍ 
PROVOZU OÚ
V době od 27. 12. 
2022 do 30. 12. 2022 
bude OÚ uzavřen. 
V případě potřeby nás 
kontaktujte na mob. 
724 179 707 (starosta), 
721 672 333 (účetní)

Výše stočného 2023
Zastupitelstvo obce na svém listopadovém za-
sedání odsouhlasilo výši stočného na rok 2023. 
Vzhledem k nárůstu cen energií a materiálů bylo 
potřeba výši ceny stočného navýšit, a to na čás-
tku 52 Kč/m3 bez DPH, tedy 57,20 Kč s DPH. 
Nadále se spotřeba určuje podle směrných čísel, 
tj. 35 m3/rok/os. Poplatek za 1 osobu a rok činí 
1820 Kč bez DPH, tj. 2002 Kč s DPH. 

Přibližně čtvrtina nákladů na likvidaci od-
padních vod je právě elektřina, ČOV spotřebuje 
ročně téměř 50 megawatthodin. Rádi bychom 
na střechu budovy čistírny instalovali fotovol-
taickou elektrárnu, ta by dle propočtů technika 
mohla pokrýt až 30 % spotřeby. 

V souladu se Smlouvou o odvádění odpad-
ních vod budou faktury vystaveny v březnu 
2023. Pokud ve Vaší domácnosti nastala změna, 
především v počtu osob v domě, informujte nás 
o této skutečnosti do 28. 2. 2023. 

Poplatky za komunální odpad pro rok 2023
I pro rok 2023 zůstáváme u systému svozu 
odpadu, kdy se platí za nemovitost, nikoliv za 
počet osob, a základem poplatku je kapacita 
objednané nádoby na SKO. Tento systém jeví 
se jako spravedlivější. Domácnosti, které dobře 
třídí, mají šanci ušetřit. Je zároveň příznivější 
pro obecní rozpočet, podařilo se snížit částku, 
kterou obec doplácí. Cena za svoz odpadu se 
mírně zvedne, cena za litr objednané kapaci-
ty nádoby naroste ze stávajících 0,5128 Kč na 
0,641 Kč. Chápu, že tato informace Vám moc 
neřekne, proto uvedu jednotlivé kapacity nádo-
by a ceny za rok. 
Kapacita 60 l nádoba – 1000 Kč; 
120 l nádoba – 2000 Kč; 
240 l nádoba – 4000 Kč.

Výpočet u příkladu 120 l nádoby je pod-
le vzorce objednaná kapacita x cena za litr x 
počet svozů v příslušném roce následující: 
120 x 0,641 x 26 = 1999,92 Kč. Stále se bavíme 
o SKO. Počet nádob na plast, papír a BIO nemá 
vliv na cenu!

Co určitě budete považovat za nelogické je 
skutečnost, že v lednu 2023 budete platit druhou 
polovinu poplatku za uplynulé druhé pololetí 

roku 2022 a hned v únoru po Vás budeme chtít 
platbu na rok 2023. Naprosto Vás chápu a do-
volte mi to vysvětlit: Když obec připravovala 
před rokem touto dobou novou vyhlášku (muse-
la tak učinit z důvodu nového Zákona o odpade-
ch a novele Zákona o místních poplatcích), vše 
bylo čerstvé a nevyzkoušené. A tak, když jsme 
posílali první návrh naší Obecně závazné vyh-
lášky ke kontrole na Ministerstvo vnitra, bylo 
znění OZV zamítnuto s tím, že není možné nas-
tavení platby předem, jediná možnost byla vybí-
rat poplatek zpětně. Tak jsme alespoň platbu 
rozložili na dva termíny po půl roce. Mezitím 
si asi konečně udělali na ministerstvu ve věci 
jasno, a již smíme do vyhlášky stanovit, že 
poplatek se bude vybírat na začátku příslušného 
roku. Tak, jak to zde fungovalo celé roky a bylo 
to i logické: nezaplatím poplatek, nedostanu 
svozovou známku a nevyvezou mi popelnici. 
To jediné donutilo i ty poslední dlužníky, aby si 
dali vše do pořádku. 

Stále platí možnost objednat si mimořád-
ný vývoz nádoby SKO pro případ, že byste si 
nevystačili s objednanou kapacitou. Například 
z důvodu vyšší produkce popela v zimním ob-
dobí. Za cenu 77 korun obdržíte na OÚ jed-
norázovou známku, díky které můžete během 
řádného termínu svozu SKO přidat ke stávající 
nádobě ještě jednu nádobu na SKO o objemu 
120 l.

PROSÍME VÁS, NEZASÍLEJTE PLAT-
BY DŘÍVE, NEŽ V TOMTO TERMÍNU. 
NEPOSÍLEJTE OBĚ PLATBY ZÁRO-
VEŇ, JINAK SE NÁM NESPÁRUJÍ. DĚ-
KUJEME.

Formulář ohlašovací povinnosti je nut-
né odevzdat na OÚ do 31. března! Formulář 
můžete poslat naskenovaný mailem na email 
obec@rostoklaty.cz tak, abychom Vám znám-
ky na nádoby stačili roznést do schránek, či jste 
měli čas si je vyzvednout na úřadě. Od 1. dubna, 
Vám již popelnici nevyvezou. (první svoz SKO 
v dubnu je 4. 4. 2023)

Harmonogram svozu odpadu je přílohou 
Zvěstovatele nebo jej naleznete v elektronické 
podobě ke stažení na stránkách obce. Harmo-

nogram je velice podobný tomu z roku 2022, 
nemusíme se tedy učit být v pozoru v jiné dny 
než v úterý a čtvrtek.

Poplatky za psy
Poplatky za pejska jsou stejné. Za prvního psa 
v nemovitosti 100,- Kč, za druhého a každého 
dalšího 150,- Kč. Poplatek pro rok 2023 můžete 
uhradit po prvním lednu 2023 do 31. 3. 2023. 

Přehled termínů k úhradě:
od 1. 1. 2023 do 15. 1. 2023 – úhrada poplatku 
za popelnice za rok 2022 (druhá splátka) – výz-
vu obdržíte do schránek či emailu

od 15. 1. 2023 do 20. 1. 2023 – obdržíte do 
schránek formulář ohlašovací povinnosti + in-
formace o ceně a úhradě popelnic na rok 2023

od 20. 1. 2023 do 31. 3. 2023 – odevzdání for-
muláře ohlašovací povinnosti – naleznete ve 
schránkách, popř. je k dispozici na webu obce. 

od 1. 2. 2023 do 31. 3. 2023 – úhrada poplatku 
za popelnice za rok 2023

od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 – úhrada poplatku 
ze psů

Známky na popelnice pro rok 2023 obdrží-
te až po zaplacení poplatku (platby od 1. 2 do 
31. 3) za komunální odpad na rok 2023 a odevz-
dání formuláře ohlašovací povinnosti (do schrá-
nek obdržíte do 20. 1. 2023).

Zaplatit můžete bankovním převodem na 
účet č. 112308464/0300, do zprávy pro pří-
jemce uveďte číslo popisné nemovitosti. Znám-
ka na nádobu Vám bude doručena do poštovní 
schránky. 
VS ve tvaru obec (1 – Rostoklaty, 2 – Nová Ves 
II) + číslo popisné

např. pro Rostoklaty 88 – VS bude 188
např. pro Novou Ves 88 - VS bude 288

PROSÍME! VŠECHNY PLATBY, KTERÉ 
USKUTEČNÍTE ELEKTRONICKY, JE 
NUTNÉ ODDĚLIT!

Poplatky na rok 2023
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 VVáánnooččnníí  kkoolleeddyy    
vv  kkoosstteellee  

Dovolujeme si Vás pozvat 
24. prosince od 20:30 do 21:00 

do kostela svatého Martina 
v Rostoklatech, kde si společně zazpíváme 

vánoční koledy pod 
vedením pana faráře 
R.D. Martina Sklenáře 
hudba: Yankoo family 

INFORMACE O DOTAČNÍCH MOŽNOSTECH V OPERAČNÍM 
PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO 

KONKURENCESCHOPNOST – OP TAK

Jste malý nebo střední podnik? Máte zájem svůj podnik modernizovat a digitalizovat pořízením nových 
automatizovaných strojů nebo HW a SW technologií? 

Pokud ano, v roce 2023 bude možné požádat přes MAS Pošembeří o dotaci v OP TAK. 
Podpora bude zaměřena:

• na robotizaci, automatizaci a digitalizaci (např. manipulátory, inteligentní sklady = nejedná se o stroje 
sloužící k přímé výrobě nebo opracování materiálu); 

• HW a SW řešení pro výrobní, mezioperační, administrativní a účetní úkony; 
• evidence skladových a materiálových zásob, elektronický příjem objednávek apod.,

• tvorba, aktualizace a propojení webových stránek se skladovým hospodářstvím nebo systémem 
plánování výroby; cloud (úložiště) apod.

Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte s vašimi nápady a záměry. Kontakt: goldsmidova@posemberi.cz, 
tel.: 732 725 772 nebo 721 210 662.
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