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Slovo starostky
Všem čtenářům Rostoklatského 

Zvěstovatele přeji v novém roce 
pevné zdraví a veselou mysl. Buďme 
pozitivní, dívejme se dopředu, těšme se 
z toho, co nás čeká. Darujme si vlídné 
slovo i úsměv.

Začátek roku bývá ve znamení 
rekapitulací a ohlédnutí, pokusím se 
o krátké shrnutí uplynulého roku 2017: 

Již po sedmé jsme obdrželi dotaci 
na obnovu kostela. V roce 2017 
pokračovaly restaurátorské práce 
prováděné restaurátorem Mgr. Chejnem 
a stavební práce prováděné fi rmou 
Design BYHY. 

Skutečné náklady akce obnovy 
v tomto roce činily 972 629 Kč bez 
DPH, z toho podíl obce byl 122 629 Kč, 
dotace 850 000 Kč. 

V dubnu se v kostele sv. 
Martina konal slavnostní křest 

knihy Historie domů Rostoklat 
a Nové Vsi II.

V květnu se konalo již 3. Společné 
divadelní odpoledne, tentokrát 

opět v Tismicích. Představení Přestupní 
stanice mělo úspěch a občané z Tismic, 
Rostoklat, Přišimas a Břežan II odjížděli 
s úsměvem na tváři.

V červnu se konal již XIV. ročník 
Den Rostoklat – dětský den. Mimo 

tradičních soutěží a mažoretek jsme 
shlédli ukázku práce se slepeckými 
vodícími psy.

Jednání o záchraně pobočky České 
pošty pokračovaly i v roce 2017. Od 

července je upravena otevírací doba 
místní pobočky.

V červnu se konalo Vítání občánků, 
tentokrát jsme přivítali šest 

děvčátek a 5 chlapců.

V září se konala veřejná schůze 
o novém systému sběru plastů 

a papírů z domácnosti. Sběr byl zahájen 
v říjnu 2017.

Snad defi nitivně jsme v říjnu odehnali 
strakapouda, který si oblíbil novou 

fasádu hasičské zbrojnice.

V listopadu se konala mše svatá 
v kostele sv. Martina.

I v roce 2017 jsme fi nančně podpořili 
místní spolky. Každý spolek obdržel 

příspěvek na činnost a uspořádané 
kulturní akce. Myslivecký spolek 
obdržel celkem 30 000 Kč, SDH 
40 000 Kč, TJ Sokol (Traverza) 
70 000 Kč (příspěvek na činnost klubu 
vč. dětí: 30 000 Kč, formou daru, 
hrazení elektrické energie v kabinách: 
19 000 Kč a spotřebované vody 
v kabinách: 1 000 Kč, hrazení nákladů 
na benzin do sekačky na sekání hřiště, 

V interiéru presbytáře bylo v le-
tošním roce provedeno kom-

pletní restaurování povrchové de-
korativní malby. Na všech klenbách 
bylo restaurováno ilusivní dělení 
ploch i doplňující dekor hvězd. Na 
ploše klenebních pasů byla prove-
dena rekonstrukce vegetabilního 
motivu a rozet. Plochy bez dekoru 
jsou děleny na okrové pasy a mod-
rošedé plochy. Došlo tak k barev-
nému propojení lodě a presbytáře. 
Součástí letošní etapy bylo i dopl-
nění lokálních defektů pásů nápiso-
vých desek poprsnice empory v zá-
padní části lodě vč.lazurní retuše 
a závěrečné fi xáže.

Dále byla provedena oprava vstup-
ní brány, dle nalezených historických 
fotografi í byl doplněn kovaný kříž. 
Restaurovány byly vstupní dveře. 

Očištěna, opravena , doplněna a po-
vrchově ošetřena byla podlaha v kos-
tele.

Veškeré práce probíhaly pod kont-
rolou pracovníků NPÚ. V Závěrečné 
zprávě byly provedené práce hodno-
ceny kladně.

Obnova kostela sv. Martina v roce 2017
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Oznámení VODOS Kolín
Od 1. 1. 2018 dochází k úpravě ceny 
vodného, a to ve výši 44,04 Kč/
m3, s DPH 50,65 Kč/m3. Jedná se 
o meziroční změnu vodného ve výši 
4,9 %. Cena vodného bude účtována 
v jednosložkové formě.

Poplatky za rok 2018
Poplatek za svoz komunálního 
odpadu za rok 2018 nebyl zvýšen 
a zůstává 600,- Kč/osobu, která se 
v obci zdržuje a jejíž činností vzniká 
komunální odpad. 

Výše poplatku za psa rovněž zůstává 
beze změny, tj. 100,- Kč/jednoho psa 
v domácnosti, každý další pes 150 Kč.
Poplatek bude vybírán od 15. ledna 
do 28. února 2018.

Výše stočného na rok 2018 nebyla 
zvýšena a zůstává 35,- Kč/m3 bez 
DPH, tj. 40,25 Kč s DPH. Nadále se 
spotřeba určuje podle směrných 
čísel, tj. 35 m3/rok/os.
Poplatek za 1 osobu a rok činí 
1 225 Kč bez DPH, 1 408,75 Kč s DPH. 
V souladu se Smlouvou o odvádění 
odpadních vod budou faktury 
vystaveny v březnu 2018.

Pokud ve vaší domácnosti nastala 
změna, především v počtu osob 
v domě, informujte nás o této 
skutečnosti do 28. 2. 2018. (RNo)

Životní jubilea 
Stanislav Chrpa, 
Bohuslav Nezavdal, 
Drahoslava Buriánová, 
Jan Košťál, 
Květoslav Šermauer, 
Lýdie Váňová, 
Jaroslav Hrábek, 
Jaroslav Strnad, 
Dagmar Vernerová, 
Květoslava Mokošínová, 
Věra Konečná, 
Jiřina Jouglová, všichni z Rostoklat

Kulaté výročí: 
Josef Mestek, 
Jaroslav Stejskal,
Emilie Hamtáková z Rostoklat

Eva Albrechtová z Nové Vsi II

Stav účtu na opravu Kostela
Ke dni 31. 12. 2017 
je stav 71 461,53 Kč
Nově přispěli: 1 288,- Kč dárce 
nechce být jmenován, 500 Kč dárce 
nechce být jmenován

její případné opravy plus náklady na hnojení 
hřiště: 20 000 Kč z rozpočtu obce oproti účtům). 
Rybáři v roce 2017 neměli žádnou činnost ani 
nepořádali žádnou společenskou akci a neobdrželi 
žádnou fi nanční podporu z obce.

Nadále budeme podporovat spolkovou 
a kulturní činnost.

Příchod nového roku znamená vždy spoustu 
změn. Minimální mzda od ledna 2018 stoupá 

o 1 200 korun na 12 200 korun měsíčně. Starobní 
důchody stoupnou průměrně o 475 korun, 
průměrná penze se tak poprvé dostane nad úroveň 
12 tisíc korun, lékaři mají povinně vydávat jen 
elektronické recepty. Česká pošta od února zvýší 
cenu známky na obyčejný dopis do 50 gramů o tři 
koruny na 19 korun. Cena doporučeného psaní 
vzroste o šest korun na 44 korun.

Velké obchody musí od ledna 2018 darovat 
charitám všechno jídlo, které už neprodají a dříve 
by ho zbytečně likvidovaly. Novela stavebního 
zákona má od roku 2018 ubrat papírování 
drobným stavebníkům. Například na stavbu 
rodinného domu bude místo stavebního povolení 
nově stačit jednodušší ohlášení stavby. 

Od 25. května začíná platit nové nařízení 
EU o ochraně osobních údajů (General Data 
Protection Regulation – GDPR).

GDPR se dotýká nejen fi rem, ale i státní 
správy, tedy i obecních úřadů, příspěvkových 
a neziskových organizací. I my ve spolupráci 
se Svazem měst a obcí a Svazem místních 
samospráv se na GDPR připravujeme.

Představuji Vám plány zastupitelstva na 
rok 2018: v lednu podáme žádost o dotaci 

na SFDI na opravu chodníků u státní silnice 
I/12 v Rostoklatech, výstavbu chodníku 
v Nové Vsi II podél silnice do Českého Brodu. 
Již v září 2017 jsme podali dotační žádost 
o dotaci na Ministerstvo kultury na dokončení 
obnovy kostela sv. Martina. Přidělení dotace 
předpokládáme v únoru 2018. V dubnu 2018 bude 
zahájena výstavba chodníku k trati ČD a místní 
komunikace k ČOV v NV II. Dokončujeme 
projekt na odbahnění rybníka v Rostoklatech 
a obnovu rybníka v NV II. Předpokládáme 
realizaci v tomto roce. Budeme pořádat tradiční 
akce. Již podruhé, tentokrát 12. 5. 2018, přivítáme 
v rostoklatském kulturním domě Jaroslava 
Sypala s kolegy M. Kuklovou, M. Bittnerovou, 
M. Šimůnka, M. Maxu a dalšími. Těšit se můžete 
na komedii Kšanda. Na podzim pojedeme do 
některého pražského divadla. 

V lednu se konají prezidentské a v říjnu 
komunální volby.
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V pátek 15. 12. 2017 se nás sešlo de-
set ke společnému výletu do vánočně 

naladěného skanzenu v nedalekém Přero-
vě nad Labem, kam jsme za čtvrt hodiny 
dorazili autobusem z Českého Brodu. Ač-
koliv do skanzenu ten den přijelo také ně-
kolik skupinek školních dětí, v klidu jsme 
si prohlédli krásně nazdobené chaloupky, 
laděné podle postupu předvánočních a vá-
nočních tradic. Nechyběly Barborky, Lu-
cie ani Mikuláš s čertem a andělem, Štěd-
rý den, Boží hod i koleda na Sv. Štěpána. 
Každá chaloupka má popsaný svůj původ 
a jsou doplněné tradiční zvyklosti, dobo-

vé recepty, formy a vykrajovátka. Muze-
um v přírodě prezentuje prostřednictvím 
přenesených objektů lidové architektury 
kulturu středního Polabí. Figurínami do-
plněné interiéry ilustrují život na polab-
ské vesnici od poloviny 18. století do prv-
ní poloviny 20. století.

 Výlet jsme zakončili chutným obědem 
a kávou v nedaleké restauraci. Počasí i ná-
lada byly skvělé, všichni si za ty tři hodiny 
odnesli příjemný zážitek a milé zastavení 
v předvánočním shonu. Děkuji všem za 
účast a těším se zase na příští výlet.

Jarka Šermauerová

Předvánoční výlet do skanzenu 
v Přerově nad Labem

Radka Nováková

Ze spolku myslivců...
V sobotu 9. prosince 2017 uspořádal Myslivecký spolek Rostoklaty za účasti 
téměř všech členů spolku, několika hostů a honců, poslední hon sezony, který 
se letos v porovnání s minulými velice vyvedl. Slavnostní výřad se tentokrát 
neskládal jen z bažantů a zajíců, ale přibylo k nim šest divokých prasat, kte-
ré se podařilo ulovit ve štolmířském katastru. Není divu, že myslivci přišli 
s dobrou náladou na Poslední leč, kterou každoročně pořádají za podpory 
Obecního úřadu v rostoklatském kulturním domě. K pobavení myslivců 
i ostatních návštěvníků patří již tradičně vyhlášení krále honu, pasování mla-
dého myslivce na lovce černé zvěře a další myslivecké zvyky. Příjemná zá-
bava, dobrá hudba, občerstvení a bohatá tombola každoročně přiláká mnoho 
návštěvníků, a nebylo tomu jinak ani letos, což svědčí o její oblibě u široké 
veřejnosti. Zájem byl jako vždy velký. Zveme tímto na Myslivecké halali – 
ples, který bude uspořádán 20. ledna 2018, kde kromě hudby a tance bude 
čekat na návštěvníky jako vždy bohatá tombola. V. Miškovský


