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Slovo starosty

Rostoklaty navštívili tři králové

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, 
předně bych Vám chtěl do nového 
roku 2019 popřát hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti, osobních úspěchů a dobré 
nálady.

V krátkosti bych rád připomněl 
proběhlé akce. Z těch tradičních 

to byl silvestrovský ohňostroj. Zábavní 
pyrotechnika je se svými akustickými 
i optickými efekty jistě divácky 
atraktivní, někdo si bez ní neumí vstup 
do nového roku možná ani představit, 
ale má i své odpůrce. Jsou jimi převážně 
chovatelé zvířat. Zvířecí smysly jsou na 
doprovodné efekty mnohem citlivější 
a hlavně na rozdíl od nás, lidí, zvířata 
nevědí, že to celé bouchací šílenství 
dříve nebo později skončí. Velice nerad 
bych přistupoval k jakýmkoliv zákazům 
či regulacím. Spousta dobře míněných 
zákazů již napáchala více škody než 
užitku a domnívám se, že znakem 
vyspělé společnosti nejsou zákazy, 
ale rozumný přístup. Chtěl bych vás 
tedy poprosit, abyste své ohňostroje 
odpalovali v ten čas, ve který se dá 
předpokládat, že to bude „bouchat“ 

všude kolem. Majitelé zvířat, citlivých 
na efekty zábavní pyrotechniky, si 
preventivně zavírají své mazlíčky nebo 
jim podávají speciální medikamenty 
pro uklidnění. Namátkově odpálené 
ohňostroje, např. tři dny po Silvestru, 
představují určité riziko. V tom lepším 
případě to skončí poškrábanými dveřmi, 
v tom horším může dojít k zatoulání 
a následné ztrátě čtyřnohého kamaráda 
nebo útěkem hospodářských zvířat. 
Krátkodobá zábava jednoho může 
skončit velkým smutkem druhého, a to 
snad nikdo nechceme. 

Ve středu 2. ledna od 18.00 hod. byla 
v kostele sv. Martina sloužena mše. 

Bohoslužbu vedl pan farář R.D. Martin 
Sklenář. Účast byla nad očekávání, 
všechny lavice v kostele byly zaplněny. 
Mše budou slouženy vždy první středu 
v měsíci od 18.00 hod.

Nový rok přinese pár tradičních změn, 
jako je například zvýšení minimální 

mzdy. Výše základní minimální mzdy 
se tak od ledna 2019 zvýší ze stávajících 
12 200 Kč na 13 350 Kč měsíčně. Růst 

by měly i důchody. O 1000 korun více 
by měli dostat měsíčně ti důchodci, kteří 
dosáhnou věku nad 85 let. 

Zdražení hlásí fi rma VODOS Kolín. 
Od 1. ledna 2019 bude cena vodného 

uplatňována ve výši 44,23 za 1 m3 bez 
DPH. Jedná se tak o meziroční zdražení 
o 0,4%. Výši poplatků za svoz odpadu, 
poplatek za psy a cenu stočného se 
zastupitelstvo obce Rostoklaty rozhodlo 
nenavyšovat.

V měsíci lednu očekáváme 
znovuotevření obchodu 

s potravinami. Přípravy prostor obchodu 
vrcholí, regály se plní zbožím a pevně 
doufáme, že budete spokojeni s novým 
provozovatelem, panem Phan Van 
Thanhem z Klučova. 

V dalších příspěvcích tohoto vydání 
si budete moci přečíst reportáž 

o Poslední leči MS Rostoklaty a nebudou 
chybět poučné články o odpadech 
a kanalizaci, neboť opakování je matkou 
moudrosti. 

Jiří Mokošín

Kašpar, Melichar a Baltazar. Všichni 
ta jména známe. Byli to tři králové, 

kteří se přišli poklonit nově narozenému 
králi,  Ježíši  Kristovi,  který  se  měl  stát 
spasitelem  světa.  Přinesli  svaté  rodině 
dary:  zlato,  kadidlo  a myrhu. V  dnešní 
době by jako dar obstálo snad už jen to 
zlato. Po  těchto králích  je pojmenovaná 
i  celostátní  sbírka,  která  se  každoročně 
koná  na  závěr Vánočních  svátků.  Díky 
českobrodské farnosti jsme mohli koled-
níky přivítat i v naší obci.
Letos  přitom  vyrazilo  na  pochůzky 

více než šedesát tisíc dobrovolníků, kteří 
na  sebe  vzali  královský  plášť  a  papíro-
vou korunu. Na krku nosili zapečetěnou 
pokladničku  a  vybírali  dobrovolné  fi -
nanční příspěvky v jakékoliv výši. Obli-
ba Tříkrálové sbírky ve společnosti roste. 
Novinkou  je  i  nový  reklamní  spot,  kte-
rý mohli  lidé  sledovat  v  televizi. Vloni 
se vybralo více než 116 milionů korun, 
které putovaly Charitě na pomoc nemoc-
ným a potřebným. O částce, která se vy-
brala v naší obci Vás budeme informovat 
po  konečném  sečtení  peněz,  s  největší 
pravděpodobností v příštím čísle našeho 
Zpravodaje.  Už  teď  Vám  ale  můžeme 
s radostí sdělit, že kasička byla opravdu 

plná!  Omlouváme  se  tímto  všem,  které 
koledníci  nestihli  navštívit.  Protože  vy-
razila  pouze  jedna  skupinka  s  poměrně 
malými dětmi, po třech hodinách koledo-
vání se již nedostala do druhé půlky Ros-
toklat, ani do Nové Vsi II, ačkoli počasí 
jejich putování přálo a od štědrých oby-

vatel dostávala i sladkosti na posilněnou.
Tříkrálová sbírka není ale jen o vybírá-

ní peněz. Koledníci s sebou přinášejí také 
Boží požehnání,  které vyjadřují  symbo-
lem K+M+B  (první  písmena  latinského 
Cristus  mansionem  benedicat  -  Kristus 
ať požehná tomuto domu). Nápis se píše 
posvěcenou  křídou  nad  vstupní  dveře, 
případně se může nalepit speciální samo-
lepka s tímto symbolem.
Peníze  vybrané  na  území Českobrod-

ska zůstanou v tomto kraji. 65 % vybra-
né částky poputuje do Domácího hospice 
Nablízku, který sice sídlí v Lysé nad La-
bem, ale podle jeho působnosti zahrnuje 
i  českobrodskou  farnost.  Další  část  vy-
braných peněz podpoří farní charitu Ko-
lín. Bližší informace o celonárodní sbír-
ce můžete nalézt na webových stránkách 
www.trikralovasbirka.cz.  Pokud  byste 
se v příštím roce chtěli do sbírky zapojit 
a  pomoci  nám  s  koledováním,  přihlas-
te  se  na  email  farnostbrod@seznam.cz 
Vítáme  dospělé  i  děti.  Další  informace 
o akcích můžete nalézt na www.farnost-
brod.cz
Všem štědrým dárcům děkujeme a pře-

jeme jim do nového roku vše dobré!
Kateřina A. Nováková
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MYSLIVECKÉ HALALI
v sobotu 19. ledna 2019 od 20.00 hod.

v kulturním domě v Rostoklatech
k tanci a poslechu hraje JVR Band

oděv společenský, bohatá tombola
vstupné 150,- Kč

MYSLIVECKÝ SPOLEK ROSTOKLATY
pořádá

Jarka Šermauerová a Blanka Apltauerová
Vás srdečně zvou na

Zimní seniorské setkání
ve čtvrtek 24. 1. 2019 od 15.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Rostoklaty
Volná zábava a prostor pro přátelské 
popovídání, občerstvení pro každého 

účastníka zdarma.
Těšíme se na Vaši účast



ZvěstovatelRostoklatský ZvěstovatelRostoklatský

2 3

Poplatek za svoz komunálního 
odpadu na rok 2019
Zastupitelstvo obce na svém 
listopadovém zasedání odsouhlasilo 
výši poplatku za svoz komunálního 
odpadu na rok 2019. Výše poplatku 
nebyla zvýšena a zůstává v částce 
600 Kč/osobu, která se v obci zdržuje 
a jejíž činností vzniká komunální odpad. 
Poplatek bude vybírán od 14. ledna do 
28. února 2019. 

Poplatek za psa na rok 2019
Výše poplatku za psa rovněž zůstává 
beze změny, tj. 100 Kč/jednoho psa 
v domácnosti, každý další pes 150 Kč. 
Poplatek bude vybírán od 14. ledna do 
28. února 2019.

Výše poplatku stočného 
pro rok 2019
Zastupitelstvo obce na svém 
listopadovém zasedání odsouhlasilo výši 
stočného na rok 2019. Výše poplatku 
nebyla zvýšena a zůstává v částce 35 
Kč/m3 bez DPH, 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 2019. Pokud ve vaší 
domácnosti nastala změna, především 
v počtu osob v domě, informujte nás 
o této skutečnosti do 28. 2. 2019.

Nabídka brigády
Obec Rostoklaty hledá pracovníka 
na údržbu hřbitova. Bližší informace 
o podmínkách na obecním úřadě. 

Životní jubilea
Z Rostoklat
Josef Mestek
Stanislav Chrpa
Bohuslav Nezavdal
Drahoslava Burianová
Jan Košťál
Květoslav Šermauer
Lýdie Váňová
Jaroslav Hrábek
Jaroslav Strnad
Jaroslav Stejskal
Dagmar Vernerová
Květoslava Mokošínová
Věra Konečná
Emilie Hamtáková

Z Nové Vsi II
Eva Albrechtová

Zemřel
pan Jaroslav Ertl
 z Rostoklat

V tomto článku bych rád přiblížil pro-
blematiku nakládání s odpady v naší 

obci. Věřím, že novým obyvatelům při-
nese  užitečné  informace  a  doufám,  že 
i  stávající občané v něm naleznou nové 
a zajímavé informace.
Obec Rostoklaty má smlouvu s firmou 

NYKOS  a.s.  na  svoz  a  likvidaci  odpa-
du. Přes  tuto firmu  likvidujeme  směsný 
odpad,  plasty,  papír,  biologický  odpad, 
jedlé tuky a oleje a velkoobjemový a ne-
bezpečný odpad. 
Kontejnery  na  sklo  a  drobný  železný 

odpad sváží firma ECO-KOM. Kontejne-
rová hnízda jsou celkem čtyři, a to vedle 
pošty, vedle kabin u hřiště, na ulici mezi 
domy č.p. 78 a č.p. 107 a v Nové Vsi II 
vedle dětského hřiště u rybníčka. Sklo se 
třídí na barevné a čiré a ani do jedné ná-
doby  NEPATŘÍ  porcelán,  keramika  ani 
zrcadla.
Baterie jsou nebezpečný odpad a proto 

nepatří  do  komunálního  odpadu.  Ode-
vzdat  je můžete do speciálního boxu na 
chodbě obecního úřadu. Zařízení se jme-
nuje  E-Box  a  provozuje  jej  společnost 

ASEKOL. Schránka na baterie je v horní 
části boxu, do té spodní můžete odkládat 
drobný elektroodpad, jako jsou např. kal-
kulačky, mobilní  telefony,  drobné  počí-
tačové vybavení, mp3 přehrávače apod. 
Rozhodně sem nepatří výbojky, zářivky 
a velké akumulátory z automobilů. 
Přebytečné  oblečení  a  textilie můžete 

odevzdat do kontejneru společnosti Tex-
til Eco, a. s. Ten je umístěn v Nové Vsi II 
u kontejnerového hnízda vedle dětského 
hřiště.  Společnost  Textil  Eco  odevzda-
ný matriál důkladně vytřídí a použitelné 
části prodává v síti secondhand prodejen 
Genesis  za příznivé  ceny občanům ČR. 
Oděvy, které nejdou použít na druhotný 
prodej,  jsou  zpracovány  a  rozřezány  za 
účelem získání suroviny pro další cenné 
výrobky. Společnost zaměstnává spoustu 
lidí  a  finančně  podporuje  např.  handi-
capované muzikanty, Lékaře bez hranic 
apod. Společnost Textil Eco je soběstač-
ná  a  nečerpá  žádné  dotace.  Příště,  až 
ponesete  svůj  vyřazený  oděv  do  komu-
nálního odpadu, kam mimochodem také 
nepatří, snad si vzpomenete na tento člá-

nek a vaše kroky povedou tím správným 
směrem.
A  teď  trocha čísel. Roční poplatek na 

jednu  osobu  za  svoz  odpadu  je  již  ně-
kolik let ustálen na 600 Kč. Tato částka 
nepokryje celkové náklady, přibližně 1/3 
je  hrazena  z obecního  rozpočtu. V  roce 
2018 byly celkové náklady na  svoz od-
padu 679 087 Kč. V této částce je zahrnut 
i svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu a pronájem barevných popelnic, 
které po pěti  letech přejdou do majetku 
obce.
Chcete  namotivovat  ke  třídění  odpa-

du?  Víte,  že  obec  dostává  odměny  za 
třídění  odpadu? A  nejedná  se  o  odmě-
ny  v  podobě  kalendáře  na  zeď  nebo 
klíčenky,  ale  o  finanční  odměnu. A  je 
to  nezanedbatelná  částka,  v  roce  2017 
byla  odměna  98  451  Kč,  v  roce  2018 
již 111 635 Kč. To  je  téměř  jedna  šes-
tina  celkových  nákladů  na  svoz  odpa-
du.  Zodpovědným  tříděním  můžeme 
společnými silami udržet výši poplatku 
za svoz odpadu na nízké částce. Má  to 
smysl, třiďme odpad.  (Moko)

Dne  15.  prosince  v  Rostoklatech 
proběhla  tradiční  akce  Poslední 

leč,  kterou  každoročně  pořádá  Mysli-
vecký  spolek  Rostoklaty.  Večerní  zá-
bavě  předchází  myslivecký  hon.  Ten-
to  hon  byl  velikým  překvapením  pro 
všechny  účastníky  honu,  jelikož  přes 
den bylo vidět veliké množství zajíců, 
což v dnešní době není tak časté.
Večerní  zábavy  v  kulturním  domě 

Rostoklaty se zúčastnilo kolem stovky 
lidí.  Navštívili  nás  místní  obyvatelé, 
lidé z okolních obcí a v neposlední řadě 
účastníci  předcházejícího  honu.  Ihned 
po začátku zábavy byl sál zaplněn lid-
mi,  provázela  je  dobrá  nálada,  kterou 
podtrhávala  živá  muzika  a  příjemná 
obsluha na baru. 
K Poslední leči neodmyslitelně patří 

několik tradičních rituálů a zvyků, kte-
ré  obohacují  program  večerní  zábavy. 
Prvním z těchto obyčejů bylo vyhlášení 
krále honu. Stal  se  jím náš dlouholetý 
kamarád  ze  sousedního  mysliveckého 
spolku pan Jarolímek. Byl pasován na 
krále,  jelikož  ulovil  jeden  kus  zvěře 
černé  a  jistě  nespočet  jiné  zvěře.  Po 
korunovaci král všechny své zelené ka-
marády pohostil přípitkem.
Dalším rituálem bylo takzvané přijí-

mání mezi myslivce.  Je  to  starý zvyk, 
kdy myslivci mezi sebe přijímají nové 
členy.  Tentokrát  byla  přijata  MVDr. 
Ing. Veronika Chrpová,  Ph.D.  a  Fran-
tišek Hrbek. Oba  se  již  pár  let mysli-
vosti  v Rostoklatech  věnují.  Přijímání 
probíhalo následovně. Myslivecký hos-
podář požádal přijímané, aby předstou-
pili, poklekli a smekli klobouky. Udeřil 
třemi údery na ramena každého z nich. 
Jeho  slova  zněla  při  úderech  takto: 
„První  úder  k  připomínce  myslivec-
kých mravů platí, vždy a všude musíš 
je i nadál zachovati! Druhý úder dávám 
k poctě české myslivosti, chraň ji vždy 
s pevnou bedlivostí! Třetí vedu jménem 
mysliveckých druhů, s přáním – Mysli-
vosti zdar – buď vítán v našem kruhu!“ 
Poté trubač zatroubil Halali. Hospodář 
předal přijímaným zbraň, přečetl mys-
livecký  slib  a  předal  pasovací  dekrety 
a pamětní knihu. Nakonec si hospodář 
a  pasovaní  připili  červeným  vínem. 
Pasování  bylo  doprovázeno  trubačem, 
který troubil různé myslivecké hlaholy.
K  pobavení  přítomných  hostů  po-

sloužil  tradiční  myslivecký  soud.  Zde 
se trestají hříšníci, kteří se provinili na 
předešlém  honu.  Bylo  odsouzeno  pět 

osob.  Nejzajímavější  přečin  provedl 
náš  dlouholetý  kamarád  Jarda,  které-
mu  pes  donesl  živého  zajíce,  zajíc  se 
mu  ale  vysmekl  a  utekl.  Jak  později 
sám  přiznal:  „Chudák  pes  musel  být 
zklamán, když jsem mu jeho lov takhle 
zkazil.“  Samozřejmě  nesmělo  chybět 
odsouzení  nově  přijatých  myslivců, 
jejichž přestupky se vztahovaly k my-
sliveckým  tradicím.  Soud  většinou 
přistoupil k mírným trestům například 
k tanci, přípitku a jiným. 
Vrcholem večera byla bohatá tombo-

la bohatá na zvěřinové ceny. Hlavními 
výhrami byl divočák a srna. Doufáme, 
že každý alespoň něco vyhrál a všichni 
byli  spokojeni. Po  tombole začali  lidé 
odcházet,  jistě na tuto akci jen tak ne-
zapomenou  a  budou  na  ni  vzpomínat 
s úsměvem na tváři.

  František Hrbek

Pro pozorné čtenáře RZ budeme pou-
ze  opakovat mnohokrát  již  zmíněné 

informace. Ne všichni ale čtou pozorně, 
v  čemž  nás  utvrzují  poruchy  čerpadel, 
které každý měsíc  řešíme. Samozřejmě, 
někdy  je  na  vině  technická  závada,  ale 
spoustě  poruch  lze  předcházet  zodpo-
vědným  přístupem  uživatele.  Čerpadla 
umístěná  v  kanalizačních  šachtách  jsou 
vybavena řezacím ústrojím, které pomá-
há  rozmělňovat  větší  kusy  biologické-
ho  odpadu  a  vytváří  vír,  který  brání  ve 
vytváření  nežádoucích  usazenin  na  dně 
šachty. Toto řezací ústrojí si hravě poradí 
s  běžným  toaletním  papírem,  ale  téměř 
jistě jej ucpou vlhčené textilní ubrousky, 
kusy textilu (např. omylem vylitý hadr na 
podlahu),  dámské  hygienické  pomůcky, 
dětské pleny. Na přiložených fotografiích 
můžete  vidět  ukázkový  příklad  ucpání 
čerpadla  vlhčenými  ubrousky.  V  tom-
to  případě  byl  přivolán  servis,  čerpadlo 
vyjmuto,  rozebráno,  vyčištěno  a  opět 
usazeno. Jelikož měl vlastník nemovitos-
ti  podepsaný Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě 
o  odvádění  odpadních  vod,  zaplatil  po-
kutu ve výši 500 Kč bez DPH, neboť to 
byla první oprava v daném kalendářním 
roce. V krátkosti k Dodatku č. 1: Pode-
psáním tohoto dodatku se smluvní strany 
dohodly, že v případě poruchy čerpadla, 
k níž došlo vinou odběratele, je odběra-
tel povinen uhradit obci smluvní pokutu, 

která je splatná v hotovosti v den odstra-
nění závady, v následující výši:
za  porušení  provozního  řádu  u  jedné 

technologie v jednom kalendářním roce: 
– 1 porucha 500 Kč bez DPH; 
– 2 poruchy 1 500 Kč bez DPH 
– 3 poruchy a více 2 500 bez DPH 
Obec  Rostoklaty  se  naopak  zavazuje 

zajistit  servis  a  uhradit  náklady  spojené 
s  opravou,  a  to  v  souladu  se  Smlouvou 
o poskytování servisních služeb uzavřenou 
se společností AQ SPOL s.r.o..
V případě, že by odběratel neměl pode-

psaný Dodatek č. 1, opravu by hradil v plné 
výši, a ta je podstatně vyšší než smluvní po-
kuta obci. Pokud máte zájem, Dodatek č. 1 
můžete  přijít  podepsat  kdykoliv  v  úřední 
hodiny na obecní úřad. 
Mezi  další  poměrně  časté  závady  je 

obalení plováku tukem. Tuk z kuchyně ve 
směsi se špatně rozpuštěným pracím práš-
kem vytvoří hmotu podobnou tmelu, která 
se postupně nalepí na plovák. Ten zůstane 
ponořen  a  tak  čerpadlo  nesepne. Tuk  ani 
oleje do kanalizace nepatří. Na tento druh 

odpadu  je  přistavena  speciální  popelnice 
hnědé  barvy,  nachází  se  vedle  kontejne-
rů na  sklo a kov u pošty v Rostoklatech, 
v Nové Vsi II je umístěna u kontejnerů ve-
dle dětského hřiště. Tuky a oleje je nutné 
odevzdat  v  uzavřených  nádobách,  napří-
klad v PET lahvích, nádobách od aviváže 
nebo  v  malých  kanystrech  od  směsi  do 
ostřikovačů.
V  případě  zaznamenání  poruchy  kana-

lizačního zařízení, neodkládejte oznámení 
této skutečnosti. Servis nemusí přijet hned 
druhý  den  a  kapacita  šachet  je  omezená. 
Volat můžete buď obsluhu ČOV, pana L. 
Dobřanského (tel.: 776 175 030), nebo sta-
rostu J. Mokošína (tel.: 724 179 707). 
Podrobné  informace  ohledně  kanali-

zace  naleznete  na  webových  stránkách 
obce, v sekci Kanalizace – Info o kana-
lizaci.  (Moko)

OdpadyPoslední leč Mysliveckého 
spolku Rostoklaty

Kanalizace

Upozornění: 
Uvedená forma 
zveřejňování 
jubilantů je v souladu 
se Směrnicí na 
ochranu osobních 
údajů (GDPR). Pokud 
si nepřejete být 
uváděni v rubrice 
Jubilea, sdělte nám to 
osobně v kanceláři 
OÚ Rostoklaty 
čp. 32, e-mailem: 
obec@rostoklaty.cz 
nebo telefonicky na 
tel.: 321 672 721.


