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Slovo 
starosty
Pranostiky typu „Na svatou 

Agátu, obleč teplou kabá-
tu“ nebo „Svatý Lukáš – kožich 
opraš“ napovídají, že topná sezóna 
již začala. Bohužel o tom napovídá 
i vzduch prosycený kouřem z pře-
kližek, případně horších materiálů, 
které někteří z našich spoluobčanů 
používají na otop. Takovéto ma-
teriály je mnohem ohleduplnější 
(a hlavně beztrestné) odevzdat při 
svozu velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu, než se je snažit 
za každou cenu přeměnit na teplo. 
Přesto si ale myslím, že v této věci 
většinová společnost prodělala 
určitý vývoj a situace se zlepšuje. 

V minulém vydání RZ byla 
umístěna anketa za účelem 

provedení průzkumu zájmu o zří-
zení služby SENIOR TAXI pro 
naše občany. Zájem o anketu moc 
veliký nebyl, sešli nám na úřadě 
celé dva lístky. O službu samotnou 
zájem je, protože už jsem odpo-
vídal na dotaz, odkud a kdy taxík 
pojede. Od ankety tedy upouštíme, 
od myšlenky zřízení služby SENI-
OR TAXI nikoliv. 

Také některé z vás zajímalo, 
co se to bude stavět u budovy 

ČOV v Nové Vsi II a na poli vlevo 
před viaduktem směrem na Tukla-
ty. A přitom vaší pozornosti utekl 
ještě třetí objekt. Ten se nachází 
na konci asfaltové silničky, která 
vede podél sadů a vine se kolem 
Štolmířského potoka, na samotné 
hranici k.ú. Nová Ves II. Na těchto 
pozemcích, které jsou v majetku 
obce Rostoklaty, se od měsíce září 
realizují takzvaná BIOCENTRA. 
Celkem se jedná o výměru 5 hek-
tarů na čtyřech různých pozem-
cích. Stavbu provádí fi rma Školky 
– Montano, spol. s r.o. z Přerova 
nad Labem, objednatelem je Státní 
pozemkový úřad v Kolíně. Tiráž Registrační číslo ministerstva kultury: MK ČR E 17770; Rostoklatský Zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Náklad: 230 výtisků. Redakce: OÚ 

Rostoklaty, číslo popisné 32; Uzávěrka k poslednímu dni v měsíci. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně. Vytisklo Úvalské copycentrum.
Příspěvky dopisovatelů nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány

Poděkování paní Jitce Valachové
K 31. 8. 2019 skončila na pozici administrativní pracovnice – účetní 
paní Jitka Valachová. Přejeme paní Jitce Valachové mnoho úspěchů 
jak v pracovním, tak osobním životě. Rádi bychom poděkovali 
za dosavadní práci, kterou s pílí a nasazením jí vlastním pro obec 
vykonávala. Děkujeme. 

PRŮZKUM ZÁJMU O ZÁJEZD  DO POLSKA ZA NÁKUPY
Na základě iniciativy z řad občanů provádíme průzkum zájmu o zájezd do Polska do některého 
z nákupních středisek. Zájezd by připadl na sobotu 23. 11.  2019. Zájemci, nahlaste zájem o účast do středy 
30. 10. 2019. Vyúčtování příspěvku na dopravu bude upřesněno po uskutečnění zájezdu.

Jarka Šermauerová 
a Blanka Apltauerová
Vás srdečně zvou na
Podzimní seniorské 

setkání ve čtvrtek 31.10. 
2019 od 15. hodin

v zasedací místnosti OÚ 
Rostoklaty

Fotky z výletu na zámek 
Hluboká nad Vltavou

Volná zábava a prostor pro 
přátelské popovídání

Občerstvení pro každého 
účastníka zdarma

Těšíme se na Vaši účast
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Konec svozu bio
Upozorňujeme občany, že svoz BIO 
odpadu končí v úterý 19. 11. 2019.

Jubilea září, říjen
Marie Semánková
Marie Dlouhá
Libuše Strnadová
Dagmar Kulhavá
Václava Šmejkalová
Helena Mesteková
Věra Vohánková
Alena Chrpová
Alena Tarantová
Josef Eliáš
Jan Mokošín
Jan Hanuš
Vladimír Kolankiewicz
všichni z Rostoklat

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.

Výlet seniorů do ZOO Ohrada a na zámek Hluboká nad Vltavou

Čipování psů povinné od 1. ledna 2019

Třetí čtvrtek v září již počtvrté patřil 
výletu seniorů, tentokrát jsme zamí-

řili do Hluboké nad Vltavou. V půl sed-
mé ráno jsme vyjeli luxusním autobusem 
Mercedes Benz od pana Šmejkala za 
slunečného, i když po ránu trochu chlad-
nějšího, dne. V devět hodin jsme nejprve 
zastavili na parkovišti u ZOO Ohrada. 
Prohlídku si zvolil každý podle svého, 
aby se mohl pokochat zrovna na místě, 
které se mu líbilo. ZOO není moc roz-
sáhlá, ale má spoustu zajímavostí, třeba 
tygry můžete pozorovat bez rušivých mří-
ží a z krátké, ale bezpečné vzdálenosti. 

Úžasní byli plameňáci, kteří se máváním 
svých růžových křídel ochotně předvádě-
li. Oku lahodila úprava japonské zahrady. 

Po jedenácté hodině jsme se sešli v re-
stauraci, která je přímo v areálu ZOO, kde 
si každý objednal jídlo podle své chuti. Po 
obědě jsme dokončili prohlídku ZOO s vý-
hledy na Munický rybník a zámek Hlubo-
ká. Na parkovišti nás čekal autobus, který 
nás zavezl kousek pod zámek. Pak už nás 
čekal pěkný kopec k branám zámeckého 
parku. Času jsme měli dost, každý si mohl 
projít zámeckou zahradu, pokochat se stá-
le ještě krásně kvetoucími růžemi, nafotit 

zámek ze všech možných stran a také po-
zorovat přípravy svatebního obřadu přímo 
v parku. Ve 14:10 jsme se s průvodcem 
vydali do zámeckých interiérů. Trochu 
zbrklý průvodce nás i pobavil, když lovil 
v hlavě historické údaje. Za sebe mohu 

říct, že si za chvíli stejně nepamatuji slo-
žité generační propletence tehdejší šlechty, 
vnímám spíše krásu a um malířů, řezbářů, 
tkalců gobelínů a přemýšlím nad tím, jak 
to všechno dokázali vytvořit bez pomocí 
vymožeností naší doby. Moje fantazie má 

zelenou a pohledem z okna vidím projíž-
dět krásné kočáry s princeznami, rytíře ve 
zbroji, vracející se lovce se svými úlovky...

Po prohlídce jsme dokonce zahlédli 
svatební pár, pro který to bude významný 
den v jejich životě. Věřím, že i pro nás to 

bude nezapomenutelný a krásně prožitý 
slunečný den se spoustou zážitků. 

Pak jsme se vydali k autobusu na par-
koviště se stánky, kde jsme si vychutnali 
kávu na sluníčku, zakoupili suvenýry, po-
hlednice nebo oplatky s obrázkem zámku 
a v 16:02 jsme vyrazili k domovu. Milý 
pan řidič nás dovezl bravurní jízdou bez-
pečně zase zpět.

Ráda bych touto cestou za všechny po-
děkovala panu starostovi a OÚ za bez-
platné poskytnutí autobusu. Děkuji také 
všem zúčastněným a budu se těšit zase 
příště.  Jarka Šermauerová

Pro majitele psů přibyde nová povin-
nost označit čipem svého čtyřnohého 

miláčka. Výjimku tvoří pouze psi, kteří 
byli tetováni před datem 3. 7. 2011, na ty 
se povinnost čipování nevztahuje. Povin-
né čipování má posloužit v boji proti tzv. 
množírnám psů. My, obecní úřad, tuto 
skutečnost vítáme a snažíme se na ní spa-
třit hlavně to pozitivní. V případě, že se 
opravdu podaří všechny příslušníky rodu 
canis lupus f. familiaris (pes domácí) v na-
šem okolí „očipovat“, výrazně by se nám 
mohl zjednodušit proces návratu zatou-
laných psů ke svému majiteli. Nalezence 
bychom měli být schopni rychle identifi-
kovat a rovnou kontaktovat jeho majitele, 
případně chovatele. Mohli bychom se tak 
vyhnout zdlouhavému procesu, při kterém 
odchyceného tuláka fotíme, zveřejňujeme 
na sociálních sítích (ještě, že němá tvář 
nemá problém s GDPR), vyptáváme se 
po okolních obcích a hledáme majitele. 

Nezřídka tento proces končí odevzdáním 
psa do útulku, za které se samozřejmě 
platí. V roce 2019 jsme takto museli řešit 
nález malého bílého křížence maltézáčka, 
poplatek činil 4.600 Kč. Ostatní zatoulané 
psy se podařilo vyřešit návratem ke svému 
majiteli, ve dvou případech pomohl právě 
čip v podkoží zvířete. Fenku Jack Russel 
Teriéra se jménem Triss, bez obojku, čipu 
či tetování, jsme díky aktivitám spolku Psí 
detektiv mohli vrátit původním majitelům 
až do daleké Ostravy. 

Pro obyvatele Rostoklat a Nové Vsi II 
jsme domluvili v ordinaci MVDr. Chrpy, 
Rostoklaty č.p. 92, zvýhodněnou cenu 
300,- Kč za aplikaci jednoho čipu. Na-
bídka platí do konce roku 2019. Aplikace 
zabere pár minut a nevyžaduje větší zá-
krok ani narkózu psa. Číslo čipu byste ve 
vlastním zájmu měli nahlásit v kanceláři 
OÚ, protože veterinář čip aplikuje, nalepí 
jeho číslo do očkovacího průkazu, ale dál 

jej již nikam nehlásí. Registrace čipu do 
registru už je na majiteli zvířete, lze tak 
učinit zdarma po internetu. Registrů exis-
tuje několik, některé jsou zdarma, jiné 
pracují za drobný poplatek. Nahlásit číslo 
čipu však stačí pouze do jednoho z nich.

Důležité informace:
–  Povinnost čipování se nevztahuje na 

psy čitelně tetované před 3.7.2011
–  Štěňata se musí čipovat nejpozději 

s prvním očkováním vztekliny, tedy 
nejpozději v půl roce věku.

–  Čip nevysílá žádný signál GPS, ztra-
cené zvíře nelze vyhledat pomocí GPS 
lokátoru, nemůže být ani nikým sledo-
váno. Čip nese informaci s unikátním 
číselným kódem, která lze přečíst pouze 
čtečkou. 

–  Číselný kód je vhodné zaregistrovat do 
registru nebo alespoň nahlásit na obec-
ním úřadě

Žádáme občany, aby si řádně překon-
trolovali označení nádob na BIO od-

pad a na směsný komunální odpad (dále 
jen SKO). Nešvarem, který komplikuje 
práci pracovníků svozové firmy, je pří-
tomnost známek BIO (zelená) a SKO 
(modrá) na jedné a té samé nádobě. 
Zkuste se vžít do role pracovníka, který 
má na popelnici polepené sbírkou zná-
mek za poslední dekádu najít tu správ-
nou s aktuálním datem a ještě se oriento-
vat v tom, jestli je v nádobě BIO odpad 
nebo SKO. Používání jedné nádoby na 
dva druhy odpadu nelze akceptovat. Ve 
vašem vlastním zájmu tedy prosím od-
straňte zavádějící označení ze svých 

nádob. Jinak se může stát, že vaše ná-
doba nebude vyvezena. Na BIO odpad 
je nejlepší pořídit nádobu hnědé barvy. 
Lze i nadále používat černou nebo po-
zinkovanou nádobu, ale je potřeba ji řád-
ně označit. Například velikým nápisem 
BIO na víku popelnice. V roce 2020 již 
nebudeme rozdávat nálepky zelené bar-
vy na nádoby na BIO odpad. Ty staré 
ovšem můžete ponechat na nádobě jako 
vhodné označení, ale odstraňte z nádo-
by všechny známky na SKO. V případě 
potřeby si můžete vyzvednout v kance-
láři OÚ zbylé nálepky BIO z roku 2019, 
i těmi lze vhodně označit nádobu na 
BIO. Děkujeme. (OÚ Rostoklaty)

Pozor na správné označení 
nádob na BIO odpad a SKO Obec poskytuje pozemky, které 

k tomuto účelu byly vybrány při 
komplexních pozemkových úpravách. 
V minulosti se již podobný projekt 
podařilo zrealizovat v k.ú. Nová Ves 
II. Jednalo se o BIOKORIDOR a ten 
se nachází podél toku Štolmířského 
potoka v místě, kde potok kříží státní 
silnici I/12. Rozdíl mezi biokoridorem 
a biocentrem je v prostorovém uspo-
řádání. Koridor je liniový prvek, tedy 
právě třeba podél potoka, centrum spí-
še prostorový prvek vycházející z tvaru 
pozemku. Na pozemcích jsou již posta-
veny ploty ochraňující výsadbu dřevin 
před okusem zvěře, místy je provedena 
výsadba autochtoních druhů dřevin. 
Nečekejte tedy smrkový hustník, do 
kterého za pár let budeme chodit na 
houby. Z dřevin použitých při výsadbě 

převládá buk lesní, dub zimní, habr 
obecný, javor babyka, jasan ztepilý, 
lípa srdčitá i velkolistá, líska obecná, 
třešeň ptačí a další. Kromě výsadby 
dřevin a výsevku travního společen-
stva se na pozemcích budují i takzvané 
plazníky. Ty mají sloužit k přezimová-
ní plazů. Jsou to srubové konstrukce 
z kulatiny vyplněné klestem a překryté 
rohoží, následně zasypané hlínou. 
V lokalitě u ČOV a u Štolmířského 
potoka mají vzniknout tůně, místy 
hluboké dva metry. Voda do těchto tůní 
není předmětem objednávky u zhotovi-
tele :). Obec Rostoklaty má ještě další 
pozemky, na kterých by šlo podobná 
opatření realizovat. SPÚ v Kolíně 
nemá již v plánu realizovat další 
opatření na našem území. Proto nyní 
připravujeme podklady pro podání do-
tační žádosti přes MAS Pošembeří na 
tvorbu dalších krajinných prvků. 

Rekonstrukce chodníků podél státní 
silnice I/12 v obci Rostoklaty je již 

u konce. Alespoň co se týká fyzické prá-
ce na díle samotném. Obec zaplatila svůj 
podíl z uznatelných nákladů akce, máme 
zaplacenou majoritní část neuznatelných 
nákladů, a nyní máme požádáno o uvol-
nění finančních prostředků ze SFDi pro 
financování zbylých uznatelných nákla-

dů. Celková cena díla činí 3.637.429,45 
Kč, z toho uznatelné náklady činí 
2 419 431,92 Kč. Rekonstrukci chodníků 
nedoprovázely žádné větší komplikace 
a vaše připomínky jsme se snažili řešit 
operativně. Věřím, že ke spokojenosti 
všech zúčastněných stran. Nejlepší je ale 
podobným situacím předcházet. Proto 
nabízíme možnost nahlédnutí do projek-
tové dokumentace. PD pro rekonstrukci 
chodníků a vjezdů je zpracována pro 
celou obec, jak pro Rostoklaty tak i No-
vou Ves II. Na SFDi máme požádáno 
o dotaci na výstavbu chodníků, tentokrát 
pro Novou Ves II, podél krajské silnice 
procházející obcí. Stav chodníků v ně-
kterých částech obce je v kritickém stavu 
a zasloužil by rekonstruovat přednostně. 
Této skutečnosti jsme si vědomi. Na 
chodníky vedle frekventovaných silnic 
je ovšem větší pravděpodobnost přiznání 
dotace, proto se vedení obce ubírá touto 
cestou. 

Nadcházející období podzimu bude 
poměrně bohaté na kulturní a spole-

čenské akce. Na neděli 20. října připadají 
hned dvě akce, a těmi je tradiční draki-
áda pořádaná SDH Rostoklaty a večerní 
koncert Václava Hudečka a Martina Hro-
cha v Českém Brodě. Ve čtvrtek 31. října 
mohou nejen senioři přijít zavzpomínat 
na vydařený výlet na zámek Hluboká 
u příležitosti Podzimního seniorského se-
tkání. Na divadelní představení s názvem 
Hašler, které navštívíme v sobotu 2. 11., 
jsou lístky již v prodeji v kanceláři OÚ. 
Mezi zcela nové akce lze počítat Průvod 
světýlek a Svatomartinskou slavnost, 
které nás čekají 8. a 9. 11. 2019. Po-
drobnosti si můžete přečíst na přilože-
ných pozvánkách. Těším se na společná 
setkání.

Jiří Mokošín

Slovo starosty

Tůně u Štolmířského potoka

Tůně u ČOV

Plazník


