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Slovo 
starosty
D uben je čtvrtý měsíc 

gregoriánského kalendáře 
v roce. Má 30 dní. Před přechodem do 
gregoriánského kalendáře to byl druhý 
měsíc v roce. Jméno duben pochází od 
slova dub, kdy na dubech vyrůstá listí.

K věten (knižně a archaicky Máj) 
je pátý měsíc gregoriánského 

kalendáře v roce. Má 31 dní. Měsíc 
květen začíná ve stejný den v týdnu jako 
leden příštího roku. Žádný jiný měsíc 
v běžném roce nezačíná stejným dnem 
v týdnu jako květen. Už od 13. století 
je měsíc květen spojen s lidovými 
oslavami, např. stavění májek nebo 
pálení čarodějnic, je považován za měsíc 
lásky.

Č erven je šestý měsíc gregoriánského 
kalendáře v roce a má 30 dní. 

Kolem 21. června začíná na severní 
polokouli léto. Jméno červen je 
odvozováno rozmanitě, například 
Rakowiecki a Leška viděli jeho původ 
v červenání ovoce a jahod v tomto 
měsíci, ale Partl odvozoval slovo od 
červenosti vůbec nebo od červů, kteří 
v tomto období dělají škody zvláště na 
štěpích a ovoci. Někteří odvozují jméno 
měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze 
kteréhož se vyrábělo barvivo.

Od vydání posledního čísla RZ 
uplynuly tři měsíce. Tři měsíce 

nejistoty a strachu z něčeho běžným 
okem neviditelného. Ano, řeč je 
o koronaviru SARS-CoV-2 způsobující 
virové onemocnění COVID-19. Je 
samozřejmě ještě brzy na celkové 
hodnocení nebo oslavy vítězství nad 
virem, ale věřím, že všichni již cítíme 
jisté uvolnění a úlevu. Alespoň co se 
týče nařízení a opatření vlády ČR, 
která se postupně začínají rozvolňovat. 
I média se konečně začala věnovat 
i jiným tématům, ačkoliv hlavní téma 
je pořád stejné. Pozornost se postupně 
přesouvá od sledování statistik počtu 
nakažených, vyléčených a zemřelých, 
k následkům a řešení ekonomických 
dopadů pandemie. Dle rčení „Po 

bitvě je každý generál“ teď možná 
uslyšíme z úst mnoha vlivných, jak 
úspěšný boj s koronavirem je právě 
pouze a jejich zásluhou. Nenechme se 
zmást a udělejme si každý svůj názor. 
Nepřísluší mi hodnotit, jak dobře a čí 
zásluhou jsme bojovali s virem. Mohu se 
Vám ale pokusit poskytnout objektivní 
informace o tom, jak se pandemie dotkla 
činnosti Obecního úřadu a ovlivnila 
život v naší obci. 

Počty nakažených, vyléčených 
a zemřelých v obci
Pochopitelně nejbulvárnější informací, 
která by vás mohla zajímat, je počet 
nakažených osob v obci. Krajská 
hygienická stanice Středočeského 
kraje přestala na základě pokynu 
Ministerstva zdravotnictví ČR posílat 
na obce informace o počtu nakažených, 
vyléčených a zemřelých k 30. 4. 2020. 
Do té doby nám nebyl nahlášen jediný 
případ COVID – 19.

Ochranné prostředky (roušky, 
respirátory) a dezinfekční 
prostředky
V prvních dnech pandemie byl 
kritický nedostatek ochranných 
prostředků na celém území ČR. Ne 
jinak tomu bylo i v našem regionu. 
Zjednodušeně řečeno, vláda ČR 
zvolila jako jedno z řešení krize 
povolení otevření galanterií, které 
krátce předtím nařídila uzavřít. 
Obecní úřad tedy nakoupil látku 
a tkalouny a tento materiál nabídl 
svým občanům k svépomocnému 
ušití roušek. V řadách občanů se našlo 
mnoho dobrovolníků, kteří neváhali 
a šili i pro ostatní spoluobčany. 
Obecní úřad fungoval jako prostředník 
mezi výrobci a zájemci o roušky. Do 
tří dnů se podařilo poptávku pokrýt. 
Za to patří můj neskonalý obdiv a dík 
všem, kteří se na akci podíleli. 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

Vzkaz neznámému 
pachateli
Úmyslné týrání zvířat je trestný čin. 

To přece víš, čtenáři. Ty, kterého 
se to týká. Nauč se rozeznat co zname-
ná zastřelit a postřelit. Utrpení pro zvíře 
i jeho majitele je kruté. Proč to děláš? 
Odpověz si sám. Už jsi to udělal dvakrát!

 (anonym)

komentář: Není naší praxí zveřejňovat 
anonymní vzkazy. V tomto případě re-
dakční rada usoudila, že vzkaz nepoško-
zuje a neoznačuje určitou osobu, ale má 
adresáta přivézt k sebereflexi a zamyšle-
ní nad svými činy.Vzkaz je určen pro pa-
chatele velice závažného činu, kterým je 
týrání zvířete. Konkrétně se jedná o pří-
pad kocoura, který se vrátil k majiteli se 
zlomenou končetinou. Při vyšetření ve-
terinárním lékařem bylo zjištěno, že zra-
nění bylo způsobeno nejspíše střelou ze 
vzduchové pušky. Z končetiny byla vy-
jmuta diabolka. I přes snahu veterinární-
ho lékaře musel být kocour utracen. Ma-
jitel zvířete měl s léčbou nemalé finanční 
výdaje a utrpěl citovou újmu v podobě 
ztráty milovaného mazlíčka.

Výzva pro 
všímavé sousedy
V poslední době jsme zaznamena-

li stížnosti občanů na neznámého 
pachatele, který svojí činností ohrožuje 
zdraví osob a zvířat v obci Rostoklaty. 
Jedná se o případy střelby po domácích 
zvířatech, zvláště kočkách. Případy nám 
hlásí majitelé zvířat, která se vracejí 
domů s poraněním od střelných zbraní. 
Je možné, že se jedná o úchylnou a ne-
bezpečnou zábavu jedince, který střílí 
silnou vzduchovou puškou po všem ži-
vém, co kolem sebe vidí. Svým charak-
terem se jedná o případ pro Policii České 
Republiky, oznamovatelé ale případ ne-
chtějí řešit přes PČR a obrátili se s pros-
bou o pomoc na obecní úřad. Zároveň 
je možné, že ne všechny hlášené případy 
střelby jsou v počátku zlým úmyslem. 
Může se například jednat o případ, kdy 
dotyčný střílí na terč na svém pozemku, 
ale zbloudilé střely dopadají na jiné ne-
movitosti. 

Proto žádáme občany, kteří si v po-
slední době všimli něčeho podezřelého 
v souvislosti se střelbou v intravilánu 
obce, aby kontaktovali OÚ Rostoklaty. 
V případě, že se potvrdí naše domněnka 
o střelci, který úmyslně střílí po zvířa-
tech, bude případ oznámen PČR. 

Dne 11. 5. 2020 jsme obdrželi velmi 
příjemnou zprávu od Výboru Státní-

ho fondu dopravní infrastruktury (SFDI). 
Tento výbor vyhověl naší žádosti o příspě-
vek na akci Chodníky Rostoklaty – SO 115 
z října loňského roku. Na akci byl schvá-
len příspěvek ve výši 685 415 Kč. Celkové 
náklady dle projektové dokumentace jsou 
1 083 997 Kč. 

Objekt SO – 115 je zahrnut do III. eta-
py rekonstrukce chodníků v obci. Jedná se 
o nový chodník v Nové Vsi II. Tento objekt 
by měl navazovat na již vybudovaný chod-
ník vedoucí směrem k budově čistírny od-
padních vod a bude pokračovat směrem do 
středu obce až k čp. 23. Součástí akce bude 
i výstavba vjezdů do nemovitostí. Náklady 
na tyto vjezdy jsou neuznatelné náklady 
a budou hrazeny z rozpočtu obce, stejně 
jako těleso chodníku podél domu čp. 23, 
čp. 6 a čp. 20. Na tuto část chodníku ne-
lze čerpat dotaci od SFDI, neboť leží podél 
účelové komunikace, nikoliv podél silnice 
III. třídy. V letošním roce bude potřeba 
vybrat vhodného zhotovitele díla a uzavřít 
s ním smlouvu. Realizaci díla samotného 
předpokládáme v roce 2021. 

Abychom předcházeli situacím, které 
nás potkaly při rekonstrukci chodníků po-
dél silnice I/12 v Rostoklatech, vyzýváme 
majitele nemovitostí v blízkosti SO – 115, 
aby se včas informovali na obecním úřadě 
a seznámili se s projektovou dokumentací. 
Bude jistě příjemnější pro všechny zúčast-
něné strany, pokud Vaše připomínky bude-
me řešit s dostatečným předstihem, nikoliv 
až během realizace díla. Tato samá výzva 
byla již v minulosti v RZ uveřejněna, a pla-
tí pro všechny majitele nemovitostí, neboť 
projektová dokumentace je pořízena pro 
celou obec, pro obě její části.

Za zmínku jistě stojí skutečnost, že 
v červnu 2020 jsme požádali o další 

příspěvky na financování rekonstrukce 
chodníků v obci Rostoklaty. Tentokrát 
jsme využili výzvy MAS Pošembe-
ří a podali celkem pět žádostí na akce 
v celkové hodnotě přes 5,5 miliónů Kč. 
Čtyři žádosti byly na rekonstrukci chod-
níků v obci Rostoklaty a jedna byla na 
výstavbu nové autobusové zastávky na 
silnici III. třídy vedoucí směr Břežany 
II v lokalitě Auto Malčev. Dotační pro-
gram se jmenuje „MAS Region Pošem-
beří – IROP - Bezpečnost 07“ a alokace 
činí 11 008 999 Kč. Žadatelů bylo mnoho 
a lze předpokládat, že nebude možné vy-
hovět všem žádostem. Věříme, že alespoň 
jedna naše žádost by mohla být úspěšná. 
Při rozhodování hodnotící komise hraje 
významnou roli, zda zamýšlený projekt 
řeší bezbariérový pohyb osob, zda projekt 
propojuje významné budovy občanské 
vybavenosti jako např. kostel, autobuso-
vou zastávku, hřiště apod., zda je na akci 
vydáno platné stavební povolení apod. 
Snažili jsme se vybrat ty chodníky, kte-
ré měli dle našeho názoru největší šanci 
na úspěch. Některé chodníky v obci svo-
jí polohou nemají příliš veliké šance na 
schválení příspěvku, ačkoliv jejich stav 
je mnohdy horší, než chodníky, které se 
již rekonstrukce dočkaly. Zde není prostor 
pro hledání konspiračních teorií, proč se 
ten a ten chodník opravil, zatímco jiný ne. 
Klíč k rozluštění je jednoduchý, v první 
řadě se pokusíme opravit ty chodníky, na 
které lze příspěvek získat. Zároveň i opra-
vy chodníků „z dotací“ nejsou bez výdajů, 
například SFDipřispívá maximálně 85 % 
z uznatelných nákladů a pochopitelně ne 
všechny náklady jsou uznatelné. Některé 
opravy chodníků v nejhorším technickém 
stavu bude nutné financovat z obecního 
rozpočtu. Možnosti rozpočtu obce jsou 
ale omezené. 

Další etapa rekonstrukce chodníků 
je již na dohled

Autor: Jakub Müller

TRŽNICE POŠEMBEŘÍ OTVÍRÁ I PRO VÁS !!
I u nás vMAS Region Pošembeří se snažíme reagovat na situaci s pandemií COVID- 19 v naší zemi 
a rádi bychom podpořili místní ekonomiku, zejména podporou nákupu výrobků a služeb od českých 
výrobců. Ke konci dubna 2020 jsme zahájili kampaň na podporu malých a středních podnikatelů 
v území formou bezplatné on-line inzerce na http://trzniceposemberi.cz, kde je možné sdílet 
informace a prezentovat nabídku služeb a výrobků zregionu Pošembeří a blízkého okolí. Záměrem 
je podpoření lokálních producentů a služeb a propojení nabídky a poptávky v regionu. Na webových 
stránkách pracujeme aprvní příspěvky jsou již k dispozici. 
Příspěvek si můžete vložit i sami, my jej schválíme, případně upravíme a následně zveřejníme. Pokud 
něco vyrábíte nebo poskytujete služby, tak neváhejte a kontaktujte nás. Pokud někoho takového 
znáte, prosíme, řekněte mu    o nás. Inzerentovi v on-line „Tržnici Pošembeří“nabízíme zároveň 
možnost se zdarma účastnit v Českobrodské tržnici,která bude od konce května opět otevřena 
v Českém Brodě. Připravujeme ve spolupráci s Městem Úvaly rovněž bezplatnou účast producentů 
lokálních výrobků z Pošembeří na trzích v Úvalech.
Zároveň je možné v každé naší obci v Pošembeří, tedy i u vás, spatřit informační leták s názvem 
„POŠEMBEŘÍ SOBĚ!“. Region Pošembeří o.p.s., www.posemberi.cz
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Jubilanti 
duben – z Rostoklat
Svatoňová Alena
PotzováJiřina 
Rezková Emilie 
MachulkováAntonie 
SejrkováMarie 
GazdagováMarie 
ApltauerováBlanka 
VavrekováMarie 
GrocholováJaroslava 
KolankiewiczováEva 
StruhárJozef 
Kubelka Ladislav 
ApltauerJosef 
Doležal Jiří 
Kovács Josef 
– z Nové Vsi II
BarkóciJozef 
Zemřeli
Zdeňka Kapalová

květen – z Rostoklat
Škrétová Blanka 
Hrábková Jana
Beránková Zdeňka
Nezavdalová Jaroslava
Vintrová Jaroslava
Domitreková Alena
Navrátilová Miloslava
Budař Pavel
Šabaka Miloslav
Nedvěd Pavel
Vavrek Jan
Navrátil Josef
Novotný Anton
Novotný Zdeněk
Jougl Václav
Kmoch Jaroslav
– z Nové Vsi II
Gregušová Jana

červen – z Rostoklat
Nekolná Zdeňka
Fenclová Renata
Poláková Dagmar
Šmejkal Bohumil
Hamták Petr
Jougl Jiří
Svoboda Karel
Polák Emil
– z Nové Vsi II
Štěpánová Jana

Dne 28. dubna zemřela paní Zdeňka Kapalová 
ve věku 100 let. Paní Zdeňka Kapalová žila do 
roku 2007 v Rostoklatech čp. 21. Poslední léta 
svého života žila v Penzionu ANNA v Českém 
Brodě. Pozůstalé rodině vyjadřujeme 
upřímnou soustrast. 

UPOZORNĚNÍ
Opatření obecné povahy – 
omezení užívání pitné vody
Dočasně se omezuje užívání pitné 

vody z vodovodu, pro veřejnou 
potřebu pouze pro osobní potřebu na 

dobu od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020. 
Zároveň se zakazuje v obcích 

Rostoklaty a Nová Ves II používat 
v uvedené době pitnou vodu 

z veřejného vodovodu na zálivku 
zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, 

dopouštění vlastních zdrojů vody 
(studní) apod.  

Vodu z veřejného vodovodu je možné 
používat pouze pro osobní potřebu 

k pitným a hygienickým účelům. (Více 
informací naleznete na e-desce OÚ)

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.

Svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

Otevření přírodního centra

V sobotu 9. května úspěšně proběhl 
svoz velkoobjemového a nebezpeč-

ného odpadu v obci Rostoklaty a Nové 
Vsi II. Částečné rozvolnění opatření vyda-
ných v souvislosti s COVID-19 umožnilo 
tuto akci uspořádat v předem domluveném 
termínu. Pouze si svozová firma stanovila 
podmínku, že nedojde k přímému kontaktu 
občanů s pracovníky svozové firmy. Proto 
jsme o pomoc požádali jednotku SDH Ros-
toklaty, kteří odpad od občanů přebírali ješ-
tě před příjezdem nákladních vozů svozové 
firmy. Systém se nám osvědčil a nejspíše 
jej zavedeme i pro další svozy NO a VO. 

Spousta z Vás této nabídky využila a tak 
většina odpadu byla při příjezdu svozové 
firmy připravena a roztříděna dle druhu od-
padu. Prostor návsi byl takto přehlednější, 
nikdo nemusel čekat na odbavení, a co pova-
žuji za nejdůležitější, vyvarovali jsme se ri-
zikovému pohybu osob na komunikaci v ne-
přehledném úseku před budovou OÚ. Rád 
bych touto cestou poděkoval za výbornou 
spolupráci SDH Rostoklaty, dobrovolníkům 
z řad občanů a v neposlední řadě vám, kteří 
jste se chovali ukázněně při odevzdání od-

padu. Bohužel někteří z vás využívají svoz 
VO a NO k odložení věcí, které by mohli 
úspěšně vytřídit v nádobách na separovaný 
odpad. Nejčastěji se jednalo o kartonové 
krabice, plastové hračky či pytle s obleče-
ním. Dále se jedná o kovový odpad, který 
máte možnost odevzdat při sběru železné-
ho šrotu, který každoročně pořádají místní 
spolky v rámci své činnosti. Velkoobjemový 
odpad se totiž již dále netřídí. Tak, jak jej 
svozová firma odveze, tak v takovém stavu 
se odváží na skládku komunálního odpadu. 
Nikdo již dále nerozebírá odevzdané gauče 
na látku, dřevotřísku a péra, nikdo již dále 
nepřehrabuje pytle s oblečením. 

Obec zaplatí za každou tunu odevzdané-
ho odpadu. Zodpovědným tříděním odpadu 
snižujete náklady obce, a naopak má pozi-
tivní vliv na výši příspěvku od společnosti 
EKO- KOM.
Náklady na tuto akci byly: 
Svoz a uložení nebezpečného 
odpadu ........................................14 970 Kč
Svoz a uložení velkoobjemového 
odpadu ........................................15 691 Kč 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rádi bychom Vám představili centrum 
pro cyklisty a bězce v Tuchorazi, kou-

sek od Českého Brodu. Pro cyklisty zde 
bude vybudovaný tzv. singltrek – cesta 
s přírodním povrchem zařízlá do svahu, 
která mění směr a sklon a spolu s klopený-
mi zatáčkami se stává zábavou pro všechny. 
Díky různé náročnosti stezek si zajezdí jak 
rodiny s dětmi tak i zkušení bikeři. Letos se 
otevírá první fáze projektu, tedy 3 stezky 
od nejlehčí po nejtěžší a jedna stoupající 
stezka, v celkové délce 5 km. Do budoucna 
je v plánu pokračovat a vybudovat centrum 
jako je např. Singltrail pod Smrkem nebo 
Rychlebské stezky. Časem by také mělo 
být hotové zázemí, kde se budou půjčovat 
kola, bude možné zakoupit něco k jídlu, 
k pití a např. přihlásit se na kurz techniky 
jízdy na kole. 

Centrum vzniká pod taktovkou Pavla 
Kvasničky, běžce ultramaratonce a po-
řadatele kdysi velmi prestižních mtb zá-
vodů a v neposlední řadě neskutečného 
nadšence pro věc. Spolu s Katarínou Tó-
thovou, bývalou downhillovouzávodnící 
a bikerkou tělem i duší. Stezky by ne-
vznikly bez podpory města a přilehlých 
obcí, které při realizaci vycházeli vstříc 
a byli také zapálenými nadšenci. Díky 
patří i hajnému Janu Kopáčkovi a lidem 
z Pošembeří. 

V plánu je také vybudovat centrum pro 
terénní běh a maraton jehož součástí by měl 
být i lesní běžecký ovál s délkou 400 m. 
Další informace najdete na facebookových 
stránkách Šemberské stezky a více podrob-
nosti pod událostí Otevření Šemberských 
stezek.

První materiální pomoc jsme 
zaznamenali až na začátku měsíce 
dubna a to v podobě dezinfekce 
pro seniory nad 65 let věku. ORP 
Český Brod nabízela 3 dcl na osobu. 
Pro celounaši obec jsme dostali 
nejdříve 7,5 litru dezinfekce a na 
podruhé 10 litrů dezinfekce plus 5 l 
antibakteriálního mýdla. Protože 
zájem o dezinfekci byl vysoký a chtěli 
jsme mít možnost nabídnout všem 
občanům, využili jsme nabídky na 
nákup dezinfekce Anti-COVID za 
velice přívětivou cenu 21,90 Kč za 
litr bez DPH. Koupili jsme 200 l této 
dezinfekce. Po zveřejnění nabídky 
dezinfekce občanům zdarma jsme 
při prvním závozu vezli dezinfekci 
pro 147 osob. Při druhém závozu byl 
zájem cca o polovinu menší, přesto 
mnoho z Vás této nabídky využilo. 
A nakonec 21. května, tedy celých 70 
dní po vyhlášení a 4 dny po skončení 
nouzového stavu, jsme obdrželi 
od Středočeského kraje dodávku 
ochranných pomůcek určenou pro 
osoby obsluhující čistírny odpadních 
vod zřizované obcemi, v našem 
případě tedy pro ČOV v Nové Vsi II.

Akce pořádané OÚ a spolky
První akce, která „padla na virus“ byla 
úklidová akce Ukliďme Pošembeří, 
která se měla konat 29. 3. Náhradní ter-
mín se uskuteční v jarních měsících roku 
2021. Druhá zrušená akce byla Na kus 
řeči s Robertem Vano z 30. 3. Termín 
přeložen na podzim letošního roku, přes-
ný termín včas upřesníme. Další akce, 
o kterou náš region přišel, byly Oslavy 
Dne Země na Klepci. 

Za „běžného stavu“ by se jistě usku-
tečnilo tradiční Stavění máje a pálení 
čarodějnic pořádané SDH Rostoklaty. 

Dne 16. května se mělo v KD Rostokla-
ty hrát divadelní představení „Na ostro“, 
termín jsme přeobjednali na 15. 5. 2021.

Zrušen byl i Dětský den, který vychá-
zel na neděli 31. 5. A nakonec, snad už 
poslední zrušenou akcí, bylo Vítání ob-
čánků. Termín Vítání přesuneme na září 
2020.

Péče o samostatně žijící osoby 
v obci, zajištění zásobování osob 
z rizikových skupin
Vzhledem k malému počtu osob žijících 
v naší obci jsme měli určitou představu 
o tom, kdo z našich spoluobčanů žije 
sám a bude potřebovat pomoci například 
se zásobováním potravinami a léky. Tyto 
osoby jsme kontaktovali a individuálně 
řešili zásobování jejich domácností. Zde 
se opět projevil altruismus Vás, občanů. 
Zaznamenali jsme mnohonásobně více 
nabídek na výpomoc než žádostí o po-
moc od osob potřebných. 

Tolik tedy krátké shrnutí dopadu pan-
demie na život v naší obci. 

Přeji nám všem, aby očekávaná druhá 
vlna pandemie nepřišla. A pokud přijde, 
tak aby byly její dopady na životy nás 
všech minimální.

Dále v tomto vydání RZ můžete najít 
článek o úspěšném odbahnění rybníka 
v Rostoklatech, článek o historii rosto-
klatského rybníka od pana spisovatele 
Jana Psoty, shrnutí akce Svoz VO a NO, 
pozvánku na Tržnici Pošembeří, článek 
o nově otevřeném cyklistickém a běžec-
kém centru v Dolánkách u Českého Bro-
du a další.

Dopad pandemie na rozpočet obce
Útlum činnosti, nejen podnikatelské, se 
projeví na rozpočtu obce. Na výši daňo-
vých příjmů z rozpočtového určení daní 
(RUD) do rozpočtu obce mají vliv daně 
svěřené (např. daň z nemovitých věcí ) 
a daně sdílené (daň z příjmu FO a PO 
a další). Výše daně z nemovitých věcí je 
stejná bez ohledu na pandemii a zastu-
pitelstvo obce neplánuje koeficient daně 
navyšovat. Zato výše příjmů z daní sdí-
lených je přímo úměrná příjmům osob, 
které v obci žijí a podnikají. 

První měsíce tohoto roku vykazovaly 
růst oproti stejným měsícům z loňského 
roku, ale u měsíce dubna jsme již zazna-
menali pokles o 8,6 %. V květnu 2020 byl 
dokonce pokles o 36,2 % oproti květnu 
2019. Přejme si, aby podobný propad ne-
byl u všech zbylých měsíců tohoto roku. 
Do obecního rozpočtu by tak „nepřitek-
ly“ finanční prostředky, se kterými bylo 
počítáno na konci roku 2019 při sesta-
vování obecního rozpočtu na rok 2020. 
Tento propad částečně kompenzují úspo-
ry díky zrušení obecních kulturních akcí. 
Zde ale hovoříme o úspoře v řádu desí-
tek tisíc korunoproti ztrátám v řádu sto-
vek tisíc korun. Přesto si dovolím opti-
misticky tvrdit, že pandemie koronaviru 
nebude mít nijak fatální dopad na kvalitu 
života v obci. Finance potřebné na svoz 
odpadu, provoz ČOV a kanalizace, péči 
o zeleň a veřejná prostranství, na provoz 
veřejného osvětlení apod., na tyto všech-
ny aktivity obec finance má a mít bude. 
Nejspíše ale nezbyde více finančních 
prostředků na rekonstrukce chodníků, 
případně silnic, které jsme měli v plánu 
realizovat z obecního rozpočtu.

Bc. Jiří Mokošín

V pátek 29. května 2020 proběhlo 
v kostele sv. Martina v Rostoklatech 

natáčení nové epizody oblíbeného tele-
vizního pořadu Magazín záhad se spiso-
vatelem Otomarem Dvořákem a kame-
ramanem Jiřím Fišarem z J.O.P Studia, 

které v kostele přivítala místostarostka 
obce paní Markéta Reichová a Jan Pso-
ta, který se zhostil role průvodce i režie. 
Otomara Dvořáka můžeme znát nejen 
díky autorskému cestopisu s Marií Holeč-
kovou s názvem Krajinou čertovy brázdy 
(2008), popisující náš region zajímavým 
pohledem, nebo právě z publicistických 
pořadů a televizních dokumentárních fil-
mů. V Rostoklatech Otomara zaujaly fres-
ky tančících kostlivců, ale i renesanční 
kruchta, střílny na věži, svatý Martin odě-
ný v oděvu landsknechta nebo náhrobní 
kameny v podlaze kostela. Natáčení bylo 
velmi příjemné a vysílání hotových dílů 
se předpokládá na podzim 2020, o kterém 
vás budeme zavčasu informovat.

Jan Psota

Natáčení v kostele sv. Martina

Slovo starosty

SBĚR ŽELEZNÉHO 
ŠROTU
V sobotu 30. května 
proběhl sběr železného 
šrotu. Akci pořádal SDH 
Rostoklaty. Výnos z akce 
ve výši 8 201 korun bude 
použit na činnost spolku. 

PŘIPRAVUJEME VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vyzýváme občany Rostoklat a Nové Vsi II, kteří mají 
miminko narozené v rozmezí květen 2019 až květen 
2020 a mají zájem se zúčastnit vítání občánků v naší 
obci, aby se přihlásili na OÚ. Pozvánky rodičům 
pošleme do 15. 7. Rádi bychom požádali rodiče, kteří 
nenajdou pozvánku ve své schránce, kontaktujte nás. 
Prosíme rodiče o potvrzení účasti vč. počtu hostů. 
Děkujeme a těšíme se na viděnou. 


