
Slovo starosty
D le indiánského kalendáře je září měsícem 

lovu a říjen měsícem padajícího listí. 
Zatímco lov je doménou úzké skupiny lidí, 
s padajícím listí se v tomto podzimním čase 
setkává širší část populace. Je mi sympatická 
ta skupina obyvatel, která uklízí i listí ze svých 
stromů dopadající na veřejná prostranství, svět 
totiž nekončí na hranici pozemku. Pokud máte 
problém s větším množstvím listí, obec opět 
nabízí k zapůjčení velkoobjemové vaky. Stejně 
tak připomínáme, že počet popelnic na BIO 
odpad není omezován.

Podzimní období je bohaté na kulturní 
a společenské akce, proto si v tomto 

vydání RZ můžete přečíst články z premiéry 
akce Dlabání dýní, z talkshow Na kus řeči 
s Ivo Šmoldasem, Svatomartinské slavnosti 
a Hasičských závodů. Na začátku prosince 
bychom konečně rádi uspořádali Mikulášskou 
besídku, kterou jsme v roce 2020 a 2021 rušili 

kvůli pandemii. Moc se těším na Rozsvícení 
vánočních stromků, které letos poprvé 
proběhne na živých vysazených jedličkách 
v obou částech naší obce. Líbí se mi představa, 
ve které stromky rostou společně s místními 
dětmi a jednou, až z dnešních dětí budou sami 
rodiče, já budu důchodce, tak letos vysazené 
stromky budou veliké a silné dominanty našich 
návsí. K nelibosti památkářů, které si poslední 
dobou tak rád beru za cíl svých pamfl etů. Při 
jednom z rozhovorů s odborem památkové péče 
mi bylo sděleno, že v území, které vymezuje 
ochranné pásmo, nemůžeme ani sázet a kácet 
stromy podle našich představ. A když jsem se 
konkrétně na jedličku před nemovitostí čp. 14 
zeptal, bylo mi řečeno, že jedle není u nás 
v Polabí přirozenou dřevinou. Ano, z dob studií 
si pamatuji, že v našem regionu jsou přirozené 
lužní lesy, tvořené dřevinami jako je olše, topol, 
na sušších místech dub, jasan nebo třeba jilm. 
Tak nevím, jak by se Vám líbila vánoční vrba 

nebo třeba vánoční jasan? Naštěstí, vysazené 
stromky už nám nikdo nemůže nakázat pokácet, 
a tak se u nich v termínu 4. a 7. prosince těším 
na společné setkání při svařeném vínu a zvuku 
koled.

V posledním vydání tohoto periodika 
jsem nastínil, že v tom příštím bude 

představen program na další volební období 
zastupitelstva obce Rostoklaty. Mohl bych 
zde naslibovat hory i s horáky, ale neudělám 
tak. Naopak je potřeba veřejně říci, že nás 
čeká nelehké období. Období hledání úspor 
a střízlivého přístupu k fi nancím. Stejně jako 
vás, občanů, se dotkne výrazné zdražování, 
tak i obec nebude v lehké situaci. Zdražení se 
promítne i do služeb, které poskytuje obec svým 
občanům. Tak například čistírna odpadních 
vod spotřebuje ročně cca 50 megawatthodin 

18

září–
–říjen
2022
číslo 188

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 pokračování na straně 2

Zvestovatel188.indd   1-2Zvestovatel188.indd   1-2 21.11.2022   19:53:1721.11.2022   19:53:17



72

Na pátek 4. 11. jsme připravili první 
ročník této rukodělné akce pro děti a je-

jich doprovod. S přípravou bylo potřeba začít 
již na jaře a to zasetím správné odrůdy dýní. 
A tou je odrůda Jack-o’-lantern. Protože dýně 
není těžké vypěstovat a rostou téměř sami 
bez větší péče, podařilo se na akci nasbírat 
přes padesát dýní. Účastníkům stačilo přinést 
vlastní nástroje na vyřezávání a dlabání, dýně 
a svíčky dodala obec. Z důvodu deštivého 
počasí jsme akci, původně plánovanou jako 
venkovní, přesunuli do prostor kulturního 
domu. Dýně si děti vybíraly hned u vchodu 
a je zajímavý poznatek, že ty nejmenší děti 

si zaručeně vybírají ty největší dýně. Největší 
obavu jsme měli ze zranění, přeci jenom se 
pracovalo s ostrými nástroji. Nikdo se naštěs-
tí nepořezal, a pokud ano, tak se nepřiznal 
a patrně vykrvácel až doma. Na Dlabání dýní 
volně navazoval Průvod světýlek pořádaný 
SDH Rostoklaty, a tak se část účastníků pře-
sunula přímo tam. Ten se pro stále zhoršující 
počasí konal jen v omezeném počtu těch ne-
jodvážnějších a nepromokavých světlonošů. 
Z vydlabané dřeně jsme zachránili přes půl 
kbelíku semínek, osivo na ročník 2023 je tedy 
zajištěné. Z této velice vydařené akce bychom 
rádi udělali tradici.  (Moko)

Dlabání dýní 
v KD Rostoklaty

Slovo starosty
pokračování ze strany 1

elektřiny. ČOV je domeček plný elektromotorů 
pohánějící různá provzdušňovací dmychadla, 
čerpadla a lis na odvodnění kalu. Letošní cena za 
jednu MWh je cca 3.700,- Kč, po novém roce to 
bude odhadem 8.500,- Kč. Tedy zdražení o více 
než 100%. V oblasti likvidace odpadů dojde ke 
zdražení z důvodu nárůstu cen PHM a el. energie. 
Tak alespoň ten poplatek za psa zůstane na své 
historické částce. 

Téma číslo jedna je pro nás nyní výstavba 
nové svazkové školy. V současné době stále 

probíhají intenzivní jednání mezi Dobrovolným 
svazkem obcí Český Brod – Doubravčice (DSO) 
a obcemi, které se chtějí fi nančně podílet na 
výstavbě školy, mezi nimiž jsou i Rostoklaty. Ve 
smlouvě se snažíme zajistit rovné podmínky při 
přijímání dětí. Dlouho předkládaná smlouva 
zahrnovala předplacení si určitého počtu míst 
v nové škole. Nebyla by tím však zajištěna rovnost 
při přijímání dětí. V novém návrhu smlouvy je 
ustanovení, že DSO s námi vytvoří společný 
školský obvod, doba trvání smlouvy bude na 30 
let. Pokud by se tak opět mělo losovat, kdo bude 
přijat a kdo ne, losovalo by se i z dětí s bydlištěm 
v Českém Brodě. Zcela by tak přestala mít význam 
tzv. zápisová turistika, kdy rodiče přihlásí svému 
dítěti trvalý pobyt ve městě, aby mělo větší šanci 
pro přijetí.

Z krátkodobých cílů, které jsme si stanovili, 
bych zmínil snížení energetické náročnosti 

obecních budov, výstavbu multifunkčního hřiště, 
to však až podle výsledku žádosti o dotaci, 
výměna podlahy v kulturním domě, oprava 
hřbitovní zdi, oprava zbývajících dvou kamenných 
křížů. Ty poslední jmenované podle fi nančních 
možností obce. V místní části Nová Ves II je to 
pak odstranění budovy čp 26 a umístění herního 
prvku v prostoru návsi s litinovým křížem. 
Z dlouhodobých cílů je to zahájení příprav na 
výstavbu vlastní prvostupňové školy, nejlépe 
ve svazku s některou z okolních obcí, výstavba 
mateřské školy, nejlépe v jednom objektu se školou. 
Zde upozorňuji, že hovořím o přípravných krocích, 
tedy o vytipování, případné nabytí vhodných 
pozemků, založení svazku obcí, příprava projektové 
dokumentace, hledání zdrojů fi nancování. Tím 
zásadním limitem jsou samozřejmě fi nance, 
a veliké vydání nás čeká právě v souvislosti se 
školou. Bylo by vhodné do budoucna připravit 
co nejlepší podmínky pro ty, kteří přijdou po 
nás, aby mohli naši obec alespoň částečně 
zbavit závislosti na okolních obcích v oblasti 
mateřských a základních škol. Z dlouhodobých 
plánů pro Novou Ves II je to vytvoření společného 
prostoru pro setkávání občanů, případně vytvoření 
podmínek pro lepší občanskou vybavenost. 

Přeji příjemný adventní čas všem našim čtenářům. 
(Jiří Mokošín)

JUNILANTI

ZÁŘÍ
Z Rostoklat
Dlouhá Marie
Šmejkalová Václava
Hráchová Věra
Mesteková Helena
Chrpová Alena
Tarantová Alena
Mokošín Jan
Hanuš Jan
Kolankiewicz Vladimír

ŘÍJEN
Z Rostoklat
Strnadová Libuše
Kulhavá Dagmar
Vohánková Věra
Stecovičová Nataša

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

Svátek jsme oslavili úklidem při společné brigádě
Volný den uprostřed týdne využil sbor 

dobrovolných hasičů a spolek rybářů ke 
společné brigádě na úklid veřejných prostrans-
tví kolem návesního rybníka, budovy hasičár-
ny a pošty. Hrabali jsme to listí, které už se 
konečně uráčilo spadnout ze stromů, protože 
letos má opravdu výdrž. Lopatami a škrabka-
mi jsme odstranili nánosy hlíny podél obrub, 
zametli zámkovou dlažbu a vyčistili okapy. 
Nezpevněný plácek před vjezdem do zbrojnice 

jsme zbavili největších nánosů bahna a nah-
radili štěrkem, který jsme následně zhutnili. 
Stejným způsobem jsme zaplnili chronicky se 
tvořící díru s kaluží před oknem u pošty. Díky 
velikému počtu účastníků šla práce pěkně od 
ruky, a tak zbyl čas i na přestěhování obsahu 
kontejneru na hřišti do hasičárny. V čase obě-
da jsme si opekli klobásu na ohni a s pocitem 
dobře vykonané práce jsme mohli jít domů. 

(za SDH a RS Moko)

UPOZORNĚNÍ

Výsledky voleb do 
Zastupitelstva obce 
Rostoklaty a ustavujícího 
zasedání ZO Rostoklaty
Ve dnech 23. a 24.9. proběhly 
Volby do zastupitelstev obcí. 
Volební účast v Rostoklatech 
byla 45,31 %. Vzhledem 
ke skutečnosti, že v naší 
obci byla podána pouze 
jedna kandidátní listina, 
mandát získalo všech devět 
kandidátů. Ustavující zasedání 
proběhlo v pondělí 17. 10. 
Do funkce uvolněného 
starosty byl zvolen Jiří 
Mokošín, neuvolněnou 
místostarostkou byla zvolena 
Markéta Reichová. Složení 
zastupitelstva zůstalo stejné 
jako za předchozího volebního 
období, stejně tak složení 
kontrolního a fi nančního 
výboru.

NABÍDKA ZÁPŮJČKY 
BIGBAGŮ NA LISTÍ

V letošním roce opět 
nabízíme bezplatné zapůjčení 
velkoobjemových vaků na 
listí, které se Vám nevejde 
do popelnic na Bio odpad. 
Připomínáme, že počet nádob 
na BIO není omezen a nemá 
vliv na výši poplatku za 
svoz odpadu. Pro zapůjčení 
kontaktujte OÚ Rostoklaty 
nebo starostu. V případě, 
že nebude ve Vašich silách 
realizovat odvoz, kontaktujte 
starostu na tel. 724179707.
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Hmatatelnou památku na šestnácté století 
máme v Rostoklatech dochovanou v po-

době renesanční kamenné kazatelny s trojicí ka-
menných desek s plastickými květy a staročes-
kým nápisem. Zavřete-li před ní oči, rázem se 
dostanete do renesance, kdy měly Rostoklaty 
podstatně méně domů – jen 8 selských usedlos-
tí okolo dnešního rybníka a kostel. Kamennou 
„katedlnici“ (jak je zkomoleně na desce uvede-
no), nechal pořídit hejtman škvoreckého panství 
Martin Náchodský. Na desce také narazíte na 
dobově užívaný zápis přesného dne dokončení 
památky – tu sobotu po vtělení Panny Marie 
– který za pomoci chronologických tabulek 
dokážeme stanovit na 27. březen 1574. Martin 
býval v naší oblasti znám jako podporovatel cír-
kevního umění a například o rok dříve (1573) 
pořídil bohatě zdobený renesanční zvon Matky 
Boží od pražského zvonaře Brikcího z Cinper-
ka pro starý a dnes zbořený kostel v Mukařově. 
O rok později (1575) nechal pro kostel na Hor-
ce (součást Přišimas) zhotovit další kamennou 
kazatelnu. Tu v Přišimasech dnes ale nenajdete, 
protože její tři desky byly roku 1910 převezeny 
tehdy na malých vesnicích nevídaným náklad-
ním „automobilem samochodem“ na Hradešín, 
kde byly znovu sestaveny v poutní kazatelnu, 
odkud děkan o hradešínských poutích 24. dubna 
vítal na stovky poutníků.

Ale zpět do Rostoklat. Již delší čas mám ve 
svém archivu uschovány fotokopie dvou kar-
totéčních lístků z kartotéky historika Augusta 
Sedláčka (1843–1926), který během své celoži-
votní vědecké činnosti navštívil bezpočet městs-
kých, církevních i soukromých šlechtických 
archivů, kde pořizoval pečlivé výpisy z listin, 
dokumentů, pořizoval náčrtky pečetí a toto vše 
poté zapisoval a překresloval do svých poznám-
kových sešitů a kartotéčních lístků. No a právě 
v nich jsem dohledal naše dva rostoklatské šle-
chtice. Ani jeden z nich ve vsi nemusel fyzicky 
žít, spíše držel některou z usedlostí, z níž vy-
cházela peněžitá renta.

První záznam připomíná Václava Amchu 
z Borovnice a v Chroustoklatech, který roku 
1555 pohnal (zažaloval) Adama Odkolka 
z Újezdce z nedodržení rukojemství. Adam se 
totiž Václavovi osobně zaručil za svého příte-
le, který Václavovi dlužil nějaké peníze. Když 
vypršel smluvený termín a dotyčný přítel nebyl 
schopen peníze Václavovi splatit, právo Václa-
vovi umožňovalo před komorním soudem dobý-
vat dlužnou částku po rukojmím a požadovat ji 
přímo po Adamovi Odkolkovi. Václav Amcha 
pocházel z vladycké a později rytířské rodiny 
z okolí Plzně. V erbu drželi stříbrné hřeblo s pěti 
zuby (ruční nástroj podkoního pro hřebelco-

vání koní) na červeném štítu. Ve vsi Chrous-
toklatech držel jednu z poddanských usedlostí 
kolem dnešního návesního rybníka. Protože se 
z doby vlády Elišky z Landštejna na Tuchorazi 
(1528–1576†) nedochovaly pozemkové knihy, 
nedokážeme určit, který dům Václav držel.

Druhý záznam připomíná Zikmunda Baders-
kého z Újezda a v Chroustoklatech, který 21. 
prosince 1580 přivěsil na důkaz svědectví svou 
pečeť. Společně s českobrodskými měšťany On-
dřejem Balbínem zvaným Laurinem z Orličné 
a Václavem Hylsem z Koldperku společně svě-
dčili ve věci předání hamfestního listu (svobodné 
držby) orných pozemků z Přistoupimi měšťa-
na Jana Machánka, který list předal do držení 
starostovi komorního soudu Petrovi Šturmovi 
z Hyršfeldu a na Liblicích. Zikmund Baderský 
z Újezda pocházel z vladycké rodiny se zlatou 
lví hlavou na modrém štítu. Ve vsi Chroustokla-
tech držel jednu z poddanských usedlostí kolem 
dnešního návesního rybníka. Záznam spadá do 
doby vlády Hedviky Hasištejnské z Házmburka 
(1533–1592†) na škvoreckém panství. Hedvi-
ka byla roku 1552 provdaná nejprve za Albre-
chta Smiřického ze Smiřického (1528–1566†) 
a když zemřel, provdala se podruhé za Václava 
Holického ze Šternberka (1505–1570†) a když 
i on zemřel, provdala se potřetí za Jiřího Hasiš-
tejnského z Lobkowic (1506–1590†). Z prvního 
manželství s vzešlo osm dětí, jen tři z nich se 
však dožily dospělosti – Marie Markéta (*1557), 

Anna Saloména (*ca 1560) a syn Václav 
(*1564–1593†), který nakonec škvorecké pans-
tví i s Chroustoklaty v 80. letech 16. století od 
matky převzal. Václav býval mistrem šermířs-
kého umění. Zemřel na zámku Škvorci, aniž by 
dosáhl třiceti let.  Jan Psota

Dvojice urozených sousedů 
v Rostoklatech 

Zásah JSDH Rostoklaty 
na letišti Doubravčice
Dne 26. října byl jednotce SDH 

Rostoklaty vyhlášen požární 
poplach. Požár přízemní budovy na 
letišti Osičiny u obce Doubravčice, 
tak zněly prvotní informace. K požá-
ru v prvním sledu vyrazilo cister-
novou automobilovou stříkačkou 
(CAS) družstvo ve složení Marek 
Soldán, Jan Vavrek, Pavel Svatoň 
a Radek Sršeň. Protože byl vyh-
lášen 3. stupeň požárního poplachu 
ze čtyř možných a operační středis-
ko naléhalo, ať přijede, kdo může, 
vyrazilo v druhém sledu družstvo 
ve složení Pavel Tesárek a Jiří Mo-
košín v nově pořízeném DA Ford 
Transit. Celkem na místě zasaho-
valo 19 jednotek, celkem cca 80 
hasičů, z čehož 35 profesionálních 
a 45 dobrovolných. Pro slabý tlak 
veřejného vodovodu v lokalitě bylo 
čerpací stanoviště zřízeno na hrázi 
rybníka s příznačným názvem Požár 
ve 4 km vzdálených Louňovicích. 
Tam se přesunula obě vozidla JSDH 
Rostoklaty. U výpustného zařízení 
na hrázi rybníka jsme zřídili čerpací 
místo pomocí plovoucího čerpadla. 
Zatímco rostoklatská CAS dopravo-

vala kyvadlově vodu mezi čerpacím 
stanovištěm a CAS na místě událos-
ti, DA zůstalo na hrázi rybníka jako 
zázemí pro obsluhu čerpacího stano-
viště. Celkem jsme načerpali 19.000 
litrů vody, CAS dopravila 10.500 
litrů vody. Po odvolání a zrušení čer-
pacího stanoviště jsme se přesunuli 
opět na místo události. Radost ze 
skvěle zvládnuté akce trošku kazi-
ly skutečnosti o následcích požáru. 
Požár byl způsoben nárazem ultra-
lehkého letadla do rohu hangáru, 
pilot pravděpodobně nezvládl přistá-
vací manévr. Pilot na místě zemřel. 
Požár byl lokalizován kolem šesté 
hodiny večerní a zlikvidován kolem 
osmé. Jedno letadlo se podařilo 
vytlačit z hangáru a zachránit. Ma-
jitel odhadl škodu na 11 miliónů. 
Na základnu jsme se vrátili kolem 
21:00, délka zásahu trvala 5,5 hodi-
ny.  (za JSDH Moko)

Na kus řeči s Ivo Šmoldasem 
navštívil rekordní počet návštěvníků
V rámci cyklu akce Na kus řeči s … byla 

pořadatelsky na řadě obec Rostoklaty. Pro 
lepší přehled, která obec je další v pořadí, pora-
dím jednoduchou mnemotechnickou pomůcku: 
Jde to vzestupně podle abecedy. Tedy začínají 
Břežany II, poté navazují Přišimasy, Rostokla-
ty, Tuklaty a pak zase od začátku, s přibližně 
tříměsíčními intervaly. Při výběru hosta se 
snažíme počínat si tak, abychom se trefi li do 
vkusu co nejširšího spektra publika. A byl jsem 
mile překvapen, že pan Ivo Šmoldas byla sprá-
vná volba. Akce měla rekordní účast, 90 diváků 
je téměř dvojnásobek návštěvnosti těch večerů, 
které jsou účastnicky slabší. 

Večerem provázel tradičně moderátor PhDr. 
Jiří Vaníček. Pan Ivo Šmoldas má tak osobitý 
projev, že smích ze sálu byl často slyšet již při 
jeho nádechu před začátkem věty. Bylo zajíma-
vé poslouchat odpověď na položenou otázku, 
které povolání pan Šmoldas považuje za své 
hlavní. A protože prý nejčastěji krmí kočky, 
považuje se za krmiče koček. Toto povolání 
mu však produkční tým pořadu Vtip za stovku 
odmítal na televizní obrazovku uvést, nahradili 
jej jiným řemeslem, které sám neumí dost dobře 
popsat, a to je kulturní publicista. Během večera 
plného smíchu došlo i na debatu o ceně energií, 
a tak jsme se na chvíli mohli pobavit i na takto 

neveselém tématu. Další díl cyklu Na kus řeči 
bude pravděpodobně na přelomu zimy a jara 
2023, kdo bude hostem, to ještě nevíme. Pokud 
byste ale měli nějaký tip na osobnost, kterou 
byste rádi přivítali v našem kulturním domě, 
rádi se necháme inspirovat.  (Moko)

Dějiny Rostoklat dnes opět obohatíme o nové poznatky. Dnes bych se rád dotkl dvojice nižších šlechticů, 
kteří měli v 16. století prokazatelné vazby na Rostoklaty (Chroustoklaty). Zde s největší pravděpo-
dobností drželi některou z poddanských usedlostí okolo dnešního rybníka. Oba urození užívali jméno 
„z Chrustoklat“ dokonce ve svých predikátech (přízviscích).

Nápisová deska kazatelny a plastické růžice 
(Jan Psota)

Dobové znaky ze 17. století –  Baderských z Újezda (vlevo) a Amchů z Borovnice (dole)
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Dne 17. 9. 2022 se konaly v Rostoklatech 
na fotbalovém hřišti závody v požárním 

útoku. Tyto závody byly součástí 20. roční-
ku Podlipanské ligy. Tato liga je seriál soutěží 
v požárním útoku a probíhá ročníkově v jednom 
kalendářním roce od jara do podzimu. Disciplí-
na požární útok na každé soutěži probíhá vždy 
ve 2 pokusech. Do hodnocení ligy je družstvu 
zaznamenán lepší z 2 pokusů v požárním úto-
ku. Pro celkové hodnocení ligy je rozhodu-
jící součet pěti nejlepších časů. Záměrem je 
rozšíření možnosti soutěžení pro SDH. 

Přes nepřízeň počasí byla účast hojná, při-
jelo 49 týmů, cca 300 závodníků. Naše barvy 
reprezentovalo 8 týmů. Přípravka (děti 3–6 let), 
která se na soutěži objevila letos poprvé, ob-
sadila 5. místo. Mladší žáci v počtu 3 týmů se 
umístili na krásném 3., 5. a 11. místě. Za starší 
žáky jsme nasadili 2 týmy, v obrovské konku-
renci jsme obsadili 7. a 9. místo. 

Ženy a muži měli po jednom týmu. Muži, 
stejně jako přípravka, se letos účastnili prvních 
závodů a obsadili 7. místo, naproti tomu ženy si 
po 2. a 3. místě z předchozích závodů připsaly 
další pohár za 3. místo. 

Závody se u nás konaly po dlouhých sed-
mi  letech. Byla to pro nás všechny velká výzva. 
Tímto článkem bychom rádi poděkovali všem 
členům našeho SDH, kteří se jakýmkoli způso-
bem podíleli na závodech a pomohli s přípravou 
a následně s úklidem po závodech. Obrovský 
dík patří fotbalistům, kteří si kvůli našim závo-
dů přehodili zápas na jiný termín a půjčili nám 
hřiště. Díky obci za velkou pomoc s přípravami 
akce. Díky patří i rybářům za pomoc v občers-
tvení. V neposlední řadě patří díky rodičům 
dětí, kteří, ač nečlenové, neváhali a podíleli se 
na přípravě a hlavně na samotné akci. 

Hasičské závody

V neděli 13. 11. se uskutečnil již 4. ročník Svatomartinské slavnosti 
v rostoklatském kostele. 

Akci opět předcházela svatomartinská mše, kterou celebroval farář 
R.D. Martina Sklenář z ŘKC Český Brod. Během bohoslužby bylo 
požehnáno antependium Plášť sv. Martina, neboli nově pořízený obraz, 
který bude zdobit kamennou oltářní menzu. Původní antependium bylo 
před rokem 1998 z kostela odcizeno, dochovala se pouze malá fotografie. 
Malířka Dana Šťastná Flídrová, autorka nového obrazu, se tak mohla ales-
poň inspirovat původní podobou díla a zachovat námět obrazu. Napodobit 
originál ale nebylo ani od počátku záměrem. Jediná dochovaná fotografie 
nebyla tak kvalitní, aby se podle ní dalo dílo kopírovat. Obraz obsahuje 
důležité okamžiky svatomartinského příběhu, tedy nechybí husa, plášť, 
biskupská berla a čepice, postava žebráka, zjevení Ježíše Krista, symboly 
bohaté úrody a kostel. V obraze je dokonce schován i znak obce Rostokla-
ty, ale je to taková zkouška postřehu ho najít. Můžete ten svůj sami vyz-
koušet na přiložené fotografii díla. Po mši byl formou rozhovoru předsta-
ven obraz, autorka si pro tento účel pozvala svojí dlouholetou přítelkyni, 
herečku Milenu Steinmasslovou (film V erbu lvice, seriály Ranč u zelené 
sedmy nebo Ulice). Program v kostele byl zakončen koncertem žáků ZUŠ 
Český Brod. Jako první vystoupil žesťový soubor pod vedením kantora 
Davida Hory, který měl v repertoáru převážně korunovační pochody. Na 
něj navazoval saxofonový kvartet pod vedením kantora Marka Bubleho. 
Po celou dobu akce bylo v zadní části lodi kostela pod kruchtou drobné 
občerstvení v podobě svařeného vína, kávy, čaje a více druhů sladkého 

pečiva, které nachystaly a zaservisovaly zastupitelka paní Blanka Apl-
tauerová, kolegyně Věra Foučková a moje maminka Blanka Mokošínová, 
za což patří dámám veliké díky. Poslední část programu na návštěvníky 
čekala před kostelem. Jezdec na bílém koni oděn do červeného pláště ne-
byl nikdo jiný, než samotný svatý Martin, který se na nás již tradičně 
přijel podívat. (Moko)

Svatomartinská 
slavnost 
v kostele 

Branný závod 
2022
Dne 8. října jsme se s dětmi zúčas-

tnili Branného závodu, tentokrát ve 
Starém Kolíně. Za naše barvy se do závodu 
zapsala dvě družstva mladších žáku a jed-
no družstvo starších žáků. Závod se běžel 
lesem, trasa byla dlouhá celkem 3 km. Po 
trase byly rozmístěny stanoviště, kde zá-
vodníci museli ukázat své znalosti a do-
vednosti. Počasí nám celkem přálo, občas 
se na nás usmálo i sluníčko. Naše hlídky 
nakonec vybojovali v případě mladších 
žáků krásné páté a jedenácté místo, starší 
žáci skončili desátí z celkového počtu 
40 družstev. My trenéři jsme na jejich vý-
kony náležitě pyšní a už se těšíme na další 
sezónu. (Vaši trenéři)
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