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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 

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 do 10. každého měsíce. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně. Vytisklo Úvalské copycentrum

Jan Psota ml., 
kronikář obce Rostoklaty

V ážení občané, možná vám 
neuniklo, že se v parčíku 

u rybníka v Nové Vsi koncem lis
topadu objevila nová informační 
tabule. Občané mají u této stříšky 
s lavičkami možnost seznámit se 
s historií obou částí Rostoklat. 

Tvůrci podobných tabulí a zlí ja
zykové mohou namítnout, že nejde 
o „informační” tabuli, jež má být 
podle nich výstižná, stručná a ne 
románem na pokračování. A já jim 
dám částečně za pravdu. Smys
lem této infotabule však není jen 
informovat turisty a cyklisty, kteří 
na tomto odpočinkovém místě za
staví, ale má také za úkol sloužit 
vám, jako „živá kronika” místa, 
kde žijete. Rozsah textu sice odpo
ruje pravidlům, na druhou stranu, 
kdo se skutečně zajímá o Rosto
klaty a Novou Ves, pro toho bude 
zastávka milým zpříjemněním. 
Cyklista odjede, turista odejde, ale 
historie nám tu trvale zůstane jako 
otevřená kniha – stačí se začíst. 

Za podpory paní starostky jsem 
se rozhodl na tomto místě otisk
nout historii obou částí obce, kte
rou najdete na informační tabuli, 
a to v několika pokračováních. 
Své povídání začínám v Nové Vsi.

Historie Nové Vsi II 
a Rostoklat – 1. část
Stojíme uprostřed Nové Vsi, 2,5 
km západně od Českého Brodu 
a kilometr na východ od Rosto
klat. Vesnice leží v nadmořské výš
ce 254 metrů poblíž štolmířského 
potoka. Obcí v minulosti prochá
zela významná dopravní komuni
kace, tzv. vídeňská silnice, jíž dnes 
zčásti kopíruje silnice I/12 z Prahy 
na Kolín. Severně od rybníčku na
lezneme kulturní památku – ba
rokní bránu selské usedlosti čp. 6 
z přelomu 17. a 18. století a zají
mavé jsou i dva místní litinové kří
že z roku 1875.

Nejstarší známky osídlení sa
hají do doby bronzové (3 000 
let př. n. l.), o čemž svědčí nález 
zlaté keltské mince v roce 1927, 

Nová informační tabule

uložené v Národním muzeu. Vác
lav Krolmus u domů čp. 4, 5, 
studánky a železnice objevil roku 
1846 několik pohanských hrobů. 
Pískovcový lom pana Prokůp
ka vydal roku 1906 zkamenělý 
kmen pravěké rostliny.

Vesnici založil na pozemcích 
pražského biskupa Tobiáše z Be-
chyně vykácením lesa lokátor 
Oldřich. Osada měla 16 lánů, 
podléhala německému právu se 
svobodnou rychtou a Oldřich, 
který se stal rychtářem, užíval 
1,5 lánu polí, krčmu a také mu 
náležel každý třetí denár ze soud
ních pokut. První písemná zmín
ka je z 8. října 1287, kdy Matouš 
z Kouřimi se svou matkou a brat
ry v Nové Vsi „Nova villa“ od
prodali dva lány pozemků bisku
povi Tobiášovi za šest hřiven.

25. ledna 1342 zapsal král 
Jan Lucemburský platy a prá
va v Nové Vsi rytíři Hronovi 
z Masojed, ale pozemky zůstaly 
i nadále biskupovi. Roku 1382 
zanesl pokladník Záviš do účtů 
arcibiskupa 18 kop a 40,5 groše 
výnosu v Nové Vsi. Osadu spra
voval roku 1390 purkrabí na tvrzi 
v Českém Brodě a za každý lán 
se ročně vybíraly dvě hřivny, šest 
kuřat (bez rychtáře), 18 strychů 
obilí do Prahy, z obecného lánu 
o 4 groše víc, domkaři jen 1,5 
hřivny. Místo jehňat se platila 

kopa grošů v hotovosti. Králov
ská daň z každého lánu činila 32 
grošů. 9. května 1397 potvrdil 
arcibiskup Olbram ze Škvorce 
svobodnou rychtu s výsadami 
a osvobozením od platů Vaňkovi, 
jenž ji převzal po Dominovi a ten 
po Oldřichovi. 

Před husitskými válkami zapsal 
30. září 1418 arcibiskup Konrád 
z Vechty Novou Ves společně 
s Břežany mistru Albertovi Wa-
rentrappe, kustodovi pražského 
kostela, náhradou za zastavený 
plat v Řečici. Po husitských vál
kách byla osada za neznámých 
okolností přidělena královské 
komoře a v září 1436 ji potvrzuje 
král Zikmund bohatému měšťa
nu Pešíkovi z Chlístova s právy 
krále Václava i závazky k arcibis
kupství. Dlouho si ji neponechal. 
Již 6. listopadu 1437 Zikmund 
zapsal Novou Ves s Velenkou 
a 12 dalšími vesnicemi za 1 000 
kop pražských grošů Jiřímu 
z Poděbrad. Roku 1460 se při
pomíná Alex z Nové Vsi, jemuž 
slovutný panoš Václav ze Zlaté 
zapsal roční plat tři kopy v Tře
bohosticích. Jenže Alex onemoc
něl a tak se vyplatil. Téhož roku 
žádal Pavián z Nové Vsi poruč
níky v Českém Brodě, aby mu 
zaplatili kalich pro kostel v Ros
toklatech. 

(pokračování příště)

Statek č. 11 
ve 30. letech 
20. století

R áda bych Vás seznámila se 
změnami v úklidu místních 

komunikací a chodníků, o kte
rých rozhodlo zastupitelstvo 
obce na prosincovém jednání. 
S platností od 11. 12. 2010 
byla ukončena spolupráce 
s panem Krupkou z Tuklat 
na úklid místních komunikací. 
Nově úklid zajišťuje p. Votava 
z Českého Brodu. Vaše reakce, 
které jsme zaznamenali, uka
zují na správnou volbu. Došlo 
ke zlepšení úklidu a zvýšení 
spokojenosti. Připomínky či stíž
nosti k úklidu místních komuni
kací nám nadále sdělujte, budou 
operativně řešeny.

Na úklid chodníků a ces
ty k železniční zastávce byla 
pořízena sněžná fréza s vyměni
telnými nástavci, které umožňují 

multifunkční celoroční využití 
pro úklid. OÚ stále hledá obslu
hu frézy, na zveřejněnou výzvu 
zatím nikdo nereagoval. Děkuji 
panu E. Přibylovi, který zajišťu
je úklid chodníků v pracovním 
volnu. 

Velice si vážím Vás všech, 
kteří nadále uklízíte přilehlé 
chodníky. Každý z nás může 
porovnat úroveň úklidu obcí 
a měst. Domnívám se, že pře
devším díky Vám patříme mezi 
lépe uklizené obce. 

J iž po čtyři roky navštěvuji 
jako zástupce obce společně 

s paní Škrétovou v předvánoč
ním čase naše starší obyvatele, 
kteří nyní bydlí v penzionu Anna 
v Českém Brodě, a předávám vá
noční balíčky. Těší mě jejich stá

lý zájem o dění v obci. Setkání 
jsou vždy velmi milá a příjemná. 
Ještě jednou Vám všem v penzi
onu Anna přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti v roce 2011.

D íky několika tatínkům a pří
znivcům bruslení vznikla 

na rybníku v Rostoklatech 
upravená ledová plocha, která je 
hojně využívána dětmi. Holky 
i kluci hrají hokej, na honěnou 
a užívají se zimní radovánky. 
Upozorňujeme, že na led vstupu
jete na vlastní nebezpečí.

Slovo starostky

Radka Nováková
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Pracovní příležitost 

Obecní úřad Rostoklaty hledá 
obsluhu sněžné frézy. 
Odměna: 80 Kč/hod.
Bližší informace na OÚ.

Životní jubilea

Josef Mestek, Bohuslav Nezavdal, 
Aurelia Škopová, Drahoslava 
Burianová, Jaroslav Hrábek, 
Jaroslav Strnad, Jaroslav Stejskal, 
Emilie Hamtáková, Olga Malíková, 
Jiřina Jouglová z Rostoklat 

Kulaté výročí:
Jan Košťál z Rostoklat 

Pozvánka 

Myslivecké sdružení Rostoklaty 
si Vás dovoluje pozvat 
v sobotu 15. ledna 2011 od 20 
hod. do kulturního domu 
v Rostoklatech na Myslivecké 
halali.

Poplatek za svoz 
komunálního odpadu v roce 
2011

Zastupitelstvo obce na svém 
zasedání dne 6. 12. 2010 
stanovilo místní poplatek za svoz 
komunálního odpadu ve výši 
500 Kč/osobu.

Poplatek za psa zůstává beze 
změn: 
1. pes 100 Kč, 2. a další 150 Kč

Splatnost poplatku: od 17. ledna 
do 28. února 2011 v úředních 
hodinách v kanceláři OÚ (pondělí 
a středa od 9 do 12 hod, 17 až 
19 hod.)

Silvestrovské 
oslavy

K rajský úřad Středočeského kraje 
(KÚSK) se rozhodl z důvodu ne

dostatků finančních prostředků velmi 
výrazně omezit dopravní obslužnost 
v systému PID (Pražská integrova
ná doprava). Dne 29. prosince obce 
okresu Mělník, Prahavýchod a Kolín 
obdržely dopis od vedoucího odboru 
dopravy KÚSK s přílohou nového 
jízdního řádu s platností od 1. února 
2011.

Jaký byl předložený  
nový jízdní řád linky 426 
Návrh předpokládal 42  % snížení 
spojů, tj. tří spojů v každém směru 
(ze současných 7 spojů), respektive 
dva a jeden spoj nám byl „nabídnut“ 
za úhradu bez specifikace nákladů! 
Došlo ke zrušení jednoho ranního 
spoje (č. 8), který využívají žáci k do
pravě do škol. Zrušení dvou odpoled
ních spojů (č. 11 a 13) znemožnilo 
žákům návrat domů po ukončení vy
učování!

Předložený návrh nebyl pro obec 
Rostoklaty akceptovatelný. Proběhla 
schůzka starostů obcí Tuklaty, Bře
žany II a Rostoklaty, kde byl dohod
nutý společný postup. Zásadní ne
souhlas jsme chtěli vyjádřit osobně 
na domluvené schůzce s odpovědným 
pracovníkem KÚSK. Takto razantní 
úprava nebyla s námi žádným způ
sobem konzultována. Schválený roz
počet obcí na rok 2011 nezahrnuje 
nárůst nákladů na základní a ostatní 
dopravní obslužnost. Obec Rostokla
ty přispívá ze svého rozpočtu 56 tisíc 

korun ročně na autobusovou dopravu. 
Stanovený termín platnosti jízdních 
řádů od 1. února 2011 byl vůči obcím 
neseriózní a nereálný! Neposkytoval 
prostor pro hledání rezerv v obecním 
rozpočtu ani pro jednání s dopravcem. 

Oslovili jsme starosty Českobrod
ska a Mělnicka, aby vyjádřili nesou
hlas na sjednané schůzce společně 
s námi. 

Ve čtvrtek 6. ledna 2011 jsme se se
šli v nečekaně vysokém počtu cca 50 
starostů v zasedací místnosti KÚSK, 
kde jsme vyjádřili nesouhlas s ruše
ním spojů, bez toho, aby proběhla 
jednání se zástupci obcí. Požadovali 
jsme předložení kalkulací jednotli
vých spojů, zahájení jednání o úspo
rách, event. změnách v jízdních řá
dech a především zrušení termínu 
1. února 2011. 

Nelehké jednání přineslo obcím 
uspokojení. Byl zrušen únorový ter
mín zavedení „upravených“ jízd
ních řádů. Obce obdrží do 21. ledna 
kalkulace spojů a od 24. ledna bu
dou probíhat společná jednání se 
zástupci KÚSK, ROPID – dopravce 
a obcí o možných úpravách v Jízd
ních řádech, které vstoupí v platnost 
od 6. března 2011. 

Přítomní starostové se dohodli, že 
společně vyzvou zastupitele Středo
českého kraje, aby zrušili žákovské 
jízdné zdarma a uspořené finance pře
sunuli do dopravní obslužnosti obcí.

Co říci závěrem? Přejme si, aby 
veškeré naše úsilí vedlo k tomu, aby 
byl zachován současný jízdní řád.

Novoroční „ dárek“ obcím 
Středočeského kraje 
od Krajského úřadu

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 31. 12. 2010 je 376 774,64 Kč

Kalendář 2011 – 
na objednávku

Obec Rostoklaty prodává 
kalendář na rok 2011 

s historickými pohledy obce. 
Cena: 150 Kč/ks

ZIMNÍ SLEVY pro obyvatele ROSTOKLAT
Nabízím plastová okna a dveře, dřevěná okna a dveře od společnosti VEKRA. Současně nabízím 
celou řadu doplňků a výrobků s tím souvisejících jako jsou předokenní rolety, vnitřní žaluzie, 
parapety vnitřní/venkovní a sítě proti hmyzu. Poskytuji veškeré služby spojené s výměnou 
oken, dopravu, montáž, demontáž a zednické začištění. Konzultaci pro nezávaznou poptávku si 
můžeme domluvit na telefonu Martin Šára, 724 334 649.

INZERCE


