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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 
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V ětu „Z důvodů nedostatku finančních 
prostředků“ slýcháme snad víc než 

dříve. S tímto zdůvodněním jsme obdr-
želi dopis z Úřadu práce v Kolíně, proč 
v tomto roce neobdržíme příspěvek na za-
městnání pracujících z ÚP. Respektive ÚP 
stanovil novou podmínku: ÚP poskytne 
příspěvek na jedno pracovní místo, když 
obec zřídí dvě pracovní místa pro sociálně 
slabé, tzv. veřejná služba. Problematika 
byla diskutována na zastupitelstvu obce 
a bylo domluveno následující: přijmeme 
do hlavního pracovního poměru zaměst-
nance, který zajistí údržbu obce. Znamená 
to neplánovaný výdaj z rozpočtu, zajištění 
údržby obce je nezbytné.

V podobném duchu jsme obdrželi 
i dopis z krajského úřadu o snížení 
ročního příspěvku. Příjem se sníží 
o 25 600 Kč, na 93 500 Kč.

Obecní rozpočet se 
budeme opět snažit 
navýšit pomocí dotací. 
V listopadu loňského 
roku jsme podali žádost 
na ministerstvo kultury 
o dotaci na odvodně-
ní kostela. V lednu 
jsme podali tři žádosti 
na krajský úřad. S podporou bychom 
rádi realizovali instalaci zpomalovacího 
semaforu na státní silnici I/12 ve směru 
na Prahu. Jistě jste se se zpomalovacím 
semaforem setkali. Pokud vozidlo poje-
de vyšší než povolenou rychlostí, zůsta-
ne na semaforu svítit červená a donutí 
vozidlo zpomalit, nebo dokonce zastavit. 
Tento bezpečnostní prvek působí aktivně 
na řidiče a má podporu odborníků. 
Instalaci již podpořil Dopravní inspekto-

rát v Kolíně, nyní očekáváme vyjádření 
ŘSD, následně oslovíme Krajský úřad. 
Další dotace je na doplnění horních 
prvků dětských hřišť v obou částech 
obce a obnova sakrální stavby – křížku 
na rozcestí Břežany II a Nová Ves II. 
Připravujeme podání dotace na stavbu 
kanalizace.

Slovo starostky

Radka Nováková
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Pozvánka na Zumbu 
v Rostoklatech

Každé úterý od 8. 2. 2011 
od 19 do 20 hod. bude 
v kulturním domě cvičení 
Zumby.
Vstupné: 50 Kč
Neorganizuje OÚ.

Nabídka práce

Obec Rostoklaty přijme 
do hlavního pracovního 
poměru dělníka pro údržbu 
a úklid obce.
Předpokládaný nástup: 
15. 3. 2011
Mzda: 15 000 + odměna
Pracovní úvazek: 40 hod. 
týdně
Požadavky: ukončené 
odborné vzdělání, 
zkušenost s obsluhou 
křovinořezu, pojezdové 
sekačky, motorové pily

Poplatky

Připomínáme, že do konce 
února je splatný poplatek 
za svoz komunálního 
odpadu.

Cena: 500 Kč/osoba

Poplatek za psa: 100 Kč, 
druhý a další pes 150 Kč

Životní jubilea 

Věra Brožková, Ján 
Domitrek, Zdenka 
Libichová, Eva Křečková, 
Venuše Hegedusová 
z Rostoklat, Vlasta 
Šmídová z Nová Vsi II

L inka 426 jezdí zatím beze změn. 
Bude to tak i nadále, nebo se nás 

týká druhá vlna rušení k 6. 3. 2011?
Starostové většiny obcí ve Středo-

českém kraji vedou „boj“ s hejtma-
nem MUDr. Rathem a jeho pracov-
níky z odboru dopravy. Zatím bez 
většího úspěchu. Pan hejtman ne-
chce vyslyšet připomínky a žádos-
ti starostů obcí, odmítá dialog. To 
nám všem ukázal v sobotu 29. ledna 
na zasedání středočeského zastupi-
telstva. Nové prohlášení, že ukon-
čí smlouvu s ROPID, je nešťastné 
a ukazuje na neznalost vztahů. 

My obce jsme partnery krajské-
ho úřadu. Každá obec se finančně 
podílí na krytí ztráty „svých“ auto-
busů. Celkově obce hradí cca 40 % 
a Středočeský kraj 60 % ztráty. Obec 
Rostoklaty ročně přispívá cca 54 ti-
síci korun. Starostové obcí společně 
pokračují v aktivitách, které mají je-
diný cíl – zachovat stávající spoje. 
Minulý týden proběhla v Českém 
Brodě schůzka starostů, zástup-
ců dopravců a ROPID. Společnost 

ROPID má provedeny kalkulace, 
ty prokazují, že navýšení jízdného, 
zvýšení podílu obcí pokryje snížený 
rozpočet. 

Společnost ROPID předložila 
jednotlivým obcím návrhy dodatků 
ke smlouvě. Navýšení našeho podílu 
není dramatické a jsme připraveni, 
stejně jako ostatní obce, dodatek po-
depsat. Tím bychom měli teoreticky 
zajištěn stávající rozsah spojů. Má 
to jeden háček – aby systém nadále 
fungoval, musí do něj finančně při-
spívat i Středočeský kraj. Autodo-
pravci mají zprávy, že Středočeský 
kraj bude hradit pouze 50 % záloh 
na provoz. To samozřejmě celou si-
tuaci velmi komplikuje.

Zastupitelstvo obce Rostoklaty se 
shodlo, že odešle dopis MUDr. Ra-
thovi a všem krajským zastupitelům 
s výzvou k zahájení dialogu a za-
chování stávajícího autobusového 
spojení. Zdravý rozum a ostatní 
ukazatele ukazují, že razantní škrty 
Středočeského kraje nejsou opod-
statněné. 

D ne 9. prosince 2010 byla na Státním ze-
mědělském intervenčním fondu pode-

psána Dohoda o poskytnutí dotace z Progra-
mu rozvoje venkova ČR na projekt: Bezpečné 
místo posledního odpočinku v Rostoklatech 
ve výši 369 000 korun. Předpokládané cel-
kové náklady projektu jsou 492 000 korun. 
Dotace nám byla přiznána přes Místní Akční 
Skupinu Region Pošembeří.

Předmětem dotace je vykácení 9 ks Acer 
pseudoplatanus, 36 ks Thuja, odstraně-
ní vzniklých pařezů, nová výsadba – 10 ks 
Acer platanoides, 10 ks Tilia cordata, 6 ks 
Prunus serrulata – Sakura, 34 ks Forsyhtia 
x intermedia – zlatice, pět kusů Pinus syl-
vestris. Dále bude doplněn mobiliář: 4x be-

tonová lavička, 1x stojan na kola, obnovena 
a zpevněna bude středová cesta hřbitovem, 
proběhne oprava sociálního zařízení.

Dne 10. ledna 2011 byla vydána a na webu 
zveřejněna Výzva k podání nabídky s ter-
mínem předložení 28. ledna 2011. V ter-
mínu byly předloženy tři nabídky. Nejniž-
ší nabídku předložila Marcela Honsová 
s cenou 436 732 korun (není plátce DPH). 
Dokončení projektu proběhne nejpozději 
do 30. 6. 2011.

V těchto dnech bude podepsána smlouva 
a bude zahájena realizace.

V době  kácení bude hřbitov z důvodu 
vaší bezpečnosti uzavřen. Děkujeme za po-
chopení.

Rozhodnutí 
Středočeského kraje 
rušit autobusové linky

Dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 31. 1. 2011 je 379 910,92 Kč

Nové znění 
Obecně závazných 
vyhlášek

M inisterstvo vnitra vyzvalo 
na sklonku roku obce, aby pře-

pracovaly znění svých Obecně závaz-
ných vyhlášek (OZV). Ve většině tex-
tu docházelo k minimálním úpravám. 

V OZV č. 3/2011 o místním poplat-
ku za užívání veřejného prostranství 
došlo k navýšení ceny za umístění re-
klamy na veřejném prostranství. Nově 
je reklama zpoplatněna 1 000 korun 
za m2.

Novinkou v naší obci je OZV č. 
4/2011, kterou se stanovují pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostran-
ství v obci Rostoklaty a Nová Ves II 
a vymezující prostory pro volné pobí-
hání psů.

Co nás vedlo k vydání této vyhláš-
ky? Stále častěji se stává, že psi ute-
čou a volně pobíhají na veřejném pro-
stranství. Snahy o domluvu a nápravu 
s majiteli psů nejsou vždy úspěšné. 
Volně pobíhající pes může způsobit 
dopravní nehodu. Před několika měsí-
ci došlo k útoku psa na obyvatele, jeho 
zranění a dlouhodobé neschopnosti. 
Nová OZV určila pozemky v obci, kde 
je možno psy venčit bez vodítky vždy 
pod dohledem majitele psa. Porušení 
této OZV bude řešeno jako přestupek 
a majiteli psa bude uložena pokuta. 

E. Hamtáková, B. Holub,  
oba z Rostoklat

Jan Psota ml., 
kronikář obce Rostoklaty

D ůležitá změna nastala 28. 7. 1481. Kníže 
Jindřich Minstrberský prodal zápisnou 

Novou Ves se selskými dvory, ročním platem 
39 kop 24 grošů, dědinami, loukami, kurmi 
a platem z louky u Týnce, špitálu v Českém 
Brodě za 1 182 kop grošů. Zastavil k tomu 
Štolmíř a Třebestovice, kdyby špitál nemohl 
užívat pozemky. 30. 7. 1481 došlo ke směně 
Nové Vsi za Semici, aby špitálu Jindřich na-
hradil škody způsobené zatopením Semice při 
založení rybníka. Na co nestačila směna, do-
platili konšelé v Brodě. 16. 8. 1492 odkázal 
Šimon ze Smeček z Nového Města pražského 
Fabiánův dluh 130 míšenských kop za dvůr 
v Nové Vsi a 14 kop Janka Poláka své manžel-
ce a dětem. Roku 1499 dlužil místní krčmář 
Zikmundovi v Brodě 49 kop grošů, zatímco 
rychtář dlužil kopy tři.

Českobrodští se soudili roku 1511 se 
Zdeňkem Škvoreckým z Klinštejna, který 
zajal dobytek pasoucí se na jeho obilí u Tis-
mic. Měšťané Škvoreckého obklíčili, ten se 
s nimi hádal o spasenou úrodu, až vytasil ruč-
nici, začal střílet do lidí a uprchl. Svědky byli 
rychtář Petr, Jíra a Mikeš z Nové Vsi. Sou-
dem bylo zjištěno, že obilí bylo shnilé, niko-
li spasené kravami. 3. prosince 1529 koupil 
Ondřej Hála ve Vyšehořovicích dům a mezi 
svědky této koupě byl Dokoška z Nové Vsi. 
Roku 1533 se za rychtáře Pavla uvádí Jíra 
Šebek, který koupil v Českém Brodě dům 
od mlynáře Víta.

Obratnými koupěmi pro špitál se městu 
podařilo vytvořit menší panství. Roku 1543 
i s Novou Vsí a Břežany tvořilo 14 vesnic. 
Roku 1545 se soudil Vít, syn kováře z Nové 
Vsi s Ondřejem, který Víta napadl a zbil. Do-
hodli se, že Ondřej zaplatí 20 kop odškodné-
ho a lékaře. Roku 1547 byly městu za účast 
ve stavovském povstání proti Ferdinandu I. 
zkonfiskovány Nová Ves, Krupá, v Přistou-
pimi a v Pečkách výsadní krčma, na Podblatí 
výsadní krčma s kovárnou a masným krámem, 
plat ze dvou selských dvorů v Kounicích 
a plat z královského dvora ve Kšelích. Ještě 
téhož roku bylo vše králem darováno česko-
brodskému záduší. Roku 1567 dlužil Knotek 
z Nové Vsi měšťanu Jiřímu Jirkovi za sukno 
a dopravu. Rychtář Jiří Skrbecký sepsal závěť 
s odkazem 50 kop míšeňských grošů manžel-
ce Anně, dlužil však záduší štolmířského kos-
tela 53 kopy 25 grošů. Roku 1571 ručil Janu 
Peterovi, který si půjčil od českobrodských 
konšelů.

V držení města zůstala Nová Ves do 7. 1. 
1623, kdy byla královskému městu Český 
Brod za protihabsburskou činnost se všemi 
obcemi, zádušními statky, mlýny, dvory, ov-
číny, rybníky, lesy i zásobami obilí zkonfisko-
vána podruhé. Královská komora ji pak 14. 8. 
se vším prodala za odhadní cenu 89 575 kop 
50 míšenských grošů knížeti Karlovi z Liech-
tensteinu. Ten ves připojil k novému panství 
Plaňany, k němuž náležela tvrz, vsi a dvory 
v Tismicích a Liblicích, ves a dvůr Vrátkov, 
Štolmíř, Krupá, Přistoupim a část Peček.

Za třicetileté války byla vesnice Karla 
Eusebia z Liechtensteinu z poloviny opuš-
těna. Ležela na silnici mezi Prahou a Čes-
kým Brodem, a proto nebyla ušetřena prů-
chodu švédských vojsk. Roku 1654 stály 

ve vsi z osmi domů hospoda Vavřince Vavá-
ka (čp. 8), statek Jakuba Rady (čp. 4) a On-
dřeje Kováře (čp. 5). V letech 1683 a 1703 
shořel Radův a kovářův statek. Z protire-
formační doby se uvádí roku 1671 nekající: 
rychtář Jiří Břevnovský, Pavel Vavák, Šimon 
Jarý, špitálník Vít Rada, kovář Ondřej, šen-
kýř Petr s rodinou, řezník Václav a několik 
lidí. Ze živností zde byla roku 1678 šenkýř-
ka Dorota Bobínská; 1680 kovář Jindřich; 
1694 kovář Jakub Fiala, řezník Jakub Žebra, 
krčmář Pavel Železný a roku 1695 se uvádí 
rychtář Daniel Vaněk. 5. září 1700 se v domě 
Matěje Rady (čp. 4) odehrál incident. Matěj 
nešťastnou náhodou postřelil Pavla Vaváka 
do ramene a ten na následky zranění zemřel. 
Kníže Jan Adam Ondřej z Liechtensteinu 
uvrhl 10. ledna 1701 Matěje na 14 dní do vě-
zení a nařídil, aby se postaral o vdovu se 
čtyřmi dětmi a o dům po zastřeleném. Roku 
1713 přiznala tuklatská farnost v Nové Vsi 
100 duší a uvádí se rozsáhlý požár, při němž 
vyhořela téměř celá obec – 4 domy včetně 
hospody a Novákova gruntu (čp. 13). 

(pokračování příště)

Historie Nové Vsi II 
a Rostoklat – 2. část


