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V  minulých dnech se 130 z nás při
pojilo k Petici proti rušení veřejné 

autobusové dopravy ve Středočeském 
kraji. Archy byly odeslány zastupitelům 
Krajského úřadu Středočeského kraje 
klubu Starostové a Nezávislí. Děkujeme 
všem za projevenou podporu. Věřím, že 
Petice společně s aktivitami obecního 
úřadu přispěly k úspěchu. Autobusová 
linka č. 426 zůstává s drobnými časový
mi posuny ve stávajícím rozsahu. 

N a únorovém zasedání zastupitelstva 
obce byl diskutován problém řešení 

informovanosti obyvatel. Nabízejí se 
dvě možnosti: 1. veřejný rozhlas, 2. ro
zesílání hromadných SMS zpráv.

V tomto Zvěstovali najdete anketu. 
Váš názor nás zajímá a žádáme vás o její 
vyplnění. Výsledky ankety napovědí nám 
zastupitelům, jakou zvolit variantu. 

V krátkosti k veřejnému rozhlasu
V části obce Rostoklaty je drátový 
rozhlas. Srozumitelnost hlášení je na ne
vyhovující úrovni. V nových zástavbách 

Rostoklat a v Nové Vsi II rozhlas chybí 
úplně. Řešením je instalace bezdráto
vého rozhlasu. Na sloupy veřejného 
osvětlení by byly instalovány přijímače 
signálu a reproduktory, v kanceláři OÚ 
by bylo zřízeno vysílací pracoviště. Sy
stém umožňuje nastavení automatického 
opakování zpráv. Náklady na realizaci 
cca 250 000 korun.

V krátkosti k hromadnému 
rozesílání SMS zpráv
Ze stávajícího počítačového vybavení 
by byly rozesílány SMS zprávy na vaše 
mobilní telefony. Výhodou systému jsou 
minimální pořizovací náklady. Náklady 
za odeslané SMS by hradil OÚ. Cena 
jedné SMS činí cca jednu korunu. 
Občan se může okamžitě přihlásit či od
hlásit. Vaší jedinou povinností by bylo 
přihlásit se písemně do systému s uve
dením čísla mobilního telefonu, na které 
mají být zprávy zasílány. 

Slovo starostky
Jaký preferujete způsob 
poskytování informací 
z obecního úřadu ?

1)  veřejný bezdrátový rozhlas

2)  zasílání SMS na soukromý 
mobilní telefon

3)  jiný – uveďte ................................
...................................................................
...................................................................

Možnost hlasování do 31. 3. 2011
e-mailem:  
obec@rostoklaty.cz
anketní lístky – doručte na OÚ 
Rostoklaty

Jan Psota ml., 
kronikář obce Rostoklaty

R oku  1716  byla  Marií  Terezií 
Savojskou oddělena Nová Ves 

od  plaňanského  panství  a  připoje
na  k  panství  Kostelec  nad  Černý
mi  lesy.  Připomíná  se  šenkýř  Ma
těj Novák, který byl 4. února 1716 
v Českém Brodě po složení přísahy 
propuštěn z poddanství ke Kostelci. 

Roku  1719  byli  Václav  Bureš 
a  Matěj  Novák  z  Nové Vsi  v  po
dezření  z  kacířství.  30.  12.  řádili 
na silnici u Nové Vsi 4  loupežníci 
na koních, kteří okradli Zikmunda 
Gabriele z Lukančic. Roku 1740 se 
připomíná šenkýřka Anna Zvolská. 

Náboženské poměry se od vydá
ní  tolerančního  patentu  roku  1781 
císařem  Josefem  II.  ustálily,  evan
gelická církev byla veřejně uznána. 
Ve Kšelích vznikl první evangelický sbor, 
k němuž se svobodně hlásili  tajní evan
gelíci. Mezi prvními se uvádí 28. června 
1784 Jiří a Kateřina Burešovi z Nové Vsi 
s dětmi. Roku 1785 bylo ve vsi 16 domů 
(sedláci  Jan  Klindera,  Jakub  Růžička, 
Václav  Háva,  Jiří  Bureš,  Jan  Skala,  Jan 
Chroust,  Jan  Šťovík,  chalupníci  vdova 
Stránská  a  Jakub  Růžička,  domkaři  Jan 

Drška,  Josef  Jaroš,  Franc  Pošíval,  Jan 
Rathouský, hospoda  Jana Brože, obecní 
kovárna a pastouška). Rychtářem byl Jan 
Chroust. 

Roku  1799  tábořili  v  Nové  Vsi  ruští 
vojáci  coby  spojenci  rakouského  císaře 
proti  Napoleonovi.  Od  7.  července  zde 
tábořili Vigborgští a Muromští mušketýři 
a Titovi myslivci po 10 dní.

Roku  1843  měla  Nová  Ves  23 
domů  a  197  obyvatel  včetně  sedmi 
protestantů,  jedné  židovské  rodiny 
a myslivnu. V revolučním roce 1848 
byl Janem Klinderou z Nové Vsi čp. 
4 svolán  tábor  lidu na vrchu Klepci 
u Limuz. Na tomto shromáždění pro
ti utlačování českého národa vystou
pil František Augustin Brauner, který 
se  významně  zasloužil  na  přípravě 
zákona  o  zrušení  roboty.  Rezoluce 
z tábora lidu byla předána vládě. Jan 
Klindera roku 1848 poskytl na sýp
ce svého statku v Nové Vsi útočiště 
prchajícímu páteru Václavu Krolmu
sovi,  jež  odsloužil  na  Václavském 
náměstí v Praze památnou mši před 
sochou  sv.  Václava  uprostřed  bari
kád. V červenci téhož roku byl Josef 
Klindera  zvolen  se  spolusvolavate
li  tábora  lidu  poslancem  zemského 
sněmu z českobrodského vikariátu.

Roku 1850 se stala samostatnou kata
strální  i místní obcí s vlastním obecním 
úřadem.  Od  roku  1960  je  Nová  Ves  II 
(v pořadí druhá obec na Kolínsku)  sou
částí  Rostoklat  jako  místní  část.  Dne 
31. prosince 2009 zde žilo 111 obyvatel 
ve 33 domech. 

(V příštím pokračování se budeme za-
bývat historií Rostoklat.)

Historie Nové Vsi II a Rostoklat 3. část

Kříž z roku 1875.

Mapa 
škvoreckého 
panství

N a účtě v Komerční bance je pro ob
novu kostela 380 893,26 Kč. Tento 

účet je zastupitelstvem vnímán jako spo
řicí a doposud veškeré finance na opra
vu kostela byly hrazeny z běžného účtu 
obce.  Smlouva  uzavřená  s  bankou  nám 
zajistila  nulové  poplatky  za  vedení 
účtu. Odečítáno je měsíčně pouze 20 Kč 
za odeslání výpisu.

V minulém týdnu jsme obdrželi pozi
tivní zprávu z Ministerstva kultury ČR. 
Získali  jsme  dotaci  ve  výši  630  tis.  Kč 
na  statické  zajištění  zdiva,  odvlhčení 
a odvodnění objektu. Spoluúčast obce je 
10  %. V  následujících  dnech  proběhne 
schůzka s projektantem, se kterým bude 
určen  rozsah  prací,  tak  aby  odpovídal 
přidělené dotaci. Připraven je položkový 
rozpočet a zahájeno výběrové řízení. Prá
ce musí být dokončeny do 31. 12. 2011.

Kostel 
sv. Martina

ANKETA
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Pozvánka na jarní obecní 
brigádu

Kdy? sobota 26. března 2011 
od 8 hod
Kde? Rostoklaty, přístupová 
cesta k zastávce ČD, směr 
Kolín

Nářadí s sebou (hrábě, sekera, 
zahradní nůžky, pila, pilka atd.)
Občerstvení zdarma zajistí OÚ 

Životní jubilea
Růžena Mokošínová, Jana 
Nedvědová, Václav Drbal, 
Vladislav Beránek, Zuzana 
Strnadová, Jaroslav Svoboda, 
Peter Čipkala, Ladislav 
Hegedus z Rostoklat,
Jaroslav Šmíd z Nové Vsi II

kulaté výročí:
Jindra Kolankiewiczová z Ros-
toklat

BIO odpad
Pokud jste si objednali nádo-
by na komunální a BIO odpad 
jsou k vyzvednutí na OÚ.

Sběr železného šrotu
Fotbalový klub Traverza 
uskuteční v sobotu 12. března 
2011 sběr železného šrotu.
Šrot připravte na chodníky až 
v den svozu od 7.30 hod.

Neplatiči
Jste od 1. 3. 2011 neplatič 
za místní poplatek svozu 
komunálního odpadu? 
Na obecním úřadě si můžete 
domluvit splátkový kalendář 
či si svůj dluh odpracovat.

S talo  se  již  příjemnou  tra
dicí,  že  se  každoročně 

setkáváme na Klepci při příle
žitosti  konání  regionální  akce 
Den  Země  na  Klepci.  Vloni 
jsme  přivítali  rekordních  700 
návštěvníků, pro něž připravily 
děti  základních  a  mateřských 
škol bohatý program, doplněný 
o prezentace domácích produk
tů  ze  široké  nabídky  místních 
obcí a sdružení, ekologicky za
měřené přednášky a nechyběla 
ani vžitá (dnes můžeme říci tra
diční) scénka O slouhovi a zlé 
selce,  představující  staletou 
legendu  o  vzniku  stejnojmen
ného  kamene  na  Klepci.  Pro 
děti  byly  připraveny  výtvarné 
dílny, sladkosti i lunapark v po

době  skákacího  hradu  –  vše 
s ohledem na skutečnost, že jde 
o openair akci na území chrá
něné lokality. 

Den  Země  na  Klepci  není 
pouhou  nezávislou  oslavou 
jara,  je slavností  regionu a na
šich obcí. Na této akci se sezna
mujeme  s  přírodou,  tradicemi, 
minulostí, s přáteli i sousedy. Je 
to akce, která je otevřena široké 
veřejnosti. 

V  lednu  se  uskutečnila  or
ganizační  schůzka  zástupců 
pořadatelských  obcí  Přišimas 
a Tismic, několika mateřských 
škol,  sdružení  a obcí,  kteří  se 
seznamovali  s  přípravami  le
tošní akce, řešením nedostatků 
z  minulých  let  a  nastíněním 

programu.  Termín  je  navržen 
na  sobotu  23.  dubna  2011 
od  14  hodin.  Letos  vzhledem 
k pátému  jubileu akce připra
vujeme  křest  nové  publikace 
o  Klepci,  kde  se  objeví  nová 
historie,  odtajněné  pověs
ti  a  skutečný  význam  vrchu. 
Společně  s  námi  se  představí 
nové  obce,  sdružení,  region 
Pošembeří představí projekt se 
zaměřením na ekologii. 

Program bude zahájen u zato
pených jezírek u Limuz s ozvu
čením.  Dovolujeme  si  vás  po
zvat  ke  spoluúčasti.  Obracíme 
se  na  vás,  kteří  máte  v  rámci 
své obce, soukromé společnos
ti,  občanského  sdružení  nebo 
mateřské  a  základní  školy  zá

jem  představit  a  prezentovat 
veřejnosti  svou  činnost  a  vý
robky. Zveme mezi nás i folko
vé hudebníky a přátele regionu. 
Akce není přístupná pouťovým 
stánkům a atrakcím! 

Jan Psota ml.,  
koordinátor akce

Kontakt na koordinátora 
akce: 
mobil 777 170 843, 
email: psotajan@seznam.cz

Den Země na Klepci

Sčítání lidu krok za krokem 
je  nutné  odeslat  či  odevzdat  formuláře 
do 14. dubna 2011.

a) Vyplnění formulářů online
Nejjednodušší  a  nejrychlejší  způsob, 

jak formuláře odeslat, je internet. Od roz
hodného okamžiku bude možné na www.
scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře 
online. 

Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře 
na  internetu,  potřebujete  papírové  for
muláře,  které  vám  přinesl  sčítací  komi
sař.  Na  papírových  formulářích  najdete 
vpravo  dole  u  čárového  kódu  dva  uni
kátní  kódy  (jeden  čistě  číselný  a  jeden, 
který kombinuje čísla a písmena). Těmi 
se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se 
vám váš formulář a můžete začít vyplňo
vat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. 
Po odeslání obdržíte automatické potvr
zení o tom, že formuláře byly statistikům 
v pořádku doručeny. 

Z  důvodu  co  nejvyšší  bezpečnosti 
je  pro  online  vyplnění  potřeba  Adobe 
Acrobat  verze  9.0  a  vyšší.  Pokud  máte 
na svém počítači nižší verzi, bude přímo 
na stránkách, kde se formuláře vyplňují, 
odkaz na bezplatné stažení potřebné vyš
ší verze Acrobatu. 

b)  Osobní  odevzdání  komisaři  a  po
moc sčítacího komisaře s vyplněním

Pokud  jste  se  se  sčítacím  komisařem 
domluvili na osobním odevzdání formu

lářů, přijde komisař v domluvený čas for
muláře vyzvednout. To je také okamžik, 
kdy  vám  pomůže  s  vyplněním,  pokud 
o tuto pomoc požádáte. 

Může  se  stát,  že  se  cokoliv  ve vašem 
programu změnilo a nebudete mít mož
nost  být  v  domluvený  čas  doma.  Po
kud  vás  komisař  nezastihne,  najdete 
ve  schránce  Oznámení  o  termínu  sběru 
vyplněných  sčítacích  formulářů  s  návr
hem, kdy se komisař pro formuláře zasta
ví v termínu novém. Opět bude na tomto 

Oznámení  uvedeno  číslo  na  bezplatnou 
linku 800 97 87 02, kde je možné navr
žený termín druhé návštěvy změnit podle 
vašich potřeb. 

Pokud by vás komisař nezastihl ani po
druhé, najdete ve schránce obálku formá
tu  A4  s  předtištěnou  adresou  P.O.BOx 
a  s  Oznámením  o  náhradním  termínu 
sběru  vyplněných  sčítacích  formulářů, 
kde bude popsáno, jak můžete formuláře 
odeslat v obálce.

5. Když budete 
potřebovat pomoc

Telefon: 800 87 97 02 – bezplatná infor
mační  linka  projektu  Sčítání  lidu  domů 
a bytů 2011 (v provozu denně 8–22 hod. 
do 20. dubna 2011)
email: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař:  Úkolem  sčítacího  komisaře 
není  pouze  roznést  a  sebrat  formuláře, 
ale  také  pomoci  každému,  kdo  nebude 
některé z kolonek rozumět či nebude mít 
sílu  sám  formuláře  vyplnit.  V  takovém 
případě  jsou komisaři  připraveni  nechat 
si údaje např. od nemocného, staršího či 
nevidomého člověka nadiktovat a formu
láře za ně kompletně vyplní. 

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, 

domů a bytů 2011

Základní termíny sčítání lidu

26. února – začala bezplatná linka 
800 87 97 02 (denně 8.00–22.00 
hod.) 

Komisař vhodí do schránky lísteček 
s návrhem termínu, kdy do dané 
domácnosti přinese sčítací formuláře 
(nejpozději 6. března).

25. března – končí roznáška formulářů

26. března – je možné začít odevzdá-
vat vyplněné sčítací formuláře. (Přes 
internet, předání sčítacímu komisaři, 
poštou v obálce nebo na kterékoliv 
poště)

14. dubna – do tohoto dne mají všichni 
podle zákona odevzdat formuláře 

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 28. 2. 2011 je 

380 893,26 Kč

Nově přispěli: Anna Krákorová, 
Krištof Štefan, Stanislav 

Lánik, Rostoklaty

1. Blíží se 
první návštěva komisaře. 

Ještě  předtím,  než  sčítací  komisaři  začnou 
roznášet  sčítací  formuláře,  najde  každá  do
mácnost ve své schránce  letáček se základ
ními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tím
to  letáčkem bude v každé schránce  lísteček 
Informace o kontaktních osobách a místech, 
kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, 
který  formuláře  přinese,  číslo  jeho  průkazu 
a  termín, kdy do domácnosti  přijde.  Jméno 
komisaře  a  číslo  obvodu,  ve  kterém  prová
dí  sčítání,  bude  možné  ověřit  v  každé  obci 
na  úřední  desce.  Čas  návštěvy  budou  volit 
komisaři nejčastěji v pracovní den v podve
čer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. 
Materiály budou komisaři roznášet do schrá
nek do 6. března 2011.

2. Jak poznám 
sčítacího komisaře?

Sčítací  komisař  se  bude  při  roznosu  for
mulářů  prokazovat  speciálním  průkazem 
sčítacího  komisaře,  který  bude  předkládat 
při  návštěvě  v  každé  domácnosti  společně 
s občanským průkazem. Zároveň bude mít 
přes rameno modrou tašku s velkým žlutým 
logem České pošty. 

3. Komisaři 
roznášejí formuláře

Sčítací komisaři navštíví od 7. do 25. břez
na každou domácnost v ČR a předají jí do
tazníky  pro  všechny  osoby,  které  tam  žijí 
(včetně návštěv či podnájemníků, kteří bu
dou v době rozhodného okamžiku v domác
nosti třeba jen přechodně). 

Komisař  přinese  do  domácnosti  celkem 
tři formuláře s vysvětlivkami: 

Zelený  sčítací  list  osoby  (každý  člověk 
v domácnosti dostane svůj vlastní)

Žlutý bytový  list  (každá domácnost do
stane jeden)

Oranžový  domovní  list  (ten  dostanou 
pouze majitelé nebo správci domů)

Osoba starší 15 let může převzít formulá
ře pro všechny členy domácnosti. Formuláře 
vám komisaři předají osobně proti podpisu. 

Pokud vás zastihne komisař v místě vaše
ho trvalého bydliště, bude už  na formuláři 
dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. 
Pokud vám bude formuláře předávat na jiné 
adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ruč
ně do prázdného formuláře.

Při předání formulářů se vás komisař ze
ptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné 
formuláře  odevzdat,  a  nabídne  vám  tři  zá
kladní možnosti:

1) Online vyplnění a odeslání na internetu
2)  Osobní  odevzdání  komisaři  (pokud 

preferujete  tuto  cestu,  komisař  si  s  vámi 
hned  domluví  termín  schůzky,  kdy  přijde 
formuláře vyzvednout)

3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.BOx 
ČSÚ  (pokud  vyberete  tuto  možnost,  předá 
vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, 
žádné  poštovné  v  tomto  případě  domácnost 
neplatí) 

Pokud  komisaře  kdokoliv  požádá  o  po
moc  s  vyplněním,  vždy  mu  vyjde  vstříc 
a pomůže. 

Pro cizince a národnostní menšiny budou 
připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (an
gličtina,  němčina,  ruština,  romština,  viet
namština, francouzština, ukrajinština a pol
ština).

2a)  Co  když  se  mi  navržený  termín  ná
vštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma?

Pokud  vás  sčítací  komisař  nezastih
ne  v  avizovaném  termínu,  vhodí  vám 
do schránky Oznámení o termínu doručení 
sčítacích  formulářů,  kde  bude  opět  uvede
no jméno komisaře, číslo průkazu a termín, 
kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani 
druhý  termín nevyhovoval, můžete  zavolat 
na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domlu
vit si jiný čas návštěvy. 

Pokud  vás  pak  ani  podruhé  komisař  ne
zastihne,  najdete  ve  schránce  Oznámení 
o náhradním termínu doručení sčítacích for
mulářů s informací, že si můžete formuláře 
vyzvednout  na  tzv.  sběrném  místě  do  14. 
dubna. V praxi bude sběrným místem jedna 
z větších pošt ve vašem regionu. 

3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. 

Půlnoc z 25. na 26. března  je  tzv.  rozhod
ným okamžikem sčítání. Informace do sčí
tacích  formulářů  se vyplňují podle  skuteč
nosti platné v tento rozhodný okamžik. 

Příklad: 
Pokud  se  miminko  narodilo  dvě  hodiny 

po  půlnoci,  ještě  nebylo  v  rozhodný  oka
mžik na světě a do sčítání se nepočítá. Po
kud  se  ale  narodilo  hodinu  před  půlnocí, 
v  rozhodný  okamžik  mezi  námi  bylo  a  je 
třeba jej do sčítání uvést. 

Po rozhodném okamžiku začíná sběr for
mulářů. 

4. Sběr vyplněných 
formulářů

Už  při  návštěvě  komisaře  jste  se  dohodli, 
jestli  vyplníte  formuláře  online,  předá
te  je  komisaři  osobně  nebo  zda  je  odešle
te  v  obálce.  Ať  zvolíte  kteroukoliv  cestu, 


