
Obecní jarní brigády
V sobotu 26. 3. 2011 se 
uskutečnila jarní brigáda. 
Děkuji členům SDH, Rybářům, 
TJ Sokol a několika dalším 
občanům, kteří sobotu strávili 
nelehkou prací a zkulturnili 
prostor přístupové cesty 
k zastávce ČD – směr Praha 
(viz foto). Aby došlo ke zvý-
šení bezpečnosti občanů, bylo 
vykáceno roští lemující cestu 
k vlaku. České dráhy poskytly 
zdarma barvu na zábradlí. Vý-
sledek práce přibližně 15 osob 
jste mohli posoudit sami.

V sobotu 9. dubna se sejde-
me v 8 hod. znovu, tentokrát 
je před námi úprava cesty 
k zastávce směr Kolín. Rádi 
přivítáme i vás. Občerstvení 
zajištěno.

Osadní výbor Nová Ves II 
vás zve na jarní úklid této 
části obce 

Kdy: sobota 9. dubna od 9.00 
do 14.00 hod.

Co budeme uklízet: Hrabat 
okolo rybníka a křížku, sbírat 
papírky.

V případě, že se nechcete 
účastnit společného úklidu, 
žádáme vás, abyste si uklidili, 
příp. vyhrabali trávu před 
vaším domem.

Občerstvení zajištěno.

Radka Nováková
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V  minulém Zvěstovateli jsme 
zveřejnili anketu s otázkou 

„Jaký preferujete způsob poskyto-
vání informací z OÚ?“ Celkem hla-
sovalo 25 občanů. To není mnoho, 
ale výsledky byly jasné, s převahou 
23 hlasů zvítězil systém SMS. 
Správce počítačové sítě instaloval 
software, jehož pomocí vám bude-
me zdarma odesílat SMS. Pomocí 
SMS vás budeme informovat 
o termínech svozu nebezpečného 
a velkoobjemového odpadu, zahá-
jení a ukončení svozu BIO odpadu, 
o hlášených výpadcích elektrické 
energie, o konaných společenských 
akcí a o dalším dění v obci. 

Pokud máte zájem přihlásit se 
do nového informačního systému, 
stačí vyplnit přiloženou přihlášku. 
Vyplňte jméno, příjmení, číslo mo-
bilního telefonu a uveďte operátora, 
připojte svůj podpis. V okamžiku, 
kdy OÚ doručíte přihlášku, budete 
zařazeni do adresáře. Změníte-li 
číslo telefonu či nebudete mít další 
zájem o zasílání SMS, písemně 
toto oznamte OÚ, obratem prove-
deme změnu či výmaz.

Z astupitelstvo obce na svém 
zasedání dne 28. února 2011 

ustanovilo dle zákona o obcích 
č. 128/2000 Sb. § 120 nové složení 
Osadního výboru Nové Vsi II. 
Předsedkyní byla jmenována Ivana 
Večeřová, výbor je pětičlenný. Co 
by mělo být cílem činnosti OV? 
Činnost OV by měla být zaměřena 
na pomoc novoveským občanům 
při řešení veřejných a občanských 
záležitostí. OV bude podávat pod-
něty a návrhy zastupitelstvu obce 
na činnost v NV II. Ve Zvěstovateli 
a webu obce má OV nově zřízenou 
rubriku. Přejme si, aby spolupráce 
vedla ke spokojenosti a rozvoji 
Nové Vsi II.

Slovo 
starostky

Jan Psota ml., 
kronikář obce Rostoklaty

Rostoklaty  leží  tři  a  půl  kilometru  zá-
padně  od  Českého  Brodu  a  kilometr 

tímtéž směrem od Nové Vsi II. Vesnice leží 
v nadmořské výšce 255 metrů a protínají ji 
dvě důležité dopravní komunikace – silnice 
I/12 a železniční trať 011 z Prahy do Kolí-
na.  Uprostřed  vsi  najdeme  rybniční  nádrž 
z  roku  1841,  ale  i  kulturní  památky  –  ba-
rokní kostel sv. Martina, od roku 2008 ma-
jetkem  obce,  barokní  bránu  selské 
usedlosti čp. 6 z 18. století a venkov-
skou usedlost čp. 14 bez brány. Mezi 
zajímavé památky patří i kříže z roku 
1824 a 1870.

Nejstarší  známky  osídlení  Rosto-
klat sahají až do mladší doby bron-
zové (1000 let př. n. l.), kdy zde byly 
v  minulosti  nalezeny  střepy  kultury 
knovízské. Osada byla založena na rovinaté 
planině  uprostřed  hustých  knížecích  hvoz-
dů,  které  se  kdysi  rozkládaly  od  Prahy  až 
k Sázavě, a tak bylo pro založení vsi nutné 
„vyklátit roští“; od té doby se vzniklá osada 
nazývala Chroustoklaty. Z dob slovanských 
hradišť  doznívají  v  těchto  místech  ohlasy 
staré legendy Václava Hájka z Libočan situ-
ované k roku 925, kdy se u vsi Hruškoklat 
střetli přemyslovský kníže Václav s kouřim-
ským knížetem Radslavem Zlickým. Když 
Radslav  spatřil  nad  hlavou  Václava  zlatý 
kříž, poklekl před ním a pokořil  se  svému 
bratrovi. Po smíření  jeli spolu do Žitomíře 
(Štolmíře), kde se domluvili na tom, že již 
nikdy nebudou stát zbrojně proti sobě.

První  listina  hovořící  o  Rostoklatech 
pochází  z  23.  května  1295.  Týká  se  pro-
deje  vsi  Bylan  a  jako  svědci  se  v  ní  mezi 
jinými zemany uvádí Zdeslav se synem Ja-
nem z Chrustoklat. Po něm se připomíná 
roku  1332 Zdeslav,  který  odkázal  klášteru 
v Břevnově 170 kop grošů. Jeho bratr Před-
bor  z  Chrustoklat  byl  nejprve  proboštem 
v Polici  a v  letech 1336–60 opatem Břev-
novského kláštera. Roku 1341 se mu poda-
řilo  rozšířit  klášterní  panství  přikoupením 
Petrovic,  Petroviček  a  Dřevíče  od  Hynka 
Berky  z  Dubé.  Majitelem  vsi  byl  pražský 
měšťan  Menhart Rokycanský,  který  dr-
žel  osadu  zejména  22.  března  1346,  kdy 
v závěti uvádí  také plat 2½ kopy Oldřicha 

z Chrustoklat. V polovině 14. století se při-
pomíná kostel  sv. Martina. Patronátní  prá-
vo uplatnil v Rostoklatech roku 1358 císař 
a král Karel IV., aby dosadil faráře Bohuň-
ka na místo zemřelého Kryštofa. Bohuněk 
však téhož roku toto místo směnil s Petrem 
z  Talmberka,  kanovníkem  kostela  sv.  Jiří 
v  Praze.  Roku  1368  král  směnil  patronát 
ke  kostelu  s  Vyšehradskou kapitulou, 
coby náhradu za kostel Panny Marie v Pra-
ze  na  Trávníčku,  který  daroval  nově  zalo-
ženému klášteru servitů. Při kostele vzniká 

prebenda,  jíž měl  roku 1380  vyšehradský 
kanovník Markvart ze Soběšína. Ten také 
dosadil faráře Hanuše za Jana. Po něm zde 
v  letech 1393–1400  působil  významný  fa-
rář mistr Jiří z Bora, který se stal později 
generálním vikářem pražského arcibiskupa. 
Novému  knězi  byla  odpuštěna  povinnost 
bydlet na faře. Roku 1399 poslal papežský 
desátek 48 grošů a následujícího roku arci-
biskup Olbram ze Škvorce dosadil nového 
kněze Mikuláše. Roku 1403 zemřel a patron 
Jan z Dědibab  jmenoval  na  faru Domini-
ka  z Budějovic. Na  faře  se potom  střídalo 
několik farářů: Petr, Mikuláš, Odolen a na-
konec  od  roku  1404 Vavřinec.  Roku  1414 
uvedl  místní  farář  nového  kněze  Martina 
z Mnichova do Tismic.

Za  husitských  válek  byly  roku  1421  za-
brány  faře  dvory  v  Chroustoklatech  a  po-
stoupeny  sládkovi Janovi z Prahy.  Roku 
1454  ves  zapsal  a  zastavil  král  Ladislav 
s  Doubravčicemi  a  dvorem  v  Dolánkách 
Heřmanu ze Zhořevsi za 400 kop. V roce 
1460  žádal  Pavián  z  Nové  Vsi  poručníky 
v  Českém  Brodě,  aby  mu  zaplatili  kalich 
pro kostel v Rostoklatech. 9. prosince 1478 
prodala  Dorota z Borotína,  roční  plat  12 
kop  grošů  na  rychtě  v  Kouřimi  a  Chrus-
toklatech  králi Vladislavovi.  Na  tento  plat 
si  však  činila  nároky  Kateřina  z  Martinic. 
Do kostelní věže byl za Doroty roku 1479 
zavěšen nový zvon.  (pokračování příště)

Historie Nové Vsi II 
a Rostoklat 4. část

I   v  letošním  roce  zastupitelstvo  obce 
zahrnulo  do  rozpočtu  60  000  korun 

na  podporu  pořádání  kulturních  a  spo-
lečenských  akcí.  Místní  spolky  a  nově 
Osadní výbor byly vyzvány k předložení 
plánovaných  akcí.  Letos  byl  předložen 
rekordní  počet  návrhů.  Nejaktivnějším 
spolkem  se  stalo  SDH.  Co  si  pro  nás 
spolky a OV připravily? 

SDH Rostoklaty
n  30. dubna pálení čarodějnic a stavění 

májů
n  14. května Hasičské závody
n  říjen Drakiáda
n  3. prosince Mikulášská diskotéka
n  Nejistý je Pivní festival v červnu či 

červenci

TJ Sokol Traverza Rostoklaty
n  25. června Sportovní zábava

Rybářský spolek Rostoklaty
n  7. května Otevírání rybníka
n  3. září Prázdniny jsou fuč

Myslivecké sdružení Rostoklaty
n  prosinec 2011 Poslední leč

Osadní výbor Nová Ves II
n  červen 2011 Těšíme se na léto
n  prosinec 2011 Zdobení vánočního 

stromu

Osadní výbor
n  Návrh na pořádání výletu do zoo. 

O příspěvku bude rozhodnuto dle 
zájmu občanů.

Výše příspěvku Obecního úřadu zále-
ží na druhu a náročnosti pořádané akce. 
Na  akci  s  živou  kapelou  OÚ  přispívá 
10  000 korun.  Ostatní  akce  jsou  posu-
zovány  jednotlivě.  Zastupitelé  obce  se 
rozhodli  podpořit  všechny  jisté  akce. 
Vzhledem k nárůstu počtu akcí a záměru 
zachování výše příspěvku byla rozpočto-
vaná částka navýšena na 69 000 korun.

Pozvánky  na  jednotlivé  akce  nalez-
nete ve Zvěstovateli, webu a nově SMS 
 zprávou.

Spolková činnost v roce 2011

Hyacint modrý



Obnova lipové aleje 
v Nové Vsi II

Rostoklatský občan Jiří 
Mokošín předložil na ledno-
vém zasedání zastupitelstva 
obce návrh obnovy – výsad-
by lipové aleje v Nové Vsi II. 
Zastupitelé ohodnotili aktivní 
přístup, návrh přijali a finanč-
ně podpořili. S minimálním 
nákladem bylo vysázeno 
23 lip. Vedení obce rozhodlo, 
že pařezy vzniklé loňským 
kácením budou stejně jako 
na hřbitově odfrézovány. 

Krásu obnovené aleje bude-
me moci posoudit za několik 
let.

Zahájení svozu BIO 
odpadu

První svoz BIO odpadu bude 
zahájen v úterý 19. dubna. BIO 
odpad bude svážen každý 
sudý týden, komunální odpad 
v lichém týdnu.

Životní jubilea
Alena Svatoňová, Jiří Doležal, 
Ladislav Kubelka, Marie 
Sejrková, Helena Nováková, 
Danuše Lauberová, Emilie 
Rezková, Antonín Vohánka, 
Antonie Machulková, Josef 
Struhár, Jiřina Potzová, Josef 
Apltauer, Ludmila Měchurová 
z Rostoklat 
Josef Barkóci z Nové Vsi II 

úmrtí:
zemřel Vladimír Fencl

Zřízení nového místa na pozici 
pracovník údržby obce
Informovali  jsme  vás,  že  Úřad  práce 
v  Kolíně  nám  v  letošním  roce  nebude 
přispívat na zaměstnání pracujících z ÚP. 
Zastupitelstvo  obce  rozhodlo  zřídit  no-
vou pracovní pozici dělníka, který zajistí 
údržbu obce. 

Na  výzvu,  která  byla  zveřejněna 
ve Zvěstovateli a na Úřadu práce, se při-
hlásilo  osm  zájemců,  ne  všichni  splňo-
vali předem stanovené podmínky přijetí. 
Výběrová komise zhodnotila předložené 
životopisy a vybrala jednoho uchazeče. 

Nové  pracovní  místo  vznikne  od  1. 
dubna.  Nejbližší  týdny  ukážou,  zda  ko-
mise vybrala správně. 

Zastupitelstvo obce se zástupci 
Mysliveckého sdružení (MS) 
Rostoklaty dohodlo nové nájemní 
podmínky kulturního domu (KD) 
MS  má  KD  v  pronájmu  od  roku  2005 
za cenu 6 000 Kč/rok. V roce 2010 byla 
provedena oprava kuchyně, kotelny, oka-
pů, byl vymalován sál. Vzhledem k vy-
naloženým  prostředkům,  novým  mož-
nostem pronájmu KD a nutnosti dalších 
oprav  se  zastupitelé  rozhodli,  že  je  ne-
zbytné  provést  revizi  nájemní  smlouvy 
a stanovit novou výši nájmu.

Zástupci  MS  se  účastnili  zasedá-

ní  ZO  dne  28.  3.,  kde  proběhla  disku-
se  o  představách  obce  a  možnostech 
MS.  Diskuse  byla  uzavřena  dohodou 
obou  stran.  S  MS  bude  uzavřena  nová 
nájemní  smlouva na dobu určitou,  a  to 
do 31. 12. 2011. Cena nájmu se zvyšuje 
na 12 000 Kč/rok. 

Nový Řád veřejného pohřebiště
Zastupitelstvo  obce  schválilo  dne 
28. 3. 2011 nový řád veřejného pohřebiš-
tě. Text je zveřejněn ve všech vývěskách 
obce.  Zastupitelé  přistoupili  ke  zvýše-
ní  ceny  nájmu  za  hrobové  místo.  Cena 
se  neupravovala  od  roku  2005  a  patřila 
k nejnižším v okolních obcích. 

Nový  ceník  naleznete  na  této  stránce 

dole. Zvýšení  se  týká  smluv, které mají 
splatnost v tomto a následujících letech. 

Stav veřejného osvětlení
Deštivé  a  větrné  počasí  opět  prověřilo 
stav našeho veřejného osvětlení. V Nové 
Vsi  II déšť  zkratoval přívodní kabel ve-
řejného  osvětlení  směrem  na  Český 
Brod,  který  je  na  betonových  sloupech 
v blízkosti vodiče vrchního vedení.

V Rostoklatech na státní silnici budou 
proměřeny  stávající  kabely  od  čp.  60 
do čp. 72. 

Je  jisté,  že veřejné osvětlení v Rosto-
klatech si žádá celkovou opravu. V loň-
ském roce již bylo položeno nové vedení 
u  zapínacího  bodu  u  státní  silnice  I/12. 
Výměna  el.  vedení  bude  dle  finančních 
možností  obce  pokračovat  i  v  letošním 
roce. Výpadky v Rostoklatech pokračo-
valy i během klimaticky příznivých pod-
mínek. Bylo zjištěno, že zapínací body se 
staly předmětem zájmu cizích nenechav-
ců, a úmyslně tak vystavovali občany ne-
bezpečí.  Správci  veřejného  osvětlení  se 
daří vždy VO zprovoznit během 24 hod. 

Práce na hřbitově pokračují

V  minulých  dnech  bylo  dokončeno 
kácení stromů na hřbitově. Podmín-

ky pro kácení byly velmi složité. Mani-
pulační  prostor  byl  minimální,  hrozilo 
riziko  poškození  náhrobních  kamenů. 
Firma práci zvládla profesionálně. Všech 
devět  javorů  jevilo známky hniloby, ně-

které části stromů byly již dokonce duté. 
Fotodokumentace byla pořizována v prů-
běhu  celého  kácení.  Během  kácení  do-
cházelo  k  znečišťování  blízkých  hrobů 
pilinami. 

Děkujeme  všem  majitelům  hrobových 
míst za  tolerantní přístup. Upozorňujeme, 
že  práce  nejsou  dokončeny  a  hodnocení 
stavu je předčasné. V minulých dnech byly 
frézovány pařezy. Následovat bude výsad-
ba, obnova středové cesty a oprava budovy 
sociálního zařízení.

Vyzýváme majitele hrobů, kteří zjisti-
li event. poškození hrobů činností firmy, 
která kácela stromy, aby škodu nahlásili 
na Obecní úřad do 30. dubna 2011.

Problémy s umístěním dětí 
do mateřské školy
Vzhledem  k  tomu,  že  obec  Rostoklaty 
nemá zřízenou školku, musí být naše děti 
umisťovány  ve  školkách  v  sousedních 
obcích. Na děti, které docházely do škol-
ky  v  Břežanech  II  a  Tismicích,  jsme 
z obecního rozpočtu na základě vzájem-
né smlouvy přispívali cca 7 000 Kč/dítě/
školní rok.

 V  letošním  roce nastala nová  situace 
v  umisťování  dětí  do  mateřských  škol. 
Maminky  při  zápisu  do  MŠ  v  Českém 
Brodě byly předem odmítány s odůvod-
něním, že nejsou místní a obec nemá uza-
vřenou dohodu o příspěvku za dítě. Nová 
situace si vyžádala nové řešení. Starost-
ka  zahájila  jednání  se  starosty  okolních 
obcí,  kteří  zřizuji  MŠ.  Situaci  ztěžuje 
fakt, že ročníky 2005 a 2006 jsou oprav-
du silné a kapacita školek nemůže uspo-
kojit všechny zájemce o umístění. 

Logický je i přístup ředitelů MŠ, když 
upřednostňují  místní  děti.  S  dohodou 
jsme  neuspěli  např.  v  Tuklatech,  Kou-
nicích,  Tuchorazi.  Dohodu  se  podaři-
lo  uzavřít  v  obci  Tismice  (pro  2  děti), 
v  Českém  Brodě  (pro  4  děti).  Uspěli 
jsme i v Břežanech II (počet bude znám 
až  po  zápise).  Hradešín  finišuje  s  pří-
pravami a od září otevře školku pro cca 
30  dětí.  I  tam  máme  přislíbeno  přijetí 
našich dětí.
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Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 30. 3. 2011 je 

381 573,26 Kč

Nově přispěli: O. Maliková, 
Rostoklaty

Ceník hřbitovnách služeb na pohřebišti Rostoklaty
Základní poplatky na dobu 10 let:

Poplatek za hrob (dle velikosti):
metr čtvereční krát 4 Kč
2 x 1 m = 2 m2 x 4 Kč x 10 let = 80 Kč
provoz a údržba hřbitova za 10 let 800 Kč
Celkem za hrob 880 Kč

Poplatek za dvojhrob (dle velikosti):
metr čtvereční krát 4 Kč
2 x 2m = 4m2 x 4 Kč x 10 let = 160 Kč
provoz a údržba hřbitova za 10 let 800 Kč
Celkem za dvojhrob 960 Kč

Poplatek za hrobky (dle velikosti):
metr čtvereční krát 4 Kč
2,5 x 1,5 m = 3,75 m2 x 4 Kč x 10 let = 
150 Kč
provoz a údržba hřbitova za 10 let 800 Kč
Celkem za hrobku 950 Kč

Poplatek za dvojhrobku (dle velikosti):
metr čtvereční krát 4 Kč
3,0 x 2,5 m = 7,5 m2 x 4 Kč x 10 let 300 Kč

provoz a údržba hřbitova za 10 let 800 Kč
Celkem za dvojhrobku 1 100 Kč

Poplatek za urnové místo (dle velikosti):
metr čtvereční krát 4 Kč
1 x 1 m = 1 m2 x 4 Kč x 10 let = 40 Kč
provoz a údržba hřbitova za 10 let 400 Kč
Celkem za urnové místo 440 Kč

Jednorázový poplatek za uložení urny 
50 Kč

Zvýšení základního poplatku:
Za každý i započatý 0,5 m2 včetně zpev-
něného  chodníčku  kolem  hrobu  nebo 
hrobky  započítává  se  k  celkovému  zá-
kladnímu poplatku poplatek ve výši 50 Kč.

Ceník byl schválen na ZO dne 28. 3. 2011.
Tento  ceník  slouží  jako  podklad  pro  sta-
novení  poplatku  uvedeného  ve  Smlouvě 
o nájmu hrobového místa.

Osadní výbor 
Nová Ves II
O sadní  výbor  v  Nové  Vsi  II 

byl znovu ustanoven zastupi-
telstvem obce Rostoklaty na svém 
zasedání dne 28. 2. 2011, a  to dle 
zákona  o  obcích  č.  128/2000  Sb.. 
Doznal  značných  personálních 
změn, které byly způsobeny zejmé-
na odstěhováním se občanů z obce 
nebo již nevůlí spoluobčanů nadále 
se podílet na rozvoji naší obce. Za-
stupitelstvo 
obce  stano-
vilo  počet 
členů Osadní-
ho výboru na pět. Jeho nové složení 
je následující: 

Ivana  Večeřová,  Iveta  Povolná, 
Iveta  Tibulevska,  Štefan  Vejrosta, 
Karel Strnad. 

Členové Osadního výboru dopo-
ručili zvolit svým předsedou Ivanu 
Večeřovou,  která  již  v  minulosti 
tuto  funkci  vykonávala.  Ta  byla 
zvolena i zastupitelstvem obce. 

Legislativně  je  Osadní  výbor 
v Nové Vsi II „iniciativní orgán ob-
čanů části obce Rostoklaty“, který 
má charakter pouze podpůrný a do-
poručující.

Věřím, že najdeme společné pri-
ority,  jak  zlepšit  prostředí  v  obci, 
abychom se tu cítili  ještě  lépe než 
doposud. Protože pouze společnou 
komunikací  dojdeme  k  určitému 
kompromisu řešení problémů, kte-
rých je v naší obci bezpočet.

Osadní výbor proto vyzývá obča-
ny žijící v Nové Vsi II, aby se po-
díleli na rozvoji naší obce a zapoji-
li se do práce s Osadním výborem. 
Pokud má kdokoliv z občanů zájem 
podílet  se  na  spolupráci,  může  se 
u kteréhokoliv z členů přihlásit. 

 Na stránkách www.rostoklaty.cz 
byla  zřízena  rubrika  „Osadní  vý-
bor“, kde najdete pozvánky, zápisy 
a  informace  o  činnosti  Osadního 
výboru.

 Ivana Večeřová,
předsedkyně Osadního výboru

Novinky z Rostoklat a Nové Vsi II

Nová rubrika

Pojeďte se svými dětmi do Zoologické zahrady v Praze 
Osadní výbor Nová Ves II vás a vaše děti zve v sobotu 21. května 2011 na výlet do Zoologické zahrady 

v Praze-Troji. Autobus je hrazen Obecním úřadem v Rostoklatech.
Přihlásit se můžete na obec@rostoklaty.cz do 27. 4. 2011. Výlet se uskuteční pouze v případě 

dostatečného počtu zájemců 


