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Vánoční stromeček se v Nové Vsi II
rozsvítil druhý Adventní víkend
J

eště v páteční podvečer to
vypadalo, že se sněhu nedočkáme. Venku řádil jen silný
vítr. Meteorologové předpovídali sníh na horách a v nížinách jen ojediněle. Ale my
jsme se probudili do sobotního
pocukrovaného rána. To nás
potěšilo, protože sníh k Vánocům patří. Ne, že bychom již
slavili vánoční svátky v kruhu
svých blízkých, ale chystali
jsme se s děti v Nové Vsi II na
zdobení stromečku.
Program obohatily i samy
děti, když zazpívaly koledy
a zarecitovaly básničky.
Všichni jsme si mohli připomenout písničky s vánoční
atmosférou, které nám zazpíval a na kytaru zahrál Ruda
Riga a Martin Pecka, jehož
doprovázela harmonika.
Pro děti byly připraveny dárky a na všechny čekalo malé
občerstvení.
Chtěla bych poděkovat
všem, kteří se na akci podíleli,
a to nejen organizačně, ale
i ﬁnančně. Do nadcházejícího
roku přeji všem zdraví, radost
a úsměvy našich nejmenších, protože to je pro nás ten
nejlepší dárek, který můžeme
dostat.
za Osadní výbor
Ivana Večeřová

leden
2014
číslo 108

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

zdroj: rajče.net Kladivovi

Slovo starostky

POZVÁNKA

P

řejeme Vám všem do nového roku 2014 hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a dobré nálady, s úsměvem jde všechno
lépe.
V letošním roce bude dokončena stavba tlakové kanalizace, po kolaudaci bude kanalizace a ČOV uvedena do ročního
zkušebního provozu, který nám dá čas na správné nastavení
činnosti kanalizace. Poskytovateli dotace budeme předkládat závěrečné vyhodnocení společně se žádostí o proplacení
přidělené dotace. Počasí stavbě velmi přeje, osazeno je 99 %
čerpacích šachet. Položeno je 100 % řadů. V lednu budou
pokračovat práce na spárování ČŠ, budou instalována čerpadla,
pokračují práce na budově ČOV, samozřejmě budou obnovovány povrchy poškozené stavbou. Připomínám, že vítáme Vaše
připomínky a upozornění ke stavbě. Společně s technickým
dozorem i stavbyvedoucím děláme vše pro to, aby jste byli
minimálně omezeni stavbou a byli maximálně spokojeni.

Myslivecké sdružení Rostoklaty
Vás srdečně zve
v sobotu 11. ledna 2014 od 20 hod
do kulturního domu na tradiční ples

P

řes napnutý obecní rozpočet jsme pamatovali na podporu místních spolků a osadního výboru, i letos ﬁnančně
podpoříme jejich kulturní a společenské aktivity a společně se
můžeme těšit na spoustu již tradičních akcí.

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.
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Radka Nováková
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Klub Chroustík
Chroustík začíná v novém roce
ve čtvrtek 9. ledna od 16 hodin
v zasedací místnosti.
Těšíme se na Vás,
Jarka Šermauerová

Jubilea
Josef Mestek,

Bohuslav Nezavdal,
Drahoslava Buriánová,
Jan Košťál, Jaroslav Hrábek,
Jaroslav Strnad, Jaroslav Stejskal,
Dagmar Vernerová,
Květoslava Mokošínová,
Emílie Hamtáková, Olga Malíková,
Jiřina Jouglová, všichni z Rostoklat
kulaté výročí: Stanislav Chrpa
z Rostoklat

Poplatek za svoz
komunálního odpadu
za rok 2014
Z

astupitelstvo obce schválilo
poplatek ve stejné výši jako
v roce 2013, tj. 600 korun za poplatníka.
Poplatníkem je každá fyzická osoba (i bez trvalého pobytu
v obci), při jejíž činnosti vzniká
komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální
odpad.
Obecní úřad připravil formulář pro vlastníka nemovitosti, kde
vlastník uvede jmenný seznam
osob, které se v nemovitosti zdržují. Vyplněný formulář, prosíme,

předejte nejpozději při úhradě poplatku.

Splatnost poplatku:
Od středy 13. ledna do 28. února
2014 v úředních hodinách (pondělí a středa 9–13 hod a 17–19 hod)
v kanceláři OÚ.
Známky roku 2013 platí do
28. 2. 2014.
Poplatek za psa zůstal beze změny, první pes v nemovitosti 100 korun, každý další 150 korun.
BIO odpad bude opět svážen
v letních měsících, známky jsou
zájemcům poskytovány zdarma.

Dětský klub Medvídek
O

d 1. 11. 2013 započal svou činnost
dětský klub Medvídek. Maminky,
tatínkové či babičky s dětmi ve věku
0–4 roky se v něm pravidelně scházejí
každý pátek v době od 10 do 12 hodin
v zasedací místnosti OÚ Rostoklaty.
Děti mají k dispozici provizorní herničku s hračkami jako jsou auta, skládačky, míče, motorka, kostky, pěnové
puzzle, tatrovka, bazének s míčky, knihy a cokoliv, co si děti aktuálně přinesou. Čas si najdeme i na cvičení s dětmi,
které se občas zvrhne v nezájem dětí
a cvičení rodičů :). Děti zde mají pří-
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ležitost se vzájemně poznat, podělit se
o hračky, komunikovat a odkoukat nové
„lumpárničky“.
Maminky či tatínkové zase mají
možnost si popovídat a vzájemně se
ujistit, že každý „medvídek“ má své
světlé i zlobící dny, takže není potřeba
se z toho všeho rodičovství příliš znepokojovat.
Moc bych chtěla poděkovat paní
starostce Radce Novákové a paní ekonomce Jitce Valachové, které mi velmi
pomohly s počáteční organizací projektu a následně i výbavou herničky. Díky

nim nás každý pátek vítá vyhřáté, čisté
a provoněné prostředí, kde si děti mohou
pohodlně hrát na teplém koberci. Dámy,
za všechny děti a jejich doprovody Vám
tímto děkuji za ochotu a vstřícnost.
Setkávání našich „medvídků“ bude pokračovat i v roce 2014 a to od 10. 1. 2014
v obvyklém čase. Na všechny stávající
i nové účastníky se už moc těšíme. Informace o klubu si můžete také zjistit
na webu: klubmedvídek.webnode.cz.
A abych nezapomněla, vstup je zdarma!
Jitka Hříbková
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Historie domů v Rostoklatech
N

a návrh kronikáře Zastupitelstvo obce na schůzi konané
25. února 2013 rozhodlo o pořízení soupisu (knihy) o historii domů
a obyvatel Rostoklat. Novoveští
si asi postesknou, že soupis připravujeme jen pro Rostoklaty
a na Novou Ves II zapomínáme,
ale není tomu tak. Domy Nové
Vsi totiž v roce 2002 zpracoval
Ing. Zdeněk Bambásek, CSc.
Zájemci mohou do této práce nahlédnout v úředních hodinách na
OÚ, materiál bude postupně zveřejňován ve Zvěstovateli. Rostoklaty částečně zpracoval ředitel
školy František Holub v kronice
k rokům 1785 a 1923, další kronikáři přidali soupisy domů z let
1948, 1978 a naposledy 2007.
Na těchto údajích můžeme stavět
a rozšířit je, co vy na to?
Práce pana Bambáska i myšlenka bývalého starosty pana
Josefa Lukáše zpracovat knihu
o domech i pro Rostoklaty jsou
pro mě impulsem psát. V průběhu let 2013–2014 získávám materiály
z archivů a zpracovávám chronologické
vlastnictví jednotlivých domů a obyvatel, které lze u těch nejstarších selských
usedlostí vysledovat až do roku 1631.
U nejstarších domů bude výchozím
bodem Berní rula a na ní navazující záznamy vytažené z purkrechtních a pozemkových knih, katastrů, sčítacích
operátů, až po seznamy obyvatel v kronice. Vzniknou karty k jednotlivým domům (čp. 1–165), kde soustředíme ucelené údaje od zjištěné výstavby domu,
jeho vývoje, inventáře, života usedlých
rodin, vlastnických změn, živelních katastrof (požárů), chovu zvířectva, až po
rozlohu polí, zaměstnání obyvatel až po
současné majitele, které nebyly dosud
zpracovány a samozřejmě s vyloučením
citlivých údajů.

Obsah knihy:
I. Historie v číslech
 stručná historie, výklad a vývoj jména
obce, první listinná zmínka, správní
členění,
 statistika domů a obyvatel, starostové, faráři, učitelé, legionáři, živnosti,
osobnosti
II. Obraz vsi v pramenech
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vizitace far, berní rula, purkrechtní
registra, tereziánský a josefínský katastr,
 pozemkové knihy, stabilní katastr, sčítací archy, topograﬁcká a mapová díla


III. Domy dle čísel popisných
(1654–1954)
 soupis domů a obyvatel, výstavba,
změny vlastnictví, ceny domů, velikost pozemků,
 požáry, inventáře, zvířectvo, historické fotograﬁe, použité zkratky a zdroje
 Ptáte se – 1) Mohu jako majitel domu
v Rostoklatech nějakým způsobem
přispět do knihy? 2) A co ochrana
osobních údajů? 3) Bude soupis komukoliv veřejně přístupný?
1) Vítáme spolupráci každého občana, pamětníka i rodáka v rámci doplnění
soupisu či reprezentační karty vašeho
popisného čísla. Máte-li ve svém albu
staré fotograﬁe domu nebo jeho obyvatel, pohlednice s domy, staré kupní smlouvy, novinové výstřižky nebo
jakékoliv materiály, ale i cenné rady
a informace které chcete poskytnout ke
zpracování, můžete se obrátit na Obecní úřad, nebo na mou emailovou adresu
psotajan@seznam.cz, kam můžete zasílat obrázky nebo informace. Zapůjčené

materiály nafotíme a vrátíme. V případě, že máte obavy materiály zapůjčit,
rád po dohodě s Vámi přijedu a naskenuji je třeba u Vás doma (jsem vybaven
přenosným počítačem a skenerem).
2) Historie každého popisného čísla
bude zpracována od prvního zjištěného majitele až po současného vlastníka.
Pro zachování ochrany osobních údajů
NEBUDOU v soupisu od roku 1954
až po současnost uváděny soukromé
nebo citlivé informace typu výměry,
nabytí pozemků, domu nebo parcely,
podíly vlastnictví ani rodinný stav majitelů – pouze jméno, příjmení majitele
a současná fotograﬁe domu. Pakliže
kdokoliv ze současných majitelů domů
v Rostoklatech nesouhlasí s uvedením
svého jména a příjmení v soupisu, může
ve lhůtě do 1. 1. 2015 tuto skutečnost
oznámit na Obecním úřadě a jeho jméno
vynecháme.
3) Soupis uzavřený ke dni 1. 1. 2015
poslouží pro vydání knihy, kterou bude
možné použít například jako dárek jubilantům žijícím v obci, případně budou
její části zveřejněny jako seriál ve Zvěstovateli nebo na webu obce. Originál
knihy bude uložen na OÚ. O možnosti
prodeje knihy ještě není rozhodnuto.
Jan Psota ml., kronikář obce
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