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VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 

 

Ve dnech 7.-8. října 2016 proběhly volby do zastupitelstev krajů. Z 390 zapsaných 
voličů uplatnilo svůj hlas 118 občanů Rostoklat a Nové Vsi II. Pro neplatnost 1 hlasu 
bylo uznáno 117 hlasů a volební účast v obci tvořilo 30,26 %. Z dvaceti stran dosáhlo 
5 % hranici 7 stran. Na úrovni krajských výsledků zvítězila za Středočeský kraj strana 
ANO 2011 se ziskem 72 795 hlasů (16 mandátů), nad STAROSTY A NEZÁVISLÝMI se 
ziskem 64 621 hlasů (15 mandátů) a Českou stranou sociálně demokratickou (ČSSD) s 

48 226 hlasy (11 mandátů). 

 

číslo politická strana hlasů v % 

34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 20 17,09 

30 ANO 2011 19 16,23 

12 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 15 12,82 

32 TOP 09 14 11,96 

37 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 14 11,96 

2 Občanská demokratická strana (ODS) 13 11,11 

82 Česká pirátská strana 8 6,83 
 

ČINNOST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

Zastupitelstvo obce pracovalo v devítičlenném složení: uvolněná starostka Radka 
Nováková, neuvolnění: místostarosta Martin Hušner, předsedkyně sociální a kulturní 
komise Blanka Apltauerová, předsedkyně kontrolního výboru Bc. Hana Černá, 
finančního výboru Blanka Apltauerová,  členové zastupitelstva Eva Albrechtová, MgA. 

Roman Janků, Ing. Lukáš Kmoch, Jaroslava Šermauerová a David Valach. Během roku 
2015 se uskutečnilo 11 jednání ZO. 

 

Rozpočet obce 

Obec v roce 2016 hospodařila se schodkovým rozpočtem: příjmy i výdaje 7 434 000 
Kč, zajištěným vlastní úsporou z minulých let – krytí z vlastních zdrojů 1 931 800 Kč. 

 

Poplatky občana 
Cena za svoz TKO zůstala pro rok 2016 ve stejné výši jako v předchozích dvou letech 

– 600 Kč / poplatník. Platby za psy zůstaly taktéž stejné – 100 Kč / první pes a 150 Kč 
/ každý další pes. Cena za vodné byla stanovena pro rok 2016 na 47,79 Kč / 1 m³ vč. 
15 % DPH. Cena za stočné zůstala beze změn (jako ve zkušebním roce 2015), a to 35 
Kč bez DPH / 1 m³ (40,25 Kč vč. 15 % DPH). 

 

Změna provozovatele vodovodu v Nové Vsi II 
ZO 27. června schválilo změnu pachtu a provozovatele vodovodu v Nové Vsi II, který 
přešel ze společnosti VHS Vrchlice-Maleč na společnost Vodos, s r. o. 

 

Péče o veřejnou zeleň 
Obec v lednu rozhodla o tom, že péči o veřejnou zeleň týkající se sekání travnatých 

ploch (spojovací silnice z Rostoklat, okolí požární zbrojnice a rybníka na návsi Rostoklat 
i Nové Vsi II) svěřenou místním spolkům, převezme obec zpět do své režie a sekání 
bude obstarávat zaměstnanec obce Lukáš Dobřanský. ZO rozhodlo 21. dubna o 
pořízení traktoru. I přesto byla obec nucena najmout brigádní výpomoc z Přistoupimi a 

Břežan II. 

 

Obecně závazná vyhláška 
ZO vydalo 30. května OZV č. 1/2016 o místním poplatku za zhodnocení stavebního 

pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace. Poplatek je určen současným a 
budoucím vlastníkům pozemků na katastru obce, kteří se hodlají připojit ke splaškové 
kanalizaci a ČOV od 1. října 2016. Obec pro účely výběru poplatku zřídila u ČSOB 
zvláštní účet (úhrn přijatých poplatků 31. prosince činil 25 760 Kč), který bude užíván 
pro správu a údržbu kanalizace a zvýšení kapacity ČOV. 

 

Svoz velkoobjemového kontejneru 

Obec nechala 22. října jako každý rok pro občany přistavit kontejner na nebezpečný, 
velkoobjemový a elektro odpad. Novou službou pro občany bylo přistavění kontejneru 
na stavební suť. 
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STAVEBNÍ ČINNOST 

 

Kolaudace kanalizace v lokalitách Palace Reality a Lap Invest 
V únoru 2016 byla dokončena výstavba kanalizace v lokalitě Palace Reality, prováděná 
fy Stavitelství Řehoř s celkovými náklady 1 213 021 Kč včetně příspěvku 560 000 Kč 
od obyvatel z této lokality. V březnu 2016 vydal odbor životního prostředí MěÚ Český 
Brod kolaudaci s užíváním kanalizace s podružnými řady a 14 čerpacími šachtami a 
uživatelé se napojili na ČOV. 

     Na území lokality Lap Invest u fotbalového hřiště položil developer hlavní řad a na 
každý pozemek nechal přivést kanalizační přípojku. Fy Stavitelství Řehoř provedla na 
náklady developera protlak pod spojovací asfaltovou komunikací Rostoklaty-Nová Ves 
II. Čerpací šachty a čerpadla si hradili vlastníci nemovitostí sami. 

 

Servis kanalizačních čerpadel 
Obec v září uzavřela s dodavatelem čerpadel fy AQ spol servisní smlouvu na zajištění 

provozuschopnosti čerpadel, včetně dodávky povinných revizních zpráv a měření. 
Služba občanům zkvalitní a urychlí řešení mimořádných událostí a poruch, čímž se 
zefektivní správná funkce ČOV. 

 

Chodníky a komunikace 
Na dubnové veřejné schůzi byl občanům představen záměr na opravy a vybudování 
nových chodníků a místních komunikací v obci. Během roku 2015 bylo provedeno geo-
detické zaměření obou obcí projektantem Ing. Jiřím Sobolem, který vypracoval návrhy 

a řešení výstavby chodníků, které mohli občané do 25. září připomínkovat a ovlivnit. 
Obec zahájila majetková vypořádání (odkupy, věcná břemena) s vlastníky pozemků, 
na nichž jsou trasy chodníků nebo místní komunikace. Problematický je dosud převod 
místní komunikace  u fotbalového hřiště, která je v majetku Úřadu pro zastupování ve 
věcech majetkových (vzhledem k probíhajícím sporům církevních restitucí), tzn. že 
nemůže být momentálně začleněna do projektu oprav. Obec v součinnosti s dotačním 

manažerem Ing. Rakem připravila žádosti o dotace. Stavební povolení na chodníky 

podél státní silnice I/12 získala obec v prosinci. 

 

Veřejné osvětlení 
Stav veřejného osvětlení v obci je dlouhodobě havarijní, na mnoha místech obce je 

dosud položeno 40 let staré kabelové vedení, které vypovídá službu tak, že letos došlo 
k výpadkům osvětlení v západní části Rostoklat, který obec opravila z rozpočtu. 
Výměna dosud probíhala jen v místě výpadku (od sloupu ke sloupu). Pokládka nového 
vedení proběhne při rekonstrukci chodníků a místních komunikací za pomocí dotací. 

 

Rekonstrukce a dovybavení Kulturního domu 
Během roku proběhla drobná rekonstrukce Kulturního domu čp. 27. Zatékající střecha 
na přístřešku byla v dubnu oplechována. Proběhly zednické práce na fasádě přístřešku 
i soklu hlavní budovy a také uvnitř v prostoru jeviště, v šatně a v sále. V šatně a na 
jevišti bylo položeno linoleum. 

 

KOSTEL SV. MARTINA 

 

Rekonstrukce interiéru 
Ministerstvo kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví obci přidělilo 
roku 2016 dotaci ve výši 750 000 Kč určenou na pokračování restaurování interiéru, 
zaměřené tentokrát na stavební práce týkající se omítek, podlah, schodišť a dveří do 
sakristie. Výběrové řízení vyhrála fy Design ByHy, která vyměnila poškozenou dlažbu v 

lodi a vyrovnala ji, v kruchtě očistila a doplnila kamennou dlažbu, vyměnila shnilé 
dřevěné stupně schodů na obě postranní oratoře v presbytáři (dozdila rozpadlé spodní 
schodnice) a schody z podkruchtí do věže, otloukla a obnovila nátěrem omítky v lodi. 
     V návaznosti letos pokračovaly restaurátorské práce na odkrytých freskách 
interpretovaným nově jako „Poslední soud“ a omítkách v presbytáři, prováděné Mgr. 
Janem Chejnem. V roce 2015 proběhly rozbory 4 vzorků omítek za účelem zjištění 
vlhkosti a zasolení zdiva a volbě nejvhodnějších zdících malt. Byly provedeny i vzorky 

barevnosti omítek, které byly sceleny na vápenné bázi podle doporučení NPÚ. Celkové 
náklady na rekostrukci za rok 2016 činily 836 748 Kč bez DPH, z toho se obec podílela 

částkou 86 748 Kč a zbytek hradila dotace. 
     V únoru byl vydán kolaudační souhlas s vybudováním elektroinstalace v kostele. 
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Příspěvky na opravu kostela 
Příspěvky od dárců a příznivců z řad občanů o opravy kostela se z počáteční částky 
101 615,49 Kč navýšila o 3 590 Kč, z čehož 1 390 Kč bylo vybráno z dobrovolného 
vstupného na Mikulášské besídce. Stav účtu k 30. listopadu 2016 činil 57 741,37 Kč a 

výše částky koreluje s úhradami za elektrifikaci kostela. 

 

Náhrobní desky v podlaze kostela 
V květnu 2016 vydaly oblastní archiv v Praze, okresní archivy a městská muzea seriál 

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 5/2015 s materiálovou studií PhDr. 
Vladimíra Jakuba Mrvíka, PhD. a kronikáře Jana Psoty pod názvem „Neznámý 
hamfestní dvůr (čp. 5) v Limuzích – příspěvek k poznání sociálních a rodinných vazeb 
lokálních elit v raném novověku“. Studie se zabývá složitou genezí a vlastnickými 
poměry k objevenému šlechtickému sídlu v Limuzích, které bývalo v letech 1607–1735 
tzv. hamfestním dvorem. Hamfest (vydržený dvůr) získal roku 1607 za zásluhy od 

majitelů škvoreckého panství rytíř Arnošt Ichtric z Ichtric, jehož dcera neznámého 

jména byla roku 1619 pochována v kostele sv. Martina v Rostoklatech, podle dodnes 
dochovaného náhrobního kamene. Jde o třetí z pěti sešlapaných náhrobních desek v 
podlaze s figurálním motivem dívky, která má v nohách špatně čitelný znak Ichtriců – 
dva překřížené zlaté klíče na polceném modrobílém štítu. Ichtricové v Limuzích žili v 
letech 1592–1623. 
     Při zpracovávání historické statě pro knihu o Břežanech II podchytil kronikář Jan 
Psota díky PhDr. Vladimírovi Mrvíkovi z Podlipanského muzea v Českém Brodě členy 

zchudlé drobné šlechty usazené na selských usedlostech v Břežanech II. Výsledkem 
výzkumu bylo rozklíčování vlastníka další náhrobní desky zasazené v podlaze kostela 
sv. Martina v Rostoklatech. V Břežanech II žil Kašpar Rozenhajm z Janovic (†1614 v 
Břežanech) s ženou Alžbětou Blektovou z Útěchovic. Měli děti Annu Alžbětu, Barboru 
vdanou Gerstorfovou a Jana Jiřího, co se později usadil v Přistoupimi. Alžběta zemřela 
krátce po manželovi (†po 1614) a byla pochována v rostoklatském kostele. Jde o pátý 

z pěti sešlapaných náhrobních desek v podlaze s figurálním motivem znaku se zbytky 

nečitelného nápisu „Alžběta Rozenhajenová rozená Blektovna z Útěchovic a na 
Břežanech“. Znak na náhrobníku lze interpretovat jako polcený štít, na němž jsou proti 
sobě položeny střídavě červené a zlaté pruhy šikmo směrem dolů ke středu štítu. 
     Předpokládají se i další pohřby významných lokálních elit pod podlahou kostela. 

 

SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 

 

Příspěvky na spolkovou činnost 
ZO schválilo 20. ledna poskytnutí finančních darů spolkům: Myslivecké sdružení 10 000 
Kč, Sbor dobrovolných hasičů 20 000 Kč, Rybářský spolek 10 000 Kč a TJ Sokol 20 000 
Kč skrze darovací smlouvy (výše darů stejná jako 2015, odvíjí se od velikosti spolku). 
Individuální dotace byly rozděleny na základě žádostí takto: 
     21. března – SDH 10 000 Kč dotace na akci Country bál 
     21. března – SDH 10 000 Kč dotace na akci Pálení čarodějnic, stavění máje a kola-

udace hasičské zbrojnice 

     25. dubna – TJ Sokol 5 000 Kč dotace na akci Nohejbalový turnaj 
     25. dubna – Rybářský spolek 10 000 Kč dotace na akci Rybářské závody 
     14. listopadu – Myslivecký spolek 10 000 Kč dotace na akci Poslední leč 
Mimo spolky byl udělen finanční dar 12. prosince také zastupiteli Romanovi Janků ve 
výši 10.000 Kč pro uspořádání akce Adventní setkání v Kulturním domě. 

 

Sbor dobrovolných hasičů 
Ve vedení SDH došlo k 1. lednu k personální změně, kdy odstoupivšího velitele JSDH 
Rostoklaty Martina Vavreka nahradil Miroslav Jenšík. ZO schválilo 25. dubna přidělení 
finančního daru ve výši 100 000 Kč JSDH Rostoklaty za zhodnocení budovy hasičské 

zbrojnice a 4 měsíce brigádnicky odvedené práce jednotlivých členů (nad 1 200 hodin) 
při loňské rekonstrukci zbrojnice. Dotace poskytnutá ve výši 477 390 Kč byla určena 
pouze na materiál a podíl obce činil 28 153 Kč. Pokud by obec zadala rekonstrukci 
zbrojnice firmě, náklady na opravu by mohly přesáhnout milionovou částku. 
     Členové SDH uspořádali tradiční kulturní akce: 20. února 6. ročník Country bálu v 

Kulturním domě s kapelou Skupenství z Plzně, jíž spontánně a k velkému překvapení 

zaplněného sálu doprovodil na foukací harmoniku písničkář V. R. z Úval. S několika 
vtipnými povídkami vystoupil také okrskový moderátor P. P. z SDH Tuklaty. 
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     Další z tradičních akcí bylo 30. dubna Pálení čarodějnic a stavění máje spojené 

letos se slavnostním znovuotevřením hasičské zbrojnice. SDH obdržel od starostky 
obce pamětní desku. Po slavnostním přestřižení pásky v 16 hodin Miroslav Kaše zavelel 
ku stavění máje, pro jehož kmen dojel ráno s dobrovolníky L. K. s členy a 
dobrovolníky. Ke vztyčení kmene zdobeného pentlemi a věncem použili členové SDH 
opět jen bidla, provazy a žebřík. Provazy letos praskly, ale k nehodě nedošlo. 
     Šedivou fasádu zrekonstruované zbrojnice začal v říjnu poškozovat strakapoud.  
 

TJ Sokol Traverza 
Druhý ročník nohejbalového turnaje, konaného 9. května v Rostoklatech, se zúčastnilo 
9 týmů a 28 hráčů. Zvítězil nohejbalový tým z Kounic, jehož členem je P. S. z 
rostoklatské Traverzy. 

 

Rybářský spolek 
V sobotu 21. května proběhly u rybníka na návsi od 8 hodin v Rostoklatech klasické 
rybářské závody, jichž se zúčastnilo přes 35 závodníků. Hlavní ceny tvořily motorová 

pila, sekera a rýč. Ve 14 hodin následovalo hudební vystoupení Kamila Emanuela Gotta 
s dcerou. 

 

Myslivecké sdružení 
Rostoklatští myslivci během roku v kulturním domě uspořádali tradiční akce, 16. ledna 

Myslivecké halali, ples a 12. prosince Poslední leč, taneční zábavu po závěrečném 
honu sezóny zpestřenou ukázkou mysliveckých zvyků a tombolou. 

 

UDÁLOSTI 

 

Setkání seniorů 
Pravidelné setkávání seniorů pořádané Jarkou Šermauerovou a Blankou Apltauerovou 

pro dříve narozené spoluobčany Rostoklat a Nové Vsi pokračovalo v zasedací síni OÚ i 
v roce 2016. Kromě klasických setkání a posezení: 28. ledna zimní (Eva Albrechtová 
přišla seniory pozdravit s tácem řízků), 21. dubna jarní, 30. června letní a 13. října 
podzimní setkání se organizátorkám podařily pro seniory zorganizovat 2 poznávací 

výlety. První se uskutečnil 5. května na hrad Karlštejn s využitím přímé vlakové linky 
S7 (nástup v Rostoklatech) s komentovanou prohlídkou, návratem přes Zadní Třebáň a 
účastí 18 seniorů. Druhý zájezd se konal 22. září na zámek Žleby s komentovanou 

prohlídkou, prohlídkou obory bílých jelenů, gotického chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře 
a Vlašského dvora s komentovanou prohlídkou. Autobusovou dopravu hradila obec. 

 

Den Země na Klepci 10 

Obec Rostoklaty se 16. dubna aktivně připojila k desátého ročníku regionální kulturní 
akce Den Země na Klepci, jejímž organizátorem se stal po pětileté přestávce opět 
kronikář obce Jan Psota, který na Klepci u příležitosti výročí pokřtil svou desátou knihu 
Klepec – Vrch na Kolínsku. Obec se na Klepci prezentovala po 10 letech ve stanovém 
městečku, kde informovala o probíhající rekonstrukci kostela sv. Martina. Starostka 
obce reprezentovala Rostoklaty i vlajkou obce se šikmo lezoucím chroustem a zlatou 
hvězdou. I přes deštivé počasí se akce účastnilo 750 návštěvníků, setkali se zástupci 8 

obcí z Českobrodska a stanové městečko nabízelo produkty místních obcí, spolků, škol 

a organizací ve 23 stanech. 

 

Kontrola BOZP 

21. dubna proběhla na obci kontrola státního požárního dozoru HZS Středočeského 
kraje v rámci Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a to za účasti starostky 
obce a velitele JSDH Rostoklaty Miroslava Jenšíka. Rozsáhlá kontrola byla zaměřena 
na: 1) dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně a 2) kontrola 
připravenosti a akceschopnosti jednotky SDH. Členové HZS kontrolovali nejen vydané 
směrnice, poplachové řády, revize na hasící přístroje, zdravotní prohlídky členů SDH 
Rostoklaty a elektrorevize zařízení a obecních budov včetně kostela a ČOV, provedli 

také osobní návštěvy zmíněných objektů. Kontroloři ohodnotili stav BOZP připravenosti 
obce pochvalou, uvedli dokonce že obec je vzorem ostatním obcím. 

 

Divadelní hra: Zítra to roztočíme Jaroušku 

Druhý divadelní pořad organizovaný ve spolupráci obcí Rostoklaty, Tismice, Přišimasy, 
Osvětovým spolkem Přátel Vrátkova a nově obcí Břežany II se uskutečnil 15. května 

tentokrát v sále Kulturního domu v Rostoklatech. Pod režií Jaroslava Sypala vystoupili 
ve hře (od 2014): Jaroslav Sypal, Kateřina Kornová, Martin Maxa, Petr Vojnar, Josef 
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Mladý a dalších 7 herců z hostujícího divadla Agentura snů. Představení bylo nevšední, 

plné humoru a chytlavých písní. Sál byl zaplněný a vstup byl pro občany pořádajících 
obcí zdarma. Po skončení představení předala starostka obce Radka Nováková hercům 
dárkové balíčky a květiny herečkám. Organizace divadelního představení se dělila na 
zajištění: nápoje – Rostoklaty, občerstvení – OSP Vrátkova a dary – Přišimasy. 

 

20 let od rekonstrukce Domova Anna 
Dne 26. května proběhly na nádvoří domova důchodců Anna v Českém Brodě oslavy 
20. výročí od rekonstrukce areálu, jichž se vedle významných hostí z vedení města a 
garantů (starostové města Český Brod Jakub Nekolný a Jaromír Fischer, pan Middelkop 
z Holandska) zúčastnila též bývalá ředitelka (od 1991) Domova důchodců MVDr. Emílie 
Hamtáková z Rostoklat, která má společně se spolkem Generace obrovskou zásluhu za 

generální rekonstrukci zařízení. Budovu v Žitomířské 323 přebírala paní Hamtáková v 
katastrofálním stavu po stránce technické, tak i po stránce zajištění lidské důstojnosti. 
Rekonstrukce vyčíslená na 87 milionů korun probíhala za plného provozu a dokončení 
se dočkala v květnu 1996 za pomoci křesťanů z Holandska a Švýcarska, kteří během 5 

let vypravili 12 kamionů plných potřeb a inventáře pro domov (polohovací postele, 
vozíky apod.). Slavnostního aktu otevření se zúčastnil roku 1996 např. i ministr financí 
Ivan Kočárník. 

 

Den Rostoklat XIII 
Obec Rostoklaty v součinnosti s hasiči, myslivci, rybáři a sportovci uspořádala na fot-
balovém hřišti 4. června další ročník oslavy Dne dětí. Spolky připravily pro děti několik 

disciplín: Myslivecký spolek střelbu ze vzduchovky, Traverza kop do brány, SDH opičí 
dráhu a Rybářský spolek střelbu na balónky, ručkování po laně nebo lov rybiček. Pavla 
Bumbová opět připravila bodypainting – malování na obličej a J. K. vozil děti na 
historickém traktoru Zetor. Po ukončení soutěží, které navštívilo nad 80 dětí, proběhla 
formace mažoretek z Českého Brodu a prezentace popelářského vozidla a služeb spol. 
Marius Pedersen – Nykos, a.s. 

 

Zápis žáků do prvních tříd ZŠ 

ZO Rostoklaty a ZMě Český Brod odsouhlasili a uzavřeli novou veřejnoprávní smlouvu 
o zajištění povinné školní docházky v obci trvale hlášených žáků do českobrodských 
škol. Reagovali tak jednak na nedostatečnou kapacitu českobrodských škol, probíhající 

dotační řízení a adaptaci (přestavbu) budovy v areálu nemocnice na budovu I. stupně 
a zajištění garance spádovým obcím. Obec Rostoklaty vynaloží za 1 žáka a školní rok 
příspěvek ve výši 2 000 Kč. V září bylo přijato do prvních tříd ZŠ Český Brod (Tyršova 
nebo Žitomířská) celkem 7 žáků. 

 

Úsekové měření na silnici I/12 
Starostka obce zahájila spolupráci se zastupitelstvem města Český Brod za účelem 
řešení bezpečnosti silničního provozu na silnici I/12, protínající jižní část Rostoklat, 
která byla zatížena nekázní řidičů a dodržování průjezdu obcí sníženou rychlostí (50 
km). Výsledkem lednového jednání bylo zařazení položky pořízení úsekového měření 
do rozpočtu města 2016 včetně položky za pořízení radaru ve výši 1,2 milionu korun. V 

srpnu byla dokončena montáž úsekového měření, jehož vlastníkem, provozovatelem a 

příjemcem pokut za nedodrženou rychlost vybíraných Městskou policií Český Brod je 
město Český Brod. V září bylo měření spuštěno a téměř okamžitě došlo ke snížení 
rychlosti projíždějících vozidel, snížení hluku, zvýšení bezpečnosti a zlepšení životních 
podmínek občanů Rostoklat. 

 

Obecní brigáda: dětská hřiště 
Obec uspořádala 1. října obecní brigádu za účelem obnovení nátěrů na herních prvcích 
na dětském hřišti v Rostoklatech a Nové Vsi II. V Rostoklatech se sešlo 20 brigádníků, 
kteří dřevěné prvky obrousili a natřeli. Odpoledne se 5 brigádníků přesunulo také do 
Nové Vsi II, kde se v pracích pokračovalo. 

     V letech 2015–2016 obec evidovala několik vandalských zásahů na herní prvky, 
zejména naříznuté úchyty a kotvící šrouby na orlím hnízdu (houpací síť), které bylo 
nakonec vandaly odcizeno. ZO 7. září schválilo pořízení dopadových ploch u herních 
prvků na dětských hřištích v Rostoklatech a Nové Vsi II, na základě výsledků 
výběrového řízení byla dopadová plocha objednána u firmy Herold z Kutné Hory. 

 

 
 

 

Autogramiáda a beseda s Janem Psotou 
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V sobotu 15. října se v Kulturním domě konala autogramiáda s besedou Jana Psoty, 

autora knih Tismice – kulturní dědictví obce (2014), Klepec – vrch na Kolínsku (2016) 
a Břežany II a jejich historie (2016), jimž byly věnovány jednotlivé vstupy a promítání. 
Zároveň byla poprvé představena ochutnávka nově vznikající publikace o Rostoklatech 
a Nové Vsi II, zaměřené na topografii obce, čili historii jednotlivých domů a selských 
usedlostí. Pořad byl ze strany obce profesionálně připraven. 

 

Adventní setkání s Valérií Zawadskou 
Roman Janků a Hana Černá uspořádali 18. prosince v kulturním domě pořad vážné 
hudby a poezie. Veršovaným přednesem s vánoční tématikou provázela odpoledne 
česká herečka a dabérka Valérie Zawadská. Hudební vstupy na violu, klavír a housle 
provázalo vystoupení rodiny Janků. Výtěžek ze vstupného ve výši 1 800 Kč byl 

věnován na obnovu kostela sv. Martina. 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Zásnuby v penzionu 

V penzionu Anna Český Brod proběhly 16. března zásnuby penzionované obyvatelky 
Rostoklat paní H. J. a pana V. K.. H. J. je tetou kronikáře obce. 

 

Vítání občánků 
V polovině června proběhlo v kulturním domě přivítání 6 nových občánků (5 děvčat a 1 
chlapce) u přítomnosti 30 rodinných příslušníků. Po proslovu starostky obce se rodiče 
zapsali do pamětní knihy. Matky obdržely květinu, pro děťátko dárkovou tašku, tričko 

se jménem dítěte s logem obce a nápisem „občánek Rostoklat“, a k tomu drobnou 
kosmetiku. Po pořízení pamětních fotografií proběhla neformální přátelská diskuse. 
Vítání občánků probíhá tradičně v režii starostky Radky Novákové, Blanky Apltauerové, 
Jaroslavy Šermauerové., Davida Valacha (foto) a J. V.. 

 

Obyvatelé a domy 

 

stav ke dni 31. prosince 2016 podle informací OÚ 

 

narodili se: (9) 
   

zemřeli: 
  Jidřiška Tůmová – Rostoklaty  
  Růžena Mokošínová – Rostoklaty 
  František Rezek – Rostoklaty  

 

nové domy – čp: (3) 
   

domů celkem: 217 (Rostoklaty: 172, Nová Ves II: 45) 

 

nejstarší občané: (5) 
   

obyvatel celkem: 511 
mužů Rostoklaty: 210, žen Rostoklaty: 222 – celkem 432 
mužů Nová Ves II: 40, žen Nová Ves II: 39 – celkem 79      
 
V souladu s pravidly GDPR je celková statistika k nahlédnutí pouze na Obecním úřadě 
dle 
Zákona o kronikách obcí 
§ 4 - Nahlížení do kroniky a využití kroniky 
Předpis č. 132/2006 
Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je 
nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané 

papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


