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VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 
 

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhla volba prezidenta republiky. Ze 386 a 387 
zapsaných voličů v obou částech obce bylo odevzdáno v 1. kole 224 platných hlasů, ve 

druhém kole 232 platných hlasů s volební účastí 58,55 a 60,21 %. V Rostoklatech 
podle výsledné listiny zvítězil v obou kolech prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., po 
celorepublikovém sečtení hlasů však zvítězil Ing. Miloš Zeman v poměru 38,56 : 26,60 
% tj. 1 985 547 : 1 369 601 hlasů s volební účastí 61,92 % (1. kolo) a 51,36 : 48,63 
% (2. kolo) tj. 2 853 390 : 2 701 206 hlasů s volební účastí 66,60 %. Rozdíl ve 2. kole 
tvořilo pouze 152 184 hlasů. Miloš Zeman byl do 2. volebního období úřadu prezidenta 
ČR inaugurován 8. března 2018. 
 

1. kolo – volba prezidenta republiky - Rostoklaty 

č. jméno hlasů %  č. jméno hlasů % 

9 Jiří Drahoš 86 38,39  2 Michal Horáček 12 5,35 

7 Miloš Zeman 61 27,23  4 Jiří Hynek 5 2,23 

3 Pavel Fischer 22 9,82  5 Petr Hannig 4 1,78 

8 Marek Hilšer 22 9,82  6 Vratislav Kulhánek 0 0 

1 Mirek Topolánek 12 5,35      

2. kolo – volba prezidenta republiky - Rostoklaty 

č. jméno hlasů %  č. jméno hlasů % 

9 Jiří Drahoš 143 61,63  7 Miloš Zeman 89 38,36 
 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 
 

Ve dnech 5.–6. října 2018 proběhly Komunální volby do zastupitelstva obce Rostoklaty 
na období 2018–2022. Ze 390 zapsaných voličů v obou částech obce bylo odevzdáno 
235 platných hlasů, což představuje 60,51 % volební účast. Ve volbách se utkaly dvě 

kandidátky: Sdružení nezávislých kandidátů získalo s 1 636 hlasy a 80,04 % celkem 7 
mandátů a strana Za rozvoj Rostoklat a Nové Vsi získala se 408 hlasy a 19,96 % 1 
mandát. Zvolení zastupitelé: 
 

č. jméno volební strana hlasů 

1 Bc. Jiří Mokošín Sdružení nezávislých kandidátů 184 

2 Milan Kubelka Sdružení nezávislých kandidátů 190 

3 Pavel Svatoň Sdružení nezávislých kandidátů 187 

4 Markéta Reichová Sdružení nezávislých kandidátů 177 

5 Jan Hanuš Sdružení nezávislých kandidátů 181 

6 Blanka Apltauerová Sdružení nezávislých kandidátů 184 

7 Dagmar Houdková Sdružení nezávislých kandidátů 174 

8 Eva Albrechtová Sdružení nezávislých kandidátů 182 

4 Mgr. Miloš Martínek Za rozvoj Rostoklat a Nové Vsi 54 
 

ČINNOST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

Zastupitelstvo obce pracovalo v devítičlenném složení: uvolněná starostka Radka 

Nováková, neuvolnění: místostarosta Martin Hušner, předsedkyně sociální a kulturní 
komise a zároveň předsedkyně finančního výboru Blanka Apltauerová, předsedkyně 
kontrolního výboru Bc. Hana Černá, členové zastupitelstva Eva Albrechtová, Ing. Ján 
Domitrek, MgA. Roman Janků, Jaroslava Šermauerová a David Valach. Během roku 
2018 se uskutečnilo 8 jednání zastupitelstva (dále jen ZO). 
 

Nové zastupitelstvo 
Na ustavujícím jednání bylo 29. října 2018 zvoleno nové devítičlenné zastupitelstvo: 
  Bc. Jiří Mokošín – uvolněný starosta obce 
  Milan Kubelka – místostarosta 
  Blanka Apltauerová – předsedkyně finančního výboru 
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   členky: Markéta Reichová a Eva Albrechtová 
  Pavel Svatoň – předseda kontrolního výboru 
   členové: Mgr. Miloš Martínek a Jan Hanuš 
  členka zastupitelstva: Dagmar Houdková. 
 

Rozpočet obce 
Obec schválila 18. prosince 2017 rozpočet na rok 2018: příjmy ve výši 5 948 000 Kč, 
výdaje 11 093 500 Kč, včetně splátky úvěru. Rozpočet je schodkový, zajištěný vlastní 
úsporou z minulých let ve výši 5 145 500 Kč. V červnu 2018 obec úspěšně doplatila 
úvěr u České spořitelny na financování kanalizace a ČOV ve výši 2 148 000 Kč.  
 

Společný vodovod – žaloba 
Roku 2017 podaly obce Dobročovice, Škvorec, Květnice a Úvaly u okresního soudu pro 
Prahu-východ žalobu na obce Rostoklaty, Tuklaty, Břežany II, Vodohospodářskou 
společnost Vrchlice-Maleč, a. s. a Energie AG Bohemia, s r. o. ve věci určení vlastnictví 
společného vodovodu Úvaly – Škvorec – Tuklaty – Břežany II – Rostoklaty s tím, že 

každý z účastníků sdružení má být vlastníkem ideální 1/8 podílu na nemovitostech 

(vodovody, čistírna vod, kanalizace). Vodovod byl spuštěn původně roku 24. března 
2003 jako Skupinový vodovod Škvorec – Břežany II na základě smlouvy o sdružení, 
která spuštěním vodovodu zanikla. Okresní soud pro Prahu-východ žalobu 2. října 
2017 zamítl a žalobci se odvolali ke Krajskému soudu v Praze, který výrok Okresního 
soudu 4. října 2018 potvrdil. Během dalšího řízení měly být dokazovány záměry a 
vydržení. Spor ukončil Nejvyšší soud 18. září 2019 zamítnutím dovolání. 
 

Povodňový plán obce  
V rámci Obce s rozšířenou působností – ORP Český Brod byl zpracován Povodňový plán 
obce. Starostka jmenovala Povodňovou komisi ve složení: Radka Nováková, předseda; 
Martin Hušner, místopředseda; členové: Miroslav Jenšík, Pavel Svatoň a Jiří Mokošín s 
členy SDH Rostoklaty. 
 

Poplatky občana 
Cena za svoz TKO zůstala pro rok 2018 ve stejné výši jako v předchozích dvou letech 

– 600 Kč / poplatník. Od listopadu 2018 obec vzhledem ke zmenšení produkce odpadů 
v domácnostech upravila periodicitu svozů na 1 svoz / 14 dní po celý rok (původně 38 

svozů a nyní 26 svozů). Obec mimo svozu BIO odpadu pro občany zajistila 12. května 
a 10. listopadu svoz velkoobjemového odpadu. 
 

Platby za psy zůstaly taktéž stejné – 100 Kč / první pes a 150 Kč / každý další pes. 
Cena za vodné byla pro rok 2018 navýšena o 4,9 % na 50,65 Kč / 1 m³ vč. 15 % 

DPH. Cena za stočné zůstala pro rok 2018 beze změn, a to 40,25 Kč vč. 15 % DPH 
(roční poplatek na osobu je 1 409 Kč s DPH). 
 

STAVEBNÍ ČINNOST 
 

Výstavba chodníků k železniční zastávce 
V květnu 2018 započala rekonstrukce chodníků ve směru z Rostoklat k železniční 
zastávce Rostoklaty (odstranění železobetonových bloků, rozšíření a pokládka zámkové 

dlažby, přístupové cesty k vlakům) a podél místní komunikace k novostavbám a ČOV v 

Nové Vsi II., kterou prováděla firma Silmex, s r. o. Technickým dozorem investora se 
stala po výběrovém řízení fa Kittlik, s r. o. V letních měsících provedlo Zámečnictví 
Procházka opravu a nátěry zábradlí na přístupových cestách k vlakovým nástupištím. U 
příjezdové cesty k nástupišti ve směru Praha byl odstraněn železobetonový chodník, na 
jehož místě vznikla asfaltová vozovka s graficky vyznačeným pruhem pro pěší. 
Rekonstrukce byla ukončena 30. září a náklady ve výši 3 834 037 Kč bez DPH hradil 

plně obecní rozpočet. Na projekt výstavby chodníku hodlá navázat i Obec Břežany II, 
která má zpracovaný projekt na výstavbu chodníků ze své obce k železniční zastávce a 
čeká na dotaci. 
 

Chodníky podél státní silnice 
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) udělil obci dotaci ve výši 85 % uznatelných 
nákladů do výše 3 611 000 Kč na výstavbu chodníků včetně přechodu pro chodce u 
státní silnice I/12. 
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KOSTEL SV. MARTINA 
 

Rekonstrukce interiéru 
Ministerstvo kultury ČR udělilo obci Rostoklaty roku 2018 dotaci ve výši 700 000 Kč na 
dokončení prací restaurátorem Mgr. Janem Chejnem a to restaurování maleb na 
poprsní zdi kruchty. Kamenné prvky restauroval Mgr. Pospíšil. Dokončení obnovy bylo 
vyčísleno na 1 265 339 Kč a obec 28. března rozhodla doplatit zbývající částku 565 
000 Kč z obecního rozpočtu. Restaurátorské práce byly ještě nakonec poníženy o 58 
000 Kč na celkovou částku 1 207 339 Kč. Mgr. Chejn obnovil kamenný prvek na zdi 

kazatelny ve výši 20 000 Kč, což hradila firma, která prvek poničila během zřizování 
elektroinstalace (2016). Obec vybrala roku 2018 ve výběrovém řízení fy. Stavební 
práce Kvantlík na dokončení stavebních úprav sakristie kostela v hodnotě 101 726 Kč. 
Posledními zásahy byla restaurátorská obnova dřevěných prvků kazatelny (původně 
stříška s holubicí), které vyčíslil Mgr. Chejn na 109 000 Kč. Část byla hrazena ze účtu 
na obnovu kostela ve výši 77 000 Kč a zbylých 32 000 Kč bylo hrazeno z běžného účtu 

obce. Závěrečná kolaudace kostela sv. Martina proběhla 30. října 2018. 
 

Hrubé celkové náklady 
Během 10 let oprav se celkové náklady na generální opravě kostela vyšplhaly na ca 11 
000 000 Kč. Z této částky pokryla dotace Státního zemědělského intervenčního fondu 

a 8 dotací Ministerstva kultury ca 8 700 000 Kč. Podíl obce Rostoklaty činil ca 2 300 
000 Kč. Na finančních darech od občanů a organizací bylo vybráno ca 500 000 Kč. 

 

Příspěvky na opravu kostela 
Příspěvky od dárců a příznivců opravy kostela na účet obnovy kostela se k 29. červnu 
2018 z počáteční částky 71 461,53 Kč zvýšily o 5 528,12 Kč na částku 77 089,65 Kč. 
Na návrh starostky a s ohledem na ukončování veškerých oprav obec využila finanční 
prostředky na kazatelnu. Účet zřízený na obnovu kostela byl v listopadu 2018 zrušen a 
zbylé prostředky byly převedeny na běžný účet obce. 
 

Slavnostní konsekrace kostela kardinálem Dominikem Dukou 
V neděli 11. listopadu 2018 se na svátek sv. Martina uskutečnilo slavnostní otevření 
kostela sv. Martina v Rostoklatech veřejnosti. Po odbití 12 hodiny přivítala návštěvníky 
v zaplněném prostoru kostela starostka obce Rostoklaty a koordinátorka projektu 
obnovy Radka Nováková úvodním proslovem, v němž shrnula desetiletí realizací oprav 

a poděkovala všem spolupracovníkům, kteří se na opravách podíleli. Následovalo slovo 
restaurátora Mgr. Jana Chejna, který si připravil obzvlášť zajímavé příspěvky z průběhu 
odkrývání fresek tančících kostlivců i dětského koutku v podkruchtí, kde si děti během 
mše v 18. století malovaly hrudkami po zdi (malbou zakrytá selka na koni s vyvinutým 
poprsím). V třetím vstupu kronikář obce Jan Psota představil medailony z historického 
vývoje kostela včetně vlastnictví patronátního práva ustanovovat faráře samotným 
císařem Karlem IV (do roku 1368). Od 13 hodin v kostele vystoupil ženský pěvecký 

sbor Collegium Cantantium pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky. Ve 14 hodin 
zavítala do kostela vzácná návštěva. Kardinál a pražský arcibiskup ThLic. Dominik 
Duka přijel osobně konsekrovat (vysvětit) kostel sv. Martina a celebrovat mši svatou v 
doprovodu českobrodského faráře R. D. Martina Sklenáře a tuklatského jáhna Ing. 

Jana Pečeného. Kardinál se při pohledu na kopii oltářního obrazu sv. Martina vyslovil, 
že zpodobnění světce v oděvu renesančního bohatýra vidí poprvé (Martin je totiž často 

znázorňován v brnění římského legionáře nebo v biskupské mitře). Po mši se přítomní 
přesunuli do blízkého Kulturního domu k přátelskému setkání a pohoštění. Zde předali 
zástupci a spolupracovníci obce starostce Radce Novákové pamětní list podepsaný 
vlastní rukou pana kardinála a překvapením bylo do poslední chvíle představení dortu 
ve tvaru zmenšené repliky kostela sv. Martina, který starostka obce s kardinálem 
společně zakrojili. Kronikář obce pana kardinála požádal o vepsání poselství a podpisu 
do pamětní knihy obce, což se stalo. Dobrovolné vstupné přineslo částku 3 477 Kč. 
 

Pravidelné vedení svatých mší 
Jedním z kroků k častějšímu využívání obnoveného kostela se stala dohoda obce s 
Římskokatolickou farností v Českém Brodě a farářem R. D. Martinem Sklenářem, který 

bude do rostoklatského kostela dojíždět a bude vést pravidelné mše svaté každou 1. 
středu v měsíci. Kostel tak bude sloužit mj. k prapůvodnímu účelu. 
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SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 
 

Příspěvky na spolkovou činnost 
ZO schválilo poskytnutí finančních darů a dotací spolkům: Myslivecké sdružení 30 000 
Kč, Sbor dobrovolných hasičů 45 000 Kč, Rybářský spolek nepožádal o finanční dar a 
TJ Sokol 27 800 Kč. 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
Členové dobrovolných hasičů se v letošním roce zaměřili na dovybavení a zviditelnění 
vozidla Škoda 706 Rth. Během únorového zásahu při požáru v Českém Brodě došli 
členové SDH názoru, že je třeba zásahové vozidlo dovybavit. Jednak byly zapotřebí 
vyměnit zastaralé reflexní prvky za nové, které sboru darovala fy OP Tiger s r. o. Od 

Policie ČR získali členové SDH vyřazené modré zábleskové majáky. Od kolegů ze SDH 
Zásmuky získal sbor asanační lištu s kropičkou, kterou si museli rostoklatští poctivě 
vydobít, rozřezat, zrestaurovat, svařit a nainstalovat. Do vozidla byla zakoupena nová 
radiostanice s přímým spojením na krajské operační a informační středisko Kopis. Ve 

stálé zásahové jednotce SDH Rostoklaty je 12 členů. 
 

Kromě výjezdů k mimořádným událostem, pravidelným školením a účasti družstev na 
okrskových soutěžích uspořádali hasiči pravidelné a tradiční kulturní akce: 17. února 
Country bál se vstupným 120 Kč a 30. dubna Pálení čarodějnic a stavění máje. Na 
obou akcích hrála kapela Skupenství. Na podzim se 13. října konalo Praktické cvičení 
jednotek požární ochrany SDH (dopoledne), spočívající v průzkumu objektu u rybníka, 

řešení simulované autonehody u hasičárny a zkoušku požárního zásahového útoku na 
fotbalovém hřišti. Praktického cvičení se účastnily sbory z Břežan II, Mančic, Poříčan, 
Tuklat a Štítar. Na cvičení navazoval (odpoledne) 9. ročník rostoklatské drakiády. 
 

TJ Sokol Traverza 
Předsedou fotbalového klubu Traverza byl roku 2018 zvolen Milan Kubelka. V letošním 
roce došlo k dovybavení klubu novými značkovými fotbalovými míči. Kromě účasti v 
okresní fotbalové soutěži fotbalisté z Traverzy uspořádali pro veřejnost 5. května další 

ročník Nohejbalového turnaje s registrací v ceně 100 Kč za hráče, jehož se účastnilo 
23 mužů a 1 žena v 8 týmech. Letos organizovala Traverza 3. listopadu sběr železného 
odpadu v obci. 
 

Myslivecké sdružení 
Členové letos brigádně obnovili podél státní silnice I/12 v katastru obou částí obce 
pachové zábrany, které mají minimalizovat střet divoké zvěře s projíždějícími vozidly. 

Uskutečnili tradiční taneční akce: Myslivecké halali 20. ledna se vstupným 150 Kč, při 
němž byli během půlnoční tomboly rozděleni dokonce 3 divočáci. Druhou akcí byla: 
Poslední leč 15. prosince se vstupným 50 Kč. Obě zábavy (plesy) hudebně doprovázela 
kapela JVR Band. 
 

UDÁLOSTI 
 

Setkání a výlety seniorů 
Čtvrtým rokem pořádá dvojice dam p. J. Š. a B. A. setkání se seniory. Akci provází 

pravidelná zimní, jarní, letní a podzimní posezení v zasedací síni Obecního úřadu, kde 
senioři sdílejí své vzpomínky nad fotografiemi ze společných výletů nad moučníky a 
kávou. Kromě setkání dámy za podpory obce uspořádaly v květnu zájezd na zámek 
Konopiště, 20. září památky města Telče a 12. prosince Kolín s komentovanou 
prohlídkou chrámu sv. Bartoloměje. 
 

Dopravní zábrany v Nové Vsi II 
Na základě pokynu Dopravního inspektorátu v Kolíně provedla v únoru 2018 Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje změnu dopravního značení na silnici 
III/1131 a místní komunikace parc. č. 445/3 v Nové Vsi II (ke kioskům). Osadila zákaz 

průjezdu všech motorových vozidel a komunikace se tak stala trvale neprůjezdnou z 
důvodu zvýšení bezpečí provozu v lokalitě. Obec opatřila komunikaci 3 betonovými 
květináči s reflexními prvky které v březnu osadila květinami, aby zamezila vjezdům. 
Během roku byly tyto květináče několikrát řidiči neoprávněně odsunuty. Aby se učinila 
přítrž tomuto svévolnému jednání, byla z nařízení Dopravního inspektorátu osazena po 

celé šířce komunikace betonová svodidla. 
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Nová biocentra v Nové Vsi II 
Obec zažádala Státní pozemkový úřad se sídlem v Kolíně o započetí prací na zřízení 
dalších dvou biocentrech na obecních pozemcích v Nové Vsi II. BC 4 vzniklo na parc. č. 
581/1 a 586 po obou stranách Štolmířského potoka v sousedství ČOV a BC 6 vzniklo 

na parc. č. 636 na pozemku mezi Rostoklaty a Limuzy taktéž po obou stranách 
Štolmířského potoka. Obec musela do konce září vypovědět pachtovní smlouvy se 
třemi nájemci uvedených pozemků. Během zimy 2019/2020 měl Státní pozemkový 
úřad nechat vysadit stromky a keře včetně opatření proti okusu divokou zvěří. 
 

Den Země na Klepci 12 
Dvanáctého ročníku tradiční regionální kulturní akce, který se konal 21. dubna 2018 se 
zúčastnili kromě spolků a organizací zástupci 11 obcí Českobrodska včetně Rostoklat a 
starostky Radky Novákové, která na Klepci ve stanovém městečku prezentovala novou 
knihu Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II (2017) a ve společném průvodu i vlajku 
obce s komunálním symbolem šikmo lezoucího chrousta, který byl koordinátorem akce 

Janem Psotou představen i s komunálními symboly všech zúčastněných obcí. Akce se 
zúčastnil nový Spolek sousedů ze Škvorce a čerstvě obnovený Klub přátel historie a 
přírody Úval a okolí. 
 

Čtvrté společné divadelní odpoledne 
V součinnosti čtveřice obcí Rostoklaty, Tismice, Přišimasy a Břežany II bylo uspořádáno 
12. května 2018 v pořadí již 3. společné divadelní představení s názvem „Kšanda“ o 
vzestupu a pádu českého politika pod režijní taktovkou Jaroslava Sypala se známými 
herci: Michaelou Kuklovou, Petrem Jančaříkem, Miluší Bittnerovou, Milanem Pitkinem, 
Miroslavem Šimůnkem, Terezou Šefrnovou, Martinem Maxou a Rostislavem Kubou. Hra 
se odehrála tentokrát v zaplněném sálu (140 míst!) kulturního domu Rostoklaty. 
 

Na kus řeči se Saskií Burešovou 
Po úspěchu společných divadelních představení se obce Rostoklaty, Břežany II, Tismice 
a Přišimasy dohodly na spolupořádání kulturního cyklu či besedy pod názvem „Na kus 

řeči s...“ významnou osobností šoubyznysu, který by vedl moderátor PhDr. Jiří Vaníček. 

První díl cyklu se uskutečnil 18. září 2018 v Kulturním domě Rostoklaty se známou 
moderátorkou Saskií Burešovou. Vstupné přišlo návštěvníky pořadu na 100 Kč. Další 
díl cyklu na sebe nenechal dlouho čekat a již 31. října 2018 se v sále sokolovny čp. 4 v 
Přišimasech uskutečnilo setkání Na kus řeči se známým moderátorem Alešem Hámou. 
 

Změna nájemce obchodu smíšeným zbožím 
Dosavadní nájemce obchodu smíšeného zboží v přízemí budovy obecního úřadu R. B. 
ukončil 26. dubna 2018 po 15 letech (od 2004) provoz obchodu. Obec vypsala 
výběrové řízení a po vyklizení prostor provedla drobné úpravy (zatmelení oken, nátěr 
mříží). Do výběrového řízení se přihlásila S. G. z Tismic, která obchod provozovala 

krátce od 1. června do 31. prosince 2018. Obec musela znovu vyhlásit výběrové řízení. 
Novým nájemcem obchodu se stal pan P. V. T. vietnamské národnosti, který začal 
provozovat obchod smíšeným zbožím od 1. ledna 2019. 
 

Den Rostoklat XV 
Patnáctý ročník společných slavností organizovaný obcí v součinnosti domácích spolků 
SDH Rostoklaty, Mysliveckého sdružení, Rybářů i TJ Traverza Rostoklaty se konal 2. 
června jako vždy v duchu Dětského dne. Po úvodním vystoupení mažoretek z Českého 
Brodu se fotbalové hřiště proměnilo na značkami doplněné křižovatky. Hlavním 
tématem se letos stal Dětský den s BESIPem. Děti si nosily vlastní kola a koloběžky, 
aby si mohly vyzkoušet bezpečnost na silnici, výuku o přednosti, značení i tzv. opilecké 

brýle. Den Rostoklat doprovázely i další dovednostní soutěže a disciplíny. 
 

Autobusový zájezd EHD 
V sobotu 8. září 2018 uspořádalo Městské kulturní informační centrum v Českém Brodě 
oblíbený tradiční autobusový zájezd v rámci celonárodních slavností European Heritage 

days – Dnů Evropského dědictví. Role průvodce se stal po historikovi PhDr. Vladimírovi 
Jakubovi Mrvíkovi a řediteli kolínského muzea Mgr. Vladimírovi Rišlinkovi kronikář Jan 
Psota, který po domluvě s obcí zakomponoval kostel sv. Martina v Rostoklatech jako 
jeden z cílů zájezdu s historicky první komentovanou prohlídkou pro turisty. Vyprodaný 

zájezd doprovázela menší kolona osobních vozidel a kromě Rostoklat se v rámci 
zájezdu podařilo navštívit a prohlédnout kostely Narození sv. Jana Křtitele v Tuklatech, 

sv. Jiří na Hradešíně, Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích a hradní věž v Tuchorazi. 
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100 let republiky 1918–2018 
Také Rostoklaty se připojily k celostátním oslavám vzniku republiky. Obec v březnu 
zareagovala na celonárodní výzvu k vysazení lípy republiky. Kronika obce se zmiňuje, 
že v parku u rybníka na místě zničeného habsburského kamene (připomínal korunovaci 
nebo výročí vlády císaře) byla roku 1918 vysazena trojice pamětních lip Masarykova – 
Wilsonova – legionářů. Do dnešních dnů nebylo toto místo označeno ani lokalizováno a 
nebylo jasné, zda se lípy dochovaly, nebo byly pokáceny. Obec se rozhodla vysadit 
novou pamětní lípu republiky, doplněnou kruhovou lavičkou. V Rostoklatech ani v Nové 

Vsi II nebyly v minulosti vztyčeny památníky obětem 1. světové války (1914–1918) i 
přesto, že kronika uvádí padlého učitele Bohumila Karafiáta (†1915). Kronikář za 
podpory obce v červenci 2018 zpracoval rešerši mající zjistit, kdo se z místních občanů 
zúčastnil světové války a zda neexistují i další oběti. Rešerše přinesla údaje o 54 
mobilizovaných spoluobčanech (41 z Rostoklat, 13 z Nové Vsi II). Z tohoto počtu se 19 
občanů účastnilo bojů za československé legie v Rusku a Francii (14 z Rostoklat, 5 z 

Nové Vsi II). Ve válce zahynulo, padlo nebo zemřelo na následky zranění 8 obyvatel (7 

z Rostoklat a 1 z Nové Vsi II). Na základě nových zjištění kronikář navrhl vytvoření 
pamětní desky padlým spoluobčanům obou obcí, která by mohla být odhalena v rámci 
výročí republiky, což by podstatně povýšilo význam slavnostního dne. Obec se rozhodla 
pro osazení pamětní desky na budově obecního úřadu čp. 32, kterou nechala vyrobit 
u Kamenosochařství v Jirnech. Pamětní desku tvoří černá leštěná žula a nápis vedený 
stříbrnou barvou, doplněný o malý státní znak a lipovou ratolest o třech listech: 
 

 

/malý státní znak/ 
 

PADLÝM SPOLUOBČANŮM 
ROSTOKLAT A NOVÉ VSI II 

V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE 1914–1918 

ČESTR FRANTIŠEK HORÁK FRANTIŠEK 

KAČER FRANTIŠEK KARAFIÁT BOHUMIL 

PROCHÁZKA JIŘÍ RADA JAN 

ZAHRÁDKA FRANTIŠEK 

POKORNÝ JOSEF z NOVÉ VSI (II) 
 

/lipová ratolest/ 
 

ODHALENO KE 100. VÝROČÍ REPUBLIKY 
• 28. ZÁŘÍ 2018 • OBEC ROSTOKLATY • 

 

 

Slavnost 100. výročí se uskutečnila ve státní svátek 28. září 2018. Na návsi u rybníka 
se setkali občané u mladé sazenice lípy. Po proslovech starostky a kronikáře se všichni 
přítomní (asi 30 občanů) vystřídali u rýčku aby společně přihodili hlínu k balu mladé 
lipky. Odtud pak vyšel krátký průvod pod vlajkami České republiky a Obce Rostoklaty k 

budově obecního úřadu čp. 32, kde paní starostka s kronikářem po menších proslovech 
slavnostně odhalili pamětní desku padlým spoluobčanům Rostoklat i Nové Vsi II. Čest i 

jejich památce! 
 

Oprava pomníku neznámého ruského vojína na hřbitově 
Firma Bau stav, spol. s r. o. se sídlem v Karlových Varech oslovila na jaře 2018 obec se 
záměrem obnovy památníku neznámého ruského vojína, který se nachází na místním 
hřbitově jako na místě neoznačený ale v centrální databázi válečných hrobů evidovaný 
hrob s žulovým jehlancovým obeliskem. Obnovu financovalo Velvyslanectví Ruské 
republiky v Praze 6 se sídlem Pod kaštany 1, Bubeneč. Dle informací databáze Spolku 
pro vojenská a pietní místa se jedná o hrob neznámého vojína, který zemřel během 

průjezdu obcí – patrně roku 1945. 
 

Česko – země neznámá v Rostoklatech 
V pátek 14. prosince 2018 přijela do Rostoklat redaktorka publicistiky Českého 

rozhlasu Region, která zde natáčela reportáž pro oblíbený posluchačský pořad Česko – 
země neznámá. Redaktorku v obci zaujal čerstvě zrestaurovaný kostel sv. Martina. V 

reportáži vystoupil kronikář obce Jan Psota, který redaktorku seznámil s renesančními 
prvky kostela a barokní fresky unikátně dochovaných tančících kostlivců. Reportáž byla 
odvysílána v úterý 5. března 2019 na Českém rozhlasu Region ve 13.00 hodin. 
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Toulavá kamera v Rostoklatech 
V sobotu 26. ledna 2019 ráno přijela do Rostoklat kolínská filmařská dvojice, redaktor 
Bc. Roman Šulc s kameramanem Janem Kubkou, kteří zde pořizovali v pořadí již 141. 
reportáž pro oblíbený televizní pořad České televize Toulavá kamera. Filmaře zaujal 

objekt kostela sv. Martina, kde byla na podzim dokončena 10 let trvající rekonstrukce. 
V reportáži vystoupila bývalá starostka Radka Nováková, starosta obce Jiří Mokošín a 
bývalý kronikář obce Jan Psota, kteří promluvili o rekonstrukci památky a zajímavých 
historických prvcích kostela. Reportáž byla odvysílána v neděli 3. února 2019 na ČT1 
od 10.00 hodin. Kolínská dvojice nebyla v Rostoklatech poprvé. Původní reportáž tu 
točili 25. ledna 2014 (před 5 lety). Její dokončení se dotvářelo ve výrobně ovocné 
pálenky Berry servis v Břežanech II. Výrobní metody však na dramaturgii pořadu 

zapůsobily příliš komerčně a reportáž tehdy nebyla schválena k odvysílání. Ze záběrů 
obce, kostela i povídání paní starostky vzniklo pro obec Rostoklaty prezentační video, 
které lze přehrát na webových stránkách obce. 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Vítání občánků 
Během posledního roku se v obci narodilo 6 chlapců a 1 holčička a tak obec uspořádala 

13. června přivítání 5 občánků s rodinným doprovodem. Maminky obdržely květinový 
dar, dárkovou tašku s dětskou kosmetikou a tričko s logem obce a svým jménem. Po 
zápisu do zvláštní pamětní knihy byla pořízena pamětní fotografie všech pěti rodin. 
 

Obyvatelé a domy 
 

stav ke dni 31. prosince 2018 podle informací OÚ 
 

narodili se: (5) 
   

zemřeli: 
  Věra Brožková – Rostoklaty 
  Jaroslav Ertl – Rostoklaty 
  Květoslava Gratová – Rostoklaty 
  Jiřina Jouglová – Rostoklaty 
  Zdeňka Libichová – Rostoklaty 
  Helena Nováková – Rostoklaty 
 

nové domy – čp: (6) 
   

domů celkem: 225 (Rostoklaty: 177, Nová Ves II: 48) 
 

nejstarší občané: (6) 
   

obyvatel celkem: 512 
mužů Rostoklaty: 212, žen Rostoklaty: 220 – celkem 432 
mužů Nová Ves II: 43, žen Nová Ves II: 37 – celkem 80                                                      
 
 

 
 

 
 

 

 

 

REZIGNACE KRONIKÁŘE 
 

Po dlouhém uvažování jsem se roku 2017 rozhodl podat rezignaci na pozici kronikáře 
obce Rostoklaty s tím, že dopracuji roční zápis za rok 2018. Tuto zodpovědnou činnost 
jsem v roce 2007 přejímal dočasně s tím, že pokud by se v Rostoklatech nebo Nové Vsi 
II našel člověk vhodný, vedení kroniky bych mu po dohodě s obcí přenechal. Rád bych 

se v budoucnu zabýval intenzivněji literární tvorbou a publicistikou. Vedení kroniky pro 
mě představovalo rok od roku větší zátěž a roční zápisy jsem obci dokázal předávat ke 
schvalování se stále větším časovým odstupem. S paní starostkou Radkou Novákovou, 
vedením obce i zaměstnanci obecního úřadu se mi za uplynulých 12 let pracovalo 
velice příjemně a mohu vzhledem ke zkušenostem s vedením kronik na Hradešíně 
(2005–2008) a ve Škvorci (2007–2012) říci že příkladně. Jako externí kronikář jsem 
měl tu čest a možnost prožít s obcí a občany bezpočet krásných momentů a událostí – 

mnohé z nich zaznamenala tato kniha pro poučení a informování budoucích občanů. 

Rostoklaty a Nová Ves II navždy zůstanou v mém srdci a zůstávám jim nadále věrný. 
Přeji své následovnici dostatek času a mnoho zdaru ve vedení kroniky. Přeji oběma 
obcím a občanům pamětihodné momenty a krásný pokojný život plný radostí. 
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Pokud bych směl na tomto místě v několika řádcích shrnout, co se v rámci spolupráce s 
obcí podařilo vytvořit a zpracovat, uvádím chronologicky významnější akce: Informační 
tabule Rostoklaty (2006), Dokumentace kostela sv. Martina (2007), Retrospektivní 
zápis kroniky 2000–2006 (2008), Regionální kniha Drobné památky v Úvalech a okolí 
(2009), Přepisy pamětních listin z makovice kostela (2009), Digitalizace Pamětní knihy 
1923 (2009), Informační tabule Nová Ves II (2010), Soupis středověkých i novověkých 

listin a rukopisů Rostoklat a Nové Vsi II (2010–2016), Kopie oltářních obrazů (2014), 
Koncert emeritních filharmoniků (2014), Společná studie s PhDr. Vladimírem Jakubem 
Mrvíkem, PhD. Neznámý hamfestní dvůr čp. 5 v Limuzích (2016), Kniha Historie domů 
Rostoklat a Nové Vsi II (2017), Pamětní deska obětem světové války (2018), reportáž 
pro ČRO Česko – země neznámá (2018) a reportáž pro ČT1 Toulavá kamera (2019). 
 

Jan Psota, kronikář obce Rostoklaty 
 
 

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. 

    


