
Slovo 
starosty

Kříže v obcích Rostoklaty 
a Nová Ves II

Brigáda Sboru 
dobrovolných hasičů 
a školení nejmladších členů

Lidová pranostika 
„Březen, za kamna 
vlezem, duben, ještě 

tam budem“ se  k  průběhu 
letošního jara naprosto 
hodí. Jiná pranostika říká 
„Mokrý a studený duben 
plní sudy vínem“. Po několika 
letech, které byly srážkově 
podprůměrné, se alespoň 
částečně doplnily vodní 
zdroje a ve struhách opět 
teče voda, byť jen sezónně. 
Podobně, jako se vrátila voda 
do vyschlých koryt potoků, 
vrací se pozvolným tempem 
život do ulic obcí a měst. 
Věřím, že zde se nebude jednat 
o sezónní záležitost a k dalšímu 
zpřísnění protiepidemických 
opatření již nedojde. 
Každým dnem se zvyšuje 
procento proočkovanosti 
populace, v tuto chvíli je 
v našem Středočeském kraji 
proočkováno 7,7 % populace. 
To se sice nezdá jako nikterak 
vysoké číslo, je ale důležité 
si uvědomit, že u rizikové 
skupiny obyvatel nad 80 let 
věku je už přes 56 % obyvatel 
naočkováno, u věkové hranice 
nad 70 let věku se blížíme 
k číslu 30 % očkovaných 
jedinců. V červnu by měla být 
spuštěna druhá fáze očkování, 
tedy zpřístupnění vakcín 
osobám starších šestnácti let. 
Přejme si, aby to nebyly jen 
plané sliby politiků a opravdu 
se tak stalo. Protože těch 
zaručených pravd, jistot a slibů 
jsme slyšeli za uplynulé období 
již mnoho, chápu, že není 
lehké být v této době výlučně 
optimistou. S nastupujícím 
létem přichází i naděje, že již 
brzy se svět kolem nás vrátí 
do normálu a budeme moci 
naplno žít své životy, jako tomu 
bylo před začátkem pandemie 
nemoci COVID - 19. 

V  sobotu 24. dubna Sbor 
dobrovolných hasičů svolal 
brigádu pro Jarní úklid. 

Uklízet přišla široká základna dětí 
i  dospělých. Společnými silami se 
hrabalo listí a  větve z  návsi kolem 
rybníka, sbíral se odpad hřišti i  na 
tribunách.

Děti pak od Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů měli 
přednášku u  pálení hromady 
o  prevenci a  protipožárních 
opatření. Zkusily si hasit proudnicí 
z cisterny a nakonec si opekly buřta 
na ohýnku.

Akce se povedla a usmálo se na 
nás sluníčko.

pokračování na straně 3

Na Zasedání zastupitelstva obce byl podán 
podnět na posouzení stavu drobných sakrálních 
staveb (křížků) v  Nové Vsi II a  v  Rostoklatech 

a případné zajištění jejich oprav. Po konzultaci na Odboru 
památkové péče v  Českém Brodě a  po ověření stavu 
v  Národním památkovém ústavu jsme došli ke zjištění, 
že ani jedna ze staveb není evidována jako památkově 
chráněná stavba, čímž se podstatně zjednodušila případná 
rekonstrukce. Bohužel, dotace Středočeského kraje ze 
Středočeského fondu kultury a  obnovy památek, která 
nás zaujala jako možný zdroj části fi nancí potřebných 
k  opravě, se nedá v  našem případě využít. Po bližším 
prostudování podmínek jsme zjistili, že dotaci z  fondu 
lze čerpat pouze na památkově chráněné stavby. Další 
dotační titul, který nás svým názvem „nalákal“, byl 
z  Ministerstva pro místní rozvoj s  názvem Obnova 
drobných sakrálních staveb a hřbitovů. Ten bohužel nebyl 
pro rok 2021 vůbec vyhlášen. Další využitelná dotace, by 
byla možná z Ministerstva zemědělství, ale tam bychom se 
spíše pokusili o získání příspěvku na opravu hřbitovní zdi 
a márnice. Tyto stavby jsou také ve špatném technickém 
stavu a je možné podat žádost pouze na jeden projekt.

Abychom měli pro případné opravy křížků 
potřebné podklady, byl zadán podnět k  vypracování 
podrobného popisu poškození a návrh postupu oprav, 
včetně cenového rozpočtu.

Více již MgA. Martin Kulhánek, sochař a restaurátor

„Uměleckohistorické hodnocení“
Všechny hodnocené objekty představují svým 

provedením ukázku kvalitního kamenického 
řemesla. Daný typ drobných sakrálních staveb utváří 
charakter českého venkova. Každý kříž má spojitost 
s konkrétními obyvateli obou obcí. Kříže se v minulosti 
vztyčovaly především jako připomínka různých 
tragických událostí, či poděkování za záchranu života.

V  novogotickém duchu pojaté kříže z  Nové Vsi 
II a  Rostoklat reprezentují nástup historizujících 
slohů druhé poloviny 19. století, starší kamenná stéla 
z  Rostoklat představuje příklad přežívání barokního 
tvarosloví, které se uplatňovalo ve venkovských 
oblastech hluboko od 19. století.

Všechny kříže jsou, co do řemeslného provedení 
velmi pěkné a opravu by si určitě zasloužily.
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Kamenná stéla s ukřižovaným 
Kristem

Kamenný kříž s podstavcem Litinový kříž s kamenným 
podstavcem



JUBILANTI
Březen z Rostoklat
Jindřiška Kolankiewiczová
Jana Nedvědová
Zuzana Strnadová
Jaroslava Šermauerová
Elena Surovcová
Ladislav Hegedüs
Vladislav Beránek
Z Nové Vsi II
Marie Svojšová
Jaroslav Šmíd
Jaroslav Štěpán

Duben z Rostoklat
Alena Svatoňová 
Jiřina Potzová 
Emilie Rezková 
Antonie Machulková 
Marie Sejrková 
Marie Gazdagová 
Blanka Apltauerová 
Marie Vavreková 
Jaroslava Grocholová 
Eva Kolankiewiczová 
Jozef Struhár 
Ladislav Kubelka 
Josef Apltauer 
Jiří Doležal 
Josef Kovács 
Z Nové Vsi II
Jozef Barkóci 

Zemřeli
Josef Eliáš z Rostoklat

UPOZORNĚNÍ
Opatření obecné povahy – 
omezení užívání pitné vody
Dočasně se omezuje užívání 
pitné vody z vodovodu pro 
veřejnou potřebu pouze 
pro osobní potřebu na 
dobu od 15. 5. 2021 
do 15. 8. 2021. 
Zároveň se zakazuje 
v obcích Rostoklaty 
a Nová Ves II používat 
v uvedené době pitnou 
vodu z veřejného 
vodovodu na zálivku 
zeleně, napouštění 
bazénů, mytí aut, 
dopouštění vlastních 
zdrojů vody (studní) 
apod.   
Vodu z veřejného vodovodu 
je možné používat pouze 
pro osobní potřebu k pitným 
a hygienickým účelům. (Více 
informací naleznete na 
e-desce OÚ)

Upozornění: Uvedená forma 
zveřejňování jubilantů je v souladu 
se Směrnicí na ochranu osobních 
údajů (GDPR). Pokud si nepřejete 
být uváděni vrubrice Jubilea, 
sdělte nám to osobně v kanceláři 
OÚ Rostoklaty čp.32, e-mailem: 
obec@rostoklaty.cz nebo telefonic-
ky na tel.: 321 672 721.
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Sázení stromů

Výstavba chodníku v Nové Vsi II započala

Dne 27. března 2021 v  návaznosti na velice 
úspěšnou Podzimní výsadbu stromů a  keřů 
z listopadu 2020 proběhla Jarní výsadba.

Akci opět pořádala Obec Rostoklaty ve spolupráci 
s  nadací Sázíme stromy a  Mysliveckým spolkem 
Rostoklaty. Cílem bylo vysadit 75 stromů (třešně, 
jabloně, ořešáky) v  lokalitě za ČOV v  Nové Vsi II, na 
obecním pozemku o rozloze 1 hektar. Pro veliký zájem 
ze strany dobrovolníků jsme museli narychlo naplánovat 
další lokalitu - doplnění stromořadí podél silničky mezi 
Novou Vsí II a  Rostoklaty o  13 třešní. Plán se tedy 
rozrostl na 88 plodonosných stromů! Spolupráce s nadací 
funguje tak, že obec poskytne pozemek vhodný pro 
výsadbu, sežene dobrovolníky pro samotnou výsadbu 
a zaváže se k následné péči o stromy. Nadace pak sežene 
sponzora, který hradí náklady na nákup sadebního 
materiálu a materiálu na ochranu stromků (kůly, pletivo, 
vyvazovací páska). 

Ani nepříznivé počasí v podobě větru a deště, které 
zpočátku panovalo, dobrovolníky neodradilo a  přišla 
spousta rodin i  jednotlivců. Početnou základnu sazečů 
tvořili členové Sboru dobrovolných hasičů, a  to nejen 
z řad dospělých, ale i dětí. Celkový počet dobrovolníků, 
kteří přiložili ruku k  dílu v  obou sázených lokalitách, 
odhadujeme na cca 60 osob. V  takto hojném počtu šla 
práce dobře od ruky. V  obou lokalitách zároveň došlo 
i  k  malému jarnímu úklidu pohozených odpadků. 
O  stromy budeme nadále pečovat a  budeme se snažit, 
aby se co nejvyšší počet sazenic ujal. Velice nás překvapil 
a potěšil zájem z řad občanů o výsadbové akce. U srdce 
zahřejí zprávy, kdy rodič hlásí, že na vyžádání dětí se 
musel jít podívat  jak se daří stromku, který jeho děti 
vysadily. Další lokality k  osázení máme již vytipované, 
a rádi bychom s akcemi tohoto typu pokračovali. 

Akce si všiml i  Kolínský deník, kde vyšel krátký 
článek.  (Moko)

V  květnu započaly stavební práce na 
objektu SO 115 v  Nové Vsi II. Jedná 
se o  výstavbu nového chodníku, který 

propojí stávající chodník vedoucí k  obytné 
lokalitě u  čističky odpadních vod s  centrem 
obce. Součástí objektu bude i nová autobusová 
zastávka. Zastávka zůstane na stejném místě, 
pouze se prodlouží nástupní ostrůvek. Celková 
délka objektu chodníku bude 274 metrů. Šířka 
chodníku bude 2 metry, z  tohoto důvodu 
bude nutné rozšíření mostku u  vjezdu do 
obce. Součástí akce je i  vybudování vjezdů do 
jednotlivých nemovitostí podél trasy chodníku. 
Zhotovitelem díla je firma Dopravní stavby 
silnic s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku. 
Cena díla je dle smlouvy 1.133.494 Kč bez DPH. 
Během realizace dojde k  částečnému omezení 
přístupu do přilehlých nemovitostí, děkujeme za 
pochopení. Dočasně bude i přesunuta zastávka 
BUS, ta se po dobu výstavby přemístí k domu čp 
26, naproti dětskému hřišti. Harmogram prací 
počítá s  dokončením díla v  průběhu měsíce 
července. Stavbyvedoucí je optimističtější, 
stavbu plánuje dokončit o měsíc dříve. Vydatné 
deště v druhém týdnu měsíce května lehce brzdí 
zemní práce. 



Mobilní rozhlas v obci
V  nejbližších dnech bychom 
rádi spustili novou aplikaci a to 
Mobilní rozhlas. Registrace 
občanů Rostoklat a  Nové Vsi 
II je již pro obec Rostoklaty 
možná. Bydliště v  obci 
samozřejmě není podmínkou 
pro přihlášení. 

Stávající systém 
rozesílání SMS zpráv 
přestává být spolehlivým 
pomocníkem k  informování 
občanů. V  minulosti jste si 
mohli všimnout, že SMS 
zprávy nechodily zcela 
bezchybně. Někdy nepřišla 
celá zpráva, nebo zpráva přišla pouze některým 
členům z  domácnosti. Mobilní operátoři se brání 
hromadnému rozesílání sms zpráv, např. pro 
reklamní účely, a proto nám někdy část rozeslaných 
sms systém operátora blokoval. V  současnosti je 
do SMS systému přihlášeno cca 320 kontaktů, což 
není málo. Momentálně rozesíláme hromadné 
sms přes freeware v  počítači, ke kterému musí být 
starostův mobil připojen přes WiFi. Rozeslání jedné 
sms všem kontaktům trvá cca 30 minut, pokud se 
během odesílání nic nepokazí. Stačí, aby kdokoliv 
z  občanů zavolal zpátky nebo např. omylem poslal 
zpět prázdnou sms, a  celý systém spadne. Sms poté 
rozesíláme znovu, proto Vám někdy přijde jedna 
zpráva opakovaně. 

Z tohoto důvodu bychom rádi zavedli spolehlivý 
a  moderní systém, který sdružuje informace nejen 
o  naší obci, ale i  o  okolí. V  aplikaci časem získáte 
a  vytřídíte jen ty informace, které Vás zajímají, 
a které běžně sms systémem neposíláme. Nezajímají 
Vás kulturní akce, volbu nezvolíte. Zajímají Vás 
ztracení psi, upozornění na takovou zprávu si zapnete 
a o informacích zveřejněných na webových stránkách 
obce se v souhrnu dozvíte 1x denně. Stávající systém 
hromadného rozesílání sms bude i nadále v provozu. 
Uvědomujeme si, že ne všichni z Vás používají chytrý 
telefon, a  neradi bychom Vás odřízli od informací. 
Zároveň bychom Vás chtěli motivovat k  přihlášení 
do systému mobilního rozhlasu, protože tato aplikace 
má mnohem více funkcí, než pouhé rozesílání SMS. 
Pro spoluobčany se zhoršeným zrakem nebo si nejsou 
jistí v manipulaci s mobilním telefonem bude možné 
zvolit funkci hlasové zprávy, z dalších funkcí je např. 

anketa, možnost podávání podnětů od občanů, tipy 
na výlet v okolí apod.

CO JE MOBILNÍ ROZHLAS?
Mobilní Rozhlas je nástroj pro chytrou komunikaci 
s  občany a  členy. Aplikace zasílá informace pomocí 
SMS, e-mailů a zpráv do mobilní aplikace, informuje 
o  výpadcích energií, kultuře, ale i  ztracených 
zvířatech a  lidech, informuje také efektivně seniory 
a  slabozraké občany, pomáhá řešit černé skládky 
a závady na území celé ČR. 

PROČ SE REGISTROVAT?
Budete mít přehled o  důležitém dění v  obci, kde 
bydlíte, pracujete nebo trávíte volný čas. Dozvíte 
se například o  kulturních událostech, čištění ulic, 
poplatcích, havárii, upravené otevírací době obchodu 
apod... Aplikaci budeme neustále rozšiřovat o důležité 
oboustranné informace.

Zaregistrujte se a nezmeškáte důležité informace, 
které vám zjednoduší život. Služba je pro občany  
zcela zdarma!

JAK SE REGISTROVAT?
Pro uživatele chytrých telefonů je možnost registrace 
přes aplikaci Mobilní Rozhlas, kterou si stáhnou 
do svých zařízení. Další možností je registrace přes 
tištěný formulář, který je přílohou tohoto Zvěstovatele. 
Vyplněný formulář můžete vhodit do schránky na 
budově OÚ. Pro případ, že budete potřebovat formulářů 
více, můžete formulář okopírovat, nebo Vám jej na 
požádání vydáme v kanceláři OÚ. Formuláře naleznete 
také v chodbě budovy OÚ, na stolečku s dezinfekcí. 
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Velice rád bych Vás 
pozval na některé 
z tradičních 

kulturních  a společenských 
akcí, ale bohužel zůstaneme 
převážně u těch „pracovních“. 
První taková proběhla 
– Sběr železného šrotu – 
v sobotu 15. května 2021. 
Svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu 
se nám letos oproti 
zažitým termínům o měsíc 
posunul, uskuteční se 
v sobotu 19. června, přesný 
rozpis časů naleznete 
na přiložené pozvánce. 
V rámci akce Noc kostelů 
bude v pátek 28.5. 2021 
od 20:00 do 23:00 otevřen 
za účelem individuálních 
prohlídek kostel sv. Martina 
v Rostoklatech. A koncem 
června, v sobotu 26. 6. 2021, 
ovšem pokud to situace dovolí, 
SDH Rostoklaty uspořádají 
akci „Hurá prázdniny aneb 
letní zábava“ u hasičské 
zbrojnice v Rostoklatech. 

Přílohou tohoto vydání 
RZ je i registrační 
formulář pro 

registraci do služby Mobilní 
Rozhlas. Rád bych Vás chtěl 
motivovat, abyste se k této 
službě přihlásili. Cílem 
je zlepšení komunikace 
Obecního úřadu s obyvateli 
obce, více informací se 
dozvíte v samostatném 
článku. Účinný komunikační 
nástroj, zvláště v této 
složité době, jistě najde své 
uplatnění. 

Z-BOX Zásilkovna v Nové Vsi II
Nově byl v Nové Vsi II u kontejnerového místa nainstalován Z-BOX. Z-BOX
je samoobslužné místo Zásilkovny díky kterému už nikdy nemusíte být
jako na trní a čekat, až vám zavolá kurýr. Cena doručení je stejná jako na
naše výdejní místa.
Nonstop provoz - téměř všechny Z-BOXy jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu!
Rychle, bez front - stačí použít appku a zásilka je vaše! Za doručení platíte online.
Podací i výdejní místo - přes Z-BOX si můžete zásilku vyzvednout. Již brzy i podat.
Z-BOX je eko! Většina Z-BOXů vyžaduje jen minimum elektřiny a je napájena solárními panely.
K otevření Z-BOXU stačí mobilní aplikace Zásilkovna. Více naleznete na https://zbox.zasilkovna.cz/
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DOČASNÉ UMÍSTĚNÍ ZASTÁVKY BUS 
V NOVÉ VSI II
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás 
informovat, že po dobu výstavby chod-
níku v Nové Vsi II bude zastávka BUS 
dočasně umístěna u dětského hřiště, u 
ČP 26. Děkujeme za pochopení.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZ-
PEČNÉHO A ELEKTROODPADU
sobota 19. června 2021
Rostoklaty u OÚ 9,25 – 10,10 hod
Nová Ves II u rybníka 10,20 – 10,45 
hod
Upozorňujeme, že tentokrát Vás s pyt-
lem oblečení, s plastovými předměty 
(hračky, boby, skluzavky), se skleněným 
nádobím apod. budeme posílat zpět 
domů, protože odpad tohoto druhu lze 
likvidovat

NOC KOSTELŮ
28. 5. 2021 bude otevřen kostel sv. 
Martina v Rostoklatech u příležitosti 
Noci Kostelů a to od 20:00 do 23:00. 
Kostel bude otevřen k samostatné 
prohlídce, doprovodný program nebude 
zajištěn.

Zapomenutý urbář Nové Vsi

Ukliďme Pošembeří

Na území Středočeského kraje se vyskytla Ptačí chřipka!

Objevování dějin našich obcí lze vnímat 
téměř všemi smysly. K písemnosti která 
už zažila lepší časy si můžete přivonět, 

prohlížíte si zvláštní styl méně čitelného písma, 
dotýkáte se zažloutlých a někdy i zčásti brouky 
prožraných, vlhkostí navlhlých a  prachem 
zašpiněných ale archiváři vymýcených, 
vysušených a  zrestaurovaných atypických listů, 
jichž se dotýkali písaři dávno před vámi. Papír 
i  pergamen tak zvláštně šustí... Vychutnávat 
listy archivního dokumentu však budeme pouze 
pomyslně formou článku a na chuťové pohárky 
se dnes nedostane.

Před několika lety mi historik a  kurátor 
sbírek Podlipanského muzea v  Českém Brodě 
PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, PhD. poskytl 
fotografické reprodukce foliantů neznámého 
renesančního urbáře vesnic města Českého 
Brodu z  roku 1561, uloženého ve Státním 
okresním archivu v  Kolíně, které jsem 
rostoklatským a  novoveským obyvatelům 
prezentoval formou výstavky poprvé 9. 
listopadu 2019 při Svatomartinské slavnosti 
v kostele sv. Martina v Rostoklatech. K docenění 
dokumentární hodnoty a  přínosu urbáře pro 
dějiny Nové Vsi však dojde právě teď. Pro účely 
článku vynechávám z  názvu místní části Nová 
Ves římskou číslici „II“.

Nové Vsi se týkaly naprosto odlišné dějiny 
než jaké prožily Rostoklaty. Nová Ves bývala 
biskupskou a později arcibiskupskou nemovitostí, 
později bývala králem zastavována zasloužilým 
výprosníkům, ve třech fázích své existence 
se stala součástí majetku města Český Brod, 
dokonce byla několikrát exekučně zabavena 
a v novověku až do zrušení patrimoniální správy 
byla administrována kanceláří odlišného panství 

než Rostoklaty. Společné dějiny Rostoklat a Nové 
Vsi se začaly psát až od roku 1960.

Nás dnes bude zajímat vazba Nové Vsi 
na Český Brod. Poprvé patřila do městského 
majetku v  letech 1287–1418, kdy fungoval 
Český Brod jako centrum biskupského a  od 
roku 1344 arcibiskupského panství, k  němuž 
náležely městu nejbližší obce a  části obcí jako 
Břežany (II), Liblice, Nová Ves (II), Bylany, 

Přistoupim, Tuchoraz, Chrást ale i  vzdálenější 
obce Kyje u  samé Prahy, Kozojedy, Štíhlice 
a Oplany na černokostelecku, Bohouňovice (II), 
Onomyšl a  Nepoměřice na uhlířskojanovicku 
a  Radovesnice (I) a  Zibohlavy na Kolínsku. 
Novou ves dokonce založil jeden z  pražských 
biskupů, snad Tobiáš z  Bechyně nebo některý 
z  jeho předchůdců. Podruhé Novou Ves městu 
Český Brod prodal kníže Jindřich z Minstrberka 
roku 1481 a  město ji drželo jako nadační 
nemovitost pro zabezpečení českobrodského 
špitálu – nemocnice (stála na náměstí Arnošta 
z Pardubic 274), v jehož majetku zůstala vesnice 
do Ferdinandovy konfiskace roku 1547. Potřetí 
a naposledy patřila Nová Ves městu Český Brod 
v letech 1547–1623. Ferdinand špitálu odňatou 
vesnici vrátil českobrodskému záduší. A  právě 
do této doby spadá nalezený urbář, který přináší 
informace o velmi málo podchyceném a téměř 
neznámém období dějin Nové Vsi.

Co to byl vlastně urbář? Jednoduše řečeno 
šlo o soupis vyměřených platebních, naturálních 
a  pracovních povinností poddaných z  vesnic 
nebo jejich částí vůči své vrchnosti – ve směru 
obyvatel Nové Vsi vůči královskému městu 
Český Brod. Urbář českobrodských vesnic byl 
vložen do zemských desek v úterý po sv. Brikcím 
– 18. listopadu 1561. Pro představu uveďme 
rozsah tehdejších nemovitostí a poplatných lidí. 

Městu vycházely platy z Kounic (2 usedlosti), 
z Horních Kšel (1), z Přistoupimi (9), z Krupé 
(9), z  Ratenic (2; příjem nahrazen komorním 
platem z  Poděbrad), z  Chvalovic (3), z  Břežan 
[I] (1), z Blinky (1), z Peček (3), z Nové Vsi – 
Nowa wes nad Brodem (9), komorní platu od 
urozeného Jana Křineckého z  Ledec (zaniklý 
mlýn u Vitic), z Opočnice (21) a od císařských 
osedlých (3) osedlí. Dále městu vycházely platy 
z  luk a  zahrad od českobrodských měšťanů, 
a to faře od 23 měšťanů a kostelu sv. Gottharda 
od 35 měšťanů, dále od 2 prodejců z masných 
krámů a  osep od 3 forberečníků (osedlých 
z  předměstí). K  nemovitostem města patřily 4 
rybníky – Chodotín, druhý nad Chodotínem 
přes jehož hráz vedla silnice, Přistoupimský přes 
jehož hráz vedla cesta a rybník od Přistoupimi 
k Liblicím.

Přehled usedlostí v  Nové Vsi, odkud 
vycházela městu dvakrát do roka k termínu sv. 
Havla (16. října) a sv. Jiří (24. dubna) peněžitá 
hotovost. Výše odváděného platu se odrážela od 
velikosti pozemků a  typu usedlosti. Peníze se 
odváděly v českých groších a denárech (1 kopa 
= 60 grošů; 1 český groš = 7 denárů). Z  Nové 
Vsi se ročně odvádělo v ideálním stavu 20 kop 
51 českých grošů 4 denáry, což obnášelo 1 251 
grošů 4 denáry do městské pokladny.

 (Jan Psota)

I v letošním roce proběhl další ročník tradiční 
úklidové akce „Ukliďme Pošembeří“. 
Vzhledem k  protiepidemickým opatřením 

nebylo možné uspořádat hromadnou akci, 
ale uklízet se mohlo individuálně. Do úklidu 
se tak zapojili jednotlivci i  rodinné skupinky, 
některé rodiny dokonce opakovaně. Úklidové 
pomůcky nám zbyly „nafasované“ ještě z loňska 
a  zájemcům jsme je na požádání poskytli. 
Dobrovolníci si sami určili lokalitu, kde budou 
uklízet. Posbíraný odpad buď ponechali na 
místě, a obec zajistila odvoz, nebo jej dopravili na 
dvůr obecního úřadu. Výhodou je, že likvidaci 
odpadu zajišťuje Krajská správa údržby silnic, 
likvidaci pneumatik sponzoruje Autocentrum 
Úvaly, obec tedy není finančně zatížena likvidací 
posbíraného odpadu. Někdy se jedná o obtížně 
zlikvidovatelný materiál, například pneumatiky 
od nákladních vozidel, které nelze odevzdávat 

při svozu VO a  NO, a  tak nad podobným 
odpadem visí otázka jako z fejetonu Jana Nerudy 
Kam s  ním? Všem dobrovolníkům, kteří se 
úklidové akce zúčastnili, bych na tomto místě 
rád poděkoval a přál bych si, aby mezi námi bylo 
co nejméně původců černých skládek. 

Ptačí chřipka je nebezpečná nákaza 
kura domácího, krůt, vodní drůbeže, 
pernaté zvěře, exotických ptáků a  volně 

žijícího ptactva, vyvolaná virem influenzy 
A. Rizikovými jsou viry influenzy typu A, 
subtypy H5 a H7, které mohou být buď vysoce, 
nebo nízce patogenní. Viry ptačí chřipky se 
běžně vyskytují u  volně žijících ptáků, častěji 
u  vodních, kteří jsou přirozeným rezervoárem 
viru aviární influenzy. Vodní drůbež je bez 
klinických příznaků a úhyny jsou vzácné.

Většinou nákaza propukne u  domácí 
drůbeže po kontaktu s  infikovaným vodním 

ptactvem. Infikovaní ptáci vylučují virus ve 
vysokých koncentracích trusem a  také nosním 
a  očním sekretem. Nejvýznamnější způsob 
šíření mezi farmami je mechanický přenos 
kontaminovanými osobami, automobily, 
nářadím apod. Významnou roli hraje kontakt 
drůbeže na trzích a aukcích. K přenosu nákazy 
dochází zejména perorálně prostřednictví trusu, 
kontaminovaného krmiva a  vody. Aerogenní 
přenos aviární influenzy je možný především 
v uzavřených objektech a halách.

Klinické příznaky jsou velmi variabilní, 
závislé na faktorech virulence, druhu 

postižených ptáků, věku, pohlaví. Projevují se 
především náhlými úhyny velkého množství 
zvířat bez výraznějších příznaků. U  nosnic se 
objevuje pokles snášky a  poruchy skořápek 
vajec. Lalůčky a  hřebínky jsou cyanotické 
s  případnými krváceninami. Je zjišťován 
profúzní vodnatý průjem a  vysoká žíznivost. 
Nemocní ptáci projevují nechuť k  pohybu, 
v semikomatózním stavu se hlava stáčí na záda. 
Mortalita se pohybuje mezi 50 – 100 %.

Krizová linka Krajské veterinární správy 
pro nahlášení nákazy nebo mimořádné situace: 
+420 720 995 204

Usedlost čp. 3 v roce 1930
FOTO: SBÍRKY PODLIPANSKÉHO MUZEA V ČESKÉM 
BRODĚ

Stejne misto zachycene roku 2018 
 FOTO: SEZNAM.CZ

Nová Ves
nad Brodem (1561) termín sv. Havla termín sv. Jiří
 kopy groše denáry kopy groše denáry
Kuba rychtář 2 25 ~ 2 5 ~
Vaněk Soukup 1 20 ~ 1 20 ~
Jíra Pavlů 1 14 ~ 1 14 ~
Viktorín (ze statku) 1 5 2 1 5 2
Viktorín (z chalupy) ~ 2 ~ ~ 2 ~
Mach Kubů 1 14 ~ 1 14 ~
Jakub Srb neb Polák 1 24 ~ 1 24 ~
Jan Petera ~ 4 ~ ~ 4 ~
Vaněk Knotek 1 40 ~ 1 40 ~
summa 10 28 2 10 23 2
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