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PAMĚTNÍ KNIHA OBCE ROSTOKLATY A 

NOVÉ VSI II 

ve Středočeském kraji 

 

 

 

Roční kronikářský zápis 

za kalendářní rok  

2020 

STAROSTA OBCE 

Bc. Mokošín Jiří, v. r. 

 

 

 

 

 

razítko obce a podpis starosty 

Kronikářský záznam obsahuje 8 stran textu 

v Rostoklatech dne 13. 12. 2021 
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Zastupitelstvo obce Rostoklaty a Nová Ves II k 1.1. 2020 

 

Starosta   Bc. Mokošín Jiří – neuvolněný starosta 

Místostarosta   Reichová Markéta – neuvolněný místostarosta 

Členové zastupitelstva: Albrechtová Eva – členka finančního výboru 

    Apltauerová Blanka – předsedkyně finančního výboru 

    Hanuš Jan – člen kontrolního výboru 

    Houdková Dagmar  – členka finančního výboru  

    Mgr.Martínek Miloš – člen kontrolního výboru 

    Svatoň Pavel- předseda kontrolního výboru 

    Kubelka Milan 

 

Rozpočet obce pro rok 2020 

Příjmy:     6  976 500,- Kč 

Výdaje:   8 283 500,- Kč 

Rozpočet je schodkový, rozdíl ve výši 1 307 000,- Kč bude kryt z vlastních zdrojů. 

Poplatky občana 

Cena za svoz TKO:  600,- Kč/os. 

Pes   100,- Kč/ psa, druhý a další 150,- Kč 

Stočné    35,- Kč m3 bez DPH/rok/os., 40,25 Kč s DPH 

Vodné   od 1.1.2020 – 30.4.2020: (sazba 15%DPH) 

   46,31 Kč m3 bez DPH – 53,26 Kč s DPH  

   od 1.5. 2020 – 31.12. 2020 (sazba 10% DPH) 

   46,31 Kč m3 bez DPH – 50,94 Kč s DPH     

 

Produkce odpadů v roce 2020 

Směsný odpad  123,97 t 

Bio   79,27 t 

Sklo   18,58 t 

Plast   14,3 t 

Papír, lepenka  16,49 t 
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

Jarní svoz VO a NO proběhl 9. 5. 2020 a podzimní svoz dne 24. 10. 2020 

 

Spolky a zájmové organizace 

Na zasedání zastupitelstva dne 27. 1. 2020 bylo schváleno přidělení finančních darů spolkům na 

činnost pro širokou veřejnost obce: 

Myslivecký spolek Rostoklaty ve výši: 30 000,- Kč 

SDH Rostoklaty   45 000,- Kč 

TJ Sokol  Rostoklaty   35 000,- Kč 

 

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 se konaly volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby 1/3 

Senátu Parlamentu ČR. O týden později 9.10. a 10.10. 2020 se konalo druhé kolo voleb do 

Zastupitelstva Středočeského kraje a volby 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Voleb do Zastupitelstva 

Středočeského kraje se zúčastnilo 37,25% , v I. kole voleb do Senátu 37,09% a ve II. kole  

18,03%. 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje: 

ODS získala:    27,02% hlasů 

STAN     22,97% hlasů 

Piráti     13,51% hlasů 

Výsledek volby I. kola do Senátu v naší obci byl Mgr.Tomáš Klinecký s 25,51% a ve II. kole zvítězil 

Mgr. Pavel Kárník s 84,39% hlasů. 

Stavební činnost 

Dne 2.1. 2020 se uskutečnila schůzka s pracovníky ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových) o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví obce. Týkalo se o 

nedořešený pozemek č.740 o velikosti cca 0,5 ha, na kterém se nachází západní část fotbalového 

hřiště, část dětského hřiště, antukový plácek a dva velké hliněné valy a pozemek pod kabinami. Do 

dubna 2017 bylo užívání pozemků ošetřeno Smlouvou o výpůjčce. Od května 2017 do konce roku 

2019 bylo nutné doplatit bezesmluvní užívání. Obec se pokusí podat Žádost o bezúplatný převod 

pozemku do majetku obce. Zatím používá obec tento pozemek bezesmluvně za úplatu. Na odkup 

pozemku by obec neměla dostatek finančních prostředků. 

Podařilo se s pracovníky ÚZSVM  získat bezúplatně do vlastnictví obce pozemek č. 433/4 v k.ú. 

Rostoklaty. Na tomto pozemku se nachází chodník, zelený pás s veřejným osvětlením a 

komunikace vedle kabin. 

Dne 10.2. 2020 bylo předáno staveniště na akci „Revitalizace rybníků v Rostoklatech a Nové Vsi II. 

Práce započaly 26.2. 2020 v Nové Vsi II. Na revitalizaci rybníku v Rostoklatech se podílely místní 

spolky. 

V průběhu měsíce září a říjen 2020 došlo k výměně veřejného osvětlení v obci Rostoklaty a Nová 

Ves II. Staré sodíkové výbojky byly nahrazené moderními a úspornými LED svítidly. Na akci bylo 

požádáno o příspěvek ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Svítidla byla dodána ve třech 
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výkonových třídách. Nejpočetnější byla svítidla o výkonu 27 W v počtu 76 ks, která jsou vybavena 

funkcí autonomního stmívání. Od 22.00 hod. se výkon sníží na 80%, v 00.00 hod. do 4.00 hod. na 

50 % a ve 4.00 na plný výkon. Jsou umístěny v bočních ulicích. Hlavní průtahy jsou osazeny 36 ks 

svítidel o výkonu 35 W bez autonomního stmívání. Dodatečně bude osazeno 9 sloupů na státní 

silnici I/12 svítidly o výkonu 106 W a pomocí výložníků budou umístěna o dva metry výše. Dvě 

svítidla na přechodu pro chodce budou vybavena speciální přechodovou optikou o výkonu 183 W. 

Tím budou takto dimenzovaná svítidla splňovat přísné normy pro osvětlení silnic I. třídy. Nová 

svítidla by měla být úsporná na spotřebu elektrické energie a návratnost vynaložených nákladů by 

mohla být cca za tři roky. 

Mimořádná situace v ČR v roce 2020 

Od března 2020 řešila naše obec stejně jako celá ČR a velká část světa pandemii koronaviru SARS-

CoV-2 způsobující virové onemocnění COVID-19. 

- Od 11.3. 2020 byly uzavřeny všechny ZŠ, střední, vyšší odborné a vysoké školy do 

odvolání 

- 12.3. 2020 byl vyhlášen v ČR nouzový stav na 30 dní 

- Od 14.3. 2020 byl zakázán provoz restaurací a obchodů (s výjimkou potravin, lékáren a 

drogérií) 

- Od 16.3. 2020 byly uzavřeny státní hranice (s výjimkou pendlerů) 

- Od 19.3. 2020 byla vyhlášena povinnost nosit roušky zakrývající ústa a nos v obchodech, 

dopravních prostředcích, veřejných budovách 

- Pro nedostatek roušek začalo mnoho lidí šít roušky doma pro své potřeby i pro ostatní 

občany  

- Hlavním bodem všech médií byl COVID-19 

- Od konce března 2020 začalo testování tzv. chytré karantény. Cílem bylo podchytit pohyb 

pozitivních občanů pomocí mobilních telefonů a platebních karet 

- Pandemie měla velký vliv na ekonomiku. Stát se snažil pomoci odpuštěním záloh na 

sociální pojištění OSVČ, zavedením prodlouženého ošetřovného pro rodiče dětí v době 

zavřených škol, kompenzacemi na zaměstnance a jiné 

- OÚ Rostoklaty  zajistil pro občany nad 65 let ochranné pomůcky, dále nakoupil látky a 

tkalouny  a dobrovolníci tak šili pro sebe i pro ostatní spoluobčany roušky 

- Během dubna a května se situace s koronavirem uklidnila, léto bylo bez výrazných 

omezení, jen v některých situacích bylo povinné nosit roušky 

- S podzimem se opět pandemie rychle šířila, přibývalo vážně nemocných i počty úmrtí, 

které postihovalo převážně starší občany s dalšími závažnými chorobami 

- Rušily se kulturní akce jak jarní (Stavění máje a Pálení čarodějnic, Dětský den, kulturní 

akce, Ukliďme Pošembeří), tak podzimní a hlavně prosincové (oslavy Sv. Martina, zdobení a 

rozsvěcení stromečků, Mikulášská besídka a Silvestrovský ohňostroj) 

- Vítání občánků se podařilo uskutečnit v náhradním termínu na začátku září a stejně tak 

program „Na kus řeči s ….“ Terezou Kostkovou místo plánovaného setkání s fotografem 

Robertem Vano, které mělo být 30.3. 2020 

- Od 14. října byly uzavřené školy s výjimkou mateřských, od 28.října platil zákaz nočního 

vycházení mezi 21. hodinou večerní do rána do 5ti hodin.  

 

Kulturní akce chronologicky za rok 2020 

18.1. 2020 Myslivecké Halali, k tanci a poslechu hrála kapela JVR Band 

25.1. 2020 „Na kus řeči s….“ tentokrát s hercem Pavlem Novým, členem Studia Ypsilon, známým 

z mnoha rolí, ale snad ta nejznámější role je zvukař Pepa z rodinné komedie S tebou mě baví svět. 

Do sálu KD vstoupil, jak je jeho zvykem, v kraťasech a rovnou se posadil do křesla na pódiu a 

pozoroval přicházející diváky. Poutavě vyprávěl o svých filmových a divadelních rolích. Zmínil se i o 

prodělané západonilské horečce, po které ochrnul, s následky se dlouhodobě léčil, chodil o 
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francouzských holích a nakonec úspěšně zvítězil, i když stále musí o své zdraví pečovat. Začal se 

otužovat, což uplatnil i ve filmu Bába z ledu.  

4. 2. 2020 Ustanovující schůze Rybářského spolku v KD 

13. 2. 2020 Jubilejní dvacáté setkání seniorů. Celých pět let se již uskutečňují seniorská setkání 

na přátelské popovídání při kávě a zákusku. Tentokrát se to neobešlo bez shrnutí přehledu 

společných výletů, kterých bylo do této doby celkem dvanáct, z toho 4 výlety pravidelně v měsíci 

květnu s vlastním zajištěním dopravy vlakem nebo autobusem. Další čtyři výlety pořádané vždy 

v září zajištěným autobusem, který seniorům hradí OÚ Rostoklaty. A též pravidelně v období 

adventu senioři zavítali čtyřikrát na různá místa, dostupná vlakem nebo autobusem. 

I v roce 2020 mělo dojít k dalším výletům a setkáním. Kvůli covidu se ani tyto akce nemohly konat, 

stejně jako ostatní kulturní akce v obci. Toto seniorské setkání bylo v tomto roce jediné, které se 

konalo. 

3. 9. 2020 uspořádala obec Břežany II ve spolupráci s Rostoklaty, Tismicemi a Přišimasy v KD 

Rostoklaty další díl cyklu „Na kus řeči s …“, tentokrát s Terezou Kostkovou. Tato příjemná herečka 

a moderátorka vyprávěla perličky z natáčení nového seriálu, kde hraje veterinářku, její vyprávění 

doplnila zpěvem začínající herečka Markéta Chládková a na závěr si zatančil moderátor večera Jiří 

Vaníček s Terezou Kostkovou staropražskou polku včetně doplňků pražských Pepíků – zmijovky, 

šály a šle.  

9. 9. 2020 se uskutečnilo Vítání občánků, které bylo přesunuté z původního termínu v červnu. 

Tato tradiční akce proběhla bez občerstvení z důvodu koronavirové pandemie a jen o jeden den 

unikla platnosti nošení roušek uvnitř budov. I přes jistá omezení byla velká účast, celkem bylo 

přivítáno jedenáct nových občánků, pět děvčátek a šest chlapců. Po slavnostním projevu došlo k 

zápisu do Knihy zápisů o uvítání do života, předání kytičky pro maminky a tatínkům dárková taška 

s osuškou a dětskou kasičkou. Nakonec nechybělo fotografování rodičů s potomky na památku 

tohoto významného dne. 

22. 9. 2020 se uskutečnil výlet na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Letní rozvolnění pandemické 

situace nalákalo rekordní počet zájemců v počtu 42, ale jak se postupně zhoršoval stav, ovlivnilo to 

značnou část lidí a nakonec nás odjelo pouze 17. Přesto se výlet opět podařil, počasí nám přálo, 

prohlídka zámku sice proběhla s rouškami, ale nic to neubralo na zajímavosti tohoto nově 

zrekonstruovaného zámku, doplněného nábytkem ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea 

v Praze. Měli jsme možnost nahlédnout i do soukromých prostor současných majitelů, kteří zde 

trvale bydlí. Kolem zámku se rozprostírají udržované květinové zahrady, anglický park s Křížovou 

cestou, italská zahrada s vodní kaskádou, přírodní amfiteátr, zeleninová zahrada, oranžerie. 

V areálu zámku je i restaurace a kavárna včetně venkovního posezení. Výlet se bez problémů 

vydařil.  

18. 11. 2020 starosta obce Bc. Jiří Mokošín spolu s bývalým kronikářem Janem Psotou převzali z 

Arcibiskupského paláce v Praze barokní polychromovaný dřevořez Panny Marie Klatovské, která se 

tak po 22 letech vrací do obnoveného kostela sv. Martina v Rostoklatech. Veřejnosti bude obraz 

poprvé představen na Noci kostelů v červnu 2021. 

21. 11. 2020 uspořádala Obec Rostoklaty ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Rostoklaty a 

nadací Sázíme stromy velikou výsadbovou akci na obecním pozemku. Této akce se zúčastnilo 41 

dobrovolníků, bylo vysazeno 100 stromů, 209 keřů. Nadace sehnala sponzory (ČSOB a.s. a Quick 

Service Logistics s.r.o.), sponzoři uhradili náklady na pořízení sadebního materiálu a na ochranu 

stromků. Obec poskytla pozemek, s pomocí dobrovolníků zajistila dobrovolníky pro veřejné sázení 

a zavázala se následně pečovat o stromky. Již od září bylo nutné shánět sadební materiál, kůly, 

pletivo, rýče, zatloukače a zemní vrtáky. Sadební materiál byl zajištěn ve ŠLP Kostelec nad 

Černými Lesy a ve Školkách Opolany. Výsadba probíhala v době pandemie, a tak bylo nutné 

dodržovat vládní nařízení. Dobrovolníci pracovali maximálně ve dvojicích nebo v rodinných 
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skupinách. Scházeli se dobrovolníci z Rostoklat, Nové Vsi II, ale i z Břežan II, z Mysliveckého 

spolku, od Štolmíře a Českého Brodu, členové skautského střediska Ing. Ládi Nováka v Českém 

Brodě.   

Touto výsadbou vznikl nový přírodní krajinný prvek o délce 500 m mezi obcemi Štolmíř a Břežany 

II, ale stále na území obce Rostoklaty v katastrálním území Nová Ves II. Dobrovolníkům přálo 

počasí a podařilo se všechny stromky a keře vysázet. Svépomocí a s podporou nadace Sázíme 

stromy se podařilo za minimální náklady realizovat projekt, který by v „běžném“ režimu dotací, 

dotačních manažerů, výběrových řízení a zhotovitelných firem stál statisíce. 

 

Byla to v tomto roce poslední společná akce. Od konce září se pandemická situace zhoršovala. 

 

Stav a činnost Mysliveckého spolku v roce 2020 
 

V roce 2020 mělo MS Rostoklaty 16 členů a dva adepty. 

 
Uspořádané akce: 
 
18. 1. 2020 Myslivecký Ples  
13. 6. 2020 Střelecký závod Memoriál  Romana Klementa  
28. 9. 2020 Podzimní zkoušky loveckých psů  
17. 10. 2020 Střelby MS Rostoklaty  

Společné lovy proběhly tři: 
 

14. 11. 2020 17 lovců, 8 psů, uloveno 35 bažantů kohoutů, 13 zajíců 
28. 11. 2020 18 lovců, 15 bažantů kohoutů, 14 zajíců 
12. 12. 2020 hlavní hon - 35 lovců, 3 honci, 80 ks zajíců, 1 bažant. 
26. 12. hon zrušen z důvodu pandemie nemoci COVID 19 

 
Během roku 2020 členové MS Rostoklaty uspořádali několik brigád, během kterých se odstranily 
staré posedy a na jejich místo byla instalována nová myslivecká zařízení. Takzvané "boudy" 
nakoupilo MS Rostoklaty z našetřených fin. prostředků, členové posléze posedy natřeli, vybavili 
interiér, vyrobili podstavce, žebříky a na místě usadily. Dále proběhla ve spolupráci s obcí podzimní 
výsadba 100 stromů a 203 keřů v lokalitě "Skalka" v k.ú. Nová Ves II.  V honitbě bylo v průběhu 
roku udržováno 6,85 ha mysliveckých políček pro zvěř. 

 

Stav a činnost SDH Rostoklaty 

Sbor dobrovolných hasičů měl v roce 2020 celkem 68 členů, z toho 35 dospělých a 33 mladých 
hasičů 

- činnost sboru byla aktivní výchova, prevence a též společenské funkce sboru na kulturních akcích 

-výchova a prevence byla zaměřena zejména na mladé hasiče, kdy se konaly pravidelné tréninky, 
na kterých se mladí hasiči učili hasičským znalostem a dovednostem 

- SDH se účastnil soutěží v požárním útoku v rámci Podlipanské ligy, tradičního závodu na 60m s 
překážkami v Klučově a branný závod pro mladší žáky, starší žáky a dorost. 

- další jedno víkendové a jedno týdenní soustředění 

- praktická cvičení hasičských dovedností společně se spřátelenými okolními sbory 

- pálení uřezaných větví, odkládaných za vsí na určeném místě 
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- pomoc s úklidem sněhu v obci 

- kulturní akce: Country bál 

- v roce 2020 spolek čerpal dotaci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu činnosti 
mladých hasičů, ze které bylo pořízeno nové sportovní vybavení 

- v obci je Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) se 13 členy, skládající se z jednoho velitele 
jednotky, tří velitelů družstva, tří strojníků a ostatních hasičů. 

- Oba sbory jsou propojeny, JSDH vyjíždí k ohlášeným poplachům v obci a okolí 

V roce 2020 byla jednotka povolána k šesti výjezdům: 

Ve všech šesti zásazích se jednalo o požár 

11.2.2020 – požár 3 patrové budovy v Úvalech 

15.2.2020 – požár ve stodole Rostoklaty 20 
26.8.2020 – požár v okolí nádraží Rostoklaty 
18.10.2020 – požár na půdě v Břežanech, uvězněný muž na půdě. 
20.10.2020 – požár na vrakovišti 
12.11.2020 – požár pokoje Vitice zahradnictví 

Stav a činnost TJ Sokol Rostoklaty 

Pandemie koronaviru umožnila začít až sezonu 2020/21, jenže nová pandemická vlna poté utnula 
už podzimní část ročníku, kdy měl A-tým ve své skupině třetí třídy odehráno jen 7 zápasů se třemi 
výhrami, čtyřmi porážkami a 9 body při skóre 12-12.  

Do soutěže vstoupil s několika posilami z nedalekých Kšel a také už s oficiálním názvem Traverza 
Rostoklaty, když novým prezidentem klubu byl zvolen dlouholetý hráč Milan Kubelka. 

    

Statistické údaje za rok 2020  
narodili se: 

Rostoklaty 

2 

Nová Ves II 

2 

zemřeli: 

Rostoklaty 

6 

Nová Ves II 

3 

nové domy: 

Rostoklaty 
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5 

Nová Ves II 

5 

počet domů: 

Rostoklaty – 184 

Nová Ves II – 53 

nejstarší občané: 

5 

počet obyvatel k 31.12.2020: 

Rostoklaty: 

CZE - 459, ženy 230 a muži 229 jiné občanství – 27, ženy 13 a muži 14 

Nová Ves II: 

CZE - 77, ženy 35 a muži 42 jiné občanství – 7, ženy 2 a muži 5 

Celkem obě obce: CZE – 536 obyvatel jiné občanství – 34 obyvatel 

 

 

Zapsala Jaroslava Šermauerová, kronikářka obce Rostoklaty a Nová Ves II 

Zápis schválen ZO 15.12.2021 

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.  

 


