
Slovo starosty
Zima, která v tyto dny končí nejen 

astronomicky, ale i pocitově, byla dle měření 
v pražském Klementinu šestá nejteplejší od roku 
1775. A přitom já osobně mám pocit, že těch dnů, 
kdy byl celodenní zámraz a tedy žádné bláto, 
voda v sudu na zahradě beznadějně zamrzlá 
a sněhová pokrývka vydržela soustavně po 
několik dní, jsme si užili letos více, než kdy jindy. 
Ale data meteorologů jsou objektivní a moje 
pocity subjektivní. Kdyby sílu zimy určovala 
spotřeba posypové soli a množství uklizeného 
sněhu z obecních chodníků, byla by z pohledu 
zaměstnanců obce tato zima řazena mezi ty 
nejnáročnější. Je ale fakt, že led na rybníce 
letos nestačil zamrznout tak, aby se na něm dalo 
bezpečně bruslit. Na brusle tedy letos přibyla 
další vrstva prachu, za to boby a sáňky děti 
vyvětraly pořádně. 

První jarní den letos připadá na pondělí 
20. března, jaro samotné začíná 

v půl jedenácté večer, přesně ve 22:24. 
Meteorologicky sice jaro začíná už prvním 
dnem měsíce března, ale astronomicky začíná 
momentem, kdy Slunce prochází rovníkem z jihu 

na sever. Jarních projevů probuzení přírody 
si můžeme všimnout všude kolem sebe. Ať už 
to jsou jarní cibuloviny, které začínají vylézat 
ze země nebo včely, které se vydávají na své 
první jarní prolety. Těmito prolety se včely 
čistí po zimě při tzv. prášení. Detaily tohoto 
procesu vynechejme, ale vezměme si ze včel 
příklad, třeba z jejich smyslu pro pořádek 
a organizovanost. Po zimě je v příkopech 
podél silnic vidět odpad, který nezodpovědným 
občanům upadl z rukou dříve, než jej mohli 
správně vyhodit do koše. Dříve, než nepořádek 
zase na několik měsíců milosrdně zakryje 
vegetace, můžeme jej společnými silami 
uklidit v rámci akce Ukliďme Pošembeří, 
kterou letos bude pořádat obec Rostoklaty ve 
spolupráci s Mysliveckým spolkem Rostoklaty. 
A není to apríl, ač je datum stanovené na 
1. 4., více v přiložené pozvánce. U úklidu ještě 
tematicky zůstaneme, letos se nám termín Svozu 
nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
vrátí opět do měsíce května, a to na sobotu 
27. 5. Co do odpadu patří a nepatří si pečlivě 
prostudujte na přiloženém letáku, ať zbytečně 
nevozíte asfaltové lepenky, eternity, plynové 

tlakové láhve a odpad, který lze vytřídit do 
nádob na separovaný odpad. Akci bude tradičně 
předcházet sběr železného šrotu, který letos 
pořadatelsky připadl Rybářskému spolku. 
Přesný termín včas sdělíme. 

Velikonoce letos vychází na 10. 4., tedy 
o týden dříve, než tomu bylo loni. Kdo by 

si chtěl sám uplést pomlázku a neumí to, pro 
toho bude letos Rybářský spolek pořádat druhý 
ročník akce Pletení pomlázek u rybníka, více 
informací naleznete v pozvánce. 

Poslední akcí, na kterou bych Vás rád pozval, 
je letos zavedená novinka a to jsou Sportovně 

herní večery v Kulturním domě Rostoklaty. 
Akci pořádá obec Rostoklaty a první večery již 
úspěšně proběhly. Akce je pro všechny věkové 
kategorie a z nabízených sportů je k dispozici 
ping pong, šipky, stolní fotbálek a případně 
deskové hry, které si sami přinesete. 

Přeji krásné prožití těchto jarních dnů všem 
našim čtenářům. 

 (Jiří Mokošín)
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Upozornění: Uvedená forma zveřejňo-
vání jubilantů je v souladu se Směrnicí 
na ochranu osobních údajů (GDPR). 
Pokud si nepřejete být uváděni vrubrice 
Jubilea, sdělte nám to osobně v kan-
celáři OÚ Rostoklaty čp.32, e-mailem: 
obec@rostoklaty.cz nebo telefonicky na 
tel.: 321 672 721.

Volby prezidenta České republiky Jak jsme žádali o dotaci 
na opravu křížů v RostoklatechVe dnech 13.–14. 1. proběhlo I. kolo volby prezidenta České Republiky, následně ve dnech 27.–28. 1. proběh-

lo druhé kolo. Volební účast a výsledky v naší obci naleznete v přiložených tabulkách. Účast v druhém kole 
byla nejvyšší volební účastí v celostátních volbách v České republice od voleb do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky v roce 1998.

 Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
 v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů

1. kolo 1 1 100,00 427 285 66,74 284 284 100,00
2. kolo 1 1 100,00 435 307 70,57 306 305 99,6

Kandidát  Navrhující Politická 
číslo příjmení, jméno, tituly strana příslušnost hlasy % hlasy %
1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 23 8,09 X X
2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 6 2,11 X X
*4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 140 49,29 215 70,49
5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 1 0,35 X X
6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 38 13,38 X X
+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 70 24,64 90 29,50
8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 2 0,70 X X
9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 4 1,40 X X

ÚHRADA POPLATKŮ 
NA ROK 2023 

Termín úhrady poplatků 
za komunální odpad:  
1. 2. 2023–31. 3. 2023
n hotově na OÚ
n bezhotovostně na č. ú. 
112308464/0300, variabilní 
symbol ve tvaru obec (např. 
pro Rostoklaty 88 – VS bude 
1088 a např. pro Novou Ves 
88 – VS bude 2088)
Známka na popelnici Vám 
bude doručena do schránky 
nebo předána osobně 
v kanceláři OÚ po zaplacení 
poplatku za komunální odpad 
na rok 2023 a vyplnění 
a odevzdání ohlašovací 
povinnosti. 
Rádi bychom Vás upozornili, 
že můžete hradit poplatky 
ze psů a to hotově 
nebo převodem na účet 
112308464/0300. Výše 
poplatku je 100 Kč za prvního 
psa, za druhého a každého 
dalšího je to 150 Kč. 
V průběhu měsíce března Vám 
budou vystaveny faktury za 
stočné. Poplatek za 1 osobu 
a rok činí 1820 Kč bez DPH, 
tedy 2002 Kč s DPH. 

ZÁPISY DO I. ROČNÍKŮ 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
V ČESKÉM BRODĚ

Termín zápisu do 1. ročníku 
I. ZŠ Žitomířská:
3. 4. 2023 14:00–18:00
4. 4. 2023 14:00–16:00
Termín zápisu do 1. ročníku 
II. ZŠ Tyršova:
14. 4. 2023 10:00–16:00
15. 4. 2023 8:00–12:00
v přízemí budovy školy na 
adrese Žitomířská 760, Český 
Brod.
Podrobný průběh zápisů 
včetně potřebných dokumentů 
(např. vyplněné přihlášky 
z online systému) naleznete na 
webových stránkách příslušné 
školy. 

TRVALÁ ZMĚNA 
OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY 
V ROSTOKLATECH

Od 1. května dojde 
k úpravě hodin pro 
veřejnost na pobočce pošty 
v Rostoklatech. Celkový počet 
20 hodin v týdnu, po které 
bude pošta otevřena, zůstává 
zachován. 
Pondělí 13:00–18:00
Úterý 8:00–12:00
Středa 13:00–18:00
Čtvrtek 8:00–12:00
Pátek 8:00–10:00

PRACUJEME NA NOVÉ 
WEBOVÉ STRÁNCE

Chceme pro Vás vytvořit co 
nejlepší webovou stránku 
www.rostoklaty.cz, proto 
jsme připravili dotazník, díky 
kterému budeme moci lépe 
porozumět Vašim potřebám. 
Dotazník můžete vyplnit na 
adrese www.bit.ly/rostoklaty 
nebo po naskenování QR 
kódu.

ZÁNIK PEVNÉ LINKY

Upozorňujeme naše 
obyvatele, že v nejbližších 
dnech dojde k trvalému 
zrušení pevné linky Obecního 
úřadu. Na úřad se dovoláte po 
vytočení čísla 721 672 333. 
Doporučujeme si číslo uložit, 
protože Vám budou občas 
chodit upozornění z SMS 
systému i z tohoto čísla. Přes 
toto číslo můžete komunikovat 
i prostřednictvím aplikace 
WhatsApp. 

JUBILANTI

LEDEN
Z Rostoklat
Váňová Lýdie
Kaprasová Hana
Vernerová Dagmar
Mokošínová Květoslava
Konečná Věra
Hrábek Jaroslav
Strnad Jaroslav
Mestek Josef
Stejskal Jaroslav
Nezavdal Bohuslav
Košťál Jan
Chrpa Stanislav
Šermauer Květoslav
Červeňák Rudolf
z Nové Vsi II
Albrechtová Eva

ÚNOR
Z Rostoklat
Křečková Eva
Hegedüshová Venuše
Domitrek Ján
Hahn Jiří
z Nové Vsi II
Šmídová Vlasta

Nemáte v rodinném 
albu historickou 
fotografii návesního 
křížku?

Ohňostroj 

S připravovanou obnovou křížku na návsi v Ros-
toklatech bychom se rádi obrátili na všechny 

občany s prosbou, zda se v nějakém rodinném albu ne-
nachází fotografie z let před rokem 1991 s obrázkem 
křížku na návsi. Jedná se nám především o fotografie, 
na které by byla zachycena podoba vrcholového kříže. 
Ten je nyní nahrazen litinovým křížkem, originál byl 
mnohem zdobnější a jednalo se o tesaný pískovcový 
kříž. Jsme si vědomi faktu, že dlouho křížek nebyl vi-
dět, protože v místě se nacházela skládka betonových 
panelů, přesto doufáme, že by se nějaké fotografii 
mohla najít. Jedná se nám třeba i o snímek s křížkem 
v pozadí.

Děkujeme

Letos na Silvestra jsme se potkali u ohňostroje na 
hřišti a přišlo nás opravdu hodně. Ohňostroj be-

reme jako tradiční i když je pro mnoho obyvatel roz-
poruplný. Majitelé zvířectva práskání ohňostroje mají 
spíše za traumatickou záležitost, než za oslavu konce 
roku. 

Potěšilo nás, že až na pár opravdu výjimek, Ros-
toklaty byly tišší, co se práskání týká. Oproti předloňs-
kému roku, bylo v půl jedné v Rostoklatech opravdu 

ticho. Ohňostroj nám zkušeně odpálili zástupci JSDH 
Rostoklaty. Děkujeme

P.S.: byla jsem poučena, že nemám likvidovat vyp-
ráskaný set z ohňostroje dříve než za 24h. Radu ha-
sičů jsem uposlechla a zanechala na místě s tím, že jej 
uklidím v pondělí. Bohužel mě nemile překvapil fakt, 
že papírová krabice s vypráskanými světlicemi ráno 
přiláká bandu vandalů a krabici nejen že zapálí, ale 
i roztahá po fotbalovém hřišti :(

Pravidelný čtenář RZ si po přečtení tohoto článku 
možná vzpomene na velice podobný článek z led-

na loňského roku, kdy jsme s podobným výsledkem 
žádali o dotaci na opravu hřbitovní zdi. 

Zaujala nás výzva Ministerstva zemědělství 
č. 129 660 – Údržba a obnova kulturních a venkovs-
kých prvků. Vzhledem ke skutečnosti, že maximální 
výše dotace byla 300 tis. Kč, chtěli jsme titul využít 
na opravu dvou kamenných křížů v Rostoklatech. Na 
opravu hřbitovní zdi by to bylo málo peněz. Zároveň 
již máme na projekt opravy hřbitovní zdi podanou žá-
dost u Státního zemědělského intervenčního fondu. 
Zde na výsledek teprve čekáme, zatím jen dokládáme 
různé, s prominutím „ptákoviny“, jako že třeba zeď 
plní  funkční celek a nesnažíme se účelově dělit zakáz-
ku atp., ale tomu se třeba někdy budeme věnovat v sa-
mostatném článku. 

Zpět k letošnímu pokusu: Příjem žádostí byl 
stanoven na 1. 2. od 8:00 a měl trvat do 22. 2., nebo 
do vyčerpání alokovaných peněz. Kolegyně místos-
tarostka Markéta Reichová začala v dostatečném 
předstihu připravovat veškeré potřebné podklady, 
jako je třeba položkový rozpočet akce, restaurátorský 
záměr, doklad o vlastnictví, doklad o zřízení banko-
vního účtu u ČNB, potvrzení stavebního úřadu, že 
akce nepodléhá stavebnímu řízení, fotodokumentaci 
stávajícího stavu, zakreslení v katastrální mapě, vy-
jádření odboru památkové péče atd. Příloh žádosti 

nebylo málo, ale byly to věci, které dokážeme udě-
lat sami, aniž bychom museli využívat placených 
služeb dotačních manažerů. Ve středu 1. 2., v den 
D, Markéta čekala u počítače jako sprinter v blocích 
na spuštění příjmu žádostí. No a po kolika minutách 
myslíte, že byl příjem žádostí stopnut? Loni to bylo 
po 38 minutách, letos už po 15 minutách, kdy byla 
alokace 45 miliónů vyčerpána! Systém padal, žádost 
se vyplňovala online a měla 6 stran, bylo potřeba 
nahrát mnoho příloh. Některé údaje se ověřují pří-
mo ve formuláři. Pak stačí, aby registr ARES měl 
krátkodobý výpadek, stránku musíte několikrát 
obnovovat a minuty ubíhají. Takže výsledek je, že 
celá práce přišla na zmar, ale alespoň jsme to zku-
sili. Ona ta šance byla opravdu minimální. Protože 
při alokaci 45miliónů a max. příspěvku 300 000 Kč 
stačí 150 nahraných žádostí a peníze jsou vyčerpány. 
Žadatelé nejsou pouze obce, ale i veškeré spolky, zá-
jmová sdružení, obecně prospěšné společnosti, vlas-
tníci objektů. Konkurence je tedy veliká. 

A jak to tedy bude dál se záměrem zrestauro-
váním křížků? S nejvyšší pravděpodobností bychom 
rádi použili stejný postup jako v případě litinového 
kříže v Nové Vsi II. A to je oslovit místní podnikatele 
a občany s prosbou, zda by se nechtěli finančně podílet 
na obnově křížků. Zbytek by se doplatil z rozpočtu 
obce. Čekat, až se podaří získat dotaci, to by nám ty 
křížky mohly také dřív spadnout.   (Moko)

Okrsky
počet zprac. v %

1. kolo 2. kolo

Betlémské světýlko  
a zpívání koled
Na závěr roku 2022 den jsme se tradičně 

potkali hned dvakrát. Prvním takovým 
setkáním bylo Betlémské světlo v kostele, 
kde si mnozí z vás přišli pro Betlémské 
světlo. Velmi nás potěšilo, že procházku 
v nezvykle teplém počasí využili i obyva-
telé Nové Vsi II k procházce pro světýlko. 
Tato akce byla již v pořadí čtvrtá a zájem 
byl zatím tento rok obrovský. Bylo příjem-
né se se všemi potkat a popřát si. 

O pár hodin později jsme se potkali na 
vánoční mši a zpívání koled. O hudební 
doprovod se postarala rodina Janků a pan 
farář nám řekl pár hřejivých slov na závěr 
roku a pro vstup do toho nového. (Maják)
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Rostoklaty a Novou Ves II na středověkých
plánech a mapách nenajdeme. Jednak žád-

né mapy středověk nepřežily a obě naše obce 
byly natolik drobné, aby byly zaznamenány 
jako důležitý orientační bod. Od 16. století 
(renesance) se na kartografických dílech zača-
la objevovat nejprve města a městečka jako 
důležité body v krajině. Na nejstarší docho-
vané mapě Českého království z roku 1518 
zvané Klaudiánova mapa můžeme z naší oblasti 
vypozorovat pouze královská města Kouřim 
(Kaurzim), Český Brod (Brod Czes.) a měs-
tečko Přerov nad Labem (Przerow) s zemskou 
silnicí protínající Prahu, neoznačený les Fidr-
holec známý dnes jako Klánovický les, Český 
Brod a Kutnou Horu (Hora). Na Ciringerově 
mapě Čech z roku 1568 rozeznáme více míst, 
a to města Kouřim (Chaurim, olim Casurgis), 
Český Brod (Behemisch Broda) nebo městečka 
Nehvizdy (Newest), Úvaly (Vnfal) a Běcho-
vice (Pechowitz). Aretinova mapa z roku 1619 
již zhušťuje síť sídel. Kromě královských měst 
Kouřimi (Kaurzjm) a Českého Brodu (Brod 
Czeský) můžeme snadno identifikovat městeč-
ka Kounice (Kaunice), Úvaly (Auwal), Škvorec 
 (Sskworetz), Dubeč (Dubecž), Koloděje (Kolo-
diege) s poprvé zachyceným lesem Fidrholcem 

(Fiderholtz). Rostoklaty a Nová Ves II na své 
místo v mapách teprve čekaly.

Roku 1720 vznikla podrobná mapa Čech od 
Jana Kryštofa Müllera, která je dodnes mezi sbě-
rateli a obdivovateli kartografie velmi oblíbená 
pro umělecké ztvárnění i pro svou podrobnost. 

A právě zde se poprvé v historii objevily i naše 
dvě malé obce – a mnohé další. Na výřezu mapy 
si všimněte nejen poněmčeného názvu Chrous-
toklat (Rostoklat) a přejatého českého názvu 
(Nowawes), ale i okolo vedoucí zemské Vídeňs-
ké silnice z městečka Úvalu, překonávající ka-

menný most přes Výmolu v Riegerově ulici (stá-
val u čp. 65), která vedla částečně v trase dnešní 
silnice I/12 okolo Rostoklat se symbolem kos-
telní vsi, protínala Novou ves (okolo současných 
stánků rychlého občerstvení a bývalého hostince 
čp. 8). Dále směřovala (podél dnešní nemocnice) 
k městskému opevnění královského města Český 
Brod (Böhmisch Brod), symbolizovaného ko-
runkou a jeho pražské městské bráně, která stá-
vala v Suvorově ulici a vyplňovala hmotou pros-
tor mezi dnešními domy čp. 174 a 134. Po vydání 
Müllerovy mapy se od 18. století obě naše obce 
začínají vyskytovat na různých podrobnějších 
mapových dílech stále častěji – zachycují je vo-
jenské plány z dob přípravy josefského katastru 
ale dokonce i vrchnostenská mapa panství Šk-
vorec z let 1772–1781 a panství Černý Kostelec 
z roku 1777. No a teď už přejděme ke slibované-
mu rytci.

V mapové sbírce Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze je uložen pro naši 
oblast zajímavý mapový list č. 9 Okolí Kouřimi 
(Umgebung von Kauržim), který je dílem kar-
tografa a katolického duchovního Františka Ja-
kuba Jindřicha Kreibicha (1759–1833). Mapový 
list podle nabytých poznatků z mnohých cest po 
Čechách zhotovil vídeňský rytec Bernhard Bil-
ler a vydal ji roku 1830 v Praze hudební nakla-
datel, obchodník s hudebninami a uměleckými 
předměty původem z Itálie Marco Berra, který 
mapovou sérii ručně kolorovaných mědirytů 
vydal vlastním nákladem jako sbírku devíti 
mapových listů alba s názvem Mapy severní 
části království Českého (Charte des nördlichen 
Theils von dem Königreiche Böhmen). Mapa 
je oproti Müllerově mapě mnohem přesnější 
a detailnější, všimněte si aleje okolo Vídeňské 
silnice až k Nové vsi a jejího přerušení. Znač-
ka rostoklatského kostelíka se od tuklatské liší, 
protože byl filiálním kostelem a Rostoklaty byly 
spravovány z farního kostela v Tuklatech, kde 
sídlila i škola. Můžeme spatřit i drobnější vodní 
toky s ozubenými kolečky (mlýny), jako u Tlus-
tovous nebo Horoušan. Písmeno „K“ nahrazuje 
symbol korunky a značí královské město. Pošto-
vní trubka sídlo poštovního dostavníkového úřa-
du. Další na trase k Praze byl až v Běchovicích. 
Mapový list datově vychází z Kreibichovy mapy 
Kouřimského kraje, vydané roku 1824. I tak 
zdokonalené mapové dílo však nemůže unik-
nout drobným nedostatkům a chybám, které lze 
autorovi či rytci odpustit. Do očí bijící je však 
geografický posun některých obcí, samot a do-
konce hostinců. Jedna z takových nepozorností 
se týká polí u Rostoklat, Nové vsi a Limuz, kde 
ze dne na den vyrostl poblíž dnešního Štolmířs-
kého potoka dvůr Molitorov (Militorov), který 
ve skutečnosti leží 9 ½ km jihovýchodně u měs-
ta Kouřimi. Podobně například skončil hostinec 
Králka u Olešky, který se ze svého původního 
stanoviště i s šenkýřem přestěhoval o několik 
kilometrů opačným směrem na okraj zemské sil-
nice u Ždánic. Vrátíme-li se zpět do naší oblasti, 
tak Černíky zůstaly tam, kde jsou dodnes, ale sil-
niční spojnice z Vykáně do Štolmíře se rozhodla 
napřímit tak, že už se po ní do Černík raději ne-
pouštějte. Přes tyto humorné situace jsou Krei-
bichovy mapy skvostem pro oko každého, kdo 
mapy miluje a rád sleduje proměny naší krajiny 
tak, jak je před námi kartografové zaznamenali. 

Jan Psota

V sobotu 11. 2. 2023 uspořádal Sbor dob-
rovolných hasičů Rostoklaty 2. ročník 

„Masopustního veselí“. Loňský ročník byl 
velmi úspěšný nejen v návštěvnosti dos-
pělých osob, ale i dětských účastníků. Proto 
jsme letos časový harmonogram upravili tak, 
abychom dětem vyšli co nejvíce vstříc. Od 
17. hodiny byl tedy program zaměřen jenom
na ně. Dětská část veselí byla proložena ně-
kolika soutěžemi a diskotékou, kterou měly 
na starosti naše dorostenky. Ke konci bylo 
vyhlášení nejhezčích masek a všechny děti 
dostaly sladkou odměnu. Na úplný závěr byla 
připravena dětská tombola, ze které žádné 
dítě neodešlo bez výhry.

Od 20. hodiny bylo veselí pro dospělé. Úro-
veň a počet maškarních masek se oproti loňské-
mu ročníku posunul na vyšší level, a tak bylo 
možné na sále potkat hlavní postavy z animo-
vaných filmů Madagaskar, a to konkrétně hroši-

ci Glorii, lemura katu krále Jelimána, poloopici 
ksukola ocasatého Maurice a lva Alexe. Dále 
rockera a jeho ženu, Adamsovu rodinu, jeptiš-
ku, žebravého mnicha, gang zlodějů z Papírové-
ho domu, Labutí jezero, pár muklů, Kleopatru, 
účastníky autonehody, steampunkovou postavu, 
vojáka Unie, klauna, Červenou karkulku a mno-
ho dalších. Nejlepší masky byly oceněny a tra-
dičně proběhly soutěže jako je tanec s jablky 
a podlézání tyče. O půlnoci proběhlo slosování 
tomboly, kde hlavní výhrou byl kontaktní gril.

Na dvoře kulturního domu bylo připraveno 
občerstvení s masopustní tématikou v podobě 
zabíjačkové polévky, jitrnic, výpečků, uzeného 
boku a klobás přímo z udírny.

K tanci a poslechu nám hrála známá a osvě-
dčená country skupina Skupenství.

O tom, jak se akce vydařila, není potřeba asi 
více psát, fotky mluví za vše :)

(SDH Rostoklaty)

Když rytec do mapy příliš ryl
Dnešní příspěvek bude tak trochu netradiční. Podíváme se totiž na Rostoklaty a Novou Ves pěkně 
z výšky, a to prostřednictvím jednoho vzácně zajímavého mědirytu z 1. poloviny 19. století. Na první 
pohled se může zdát, že pořekadlo „co je psáno, to je dáno“ v případě této mapy selhalo nebo si možná 
řeknete, že se rytec asi přespříliš posilnil vínem, když rydlem krajinu do mědi ryl.

Výřez Kreibichovy mapy Čech z roku 1830 (© Přírodovědecká fakulta UK)

Výřez Müllerovy mapy Čech z roku 1720 (© Historický ústav AV ČR)

Masopustní veselí 2023
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Při letošní Tříkrálové sbírce se 
vybralo v naší obci 8 564 korun. 
Všem štědrým dárcům děkujeme. 
Sbírku v naší lokalitě organizuje 
Římskokatolická farnost Český 
Brod. Na přiložené tabulce je 
znázorněn přehled vybraných 
prostředků v českobrodské farnosti.

Obec Výtěžek v Kč
Bříství 1 351
Bylany 5 020
Český Brod 55 915
Černíky 5 067
Chrást 18 048
Chrášťan 5 746
Klučov 7 716
Kounice 48 033
Kšely 8 657
Liblice 16 766
Lstiboř 12 431

Obec Výtěžek v Kč
Poříčany 14 324
Přehvozdí 8 762
Přistoupim 10 201
Rostoklaty 8 564
Starý Vestec 5 063
Štolmíř 6 251
Tismice 8 375
Tuchoraz 9 098
Vrátkov 6 876
Celkem 262 264
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