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P oděkování patří Vám všem, 
kteří jste se účastnili obec-

ních brigád v obou částech obce. 
Po celém katastru byly sebrány 
pneumatiky, různé části auto-
mobilů a další odpadky. Je až 
neuvěřitelné, kolik se toho kaž-
doročně najde. Zhodnocení očima 
účastníků najdete na jiném místě 
Zvěstovatele.

Systém zasílání informačních 
SMS byl spuštěn. Do dnešního dne 
je přihlášeno 105 osob. Přihlásit se 
můžete kdykoliv, přihlášku nalez-
nete na webu obce či si ji můžete 
vyzvednout v kanceláři OÚ.

Organizací letošních oslav pálení 
čarodějnic a nově stavění máje 
se ujali členové a členky SDH. 
Obec tuto akci podpořila ze svého 
rozpočtu 5 tisíci korunami. Při-
pravenost a organizace akce byla 
vynikající. Domnívám se, že hosté, 
a bylo jich dost, zažili nevšední 
a při stavění májky i napínavé 
okamžiky. Obdiv a poděkování 
patří všem, kteří se aktivně podíleli 
na přípravě oslav. 

Místní Akční Skupina (MAS) 
Pošembeří vyhlásila IV. výzvu 
s alokací 5 milionů korun. Obec 
Rostoklaty podala dotační žádost 
do 2. fiche – Náš domov – dobré 
místo pro současný i budoucí ži-
vot s plánem rozšířit dětská hřiště 
v Rostoklatech a Nové Vsi II 
o herní prvky vč. nezbytných do-
padových ploch v celkové hodno-
tě 296 tisíc korun. Prvek do NV II 
navrhli členové Osadního výboru. 
Prvky budou pořízeny v případě 
kladného vyřízení žádosti, a to 
na jaře 2012.

TJ SOKOL, resp. FK Traver-
za poprvé podal dotační žádost 
v rámci IV. výzvy MAS Pošem-
beří. Předmětem dotace je nákup 
mobilního zavlažovacího zařízení 
a traktoru na sekání plochy fotbalo-
vého hřiště za 132 tisíc korun. 

Slovo 
starostky

Jan Psota ml., 
kronikář obce Rostoklaty

Č eskobrodští se roku 1511 soudili 
se Zdeňkem Škvoreckým z Klin-

štejna, který zajal dobytek pasoucí se 
na jeho obilí u Tismic. Po obklíčení 
Klinštejna došlo k hádce o spasenou 
úrodu, vytasil ručnici, začal střílet 
do lidí a uprchl. Svědky byli rychtář 
Jan Vaněk a Matěj z Chroustoklat. Roz-
sudek zněl, že obilí bylo shnilé, nikoli 
spasené kravami.

V roce 1542 byly Chroustoklaty v dr-
žení pánů z Landštejna a na Tuchora-
zi. Václav Šesták z Landštejna nechal 
v kanceláři desk zemských potomkům 
Adama Šestáka z Landštejna znovu za-
psat tuchorazské panství: zámek, mlýn, 
poplužní a selské dvory v městečku 
Tuchoraz, vsi Hrauštoklaty, Doubrav-
čice, Masojedy, Dolánky, pustý zámek 
Šember, krčmu s platem na Radeší-
ně, Břežany, Přistoupim s poplužními 
dvory a platy. Od roku 1543 vlastnila 
Tuchoraz Eliška z Landštejna a brzy 
poté její manžel Bořivoj, purkrabí z Do-
nína. Eliška vesnici zapsala roku 1564 
s Doubravčicemi deskovým vkladem 
Adamovi Hohenwarterovi. Roku 1567 
se uvádí v Chroustoklatech šenkýřka 
paní Vlčková, která odebírala česko-
brodské pivo. Když Bořivoj z Donína 
roku 1571 zemřel, zdědily majetek jeho 
dcery Kateřina, Majdalena, Lidmila 
a Alžběta. Pozůstalé v roce 1579 pro-
daly panství za 10 000 kop grošů Ja-
roslavovi Smiřickému ze Smiřic, jenž 
připojil Chroustoklaty ke Škvorci. Když 
roku 1621 pány Smiřické ze Smiřic od-
soudili direktoři za protihabsburskou 
činnost, byla jim polovina rodového 
jmění zabavena ve prospěch královské 
komory a zbylého majeteku s Rostokla-
ty se ujal Smiřických příbuzný Albrecht 
z Valdštejna, který vesnici postoupil 
za účelem dalšího zisku knížeti Karlu 
z Liechtensteinu.

   Za třicetileté války byla vesnice 
Karla Eusebia z Liechtensteinu z po-
loviny opuštěna, z části nově osazena. 
Roku 1654 stály ve vsi z osmi selských 
domů Jiří Kočí, od roku 1653 Jan Hor-
kej, od roku 1654 Jakub Václav a nej-
větší sedlák se 132 korci pozemků Jan 
Bada. V roce 1681 vyhořel statek Jiří-

ka Kočího. Z protireformační doby se 
uvádí z Rostoklat roku 1672 nekající 
Jan Chroust, podruhyně Dorota a Matěj 
kotčího špitálník, roku 1673 Kateřina, 
děvečka pana Bady. Roku 1701 se uvá-
dí šenkýř Karel Čech z Rostoklat. Rok 
1712 se v Rostoklatech zapsal červeným 
písmem. Vesnici postihl nejničivější po-
žár v historii, kdy shořelo 6 domů. Té-
hož roku hořely opět 2 domy. Roku 1713 
přiznala tuklatská farnost v Rostoklatech 
92 duší. V roce 1719 byli v Rostoklatech 
pp. Jiří Hlaváček, Václav Jandus a Martin 
Chroust v podezření z kacířství. Druhý 
ničivý požár postihl vesnici roku 1731, 
při němž vyhořely 3 statky. Při sepiso-
vání tereziánského katastru roku 1757 
bylo v Rostoklatech kněžny Marie Te-
rezie Savojské z Liechtensteinu zjištěno 
10 hospodářů a kovář. Ve výměře měla 
vesnice 749,2 strychů polí, 1,2 strychu 
obecních pastvin a 73 strychů lad.

  Náboženské poměry se od vydání 
tolerančního patentu roku 1781 císařem 
Josefem II. ustálily, evangelická církev 
byla veřejně uznána. Ve Kšelích vznikl 
první evangelický sbor, k němuž se svo-
bodně hlásili tajní evangelíci. Mezi prv-
ními se uvádí 18. února 1782 Jan Fiala 
s manželkou Marií a syny. Roku 1785 
bylo ve vsi 21 domů (sedláci Václav Žid-
lický, Václav Chroust, Šimon Chroust, 
Franc Chroust, chalupníci Jozef Tuček, 
Jan Pětník, Václav Splavec, Jan Švorc, 
Martin Jandus, Jan Máša, Jan Fiala, Jan 
Kadeřábek, Jakub Toman, Jiří Diviš, Pa-
vel Tuček, Matěj Hladík, fara, hospoda 
Matěje Chrousta, kovárna Karla Šulce, 
obecní pastouška). Rychtářem byl Jan 
Máša. Roku 1799 tábořili v Rostoklatech 
ruští vojáci coby spojenci rakouského cí-
saře proti Napoleonovi. Od 7. července 
zde tábořili Vigborgští a Muromští muš-
ketýři, Izmajlovi kyrysníci, Baronovští 
tataři, Titovi myslivci a sbor prince de 
Condé po 10 dní.

V roce 1848 došlo ke zrušení patrimo-
niální správy Liechtensteinů nejen nad 
Rostoklaty, ale i nad celým panstvím 
Škvorec. V té době došlo k trvalému po-
němčení jména vesnice a od roku 1850 
se Rostoklaty stávají samostatnou kata-
strální a místní obcí s obecním úřadem 
a starostou. Dne 31. prosince 2009 zde 
žilo 359 obyvatel ve 147 domech.

 (Pokračování příště)

Historie Nové Vsi II a Rostoklat 5. část

V  letošním roce jsme se rozhodli osla-
vit filipojakubskou noc poněkud ji-

nak. K obvyklému pálení čarodějnic jsme 
přidali ještě znovu obnovenou tradici sta-
vění máje. Podle pamětníků v naší obci 
májka nestála více než 35 let. 

V poslední dubnový den se vydalo ně-
kolik statných mládenců nejen z řad SDH 
Rostoklaty pro vyhlédnutý strom do lesa 
nedaleko Doubravčic. Pomocí traktoru 
dopravili strom ve 14 hodin na naši náves, 
kde začala přeměna tohoto smrku v májku. 
Děvčata a chlapci společně nejdříve očistili 
kmen od kůry, poté vyrobili a ozdobili vě-
nec a špičku máje. 

V průběhu celého odpoledne bylo pro 
návštěvníky připraveno občerstvení a moh-
li si zatančit při hudbě, kterou obstarával 
dvoučlenný tým muzikantů v čele s panem 
Bohoušem Lhotákem.

Pak nadešla všemi očekávaná devate-
náctá hodina, tedy čas na stavění máje. 
Zaplněná náves s napětím sledovala, jak se 
májka zvedá ze země, a doufala, že chlapci 
vše zvládnou a nikomu se nic nestane. Na-
konec vše dopadlo dobře, máje stojí. Před 
setměním se zapálila připravená hranice, 
nejen děti si opekly buřty a všichni pokra-

čovali v zábavě až do pozdních nočních 
hodin.

Ještě nás však čekal jeden nelehký úkol. 
Podle tradice se musí máje hlídat přes noc 
před muži ze sousedních vesnic, kteří se 
ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. 
Tak jsme si rozdělili hlídky a střežili májku 
až do rána. I tento úkol se podařilo splnit 
a čest vesnice byla ubráněna.

Doufáme, že všichni, kteří přišli, a bylo 
jich mnoho, si tento den i noc užili a že se 
uvidíme i na dalších akcích. Byli bychom 
moc rádi, kdybyste přišli podpořit ženský 
i mužský tým z naší vesnice na hasičské 
závody, které se budou konat 14. května 
na rostoklatském fotbalovém hřišti.

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem, kdo se podíleli na této události, paní 
starostce a zastupitelstvu obce za podporu 
a umožnění konání této akce a také spon-
zorům. Konkrétně firmě Mechanizace 
Šindelář z Úval, která provedla výkop pro 
usazení máje a zapůjčila techniku pro její 
postavení, dále děkujeme Milanu Kubel-
kovi za poskytnutí traktoru i s řidičem pro 
dopravu stromu z lesa na náves. 

Za SDH Rostoklaty  
Soňa Kolankiewiczová

Pálení čarodějnic a stavění máje

Erb pánů z Landštejna (vlevo) a pánů ze 
Smiřických ze Smiřic



J aro, na které tak netrpělivě čekáme, 
nám vždy odhalí to, co nás obklopu-

je doma na zahradě, v přírodě a krajině 
v blízkém i vzdáleném okolí. Nejsou to 
vždy příjemné pohledy. Mám na mysli 
zvláště okolí silnic a odlehlých polních 
a lesních cest.

I když si vzájemě namlouváme, jak 
se naše úrověň kultury života zvyšuje, 
z toho, jak se chováme k přírodě, to tak 
nevypadá. Víte, co mám na mysli; zne-
čišťování vším možným odpadem, jeho 
zbabělé pohození tam, kde si myslíme, že 
to nebude vidět. Nechci jenom lamento-
vat. Chci se radovat z toho, že část z nás 
se dokáže přemoci a pokouší se zjednat 
nápravu.

OÚ vyhlásil letos podvakrát brigádu 
na úklid obce, a zvláště okolí železniční 
zastávky Rostoklaty. Je to zařízení, které 
řada z nás stále používá k cestě do práce 
nebo za zábavou oběma směry. Součas-
ně je to prostor, který, jak asi pamětníci 
dosvědčí, ani oni nepamatují, kdy byl 
naposledy upravován. A to jak ze strany 
obce, kam katastrálně patří, tak majitele, 
a to ČD. Stává se tak místem méně bez-
pečným v nočních hodinách, ale často 
i ve dne.

Že to bude tak náročný úkol, si asi ni-
kdo z těch lidí, kterých se po dvě soboty 
sešlo okolo 15, nepředstavoval. Složení 
brigádníků ale ukázalo jinou povzbudivou 

skutečnost, a tou byl jejich věk. Ukázalo 
se, že základ tvořili mladí členové spolků 
rybářů, hasičů a sportovců, doplněných 
členy zastupitelstva a jejich rodinami. 
Výsledek jejich namáhavé práce vidíme 
všichni. Je to příslibem do budoucna, že 
právě této skupině obyvatel není stav oko-
lí, kde žijeme, lhostejný.

Ve stejném termínu se podařilo shro-
máždit pod vedením Osadního výboru 
i občany N. Vsi II a rovněž zkrášlit tuto 
část obce. Zatím se k těmto iniciativám 
nepřipojil nikdo z našich nových sousedů 
z nově budovaných rodinných domků.

Chci poděkovat i těm, kteří jarní úklid 
provedli formou úpravy svých parcel 
a přilehlých veřejných prostor.

Přeji všem krásné jaro.
  Josef Lukáš

Radka Nováková

Životní jubilea
Pavel Budař, Václav Jougl, Pavel 
Nedvěd, Zdeňka Beránková, Marie 
Kopečná, Miroslav Šabaka, Jana 
Hrábková, Jan Vavrek, Rudolf Mach 
z Rostoklat 

Jana Gregušová z Nové Vsi II

Kulaté výročí:
Blanka Škrétová, Jaroslava 
Nezavdalová, Jaroslava Vintrová 
z Rostoklat 
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Již v prosinci byl sestaven pří-
pravný tým, úkolem bylo připra-
vit žádost tak, aby měla naději 
na kladné vyřízení. Vedení obce 
zpracovalo žádost.

Veřejné obhajoby projektů 
proběhnou 30. a 31. 5. 2011. 
Do 20. 6. 2011 předá MAS schvá-
lené projekty na RO SZIF, který 
rozhodne o příjemcích dotací.

Blíží se oslavy Dne dětí, které 
proběhnou v sobotu 4. června. 
Premiérově se hlavním organi-
zátorem stává SDH. Můžeme se 
těšit na nový průběh oslav. Už teď 
můžeme slíbit ukázku dravců se 
zapojením dětí. Pozvánky s pro-
gramem budou zveřejněny v polo-
vině května. 

Slovo 
starostky

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 30. 3. 2011 je 

381 563,97 Kč
Poznámka ke stavu účtu:  
KB měsíčně odečítá 20 Kč 

za doručení výpisu. Kreditní úrok 
v tomto měsíci činil 6 Kč.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti 
– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
l  letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
l  lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
l  látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
l  domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
l  vatované přikrývky, polštáře a deky
l  obuv – veškerou nepoškozenou
l  hračky – nepoškozené a kompletní
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Sbírka se uskuteční:
dne: od 30. května do 10. června 2011 čas: pondělí a středa 8 až 9 hod a 17 až 19 hod. místo: Obecní úřad Rostoklaty 

Děkujeme za Vaši pomoc.

Jaro a slunečné počasí  
jsme přivítali úklidem
P říchod jara s sebou přináší různé 

svody a lákadla. Na straně jedné 
se probouzí příroda a raší první květy. 
Po dlouho trvající zimě je to určitý bal-
zám pro naše oči a další lidské smysly. 
Na straně druhé se pomalu odkrývá to, co 
sněhová peřina zakrývala. A to je zejmé-
na pro obce velký problém. Proto v těch-
to dnech vrcholí jarní úklidy snad po celé 
naší republice. Rozsáhlý jarní úklid vo-

zovek a chodníků zahájila nejen města, 
ale i obce.

V sobotu 9. dubna tohoto roku se sešlo 
několik dobrovolníků i z naší malé obce 
– Nové Vsi II, aby si uklidili nejen před 
svými domy, ale především na obecních 
plochách, které jiní znečisťují. Úklid se 
uskutečnil v rámci projektu Pošembeří, 
kam jsme také zaslali vyhodnocovací do-
tazník.

Věříme, že nám nebude lhostejné dívat 
se na ostatní, jak odhazují papírky, ple-
chovky nebo i komunální odpad tam, kde 
pro to není vhodné místo.

Děkujeme každému, kdo pomohl a vě-
noval několik hodin svého času pro dobrou 
věc. Škoda jen, že foukal tak silný vítr, že 
jsme nemohli posedět a pobavit se u ohně.

Ivana Večeřová,
předsedkyně Osadního výboru

Uklidili jsme si

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
l  ledničky, televize, počítače a jinou 

elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů

l  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty 
se transportem znehodnotí

l  znečištěný a vlhký textil


