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Koncem února jsme zahájili s pra-
covníkem obce kontroly čerpacích 

šachet. V těchto dnech máme zkontrolo-
váno cca 40 %. Kontroly budou probí-
hat i v měsíci březnu. S majiteli, kteří 
jsou obtížně k zastižení, se domluvíme 
na termínu kontroly telefonicky. Pro 
každou připojenou nemovitost jsme při-
pravili samostatnou kartu, kde budeme 
zaznamenávat konkrétní údaje o ČŠ. 

V březnu majitel každé připojené 
nemovitosti obdrží fakturu za stočné na 
rok 2015. Úhradu můžete provést ban-
kovním převodem či hotově na OÚ. 

Rádi se s Vámi podělíme o nově 
nabyté vědomosti ze semináře 

o novele zák.č. 250/2000 Sb o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, 

účinné k 20. 2. 2015. Vyplácení příspěv-
ků, v našem případě místním spolků 
a Osadnímu výboru se od základu mění. 
Nově se zákon dívá na všechny příspěv-
ky jako na dotaci. A je velmi striktně 
specifikován postup vyplacení dotace 
z rozpočtu obce. Nejprve budeme muset 
připravit Zásady poskytování dotace , 
podmínky vyúčtování dotace a  vzor žá-
dosti pro žadatele, stanovit účel dotace 
i okruh možných uchazečů, dále min. 
a max. výši dotace na jednoho uchaze-
če, stanovit celkovou max. výši dotace 
(alokaci), kdy a kým bude rozhodnuto 
o přidělení dotace, s úspěšnými žada-
teli uzavřít „Veřejno-právní smlouvu“. 
Tomu všemu musí předcházet 30ti 
denní avízo o vyhlášení dotace. Žádné 
formuláře nejsou k dispozici a každá 

obec si je má připravit sama. Iniciovala 
jsem schůzku kolegů starostů z okolních 
obcí a budeme na těchto dokumentech 
společně pracovat. Naše obec bude 
vyhlašovat dvě dotační výzvy, jednu na 
podporu činnosti a druhou na podporu 
kulturních akcí. 

Závěrem chci ujistit členy spolků 
i Osadního výboru, že finance na 

podporu činnosti i kultury jsou v rozpoč-
tu obce připraveny, jen potřebujeme čas 
vše řádně připravit. 

Slovo starostky

Radka Nováková

 Rostoklaty č.p. 10, rok 1958



ZvěstovatelRostoklatský ZvěstovatelRostoklatský

2 3

Životní jubilea
Jindřiška Kolankiewiczová,  
Růžena Mokošínová,  
Jana Nedvědová,  
Václav Drbal,  
Vladislav Beránek,  
Zuzana Strnadová,  
Ladislav Hegedüs,  
všichni z Rostoklat

Kulaté výročí:  
Jaroslava Šermauerová z Rostoklat,  
Jaroslav Šmíd z Nové Vsi II

Zemřel pan Antonín Vohánka z Rostoklat

Stav účtu
ke dni 28. 2. je 435 887,43 Kč 
Nově přispěli:  
Květoslava Mokošínová 500 Kč, Alena 
Chrpová 750 Kč

Sběr železného šrotu
V sobotu 11. dubna 2015 po 8 hodině 
se uskuteční sběr železného šrotu 
v Rostoklatech a Nové Vsi II. Sběr 
v letošním roce organizuje fotbalový 
klub Traverza. Železo, prosíme, připravte 
před své domy až v sobotu ráno. Pokud 
budete potřebovat, rádi vám členové 
klubu vynesou staré železo i z hůře 
přístupných míst. Veškerý výtěžek jde 
na účet fotbalového klubu Traverza 
Rostoklaty. Kontaktní osoby:  Ing. Lukáš 
Kmoch, mob. 605 166 392 a Milan 
Kubelka, mob. 731 784 131 
Děkujeme. 

Poplatek za svoz komunálního 
odpadu 
28. 2. 2015 uplynula lhůta dle Obecně 
závazné vyhlášky k uhrazení poplatku za 
svoz odpadu pro rok 2015. Několik málo 
z Vás zapomnělo splnit svou povinnost. 
Upozorňujeme, že od 17. 3. 2015 
nebudou nádoby bez řádně vylepené 
známky vysypány.

Pozvánka na veřejnou schůzi
Srdečně Vás zveme na veřejnou schůzi

Kdy: středa 15.dubna 2015 od 18 hod
Kde: kulturní dům Rostoklaty č.p. 27

Program:
1. Zahájení

2. Představení členů zastupitelstva
3. Projednání návrhu opravy a výstavby místních komunikací a chodníků

4. Projednání návrhu Osadního výboru
5. Diskuze

6. Závěr

V minulých dnech nám MK při-
slíbilo dotaci ve výši 900 000 

Kč na restaurování interiéru pro 
tento rok. Připravujeme Zadávací 
dokumentaci pro výběrové řízení 
(VŘ). Pro vydání závazného Roz-
hodnutí o přidělení dotace musí-
me do konce dubna doložit nejen 
výsledky VŘ, ale i podepsanou 

smlouvu o dílo a dalších 15 speci-
fikovaných dokumentů. 

Samotnému restaurování bude 
předcházet podrobný restaurátor-
ský průzkum, který po odsouhla-
sení NPÚ, stanový přesný rozsah 
a doplní tak již z části odhalené 
kostlivce u jižního zazděného 
vchodu. 

Kromě zápisů do pamětní knihy pat-
ří mezi poslání kronikáře také pro-

hlubování znalostí v oblasti historic-
kého vývoje obce. Když pak při svém 
bádání kronikář narazí na písemný pra-
men, který má ambice historický obraz 
vsi pozměnit či lépe vyložit pokřivené 
dějiny, je to pro obec vždy přínosem. 
V lednu jsem se vypravil opět na lov do 
Národního archivu vybaven plně nabi-
tým fotoaparátem a signaturami, abych 
pro Rostoklaty získal dosud neznámé 
deskové vklady z Desk zemských vět-
ších a zástavní listinu Register komor-
ních listin z poloviny 16. století. To 
ještě netuším, že jsem na stopě odhale-
ní téměř neznámého podvodu s nemo-
vitostmi. O výsledcích bádání Vás nyní 
seznámím v RZ.

V současné době je fond Desk zem-
ských badatelům přístupný výhradně 
na mikrofilmech, protože soubor s té-
měř dvou tisíci svazky majetkopráv-
ních záznamů z 16.–19. století podlé-
há ochraně a je zapsán jako Národní 
kulturní památka. Archivářka PhDr. 
Helena Klímová mi s ohledem na neči-
telnost zápisů do badatelny za dodržení 
zpřísněných podmínek zapůjčila origi-
nál knihy kvaternu číslo 251 s názvem 
„Kvatern žlutý comunnitatis osobního 
přiznání k dědictví 2. od 1550“. Žlu-
tým se nazývá dle barvy kožené vaz-
by. Deskoví písaři totiž jednotlivé 
kvaterny potřebovali odlišit, nejprve 
barvami, později i vymalováním figur, 
aby v budoucnu sobě i následovníkům 
usnadnili vyhledání správné knihy pro 
zápis nebo víza. A tak se můžeme se-
tkat např. s kvaterny lvovým, narciso-
vým, slunečným, višňovým, nebo pa-
pouškovým. Teprve koncem 18. století 
získala každá kniha řadové číslo. Do 
knih se zapisovaly dědičné pozemkové 
vklady, trhové smlouvy nebo testamen-
ty a dluhy šlechticů. Dá se říci, že se 
jednalo o předchůdkyně Pozemkových 
knih pro horních deset tisíc. Vraťme se 
ale k Rostoklatům. Na foliích A 3 a D 
1 nalézáme dva pro nás důležité zázna-
my z let 1550 a 1575. Z kopiáře Re-
gister komorních listin 70b jsem vytáhl 
neznámý zápis o zástavě vsi Rostoklat 
roku 1564 a pro ucelení kritického po-
hledu článek doplníme informacemi 
z kvaternu 250, folio A 30 z roku 1542.

Při čtení staročesky psaných zázna-
mů nejednou vidím renesanční ženu, 
šlechtičnu z panského stavu, známou 

neznámou Elišku z Landštejna. Eliška 
se narodila kolem roku 1528 na zámku 
Tuchorazi u Českého Brodu otci Ada-
movi Svitáčkovi z Landštejna (†1536) 
a matce Kateřině rozené Zajímačové 
z Kunštátu jako nejstarší ze tří dcer. 
Mladší sestry se jmenovaly Hedvika 
a Marie. Po Adamově smrti se stal po-
ručníkem nezletilých dívek jejich strýc 
Vilém Sviták, který vládl na Tuchorazi 
jako hlava rodiny sedm let. Nicméně 
2. června 1541 dochází k nechvalně 
proslulému požáru Pražského hradu, 
kde plameny červeného kohouta zcela 
strávily kancelář úřadu Desk zemských 
a za své vzal kompletně celý deskový 
archiv vedený od 13. století. Každého 
vlastníka nemovitostí – Viléma nevy-
jímaje – vyzvali úředníci k obnovení 
vkladu v nové kanceláři. Vilém se do 
úřadu dostavil 19. května 1542 a při-
znal dědičný majetek ve prospěch ne-
zletilých neteří. Přepis:

V úterý po sv. Žofii. (19. května 
1542)

Vilém Sviták z Lanštejna, poručník 
dětí a sirot někdy Adama Svitáka odtud 
z Lanštejna přiznal před úředníky praž-
skými, že dědictví týchž sirotkův, totiž 
Tuchoraz zámek, dvůr poplužní s poplu-
žím, ves celú v městečku tudíž, domy, 
krčmy, dvory kmetcí s platem a Šemberk 
zámek pustý, Hroustoklaty, Daubrav-
čice, Masojedy a Dolánky, vesnice celé 
a dvory kmetcí s platem v Břežanech, 
v Přistoupi-mi, ve Vedlicích a Kochovi-
cích v Chrástu dvory kmetcí s platem, 
což tu mají v Chrástu tvrzi, dvůr po-
plužní s platem, mlejn tudíž s platem, 
v Radešíně krčmu s platem, s dědinami, 
luk(ami), lesy, potoky, ryb[ní]ky, kurmi, 
vejci, robotami, mlýnem pod Tuchorazí, 
štěpnicemi, vinicí, šafranicí, chmelnicí, 
pivovarem, podacími kostelními v Ko-
zojedích, v Přistoupimi, v Chroustokla-
tech s pustotinami Blynskými i se vší 
zvolí, což k tomu přísluší, s plným pan-
stvím to vše což (j(sou tu po otci svým 
i po předcích tíž sirotci mají a drží, zase 
týmž sirotkům a (je)jich dědicům v des-
ky ze(mské) podle nové(ho) v deskách 
nařízení v desky ze(mské) vložen a ve-
psán. Pam(átné) dal.

Národní archiv Praha, fond Desky 
zemské větší, IČ. 250, folio A 30r. – DZV 

250, A 30.

napsal Jan Psota ml.

Zastupitelstvo obce na svém lednovém za-
sedání rozhodlo o elektrifikaci kostela. 

V současné době se zpracovává projektová 
dokumentace, která je průběžně konzultová-
na s pracovníky NPÚ a MěÚ v Českém Bro-
dě odborem památkové péče. 

Elektro instalace není dotačně podporo-
vána a zastupitelé rozhodli, že bude hrazena 
z přijatých finančních darů na kostel. Elektro 
práce budou provedeny před zahájením re-
staurování. 

Nechutné jsou chodníky a přilehlé trávníky. Chůze po chodníku je někde jako 
slalom. Psí výkaly na chodnících a v zeleni jsou problém, který každý dobře 

zná. Zvláště, když si ho přinese na botě až domů. Kdo za to může? Pejskaři, ohnout 
se a sebrat hromádku po vašem psu je záležitost několika vteřin! Pokud si nemůžete 
vzít z domova pytlík na výkaly, u fotbalového hřiště a rybníka je stojan s papírový-
mi pytlíky. Neváhejte a používejte je ke stanovenému účelu. 

Ministerstvo kultury přislíbilo dotaci na 
restaurování interiéru kostela sv. Martina

Rostoklaty a prohnaná Eliška 
z Landštejna – 1. část

Elektrifikace kostela

Kličkujeme mezi výkaly:  
Kdo za to může?

vysvětlivKy

poplužní dvůr s poplužím = panský 
dvůr s polnostmi 
kmetcí dvůr = poddanský selský 
dvůr 
kostelní podací = právo dosazovat 
faráře 
šafránice = pole na pěstování  šafránu 
krčma = hostinec

Dolánky a Šember ležely  
u Doubravčic.

Detail hřbetu Žlutého 
kvaternu DZV 251

Tuchoraz, sídlo majitelů Rostoklat (hradní 
věž z 15. stol.)

chroustík zve tvořivé děti na velikonoční 
odPoledne

 Všechny tvořivé děti zvu na čtvrtek 26. března od 16.00 do 18.30 hodin do 
zasedací místnosti OÚ k výrobě velikonočních dekorací a malování. Pomůcky 
i materiál je zajištěný. U předškolních dětí prosím o doprovod, který malému 

výtvarníkovi trochu pomůže. Pití a něco dobrého k snědku bude pro všechny 
připravené. Hotové výrobky nebo obrázky si děti mohou odnést domů nebo 

dát na výstavku. 

Těší se na vás Jarka Šermauerová


