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Jarka Šermauerová  a  Blanka Apltauerová 

Vás srdečně zvou na 

Jarní seniorské setkání 

23.dubna 2015 od 15. hodin 

V zasedací místnosti OÚ Rostoklaty 

Volná zábava a prostor pro přátelské popovídání 

                                                 Občerstvení  pro každého účastníka zdarma 

Těšíme se na Vaši účast 

                                                                                                

Přejeme Vám krásné prožití veliko-
nočních svátků. 

Pravidla pro určení data Velikonoc 
stanovil roku 325 První nikajský koncil. 
Podle nich připadají velikonoční svátky 
na neděli následující po prvním jarním 
úplňku. Pokud první jarní úplněk při-
padne na neděli, slaví se Velikonoce až 
další neděli. Pondělí velikonoční podle 
těchto pravidel může připadnout na den 
v rozmezí od 23. března do 26. dubna.
Když se řekne Velikonoce, potom se 

většině lidí zřejmě vybaví pomlázka, 
vajíčka a volné pondělí. Proč se ale 
v názvu „Velikonoce“ skrývají slova 
veliký a noc? 
Název „Velikonoce“ v sobě nese starý 

příběh, který se odehrál před mnoha 
tisíci lety v Egyptě. Tehdy zde existo-

valo malé etnikum - Hebrejové (Židé). 
Ti po různých peripetiích jedné noci 
Egypt opustili, protože v něm nechtěli 
déle vykonávat otrocké práce. Tato noc 
byla pro Židy tak významná, že jí začali 
říkat Velká. Od toho i naše Velikonoce. 
Tedy tento svátek byl a je úzce spo-
jený s myšlenkou svobody. (zdroj: 
www.velikonoce.vira.cz)

P oslední březnový čtvrtek se v Klu-
bu Chroustík pod vedením Jarky 

Šermauerové sešly děti a připravily 
velikonoční dekorace. Jejich výrobky si 
můžete prohlédnout na výstavce v chod-
bě OÚ.

Z ačátkem dubna to bude už rok od 
kolaudace obecní tlakové kana-

lizace a uvedení ČOV do zkušebního 
provozu. V těchto dnech dokončujeme 
přípravu podkladů pro odbor životního 
prostředí k uvedení ČOV do trvalého 
provozu. Každý měsíc jsou odebírány na 
přítoku a odtoku ČOV vzorky. Výsled-
ky z laboratoře odpovídají stanoveným 
limitům a potvrzují správnou funkci 
čistění ČOV. 

S  kolegou Dobřanským jsme dokon-
čili kontrolu čerpacích šachet. Kaž-

dá nemovitost má svou kartu, kde zazna-
menáváme informace o stavu ČŠ, stav 
motohodin a případné poruchy. V jarním 
a letním období proběhne druhá kontrola 
ČŠ, bude provedeno její vyčištění. 

Slovo starostky

PLACENÁ INZERCE
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Dětský karneval
Poslední březnovou ne-
děli jsme se vší parádou 
zakončili letošní sezonu 
dětského Klubu Medví-
dek. V kulturním domě 
v Rostoklatech se po 15. h 
sešlo na 25 dětí, které 
dorazily v rozmanitých 
kostýmech. Potkat jste 
zde mohli víly, námořníky, 
upíry, benátský karneval, 
draky, kutily, mušketýry, 
piráty, hasiče, kovboje 
a další skryté obyvatele 
Rostoklat a okolí. Pro-
gram byl přizpůsoben 
pro všechny věkové 
kategorie, nejmenší si 
mohli zadovádět v hrací 
zóně s hračkami, starší 
pak zasoutěžit sami či 
s dopomocí rodičů u šesti 
stanovišť. Každý ze 
zúčastněných si, alespoň 
doufám, po svém užil 
nedělní odpoledne. Fotky 
z akce si můžete prohléd-
nout na webu: klub-
medvidek.webnode.cz. 
Děkujeme všem za príma 
odpoledne a těšíme se na 
další akci. Poděkovat bych 
chtěla i panu Navrátilovi 
z MS Rostoklaty za skvělý 
servis v KD, paní starost-
ce Novákové za mediální 
podporu akce a panu 
Bumbovi za zásobení bifé.
 Jitka Hrnčiříkovápondělí až pátek: 8-15 hod, sobota: 8-11 hod
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Svoz velkoobjemového , nebezpečného 
a elektro odpadu
Koná se v sobotu 11. dubna 2015.Rostoklaty 
u OÚ 10.50–11.30 hod.
Nová Ves II u rybníka 11.40–12.20 hod.
ODPAD PŘEDEJTE PŘÍMO PRACOVNÍKŮM 
SVOZOVÉ FIRMY! Děkujeme

Sběr železného šrotu
Se uskuteční v Rostoklatech a Nové Vsi II. 
v sobotu 11. dubna 2015 po 8. hodině 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.

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
Podklady k jednání najdete ve svých schránkách 
a na www.rostoklaty.cz

Zahájení svozu BIO odpadu
V úterý 7.4.2015 byl zahájen svoz BIO odpadu, 
který bude dále probíhat v lichý týden. Svoz 
komunálního odpadu bude probíhat v sudé týdny.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Rostoklaty od Auto Malčev k Břežanům 8. 4. 
a 13. 4. 2015 vždy od 7.30–16.00 hod. Bližší 
informace můžete získat na poruchové lince 
840 850 860.

Stav účtu 
k 31. 3. 2015 je 437 841,18 Kč
Nově přispěli: Milena Kröschelová 500 Kč, 
Václava Šmejkalová 500 Kč, Emílie Hamtáková 
1 000 Kč

Životní jubilea :
Alena Svatoňová, Jiří Doležal,  
Ladislav Kubelka, Marie Sejrková,  
Helena Nováková, Emilie Rezková,  
Antonie Machulková, Blanka Apltauerová,  
Marie Vavreková, Jozef Struhár, Jiřina Potzová, 
Josef Apltauer, Marie Gazdagová,  
všichni z Rostoklat
Jozef Barkóci z Nové Vsi
Kulaté výročí: Jaroslava Grocholová z Rostoklat
Zemřela paní Jaroslava Machová z Rostoklat

V minulém měsíci majitelé 
nemovitostí, připojených na 

kanalizaci, poprvé obdrželi fakturu 
za odvádění odpadních vod. Velmi 
mile jsme byli překvapeni okamžitou 
reakcí některých z Vás, když ještě 

týž den, kdy jste našli fakturu ve své 
schránce, jste stočné uhradili. Vyzý-
váme ty, kteří platbu nestihli v termí-
nu splatnosti, aby tak ihned učinili.

Eliška  z  Landštejna  dovršila  plnoletosti 
v 15 letech a provdala se za purkrabího 
Bořivoje z Donína, jemuž zapsala do de-
sek Tuchorazský statek už 1. října 1543. 
Jenže  Bořivoj  se  v  roce  1547  aktivně 
spolupodílel  na  přípravách  stavovského 
odboje  proti  Ferdinandu  I.  Trest  viníka 
neminul.  Bořivoj  odsouzený  k  domácí-
mu  vězení  na  zámku  v  Benátkách  nad 
Jizerou přišel o dědičný majetek v okolí 
Tuchoraze, král mu ponechal pouze sídel-
ní zámek rodiny Tuchoraz, kde si od roku 
1551 odpykával zbytek trestu. Ostatních 
vesnic  a  příslušenství  včetně  Rostoklat 
se  18.  srpna  1547  vzdal  ve  prospěch 
krále  pod  manský  svazek,  propůjčeny 
mu  byly  tedy  nadále  jen  jako  zástava. 
Do problémů se však dostala i přičinlivá 
Eliška, když se císaře a krále Ferdinanda 
pokusila podvést. 14. dubna 1550 si  to-
tiž do Žlutého kvaternu Desk zemských 
podle  nového  sněmovního  nařízení  ne-
chala vložit na své jméno dědičně nejen 
Tuchoraz, ale i manželovy zástavní ves-
nice  s  Rostoklaty.  Zfalšovaného  zápisu 
si úředníci nevšimli 8 let a tak si Eliška 
s Bořivojem (v domácím vězení) užívali 
vesnic ve stejném rozsahu jako před kon-
fiskací. Když se podvod v roce 1558 pro-
valil skrze udání, nejenže král Elišku za-
žaloval, soud ji odsoudil dokonce na „cti, 
hrdle a statku za příčinou, že sobě statky 
zápisné  a  duchovní  do  desk  zemských 
kladla“. Kat ostřil meč zbytečně. Eliška 
o hrdlo nepřišla a král ji dal vsadit do do-
mácí vazby vyměřené dvěma světnicemi 
jejího  pražského  domu,  odkud  nesměla 
ani na krok. Ferdinand však po přímlu-

vě vlivných osob Elišku po dvou letech 
omilostnil,  navrátil  ji  čest  a  propustil  ji 
roku 1560  z  domácího vězení  s  tím,  že 
ji ponechá Tuchoraz, ale veškeré zápisné 
vsi i s Rostoklaty zůstanou císaři. Ferdi-
nand si tím Elišku zavděčil pro následu-
jící léta.

V pondělí po provodní neděli [14. dub-
na 1550]

Eliška z Landštejna na Tuchorazi při-
znala se před úředníky pražskými, jakož 
podle zřízení sněmovního o vyzdvižení 
desk učiněného v registru při deskách 
zemských k tomu zřízená, dědictví své 
níže dotčené sobě k ruce od někdy Vi-
léma Svitáka z Landštajna poroučela, 
svého zapsané jměla i poněvadž pod-
le sněmu obecního, který byl na hradě 
Pražském léta m° vd xlviiij ve čtvrtek po 
svaté Školastice [22. února 1549] držán, 
po takovém v ta registra toho dědictví za-
psání, též dědictví jest léta zemská beze 
všech odporův vydržela, totižto Tucho-
raz zámek, dvuór poplužní s poplužím, 

městečko tudíž, domy, krčmy a dvory 
kmetcí s platem, Šember zámek pustý, 
Chroustoklaty, Doubravčici, Masojedy 
a Dolánky, vesnice celé a dvory kmetcí 
s platem v Břežanech, v Přistoupimi, ve 
Vedlicích a Kochovicích, dvory kmetcí 
s platem což tu mají, v Radešíně krčmu 
s platem, s dědinami, lukami, lesy, poto-
ky, rybníky, kurmi, vajci, robotami, mlej-
nem pod Tuchorazí, štěpnicemi, vinicí, 
šafranicí, chmelnicí, pivovarem, s poda-
cími kostelními v Kozojedech, v Přistou-
pimi, v Chroustoklatech, s pustotinami 
Blinskými, i se vší [zvolí]/ s panstvím, to 
vše což tu po otci i po předcích svých má, 
drží, že i v tyto dsky podle téhož zříze-
ní sněmovního a o to týmž sněmem léta 
nahoře psaného atd. xlix [1549] zapsala 
sobě, dědicóm a budúcím svým dědic-
ky dědiny léty zemskými po otci, máteři 
a předcích svých beze všeho naříkání, 
pořádně vydržalé, dědicky kladla.

Národní  archiv  Praha,  fond  Desky 
zemské větší, IČ. 251 – Kvatern žlutý co-
munnitatis osobního přiznání k dědictví 
2. od 1550, folio A 3v-r. Zfalšovaný zá-
pis byl 26. září 1575 po intervenci císaře 
Maxmiliána Habsburského  přeškrtnut  = 
zneplatněn s vepsaným přípisem vysvět-
lujícím výmaz.
Mezitím se setkáváme s pro nás úplně 

novým pramenem, a to narážím na kopi-
ář Register  komorních  listin. Syn právě 
zemřelého císaře Ferdinanda I., místodr-
žící Ferdinand II. Tyrolský, zde totiž část 
Eliščina odňatého majetku znovu zasta-
vil. Stalo se tak 18. listopadu 1564, kdy 
vesnice Rostoklaty, Doubravčice, pustou 
ves  Dolánky  a  Škochovice  doživotně 
zapsal  královskému  číšníkovi Adamovi 
Hohenwarterovi  v  částce  3  000  kopách 
míšeňských grošů. Přepis znění zástavní 
listiny Vám přineseme v dalším pokračo-
vání.  napsal Jan Psota ml.

pokračování příště
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Rostoklaty a prohnaná Eliška 
z Landštejna – 2. část

podvodný vklad na Chraustoklaty z roku 1550

Tuchoraz v 16. století 
s erby pánů z Landštejna 
a z Donína

OSLAVME DEN MATEK
Srdečně Vás zveme na divadelní představení

Ani za milión!
Kdy: neděle 10. 5. 2015 od 16 hod

Kde: Tismice, kulturní dům
Na akci se podílí obce Rostoklaty, Tismice, Přišimasy a OS

Vrátkov a pro své občany ZDARMA zajistí vstupenky a dopravu.
Zájemci o představení přihlaste se na OÚ Rostoklaty do 10. 4. 2015.

Hrají: Michaela Kuklová a Marcel Vašinka
Režie: Vlasta Hartlová
Hudba: Zdeněk Hilbert

Jacqueline má za manžela anglického velvyslance, přesto je to 
Francouzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur, 

který je ochotna dát každému, kdo si ho zaslouží. Nenávidí venkov, 
samotu a obyčejnost. Lambert manželku nemá, utekla od něj. Zato má 

námořnickou duši a svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin 
denně, sedm dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost. Jeden 

druhého neznají, a kdyby vše bylo jak má, nikdy by se ani nesetkali. Co 
má společného zpustlý strážce majáku s madam z nejvyšší francouzské 

společnosti? Vůbec nic! Přesto spolu stráví den a noc na bohem 
zapomenutém místě, bojují o holý život a mají společné tajemství, které 
navždy spojí jejich existence. V téhle brilantní detektivní komedii je totiž 

všechno jinak, každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že 
pod rouškou humoru se skrývá vrah.

Radka Nováková


