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v Přistoupimi dne 25. 5. 2009 
POČASÍ A KLIMATICKÉ ZMĚNY 

 

Počátkem letošního roku se přes území naší republiky přehnala vichřice Emma, která 
nebyla tak ničivá, jako loňský Kiryll, ale přesto napáchala převážně materiální škody. V 
Rostoklatech rozbila 1. března v dopoledních hodinách tašky na střeše místní pošty a 
poškodila střechu kostela sv. Martina. Na opravu střech byla objednána pokrývačská 
firma z Úval. V Nové Vsi II vichřice u autobazaru vyvrátila strom, který spadl přes 
silnici. Majitelé autobazaru kmen rozřezali a odklidili, aby neohrozil provoz na 

komunikaci. Kmen byl dutý. 
   Obec zažádala správce komunikací SUS o prořezání aleje z Nové Vsi II do Českého 
Brodu a na doporučení vedoucího životního prostředí oslovila firmu Treewalker, s. r. o. 
z Kounic, aby provedla inventarizaci a dendrologický průzkum stavu veřejné zeleně 
v obou částech obce. Výstupem z průzkumu budou podklady k budoucí péči o stromy. 

 

ČINNOST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

Zastupitelstvo obce pracovalo v neměnné sestavě o 9 členech. Během roku 2008 se 
ZO sešlo celkem na devíti svých jednáních, 1 mimořádném jednání a 1 veřejné schůzi 
konané v prostorách firmy Profi Color v Nové Vsi II. Na svých jednáních vedle příprav 
kulturních akcí řešilo ZO především pokračující rekonstrukce obecních budov, přípravy 
projektové dokumentace na záchranu kostela a tlakové kanalizace s ČOV pro obě části 
obce. V září na OÚ proběhla kontrola Obecně závažných vyhlášek z Ministerstva vnitra, 
která doporučila vydat novou OZV o místních poplatcích k likvidaci odpadů. 

 

Obec v letošním roce obdržela několik dotací: 
 z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje byla získána dotace 26 000 Kč 

na zakoupení dvou dětských kolotočů pro obě části obce, celkové náklady včetně 

instalace dosáhly 43 095 korun. 
 Program obnovy venkova Středočeského kraje udělil obci grant 134 000 korun na 

revitalizaci tzv. nebeského rybníka v Nové Vsi II. Byl zpracován projekt a práce 
byly zahájeny po výběrovém řízení firmou Ing. Drahoráda v listopadu 2008.  

 z Fondu dopravně bezpečnostních opatření Středočeského kraje získala obec grant 

ve výši 250 000 korun na zřízení přechodu pro chodce na státní silnici I/12 v 
Rostoklatech a zakoupení ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel do obou částí 

obce. Obec v 1. etapě rozhodla o rozmístění třech ukazatelů rychlosti, což provedla 
firma Eltodo v listopadu. 

 do programu Podpora obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj byla podána 
žádost o 70 000 korun na doplnění zeleně v obou částech obce. V Rostoklatech 
byl upraven „zelený“ pás v jedné části chodníku. V Nové Vsi II byla provedena 
základní úprava návsi, bylo vysazeno 6 lip, živé ploty a vánoční strom před čp. 14. 

Realizátorem byla firma Honsová z Kostelce nad Černými lesy. 
 

24. října 2008 byly podány 2 dotační žádosti Státnímu zemědělskému intervenčnímu 
fondu (SZIF) do Programu rozvoje venkova. První na stavbu tlakové kanalizace a ČOV, 
druhá na I. etapu opravy kostela sv. Martina. 

 

13. května byl zahájen firmou Nykos svoz BIO odpadů, což představují rozkladné 
odpady (zbytky jídla, produkty zemědělství a zahrádkaření, zvířecí exkrementy, čistí-
renské kaly, skořápky vajec a ořechů, nebo potraviny s prošlou trvanlivostí). OÚ 

zajistil prodej popelnic (objem 120 a 240 litrů). Svoz probíhal střídavě se svozem 
komunálního odpadu jednou za 14 dní ve středu až do 29. října. 

 

1. listopadu bylo v kanceláři Obecního úřadu otevřeno pracoviště Czechpoint, které 

je v ČR plošně zřizováno pro vystavení výpisů a dokumentů na počkání. Obec z tohoto 
projektu získala dotaci 52 000 Kč na nákup zařízení a zaškolení pracovníka. V úředních 
hodinách OÚ lze nově zažádat o výpis z katastru nemovitostí (100 Kč/1 strana, 50 
Kč/každá další strana) 2) výpis z rejstříku trestů (50 Kč) a 3) výpis z obchodního či 
živnostenského rejstříku (100 Kč/1 strana, 50 Kč/každá další strana). 
 

STAVEBNÍ ČINNOST 
 

Přípravy tlakové kanalizace v obou částech obce a společné ČOV pokračovaly letos 
přípravou projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a vydání stavebního 
povolení. Od 18. ledna bylo projektantem z firmy REC Pardubice prováděno ohledání a 
zaměřování pozemků za účelem umístění čerpacích šachet. Současně probíhalo 
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zaměřování a geologický průzkum na pozemcích v Nové Vsi II pro umístění ČOV. Jako 

další krok zastupitelstvo v červenci po výběrovém řízení rozhodlo spolupracovat s Ing. 
Kabelkou z fy. Ekonomická organizační účetní kancelář (EOÚK), 24. října byla žádost 
podána do Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu 
(SZIF). 
   Obec nechala u Ing. Václava Pažouta zpracovat projektovou dokumentaci na 
výstavbu chodníků podél silnice v Nové Vsi II. Bylo zjištěno, že 90 m2 pozemku, 
který prochází přes čtyři vjezdy k domům, vlastní paní Hrdličková. Obec pozemek 

odkoupila a nechala převést na obec. Výstavba chodníků bude zahájena po dokončení 
kanalizace, aby se předešlo opětovnému rozebírání zámkové dlažby. ZO rozhodlo dne 
7. dubna 2008 o pojmenování dvou nových ulic v Rostoklatech, a to v nové zástavbě 
Palace Reality. Kolmá ulice k silnici III/1136 (do Břežan II) byla pojmenována „V 
Polích“ a rovnoběžná ulice se nazývá „U Křížku“. 
   I letos pokračovala rekonstrukce Obecního úřadu. V únoru byly dokončeny 

úpravy zasedací síně, kde byla vybudována sádrokartonová stěna, byly opraveny par-
kety a instalovány nové žaluzie. Následovaly úpravy chodby, zřízena dlažba v přízemí, 

instalovány vnitřní i vchodové dveře a opraveny zdi, které byly nově vymalovány. 
V červenci byly práce ukončeny. Obec pořídila novou barevnou laserovou kopírku HP v 
ceně 10 024 Kč. Další zásahy se zaměřily na rekonstrukci Kulturního domu. Obec 
zadala stavební práce firmě Samek, která v červenci zahájila přestavbu sociálního 
zařízení a chodby v cenové kalkulaci 232 110 Kč. Byly vyměněny rozvody vody a 

elektřiny, vyrovnána podlaha, snížen strop, obklady a zřízeny i nové vchodové dveře. 
Členové Mysliveckého sdružení zajistili bourací práce. Rekonstrukce byly dokončeny 
v září. 
 

Na veřejném zasedání obce konaném 5. února byl v zasedací místnosti OÚ od 17 hodin 
ZO veřejně projednán návrh změny č. 2 územního plánu obce Rostoklaty, do něhož 
byly zařazeny pozemky pana Kubelky u hřbitova ke stavbě skladu brambor a pozemky 
pana Javůrka u křižovatky státní silnice se silnicí na Limuzy určené pro výstavbu 
motorestu. Zpracovatel ÚP Ing. Fousek předložil na zasedání ZO 3. března ke schválení 
veškeré změny a opatření obecné povahy.  

 

KOSTEL SV. MARTINA 
 

Zástupci Římskokatolické církve podepsali s obcí Rostoklaty 15. listopadu 2007 darova-
cí smlouvu k převodu kostela sv. Martina na obec, která následně podala návrh na 
vklad budovy do katastru nemovitostí. Těmito kroky se stal nevyužitý kostel majet-
kem obce. Předmětem daru byly kostel (zapsaný jako kulturní památka), přilehlý 
hřbitov a z mobiliáře: zvon, oltáře, lavice a varhany.  
   Na jaře pokračovaly drobné stavební práce na ohradní zdi, kdy 1. dubna uspořádala 

obec brigádu. V červnu se nečekaně propadla část dlažby v kostelní lodi. Na místo byl 
přivolán Lubomír Štícha z odboru památkové péče při Stavebního úřadu Český Brod, 
který konstatoval „propad podlahy“ a učinil na OÚ zápis o ohledání místa. Věc byla 
dále konzultována s PhDr. Janem Frolíkem z Archeologického ústavu Akademie Věd v 
Praze. 
   Stavebně-historický průzkumu kostela zpracoval Ing. arch. Karel Kibic, ml. Ing. Leoš 

Udatný zpracoval projekt rekonstrukčních prací s rozpočtem na 9,2 milionu korun (bez 
zásahu do interiéru), který poslouží jako podklad pro dotační žádosti do EU. V říjnu 

2008 byla zaslána žádost o financování na Rozpočtový výbor Parlamentu ČR. Pokud 
by výbor přiznal obci dotaci, obec by se spolupodílela 10% náklady. 
   Sbírka na opravu kostela sv. Martina vynesla na účet u Komerční banky v roce 
2008 přírůstek +105 888,42 Kč, čímž se konečná částka k 31. prosinci vyšplhala na 
342 790,19 Kč. Mimo dobročinných příspěvků občanů, firem a spolků tvořily přírůstek 

výtěžky z akcí: Benefice 19 162 Kč, ČEZ sponzorsky věnoval částku 40 000 Kč na 
opravu sociálního zařízení v KD (náhrada za výpadek el. proudu při Benefici), rozhod-
nutím ZO byla stejná částka převedena z účtu obce na účet kostela,  firma Jamvak 
Nová Ves II. 8 950 (sponzorsky provedené práce pro kostel), sbírka v kostele při 
Vánočním koncertu 2 035 Kč. 

 

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 
 

Slavnostním dnem pro Rostoklaty se stal 1. duben 2008, kdy zástupci obce, starostka 
Radka Nováková a místostarosta Josef Lukáš přijali pozvání do Parlamentu ČR. Zde se 
uskutečnilo předání dekretu o obecních symbolech předsedou Poslanecké sněmovny 
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Parlamentu ČR Miloslavem Vlčkem. Návrh znaku a vlajky zpracoval Stanislav Kasík z 

heraldické kanceláře Dauphin, který po výsledcích proběhlé ankety zaslal podklady 
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Aktu předání se zúčastnili zástupci z více než 40 
obcí. Předání obecních symbolů se stalo 26. července součástí programu 2. ročníku 
dvoudenního hudebního festivalu „Ro100klaty 2008“. Nový znak předal obci starosta 
města Kolín Jiří Buřič, kandidát ODS v letošních volbách do Senátu a Jaromír Fischer, 
starosta Českého Brodu za asistence čestné stráže českobrodské městské gardy. Mimo 
to oba starostové předali kopie vlajky a znaku zástupcům místních spolků a sdružení – 

sboru dobrovolných hasičů, mysliveckému sdružení, rybářskému spolku a místnímu 
fotbalovému klubu TJ Sokol Traverza Rostoklaty. Obec nechala vyrobit vyšívané vlajky 
a znak u firmy Velebný, oválnou ceduli na Obecní úřad a uvítací cedule do obce . 
   Výklad symbolů: První zmínka o obci Rostoklaty je nepřímá, pochází z 25. května 
1295 a vychází z predikátu nižšího šlechtice Zdeslava a jeho syna Jana z Chrustoklat: 
„Zdeslaus de Chrustoclat, Johannes filius eius similiter de Chrustoclat“. Ve znaku je 

vládnoucí rod vyznačen symbolem zlaté hvězdy v modrém poli. Štít je dělen na dvě 
části, čímž je poukázáno na současné rozdělení obce. Šikmo lezoucí chroust značí 

podle heraldika původ názvu obce „klátit chrousty“. 
 

Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a 

do Senátu, které připadly na dny 17. a 18. října 2008. Ze 358 evidovaných voličů 
přišlo do volební místnosti na Oú za Rostoklaty a Novou Ves II. celkem 120 občanů. 
Počet platných hlasů činil 105. Výsledky volby do zastupitelstva Středočeského kraje:  
 

název strany hlasů  název strany hlasů 

KSČM 20  Koalice pro Středočeský kraj 3 

Středočeši 1  SDŽ 2 

Nezávislí starostové 8  Pravý blok 2 

Strana zelených 3  ODS 38 

Národní strana 1  ČSSD 27 

Strana zdravého rozumu 1    
 

Výsledky I. kola voleb do Senátu ČR (uvedeno jméno a počet hlasů): 
jméno a příjmení hlasů  jméno a příjmení hlasů 

František Švarc 17  Jaroslav Němeček 2 

Václav Navrátil 3  Robert Drda 7 

Jiří Buřič 37  Jiří Hanzlíček 3 

Jiří Zub 2  Pavel Lebeda 29 

Jan Černý 5    
 

Ve dnech 24. a 25. října 2008 se konalo II. kolo voleb do Senátu ČR, kterých se 
zúčastnilo celkem 82 voličů z obou částí obce, uznáno 81 platných hlasů. 25. října ve 
volební místnosti proběhla kontrola zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje, 
nebyly shledány závady. II. kolo dopadlo následovně: 
 

jméno a příjmení hlasů  jméno a příjmení hlasů 

Jiří Buřič 39  Pavel Lebeda 42 
 

Obec vydala u příležitosti letošní Benefice kalendář na rok 2009 s fotografiemi obou 
částí obce, kostela a místních památek pod názvem „Rostoklaty“. Byl vydán v nákladu 
200 ks a obec jej nabízela občanům k zakoupení v ceně 300 Kč/ks. Výtěžek z prodeje 
byl poukázán na účet k opravě kostela. 
 

SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
Členská základna místního SDH tvoří výbor: Martin Vavrek, velitel – Martin Poledník, 
starosta – Jan Pakandl, jednatel – Tomáš Peterka, finanční hospodář – Petr Svatoň, 
referent MTZ – Jan Vavrek, revizní komise – Jiří Doležal, ml., člen výboru. 
   První výjezd sboru se konal 13. dubna, kdy kolem 22 hodiny zpozoroval místní občan 
požár v prostorách sportovního areálu v Rostoklatech a nahlásil jej na linku 150. 

Zásahu velel HZS Český Brod, který ihned zkontaktoval velitele SDH Rostoklaty 
Martina Vavreka. Příjezd na žároviště proběhl během několika minut, což nasvědčuje o 
kvalitní úrovni zasahující jednotky, která se sešla v počtu cca 8 členů. V ohrožení 
požáru byly vzrostlé topoly za dětským hřištěm. Zapálena byla vatra určená pro pálení 
čarodějnic. Povětrnostní podmínky naštěstí směrovaly požár od nich, tudíž po dohodě 
s českobrodskými kolegy přebral SDH Rostoklaty zodpovědnost za dozor nad ohněm a 
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cca jednu hodinu nad ránem byl požár zcela uhašen pomocí hasičského auta a jeho 

techniky. Zapálení vatry bylo dílem úmyslného žháře, který byl odhalen. 
   Schopnosti členů SDH Rostoklaty byly prověřeny opět v červenci. Druhý zásah, 
tentokrát bez vozidla, proběhl na hřišti při benefičních slavnostech při hašení mobilního 
WC. Následující týden proběhl výjezd 3 členů k požáru pole za obcí Limuzy. Přispěli tak 
k rychlému uhašení a minimalizaci vzniklých škod. V červenci byla na střechu hasičské 
zbrojnice instalována nová siréna, která je dálkově řízena HZS Středočeského kraje. 
Cvičný poplach zazní vždy první středu v měsíci ve 12 hodin.  
 

Rybářský spolek 
Sdružení fungovalo pod vedením předsedy Emila Přibyla. Členskou základnu tvoří dále 
Petr Brožovský, jednatel – Jan Košťál, pokladník – Jakub Hamták, hospodář a František 

Rezek, zástupce jednatele. Celkem měl spolek 21 dospělých členů a 4 děti. 
   Jednou z významných akcí, jíž spolek tradičně připravuje byly 3. května rybářské 
závody s názvem Otvírání rybníka. V 7.00 hod byla losována místa a od 8.00 hodin 
odstartovaly dětské závody a po nich dospělí. K obědu zahrála kapela Reminiscence. 

 

Myslivecké sdružení 
Předsedu Mysliveckého sdružení Jiřího Jiráčka nahradil začátkem roku pan Václav 
Miškovský. Členskou základnu tvořilo do té doby celkem 15 členů a 1 adjunkt. Spolek 
obhospodařuje polní honitbu o výměře 1 160 ha. Mezi společenské akce pořádané 
Myslivci patří Poslední leč, která se konala 20. prosince v kulturním domě od 17 
hodin. K poslechu a tanci hrála kapela „A je to“ a tombolu tvořily ceny a úlovky bohaté 

na zvěřinu. 
   Obec se sdružením letos řešila rekonstrukci topení v Kulturním domě, která byla po 
dohodě nakonec odložena na úkor vybudování nových sociálních místností a chodby. 
Myslivecké sdružení vzhledem k nárůstu kulturních aktivit v obci, nároků na vytápění a 
spotřebu elektřiny zvýšilo nájmy prostor Kulturního domu pro obec z 500 na 700 korun 
a místním spolkům z 1000 na 1200 Kč + výdaje za skutečně spotřebovanou elektřinu. 
 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 
 

O slunné sobotě 31. května byl na fotbalovém hřišti uskutečněn Dětský den pořádaný 
obcí v součinnosti se všemi čtyřmi místními spolky. O deváté hodině zahájil akci úder 

na pozdně gotický zvon ve věži kostela, který svolal návštěvníky. Dopoledne patřilo 
hrám, zábavě a soutěžím o ceny. Vystoupily mažoretky z Českého Brodu, Ranč Tarpan 
s westernovou ukázkou výcviku koní a dravých ptáků. Sbor SDH Rostoklaty předvedl 

zásah a v premiéře se představily i ženy. Na pořadu byl také tradiční nohejbalový 
turnaj. Pro děti byl připraven řetízkový kolotoč, domácí koláče od p. Š, cukrová vata a 
kouzelná brčka od firmy Pfanner. 
 

2. ročník akce TraverzaFest „Ro100klaty“ – Opravme si kostel 

Ve dnech 25. a 26. července proběhl II. ročník benefiční oslavy za účelem obnovy 
kostela sv. Martina. Hlavním organizátorem byl opět J. P., který akci připravil ve 
spolupráci s vedením obce a místním fotbalovým klubem Traverza. Zahájení proběhlo 
v pátek 25. července od 17:00 na místním fotbalovém hřišti, a to jako open-air akce 
na dvou pódiích nazvaných – TraverzaFest a Náves. I přes bohatý program 
doprovázely oslavu problémy. Nejprve výpadek proudu před 22 hodinou zapříčiněný 

poruchou vysokého napětí, přičemž došlo k vypnutí celé obce. Kapela Prohrála v 

kartách se nedala odradit, seskočila z pódia a hrála bez aparatury téměř do půlnoci. 
Starostka obce požádala společnost ČEZ o poukázání sponzorského finančního daru 
vzhledem ke snížení zisku z akce spojeného s výpadkem proudu. Vedení společnosti 
odpovědělo kladně a poskytlo „náhradu“ 40 000 Kč. Vstupenky na akci bylo možné 
zakoupit na místě za 250 korun, 150 korun na 1 den, nebo v předprodeji v síti Tiket-
stream za 225 korun na 2 dny. Vystoupily kapely Bow Wave, Ready Kirken, Rybičky 

48, Dolly Booster (SK), Medvěd 009, Lety mimo, Lahvátor a další. Smůla provázela 
akci i následující den, kdy byl jednomu z hlavních pořadatelů odcizen trezor 
s hotovostí, částí vstupného, doklady a několika lidem byly odcizeny mobilní telefony. 
Okradený pořadatel uhradil škodu ze svého. Zisk z festivalu určený pro opravu kostela 
činil 19 162 Kč. 
   Druhá část Benefice byla zahájena v sobotu od 12 hodin. V kostele byl odehrán 
koncert a farář P. M. B. předal zástupcům obce symbolický klíč od kostela sv. Martina. 

Akce gradovala paralelně na návsi a hřišti. Na pódiu na návsi zahrály kapely 
Reminiscence, Járinky a Cocktail. Pro děti byly připraveny atrakce: kolotoč, střelba ze 
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vzduchovky, stříkání z hasičského auta, rytíři z České korouhve a nafukovací hrad. 

Připraven byl jarmark, na němž byla k dostání medovina a různé tradiční produkty. 
V 15:30 proběhlo slavnostní předání znaku a vlajky z rukou starostů Českého Brodu 
Jaromíra Fišera a starosty Kolína pana Jiřího Buřiče s českobrodskou gardou. Na hřišti 
se podávalo občerstvení, míchané nápoje. Kapela Medvěd 009 mimo svůj repertoár 
zahrála i hymnu Traverzy. Zábava pokračovala do ranních hodin. 
   16. listopadu se v Kulturním domě uskutečnil Podzimní Traverzafest. Na pořadu 
vystoupily od 17 hodin kapely UDG, Medvěd 009, Volant.  
 

Obec i letos vyhlásila soutěž „O nejhezčí vhled domu a jeho okolí“ na rok 2008. 
Cílem této soutěže je tak jako v loňském roce nejen veřejně ocenit a poděkovat těm, 
kteří se starají o veřejnou zeleň a přispívají k lepšímu vzhledu obce, ale i motivovat ty, 

kteří tak nečiní. Zástupci obce 6. října rozhodli o vítězích následovně: 
            1. místo –odměna 3 000 korun 
            2. místo –odměna 2 000 korun 
            3. místo -odměna 1 000 korun 
Slavností předání finančních odměn proběhlo v listopadu na Obecním úřadě. 
 

29. listopadu se v Kulturním domě uskutečnila tradiční rozlučková anketa fotbalového 
klubu Traverza Rostoklaty pod názvem „Král Traverzy 2008“. Po úvodní projekci a 
proslovu Petra Hamtáka, přislíbila starostka obce finanční příspěvek na nové dresy 
členům klubu při příležitosti 35. výročí existence fotbalového klubu Traverza. Po 
proslovech následovalo vyhlášení vítězů Krále Traverzy. Večer zpříjemňovala kapela 

Lahvátor, která hrála do rána. Návštěvnost 150 lidí. 
 

Počátkem prosince proběhlo společné zdobení vánočních stromů, které se v obci 
stalo příjemnou novou tradicí v setkávání dětí a rodičů před Vánoci. Tomuto zdobení 3. 

prosince předcházela výroba vánočních ozdob dětmi na OÚ. Slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromečku se událo 6. prosince ve 14 hodin. Ještě týž den čekali od 15 
hodiny v Kulturním domě na děti Mikuláš, anděl a čerti na Mikulášské besídce. 
Občerstvení pro děti bylo samozřejmostí. V Nové Vsi II se zdobilo 7. prosince v 15 
hodin. V neděli 14. prosince zněly kostelem sv. Martina opět vánoční koledy advent-
ního koncertu. Odpoledne bylo od 14 hodin zpříjemňováno pěveckými sbory TJ Sokol 

Velehlas a Velehlásek z Velenic. Vstup byl zdarma. 
 

NAPSALI O NÁS 
 

DLOUHÉ ČEKÁNÍ NA DOTACE 
ROSTOKLATY, NOVÁ VES II – Obec se 434 obyvateli, 5 km západně od Českého Brodu, 
kterou obklopují dva hlavními tahy, silniční a železniční. Jsou to spojnice mezi Prahou a 
Kolínem. Obecní úřad Rostoklaty spravuje dvě části - Rostoklaty a Novou Ves II. Toto 
uspořádání vzniklo v roce 1960. A proč má Nová Ves ve svém názvu ještě číslo II? To 

je kvůli rozlišení, protože v kolínském okrese jsou takto pojmenovány dvě obce. 
   Ach, ti řidiči – První zmínka o obci je z roku 1295, kdy zde sídlil nižší šlechtic 
Zdeslav z Chrustoklat. Po dalším majiteli, přešla ves do rukou pražských měšťanů z 
Rokycan. Kolem dokola jsou pole, což především při pohledu na letecký snímek, 
vypadá zajímavě. Obě místní části jsou od sebe na dohled a spojeny silnicí, vedoucí 
právě mezi poli. Hlavní silnice vede přes Rostoklaty, ale naštěstí jen v okrajové části. 

Naštěstí proto, že dodržování omezené rychlosti v obci spousta řidičů jaksi neuznává. 

Nová Ves II leží celá mimo tuto silnici, ale ani ona není ušetřena spěchajících řidičů. Na 
krajském úřadě, jenž vyhlásil grant na Bezpečnost ve Středočeském kraji, má OÚ 
zažádáno o dotaci na radary, upozorňující řidiče na jejich rychlost a na vybudování 
přechodu pro chodce, který už měl v plánu bývalý pan starosta. 
   Fungující obecní úřad – Současná starostka, paní Radka Nováková, je ve své fun-
kci od voleb v roce 2006. Byla zvolena ze společné, devítičlenné kandidátky Sdružení 

nezávislých kandidátů. To, že funkce starosty není nijak žádaným postem, se projevilo 
i zde. Žádný zájem o tuto roli z řad místních obyvatel nebyl. Do voleb úřad starosty 
zastával pan Josef Lukáš, který je nyní místostarostou a jehož „dítětem“, kterému se 
dobře daří, je místní časopis Zvěstovatel. Jen kdyby se mezi lidmi našlo více příznivců 
psaní. Zastupitelstvo má devět členů a správně obec spadá pod Český Brod. Zdejší OÚ 
sídlí v 1. patře budovy, ve které byla dříve škola. Tím, že je paní starostka uvolněna ze 
svého zaměstnání, může se vedení obce věnovat naplno každý den. Vyžaduje si to i 

neustálý nárůst administrativy. Díky tomuto modelu mají lidé možnost navštívit svůj 
úřad dva dny v týdnu, dopoledne i odpoledne. Obecním úřad vede evidenci obyvatel a 
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zajišťuje komise finanční, sociální, kontrolní a stavební. Paní starostka má i pověření 

oddávat, ale místní obyvatelé tuto možnost ještě nevyužili. 
   Traverza jede – Těmito slovy začíná refrén hymny zdejšího fotbalového klubu Tra-
verza, který byl založen v roce 1974 a v loňské sezoně se jeho A i B týmy umístily ve 
svých soutěžích na sedmém místě. Klub se může pochlubit i družstvem Traverzanek. A 
právě klubovou hymnu si po vyslechnutí budete ještě dlouho zpívat, protože má 
chytlavou melodii. Zpívají ji zlatí slavíci z roku 2006 – kapela Divokej Bill, která v 
Rostoklatech často hraje na kulturních akcích. Ale nejen Traverza jede, frčí to i 

místním rybářům, kteří pořádají pravidelně akci Otvírání rybníka, spojenou se závody v 
chytání. Dobře pracují s dětskými zájemci o rybaření. Myslivci dvakrát do roka pořádají 
plesy a členové SDH mají pravidelně na Dětský den připravenu ukázku zásahu. 
   Poselství pro příští generace – Prvního dubna byl Rostoklatům předán dekret, o 
udělení znaku a vlajky. Stalo se tak v Poslanecké sněmovně ČR a z rukou jejího 
předsedy, pana Miloslava Vlčka, ho převzala paní starostka Nováková, která k tomu 

dodává: „To jak budou symboly Rostoklat vypadat, navrhl po prostudování historie 
obce pan Kasík, odborník na heraldiku. Z několika návrhů vybralo zastupitelstvo dva, o 

nichž pak rozhodli sami obyvatelé. Znak i vlajka jsou rozděleny na dvě části a tím je 
naznačeno, že i obec se skládá ze stejného počtu místních částí. Hvězda připomíná 
někdejší pány z Lichtenštejna a chroust zase původní název Chrustoklaty. Slavnostní 
předání znaku a vlajky občanům proběhne 26. července na 2. ročníku benefiční akce 
pro záchranu kostela. 

   Budoucnost a územní plán – Co se týká budoucí výstavby, je zpracován územní 
plán, kde se počítá v horizontu tří let s výstavbou asi padesáti rodinných domů, 
především směrem na Břežany II. Obecní úřad ale neponechává nic náhodě a má v 
plánu zapracovány regulativy, jaké by tyto budoucí stavby měly nebo spíše neměly 
být, aby zapadly do zdejšího okolního rázu, například, jak mají vypadat střechy, jejich 
sklon a typy, velikost pozemků atd. Neregulovaná výstavba Rostoklatům díky této 
činnosti obce nehrozí. Na vědomí to vzala i realitní kancelář, která tu pozemky prodává 

a zájemce, jenž tvoří většinou mladí lidé, na tato omezení upozorňuje. Rostoklaty 
nejsou plynofikovány, chybí kanalizace, ale je s ní v blízké době počítáno, stejně tak s 
čističkou odpadních vod. „Teď je to ve stadiu přípravy dokumentace, potřebné pro 

vydání stavebního povolení. Pak bude následovat shánění dotací, pro tak náročnou 
akci.“ Hotový je vodovod. Z vybavenosti obce je tu kromě úřadu ještě pošta a obchod, 
který se nachází v přízemí budovy obecního úřadu. Na malé ploše tu zákazníci najdou 

vše, co je potřeba ke každodennímu provozu domácnosti, hlavně potraviny a 
drogistické zboží. Kromě neděle je otevřeno denně. K pořádání různých turnajů a plesů 
slouží kulturní dům. Do školky místní děti jezdí do Břežan II a Českého Brodu. Sem 
směřuje také cesta asi 30 žáků do ZŠ. Pro děti byl v Rostoklatech vybudován dětský 
koutek u fotbalového hřiště a částečně i v Nové Vsi II. Ten ale ještě není dokončen, 
protože rybník v jeho blízkosti čeká rekultivace. Zato je tu dětské hřiště, které je hojně 
využíváno. Každý rok je pořádán Den dětí, plný soutěží a zábavných akcí. V loňském 

roce bylo největší atrakcí přistání vrtulníku na fotbalovém hřišti a jeho prohlídka, na 
kterou se stála fronta. Co je s podivem, nenajdete tu žádnou hospůdku, ale to by se 
mělo změnit. V plánu je výstavba motorestu. Dobré je autobusové spojení. Zdravotní 
péče zde dostupná není, zato zvířecí pacienti nikam jezdit nemusí. V obci funguje 
soukromá veterinární ordinace. 

Ivana Kučerová – Náš Region 9/2008 ze dne 2. 5. 2008. s. 1. a 7. 

 
ZÁCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY 

ROSTOKLATY – Téměř v každé obci najdeme kostel, ale ne všude mohou říci, že právě 
ten jejich je kulturní památkou. Kostel sv. Martina byl postaven v první polovině 14. 
století a čeká na šanci, obnovit svou krásu a sloužit dalším generacím. 
   Původně gotický kostel, byl v pozdější době renesančně a barokně přestavován. Je 
to jednolodní obdélná stavba, s pravoúhlým presbytářem a postranními oratořemi. Na 
západním průčelí je gotická, barokně přestavěná, hranolová věž s cibulovitou bání. 

Stavitelem kostela byl patrně pražský měšťan Menhart Rokycanský. Z původní gotické 
stavby se zachovalo pouze středověké zdivo věže. Pozdně gotický zvon je z roku 1479. 
Za třicetileté války fara zanikla a kostel byl připojen k Tuklatům. Napolo zničený byl 
obnoven v roce 1688, za vlády knížete Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejnu. V polo-
vině 18. století byl pak přestavěn Marií Terezií z Lichtenštejnu. Tento knížecí rod pak v 
Rostoklatech hospodařil do roku 1848. Poslední velké úpravy proběhly v první polovině 
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20. století. Na zrekonstruovaný krov byla položena nová tašková krytina, osazeny 

nové okenní a dveřní výplně a obnoveny vnější a vnitřní omítky objektu. V sedmdesá-
tých letech 20. století přestal být kostel využíván. V roce 1993 provedla firma Špinka z 
Cerhenic opravu střechy, nákladem 197 tisíc korun. Současný stav jednotlivých 
stavebních konstrukcí plně odpovídá jeho nedostatečné, resp. žádné údržbě. Tento 
chátrající stav přiměl zastupitelstvo obce k závažnému rozhodnutí, požádat majitele, 
Římskokatolickou církev, o převod vlastnictví na obec. Po přípravné fázi byla sepsána 
Darovací smlouva a změna v katastru nemovitostí se uskutečnila v lednu 2008. Kostel 

je uzavřen, ale obecní úřad ho lidem otevírá na požádání nebo pro využití při 
kulturních akcích – například v rámci Dne dětí nebo na Vánoce. V současné době je 
zpracován projekt skutečného stavu, který je žalostný. Opravy jsou navrženy do 
několika etap: 1) Rekonstrukce západní věže včetně statického zajištění narušené 
tesařské konstrukce krovu věže. 2) Rekonstrukce hlavního zastřešení. 3) Statické 
zajištění nosného zdiva. 4) Odvodnění kostela. 5) Obnova vnějšího pláště. V tuto chvíli 

skupina nadšenců provádí drobné opravy na přilehlém hřbitově, pod dohledem 
památkového odboru. Dělají se terénní úpravy, je opravována hřbitovní zeď a jsou 

kultivovány dochované hroby. Celkové náklady na rekonstrukci jsou nad možnosti 
obce, a proto je podmínkou pro zahájení rekonstrukce získání dotace. Paní starostka, 
Radka Nováková, k tomu říká: „Již nyní obec využívá kostel ke kulturním akcím. Ve 
zrekonstruovaném objektu zamýšlíme pořádat svatby, vítání nových občánků, 
koncerty, výstavy a další akce.“ Kostel není odsvěcen a ve smlouvě je věcné břemeno, 

které zaručuje církvi využití v omezené míře i v budoucnu. Obec také zřídila účet, 
určený pouze pro záchranu kostela, č.ú. 35 – 9512550277/0100, na který přispívají 
jak občané Rostoklat a Nové Vsi II, tak i přespolní. Místní úřad pořádá akce, z nichž 
jde výtěžek právě na záchranu kostela. Stav účtu k 31. 3. 2008 byl 253 028,91 Kč. 
Všichni doufají, že dobrých dušiček, které na účet přispějí, bude přibývat a částka brzy 
poporoste. Na shledanou 26. července na další benefiční akci. 

Ivana Kučerová, s využitím informací kronikáře J. Psoty – Náš Region 10/2008 ze dne 15. 5. 
2008. s. 1. 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

31. prosince 2008 
 

narodili se: (6) zemřeli: (5) 

 Marie Čipkalová 
Emília Lakatošová 
Josef Hamták 
Ladislav Machulka 
Miroslav Pešl 

nové domy – čp: (4) 

nejstarší občané: (2)  

 

obyvatel: 447 domů: 128 

Rostoklaty – 336 Rostoklaty – 108 

Nová Ves II – 111 Nová Ves II – 20 

 
 

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. 

 


