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Kronikářský záznam obsahuje 10 stran a 1 CD příloh a dokumentů

na Hradešíně dne 20.4.2008

Zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí
ze dne 14. března 2006
§1
Úvodní ustanovení
Každá obec vede kroniku obce (dále jen „kronika“), do níž se zaznamenávají
zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i
poučení budoucím generacím.
§2
Vedení a uložení kroniky
(1) Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v
elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření
každého kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty,
které se zajistí vazbou.
(2) Nedílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje písemné, obrazové
nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice.
(3) Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému
přístupu.
§3
Zápis do kroniky
Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok.
O obsahu zápisu rozhoduje obec.
§4
Nahlížení do kroniky
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. Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon
přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo
opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis
v kronice opraví, doplní, nebo jinak změní.
5§
Zrušující ustanovení
Zrušuje se:
1. Zákon č. 80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních
2. Vládní nařízení č. 169/1932 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních
§6
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nový kronikář
Po volbách nového Obecního zastupitelstva na podzim roku 2006 si nové vedení
obce vzalo za úkol vyřešit stávající stav chybějících zápisů v kronice a vůbec
psaní kroniky v dalších letech. Za tím účelem byli v listopadu osloveni pp.
František Kříž z Nové Vsi II. a Jan Psota ml. z Hradešína, zda převezmou kroniku
a budou pokračovat v jejím psaní.
Kronikářský úřad přijal k 15.1. nakonec Jan Psota ml., narozen 1983, bytem
Hradešín čp.22., který v současné době vykonává činnost bezpečnostního
pracovníka u firmy Westpoint a.s., na Nejvyšším kontrolním úřadě v Praze.
Pamětní knihu převzal od paní starostky Radky Novákové s tím, že se pokusí
externě navázat na předchozí zapisovatele se snahou co nejobjektivněji
zaznamenávat události v obci tak, jak se odehrály. Je to nesnadné poslání,
protože kronikář není zdejším rodákem, ani v Rostoklatech nežije a nemůže tedy
události ze života obce na tomto místě popsat tak, jak je prožili místní lidé. Snad
tím výpovědní hodnota kronikářského záznamu příliš neutrpí a brzy se v
Rostoklatech najde patriot, který toto zodpovědné poslání s láskou k obci
převezme.
První činností kronikáře, bylo zpracování historické studie o kostele sv.
Martina, která byla přiložena k posudku projektanta, za účelem získání dotace na
obnovu kostela. Protože kronika obce nebyla vedena a od roku 2002 nebyl
učiněn v knize žádný záznam, zpracoval kronikář na požádání zastupitelstva
koncem roku retrospektivní zápis za použití podkladů obce. Zápis byl
připomínkován, doplněn, schválen bývalým starostou Josefem Lukášem a
navržen pro zápis do knihy. Skladbu kronikářských zápisů bylo třeba upravit dle
užívaných pravidel a zákona, pro písemný přepis do knihy bude užíván výhradně
dokumentní inkoust.

Důležité momenty v životě obce
Následky orkánu Kyrill – Počátek roku byl ve znamení abnormálních teplot,
které místy dosahovaly +17°C. Nadměrně teplý měsíc leden s sebou přinesl
změny v klimatu a silné větry. Nejsilnější vichřice s ničivými následky v podobě
orkánu „Kyrill“ pustošila neočekávaně ze čtvrtka na pátek 18.-19. ledna na území
celých Čech. Vichřice způsobila naštěstí jen materiální škody a většinou byly
poškozeny střechy starších domů, spadané tašky a omítka na hospodářských
staveních. V Rostoklatech byla poničena střecha kostela, v Nové Vsi II. budova
firmy Jamvak a kiosek u státní silnice. 23.1. začal padat sníh, což zkomplikovalo
opravy střech, napadlo přibližně 25 cm.
Započetí oprav kostela a převod do vlastnictví obce – Začátkem roku
2007 zahájila obec jednání o záchraně kostela sv. Martina se zástupci
římskokatolické církve, P. Michalem Bátorem z Českého Brodu a Arcibiskupstvím
pražským. ŘK církev kostel k náboženským obřadům již delší dobu nevyužívala,
a označila jej v diecézi jako nepotřebný. Poslední stavební zásahy proběhly při
generální opravě střechy a nátěru báně věže roku 1995. Obec se v dalších letech
snažila sledovat stav budovy, zejména střechy, kterou několikrát poškodila
vichřice a krupobití. Nemalým nákladem obce byla také provedena oprava
barokní vstupní brány. A tak byla vyvinuta iniciativa v jejímž počátku byl
zpracován odborný posudek o současném stavu a plán oprav. OÚ požádal odbor
památkové péče při MěÚ v Českém Brodě, zastoupeným panem Lub. Štíchou o
vydání Rozhodnutí k provedení terénních úprav v areálu kostela, vysekání
náletové zeleně, přesunu povalených a zarostlých náhrobků a opravy zdi.
Rozhodnutí bylo vydáno 9.5. ŘKC následně povolila provedení úklidu v interiéru
kostela. ZO zorganizovalo v červenci (14.7.) brigády, kterých se zúčastnilo
průměrně 25 občanů. 15.9. proběhla od 9hodin další brigáda. Přípravná fáze

rekonstrukce představovala přípravu projektu na stavební úpravy budovy které
zafinancovala stejným podílem ŘK církev a obec Rostoklaty. ZO se následně
rozhodlo zahájit jednání k převodu nevyužitého kostela do vlastnictví obce, což
by obci jakožto vlastníku nemovitosti otevřelo možnosti v získávání dotací ve
snaze opravit kostel. Převod kostela do majetku obce se uskutečnil 25.1.2008.
Pro účely opravy kostela byl založen nový bankovní účet v Komerční bance
(pobočka Český Brod). Číslo účtu: 35-9512550277/0100. Stav účtu v průběhu
roku rostl z výtěžků kulturních akcí, sponzorských darů a darů občanů:
04.07. -7.984,10 Kč
28.08. -- 64.650,28 Kč
22.10. -- 155.314.-- Kč
12.11. -- 208.889,39 Kč
30.11. -- 221.884,95 Kč
31.12. -- 236.901,77 Kč
První finanční prostředky věnovala Traverza Rostoklaty 4.500.- Kč a z kasičky v
kostele bylo po Dni Rostoklat vybráno 1.500.- Kč. I některé výtěžky z kulturních
akcí pomohly navýšit fond na obnovu: Martinské posvícení 7.360.- Kč, Vánoční
koncert a Mikulášská besídka 5.216.- Kč a Traverzafest 31.032.- Kč.
Traverzafest, benefice pro záchranu kostela – 13.10
Jednání o záchraně a převodu kostela na obec se setkala v Rostoklatech s
velkým ohlasem, zejména u sportovců a okruhu přátel Traverzy. Brzy vznikla
myšlenka uspořádání akce, která by se pokusila nashromáždit potřebné finanční
prostředky na obnovu kostela, který by tak mohl sloužit jako nové centrum
zdejších občanů (koncerty, přednášky, výstavy a kulturní akce). Jan Pakandl
založil webovou stránku s názvem „Traverzafest“, kde byly uvedeny aktuální
informace o akci spojené s záchranou kostela, termíny brigád, přehled o
finančních darech občanů z Rostoklat a okolí a stavu nově zřízeného účtu.
V sobotu 13.10. se v Rostoklatech uskutečnila největší kulturně společenská
akce roku s názvem Traverza Fest. Tuto benefiční akci na záchranu kostela
svatého Martina zorganizoval Jan Pakandl s přáteli Traverzy ve spolupráci s OÚ.
Za slunečného podzimního dne proběhl na uzavřeném náměstí ve středu obce
bohatý kulturní program pro občany. V kostele vystoupili od 11-15 hodin sbory
Ad Libitum, Christi Úvaly, pěvecký sbor ZUŠ Nymburk a smyčcový orchestr Vox
Bohemica z Českého Brodu. Kostel rovněž posloužil jako výstavní síň dětských
prací. Akci doprovázela Českobrodská garda, aerobik, šermíři, dobové stánky. V
kulturním domě od 15 hodiny až do rána hrála šňůra kapel Ucpanej Šnorchl,
Prohrála v kartách, Apple Juice, Grossband, Den, Medvěd 009, Komunální Odpad
a Mauritius.
Zvláštní poděkování patří sponzorům, partnerům a účinkujícím: Alpin Pro,
Baloun Luboš – občerstvení, Břežanská pálenice, Česká Korouhev, Elektro Heřtus
a syn, Lascort, s.r.o., Palace reality, Plzeňský Prazdroj, a.s., Technické služby
Český Brod, ASIG-dopravní značení, Českobrodská garda, kapela Reminiscence,
Aerobik týmy E.Pivoňkové, Vox Bohemica, Christi, ZUŠ Nymburk, Pharao Music
Club Kolín, Profi Color Nová Ves II, Škvorecká uzenina, Taxislužba Kostelec nad
Černými lesy, Trilobit – čerpací stanice, V+T mat, Zámečnictví STOP – Karel
Procházka.
Celkové náklady na akci činily 116.127,50 Kč, výnosy 147.159,50 Kč. Zisk
31.032 Kč byl uložen na účet pro obnovu kostela.
Znak a vlajka obce – Důležitou událostí roku 2007 byla spolupráce s panem
Stanislavem Kasíkem z heraldické kanceláře Dauphin v Roudnici nad Labem,
jemuž obec zadala vytvoření nových obecních symbolů – znaku a vlajky obce.
Pan Kasík předložil obci 6 návrhů znaku, 17 návrhů vlajky a ZO 9.2. vybralo dle
uvážení 2+2 návrhy, které se staly následně předmětem referenda občanů. 3.9.
bylo ukončeno hlasování, jehož se zúčastnilo 48 občanů z obou částí obce. Pro
znak č.1. (chroust uprostřed hvězdy) hlasovalo 16 občanů a pro znak č.2.
(chroust šikmo lezoucí) 32 občanů. Vítězný znak vzalo zastupitelstvo na vědomí
a 15.10. pan Kasík zaslal žádost Podvýboru pro heraldiku a vexikologii
Poslanecké Sněmovny ČR, která znak 21.11. doporučila ke schválení.
Znak charakterizuje obec následujícím popisem (blasonem): „V modro-zlatě

zvýšeně šikmo děleném štítě nahoře zlatá osmihrotá hvězda, dole šikmo lezoucí
chroust s červenými krovkami a tykadly.“ Vlajka je co se týče symbolů a
zbarvení shodná se znakem a její popis je: „Žlutý list s modrým žerďovým
rovnoramenným trojúhelníkem s vrcholem v horním rohu listu. V modrém poli
žlutá osmicípá hvězda, ve žlutém u přepony trojúhelníka šikmo černý chroust s
červenými krovkami a tykadly.“ Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Navržený znak obce Rostoklaty spadá symbolem chrousta do kategorie znaků
mluvících, jejichž znamení představují nezaměnitelné atributy obce vycházející z
názvu obce, patrocinia kostela sv. Martina, původního erbu majetnického rodu.
Navržený štít je rozdělen na dvě části, čímž je naznačeno, že se obec skládá ze
stejného počtu místních částí. Zlatá hvězda a modré pole vycházejí z erbu
vladyků z Chroustoklat ze 14. století. Chroust zobrazený v heraldických barvách
připomínající dle jazykovědců událost založení obce – klácení chroustů se stromů
při nějaké směšné nebo zvláštní ojedinělé události, která charakterizovala
tehdejší obyvatele.

3. Činnost Obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo obce je devítičlenné a pracuje ve složení:
Radka Nováková, starostka,
Josef Lukáš, místostarosta.
Členy obecního zastupitelstva jsou (komise byly doplněny o nové členy do
13.11.):
Ivana Večeřová, předsedkyně Výboru kontrolního a veřejného pořádku (2.
členové);
Jaroslava Šermauerová, předsedkyně Výboru finančního (2. členové);
Martin Hušner, předseda Komise výstavby a zemědělství (2. členové);
Emílie Hamtáková, předsedkyně Komise sociální a školské (2. členové);
další členové OZ: Eva Albrechtová, Petr Šmejkal, David Valach.
Zastupitelstvo obce se sešlo v roce 2007 na 10 zasedáních ZO, na 1
mimořádném zasedání 21.2. a 1 veřejném zasedání 26.3. Nejdůležitější body
jednání byly:
Plán rozvoje obce – Počátkem roku byl obcí zpracován návrh Strategického
rozvojového plánu (SRP) obce na období let 2007–2010. Po projednání a
schválení na ZO dne 12.2. byl SRP vyvěšen ve vývěsce za účelem seznámení
občanů. Hlavní prioritou SRPU je navázat a dokončit akci kanalizace a výstavby
ČOV, dále pokračovat opravami a s výstavbou chodníků, výsadbou zeleně,
doplnění dětských hřišť, a to v obou částech obce. V Rostoklatech budou
dokončeny místní komunikace na návsi u rybníka.
Kanalizace – V letošním roce pokračovaly přípravy obce na zřízení nové
kanalizace a ČOV. Dosud v Rostoklatech funguje kanalizace na dešťovou vodu
vybudovaná roku 1978, do níž jsou sváděny vody z komunikací i z pozemků. Ve
snaze vybudovat kanalizaci byly prodiskutovány výhody a nevýhody tlakové a
gravitační kanalizace a jejich dopad na stavební práce po finanční i praktické
stránce v obou částech obce. Plánovaný rozpočet na celou síť činí 27.000.000.Kč. Nakonec OZ rozhodlo pro variantu tlakové kanalizace, vzhledem k vysoké
hladině spodních vod, které by u hlubšího zapuštění gravitační sítě vyžadovalo
vyšší náklady na zemní práce. Na veřejném zasedání obce 26.3. byli občané
seznámeni s postupy realizace kanalizace, přičemž bylo oznámeno vymezení
pozemku na okraji Nové Vsi II. pro vybudování ČOV. V dubnu proběhlo ohledání
plochy u každého domu projektantem za účelem vyhlédnutí vhodných míst k
umístění přečerpávacích šachet kanalizace. Do 30.6. byly přijímány přihlášky k
připojení na kanalizaci. V červenci bylo započala obec jednání s městem Český
Brod, a to za účelem napojení budoucího systému kanalizace na městskou ČOV.
Tato varianta však byla zavržena vzhledem k nemožnosti regulace ceny stočného
a nadále je plánována ČOV na kraji Nové Vsi II.
21.2. svolalo ZO mimořádné zasedání, na jehož programu byl projednáván
jediný bod. Tím byl záměr s umístěním nového skladu brambor soukromého
zemědělce p. Kubelky vedle stávajícího skladiště. Zastupitelé nakonec výstavbu

skladu odsouhlasili a řešili, kde na pozemku bude umístěn. Rozhodnuto bylo
umístit sklad nakonec pro pozemek č. kat. 433/1 u hřiště, a to v poměru hlasů
(pro:proti) 4:3.
Rozpočet obce na rok 2007 byl stanoven ve výši: 4.200.627,12 Kč příjmů a
3.938.659,22 Kč výdajů. Žádosti o dotace podané během roku 2007 byly
úspěšné: z Programu obnovy venkova (POV) byla udělena investice na dostavbu
návsi v Rostoklatech ve výši 121.000.- Kč a z Fondu sportu a volného času
Středočeského kraje získala obec 80.000.- Kč pro účely zřízení lezeckého centra
v obci. Následně byla od firmy Hras zakoupena lezecká sestava „Ladná“ v ceně
93.596,90 Kč. Po závěrečném hodnocení projektu byla Středočeskému kraji
navrácena z dotace částka 5.123,- Kč. Během roku byla dokončena projektová
dokumentace na úpravu návsi v Rostoklatech. Předběžnou nabídku poskytla
firma Bílek v ceně 755.000 s DPH.
Místní poplatky pro rok 2007:
- za odvoz tříděného komunálního odpadu: 450.- Kč/občan; 350.- Kč/občan do
15 let
- poplatek za psa: 100.- Kč; 150.- Kč za každého dalšího psa
- poplatek za trvalé stání vozidel na silnicích před domy:
500.- Kč osobní automobil; 1500.- Kč nákladní automobil
Svoz tříděného odpadu byl v roce 2007 zvýšen:
- papír 1 za 14 dní, plasty 1 za 14 dní (v létě 1 týdně) a sklo 1 za měsíc.

5. Stavební činnost v obci
Chodníky – V červenci byly firmou B-Konkret dokončeny opravy chodníků a
výměna starých obrubníků v západní části Rostoklat v ceně: 332.823,- Kč. S
toutéž firmou bylo dále smluveno dokončení dlažby před tribunou na hřišti
včetně provedení nápisu „TRAVERZA“ a zhotovení 2 autobusových nástupišť u
zastávky železniční zastávky, které obec přišly na 28.686,- Kč. V březnu byla pro
místní část Nová Ves II. objednána nová autobusová zastávka v ceně 27.000.bez DPH a vývěsní tabule v ceně 13.800.- bez DPH.
Rekonstrukce OÚ – Koncem loňského roku ZO přemýšlelo nad stávajícím
stavem interiéru Obecního úřadu. Podlahy na chodbě a vchodové dveře
vyžadovaly výměnu. V budově navíc dosluhovala akumulační kamna a prostor
kanceláře byl po všech stránkách nevyhovující a zastaralý. Záměr obnovy
úřadovny OÚ byl začleněn začátkem roku 2007 do Strategického plánu mezi
stavební a údržbové práce obce a dle rozhodnutí ZO bylo přikročeno k I. etapě
rekonstrukce. OÚ byl dočasně přemístěn do zasedací místnosti. Při rekonstrukci
byla původní místnost rozdělena sádrokartonovými příčkami, odstraněn starý
lakový nátěr který a P. Šmejkal opravil a parkety vybrousil, bylo rozvedeno
ústřední topení a zakoupen nový kancelářský nábytek. V zasedací místnosti OÚ
bylo zřízeno ústřední topení a na okna instalovány vertikální žaluzie, odstraněna
byla červená látková stěna a nahrazena stěnou sádrokartonovou. Do místního
obchodu smíšeného zboží v přízemí nebylo možno z technických důvodů
nainstalovat ústřední topení a tak byly instalovány AKU kamna.

6. Kulturní a společenské události
Vítání občánků – 24.2. se od 14 hodin v zasedací místnosti OÚ uskutečnilo
slavnostní přivítání našich nových občánků. Sešlo se zde celkem 5 holčiček a 6
chlapců s maminkami. OÚ připravilo drobné občerstvení, dárky pro děti a květiny
pro maminky.
Den Země na Klepci – 21.4. se uskutečnila poblíž Rostoklat regionálněkulturní akce „Den Země na Klepci“. Obec přijala pozvání organizátorů a několik
občanů (převážně mladých) v čele se zástupci ZO a tabulkou obce „Rostoklaty
založeno l.P. 1295“ se vydalo na vrch Klepec. Na vrchu se konalo setkání
obyvatel blízkých i vzdálenějších vesnic a města Úvaly. Byla tak obnovena tradice
setkávání, která se dle historických zápisů zde konala v minulosti, jíž se
zúčastnilo bezmála 500 lidí, kteří shlédli pestře nabitý program (dramatizace

starých pověstí, tanec MDDM Úvaly, zpěv školních dětí, výsadba 3 lip „Svobody“
mateřskými školami, odhalení informačních tabulí, vydání publikace, vypuštění
horkovzdušného balónu atd.) – vše ve vazbě k historii bizarních kamenů na
Klepci. Akce na Klepci měla význam především ve spolupráci několika okolních
obcí a měst s neziskovými organizacemi, žáky základních a dětmi mateřských
škol.
Pálení čarodějnic – V pondělí 30.4. večer se na fotbalovém hřišti uskutečnilo
tradiční pálení čarodějnic.
Otevírání rybníka – 5.5. se od 8 hodin uskutečnilo otevírání rybníka spojené
s rybářskými závody pro děti i pro dospělé, které připravil Rybářský spolek
Rostoklaty.
Den Rostoklat V. – V sobotu 26.5. se v rámci Dne dětí uskutečnila jubilejní
tradiční oslava Den Rostoklat s bohatým programem určeným především pro
děti, ale i pro dospělé. Slavnost zahájil v 9:30 hodin úder zvonu ve věži kostela
sv. Martina, kostel byl poprvé po dlouhé době otevřen a občané si mohli
prohlédnout částečně upravený a vyklizený interiér. Zde občané a návštěvníci
přispěli prvními finančními prostředky na záchranu kostela. Děti na hřišti
Traverzy soutěžily ve sportovních i dovednostních disciplínách, následoval
oblíbený nohejbalový turnaj a střelba ze vzduchovky. Každé ze soutěžících dětí
obdrželo malou odměnu a trička s logem oslavy. Na hřišti vystoupily rovněž
členky aerobiku z Českého Brodu, SDH Rostoklaty a také zde přistál vrtulník,
který se stal velkou atrakcí nejen pro děti.
Návštěva Senátu ČR – paní I. Večeřová (ze ZO) zprostředkovala 5.6. zájezd
do Senátu ČR v Valdštejnském paláci v Praze. Zájezdu, pro něž paní Večeřová
zajistila zároveň bezplatnou autobusovou dopravu, se zúčastnila skupina občanů
z Rostoklat, která navštívila historické i dnes využívané prostory s odborným
výkladem a posezením v senátorských lavicích. Občany se starostkou přijal
místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, senátor
Nádvorník. Příjemné odpoledne bylo zakončeno procházkou ve Valdštejnské
zahradě.
Hudební podvečer – 22.9. od 17 hodin se v Kulturním domě v Rostoklatech
uskutečnil společenský podvečer s hudbou. Při jeho příležitosti zahrála kapela
Reminiscence, v jejímž repertoáru jsou melodie 60.–90. let, country, swing, pop
a lidovky.
Soutěž o nejhezčí dům a okolí – 15.10. rozhodlo ZO o vítězích a
vyhodnocení se událo v měsíci prosinci slavnostním předáním finančních odměn
vítězům.
1. místo – (odměna 3000.- Kč)
2. místo – (odměna 2000.- Kč)
3. místo – (odměna 1000.- Kč)
Adventní koncert CHRISTI – V sobotu 1.12. se uskutečnil koncert
pěveckého souboru CHRISTI z Úval pod vedením Dr. Vítězslava Pokorného v
kostele sv. Martina. Začátek koncertu byl v 11 hodin a trval přibližně 1 hodinu.
Výtěžek z dobrovolného vstupného byl uložen na účet pro obnovu kostela.
Sólisté Marek Nádeníček a Tereza Machačová se smíšeným souborem přednesli
21 vánočně laděných písní, ale i písní barokní a moravských, z nichž dvě: „Vypsal
svatý Lukáš“ a „Tři krále znamenali“ pochází z nedávno objeveného Horeckého
kancionálu z doby po roce 1635. Téhož dne patřilo odpoledne především dětem.
Od 15 hodin se sešli v Rostoklatech a Nové Vsi II. rodiče s dětmi, aby ozdobili
vánoční stromy, které posléze rozsvítili.
Mikulášská nadílka pro děti se letos uskutečnila opět v Kulturním domě, a
to v neděli 2.12. ve 14:00. Přišel Sv. Mikuláš s početnou družinou čertů. Pro děti
byl připraven program a občerstvení.
Hudební pingpongový turnaj – Traverza připravila pro občany všech
věkových kategorií
8.12. v Kulturním domě sportovně laděný program s
koncertem na závěr. Zahájení turnaje začalo v 10 hodin a startovné činilo 150.Kč Po hlavním programu začal od 20 hodin slíbený koncert (vstupenka 70 Kč.-).

7. Spolky a organizace

SDH Rostoklaty – Nejstarší rostoklatský spolek byl založen v roce 1895 s
počtem 23 členů. V letošním roce tvoří členskou základnu: Martin Vavrek velitel;
Martin Poledník, starosta; Jan Pakandl, jednatel; Tomáš Peterka, finanční
hospodář; Petr Svatoň, referent MTZ; Jan Vavrek, revizní komise; Jiří Doležal,
člen výboru. Na konci roku 2006 poskytl KÚ Středočeského kraje SDH Rostoklaty
neinvestiční dotaci ve výši 1.480,- Kč, která byla určena na zakoupení ručního
nářadí. Obec poskytla koncem roku 2006 Sboru mimořádný příspěvek ve výši
1.500 Kč za spolupráci na přípravách Mikulášské besídky.
Rybářský spolek Rostoklaty – čítá celkem 20 členů. Prvotním posláním
tohoto sdružení je chov ryb, který k 1.1. vykazoval stav: kapr 25 ks, cejn 5 ks,
amur 8 ks, lín 4 ks, tolstol 10 ks, štika 3 ks, úhoř 7 ks. Zahájení sezony proběhlo
5.5. tradičními rybářskými závody. Finanční výtěžek akce : 3.977.- Kč. Měsíc
květen byl velmi teplý a v rybníce se nestačila okysličovat voda i přes investici
3.000.- Kč do systému okysličení vody byl úhyn 13 kaprů, 2 tolstolů, 2 štik a 1
úhoře.
Myslivecké sdružení – Sdružení připravilo během roku několik akcí. Předně
to byly: v dubnu svod loveckých psů a v květnu oblastní přehlídka trofejí.
TJ Sokol Traverza – Fotbalový klub založený roku 1974, který reprezentuje
obec nejen ve fotbalové soutěži v III. B třídě kolínského okresu, ale zejména v
pořádání mnoha kulturních a společenských akcí. V letošním roce byla Traverza
jedním z hlavních organizátorů Traverzafestu (viz výše), který byl uspořádán za
účelem ochrany místní dominanty – kostela sv. Martina. Ze zakladatelů v
Traverze působí pouze Jan Košťál.
Všechny čtyři spolky dostávají na podporu své činnosti 9.000 Kč/rok. Zároveň za
tento příspěvek má každý spolek určen lokalitu v obci o kterou se stará, tj.
především seká trávu.

8. Společenská kronika
K 1.1.2007 činil pro obě části Rostoklat celkový počet 145 domů (zdroj ČSÚ)
Rostoklaty - 119 domů, 97 trvale obydleno, 9 rekreace
Nová Ves II. - 26 domů, 18 trvale obydleno, 4 rekreace
K 31.12.2007 činil pro obě části Rostoklat celkový počet 439 obyvatel (zdroj
OÚ). Během roku se v Rostoklatech narodily 3 děti a zemřelo 10 občanů.
Rostoklaty 327
z toho mužů : 220
Nová Ves II. 112
žen : 219
narodily se : 3 děti
odstěhovalo se : 8 občanů
přistěhovalo se : 16 občanů
(migrace : +/- 10 občanů)
zemřelo : 8 občanů
Barkóciová Marta, Řidkošilová Marie, Šmejkalová Eva, Zdeněk Dlouhý, Jaroslava
Hamtáková, František Krutský, Stanislav Lauber, Marie Puldová
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 s e tak pod dohledem kronikáře.

