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POČASÍ A KLIMATICKÉ ZMĚNY 
 

Ve čtvrtek 23. července 2009 se přes obec přehnala větrná vichřice. Nedošlo k újmě 
na zdraví, ale bylo poškozeno mnoho stromů. Byly poraženy 2 stromy, popadaly větve 

v obou částech obce. Na rostoklatském hřbitově spadla velká větev na hrobky. Tu 
první poškodila mírně, druhá byla poničena značně. K dalším škodám na stromech 
došlo v Nové Vsi II u rybníčku a v aleji u autobazaru, kde měl strom dutý kmen. 
Popadané stromy a větve byly odklizeny a odborník na dřeviny zpracoval posudek na 
ostatní stromy, který vyšel neuspokojivě: 2 stromy jsou v havarijním stavu, dalších 5 
má nebezpečné tlakové větvení a hrozí pády silných větví. V celém stromořadí u Nové 
Vsi II je viditelné postupné prosychání kambia pod kůrou, což je důsledek 

odstraňování větví velkých průměrů v minulosti. Stav stromů na obecních pozemcích 
odpovídá minimální péči za posledních 30–40 let. 

 

ČINNOST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

Zastupitelstvo obce pracuje od roku 2006 o devíti členech a nedoznalo změn:  
 pí. Radka Nováková,  Rostoklaty, č.p. 33     starostka obce 

 p.  Josef Lukáš,   Rostoklaty, č.p. 115   místostarosta 
 

 pí. Eva Albrechtová,   Nová Ves II, č.p. 40 
 pí. Emílie Hamtáková,  Rostoklaty, č.p. 87     komise sociální a školská 

 p.  Martin Hušner,   Nová Ves II, č.p. 4     komise výstavby a 

zemědělství 
 pí. Jaroslava Šermauerová,  Rostoklaty, č.p. 62     finanční výbor 
 p.  Petr Šmejkal,   Rostoklaty, č.p. 52 
 p.  David Valach,   Rostoklaty, č.p. 130   kontrolní výbor 

 pí. Ivana Večeřová,   Nová Ves II, č.p. 32    
 

Během roku 2009 se vedení obce sešlo na 10 zasedání a 1 mimořádném zasedání, jež 
se konalo 14. dubna 2009 kvůli havarijnímu stavu veřejného osvětlení a nutnosti jeho 
kompletní rekonstrukce. Byla podána žádost o dotaci do programu FROM 
Středočes-kého kraje, která však nebyla udělena. 

   Vedle příprav kulturních akcí řešilo ZO především zahájení 

rekonstrukce kostela sv. Martina a oprava hřbitovní zdi u 
kostela. Zastupitelstvo vydalo na zasedání 9. března 2009 Obecně 

závaznou vyhlášku č. 1/2009 o obecních symbolech. Znak obce je možné používat 
pouze se souhlasem zastupitelstva obce. OZV nabyla účinnosti dne 27. března 2009. 
ZO schválilo na jednání 12. ledna Strategický plán obce Rostoklaty na období let 
2009-2013. Obec vydala souhlas s zapojením obce Rostoklaty do územní působnosti 

MAS Region Pošembeří podle Integrované rozvojové strategie na období 2007-2013, 
ze které vychází Strategický plán Leader. 
 

Rozpočet na rok 2009 

Obec hospodařila s rozpočtem ve výši xxxx Kč příjmů a xxxx Kč výdajů na rok 2009. 
 

Obec v letošním roce obdržela tyto dotace: 
 

1) na zřízení přechodu pro chodce přes silnici I/12 Praha - Kolín 
Krajský úřad Středočeského kraje udělil z fondu Dopravně bezpečnostních opatření 

dotaci ve výši 479 000 Kč na zřízení přechodu pro chodce na silnici I/12 probíhající 
přes Rostoklaty. Přechod byl rozdělen betonovým ostrůvkem, řádně osvětlen a doplněn 

o dopravní značení. Celkové náklady byly 214 000 Kč s podílem obce 24%. 
 

2) na I. fázi rekonstrukce kostela sv. Martina 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) udělil v 5. kole  Programu rozvoje venkova 
dotaci ve výši 4 031 758 Kč na I. etapu rekonstrukce kostela sv. Martina. Obec se na 

tomto projektu podílela 10% financí (viz níže). 
 

3) na opravu hřbitovní zdi 
Ministerstvo kultury ČR udělilo obci dotaci z programu Podpory obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 384 000 Kč na opravu 
ohradní zdi hřbitova u kostela sv. Martina. Celkové náklady byly 516 015 Kč (viz níže). 
 

4) na výsadbu zeleně 

Česká pošta udělila obci z programu Česká pošta lidem ve výši 60 000 Kč na výsadbu 
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zeleně. Z těchto prostředků byly v blízkosti obecního úřadu v Rostoklatech vysázeny 

zelené pásy u stávajících chodníků podél silnice směrem do Břežan. Nové záhony byly 
dočasně ohrazeny kvůli neukázněným občanům, kteří přes nové záhony přecházeli. 

 

Strategický plán obce Rostoklaty 2009-2013 
 

místo 
realizace 

objekt popis akce /pozn.: Rost=Rostoklaty; NVes II=Nová Ves II/ 

Rostoklaty 
čp. 32 

OÚ 
zateplení fasády, výměna oken, oprava interiéru, oprava vrat, přístavbu 
přestavět na garáž - sklad 

Rostoklaty 
čp. 27 

KD 
zateplená fasáda, výměna oken, oprava interiéru, oprava vrat, topení, 
úprava dvora – stavba skladu, změna dispozice objektu? 

Rostoklaty kostel Rekonstrukce budovy včetně interiéru 

Rost./NVes 
II 

pomníčky oprava pomníčků 

Rostoklaty 
čp. 4 

pošta zateplení fasády, výměna oken, oprava interiéru 

Rostoklaty mlékárna 
přístavba k budově a přestavba na klubovnu Rybářů včetně soci-álního 
zařízení 

Rost./NVes 
II 

 bezdrátový rozhlas 

Rost./NVes 
II 

 kamerový systém 

Rostoklaty kabiny 
zateplení fasády, oprava interiéru, sklepu, sociál. zař., sprchy, tribuny, 
osvětlení, ozvučení, studna 

Rostoklaty není poz. výstavba školky, koupě pozemku 

Rost./NVes 
II 

rybníky revitalizace cca 3 rybníků, vč. hasičské nádrže 

Rost./NVes 
II 

osvětlení rekonstrukce veřejného osvětlení 

Rostoklaty chodníky rekonstrukce chodníků 

Rost./NVes 
II 

chodníky 
výstavba chodníků (podél Nové Vsi, ulička Rostoklaty k trati, zelené 
chodníky) 

Rost./NVes 
II 

komunikace 
oprava místních komunikací (Rostoklaty – 7 900 m2, Nová Ves II – 13 
100 m2) 

Rost./NVes 
II 

zeleň výsadba a údržba – prořez zeleně 

Rost./NVes 
II 

Biocentrum výsadba zeleně a výstavba centra, vč. přístupové cesty 

Rostoklaty 
čp. 4 

hasičárna fasáda, oprava vrat, výměna oken, interiér, nástavba pro posi-lovnu? 

Rost./NVes 
II 

dopravní 
prostředek 

hasičské auto 

Rost./NVes 
II 

přechod přechod pro chodce (I/12 a NV II) 

Rostoklaty náves úprava návsi, vjezdy k nemovitostem 

Rostoklaty není poz. víceúčelové sportoviště 

Nová Ves II obecní dům výstavba obecního domu - pí. Cabrnochová 

Rost./NVes 
II 

ČOV + 
kanalizace 

výstavba tlakové kanalizace a ČOV 

Rost./NVes 
II 

dětské hřiště doplnění dětského hřiště 

Rost./NVes 
II 

 nákup multikáry 
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Poplatky za svoz komunálního odpadu 2009 byly stanoveny: 450 Kč/osoba, 350 
Kč/dítě do 15 let nebo osoba žijící v domě (bytě) s ekologickým vytápěním (elektrické, 
plynové, solární či tepelné čerpadlo); za psy: 100 kč/1 pes, 150 Kč - každý další pes. 
 

STAVEBNÍ ČINNOST 
 

Obchvat obcí Rostoklaty a Nová Ves II 
Na jednání zastupitelstva obce 9. března 2009 byla schválena studie plánovaného 
obchvatu obce Rostoklaty a Nová Ves II. V části obce Rostoklaty je současná silnice 
I/12 Praha - Kolín limitována zástavbou obce podél komunikace, a tak bylo v rámci 
rozšíření kapacity silnice nezbytné navrhnout čtyřpruhovou přeložku v jižní části obce s 
tím, že stávající silnice I/12 bude využívána teprve za Novou Vsí II, jihovýchodně od 

místní části. Na silnici z Rostoklat do Limuz vznikne nová křižovatka asi 300 metrů 
jižně od stávající křižovatky. Obchvat obce bude zahrnut do změny č. 3 ÚP obce. 
 

Úprava rybníka v Nové Vsi II 

V Nové Vsi II byla v první polovině roku dokončena úprava rybníka na návsi. Byly zde 
doplněny vodní rostliny a dřevěné hrazení, které zajistí bezpečný koutek pro matky s 
dětmi, ale i návštěvníky obce. Náves se obnovou rybníka změnila na příjemné centrum 
volného času. 

 

KOSTEL SV. MARTINA 
 

Rekonstrukce kostela sv. Martina 

V lednu 2008 se stala obec Rostoklaty vlastníkem kulturní památky a dominanty obce, 
kostela sv. Martina. V říjnu 2008 podala obec žádost o dotaci na I. etapu rekonstrukce 
kostela do 5. kola Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního 
fondu (SZIF). Dne 3. března 2009 přidělil SZIF obci grant ve výši 4 031 758 Kč, 
při-čemž se obec na tomto projektu podílí finančně 10%. 
Mimo uděleného grantu stále probíhá Sbírka na opravu kostela sv. Martina, která za 

rok 2009 vynesla na účet u KB přírůstek +13 755,05 Kč a konečný zůstatek ke dni 31. 
prosince činí 356 545,24 Kč. 
I. fáze rekonstrukce představovalo statické zajištění věže, kompletní oprava exterié-ru 

věže a zastřešení lodi kostela. Ve výběrovém řízení k realizaci rekonstrukčních prací 
byla ze sedmi uchazečů 1. července 2009 vybrána specializovaná stavební firma Gema 
Art Group, a. s. z Prahy 1, která zahájila rekonstrukci podpisem smlouvy o dílo a 
pře-dáním staveniště 10. července 2009. 

Ve druhé polovině července bylo postaveno lešení okolo věže. 21. července byli k věži 
kostela přivoláni hasiči z Českého Brodu k likvidaci včelího hnízda, které dělníci objevili 
při stavbě lešení v prasklině mezi jižní stěnou věže a lodí ve výšce cca 8-10 metrů. 
Památkáři z Prahy dohlíželi na odkrytí stropních trámů v lodi kostela i oklepání vnějších 
omítek na věži. Všech 11 trámů v lodi bylo napadeno dřevomorkou, a to ze severní 
strany, proto je bylo nutné vyměnit. Z báně byly sundány plechy a dřevěné opláštění. 
Stav třech západních trámů byl katastrofální, některé části chyběly úplně. Projektant 

rekonstrukce navrhl řešení a byly osazeny železné "I" profily, které zajistily stabilitu 
kopule. 
 

Otevření makovice 

Jednou z významnějších událostí tohoto roku bylo sejmutí a otevření makovice, kde 

měly být po mnoha letech objeveny historické spisy z předešlých oprav věže kostela. 
Za účasti zástupců obce, dělníků stavební firmy Gema Art Group a.s., kronikáře obce, 
zástupkyně obce Tismice, zástupkyně NPÚ a několika občanů byl 26. srpna 2009 s 
věže kostela sňat kříž s makovicí. Uvnitř byla nalezena dvě kovová pouzdra s 
pamětní-mi spisy z let 1795, 1846, 1878 a z roku 1929. Na listiny nás upozornil před 2 
lety zá-pis v kronice obce Limuz, naše kronika v době uložení spisů nebyla vedena. 

Obsah obou pouzder byl prostudován a zdokumentován v zasedací místnosti OÚ.  
 

První schránka byla narušena rzí, listiny a opisy byly slepené rzí a vlhkostí. Byla k nim 
přiložena bankovka 5 zlatých z roku 1848, vizitka truhláře a 3 dobové mince. 

Poško-zené spisy převzal Národní archiv v Praze, ten dokumenty zdarma 
vydezinfikoval a fakulta restaurátorství v Litomyšli provedla zrestaurování 12 listů v 
ceně 6000 Kč. 
 

 Schránka č. 1: 
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   01 - Pamětní spis 1795  05 - Pamětní spis obce Rostoklatské 1878 
   02 - Opis pamětního spisu 1795 06 - Pamětní spis obce Limuzské 1878 
   03 - Pamětní spis 1846  07 - Zápis o renovaci 1929 
   04 - Opis pamětního spisu 1846 08 - Pamětní spis obce Nová Ves 1930 

 

 vizitka klempíře, signovaná bankovka 5 zlatých 1848, 3 ks mincí z 19. století 
 

Druhé pouzdro obsahovalo pamětní spisy Rostoklat a Limuz z ukládání do věže z let 
1929-30 a 6 mincí. V limuzské kronice se psalo ještě o zápisu z roku 1346, ale bohužel 
šlo o chybný opis tehdejšího kronikáře. Zápis nebyl nalezen. 
 

 Schránka č. 2: 
   01 - Pamětní spis obce Rostoklat 1929  

   02 - Příloha k pamětnímu spisu 1930 
   03 - Spis pamětní obce Limuzské 1930 

 

 6 ks /prvorepublikových/ mincí 20. léta 20. století 
 

Kronikář obce pořídil kompletní opisy všech listin a připravil nový Pamětní spis obce 

Rostoklaty a Nově Vsi II. Rovněž byla do digitální podoby přepsána celá kronika obce, 
za účelem uložení do makovice. Do nově vyrobených nerezových pouzder byly vráceny 
zrestaurované originály. Mezi nimi byl i zápis obce Limuzy z roku 1878 a 1930, která 

měla vazbu na Rostoklaty. Proto bylo umožněno obci Tismice, aby uložila i tentokrát 
pamětní spis. V pondělí 14. prosince 2009 byla opravená cca 10 tun těžká kopule 
vynesena zpět na věž, a to včetně uložených pouzder do nově pozlacené makovice, 
čehož se zúčastnily starostka obce Rostoklaty Radka Nováková starostka obce Tismice 
Ing. Martina Zdražilová a několik občanů. Po uložení pouzder byl do makovice osazen 
nově pozlacený kříž. Nově byly do 2. schránky přidány listiny: 
 

   04 - Pamětní spis obce Rostoklaty a Nová Ves II 2009 
   05 - Poselství z Limuz 2009 

 

 flash disk, vydání Rostoklatský zvěstovatel, fotografie (zastupitelstvo, vlajka obce, 
 nejstarší občan a fotografie ze života obce). Přepisy listin byly postupně zveřejněny. 
 

Oprava hřbitovní zdi u kostela 

Ministerstvo kultury ČR udělilo obci Rostoklaty 29. června 2009 dotaci z programu 
Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve 
výši 384 000 Kč na opravu ohradní zdi hřbitova. K rekonstrukci bylo vydáno Závazné 
stanovisko památkového odboru MěÚ Český Brod, které neřešilo vzhled ani postupy 
úprav zdi a tak obec s NPÚ hledala kompromisní řešení konečného vzhledu zdi. Vnější 
část zdi byla nakonec spárována, vnitřní část omítnuta v pískovém odstínu. Vzhledem 

k odbornému dohledu nad opravami činil podíl obce na akci 132 015 Kč. Rekonstrukci 
provedla od 18. srpna do 18. října 2009 firma Arnošt s r. o. z Tismic. 
 

Sesazení poškozené báně 

Dalším významným okamžikem rekonstrukce kostela bylo snesení báně. Vzhledem ke 
katastrofálnímu stavu trámové konstrukce báně rozhodla firma Gema Art Group, a. s., 
že kopule musí být snesena dolů a rekonstrukce bude pokračovat ze země. Občané v 
úterý 13. října 2009 s napětím sledovali jeřábníka a horolezce, jenž prováděli zajištění 
kopule. Po 2 hodinách byla kopule zdvižena z věže a snesena podél zdi věže, kde byla 
posazena na připravené lešení a zajištěna. Byla provedena kompletní rekonstrukce 

báně, tj. včetně bednění, oplechování mědí a nátěru. 
 

Barevnost fasády kostela 
Současně proběhly práce na vnějších omítkách věže, výměně stropních trámů lodě 
kostela a výměně střešní krytiny. Byly navrženy dvě varianty vzhledu fasády kostela: 

okrová (písková) a červenobílá, které se staly předmětem ankety občanů. Ta probíhala 
formou internetového hlasování a anketními lístky v Rostoklatském zvěstovateli. Bylo 
přijato celkem 103 hlasů (55 pro okrovou, 47 pro červenobílou). O konečném vzhledu 
fasády kostela rozhodli zástupci NPÚ a Odbor památkové péče při MěÚ Český Brod. 
Koncem října proběhla schůzka vedoucího pracovníka NPÚ Ing. Jana Žižky s zástupci 
obce za účelem stanovení barevného vzhledu fasády věže. Vzhled věže je 
dvoubarevný v odstínech okrové a bílé. Podle pracovníka NPÚ Ing. arch. Karla Kibice 

červenobílá varianta, jež se prokazatelně objevuje na našem kostele, pochází z 
renesanční doby (16. století), ale současný vzhled s pilastry je z doby barokní (18. 
století). Neslučoval by se tedy sloh s barevným řešením a proto barevnost řešena 
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okrově-bílou barvou. 
Studii a průzkum exteriérových omítek věže a západní části lodi kostela sv. Martina v 
Rostoklatech provedl již v roce 2005 památkář Mgr. Jan Kypta z NPÚ. V roce 2009 byla 
zveřejněna studie Karla Kibice ml. a Michaely Zemkové: Ke stavební historii kostela sv. Martina 
v Rostoklatech, která vyšla v Památkách středních Čech, ročník 23, č. 1/2009, na str. 11-23. 
Studie se zabývá dějinami obce za použití rešerše kronikáře obce, dále stavebně-historickým 
rozborem budovy kostela a dokumentací. 
I. fáze rekonstrukce kostela sv. Martina byla ukončena 14. prosince 2009 

vyzdviže-ním desetitunové báně zpět na věž, a to včetně osazení pozlacené makovice a kříže. 

Obec podala druhou dotační žádost do 8. kola Programu rozvoje venkova. Pokračovat by se 
mělo v odvodnění kostela, statickém zajištění a obnově vnějšího pláště kostela. 

 

 
 
 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
 

V letošním roce byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, které připadly na 
dny 5. a 6. června 2009. Ze 364 evidovaných voličů přišlo do volební místnosti na Oú 

za Rostoklaty a Novou Ves II. celkem 105 občanů, kteří odevzdali 105 platných hlasů. 
Volební účast činila 28,85 %. Výsledné pořadí: 

 

název strany hlasů název strany hlasů 

Občanská demokratická strana 40 Věci veřejné 2 

Česká strana sociálně 
demokratická 

22 Suverenita 2 

Komunistická strana Čech a Moravy 19 SDŽ - Strana důstojného života 2 

Starostové a nez. - Vaše 
alternativa 

4 Dělnická strana 2 

Libertas.cz 3 /ostatní strany po 1 nebo žádném hlase/ 

 
SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 

 

Sbor dobrovolných hasičů 
Nejstarší fungující sdružení založené roku 1895. Členskou základnu tvoří: 

p. Martin Vavrek, velitel  p. Martin Poledník, starosta 

     p. Jan Pakandl, jednatel p. Tomáš Peterka, finanční hospodář 
     p. Petr Svatoň, referent MTZ p. Jan Vavrek, revizní komise 

     p. Jiří Doležal ml., člen výboru 
Sbor čítá 23 členů, mezi nimiž je pamětníkem Jaroslav Nekolný. 

SDH Rostoklaty byl založen 7. září 1895 v počtu 16 zakládajících členů. První stříkačka 
byla zakoupena od firmy Smekal za 630 zlatých. Tu nahradila roku 1928 dvoukolová 
motorová stříkačka za 35 700 Kč, počet členů bylo nad 65. V roce 1938 byl velitel SDH 
Rostoklaty Jaroslav Adamec zvolen starostou Podlipanské župy. Roku 1964 byla sboru 

přidělena Okresní inspekcí SPO v Kolíně nová motorová stříkačka PS-8. Roku 1978 
byla otevřena nová požární zbrojnice, kterou vybudovali občané svépomocí. V roce 
1990 bylo sboru za zastaralý hasící vůz Praga RN přidělena plně vybavená Škoda 

CAS-25 ze zrušených zásob skladů CO ministerstva vnitra. 
Roku 2008 byla na střechu hasičské zbrojnice instalována nová siréna, která je 
dál-kově řízena HZS Středočeského kraje. Členové se i letos aktivně podíleli na 
kulturních akcích. Sbor uspořádal 4. prosince diskotéku 80. a 90. let v Kulturním 
domě, sbírá železný šrot, stará se o údržbu techniky a provádí údržbu obce. V soutěži 
požárních sborů se 27. června 2009 v Přehvozdí poprvé zúčastnilo i ženské družstvo z 

Rostoklat. Obec Rostoklaty poskytla SDH Rostoklaty v roce 2009 příspěvek (refundaci) 
za účast na soutěžích ve výši 4 000 Kč. 

 

TJ Sokol Traverza 
Fotbalový klub byl založen roku 1974, šedesát let po založení TJ Sokol Rostoklaty. 

Klub reprezentuje obec nejen v okresní soutěži III. B třídy, ale od roku 2007 také 
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pořádá kulturně-společenské akce jako Traverzafest, benefici pro záchranu místního 

kostela. Klub se může pochlubit i družstvem Traverzanek. Vedení klubu tvoří : 
  p. Miroslav Němec  prezident a trenér B týmu   
  p. Petr Kadláček  trenér A týmu  
 dále: p. Jan Košťál, Ing. Ladislav Kubelka a Ing. Ladislav Kolankiewicz 

TJ Sokol Traverza během roku připravila vedle své fotbalové soutěži několik kulturních 
akcí: 28. února zimní Traverzafest, 30. dubna tradiční pálení čarodějnic na malém 
dět-ském hřišti, 2. května jarní festival Traverzafest v Kulturním domě, kde vystoupily 

ka-pely Škwor, Mandrage, Telegraf, Emma, Ucpanej Šnorchl, Cruel a Medvěd 009 zde 
křtil své DVD. A závěrem roku vyhlášení Krále Traverzy 28. listopadu v Kulturním 
domě. Mezi stěžejní akce nutno připomenout celodenní Traverzafest 25. července 
2009. 
Obec Rostoklaty poskytla TJ Sokol Traverza v roce 2009 příspěvek 35 000 Kč na nové 
fotbalové dresy a 15 000 na pořádání akcí Pálení čarodějnic a Sportovní zábavu. 
 

Rybářský spolek 
Sdružení bylo založeno roku 1991. Členskou základnu tvoří: 

      p. Emil Přibyl,  předseda p. Petr Brožovský, jednatel 
      p. Jan Košťál,  pokladník p. Jakub Hamták, hospodář 
      p. František Rezek, zástupce jednatele. 

Spolek čítá 21 dospělých členů a 4 děti. Jednou z nejvýznamnějších akcí, jíž spolek 
každoročně pořádá, jsou tradiční květnové rybářské závody pod názvem Otvírání 
ryb-níka, letos se konalo 8. května. Jde o soutěžní klání mezi dospělými a dětmi. 27. 
listo-padu připravil Rybářský spolek v Kulturním domě Posvícensko - Mikulášskou 
zábavu. 
 

Obec Rostoklaty poskytla Rybářskému spolku v roce 2009 příspěvek ve výši 15 000 Kč 
na pořádání akcí Otvírání rybníka a Prázdniny jsou fuč. 
 

Myslivecké sdružení 
Sdružení provozuje myslivost na pronajaté honitbě, která patří Honebnímu 
společen-stvu Rostoklaty – Štolmíř, jehož starostou je Emil Rýva, vlastník cca 50 ha 
pozemků v katastrálním území obce Štolmíř. Celá honitba zasahuje do katastrálních 

území obcí Rostoklaty, Nová Ves II, Štolmíř a Český Brod a má výměru 1160 ha. 

Výbor Mysliveckého sdružení Rostoklaty pracuje v roce 2009 ve složení: 

     p. Václav Miškovský, předseda p. Čeněk Vedral, hospodář 
     p. Jan Vavrek st.,  pokladník 

Celkem má MS Rostoklaty 14 členů a 2 čekatele na členství. Průměrný věk členů je 57 
let. Nejstarším členem (82 roků), nejmladším (18 let). Průměrný úlovek za roky 
2006-2008: Bažant - 130 ks, Zajíc - 300 ks, Kachna - 4 ks, Srnec - 9 ks, Srna srnče - 
10 ks a Černá zvěř - 3 kusy. 
Obec Rostoklaty poskytla Mysliveckému sdružení v roce 2009 příspěvek 20 000 Kč na 

pořádání akcí Poslední leč a Myslivecké halali. 
 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 
 

Zimní Traverza fest 
Další z Traverzafestů, poprvé zimní, se uskutečnil 28. února v Kulturním domě. V 16 
hodin zde vystoupily kapely: Brutus, Sto zvířat, Lahvátor, Ticho de Pre Cupe band, 

Kulatá krychle, Zpětná vazba a CZ. O termínu konání festivalu rozhodli návštěvníci v 

internetové anketě. 
 

Otvírání rybníka 
Další tradiční společenská akce se uskutečnila 8. května. Členové Rybářského spolku 

uspořádali, pod vedením předsedy Emila Přibyla, akci Otvírání rybníka 2009. V ranních 
hodinách proběhlo losování míst a dopoledne závody. Sešli se místní obyvatelé, ale 
také přespolní, kteří si pochutnali na domácí knedlíčkové polévce, grilovaných kuřatech 
a klobásách. O pitný režim bylo také dostatečně postaráno. Po obědě hrála živá hudba, 
tančilo se a nálada byla skvělá. Podle výsledků předchozích ročníků překonala letošní 
akce všechny předešlé a poslední hosté odcházeli až ve večerních hodinách. Současně 
probíhaly v Rostoklatech zkoušky vloh ohařů a malých plemen, jež pro své kolegy 

my-slivce připravilo Myslivecké sdružení Rostoklaty. 
 

Den Rostoklat VII. - Dětský den 
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OÚ Rostoklaty uspořádal 30. května v součinnosti se spolky: SDH Rostoklaty, Myslivci, 

Rybáři a Traverzou každoroční Den Rostoklat, letos v podobě Dětského dne. Počasí 
nepřálo, foukal vítr a místy pršelo. V devět hodin zahájil akci zvon ve věži s možností 
prohlídky kostela. V 9,30 započaly na fotbalovém sportovní a dovednostní soutěže pro 
děti a dospělé. Nově si děti vyzkoušely chůdy, které zdarma vyrobil pan S. z Nové Vsi 
II, dále skok v pytli, lyže pro dva na trávě, fotbalové a rozumové dovednosti. Jako 
doplňkové atrakce byly tradiční střelba ze vzduchovky, „tetovací“ koutek pí. Bumbové 
a nová trampolína zakoupená obcí. Majitel Smíšeného zboží R. B. daroval dětem 

sušenky a nápoje. Pak následovala přehlídka psů Mysliveckého sdružení, účast 
mažoretek byla pro nemoc zrušena. Přes poledne předvedl HZS Český Brod cvičný 
zásah, a to vyproštění zraněného z vozidla a zájemci, především chlapci, si vyzkoušeli 
práci záchranářů. Pan Bek z Českého Brodu vozil na historickém hasícím vozidle děti. 
Den Rostoklat uzavřel SDH Rostoklaty, který předvedl zásah a techniku. 
 

Traverzafest Rostoklaty 
Tradiční kulturně-společenský festival, který se letos již III. ročníkem pokusil přispět 
do pokladnice na obnovu kostela sv. Martina, se letos konal 25. července 2009. 

Hlavním organizátorem byl opět tým Jana Pakandla pod patronací obce Rostoklaty. Po 
místních silnicích jezdila bílá limuzína. Pro děti byla připravena trampolína a pro 

dospělé za mírný poplatek netradiční střelba z paintballové pistole na živý cíl, oděný do 
vaťáku a motorkářské helmy. U rybníka byly pro veřejnost zakotveny 4 lodičky, jimiž 
se mohli návštěvníci projet. V 11 hodin se konala přednáška místního kronikáře Jana 
Psoty ml. a Petry Kyselové o knize Drobné památky v Úvalech a okolí. Vzhledem k 
zahájení rekonstrukce kostela byla přednáška přeložena do zasedací místnosti 
obecního úřadu. Letos byly postaveny dvě kryté scény, kde vystupovaly kapely 

nejrůznějšího žánru, první na návsi, kde v poledne zahájila koncert kapela 
Reminiscence, jíž na ozvučeném pódiu střídaly skupiny Zlatý voči, Crossband, 
Karavana, Imodium, Medvěd 009, Fast food orchestra. Program na návsi ukončila 
kapela UDG, jež dohrála v 1 hodinu ráno. Souběžně s programem probíhal také 
punkový hudební festival v Kulturním domě pod názvem "Punkhouse", kde vystoupily 
kapely: Zakázané ovoce, Malá bílá vrána, SPS, Ucpanej Šnorchl, Kulatá Krychle, 
Totální nasazení a dalších skupin. 
Reklama na akci visela v Praze, Poděbradech a Kolíně na billboardech, slyšet byla také 
na rádiu HEY. Protože je Traverzafest mezi festivalovými návštěvníky velmi oblí-ben, 
pořádají organizátoři tuto akci i na jaře, na podzim a v zimě v Kulturním domě, kde je 
akce klubovou záležitostí dle kapacity sálu. Vstupné pro obyvatele Rostoklat a Nové 
Vsi II. činilo 150 Kč, pro ostatní 220 Kč v předprodeji, 270 Kč na místě. Pro 
návštěvníky s bydlištěm vzdáleným od Rostoklat nad 30 km, pro děti do 12 let a ZTP 
byl vstup zdarma. Loňského ročníku se zúčastnilo 580 návštěvníků, letos přišlo i 

vzhledem špatnému počasí a dešti 560 návštěvníků (305 platících a 255 volných 
vstupenek). Akce vykázala po vyhodnocení příjmů a výdajů ztrátu 15 048 Kč. 

 

Prázdniny jsou fuč 

V sobotu 5. září 2009 se u rybníka v Rostoklatech uskutečnil I. ročník oslav s názvem 
Prázdniny jsou fuč, které připravil místní Rybářský spolek. Počasí bylo proměnlivé a 
větrné, přesto organizátoři připravili pro děti dovednostní soutěže. Závodilo se ve 
výlovu kaprů, někdy i žraloků či velryb, z kádě, skákalo se v pytli, připraven byl slalom 
na kole, trampolína a další. Po skončení závodů všichni závodníci obdrželi věcné ceny a 

doplnili síly grilovanou klobásou či vuřtem. Žízeň uhasili limonádou a pochutnali si na 
domácím moučníku. Program nebyl zaměřen pouze na děti. K poslechu a tanci hrála 

živá hudba. Poděkování patří sponzorům akce: Obecnímu úřadu Rostoklaty a M. P. z 
Křenice. Finanční výtěžek z celého dne ve výši 2 283 Kč věnovali členové rybářského 
spolku na opravu místního kostela sv. Martina. 
 

Soutěž o nejhezčí vzhled domu a okolí 
I letos zástupci obce vyhodnocovali vzhled domů v Rostoklatech a Nové Vsi II. Soutěž 
se snaží u vlastníků nemovitostí vzbudit zájem o udržování pořádku a úpravy okolí 
před svým domem a na svém pozemku. Zastupitelé 5. října 2009 rozhodlo o vítězích, 
kteří od obce obdrželi finanční odměnu: 
  1. místo     odměna 3 000 Kč 
  2. místo     odměna 2 000 Kč    

  3. místo     odměna 1 000 Kč  
  3. místo     odměna 1 000 Kč 



strana 9 z  10 

Doposud zastupitelé hodnotili tři domy a odměny byly vypláceny ve výši 6 tisíc korun. 

Na zasedání 5. října 2009 zastupitelé projednávali návrh na změnu pravidel soutěže, 
aby v příštím roce byla odměna vyplacena všem občanům, kteří se do soutěže přihlásí 
a starají se o veřejné plochy před domem. Jednalo by se o finanční refundaci, ve výši 
několika stokorun např. na benzin do sekačky či výsadbu rostlin. 
 

Vánoční svátky 
Přípravy Vánoc probíhaly od 30. listopadu odpoledne, kdy se v zasedací místnosti Oú 
sešly děti, tvořící pod dohledem rodičů nové Vánoční ozdoby, jimiž se zdobily vánoční 
stromy v sobotu 5. prosince od 14 hodin u obecního úřadu v Rostoklatech a v neděli 6. 
prosince od 15 hodin na návsi u nově vysazeného stromu v Nové Vsi II. Slavnostního 
rozsvěcení stromků se účastnili nejen děti, ale i někteří občané. Sobotní odpoledne  

pokračovalo od 15,30 hodin tradiční Mikulášskou besídkou v Kulturním domě, kde 
již čekalo sladké občerstvení od slečny M. Nekolné. Po přivítání dětí sv. Mikulášem, 
andělem a čerty vyplnilo program estrádní vystoupení rodiny Novotných č.p. 22. 
 

ZAJÍMAVOSTI 
 

Upomínkové předměty 
Obec Rostoklaty vydala v letošním roce několik upomínkových předmětů. U příležitosti 

konání tradiční akce Den Rostoklat nechala obec vyrobit hrníček se znakem obce a 
popisem "Den Rostoklat", který je k dostání na Oú za 75 Kč. 
V letošním roce byly firmou pořízeny aktuální letecké snímky Rostoklat a Nové Vsi II, 
které si mohli občané na Oú objednat za 238 Kč/ks. 
I letos nechala obec Rostoklaty vydat kalendář 2010, sestavený z několika starých 
dopisnic Rostoklat, Nové Vsi II a 2 katastrálních map. Náklad zpracovala tiskárna 

Typol Jana Poledníka v Úvalech. Občané si mohli kalendář pořídit za 130 Kč a výtěžek 
byl opět směrován na účet pro záchranu kostela. 
 

Jak se staví sen 
V lednu navštívil obec tým designérů Televize Prima s moderátorem Pavlem Cejnarem 

z pořadu Jak se staví sen, který realizoval „bleskovou proměnu“ v novostavbě domu 
rodiny H. v Rostoklatech. Majitelé dřevostavby si kvůli pořízení pozemku a stavbě 
nízkoenergetického domu museli vzít hypotéku a na interiér nezbyly peníze. Pořad byl 

vysílán 26. února 2009 na TV Prima pod názvem - Jak se staví sen IV, díl 8. 
 

Veřejný internet 
V zasedací místnosti Oú byl pro občany Rostoklat a Nové Vsi II zřízen veřejný internet 
pro místní občany k užívání zdarma. Přístup je umožňován v úředních hodinách. Tisk 
dokumentů je zpoplatněn: A4 černobíle 2 Kč/strana a A4 barevně 4 Kč/strana. 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

31. prosince 2009 
 

narodili se: (4) nové domy – čp: (7) 
  

zemřeli: (6) 
Emílie Svobodová - Rostoklaty 
Petr Bartůněk - Rostoklaty 
Viera Červeňáková - Nová Ves II 
Oldřich Novák - Rostoklaty 
Svatava Soukupová - Rostoklaty 
Antonín Svoboda - Rostoklaty 

statistika jmen: 

Josef 19x, Jiří 16x, Jan 14x, Jaroslav 14x, 
Jana 17x, Marie 14x 

nejstarší občané: (2) odstěhovali se:  3 muži, 2 ženy 
 přistěhovali se: 15 mužů, 14 žen 

průměrný věk: 40 let (muži 38, ženy 41) 
obyvatel: 470 (236 mužů, 234 

žen) 
domů: 180 

Rostoklaty - 359, Nová Ves II - 111 Rostoklaty - 147, Nová Ves II - 33 

 
Rozloha obce: 

Rostoklaty měly k 31. 12. 2008 včetně Nové Vsi II. rozlohu 703 ha, což představuje: 
523 ha polí, 66 ha ovocných sadů, 11 ha zastavěného území, 8 ha zahrad, 5 ha potoků 
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a rybníků, 4 ha luk, a 86 ha ostatních ploch včetně silnic. V katastru nejsou lesy. 

 
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. 

 


