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PPAAMMĚĚTTNNÍÍ  KKNNIIHHAA  OOBBCCEE  RROOSSTTOOKKLLAATTYY  
 

ve Středočeském kraji 

 
-◊-◊-◊- 

 

 
 

Roční kronikářský zápis 
 za kalendářní rok  

 

22  00  11  00  
 

-◊-◊-◊- 
 

 

 
STAROSTKOU OBCE : 

 

Radka Nováková, v. r. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
razítko obce a podpis starostky 

 

Kronikářský záznam obsahuje 8 stran textu  
 

ve Štolmíři dne 15. 9. 2011 
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
 

Rozhodnutím prezidenta republiky (zák. č. 37/2010 Sb.) byly v letošním roce vyhlášeny 
volby do Poslanecké sněmovny, které připadly na dny 28.-29. května 2010. Ze 373 
evidovaných voličů přišlo do volební místnosti na OÚ za obě místní části 214 občanů, 
kteří odevzdali 210 platných hlasů. Volební účast činila 57,37 %. Výsledná listina: 
 

Volby do poslanecké sněmovny 2010 
 

 

 

 

 

 

 
Ostatních 15 kandidujících politických stran nedosáhlo 5 % volebních hlasů. 
 

Předchozí volby do Poslanecké sněmovny se uskutečnily 2.-3. června 2006, kdy ze 
342 zapsaných voličů hlasovalo 201 občanů se 199 platnými hlasy. Volební účast byla i 
tehdy nadprůměrná: 58,77 %. Doplňuji výslednou listinu: 
 

Volby do poslanecké sněmovny 2006 
 

 

 

 

 

 
Ostatních 15 kandidujících politických stran nedosáhlo 5 % volebních hlasů. 

 

ČINNOST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

Zastupitelstvo obce pracovalo o 9 členech pod vedením starostky Radky Novákové 
ve složení: místostarosta Josef Lukáš, Eva Albrechtová, Emílie Hamtáková, Martin 

Hušner, Jaroslava Šermauerová, Petr Šmejkal, David Valach a Ivana Večeřová. Členové 
zastupitelstva se sešli v první polovině roku 2010 na 7 řádných a 1 mimořádném 
jednání ZO, jež se konalo 14. června, aby schválilo Závěrečný účet obce za rok 2009. 
 

ZO uspořádalo 20. září 2010 v kulturním domě veřejnou schůzi, kde zhodnotilo čtyřleté 
období činnosti zastupitelstva, jeho úspěchy i neúspěchy. 
 

Velkou část uplynulého volebního období se ZO v čele se starostkou Radkou Novákovou 
pokoušelo získat grant na stavbu kanalizace, což se po opakovaných žádostech dosud 
nepodařilo. Obec se nemohla pustit do stavby nových chodníků a místních komunikací, 

kvůli uzávěře, která počítá s upřednostněním pokládky kanalizačních stok a řadů. 
Projektová dokumentace na kanalizaci je připravena a stavební povolení bylo vydáno, 
pouze chybí peníze (37 milionů Kč), které nelze bez dotace z obecního rozpočtu (3,5 
milonů Kč) pokrýt. Výdaje na provoz obce (veřejné osvětlení, odvoz komunálního 
odpadu, letní i zimní údržba) se neustále zvyšují. ZO zajišťuje úklid obce převážně 

nezaměstnanými občany s příspěvkem od úřadu práce. Z těchto důvodů se obec snaží 
finanční prostředky získávat pomoci dotací. 
 

Mezi úspěchy se sluší uvést, že se v průběhu let 2006-2010 podařilo obci získat 12 
různých dotačních titulů ve výši 5 178 432 Kč. Podíl obce byl 1 179 335 Kč. Bez těchto 
grantů by nemohly být hrazeny projekty: zřízení Lezeckého centra dětského hřiště, 

zřízení chodníků v západní části Rostoklat, zakoupení a instalace 3 radarů, výsadba 
zeleně, pořízení 2 kolotočů pro dětské hřiště, revitalizace rybníku v Nové Vsi II, oprava 
hřbitovní zdi, zřízení přechodu pro chodce, oprava kostela sv. Martina, pořízení vyba-
vení pro SDH a rekonstrukce kuchyně v kulturním domě. 
 
Zavěrečná bilance let 2006-2010 - úspěchy 
 pomocí získaných dotací došlo ke zvýšení příjmu obce za uplynulé necelé čtyři roky o  

  5,2 milionů Kč. Ze 20 podaných žádostí 12 grantů uděleno. 
 obec i nadále pokračuje ve vydávání Rostoklatského zvěstovatele (zal. 2003), který  

č.  název strany hlasů %

4  Věci veřejné (VV) 20 9,52

6  Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 25 11,90

9  Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 37 17,61

15  TOP 09 29 13,80

26  Občanská demokratická strana (ODS) 65 30,95

č.  název strany hlasů %

9  Občanská demokratická strana (ODS) 91 45,72

10  Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 40 20,10

18  Strana zelených 13 6,53

20  Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 30 15,07
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   zdvojnásobil svůj obsah a navýšil počet výtisků. Do konce roku 2010 vyšlo 75 čísel. 

 webové stránky obce jsou pravidelně aktualizovány, slouží občanům k informování o  
   dění v obci, byla spuštěna modernější podoba webu. 
 ZO finančně podporuje místní spolky v pořádání kulturních akcí, což vedlo ke zvýšení  
   počtu kulturních a společenských akcí v obci. 
 osamělým osobám nad 70 let jsou i nadále obcí rozdávány vánoční balíčky. 
 odbor kontroly Krajského úřadu provádí každý rok dílčí a konečný audit hospodaření  
   obce. Za uplynulé 2 roky 2008-09 auditoři neshledali v hospodaření obce žádné  

   chyby či nedostatky. 
 v zasedací místnosti OÚ byl pro občany zřízen veřejný internet zdarma. 
 obec vydala souhlas se zapojením obce Rostoklaty do územní působnosti MAS Region  
   Pošembeří. Roku 2010 se stala obec řádným členem. 
 

Zavěrečná bilance let 2006-2010 - neúspěchy 
 nepodařilo se zajistit finanční prostředky na stavbu kanalizace. 
 obec marně vede jednání s Policií ČR a Celní správou o omezení průjezdu nákladních  
   vozidel přes obě obce. Žádost o kontroly vážení nákladních vozů není vyslyšena. 

 opravy silnic III. třídy, které vlastní kraj a spravuje SÚS Kutná Hora jsou ve  
   špatném až dezolátním stavu, dochází jen k základní údržbě. 

 veřejné osvětlení v Rostoklatech je v havarijním stavu. 
 veřejný rozhlas v Rostoklatech je ve špatném stavu a jeho slyšitelnost je nízká, v  
   Nové Vsi chybí úplně. 
 chybí mateřská škola a pořízení pozemku pro stavbu je při vysokých cenách, které  
   zde mají realitní kanceláře, nemožné. 
 snahy snížit počty dlužníků za svoz komunálního odpadu jsou vedeny v rámci 

zákona,  
   dlužníkům jsou zasílány upomínky, výzvy, je jim nabízena možnost si dluh  
   odpracovat. Této možnosti využívá minimum dlužníků. 
 nelze převést pozemky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec.  
   Většinou se jedná o bývalé církevní majetky (část místní komunikace u hřiště,  
   parcela pod kabinami a část hřiště), které se zatím nesmějí převádět. 
 

Komunální volby 2010 

15.-16. října 2010 se konaly komunální volby do obecního zastupitelstva. Z celkového 
počtu 387 voličů přišlo k volební urně 187 občanů, což tvoří 48,32 % volební účasti. To 
dokazuje výrazné zvýšení zájmu občanů od voleb v roce 2006, kdy dalo hlas jen 35,48 

% obyvatel! Ve volbách zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů, strana Starostové a 
nezávislí s jediným kandidátem Romanem Janků neuspěla. 
 

Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Nové zastupitelstvo 
Na ustavujícím zasedání 8. 11. 2010 bylo rozhodnuto o volbě dvou místostarostů, kteří 
se podělí o pracovní povinnosti. Zastupitelstvo pracuje ve volebním období 2010-2014 
i nadále v 9ti členném složení: 
  starostka obce: Radka Nováková 
  I. místostarostka: Jaroslava Šermauerová 
  II. místostarosta: Martin Hušner 

Byly ustaveny nové tříčlenné poradní skupiny zastupitelstva: 
 finanční výbor:  předseda Lukáš Kmoch, Blanka Apltauerová a Jiřina Potzová 
 kontrolní výbor:  předseda David Valach, Ján Domitrek a Jan Pakandl 

p.č.  jméno  povolání hlasů

1  Radka Nováková (35)  starostka 157

2  Martin Hušner (46)  podnikatel 139

3  Emilie Hamtáková MVDr. (62)  důchodkyně 143

4  Jaroslava Šermauerová (55)  účetní 143

5  Eva Albrechtová (52)  podnikatelka 138

6  David Valach (31)  obchodní ředitel 138

7  Blanka Apltauerová (57)  účetní 143

8  Lukáš Kmoch Ing. (27)  finanční analytik 143

9  Ján Domitrek (61)  podnikatel 141
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 sociální a kulturní komise: předsedkyně Blanka Apltauerová, 

     Emilie Hamtáková a Věra Vohánková 
Další členové zastupitelstva:  Eva Albrechtová 
 

Nové zastupitelstvo se do konce roku setkalo po ustavujícím zasedání na dalších dvou 

jednáních OZ, 6. prosince vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních 
poplatcích. Vyhláška nahrazuje původní OZV č. 10/2003 a týká se zvýšení ročního 
poplatku za svoz komunálního odpadu na 500 Kč za osobu. 
 

Rozpočet 2010 
Obec hospodařila s vyrovnaným rozpočtem ve výši 5 870 500 Kč příjmů a výdajů. 

OZ schválilo 6. 12. návrh rozpočtu na rok 2011 ve výši 3 814 000 kč příjmů a výdajů. 
 

Obec v letošním roce obdržela tyto dotace: 
1) na rekonstrukci kostela sv. Martina 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) převedl obci 2. polovinu dotace z Programu 

rozvoje venkova ČR ve výši 2 983 161 Kč na rekonstrukci kostela sv. Martina (viz do-
tace v roce 2009). Obec si však byla nucena do doby připsání dotace sjednat úvěr, aby 

přednostně uhradila náklady spojené s rekonstrukcí kostela. 
 

2) na rekonstrukci kulturního domu 

Prostřednictvím MAS Pošembeří byla od SZIFu získána dotace ve výši 353 243 Kč na 
rekonstrukci kuchyně a šatny kulturního domu čp. 27. (viz níže) 
 

3) na vybavení SDH Rostoklaty 

Středočeský kraj poskytl obci dotaci z programu Podpora obnovy techniky výzbroje a 
výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 79 200 Kč. Dotace byla použita 
vedle pořízení materiálního vybavení také na opravilo hasičského vozidla SDH. Nebyla 
však zcela vyčerpána, a Krajskému úřadu byla vrácena částka 8 444,34 Kč. 
 

4) na 2 pracovní místa veřejně prospěšných prací 
V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl obci Rostoklaty posky-
tnut Evropským sociálním fondem (85 %) a státním rozpočtem ČR (15 %) finanční 
příspěvek ve výši 102 427 Kč na podporu 2 pracovních míst Veřejně prospěšných 
prací, jež obec využila od 1. 4 - 30. 10. 2010 zejména pro údržbu obou místních částí, 

úklidu a práce neziskových organizací. 
 

5) na úpravy místního hřbitova 
Prostřednictvím MAS Pošembeří udělil SZIF dotaci z programu rozvoje venkova ČR ve 
výši 369 000 Kč na vykácení starých dřevin na místním hřbitově a osazení dřevinami 
novými. Kácení se týká 9 javorů klen a 36 tújí, které by měly nahradit 10 javorů mléč, 
10 lip srdčitých, 6 sakur a 34 zlatic. Dále se jedná o doplnění mobiliáře betonovými 

lavičkami, stojanu na kola, zpevnění středové cesty a opravu sociálního zařízení. 
 

Odpady 
Poplatky za svoz komunálního odpadu zůstaly roku 2010 stejné jako v předchozím 
roce. Svoz BIO odpadů probíhal od úterý 11. května, a to každých 14 dní v úterý. Za 
sezónu 2010 bylo odvezeno fy Nykos celkem 49 tun bioodpadu. Službu poskytuje Oú 

zdarma z obecního rozpočtu. 
 

STAVEBNÍ ČINNOST 
 

Oprava zastřešení tribuny 
Vlivem náporu sněhu byla v zimě poškozena statika zastřešení tribuny na fotbalovém 
hřišti. Obecní úřad zajistil v lednu provizorní zajištění podpěrami a vydal zákaz vstupu 
na tribunu. Odborným posudkem bylo zjištěno, že do kabin zatéká a je nutné zhotovit 

zastřešení nové se zachováním sloupů. Po výběrovém řízení byla oslovena firma 
Zámečnictví Stop Karla Procházky, jenž opravy dokončil v srpnu za 415 837 Kč. Česká 
pojišťovna poskytla náhradu pojistné události. Postup fotbalového týmu "A" do 
okresního přeboru a nové zastřešení vyvolalo u členů Traverzy aktivní součinnost a tak 
natřeli sloupy zastřešení, lavičky a vymalovali interiér kabin na svůj náklad. V kabinách 
byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení, a to v součinnosti obce, Traverzy i 

jednotlivců, kteří zajistili nákup sanitárního vybavení. 
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Čp. 26 v Nové Vsi II 
V únoru se stala obec vlastníkem domu čp. 26 v Nové Vsi II, kterou bezplatně získala 
po 2 letech od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Cena nemovitosti 
je 468 683 Kč se stavební parcelou č. 31 za 27 808 Kč. Podmínkou převodu budovy je 

nekomerční využití po dobu 10 let. Obce chce dům zrekonstruovat na obecní budovu, 
která by občanům poskytla jako kulturní centrum k setkávání (veřejné schůze, schůze 
osadního výboru apod.). Budova byla vyklizena, vydezinfikována a obec nechala u I. 
Šmejkala zpracovat projekt na rekonstrukci. 
 

Rekonstrukce interiéru Kulturního domu 
Prostřednictvím Místní akční skupiny Region Pošembeří byla získána dotace 421 200 Kč 
na rekonstrukci kuchyně a šatny v Kulturním domě ze SZIFu. Po výběrovém řízení byla 
ze 7 uchazečů podepsána smlouva o dílo s fy Omistav, s.r.o. z Moravské Třebové, jež 
zahájila práce 3. května 2010. Členové Mysliveckého sdružení vyklidili původní kuchyň 

a provedli celkový úklid. K rekonstrukci přičítáme vícepráce za opravy stěn a podlahy. 

Celkové náklady činily 469 392 Kč a dotace pokryla 353 243 Kč. Vedle probíhající 
úpravy se obec pustila v letních měsících do II. etapy úprav interiéru z rozpočtu obce. 
V sále bylo instalováno ústřední topení (které sponzorsky instalovala fa Omistav), 
nahrazující 3 kamna na uhlí, opravena kotelna nově přístupná ze dvora. Sál a jeviště 
byly vymalovány, opraven komín a osazeny nové okapy. O nové prostory byl zájem a 
ještě za úprav se zde v červenci konala svatba, oslava narozenin a Pozemkový fond 
zde pořádal schůzi v srpnu. 
 

Správa hřbitova a úprava zeleně 
Roku 2009 zahájila obec Rostoklaty jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (ÚZSVM) o převodu hřbitova a márnice na obec, jenž se pustila do 

příprav údržby zeleně. Úřad podmínil převod souhlasem bývalého vlastníka Římskoka-
tolické církve (ŘKC), jíž se týká restituční nárok. Církev převod obci zamítla a ÚZSVM 
nabídl převod hřbitova ŘKC Český Brod, jíž obec poskytla posudky na zeleň. Církev 
však odmítla provozování a správu hřbitova, což je zákonná povinnost obce. Rostoklaty 

požádaly o převod kancelář arcibiskupa Dominika Duky, ale bezúspěšně. V dubnu obec 
zažádala prostřednictvím MAS Pošembeří o dotaci na údržbu zeleně a 9. prosince 2010 
získala ze SZIFu 369 000 Kč (viz dotace). Novým vlastníkem hřbitova je ŘKC Úvaly. 
 

Oprava veřejného osvětlení 
V podzimních měsících došlo k částečnému výpadku veřejného osvětlení. Obec zjistila 
havarijní stav (do kabelového vedení zatéká) a v průběhu října a prosince nechala 

provést jeho částečnou opravu. V okolí spínacího bodu u silnice I/12 bylo položeno 
nové vedení a oprava vyšla na 283 693 Kč. Stávající stav veřejného osvětlení vyžaduje 
kompletní rekonstrukci a výměnu. 

 

KOSTEL SV. MARTINA 
 

Rekonstrukce kostela 

I. etapa rekonstrukce kostela sv. Martina probíhala i v roce 2010, a to pod dohledem 
pracovníků Národního památkového ústavu J. Černochové, pracovnic památkové péče 
Stavebního úřadu v Českém Brodě Ing. R. Marešové a P. Faldusové, projektanta Ing. L. 

Udatného, koordinátora BOZP J. Remlera, technického dozoru M. Herzoga a vedení 
obce. V lednu byla provedena kolaudace I. etapy rekonstrukce a zároveň byl obcí a 
zástupci zhotovitele fy Gema Art Group, a. s. sepsán zápis o vadách a nedostatcích, jež 
zhotovitel odstranil do konce května. Firma v dubnu darovala obci okapy na kostel v 

hodnotě 83 370 Kč. Fasáda byla natřena podkladovým nátěrem a barvou, po čemž 
bylo demontováno lešení. Obec předala SZIFu žádost o proplacení výdajů a 22. 7. 
proběhla pracovníky kontrolního oddělení SZIF kontrola realizace a dokončení projektu 
s výsledkem bez závad. Celkové náklady včetně víceprací vykázaly částku 3 923 564 
Kč, 90 % z této částky hradila dotace SZIF 3 549 207 Kč, čímž vznikla úspora 482 551 
Kč. V polovině září byla na Ministerstvo kultury podána žádost o grant na II. etapu 
rekonstrukce kostela, která obsahuje odvodnění a statické zajištění lodě kostela. Etapa 

bude finančně náročnější o archeologický výzkum. 
 

   Probíhající sbírka na opravu kostela sv. Martina za rok 2010 vynesla na účet u KB 
přírůstek +20 229,40 Kč a konečný zůstatek k 31. prosinci činí 376 774,64 Kč. 
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SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
SDH Rostoklaty uspořádal 23. května na fotbalovém hřišti poprvé hasičské závody v 
rámci 10. ročníku Podlipanské ligy a touto prestižní soutěží oslavil 115. výročí založení 

sboru. V loňském roce se SDH Rostoklaty účastnil jako host a letos soutěžil jako řádný 
reprezentant. Od 9 hodin byly zahájeny požární útoky v kategoriích Muži, Ženy, Děti a 
Přípravka. Každý 7členný tým měl dva pokusy, z nichž se počítal lepší čas. Rostoklaty 
získaly v prvních dvou kategoriích 7. a 5. místo, vítězem obou kategorií se stal SDH 
Bulánka. Soutěžního klání se zúčastnilo 13 sborů (Břežany II, Bulánka, Dobré Pole, Ko-
stelec nad Černými lesy, Mančice, Poříčany, Ratenice, Přehvozdí, Rostoklaty, Škvorec, 

Tismice, Tuchoraz, Vrbčany) a 28 družstev. Po vyhodnocení a předání diplomů obdržel 
každý sbor plaketu a vlaječku s motivem 115. výročí založení místního sboru. SDH 
Rostoklaty předal pamětní medaile zasloužilým členům Jiřímu Mokošínovi st., Jaroslavu 
Nekolnému, Bohumilu Holubovi, Václavu Jouglovi a Jaroslavu Svobodovi. V celkovém 

hodnocení Podlipanské ligy za rok 2010 skončil ženský tým SDH Rostoklaty po účasti 
na 8 závodů během května až října na skvělém 3. místě.  

Členové uspořádali kromě závodů další kulturní akce pro veřejnost. 20. února Hasičský 

country bál s kapelou Falešná pětka. V programu byla ukázka country tanců a 
tombola. Novou akcí byla 16. října První rostoklatská drakiáda. Od 10. hodin se na 
fotbalovém hřišti soutěžilo v kategoriích: největší, nejatraktivnější a nejlépe létající 
drak. 18. prosince se v kulturním domě odehrála Československá diskotéka s DJ 
Kofolou. Obec Rostoklaty poskytla SDH Rostoklaty v roce 2010 příspěvek na pořádání 
kulturních akcí ve výši 22 000 Kč. 
 

TJ Sokol Traverza 
Traverza Rostoklaty v roce 2010 pod vedením prezidenta klubu Miroslava Němce zažila 
historický moment. Hráči Traverzy týmu „A“ se po 26 letech (sezóna 1983-84) opět 
probojovali do okresního přeboru. 21. 8. zahájili sezónu proti Třebovli v 17 hodin 
utkáním na domácí půdě. Zápas skončil prohrou 1:3. Autorem jediné branky byl Jan 

Veselý. Ze 13. zápasů sezóny 2010-11 Traverza utržila 6 proher, 4 remízy a 3 výhry, 

což v celkové tabulce znamená předposlední 13. místo v tabulce a pro klub v další 
sezóně start ve III. třídě. 
 

Během roku fotbalisté připravili 30. dubna pálení čarodějnic s hudebním doprovodem. 

Pro děti byly připravené špekáčky zdarma. Obec ve spolupráci s Traverzou Rostoklaty 
uspořádala 19. 6. na hřišti Den Ro100klat. V kostele sv. Martina vystoupil v 15 hodin 
sbor Velehlas a Velehlásek z Velenic a na hřišti kapely Tonik, Emma, Medvěd 009 a 
Lahvátor zakončil program ve 23 hodin. Vstupné bylo 90 kč a pro děti byl připraven 
skákací hrad. 20. listopadu uspořádali členové Traverzy v nově rekonstruovaných 
prostorách kulturního domu sezónní vyhodnocení ankety Král Traverzy 2010, jímž se 
stal útočník D. P.. Obec Rostoklaty poskytla TJ Sokolu Traverza roční příspěvek 12 000 

Kč na jmenované akce. 
 

Rybářský spolek 
Rybářský spolek fungoval ve složení: 

      p. Emil Přibyl,  předseda p. Petr Brožovský, jednatel 
      p. Jan Košťál,  pokladník p. Jakub Hamták, hospodář 

      p. František Rezek, zástupce předsedy 
Členskou základnu tvoří 23 dospělých členů, 4 děti a 1 dorostenec. Rybáři spustili 5. 3. 
nové internetové stránky, kde informují členy i veřejnost o dění a kulturních akcích. 
Spolek zakoupil 8. dubna 50 kaprů o celkové váze 125 kg a čerpadlo na provzdušnění 
vody. 1. května uspořádal brigádu na úklid a údržbu rybníka a jeho okolí. Každoroční 

rybolov je povolován stanovami od 1. 5. do 24. 12. 
   8. května připravil spolek tradiční Otevírání rybníka. Členové spolku uspořádali u 
rybníka 4. 9. druhý ročník sportovního dopoledne s názvem Prázdniny jsou fuč, kde se 
mohly děti zúčastnit různých aktivních disciplín, mj. slalomu na kole a koloběžkách, 
skákání v pytli a nebo hodu míčkem na cíl. Obec Rostoklaty poskytla Rybářskému 
spolku v roce 2010 příspěvek ve výši 13 000 Kč na obě kulturní akce. 
 

Myslivecké sdružení 
Myslivecké sdružení uspořádalo v kulturním domě 11. prosince Poslední leč, na níž byl 
vyhlášen král honu. Součástí byla zvěřinová tombola, soud a hudební doprovod. 
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   Obec Rostoklaty poskytla Mysliveckému sdružení příspěvek 20 000 Kč na Poslední leč 

a Myslivecké halali. V prosinci 2010 obec projednávala s předsedou sdružení Václavem 
Miškovským nové podmínky nájmu kulturního domu vzhledem k provedeným 
úpravám. Myslivecké sdružení má kulturní dům v nájmu od roku 2004. 
 

UDÁLOSTI 
 

Kácení lip v Nové Vsi II 
V lednu bylo v Nové Vsi II na odborný posudek pokáceno celkem 14 lip z aleje. Jejich 

stav byl kritický, většina stromů v aleji měla duté kmeny, hrozilo nebezpečí pádu větve 
či vyvrácení stromů. Na jejich místo budou vysazeny nové stromy pomocí dotace. 
 

Vstup obce do Regionu Pošembeří 

Usnesením ZO vstoupila obec 12. dubna 2010 do Místní akční skupiny (MAS) Region 
Pošembeří, a to jako platící člen s ročním příspěvkem 15 Kč na občana. Prostřednictvím 
MAS Pošembeří byly obci přiděleny dotace na rekonstrukci kuchyně v Kulturním domě 
a obnovu dřevin a cesty na místním hřbitově (viz dotace). 
 

Den Rostoklat VIII – Den dětí 
30. května uspořádala obec ve spolupráci s místními spolky 8. ročník Dne Rostoklat 
VIII – Den dětí. Nedělní zprvu deštivý program zahájily soutěže a dovednostní hry pro 
dospělé i pro rekordní počet dětí. Doprovodný program patřil Myslivcům, jenž připravili 
přehlídku zbraní a střeliva se střelbou ze vzduchovky, po nich vystoupily mažoretky 
„Holky a hůlky“ z Českého Brodu a členové SDH předvedli ukázkový požární zásah. 

Velkým lákadlem pro děti byla trampolína a velký skákací hrad, který zajistila M. R. z 
Rostoklat. Ani letos nechyběl turnaj v nohejbalu, příjemnou novinkou bylo podávání 
párku v rohlíku. Poděkování patří panu R. B. za sponzorský dar. 
 

Humanitární sbírka Bílý kostel nad Nisou 
V polovině srpna v důsledku vydatných dešťů postihly severní Čechy povodně, které 
zaplavily nemalými škodami i obec Bílý kostel nad Nisou (okres Liberec). Protože v 
postižené obci žije bratr a příbuzní zaměstnankyně místního OÚ, od 9. do 13. srpna 
2010 vyhlásila obec Rostoklaty prostřednictvím letáku humanitární sbírku materiální a 
finanční pomoci. Sbírky se zúčastnili převážně občané v důchodovém věku z Rostoklat, 

ale i jiných obcí (1 z Hradešína, 1 z Přišimas, 1 ze Psár). Od 19 občanů bylo vybráno 

celkem 11 700 Kč, jež OÚ zaslal na účet Bílého kostela nad Nisou. 24 občanů poskytlo 
materiální pomoc, a tak bylo 20. srpna vysláno do postižené obce vozidlo naložené 
dezinfekčními a čisticími prostředky, ložním prádlem, trvanlivými potravinami a dalšími 
potřebami. Další auto s potřebami dovezla 13. srpna zaměstnankyně místního OÚ. Z 
postižené obce došlo poděkování starosty Ing. Jiřího Formánka za pomoc. 
 

Cyklotrasy Pošembeří 
10. října 2010 byla Regionem Pošembeří, o.p.s. slavnostně otevřena síť značených 
cyklotras spojující obce českobrodska s existujícími cyklostezkami Podlipanska a území 
hlavního města Prahy. Obec Rostoklaty protínají dvě nové trasy využívající převážně 
silnice III. třídy: č. 8209 z Rostoklat do Milčic a č. 8211 z Tismic do Klánovic. V den 

otevření stezky se cyklisté sjížděli z různých míst do Tismic. 
 

Nová informační tabule 
V podzimních měsících pracoval kronikář obce na nové informační tabuli, kterou nechal 

OÚ instalovat do Nové Vsi II do parčíku u návesního rybníka. Infotabule seznamuje od 

25. listopadu 2010 turisty a občany s historií Nové Vsi II a Rostoklat, je kryta stříškou 
a její součástí jsou i lavičky pro odpočinek návštěvníků. Dřevěnou konstrukci vyrobil 
truhlář Josef Běloch z Hradešína, kterou sponzorsky daroval pan J. L.. Ing. Zdeněk 
Bambásek, CSc poskytl zajímavé podklady o Nové Vsi II. Historie byla otištěna v 
Rostoklatském zvěstovateli. 
 

Kalendář 2011 
Obec Rostoklaty vydala v pořadí již třetí kalendář, tvořený historickými fotografiemi 
obce, který vytiskla firma Typol Jana Poledníka Úvaly. Kalendář obsahuje raritní snímky 
zaniklého domu čp. 11 v Nové Vsi II, dále domy čp. 11 a 47 v Rostoklatech, nádvoří 

školní budovy s hřištěm a fotografii prvorepublikového složení SDH. Fotografie zapůjčili 
M. K., A. M. a Ing. Zdeněk Bambásek, Csc. Kalendář byl vydán v nákladu 50 ks v ceně 
150 Kč/ks. 
 

Vánoční svátky 
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1. prosince se v zasedací místnosti OÚ setkaly rodiny s dětmi, aby společnými silami 

vytvořily papírový řetěz a ozdoby. 4. prosince se těmito ozdobami zdobil ve 13 hodin 
nejprve nově vysazený vánoční strom na návsi Nové Vsi II a v 15 hodin také vánoční 
strom u obecního úřadu. O den později se v kulturním domě uskutečnila Mikulášská 
besídka, jíž se zúčastnil rekordní počet dětí, které zde shlédly program v režii rodiny N. 
z Rostoklat. Velkým zpestřením byla ukázka hada – největšího albína v ČR. republice. 
SDH Rostoklaty zajistil občerstvení. 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

stav ke dni 31. prosince 2010 
 

Nejstarším občanem je paní V. B., která oslavila 18. listopadu 95. narozeniny. 

 
Narodili se: (8) 
Zemřeli: (3) 

 Piterka Josef 
 Procházková Květa 

 Kvasničková Marie 
 Musilová Anna 

Nové domy: (3) 
Nejstarší občané: (3) 
Přistěhovali se: (25) 

 12 mužů, 13 žen 
Odstěhovali se: (12) 

 7 mužů, 5 žen 

Obyvatel: 479 (242 mužů, 237 žen) 
 Rostoklaty: 178 mužů, 189 žen 
 Nová Ves II: 64 mužů, 48 žen 

Domů: 191 celkem 
 domů: Rostoklaty (149) 
 domů: Nová Ves II (42) 

 

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. 
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