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ČINNOST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

Devítičlenné zastupitelstvo obce pracovalo pod vedením starostky Radky Novákové 
ve složení: místostarostové Jaroslava Šermauerová a Martin Hušner, členové ZO Ing. 
Lukáš Kmoch (finanční výbor), David Valach a Ján Domitrek (kontrolní výbor), Blanka 
Apltauerová (sociální a kulturní komise, členka finančního výboru), MVDr. Emílie 
Hamtáková (sociální a kulturní komise) a Eva Albrechtová. Členové zastupitelstva se 
sešli v průběhu roku 2011 na jedenácti jednáních, na nichž projednávali záležitosti 

spojené s hospodařením obou částí obce v rámci vyrovnaného rozpočtu ve výši 5 870 
500 Kč, jež byl během roku 9x upraven rozpočtovými opatřeními o získané dotace či 
nezbytné výdaje. Návrh rozpočtu na rok 2012 schválilo ZO OZ 19. 12. ve výši 3 430 
100 Kč příjmů a 4 476 000 Kč výdajů. Schodek -1 045 900 Kč pokryjí úspory z 
minulých let. 

 

ZO vydalo šest Obecně závazných vyhlášek, přepracovaných dle nových vzorů a 
platné legislativy Ministerstva vnitra. První 4 OZV vešly v platnost 31. ledna: 

- č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (nahradila zrušenou vyhlášku č. 
1/2010). Poplatek byl stanoven na 500 Kč/osoba/rok. - č. 2/2011 o místním poplatku 
ze psů, upravující práva a povinnosti poplatníků i výši poplatku (zrušena vyhláška č. 

10/2003). Platba činí 100 Kč/1 psa; 150 Kč za každého dalšího psa ročně. - č. 3/2011 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (zrušena vyhláška č. 10/2003). - 
č. 4/2011 pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostorů pro 
volné pobíhání psů. Vyhláškou obec reagovala na stále častější volné pobíhání psů, což 
se neobešlo bez napadení člověka se zdravotními následky. Vyhláškou č. 5/2011 ze 
27. dubna ZO vydalo Požární plán obce Rostoklaty a vyhláškou č. 6/2011 ze 30. 
května vydalo Řád veřejného pohřebiště (zrušena vyhláška č. 2/2004). 

 

Informovanost obyvatel pomocí SMS 
Obecní úřad spustil pro občany v dubnu nový systém zasílání informačních SMS o dění 
v obci. Jemu předcházela anketa v Rostoklatském zvěstovateli, kde možnost zasílání 

textových zpráv volilo 23 z 25 respondentů namísto zřízení bezdrátového rozhlasu. 

Občané, jež se na OÚ přihlásili k odběru (105 občanů během prvního měsíce provozu), 
jsou pomocí SMS informováni o termínech svozu odpadů, řízeným výpadkům elektřiny, 
nebo o pozvánkách na kulturní akce a dalším dění. Systém je v porovnáním s ostatními 
médii (web, rozhlas, RZ, vývěska) efektivní, zastihne občany i mimo obec, např. v 
zaměstnání. 

 

OSADNÍ VÝBOR NV II 

 

Osadní výbor v Nové Vsi II byl znovuustaven ZO dne 28. února 2011. Od 2003 tento 

iniciativní orgán občanů části obce Rostoklaty podává podněty a návrhy ZO na aktivity 
a rozvoj Nové Vsi II. Činnost OV je zaměřena na pomoc novoveským občanům při 
řešení veřejných a občanských záležitostí. Výbor pracuje o 5 členech: předsedkyně 
Ivana Večeřová, zástupci předsedkyně Iveta Tibulevska, Štefan Vejrosta, dále Iveta 
Povolná a Karel Strnad. Od letošního roku OV o svých aktivitách informuje občany 

prostřednictvím webu obce a Zvěstovatele. 

 

Plán aktivit 2011 
2x ročně brigáda na úklid Nové Vsi II – 9. dubna (viz níže) a 5. listopadu, distribuce 
Zvěstovatele, péče o květiny, spoluúčast na stavebních akcích: zpevnění plochy pod 
kontejnery (viz níže), pomoc při zajištění velkoobjemového a nebezpečného odpadu a 

organizace kulturních akcí: Dětský den - Těšíme se na léto – 18. června a zdobení 
vánočních ozdob – v prosinci. 
   Za priority si OV zvolil: zahájit jednání s SÚS a Policií ČR o umístění zpomalovacích 
pruhů v obci a u hřiště (podmíněné souhlasem majitelů přilehlých domů a zakreslením 
v katastrální mapě), vybudování kanalizace (společný záměr ZO), nákup betonových 
květináčů, vybudování chodníku podél silnice do Č. Brodu (po vybudování kanalizace), 

zřízení bezdrátového rozhlasu (řešeno alternativně SMS bránou). 

 

Dětský den v Nové Vsi II 
Osadní výbor uspořádal v sobotu 18. června od 14 hodin na návsi Dětský den pod 

názvem Těšíme se na léto. Za účasti 25 dětí probíhaly soutěže v běhu, skákání v pytli, 

skákání přes švihadlo a jízdě na kole. OÚ poskytl finanční příspěvek. 
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Zpevnění plochy pod kontejnery 

Na podnět OV byla v Nové Vsi II zpevněna plocha pod kontejnery na tříděný odpad. 
Práce provedla stavební firma Štefana Vejrosty. Obec poskytla většinu materiálu ze 
svých zásob, ale i přes úsporné opatření činila částka 23 600 Kč; navýšení způsobila 
nutnost odvozu černé skládky BIO odpadu, nalezeného za kontejnery. 

 

Vybavení veřejného prostranství 
Pro Novou Ves II zakoupila obec na podnět OV 4 betonové květináče, jež členové OV 
osadili květinami a zavázali se o jejich péči. Květiny a zeminu hradil OÚ. Dětské hřiště 
v Nové Vsi II i v Rostoklatech bylo dovybaveno stojanem na kola. Bylo osazeno 
tabulkou zákaz vstupu se psy a provozním řádem hřiště. 

 

STAVEBNÍ ČINNOST 

 

Kanalizace a ČOV 
Během května rozesílal odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Český Brod všem 
vlastníkům nemovitostí v obou částech obce oznámení o zahájení řízení o prodloužení 

lhůty k dokončení stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obcích Rostoklaty a Nová Ves 
II“. Prodlouží se tak platnost stavebního povolení, které je nezbytné pro přijetí dotace. 
Starostka Radka Nováková se setkala s europoslancem MUDr. Milanem Cabrnochem v 
Kolíně a se zástupci Ministerstva zemědělství, kde se pokoušela najít možnost získání 

dotace na kanalizaci. SZIF na podzim roku 2011 vyhlásil poslední kolo dotačních titulů, 
do něhož podala žádost naposledy i obec Rostoklaty. Celkové náklady jsou vyčísleny na 
37,3 milionu Kč, z čehož by dotace hradila 26 milionů Kč. 

 

Rekonstrukce obchodu 
V srpnu došlo v obchodě s potravinami k odloupnutí a zřícení části omítky stropu (asi 2 
m²). Ke škodám nedošlo, obec se vzhledem ke stavu prodejny posouzeném stavebním 
technikem rozhodla k rozsáhlejší obnově, uvolnila z rozpočtu 170 000 Kč a zadala 
průzkum trhu na rekonstrukci obchodu. 17. října byla prodejna uzavřena a vyklizena. 
Firma Korec otloukla stropní omítku a snížila sádrokartonovým podhledem stropy. 
Prázdných prostor se využilo i k položení protiskluzové podlahy, instalaci elektrokotle s 

radiátory, výměny obkladů u umyvadla a výmalby. Při kontrole obec zjistila, že 
pokládaná podlaha není oděruvzdorná a protiskluzová jak uváděl výrobce. Nahrazení 
podlahy prodloužilo práce o 2 dny. 

 

Oprava veřejného osvětlení 

Deštivý červenec zapříčinil výpadky veřejného osvětlení u silnice I/12, revize zjistila 
havarijní stav podzemního vedení, především u silnice I/12. Bylo položeno nové vedení 
od čp. 60 k č.p. 72. Byla zjištěna koroze sloupů, plánovaný způsob opravy je nava-
řením manžet, namísto kompletní výměny sloupů. Celkové výdaje činily 259 790 Kč. 

 

Oprava chodníku 
V listopadu byla provedena oprava betonového chodníku vedoucím okolo autoservisu 
Malčev k železniční zastávce. Betonové bloky byly na některých místech nakloněné a 
hrozilo nebezpečí pádu, proto byly po celé délce usazen do roviny. 

 

KOSTEL SV. MARTINA 

 

Závěr I. etapy 
Při vyhodnocení dotace došel SZIF k závěru, že proplatil obci 18 000 Kč za projektovou 
dokumentaci namísto přímému zadavateli Římskokatolické církvi. Obec Rostoklaty byla 
v úloze přispěvatele na projekt a proto částku vrátila SZIFu. V říjnu uplatnila obec u 
firmy Gema Art Group, a.s. reklamaci na nepřesně provedené barvy fasády, poničenou 
část střešní krytiny a uvolněný sokl v severní části věže. Oprava střechy proběhla na 
podzim, ostatní práce budou zahájeny na začátku roku 2012. 

 

Statické zajištění zdiva a odvodnění 
Ministerstvo kultury ČR letos obci přidělilo dotaci z fondu Záchrana architektonického 
dědictví ve výši 630 000 Kč, a to na statické zajištění zdiva, odvlhčení a odvodnění 

kostela. Obec se podílela 10% z celkových nákladů. I pro II. etapu zajišťoval technický 
dozor investora Ing. Miloš Herzog a projektant Leoš Udatný. 
   Výběrového řízení se v dubnu zúčastnily 3 firmy, na návrh komise tvořené zástupci 

obce, stavebním technikem a projektantem ZO schválilo 27. 4. uzavření smlouvy o dílo 
s firmou Omistav, s r. o. na cenovou nabídku ve výši 310 793 Kč s DPH. V červenci 
zahájila práce na statice objektu, vyžadující provedení tlakové injektáže smykových a 
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tahových trhlin ve zdivu a stažení lodě kostela v úrovni západního kůru ocelovým 

táhlem. Práce se dokončily 30. září a konečná cena byla nakonec o 62 051 Kč nižší. 

 

Terénním zásahům na odvodnění předcházel podmíněný archeologický průzkum, při 
němž byly 13.-22. června vyhloubeny 3 sondy, jež odhalily původní, místy narušený, 

vodu odvádějící systém (žlab) z pískovcových kamenů, vedoucí podél kostelní zdi. Dále 
objevil hřbitovní vrstvy s lidskými ostatky a práh zazděného severního vchodu do lodi. 
Asi nejzajímavějším objevem je dosud neznámé rozšířené zdivo na jižní straně (snad 
předsíň) a způsob napojení věže, která se dle spáry stavěla v pozdější době než loď. To 
by znamenalo, že se původně dispozice počítala s bezvěžovým kostelem a později k 
němu majitel přistavěl z obranných důvodů věž. 
   Archeologové požadovali provedení hloubkových výkopů archeologickým způsobem, 

což by si vyžádalo nárůst nákladů o statisíce, a proto ZO 4. srpna přehodnotilo situaci 
a rozhodlo, že nebude proveden odvlhčovací kanál, ale v souladu s dotací jen systém 
povrchové dešťové kanalizace a zajišťovací drenáže, které nezasáhnou hřbitovní vrstvy. 
Výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy a smlouva o dílo v ceně 389 207 Kč s DPH byla 

uzavřena s firmou Jan Jelínek ze Zruče nad Sázavou, která převzala pracoviště v říjnu. 
   Náklady za statické zajištění a odvodnění kostela stály 637 949 Kč. K provedeným 
pracím nebyly z Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu a památkového 

odboru MěÚ Český Brod připomínky. V další fázi bude obec usilovat o získání dotace na 
výměnu oken, obnovu dveří, vchodu z jižní strany kostela a fasády lodě. 

 

Sbírka na opravu kostela sv. Martina během roku 2011 vzrostla o 14 065,36 Kč s 
konečným zůstatkem 390 840 Kč k 31.11.2011. Z účtu se měsíčně odečítá 20 Kč za 

zasílání výpisu. 

 

HŘBITOV 

 

Obnova zeleně na hřbitově 
Podnětem pro obnovu zeleně na místním hřbitově byla větrná vichřice v červenci 2009, 
která polámala větve stromů a poškodila hrobku. Znalecký posudek odhalil havarijní 
stav 40 let neudržovaných stromů, což vedlo k rozhodnutí o razantním ošetření zeleně. 

Obec podala na SZIF prostřednictvím MAS Pošembeří žádost o dotaci a ta byla obci 

přiznána 9. prosince 2010 ve výši 369 000 Kč. Výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy, 
z nichž ZO vyhodnotilo 31. ledna 2011 cenovou nabídku firmy Marcely Honsové ve výši 
436 732 Kč jako nejpříznivější. Práce započaly v únoru 2011 v době vegetačního klidu 
a trvaly do června. Došlo k vykácení 9 javorů klen, 36 tújí a odfrézování pařezů. Na 
jejich místa se vysadilo: 10 javorů mléčných, 10 lip srdčitých, 6 sakur, 34 zlatic a 5 
borovic lesních. Firma instalovala 4 lavičky, stojan na kola, hlavní cesta se dočkala 
zpevnění štěrkem a obnovy se dočkala i budova sociálního zařízení (omítky, střecha s 

krovem a zárubně). Kontrola MAS 27. června nezjistila nedostatky. Obec hradila nad 
rámec dotace 3 dveře, sedátka a vývěsku. Celkové výdaje dosáhly 451 566 Kč. 

 

Poplatky za hroby 

ZO 28. února schválilo zvýšení poplatku za hrobová místa a hrobky na 44 Kč/m2/rok z 
původních 22 Kč, které byly nízké v porovnání s provozními náklady hřbitovů okolních 
obcí. Upravily se i poplatky za služby: 800 Kč/10 let a za urnová místa 400 Kč/10 let. 

Pohřbívání na místním hřbitově využívají Rostoklaty, Tismice, Tuklaty a Břežany II. 

 

Převod hřbitova 
Po dlouhých jednáních se podpisem darovací smlouvy v červnu 2011 Římskokatolická 
církev prostřednictvím farnosti Úvaly dohodla s obcí Rostoklaty o bezplatném převodu 
hřbitova do majetku obce. Jde o pozemek hřbitova, márnice i plochu před hřbitovem o 
rozloze 3 889 m2 ve 4 kusech. 

 

SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 

 

Příspěvky na spolkovou činnost 
Vzhledem ke zvýšení počtu návrhů na pořádání kulturních akcí ZO rozhodlo o úpravě 
příspěvku místním sdružením z 60 000 na celkovou částku 69 000 Kč. Obec z této 
položky podpořila Sbor dobrovolných hasičů 29 000 Kč (6 akcí), Rybářský spolek 15 
000 Kč (2 akce) a Osadní výbor 4 000 Kč (2 akce). 
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Sbor dobrovolných hasičů 

V roce 2011 tvořili vedení spolku nově: 
       p. Miroslav Kaše, starosta           p. Vladimír Špitálský, místostarosta 
       p. Martin Vavrek, velitel           sl. Soňa Kolankiewiczová, jednatelka 
       pí. Jana Kašová, finanční hospodář 
       p. Pavel Svatoň, referent materiálně technického zabezpečení 
       p. Tomáš Peterka a pí. Simona Vavreková, revizní komise 

 

Letošní 11. ročník soutěže Podlipanské ligy zahájil SDH Rostoklaty 14. května 2011 na 
domácí půdě a členové po úvodním kole hasičských disciplín uspořádali doprovodnou 
soutěž "Rostoklatský rozstřel", kdy startovaly současně dva týmy hasičů proti sobě o 
putovní pohár. Rostoklatští se účastnili deseti kol a obsadili v kategoriích ženy celkově 

4. a muži 5. místo. Završením celého klání byl Ples podlipanské ligy 22. října v Radimi. 
   Vedle protipožární činnosti SDH Rostoklaty připravilo pro občany několik tradičních 
kulturních akcí: 12. února Hasičský country bál s placeným vstupným 100 Kč, kde 
vystoupila skupina Falešná pětka. 30. dubna proběhlo Pálení čarodějnic. 4. června se 

hasiči ujali pořádání Dětského dne. Od srpna až do 17. září hasiči připravili na hřišti 
první ročník Letního filmového maratonu. 15. října se konala Drakiáda a 3. prosince 
hasiči uspořádali Mikulášskou diskotéku a s obcí Mikulášskou besídku pro děti. 

 

Pálení čarodějnic – 30. duben patřil tak každý rok pálení čarodějnic. SDH tentokrát 
akci obohatil obnovením tradice stavění májky, která v Rostoklatech dle pamětníků 
nestála více jak 35 let. Členové sboru za pomoci traktoru p. M. K ve 14 hodin dopravili 
z lesa u Doubravčic smrk, který byl na návsi mládeží opracován (zbaven kůry, větví), 

ozdoben věncem, špice fábory a pentlemi, zatímco firma Mechanizace Šindelář z Úval 
připravila výkop a poté májku v 19 hodin za velkého zájmu občanů postavila. 
Odpoledne bylo připraveno občerstvení a hudební duo Bohouše Lhotáka zpříjemnilo 
večer, kdy se zapálila vatra a opékaly špekáčky. Přes noc se na návsi střídala hlídka, 
která střežila podle tradic májku před odcizením mládenci z okolních obcí. 

 

Den Rostoklat IX – Den Dětí – V sobotu 4. června se uskutečnil devátý ročník Dne 

Rostoklat – Den Dětí, tentokrát pod vedením SDH. V 9,30 zahájily program soutěže a  
disciplíny (lov ryb, hod míčem, slalom, skok v pytli). Následně vystoupily mažoretky z 
Českého Brodu a společnost Merlin předvedla návštěvníkům několik dravců, ti odvážní 
si směli vyzkoušet práci s ptáky. Dětský den zakončilo kácení a dražba májky, jíž získal 
za 1 450 Kč Dr. Ch.. Obec akci zaštítila částkou 5 000 Kč a zajištěním vystupujících. 

 

Drakiáda – Druhý ročník rostoklatské Drakiády se konal v sobotu 15. října na hřišti. 
Soutěže o nejkrásnějšího, největšího a nejlépe létajícího draka se zúčastnilo 35 dětí. 
Součástí byla exhibice nejdelší čtyřkolky na světě, zapůjčené firmou Journeyman CZ, s 
r. o., která byla otestována na posekaném kukuřičném poli. Ocenění Lada V. a Štěpán 
Z. získali po vyhodnocení soutěže auta na dálková ovládání. 

 

TJ Sokol Traverza 
V sezóně podzim/jaro 2010-11 doznalo mužstvo B Traverzy Rostoklaty mimořádně 
úspěšných výsledků, v celkové tabulce totiž obsadilo 2. místo, což je historicky nejlepší 
umístění. Ze 22 odehraných zápasů fotbalisté 15x zvítězili, 5x prohráli a 2x remizovali. 

Z 19 střelců byl nejlepším kanonýrem sezóny p. S. N. s počtem 9 branek. Za ním pak 
se 7 brankami p. M. K., P. S., P. N. a 5 brankami bodoval P. F.. Mužstvo vytvořilo i nový 
rekord s počtem 9 po sobě neprohraných zápasů. 

 

TJ Sokol Rostoklaty za výrazné podpory obce připravil žádost o dotaci prostřednictvím 
MAS Pošembeří do RO SZIF na nákup mobilního zavlažovacího zařízení a traktoru na 
údržbu fotbalového hřiště za 132 000 Kč. Byl ustaven přípravný tým, předjednána 
partnerská smlouva a 30. května se obec zúčastnila veřejné obhajoby projektu. 
Výběrová komise MAS Pošembeří tento projekt nepodpořila. 

 

   Vedle své činnosti uspořádali fotbalisté 12. března sběr železného šrotu. 25. června 
uspořádala Traverza Sportovní zábavu pod širým nebem za doprovodu kapely Syntéza. 
Vstupné bylo 80 Kč. Obec podpořila tuto akci příspěvkem 10 000 Kč. 26. listopadu tak 
jako každý rok proběhlo vyhlášení ankety Král Traverzy 2011, v níž zvítězili za mužstvo 
A M. Š. a za B J. S.. 
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Rybářský spolek 

V roce 2011 tvořili vedení spolku nově: 
      p. Jakub Hamták, předseda  p. František Rezek, místopředseda 
      p. Petr Brožovský, jednatel a kronikář p. Jiří Mokošín nejml., pokladník 
      p. Jiří Dlouhý, hospodář 

 

Počet členů činil 22 dospělých a 5 dětí. Rybáři uspořádali několik brigád (19. 3.), za 

účelem úklidu okolí rybníka (hrabání listí, prořez stromů a nátěry laviček). 19. dubna 
nasadili do rybníka 60 kaprů a 28. dubna 4 celoročně hájené štiky. Letos slavili členové 
20 výročí založení Rybářského spolku v roce 1991. Obec podpořila aktivity příspěvkem 
15 000 na konání dvou tradičních akcí: 

 

Otvírání rybníka – I letos se v rámci zahajování rybářské sezóny konala 7. května 
akce Otevírání rybníka u návesního rybníka. Tradiční soutěž pro děti a rodiče v lovu 
ryb doprovázelo slunečné počasí, velká návštěvnost, hudební doprovod hudební sku-
piny Emma a poté k taneční zábavě hudební produkce z notebooku. 

 

Prázdniny jsou fuč – rybáři uspořádali 3. září pro děti 3. ročník Prázdniny jsou fuč. S 
organizací pomohlo několik nečlenů a příprav se zúčastnili od rána pouze 4 rybáři ze 
14! V deset hodin začaly soutěže pro děti plné dovedností (jízdy na kole, chůze na 
chůdách, hod míčkem, lovení živých i dřevěných rybek, přenášení míčku na lžíci, ská-
kání v pytli a slalom s míčem). Zpočátku akci doprovázelo zatažené počasí, které se 

postupně vyjasnilo. Grilování vuřtů a podávání nápojů zpříjemnilo den a každé z 33 
dětí za účast získalo sladkosti a ceny. 

 

20 let Rybářského spolku – letos uplynulo 20. výročí založení místního rybářského 
spolku a tak se většina členů rozhodla oslavit toto výročí 1. října celodenním lovem ryb 

na rybníce Kubšovka nedaleko Vrbčan. V přátelské soutěži zvítězil p. E. P.. L. D. pak 
předvedl ostatním nejkurióznější způsob ulovení kapra, když skokem do ledové vody 
zachránil prut F. R., odvlečený do poloviny rybníka. Počasí rybářům i akci přálo.  

 

Myslivecké sdružení 

V letošním roce zastupitelé projednali s Václavem Miškovským a členy Mysliveckého 

sdružení navýšení nájemného za správu KD čp. 27. Po rekonstrukci (2010) kuchyně, 
kotelny, okapů, sálu a dalších úpravách z obecního rozpočtu se obec s myslivci nakonec 
dohodla na navýšení nájmu na dobu určitou ze 6 na 12 000 Kč/rok, než budou známy 
skutečné náklady za správu objektu. Pronájem prostor pro ostatní spolky a obec byla 
stanovena na 500/letní a 2 500/zimní sezónu a spotřebu elektřiny. 

 

Myslivecké sdružení uspořádalo 15 ledna v kulturním domě Myslivecké halali a prosinec 
patřil Poslední leči. Obec podpořila myslivce příspěvkem 20 000 Kč. 

 

Lov zdivočelých holubů 
Na začátku roku byli členové MS Rostoklaty společně s MS Šembera Klučov povoláni do 

Českého Brodu a Liblic za účelem odlovu zdivočelých holubů, kteří se nekontrolovaně 
přemnožili. 23. a 30. ledna bylo za přítomnosti Městské policie Č. Brod a členů odboru 
životního prostředí na frekventovaných místech (náměstí, školy, ZZN) odloveno oběma 
spolky celkem 300 a 175 ks holubů. Další lov proběhl 27. února. 

 

UDÁLOSTI 

 

Rušení školních autobusů 
Ke dni 1. února 2011 vydal KÚ Středočeského kraje nové jízdní řády autobusů v rámci 
Pražské integrované dopravy, kde z důvodu nedostatků finančních prostředků zrušil 
bez konzultace s obcemi některé spoje. Pro linku 426 projíždějící Rostoklaty a Novou 
Ves II (na níž obec přispívá ročně 56 000 Kč), to znamenalo zrušení tří ze sedmi spojů, 
jimiž se přepravovaly děti a mládež do škol v Českém Brodě. Jednání KÚ pobouřilo jak 
ZO Rostoklaty, tak zástupce obcí Tuklaty a Břežany II, kteří 6. ledna domluvili s dalšími 

starosty Českobrodska jednání se zástupcem KÚ. Starostové žádali předložení kalkulací 
jednotlivých spojů a úsporné zrušení žákovského jízdného. Docílili zrušení zavedení 
nových řádů. Napomohla tomu i petice 130 rostoklatských občanů, která byla odeslána 
na KÚ i politickým stranám a Ing. Mráček z odboru dopravy následně obec ujistil, že 
spoje linky 426 nebudou rušeny. 29. ledna starostové nebyli vyslyšeni na mimořádném 
jednání zastupitelstva KÚ, problematika autobusů totiž nebyla schválena v programu. 

2. února předložil dopravce ROPID kalkulace. Z nich vyplynulo, že navýšení jízdného a 

zvýšení podílu obcí pokryje snížený rozpočet, pokud bude Středočeský kraj i nadále 
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přispívat 60% záloh. Kraj je však rozhodnut hradit pouze 50%, což opět přineslo 

komplikace. K 31. květnu krajský hejtman MUDr. David Rath vypověděl smlouvy všem 
dopravcům a obeslal obce pro stanovisko, zda se připojí do výběrového řízení na nové 
dopravce. Starostové po konzultaci s ROPIDEM souhlasili, ale zároveň se vzhledem k 
zachování autobusové dopravy domáhali zrušení výpovědi. 

 

Jarní úklid – brigády 

Obec zorganizovala v letošním roce 2 brigády za účelem úklidu přístupových cest k 
železniční zastávce Rostoklaty. V sobotu 26. března se v 8 hodin sešlo 15 dobrovolníků, 
tvořených mladšími členy SDH, Rybářů, TJ Sokola a zastupitelů s rodinami, kteří 
upravovali okolí nástupiště ve směru na Prahu. Pro bezpečný přístup byly vykáceny 
náletové křoviny bránící ve výhledu a společně s trávou byly na místě spáleny. České 
dráhy poskytly dobrovolníkům zdarma barvu na nátěr zábradlí. V sobotu 9. dubna 

pokračovaly úpravy na nástupišti ve směru na Kolín. Ve stejném dni zorganizoval 
brigádu v Nové Vsi II také Osadní výbor. Od 9 hodin se scházeli dobrovolníci, aby 
uklidili prostranství u rybníka, dětského hřiště a na návsi kolem křížku. Vyřezané roští 

odvezly Technické služby Č. Brod v nákladu 4 000 Kč. Po celém katastru byly vysbírány 
nejrůznější odpadky, ale i pneumatiky a části automobilů. 

 

Obnova zeleně 
V březnu byla z iniciativy Jiřího Mokošína vysazena v Nové Vsi II nová lipová alej 
směrem ke kioskům v počtu 23 lip. Obec tento aktivní přístup finančně podpořila 
částkou 12 803 Kč, pan Mokošín se zavázal o stromy pečovat, než se ujmou. Nová alej 
nahradila vloni vykácené stromořadí, které bylo přeschlé a poškozené. Pařezy po 

původní aleji byly odfrézovány po obnově zeleně na hřbitově (viz výše). 
   V polovině září obec objednala dendrologa, který v obou částech obce vytipoval 
stromy k provedení bezpečnostních řezů a zpracoval posudky na 3 lípy u rybníka v 
Rostoklatech, které pokácel p. J. H. a před KD vykácen jasan, na jehož místě obec 
vysadila javor. V Nové Vsi II byla v polovině listopadu provedena výsadba lip a platanů 
v horní části návsi a topolů v dolní části obce u vodoteče. Začátkem roku 2012 budou 
pokáceny 3 jasany u vodoteče, 3 topoly u nebeského rybníka, 2 lípy a jasan na návsi a 

2 stromy (ořešák) na dětském hřišti bránící jeho rozšíření. Dřevo z pokácených stromů 
bylo obcí nabídnuto místním k prodeji. 

 

Červencová vichřice 
13. července se přes území Rostoklat přehnala silná vichřice, která napáchala škody v 

obou částech obce. Živel polámal na několika místech větve a v Nové Vsi II. vyvrátil u 
nebeského rybníka vrbu i s kořeny. Drobné škody uklízel obecní zaměstnanec L. D., za 
pomoci p. J. H., který zajistil odvoz poškozených větví. Vrba byla rozřezána a odvezena 
odbornou firmou. V listopadu byla vysazena nová vrba. 

 

Zpomalovací semafor 

Obec podala v lednu na Krajský úřad Středočeského kraje žádost o dotaci na pořízení 
zpomalovacího semaforu k silnici I/12 protínající Rostoklaty, dotace ale nebyla udělena. 
Společnost Lap invest s r. o. (prodejce pozemků a stavby rodinných domů v lokalitě u 
kříže), přislíbila obci finanční dar 50 000 Kč na semafor. Obec vyhlásila soutěž na 

zakázku menšího rozsahu, jíž se zúčastnily 3 firmy. Výběr zhotovitele a realizace bude 
provedena v roce 2012. 

   V obou částech obce bylo dle pokynů Dopravního inspektorátu Policie ČR v Kolíně 
doplněno svislé dopravní značení. U kiosků byl označen začátek a konec obce Nová Ves 
II a zpomalovací pruhy byly doplněny značkami E1 s textem „2 x“.  

 

Vánoční svátky 
26. listopadu se v zasedací místnosti OÚ opět setkaly rodiny s dětmi, kde společně 

tvořily vánoční ozdoby pro vánoční stromek v Rostoklatech. Jeho zdobení a rozsvícení 
se uskutečnilo 4. prosince v 15 hodin. Osadní výbor se ujal zdobení vánočního stromu 
v Nové Vsi II na návsi, kde děti za deštivého počasí recitovaly básničky a koledy. Pro 
zahřátí byl připraven horký čaj a svařák. O den dříve se v Kulturním domě uskutečnila 
Mikulášská nadílka letos zpestřená bublinovou show Matěje Kodeše, jehož vystoupení 
se účastnily i nadšené děti. Občerstvení zajišťovali členové SDH a p. M. N. domácími 
dortíky. 31. prosince v 19 hodin se na fotbalovém hřišti konal silvestrovský ohňostroj. 

 

 

 

 

Těžba lupku u Břežan 
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Starostka Radka Nováková byla v listopadu přizvána na jednání ZO Břežany II, kde se 

projednávala změna č.2 ÚP obce Břežany II. a starostům okolních obcí byl mj. 
předložen návrh na zřízení výsypek - manipulačních ploch v lokalitě les Bělka, kde by 
měla být zahájena těžba lupku. Návrh u starostů vzbudil obavy, že těžba může mít 
vzhledem ke zvýšení prašnosti, hluku, nákladní dopravy a znehodnocení spodních vod 
negativní dopad na okolní obce včetně Rostoklat. Břežanské ZO po těchto námitkách 
návrh odložilo. Během 14. až 16. prosince podepsalo 135 občanů Rostoklat a Nové Vsi  
nesouhlasnou petici. Na tento podnět břežanští vyhlásili 29. prosince v Břežanech 

referendum, zda jsou tamní občané pro, nebo proti těžbě. 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Sčítání lidu, domů a bytů 

 

Po deseti letech proběhlo nové celorepublikové sčítání lidu, domů a bytů organizované 
ČSÚ (Českým statistickým úřadem) ve spolupráci s Českou poštou, jejíž pracovníci a  
listonoši se ujali role sčítacích komisařů. Rozhodným termínem byl 26. březen 2011, 

k němuž bylo v Rostoklatech a Nové Vsi II podle předběžných výsledků zjištěno: 
 

 

Vítání občánků 
V zasedací síni OÚ 15. června 2011 zástupci obce se starostkou slavnostně přivítali 16 
malých občánků Rostoklat a Nové Vsi II (10 chlapců, 6 dívek), kteří se narodili během 
posledních 2 let. Každé miminko obdrželo od obce oblečení (body, tričko) se svým 
jménem, znakem obce a dárek v podobě kosmetiky. Pro rodiče obdarované květinou 
bylo připraveno příjemné posezení s občerstvením. 

 

Obyvatelé a domy 

 

stav ke dni 31. prosince 2011 podle informací OÚ 
Narodilo se: (9) 
Nové domy: (8) 
Zemřeli: (4) 

 Vladimír Fencl – Rostoklaty 
 Jarmila Ropková – Nová Ves II 

 Bohumil Holub – Rostoklaty 
 Vlasta Badová – Rostoklaty 

Nejstarší občané: (5) 
Obyvatel: 483 (244 mužů, 239 žen) 

 Rostoklaty: 181 mužů, 193 žen 
 Nová Ves II: 63 mužů, 46 žen 

Domů: 199(celkem) 

 Domů: 157 (Rostoklaty) 

 Domů: 42 (Nová Ves II) 
 
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. 

 
 

 

 

 

 
 

Předběžné výsledky sčítání: Rostoklaty a Nová Ves II

obyvatel muži ženy 0-14 15-64 65 a více

464 231 233 74 325 65

ekonomicky aktivní 243 z toho zaměstnaní 204

obydlené domy 142 obydlené byty 158
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