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VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 

 

Ve dnech 11. a 12. ledna proběhla historicky první přímá volba prezidenta republiky. 
Ze 401 zapsaných voličů v obou částech obce bylo odevzdáno v 1. kole 238 platných 
hlasů, ve druhém kole 216 platných hlasů s volební účastí 54,11 %. V Rostoklatech 
podle výsledné listiny zvítězil v obou kolech Karel Schwarzenberg, po celorepublikovém 
sečtení hlasů však zvítězil Miloš Zeman v poměru 24,21 : 23,40 % (1. kolo) a 54,80 : 
45,19 % (2. kolo). Rozdíl ve 2. kole tvořilo 476 234 hlasů. Miloš Zeman byl do úřadu 

prezidenta ČR inaugurován 8. března po předchůdci Václavu Klausovi (2003–2013) 
jako v pořadí 3. prezident od vzniku samostatné republiky. 

 

1. kolo – 238 hlasů  2. kolo – 216 hlasů 

číslo jméno kandidáta hlasů  jméno kandidáta hlasů % 

9 Karel Schwarzenberg 65  Karel Schwarzenberg 110 50,93 

6 Miloš Zeman 45  Miloš Zeman 106 49,07 

8 Jiří Diensbier 39     

2 Jan Fischer 35     

7 Vladimír Franz 21     

5 Přemysl Sobotka 15     

3 Jana Bobošíková 11     

4 Taťana Fischerová 4     

1 Zuzana Roithová 3     
 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

 

Ve dnech 25. a 26. října proběhly v obci volby do Parlamentu Poslanecké sněmovny 
ČR. Ze 401 zapsaných voličů v obou částech obce bylo odevzdáno 217 platných hlasů, 

což znamená 54,61 účast občanů. V celostátních výsledcích zvítězila ČSSD se 20,45 % 
nad ANO 2011 s 18,65 % a KSČM se 14,91 %. Ve výsledné listině nejsou uvedeny 
politické strany, které nedosáhly 5 procentní hranice. 

 

číslo politická strana hlasů v % 

4 TOP 09 40 18,43 

21 KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy 37 17,05 

20 ANO 2011 36 16,58 

1 ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 27 12,44 

6 ODS – Občanská demokratická strana 24 11,05 

17 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 15 6,91 
 

ČINNOST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

Zastupitelstvo obce pracovalo ve stejném 9 členném složení jako v předchozím roce: 
starostka Radka Nováková, místostarostové Jaroslava Šermauerová a Martin Hušner, 
členové Lukáš Kmoch, David Valach, Ján Domitrek, Blanka Apltauerová, Emílie 
Hamtáková a Eva Albrechtová. Během roku se uskutečnilo 11 jednání ZO a 1 veřejná 
schůze 16. dubna, na níž se projednávaly zásadní otázky o průběhu jednotlivých fází 

výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod.  
     Personální změna proběhla na místní poště, Ing. Jaroslava Zvalová byla po 13letém 
působení v Rostoklatech přeložena na poštu v Českém Brodě. 

 

Rozpočet obce 
Obec v roce 2013 hospodařila se schodkovým rozpočtem, který byl zajištěn úsporou z 
let minulých, ekologického sponzorského daru a poskytnutého úvěru: příjmy i výdaje 
byly navrženy ve výši 41 814 229 Kč. Navýšení rozpočtu odráží skutečnost přijetí 
dotace a úvěru na stavbu ČOV a kanalizace. 
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Účet obce 

Obec otevřela 19. února nový bankovní účet u České národní banky (ČNB), reagovala 
tak na povinnost vyplývající nově ze zákona, který ukládá každé obci a městu v ČR 
zřídit účet určený k příjmu dotací a návratných finančních prostředků poskytnutých ze 
státního rozpočtu a fondů. Běžný účet u ČSOB založený roku 1997 obec využívá i 
nadále pro příjmy z Finančního úřadu. Účet je používán i pro potřeby výběrového řízení 
a pro výběr sponzorského daru ve výši 8.000 Kč za připojenou nemovitost na 
kanalizaci. 

 

Vodné 
Pro rok 2013 předložil správce vodovodu vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, 
a.s. kalkulaci vodného, které vycházelo na 43,54 Kč za 1 m³ včetně 15 % DPH. Ceny 

vodného budou v roce 2014 upraveny na 44,40 Kč a 2015 na 46,40 Kč včetně daně. 

 

OSADNÍ VÝBOR NV II 

 

Členové Osadního výboru uspořádali pro občany několik kulturních akcí, na něž obec 

přispěla finančním příspěvkem 9 000 Kč, k němu byly členům poskytnuty také finance 
za péči o veřejné prostranství na návsi v Nové Vsi II ve výši 6 000 Kč. 
 Z akcí uspořádali novoveští 22. června Dětský den v Nové Vsi. Nově si děti mohly 

vyzkoušet malování na trička nebo házení mokrou houbou. Rozloučení s prázdninami 
opět pod názvem Novoveskej maškarní rej se uskutečnilo 24. srpna. Děti i dospělí 
se změnili v pohádkové postavy (taťka Šmoula, Červená karkulka, Pepek námořník, 
čertice, kočky, pirát, Superman, čarodějnice, zedník, beruška, párek v rohlíku, upíři, 
kostlivci, Bílá paní, vánoční stromeček nebo klaun). 7. prosince připravil Osadní výbor 
akci Rozsvěcení vánočního stromečku. 

 

STAVEBNÍ ČINNOST 

 

Stavba kanalizačních řadů a ČOV 
Rok 2013 byl ve znamení významné stavební akce – výstavby tlakové kanalizace a 
čistírny odpadních vod (ČOV). Předcházelo tomu šest let úsilí a práce zastupitelstva, 

přípravy dotačních žádostí, jednání s úřady, trpělivost a nekonečná administrativa. 
 14. ledna schválilo ZO návrh Smlouvy o dílo a Zadávací podmínky pro výběrové řízení 

na zhotovitele stavby splaškové kanalizace a ČOV v obci Rostoklaty. Oba dokumenty 
zveřejnila obec na webu Věstníku veřejných zakázek a profilu zadavatele po dobu 30 
dní. V pátek 15. února proběhlo otevírání obálek výběrového řízení. Ze 23 podaných 
nabídek hodnotící komise (Nováková – Domitrek – Šermauerová) vyřadila 3 uchazeče 
pro nesplnění kvalifikačních předpokladů, po důkladnější kontrole položkových 
rozpočtů bylo pro zjevné početní chyby, ovlivňujících nabídkovou cenu vyřazeno dalších 
10 nabídek. Z 10 zbývajících nabídek výběrového řízení byla 16. dubna vybrána fa. 

Stavitelství Řehoř, s r.o. z Černošic s cenovou nabídkou 21 614 941,04 Kč bez DPH, 26 
154 078,66 Kč s DPH (DPH 4 539 137,62 Kč), s níž obec podepsala Smlouvu o dílo. 
Stavební práce byly zahájeny 2. května 2013 stavbou čističky u Nové Vsi II a výkopy 
k položení hlavního řadu. Předpokládaný termín ukončení prací je k 1. březnu 2014. 

 

V úterý 16. dubna obec svolala do KD veřejnou schůzi k zahájení stavby kanalizace a 

ČOV s účastí více než 100 občanů. Za přítomnosti Ing. Heleny Pijálkové a Ivany 
Stárkové z odboru životního prostředí MěÚ Český Brod, Ing. Martina Kouby ze SZIF , 
Vladislava Píšy za Stavitelství Řehoř a Ing. Jiřího Hlavatého jako technický dozor 
investora, všichni zastupující obec Rostoklaty a členů ZO, byl občanům nastíněn postup 
prací na budování ČOV, hlavního řadu a domovních přípojek. Obec majitelům 
nemovitostí přihlášených do projektu zaslala Výzvy k úhradě příspěvku 8 000 Kč za 

nemovitost (podnikatelé 15 000 Kč) se splatností do 15. května a základní informace k 
realizaci stavby. Obec zajistila zemní práce, umisťování šachet s čerpadly a ovládací 
rozvaděče. Vlastník nemovitosti zajistil elektrickou přípojku od hlavního přívodu k 
ovládacímu rozvaděči včetně revize a gravitační napojení z nemovitosti do šachty. 

 

Pro získání dotace od SZIF se obec zavázala splnit přísné parametry, jejichž dodržení 
bude prokazovat v závěrečném vyhodnocení v roce 2014, dotace bude proplacena po 
uhrazení všech prací. Obec v červnu podepsala smlouvu s Českou spořitelnou a.s. o 
financování projektu pomocí krátkodobého úvěru ve výši 19 500 000 Kč a středně-

dobého ve výši 2 600 000 Kč. SZIF z dotace vyřadil 18 rodinných domů v lokalitě 
Palace Reality, pro nedokončenou, nezkolaudovanou místní komunikaci a inženýrské 
sítě ve vlastnictví původních majitelů pozemků, které nebyly dosud předány do správy 
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a majetku obce, do projektu nemohly být zařazeny novostavby RoboInvest s nezkolau-

dovaným řadem a 13 domů v Nové Vsi II. Zájemci z těchto částí obce si museli 
napojení ke kanalizaci hradit sami. U lokality Palace Reality proběhla v květnu a srpnu 
tlaková a plynová zkouška stávajícího potrubí, byly zjištěny 2 závady, které byly 
opraveny. Před instalací šachet probíhalo od července u každé nemovitosti výškové 
zaměření, kde se za účasti technického dozoru pana Václava Korce, stavbyvedoucího 
Petra Junka a starostky zjistila hloubka napojení nátoku do šachty. V polovině října 
bylo připraveno již 50 šachet k montáži čerpadel firmou AQ spol. Práce pokračovaly i 

v roce 2014. 

 

Oprava veřejného osvětlení 
Letos provedla obec opravu veřejného osvětlení. Havarijní stav se týkal prorezavělých 

sloupů podél státní silnice a od mrazů narušené zemní kabeláže od kostela ke státní 
silnici, jež místy ležela v nedostatečné hloubce nebo jen pod povrchem. Staré sloupy v 
počtu 8 ks si na své náklady odvezla jako dar nedaleká obec a v létě se osadily nové 
6,5 m sloupy. Kabelové vedení nechala obec nově položit od domu čp. 93 až k čp. 3 a 

od čp. 93 k čp. 80, částečně se využilo výkopů kanalizačních řadů a tím se docílilo 
snížení nákladů. 

 

KOSTEL SV. MARTINA 

 

Ministerstvo kultury ČR udělilo obci roku 2013 dotaci z Programu záchrany kulturního 
dědictví ve výši 400 000 Kč na obnovu pláště kostela. Firma Status stavební, s.r.o. 
pod dohledem NPÚ započala 29. června práce na fasádě, s níž souvisel i průzkum 
historického zdiva a omítek Ing. arch. Karlem Kibicem, Ph.D. Jeho výsledky přinesly 
zajímavá poznání. Na severní straně lodi nalevo od barokního okna nad vstupem do 

kostela bylo odkryto zazděné gotické okénko (téměř identické okénko bylo zjištěno 
dříve na jižní straně), lze předpokládat, že takovýchto okének míval původní kostel 
více, na každé straně nejméně 3-4. Pět metrů vpravo od vstupu do kostela se v 
pilastru odhalil zazděný gotický portál završený hrotitým obloukem se zkoseným 
ostěním – původní vstup do kostela ve 14. století. Pískovcový portál bez náročnějšího 

architektonického provedení měl šířku kolem 1 metru. Kostel musel být ve středověku 
poměrně temný. Průzkum se zaměřil také na historické omítky na obou západních 

nárožích lodi z přelomu 16.-17. stol., tvořené rytým kvádrováním (červeně malované 
kvádry na bílé omítce). Náklady za zhotovení 3/4 fasád přišly na 470 000 Kč, pro 
vyčerpání dotace nebyla provedena jižní stěna lodi. 

 

I v interiéru probíhaly práce. V zimních měsících zaměstnanci obce Lukáš Dobřanský s 

Olgou Kindlovou prováděli úklid a čištění vnitřních prostor, na konci léta proběhlo 
zbroušení a impregnace 6 párů lavic. Pro zbroušení lavic byla zakoupena excentrická 
bruska. Důkladný úklid (stavební suť, pavučiny a prach) proběhl také před svatebním 
obřadem. 

 

V sobotu 13. 7. 2013 se v kostele uskutečnila významná událost. Poprvé po 40 letech 

se zde konal svatební obřad, tentokrát občanský nikoli církevní. Po 12 hodině se 
začali u kostela (s lešením na severní stěně) scházet svatební hosté. Ve 13.07 hod za 
doprovodu hudby vstoupil do kostela ženich p. P. S. s maminkou a svědky, jež 

následovala nevěsta sl. L. Š. z Rostoklat s tatínkem. Českobrodská matrikářka Ivana 
Křížková zahájila obřad, představila přítomné snoubence i svědky a starostka Radka 
Nováková v roli oddávající prohlásila snoubence za manžele. Při odchodu novomanželů 
z kostela zazvonil ve věži slavnostně zvon sv. Martina. 

 

V sobotu 9. listopadu uspořádali zastupitelé v kostele Den otevřených dveří. Stovka 
návštěvníků mohla zhodnotit dokončené fáze generální opravy kostela za 6 let, tedy za 
dobu kdy je kostel v majetku obce. David Valach se starostkou Radkou Novákovou 
zpracovali 3 nové informační bannery, na nichž je zhodnocen průběh oprav, získané 

dotace a umělecko-historické hodnoty kostela. V podkruchtí se promítaly fotografie z 
průběhu oprav, p. J. V. pro přítomné připravila vědomostní kvíz (11 vyplněných lístků) 
na téma kostel sv. Martina, členky ZO Emílie Hamtáková, Blanka Apltauerová, 
Jaroslava Šermauerová napekly zdarma řezy, koláče a Eva Albrechtová řízky. 
Návštěvníci, převážně přespolní (někteří z Prahy, Kostelce n. Č. lesy a Chrudimi) 
zanechali v kasičce finanční dar v hodnotě 5 117 Kč poukázaný na běžný účet pro 

opravy kostela. 
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Sbírka na opravu kostela. Po prostudování metodiky ke konání veřejných sbírek 

vydané KÚSK rozhodlo ZO 30. září o zrušení sbírkového účtu u Komerční banky, částka 
411 966,37 Kč se převedla na druhý účet obce u ČSOB Poštovní spořitelny. Občané 
během roku 2013 i nadále zasílali obci finanční příspěvky na obnovu kostela. Za rok 
2013 se částka zvýšila o 9 682,37 Kč na 416 824,95 Kč k datu 31. 12. 

 

SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 

 

Příspěvky na spolkovou činnost 

ZO v průběhu roku místním sdružením udělilo finanční příspěvky na kulturní akce v 
úhrnné výši 74 000 Kč: SDH 20 000 Kč (4 akce), Rybářský spolek 15 000 Kč (2 akce), 
TJ Sokol Traverza 10 000 (1 akce), Myslivecké sdružení 20 000 Kč (2 akce) a Osadní 
výbor 9 000 Kč (3 akce). 

 

Sbor dobrovolných hasičů 
V letošním roce nebyly v obci hlášeny požáry ani mimořádné události k nimž by SDH 
Rostoklaty vyjížděl. Obec přispěla členům na pořádání 4 akcí úhrnem 20 000 Kč. Z 

výčtu kulturních akcí uspořádali hasiči tradičně: 
 16. února Country bál v Kulturním domě za doprovodu kapely Kanci a se soutěží o 
nejlépe oblečený pár ve stylu country. 

 30. dubna Pálení čarodějnic s 3. ročníkem Stavění máje a stráží u stromu. 
 1. června Dětský den na hřišti s ukázkou sanitního vozu a základů zdravovědy. I 
přes nepřízeň počasí přišlo více jak 30 dětí, které závodily ve střelbě na terč nebo v 
motokárách. V říjnu se na hřišti konal další ročník Drakiády. 

 

Podlipanská liga 
V hasičské soutěži 8. kola 13. ročníku Podlipanské ligy konaného 5. července na 
hřišti v Rostoklatech zpestřilo domácí družstvo 3. ročníkem Rostoklatských rozstřelů. Z 
devíti družstev mužů se SDH Rostoklaty umístil na 9. místě s nejhorším časem 54,47. 
Naproti tomu z šesti ženských družstev obsadily ženy SDH Rostoklaty 1. místo s 
časem 24,44. Z družstev přípravky ze dvou zúčastněných družstev obsadila přípravka 

SDH Rostoklaty 1. místo. V celkovém hodnocení 13. ročníku Podlipanské ligy 2013 

obsadili rostoklatští dle získaných bodů v kategoriích: muži – 11. místo, ženy – 4. 
místo a přípravka 2. místo. 

 

TJ Sokol Traverza 
Traverza Rostoklaty uspořádala v červnu Sportovní zábavu, kterou obec podpořila fin. 
příspěvkem  10 000 Kč. V letošním roce přišli fotbalisté s myšlenkou založení nového 
fotbalového týmu pro děti ve věku 5-10 let. Předsedou Traverzy byl v roce 2013 
Tomáš Richtr. Na činnost byla TJ Sokol podpořena 20 000 Kč. 

 

 

V okresním přeboru oba týmy Traverzy sehrály fotbalové zápasy s výsledky:  
Sezóna 2012/13: A – 13 výher, 10 proher, 2 remízy; B – 13 výher, 2 prohry, 4 remízy 
Sezóna 2013/14: A – 10 výher, 10 proher, 6 remíz; B – 10 výher, 10 proher. 

 

Král Traverzy 
Fotbalisté v Kulturní domě uspořádali 29. listopadu 10. ročník ankety Král Traverzy, v 

níž byli vyhodnoceni v několika kategoriích následující hráči:  
 10. král A-týmu –s 93 body 
 7. král B-týmu –s 78 body 

 Kanonýr A-týmu za sezonu 2012/13 – R. K. (11 gólů). Zvítězil těstě nad P. Ch. a T. 
M. (oba střelili po 10 gólech) 
 Kanonýr B-týmu – B. N. (11 gólů) 
 Gól roku – P. N. (za nejtvrdší hlavičku desetiletí na červnovém zápasu ve Ždánicích, 
která na jaře rozhodla o titulu B – Pralesní pohár) 
 Srdce Traverzy – P. K. (kouč A-týmu) 
 Počin roku – Pralesní titul B-týmu v sezoně 2012/13; první pohár Traverzy od 1974 

 Kiks sezony A-týmu – D. P. (za brankářskou ekvilibristiku při hře nohama proti 
Jevanům) 
 Kiks sezony B-týmu – M. K. (za „útočnou hlavičku“ s Liblicemi B) 
 Pacient roku – D. K. (anticena za život mimo zelené pažity) 
 Fanynka roku – J. V. (babička Krále A-týmu 2011 M. Š.) 

 Fanoušek roku – J. M. (otec běžecké legendy Traverzy) 
 Kouč B-týmu všech dob – M. N. 
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 Síň slávy – R. K. (kapitán A-týmu, první v dějinách s 500 starty za TJ Sokol 

Traverza). 

 

Rybářský spolek 
Členové rybářského spolku i letos připravilo tradiční akce, na něž obec přispěla částkou 

10 000 Kč. Nejprve uspořádali 13. dubna Sběr železného šrotu a 11. května od 7 
hodin akci Otevírání rybníka – Rybářské závody dětí a dospělých v lovu ryb na dvě 
kola. Odpoledne zpříjemnila kapela Blek Flek. Rybáři připravili 14. září jako pokaždé 
rozlučkovou akci pro děti Prázdniny jsou fuč, kde se školní i předškolní děti vyřádily na 
kolech nebo koloběžkách na připravené dráze. 

 

 

Myslivecké sdružení 
Myslivecké sdružení Rostoklaty uspořádalo 12. ledna Myslivecký ples v Kulturním 

domě a v prosinci Poslední leč. Obě akce patří mezi tradiční činnosti spolku a obec na 
ně přispěla částkou 10 000 korun. MS společně s břežanskými myslivci uspořádalo 15. 
června již 6. ročník Memoriálu Romana Klementa ve střelbě na asfaltové terče, 

konajícího se na střelnici Baba v Břežanech II. Účastníci závodili v disciplíně lovecký 
parkur 2x20 terčů. Na požádání MěÚ Český Brod se členové spolupodíleli s MS Klučov v 
únoru a březnu na lovu zdivočelých holubů v Českém Brodě a Liblicích. Celkem bylo 
odloveno 1 150 kusů. 

 

 

Klub Chroustík a Klub Medvídek 
Druhým rokem funguje v zasedací místnosti budovy OÚ klub pro tvořivé děti vedený 

Jaroslavou Šermauerovou, k níž se přidala Jitka Valachová. Děti se scházely pravidelně 
ve středu od 16 hodin a vytváří různé dekorace a výrobky z přírodních materiálů, které 
vystavují v přízemí OÚ. 28. listopadu děti pracovaly na výrobě vánočních ozdob. Ruda 
Riga zahájil pro děti od 12. února výuku v Pěvecko-hudebním kroužku 5. prosince při 
zdobení vánočního stromku dětskými ozdobami vystoupily děti doprovázené hrou na 
harmoniku Martina Pecky. Děti své výrobky přichystaly jako prodejní výstavu a výtěžek 

784 Kč byl použit pro nákupy Klubu. 1. listopadu zahájil činnost také Klub Medvídek 

pod vedením Jitky Hříbkové, který je zaměřený zase na pohybové dovednosti dětí, 
zejména batolat, které se scházely s maminkami v zasedací místnosti ku hraní a 
cvičení každý pátek. 

 

UDÁLOSTI 

 

Povodně 2013 

Následkem vydatných dešťů postihly na počátku června velkou část středních Čech i 
Kolínsko povodně, v jejichž důsledku se vylily z břehů potoky v Úvalech Výmola, v 
Českém Brodě Šembera a v Plaňanech Výrovka. Rostoklaty neprotékají žádné potoky 
ani říčka, nicméně vytrvalý déšť a voda s polí zaplavila průjezd pod železniční tratí na 
silnici Rostoklaty–Tuklaty a do sklepa budovy OÚ pronikla voda (20 cm). Na OÚ bylo 
zřízeno ve dnech 4.-7. června sběrné místo pro Diakonii Broumov, jež darované 
prostředky poskytla povodněmi postiženým oblastem. 

 

Vývěska Pošembeří 

V prosinci byla v rámci projektu Venkovská tržnice na budovu Obecního úřadu čp. 32 i 
v okolních obcích nainstalována vývěska Regionu Pošembeří, mající za úkol pravidelně 

informovat občany o kulturním a společenském dění v regionu. Aktualizace vývěsky 
však probíhají nepravidelně. 

 

Biokoridor v Nové Vsi II 

Státní Pozemkový úřad pro Středočeský kraj prostřednictvím firmy Školky – Montano 
s.r.o. dokončil v listopadu projekt zřízení „Lokálního biokoridoru BK 13 Nová Ves II“. 
Jedná se o 15 m pás na ploše 1,84 ha podél levého břehu Štolmířského potoka, po 
jehož obvodu bylo vysazeno 37 ovocných stromů a 3 544 ks keřů, zabezpečených proti 
okusu zvěří pletivem. Biokoridor navazuje na polní cestu P6, dokončenou v roce 2011. 
Terénní úpravy zesílí ekologickou stabilitu intenzivně zemědělsky obhospodařovaných 
polí. Zvýší se protierozní, vodohospodářská, meliorační a krajinotvorná funkce. Obec 

Rostoklaty by měla po 3 letech převzít biokoridor do svého majetku. 
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Vítání občánků 
V pondělí 10. června v zaplněném kulturním domě obec přivítala 17 nových občánků 

narozených od května 2011. Ruda Riga z Nové Vsi si s dětmi z pěveckého kroužku (zal. 
v únoru 2013) na úvod připravili vystoupení a kvartet zastupitelek Eva Albrechtová – 
Blanka Apltauerová – Emílie Hamtáková – Jaroslava Šermauerová zajistily občerstvení 
zákusky a chlebíčky. Rodiče se zapsali do pamětní knihy a obdrželi dárkové tašky s 
kosmetikou a tradiční body se znakem obce. David Valach pro rodiče s dětmi připravil 
nově fotokoutek s fotografováním. 

 

Obyvatelé a domy 

 

stav ke dni 31. prosince 2013 podle informací OÚ 

 

narodili se: (9) 
 

zemřeli: (5) 

Václav Jougl – Rostoklaty 
Jiří Kabeláč – Rostoklaty 
Marie Kopečná – Rostoklaty 
Miloslav Sejrek – Rostoklaty 
Jaroslav Svoboda – Rostoklaty 
 
nové domy – čp: (4) 

 
domů celkem: 207 (Rostoklaty: 165, Nová Ves II: 42) 
 
nejstarší občané: (4) 

 
obyvatel celkem: 484 

mužů Rostoklaty: 237, žen Rostoklaty: 247 
mužů Nová Ves II: 30, žen Nová Ves II: 37 
 

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. 

 


