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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

 

Ve dnech 23.-24. května proběhly volby do Evropského parlamentu. Ze 393 zapsaných 
voličů uplatnilo svůj hlas 64 voličů, což představuje pouze 17,05 % účast, odrážející 
spíše nezájem místních občanů. Z deseti stran se přes 5 % hranici dostalo 6 stran. 

 

číslo politická strana hlasů v % 

10 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 14 21,87 

7 Koalice TOP 09 a STAN (Starostové a nezávislí) 13 20,31 

14 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 9 14,06 

20 Občanská demokratická strana (ODS) 9 14,06 

24 Strana svobodných občanů 7 10,93 

32 Česká pirátská strana 4 6,25 
 

 

VOLBY DO SENÁTU 

 

Ve dnech 10.-11. října proběhly volby do Senátu. Ze 397 zapsaných voličů odevzdalo 
svůj hlas v 1. kole 146 voličů (37,78 %) a ve 2. kole jen 48 voličů (12,59 %). Zvolení 
senátorkou se dočkala Emilie Třísková z Poděbrad. Milan Rak z Kolína se stal na 2. 
místě postupujícím senátorem. 

 

číslo kandidát volební strana 1. kolo 2. kolo 

1 Třísková Emilie Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 22 16 

2 Lebeda Pavel, MUDr. Republika 3 – 

3 Kárník Pavel, Mgr. TOP 09 + STAN 27 – 

4 Škrabánek Roman Ing. Úsvit 6 – 

5 Davídková Regina, Ing. ANO 2011 35 – 

6 Rak Milan, MUDr. Občanská demokratická strana (ODS) 32 32 

7 Švarc František Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 21 – 
 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 

 

Ve dnech 10.-11. října proběhly Komunální volby do zastupitelstva obce Rostoklaty na 
období 2014-2018. Ze 398 zapsaných voličů v obou částech obce bylo odevzdáno 230 
platných hlasů, což znamená 57,79 účast občanů. Ve volbách se utkaly 2 kandidátky: 
Sdružení nezávislých kandidátů získalo 7 mandátů a strana Za otevřenější Rostoklaty 

získala 2 mandáty. Zvolení zastupitelé: 

 

číslo kandidát volební strana hlasů 

1 Radka Nováková (39) Sdružení nezávislých kandidátů 161 

2 Emílie Hamtáková (66) Sdružení nezávislých kandidátů 157 

3 David Valach (35) Sdružení nezávislých kandidátů 149 

4 Martin Hušner (49) Sdružení nezávislých kandidátů 160 

5 Jaroslava Šermauerová (59) Sdružení nezávislých kandidátů 159 

6 Blanka Apltauerová (61) Sdružení nezávislých kandidátů 149 

7 Eva Albrechtová (56) Sdružení nezávislých kandidátů 148 

1 Hana Černá (50) Za otevřenější Rostoklaty 72 

2 Roman Janků (39) Za otevřenější Rostoklaty 61 
 

ČINNOST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

Zastupitelstvo obce pracovalo v 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. V závěru volebního období se uskutečnilo 8 jednání ZO a 1 veřejná 
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schůze 10. dubna, na níž se projednávaly otázky přechodu dokončené a zkolaudované 

kanalizace na zkušební provoz a průběhu napojování zbývajících nemovitostí na řad. 

 

Rozpočet obce 
Obec v roce 2014 hospodařila se schodkovým rozpočtem, zajištěným vlastními zdroji 
(úspora) z minulých let a dotace: příjmy i výdaje ve výši 24 045 000 Kč. Navýšení 
rozpočtu odráží skutečnost přijetí dotace SZIF a úvěru na stavbu ČOV a kanalizace. 

 

Poplatky 
Pro rok 2014 zůstal poplatek za svoz TKO ve stejné výši jako loni – 600 Kč / poplatník. 
I platba za psy v nemovitosti zůstala ve stejné výši – 100 Kč / první pes a 150 Kč / 
každý další pes. Poplatky za svoz BIO odpadu se od obyvatel nevybírají, svoz probíhal 

v období od dubna do října vždy liché úterky, zatímco svoz TKO sudé úterky. 

 

Zákaz podomního prodeje 
ZO na svém jednání 31. 3. schválilo nařízení č. 1/2014, jímž se od 28. dubna na území 

obce zakazuje podomní a pochůzkový prodej. Reagovalo tak na situaci, kdy prodejci 

obcházející dům od domu obtěžovali obyvatele neodbytnými nabídkami a uzavíráním 
pochybných smluv. ZO přihlédlo také na výsledky ankety, v níž se 20 občanů vyjádřilo 
pro zákaz. Obec nechala informaci o platném zákazu umístit na vývěsku, web, v RZ, i 
na vjezdových tabulích do obce. Obec objednala pro občany u fy D-test samolepky s 
textem „Prodejci nezvoňte“ pro umístění na poštovní schránky. 

 

Přehled získaných dotací v letech 2010-2014 a spoluúčast obce  

 

Poskytovatel 
dotace 

Přidě
lení 

Reali
zace 

Popis projektu Dotace Podíl obce 
Celkové 
náklady 

% 

Ministerstvo 
kultury 

2011 2011 
Statické zajištění kostela, 
odvlhčení objektu 

574 154 63 795 637 949 90 

Ministerstvo 
kultury 

2012 2012 
Oprava truhlářských výplní 
– okna, dveře kostela 

420 000 119 713 539 713 80 

SZIF 2012 
2013
2014 

Tlaková kanalizace a ČOV, 
vč. prováděcí dokumentace 

17 920 484 3 879 193 21 799 677 80 

Úřad práce 2012 2012 
Příspěvek na 1 pracovní 
místo 

53 103 21 700 74 803 40 

Ministerstvo 
kultury 

2013 2013 Fasáda lodě kostela 400 000 71 600 471 600 85 

Úřad práce 2013 2013 
Příspěvek na 1 pracovní 
místo 

74 039 5 545 79 584 90 

Ministerstvo 
kultury 

2014 2014 
Dokončení okapového 
chodníku, fasáda lodě kost. 

405 000 103 752 508 752 80 

Úřad práce 2014 2014 
Příspěvek na 2 pracovní 
místa 

164 157 20 895 185 052 90 

 

Celkem    20 010 937 4 286 193 24 297 130  
 

Nové zastupitelstvo 
Na ustavujícím jednání 3. 11. bylo zvoleno nové devítičlenné zastupitelstvo ve složení: 
  Radka Nováková – uvolněná starostka obce 
  Martin Hušner – místostarosta 

  Blanka Apltauerová – předsedkyně sociální a kulturní komise 
  Bc. Hana Černá – předsedkyně kontrolního výboru 
  MVDr. Emílie Hamtáková – předsedkyně finančního výboru 
členové zastupitelstva: Eva Albrechtová, MgA. Roman Janků, 
            Jaroslava Šermauerová a David Valach. 
Současně byl zvolen nový Osadní výbor jako poradní orgán zastupitelstva ve složení:  
  Ivana Večeřová – předsedkyně, Iveta Vomáčková a Štefan Vejrosta. 

 

OSADNÍ VÝBOR NV II 

 

Osadní výbor uspořádal opět několik kulturních akcí, pečoval o veřejné prostranství v 
Nové Vsi a předsedkyni Ivaně Večeřové se podařil zajistit sponzorský příspěvek 50 000 
Kč od ZZN Polabí, a.s. na zakoupení herního prvku pro dětské hřiště. Z akcí uspořádali 
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členové výboru 21. 6. akci Těšíme se na léto 2014, kde se děti přátelsky utkaly mezi 

disciplínami hod na cíl, chůzi na chůdách, hod balónku na terč, nebo lepení balónků a 
květin. Akce byla podpořena sponzory, ale i vzájemnou spoluprací s českobrodským 
sdružením LECCOS, které zapůjčilo herní prvky. Pro děti byl připraven skákací hrad a 
pro dospělé hudební vystoupení skupiny NO MOnday. Tato kapela zajistila doprovod i 
na Novoveském maškarním reji 23. 8., kde děti se svými rodiči uspořádali kreativní 
přehlídku masek a pohádkových postav. 

 

Martinské posvícení v Nové Vsi II 
Osadní výbor uspořádal v Nové Vsi 15. 11. vlastní Martinské posvícení mimo plán akcí. 
Obě posvícení (rostoklatské i novoveské) se konala nešťastně ve stejný den, což 
zanechalo u občanů smíšené pocity. Novoveští pamětníci vzpomínají že se v Nové Vsi 
pořádalo tradičně Kateřinské posvícení, nikoliv Martinské. Kateřinské slavnosti 

(doloženy 1847) vychází z historie Nové Vsi a vážou se k oslavě patrocinia (zasvěcení) 
novoveské kapličky, stávající na místě dnešního kříže na návsi, zbořené před rokem 
1875. Osadní výbor by při dobré vůli mohl ve spolupráci s obcí tuto tradici v dalších 

letech citlivě vzkřísit. 

 

STAVEBNÍ ČINNOST 

 

Dokončení výstavby kanalizace, ČOV a uvedení v provoz 

Práce na výstavbě kanalizace pokračovaly i v roce 2014. V lednu se dokončilo osazení 
čerpacích šachet a pokládka kanalizačních řadů. Pracovalo se na dostavbě budovy ČOV 
(dlažba, dlažba, vnitřní omítky a střešní tašky). Instalovala se čerpadla. Přívody z 
nemovitosti do šachty utěsnil každý vlastník obcí dodávaným Ergelitem. Všechny 
šachty byly zkontrolovány zástupcem TDI, starostkou a stavbyvedoucím fy Stavitelství 
Řehoř. Obec 24. 2. jmenovala Lukáše Dobřanského a zástupce Karla Svojše jako 
obsluhu ČOV, kteří denně provádí kontroly a správu čistírny, obec je provozovatelem 

ČOV. Obec týž den odsouhlasila podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s fy Řehoř, v 
níž jde o prodloužení termínu kolaudace pro nedokončení asfaltové komunikace u ČOV 
i v obci a výsadby zeleně, travnaté plochy a stromů u ČOV. Druhým důvodem uzavření 

dodatku bylo snížení ceny o dílo ve výši 168 000 Kč, což je výsledek práce technického 
dozoru.  
     5. března proběhla první zkouška provozu ČOV. Obec 31. 3. schválila dodatek č. 

2 pro pořízení a montáž orientačních tabulek, které projektant zapomněl vyčíslit ve 
výkazu výměr = navýšení ceny o 97 050 Kč. 3. 4. byla zkolaudována kanalizace a 
ČOV, o týden později i komunikace u ČOV. 10. 4. proběhla v kulturním domě veřejná 
schůze s cílem informování občanů o dokončované stavbě, průběhu spouštění ČOV, 
postupu napojování nemovitostí a uzavírání smluv. Došlo k osazení 166 čerpacích 
šachet, což představuje 4 992 m hlavních řadů a 3 013 m podružných řadů. 12. 4. 
proběhl pro občany v prostorách ČOV den otevřených dveří. Na ČOV se napojilo 

prvních 20 domů a postupně se napojovaly další nemovitosti (napojení do 31. srpna 
užívali ČOV do konce roku zdarma bez vyměření stočného). 26. 5. se zahájila oprava 
kanalizačního řadu v lokalitě Palace Reality. V průběhu roku bylo zjištěno poškození 
čerpadla u třech nemovitostí vhozením vlhčeného nebo látkového ubrousku do 
toalety. Občané byli několikrát informováni o správném užívání kanalizace. 

     20. 7. proběhla kontrola ze SZIF (dokumenty stavby tlakové kanalizace, výběrové 
řízení, uzavřené smlouvy o dílo, faktury, smlouvy o zřízení závazku, kolaudační 

dokumenty, povolení k provozování, návštěva budovy ČOV, prohlídka čerpací šachty), 
nezjistila žádné pochybení a postoupila dokumenty vyšší kontrole pro přidělení dotace. 
V září poukázal SZIF na účet obce dotaci ve výši 17 920 484,00 Kč, jíž obec splatila 
úvěr u České spořitelny. Obci zůstává tzv. střednědobý úvěr ve výši 2 019 000 Kč s 
úrokem 1,49 % a splatností červen 2018. 
     V srpnu obec dokončila Podmínky napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci 

(kde je kladen důraz na osazení čerpadel stejným výrobcem). V září byl odborem 
životního prostření MěÚ Český Brod schválen obcí vydaný Kanalizační řád. Obyvatelé 
lokality Palace Reality byli poškozeni nečinností developera, který nedokončil svůj 
podnikatelský záměr. V pozemku budoucí komunikace obec roku 2008 položila hlavní 
kanalizační řad vč. přípojek na jednotlivé pozemky. 29. 9. byla po 5 měsíčním 
zkušebním provozu vyměřena a schválena výše stočného na rok 2015, které činí 

40,25 Kč/m3 (roční spotřeba max 35 m3/osoba/rok). Občané s obcí uzavřeli Smlouvu 

o odvádění odpadních vod za každou osobu zdržující se v nemovitosti. 
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KOSTEL SV. MARTINA 

 

Dokončení jižní fasády 
Ministerstvo kultury ČR skrze Program záchrany architektonického dědictví obci roku 

2014 přidělilo dotaci 500 000 Kč na dokončení jižní fasády. Práce prováděla firma 
Status stavební, a.s. z Humpolce, která vyhrála výběrové řízení na obnovu celé lodě 
kostela. Firma převzala staveniště koncem května. Dělníci při otloukání omítek ve 
výklenku gotického okna objevili hnízdo se 4 mláďaty poštolek, tak pracovali s nejvyšší 
opatrností, aby je neohrozili. Poštolky hnízdo opustily koncem června a výklenek byl 
vyklizen, vyzděn a omítnut. V rámci čerpání dotace se po skončení prací na jižní fasádě 
přistoupilo také ke zřízení okapového chodníku fy Jan Jelínek, s.r.o. a instalování 

kované bezpečnostní mříže fy Status stavební, a.s. která umožní větrání kostela a 
částečně ho zpřístupní turistické veřejnosti. Technický dozor za investora obstarával 
opět Miloš Herzog. 

 

Rekonstrukce interiéru 

Po dokončení fasád přistoupila obec k přípravě dotačních žádostí na obnovu interiéru. 

Při prvotním průzkumu stavu omítek v místech zazděného jižního vstupu do kostela 
odhalil restaurátor barokní freskovou výmalbu, tvořenou dvěma kostlivci po obou 
stranách vchodu s plameny a hořícími dušemi, vzniklé patrně kolem roku 1671. Tyto 
unikátní fresky, znázorňující „očistec“, se obec pokusí nechat citlivě zrestaurovat pro 
další generace. 

 

Barokní obrazy a koncert českých filharmoniků. 
Obec v kostele uspořádala 15. 11. koncert dua českých filharmoniků v rámci obnovené 
slavnosti Svatomartinské posvícení. Houslista Jan Kvapil a violoncellista Vladimír 
Manoušek před zaplněným kostelem předvedli dueta od barokních skladatelů Giovanni 
Baptisty Cirri a Carla Stamitze. Po úvodním slovu starostky Radky Novákové došlo ke 
slavnostnímu odhalení 2 kopií barokních obrazů s názvy Milosrdný skutek sv. Martina 

a Korunování P. Marie na hlavním oltáři z roku 1682. Návštěvníci mohli poprvé spatřit 
nový (4.) informační panel o patronu kostela sv. Martina a instalovanou mříž. 

   Obrazy byly z kostela po nesčetných krádežích (od revoluce za 10 let 5x vykraden) 
po roce 1998 z bezpečnostních důvodů odvezeny do úschovy depozitáře Arcibiskupství 
pražského (AP), v obci se na obrazy zapomnělo a pokládaly se za zcizené. V souvislosti 
s obnovou interiéru obec získala od NPÚ černobílé snímky obrazů vzniklé po roce 1958, 

podle nichž se uvažovalo pořídit obrazové náhrady. Na jaře 2014 kronikář obce díky 
informaci kurátora sbírek Podlipanského muzea PhDr. Vladimíra J. Mrvíka, PhD. obrazy 
nalezl a starostka zahájila jednání s arcibiskupstvím. 21. května 2014 se vydala z obce 
na AP deputace tří: starostka obce, kronikář a fotograf Ing. Jiří Sobol z Hradešína, aby 
pořídili fotografie. Tomáš Mukařovský z ateliéru v Českém Brodě vyrobil z fotografií 
velkoformátové tisky, které se usadily do oltářních rámů. Součástí sbírek AP je stříbrný 
pozlacený kalich, ale i třetí obraz Nanebevstoupení páně z postranního oltáře, který 

zloději v prosinci 1997 poškodili a zanechali v kostele. O poslední zmíněné krádeži se 
dochoval článek Martina Vybulky v časopisu Mladý svět č. 19, vydaný 14. 7. 1998. 

 

Příspěvky na opravu kostela. 

Za rok 2014 se díky občanům a příznivcům obnovy kostela zvýšily finanční příspěvky o 
16 005,37 Kč na částku 432 830,32 Kč k datu 31. 12. Z příspěvků obec v roce 2014 
poprvé hradila výrobu kopií 2 barokních obrazů na hlavní oltář v ceně 10 180 Kč. 

 

SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 

 

Příspěvky na spolkovou činnost 
ZO udělilo místním spolkům a Osadnímu výboru finanční příspěvky na tradiční kulturní 

akce v úhrnné výši 81 000 Kč: SDH 22 000 Kč (3 akce), Rybářský spolek 15 000 Kč (2 
akce), TJ Sokol Traverza 15 000 (2 akce), Myslivecké sdružení 20 000 Kč (2 akce) a 
Osadní výbor 9 000 Kč (3 akce). Mimo to fa Status stavební, a.s. provádějící obnovu 
fasády kostela poskytla místním spolkům sponzorský dar ve výši 32 000 Kč, který obec 
v září přijala a rozdělila spolkům rovným dílem po 8 000 Kč. 

 

Sbor dobrovolných hasičů 
V rámci valné hromady konané 22. února 2014 bylo zvoleno nové vedení SDH, do 

jehož středu se probojovalo více žen. 
  Jana Kašová – starostka     Pavel Svatoň – velitel 
  Miroslav Jenšík – jednatel     Helena Vavreková – hospodářka 
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  Petra Kubelková – výstrojářka   Simona Vavreková – vedoucí mládeže 

Miroslav Kaše – vedoucí strategického plánování 
Soňa Kolankiewiczová a Lenka Myjavcová – revizorky 

 
Středočeský kraj v rámci Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek Integrovaného 
záchranného systému (IZS) v květnu 2014 udělil obci dotaci ve výši 477 390 Kč na 
obnovu hasičské zbrojnice pro SDH Rostoklaty. Rekonstrukce se bude týkat hlavní 
budovy (navazující na poštu čp. 4) s garáží, a sice výměny oken, dveří, vjezdových 

vrat, zateplení fasády, střešní krytiny s zateplením, elektrorozvody a instalace EZS 
systému. Budova hasičské zbrojnice leží uprostřed památkově chráněného území, NPÚ 
požaduje osazení dřevěných dveří a oken, zachování klasické omítky, pálenou krytinu 
a klempířské prvky jen pro okapy a svody dešťové vody. 

 

Mimo zajišťování protipožární ochrany a účast v župní hasičské soutěži pořádal SDH 
pro občany tradiční akce Country bál 22. 2. s kapelou Buffalo Bill, Pálení čarodějnic 
30. 4. se stavěním máje, nebo 5. ročník Rostoklatské drakiády 18. 10. 

 

Podlipanská liga 
Pořádání hasičských závodů 3. kola 14. ročníku Podlipanské ligy připadlo na sobotu 24. 
5. V kategorii přípravka startovala na fotbalovém hřišti 4 družstva, z mladších žáků 8 
družstev, ze starších žáků i mužů po 11 družstvech a ženy nastoupily z 8 družstev. 
Součástí a zpestření zprvu zamračeného dne obstaraly Rostoklatské rozstřely. Při nich 
dva soupeřící týmy běží současně k terči a vítězem se stane ten, kdo rychleji zasáhne 

terč proudem z hadice. 

 

TJ Sokol Traverza 
40. výročí založení klubu FK Traverza Rostoklaty 

Traverza oslavila 13. září výročí vzniku fotbalového klubu (1974-2014) mistrovskými 
utkáními stylově. Rostoklaty B porazily Plaňany B (5:0) a Rostoklaty A porazily Pečky 
B (3:0). Vyvrcholení slavnostního dne proběhlo v kulturním domě za doprovodu kapely 
Jari Kurri Band. Traverza (po 14 letech) 28. srpna založila fotbalovou přípravku z 

bezmála 20 přihlášených dětí ve věku 5-11 let a podpořenou finančním darem obce ve 
výši 10 000 Kč. Večer patřil zhodnocení úspěchů za 40 let. A-týmu se podařilo 
probojovat 2010 do nejvyšší okresní soutěže a B-mužstvo (zal. 2006) zvítězilo 2013 

ve 4. třídě. Nejviditelnějším hráčem byl kapitán A-týmu R. K., jehož vyhlásili klubovým 
Fotbalistou čtyřicetiletí. K tomu ovládal historickou tabulku střelců se 180 brankami. 
Druhým se stal současný trenér B-týmu P. F. (152) a třetí ex-prezident Traverzy M. N. 
(104). 
     Z nesportovních úspěchů hráčů Traverzy se sluší uvést získání Zlatého slavíka M. 
Peckou a jeho hudební kapelou Divokej Bill. Bývalý hráč P. F. dosáhl úspěchu v podobě 
20 let fungujícího hudebního mega festivalu Rock for People. Řadu hudebních akcí 

organizoval obránce J. P., z nichž nejúspěšnějším byl domácí festival Traverzafest 2007 
a 2008 pro více než 1000 diváků. Velkým momentem se stalo uvedení dvou členů do 
klubové Síně slávy: B. N. (jeden z nejskalnějších fanoušků) a trenér B-týmu P. F. 
(první 100 brankový kanonýr). 
     Traverzané vzpomenuli minutou ticha na zemřelé hráče: Zdeněk Dlouhý, František 

Greguš, Bohumil Holub, Jaroslav Jelínek starší, Ján Menšík, Miloslav Slezák, Václav 

Zajíc a Ladislav Pažout. Nevšedním momentem večera se stal symbolický svatební 
dvojobřad pro novomanžele J. a R. S. a Z. a K. K.. Vznikla brožura o historii Traverzy a 
byl k dostání upomínkový suvenýr se symbolikou slavnosti „Traverza 40“. 

 

Záchrana fotbalového hřiště 
V listopadu 2012 byl schválen zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s 

církvemi a náboženskými společnostmi. Úřad pro zastupování státu ve věcech majet-
kových (ÚZSVM) koncem listopadu 2013 obec informoval, že církev požádala o vydání 
pozemků parcela 433/4 (místní komunikace) a parcela 740 (ostatní plocha, sportoviště 
a rekreační plocha) v k.ú. Rostoklaty. Starostka měla ÚZSVM doložit doklady o tom, že 
sportoviště bylo zřízeno v souladu se stavebními předpisy. Doložila, že pozemek byl 
zanesen do Územního plánu obce v roce 2002, vynětí pozemků ze zemědělského půd-

ního fondu se však nepodařilo dohledat, došlo k tomu před rokem 1974. Po doložení 
potvrzení ze stavebního odboru MěÚ Český Brod, že místní komunikace III. třídy slouží 

jako přístup k obytným domům a hřišti. Na základě této úřední a dokládací procedury 
ÚZSVM v březnu 2014 doporučil nevydat pozemky hřiště církvi. 
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Nohejbalový turnaj 

FK Traverza uspořádala v červnu nohejbalový turnaj s účastí 28 hráčů z 9 týmů nejen 
z Rostoklat. Vítězem se stal tým z Kounic. 

 

Rybářský spolek a Myslivecké sdružení 

Rybáři pořádali 3. 5. klasické Rybářské závody v rámci Otevírání rybníka doplněné o 
grilování, pivo a hudební doprovod kapely Zvířátka pana Krbce. 20. září následovala 
akce Prázdniny jsou fuč, kdy se děti účastnily přátelské soutěže v lovu ryb ale i jízdě 
na koloběžkách. Myslivci v úvodu roku 11. ledna v kulturním domě uspořádali ples pod 
názvem Myslivecké halali. 

 

UDÁLOSTI 

 

Toulavá kamera, propagační video a turistický článek 

25. ledna navštívili obec tvůrci oblíbeného pořadu České televize Toulavá kamera 
Roman Šulc a kameraman Jan Kubka, aby pořídili dotáčky o kostele sv. Martina k 
reportáži o břežanské pálenici. Starostka Radka Nováková na kameru představila 

průběh rekonstrukce kostela. Vedoucí projektu ČT Iveta Toušlová ale reportáž zrušila a 
neodvysílala, protože část o břežanské pálenici jevila znaky skryté reklamy. Po zrušení 
reportáže Toulavé kamery se obec s tvůrci dohodla na sestříhání videa. 20. 3. vznikl 
propagační 2,10 minutový klip, který byl umístěn na webové stránky obce. 

   Roman Šulc mezitím publikoval ve vydání z 27. 2. 2014 měsíčníku Turista článek o 
rostoklatském kostele, kde se objevily zcela nové objevy zjištěné kronikářem, např. 
o působení mistra Jiřího z Boru, nebo o vlastnických poměrech u selských usedlostí čp. 
6 a čp. 14. 

 

Vlakové výluky 
V souvislosti se stavebními pracemi na železničním koridoru Praha-Běchovice – Úvaly – 
Český brod přistoupil provozovatel drážní dopravy Správa železniční dopravní cesty 
(SŽDC), s.o. k omezení přepravy a nasazení výlukového jízdního řádu. Pro zastávku v 
Rostoklatech to znamenalo zřízení improvizovaných nástupních ostrůvků podél nulté 
koleje, nástup a výstup byl cestujícím umožněn pouze prvními dveřmi soupravy a po 

dobu výluky nebyla na zastávce umožněna přeprava kol a vozíčkářů. 

 

Den Rostoklat – Dětský den 
Obec se 31. 5. ujala organizování slavnostního dne za podpory spolků, které připravily 
vědomostní a sportovní soutěže (např. zatloukání hřebíků). Slunný den zahájil nástup 

mažoretek z Českého Brodu, nejen pro děti byla připravena ukázka zásahu a základy 
bezpečnosti v režii strážníků oddělení Policie ČR v Českém Brodě (policejní vůz, náčiní 
s donucovacími prostředky, motocykl). Závěrem si každý z dětských účastníků (jichž 
letos dorazil rekordní počet) vylosoval cenu v tombole. 

 

Výstava k 110. výročí pošty v Rostoklatech 
Rakouské ministerstvo obchodu vydalo 24. 4. 1900 výnos, jímž povolilo na Českém 
území zřízení poštoven (poštovních sběren). 16. 7. 1904 byla otevřena poštovna v 
Tismicích, Přistoupimi, Viticích a Rostoklatech, která začala své služby poskytovat v 
obecním domku čp. 4. Prvním správcem se stal Jan Svoboda z čp. 10, obchodník a 

pokladník Spořitelního a záložního spolku, mající na starosti dodávky korespondence 

pro obvod Rostoklaty, Limuzy, Břežany, Novou Ves a užívající razítko s českoněmeckým 
textem * ROSTOKLATY / ROSTOKLAT *. S českobrodským poštovním úřadem měla 
poštovna spojení 2x týdně. Roku 1907 obecní domek a poštovnu zničil obrovský požár 
obce a budovu (tak jak ji dnes známe) nechal dle plánů z 27. června 1908 postavit 
starosta Václav Novotný. V největší místnosti o 3 oknech se zřídila opět poštovna, v 
další části obecní byt a oddělená šatlava obecního strážníka s vlastním vstupem. 
   15. května 1919 byla poštovna povýšena na samostatný poštovní úřad. Jan Svoboda 

se stal listonošem pro Rostoklaty, Limuzy, Novou Ves a František Horký měl na starosti 
Břežany a Černíky. První poštmistrovou se stala Marie Piskorová z Haker, ubytovaná v 
bývalé školní světnice čp. 4a. Pošta začala používat kulaté razítko „ROSTOKLATY“ s 
datem zpracování listovní zásilky. V roce 1925 se na poště zřídil veřejný státní telefon, 
v roce 1969 automatická telefonní ústředna, k níž se do 10 let připojilo 39 domácností. 
V roce 1973 bylo poště a jejímu obvodu přiděleno směrovací číslo 281 71. 
    Obec 19. července uspořádala u příležitosti 110. výročí pošty výstavu v kostele sv. 

Martina. Historické fotografie, pohlednice a mapy s ukázkou školní expozice z výstavy 
Podlipanského muzea v Českém Brodě byly doplněny o výklad kronikáře. Návštěvníci si 
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poprvé mohli prohlédnout také na zdi odkryté barokní fresky s kostlivci a za 7 Kč 

zakoupit novou pohlednici obce Rostoklat s opraveným kostelem od Davida Valacha. 
Je to po 13 letech (2001) nově vydaná pohlednice, poprvé se znakem obce. 
   Letošního roku se služby České pošty v Rostoklatech změnily v motorizovanou 
roznášku listovních zásilek. Paradoxně v 110. roce trvání zdejší pošty hrozilo dokonce 
uzavření pošty z personálních i technických důvodů. Obec na základě negativních 
ohlasů občanů zažádala nadřízenou služebnu v Českém Brodě o vrácení roznáškové 
služby místní poštmistrové a jedná o zachování pošty v Rostoklatech. 

 

Historie domů v Rostoklatech 
Na návrh kronikáře ZO 25. února 2013 rozhodlo o pořízení soupisu (knihy) o historii 
domů a obyvatel Rostoklat. Domy Nové Vsi II zpracoval Ing. Zdeněk Bambásek, Csc. 
roku 2002. Rostoklaty částečně zpracoval ředitel školy, první kronikář obce František 

Holub k rokům 1785 a 1923, další kronikáři přidali soupisy domů z let 1948, 1978 a 
2007. Podnětem byla jednak práce pana Bambáska, ale i myšlenka bývalého starosty 
Josefa Lukáše zpracovat knihu o domech i pro Rostoklaty. V průběhu let 2013–2014 

byly získány a zpracovány materiály z archivů pro chronologické zjištění vlastnictví 
jednotlivých domů a obyvatel, které bylo možné u nejstarších selských usedlostí 
vysledovat až k roku 1631. Vznikly tak karty k jednotlivým domům (čp. 1–165), kde se 
soustředily ucelené údaje od zjištěné výstavby domu, jeho vývoje, inventáře, života 

usedlých rodin, vlastnických změn, živelních katastrof (požárů), chovu zvířectva, až po 
rozlohu polí, zaměstnání obyvatel až po současné majitele, které nebyly dosud 
zpracovány a samozřejmě od roku 1955 do současnosti s vyloučením citlivých údajů. 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Vítání občánků 
V úterý 24. června proběhlo v kulturním domě vítání 6 nových občánků. Zastupitelky 

Blanka Apltauerová a Jaroslava Šermauerová napekly zákusky. Po slavnostním 
proslovu se rodiče zapsali do Pamětní knihy. Noví občánci obdrželi tradičně trička se 
jménem a znakem obce a David Valach pořídil pro rodiče pamětní fotografii. 

 

Obyvatelé a domy 

 

stav ke dni 31. prosince 2014 podle informací OÚ 

 

narodili se: (10) 
   
zemřeli: 
  František Burian – Rostoklaty  Danuše Lauberová – Rostoklaty   

  Rudolf Mach – Rostoklaty  Květoslava Svobodová – Rostoklaty 
 
František Burian (*17. 11. 1926 – †11. 10. 2014) 
starosta obce Rostoklaty po 3 období (1990-2002). Díky jeho práci a úsilí získala obec 
do majetku budovu kabin na hřišti a kulturní dům čp. 27. Roku 1998 se v obci zahájily 
komplexní pozemkové úpravy a zřídila se spojovací silnice Rostoklaty – Nová Ves II. 
Roku 2002 byl do obce přiveden skupinový vodovod Škvorec – Břežany II (v Nové Vsi 

o 2 roky později). Aktivně pracoval také ve Svazku obcí pod Klepcem (1999), mající za 
cíl plynofikaci obcí. 
 
nové domy – čp: (6) 
 
domů celkem: 213 (Rostoklaty: 168, Nová Ves II: 45) 
 
nejstarší občané: (4) 

 
obyvatel celkem: 501 
mužů Rostoklaty: 208, žen Rostoklaty: 212 
mužů Nová Ves II: 42, žen Nová Ves II: 39 

 
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  
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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. 

 


