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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Ve dnech 20.-21. října 2017 proběhly v Rostoklatech a Nové Vsi II volby do Poslanecké
sněmovny parlamentu ČR. Ze 385 voličů vhodilo svůj hlas do urny 222 občanů, z nichž
bylo 219 hlasů uznáno za platné. Volební účast dosáhla v obci 57,66 % účasti.
číslo

hlasů

v%

ANO 2011

58

26,48

Občanská demokratická strana (ODS)

37

16,89

Česká pirátská strana

32

14,61

7

Starostové a nezávislí (STAN)

18

8,21

4

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

17

7,76

8

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

16

7,3

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

13

5,93

21
1
15

30

politická strana

Dalším stranám se nepodařilo získat potřebných 5 % hlasů pro vstup do sněmovny.
ČINNOST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce pracovalo v devítičlenném složení: uvolněná starostka Radka
Nováková, neuvolnění: místostarosta Martin Hušner, předsedkyně sociální a kulturní
komise a zároveň předsedkyně finančního výboru Blanka Apltauerová, předsedkyně
kontrolního výboru Bc. Hana Černá, členové zastupitelstva Eva Albrechtová, MgA.
Roman Janků, Ing. Lukáš Kmoch, Jaroslava Šermauerová a David Valach. Během roku
2017 se uskutečnilo 10 jednání ZO a 1 veřejná schůze 13. září 2017 (viz níže).
V zastupitelstvu došlo k personální změně, když ke dni 23. června 2017 podal
rezignaci pro velké pracovní vytížení Lukáš Kmoch. Nahradil ho ve výkonu mandátu
náhradník Ing. Ján Domitrek.
Rozpočet obce
Obec schválila na rok 2017 rozpočet: příjmy ve výši 5 470 000 Kč, výdaje 8 348 000
Kč, včetně splátky úvěru. Rozpočet je schodkový, zajištěný vlastní úsporou z minulých
let výši 2 878 000 Kč.
Poplatky občana
Cena za svoz TKO zůstala pro rok 2017 ve stejné výši jako v předchozích dvou letech
– 600 Kč / poplatník. Platby za psy zůstaly taktéž stejné – 100 Kč / první pes a 150 Kč
/ každý další pes. Cena za vodné byla pro rok 2017 navýšena o 1 % na 48,27 Kč / 1
m³ vč. 15 % DPH. Cena za stočné zůstala pro rok 2018 beze změn, a to 35 Kč bez
DPH / 1 m³ (40,25 Kč vč. 15 % DPH, roční poplatek na osobu je 1 409 Kč s DPH).
Produkce odpadů v obci
Poměrně zajímavou tabulku zaměřenou na produkci tříděného a směsného odpadu za
poslední pětiletí zveřejnila obec v únorovém Zvěstovateli. Z ní vyplynul u komodit BIO
odpadu, tříděného skla, plastu a papíru až dvojnásobný nárůst produkce u místních
občanů, zatímco produkce směsného komunálního odpadu za obec stagnovala až lehce
poklesla (2012–141 tun, 2013–152 tun, 2014–143 tun, 2015–139 tun a 2016–133
tun). Roční produkce odpadu rozpočítaná na občana činila za rok 2015–278 kg a za
2016–258 kg.
Nový systém separovaného odpadu
Obec svolala 13. září do kulturního domu veřejnou schůzi, kde byl obyvatelům obou
částí obce prezentován nový systém ve sběru a nakládání se separovaným odpadem.
Na základě zákazu skládkování recyklovatelných odpadů, který vejde v platnost roku
2024 a s tím spojeným zdražením za jejich likvidaci, obec přistoupila od října 2017 k
nastavení nového systému recyklování papíru a plastu v obci. Občanům byly do každé
domácnosti zapůjčeny modré (papír) a žluté (plast) nádoby o objemu 240 l, a zavedla
harmonogram svozů s měsíčním intervalem. Kontejnery pro třídění plastů a papíru
byly z obou částí obce odstraněny.
Svoz velkoobjemového , nebezpečného a elektro odpadu
V obou částech se opět na jaře a na podzim konal svoz nebezpečného,
velkoobjemového a elektro odpadu. Podruhé byl pro občany na spojovací silnici
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přistaven i kontejner na stavební suť. Pro zabezpečení ukázněnosti při nakládání s
odpadem odpad přebírali v obou obcích od občanů pracovníci svozové služby.

STAVEBNÍ ČINNOST
Výstavba chodníků k železniční zastávce
Obec Rostoklaty vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele chodníků a přístupových cest
při obou stranách železniční zastávky Rostoklaty. Na tento projekt nebylo možné žádat
vhodný dotační titul, obec rozhodla, že bude financování probíhat z obecního rozpočtu.
Výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy, z nichž byla ZO 28. 8. Vybrána firma Silmex s
r. o. z Kolína s nabídkovou cenou 3 688 066,33 korun. V květnu obec doplnila u
chodníku k trati pět nových lamp a byla opravena příjezdová cesta k nástupišti směr
Praha.
Revitalizace obecních rybníků
Na podzim 2016 došla obec ke zjištění, že se v rostoklatském návesním rybníce značně
zhoršila kvalita vody, což je přičítáno nánosům bahna a tlejícímu listí. Poslední čištění
proběhlo podle fotografií a pamětí v letech 1991–1992 svépomocí místními spolky a
dobrovolníky. Špatný stav je rovněž u rybníka v Nové Vsi II. Obec nechala zpracovat
projektové dokumentace na odbahnění a opravu obou vodních děl. ZO 26. února
schválilo firmu ŽP projekt s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 139 150 Kč na
revitalizaci vodních ploch obou rybníků.

KOSTEL SV. MARTINA
Rekonstrukce interiéru
Ministerstvo kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví obci přidělilo
roku 2017 dotaci ve výši 850 000 Kč určenou na pokračování restaurování interiéru.
Stavební firma Design ByHy v interiéru ošetřila cihelnou dlažbu a dřevěná
schodiště v presbytáři vedoucí na postranní oratoře – zbytkové práce v celkové
částce 198 403 Kč bez DPH. V interiéru prováděl letos i nadále restaurátor Mgr. Jan
Chejn odkrývání a konzervování fresek, tentokrát pokračoval na poprsní zdi kruchy,
kde se mu podařilo odkrýt části malované citáty z bible – práce v celkové částce
746 597 Kč bez DPH.
Rekonstrukce exteriéru
Další práce probíhaly na restaurování dřevěných barokních dveří s pískovcovým
ostěním včetně kovaného zámku, při vstupu v ohradní zdi hřbitova, které prováděla
rovněž firma Design ByHy. Zde se projevily vícepráce za osazování kříže a táhla dle
požadavků NPÚ a nutno připočíst k částce 198 403 Kč vícenáklad +42 204 Kč.
Elektrifikace kostela
O zavedení elektřiny do kostela rozhodlo zastupitelstvo obce již roku v 2015, kdy práce
prováděla pod dohledem NPÚ firma Elektro Plus z Brna. Komplexní elektrifikace byla
vyčíslena na částku 340 812 Kč bez DPH a hradila se z příspěvků na obnovu kostela.
V kostele byl zřízen nový přípojný bod, zásuvky, osvětlení v kostele i ve věži a
osvětlení se dočkal i přístupový chodník. Jednotlivé lampy jsou v interiéru
nasměrovány na významné prvky (hlavní a boční oltář, kazatelna, oratoře). Ke
slavnostnímu rozsvícení interiéru došlo 22. dubna 2017 u příležitosti slavnostního křtu
nové publikace o historii domů Rostoklat a Nové Vsi II (viz níže).

Příspěvky na opravu kostela
Příspěvky od dárců a příznivců opravy kostela se z počáteční částky ve výši 59 712,87
Kč během roku 2017 navýšily o 11 748,66 korun tak, že stav účtu k 31.prosinci 2017
vykazoval 71 461,53 Kč. Kromě příspěvku 15 jednotlivců ve výši 4 681 Kč navýšily
účet dobrovolné vstupné od dalších spoluobčanů a návštěvníků na kulturních akcích:
Adventní setkání 1 800 Kč, křest publikace 2 563 Kč a Mikulášská besídka 675 Kč + 25
£ (britských liber, ca 725 Kč).
Svatá mše v kostele sv. Martina
Při pokračující rekonstrukci a restaurátorských prací v interiéru kostela obec částečně
zpřístupnila kostel veřejnosti a domluvila s Římskokatolickou farností v Českém Brodě

strana 3 z 7

uspořádání mše svaté. Mši vedl na svátek sv. Martina v sobotu 11. listopadu 2017 od
10 hodin farář R. D. Martin Sklenář z Českého Brodu.

SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Příspěvky na spolkovou činnost
ZO schválilo poskytnutí finančních darů a dotací spolkům: Myslivecké sdružení
Kč (podpora, Myslivecké halali a Poslední leč), Sbor dobrovolných hasičů 40
(Stavění máje s čarodějnicemi a Country bál), Rybářský spolek nepožádal o
podporu a TJ Sokol 75 000 Kč (30 000 Kč podpora, 19 000 Kč elektřina, 1
vodné, 20 000 Kč benzín, 5 000 Kč akce Nohejbal).

30 000
000 Kč
žádnou
000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů
Požární zbrojnice se stala během roku 2016 terčem útoků strakapouda obecného, který
poškozoval štít fasády na zrekonstruované budově zbrojnice. Obec problém vyřešila
plastovou maketou poštolky, zavěšenou u štítu zbrojnice.
Členové SDH uspořádali tradiční kulturní akce: 18. března 7. ročník Country bálu
v Kulturním domě s kapelou Skupenství z Plzně. Soutěžní tombola byla letos hasiči
obohacena mimo jiné o tři zážitkové poukazy: 1) výherce se měl na jeden den stát
dobrovolným hasičem, sveze se hasičským vozem, načerpá jeho nádrž a bude si moci
zastříkat z vodního děla, 2) Projížďka kombajnem a 3) Vyhlídkový let pro dvě osoby
nad hradem Karlštejn – což byla hlavní cena.
Další z akcí v neděli 30. dubna pořádané Pálení čarodějnic a stavění máje mělo
znamenitý rekord. Členům SDH se podařilo z lesní dopolední výpravy pro máj dovézt a
oholit 29 metrů dlouhý kmen. Ženy ve zbrojnici mezitím vařily kávu, připravovaly
hranolky. Po návratu mužů se grilovala vepřová kýta. Pálení čarodějnice probíhalo na
návsi u rybníka.
Sbor uspořádal po obou obcích 23. září sběr železného šrotu, jehož výtěžek byl
použit pro chod SDH. 21. října uspořádal na fotbalovém hřišti 7. ročník Rostoklatské
drakiády.
TJ Sokol Traverza
44. sezóna rostoklatské Traverzy držela třetím rokem 3 fotbalové týmy – tým A III.
třídy dospělých pod vedením trenéra T. M., tým B IV. třídy pod vedením trenéra R. H. a
tým mladších žáků spojený s Břežany II.
Kromě klasické fotbalové soutěže se místní fotbalisté Traverzy pustili potřetí do
příprav nohejbalového turnaje, jež se uskutečnil 7. května v Rostoklatech. Hry se
zúčastnilo 9 tříčlenných týmů a přihláška hráče do turnaje stála 100 korun. První tři
místa obsadily týmy Švagrobratři, Bobci a Vozejkové. Nejvzdálenější tým dorazil z
Kounic.
Myslivecké sdružení
Myslivci uspořádali v kulturním domě tradiční taneční zábavy, 21. ledna Myslivecké
halali s kapelou JVR Band a vstupným 150 korun, kdy zcela naplněný sál návštěvníků
mohl ocenit nové stoly a židle zakoupené obcí a 9. prosince Poslední leč, taneční
zábavu s kapelou JVR Band.

UDÁLOSTI
Doplnění inventáře Kulturního domu
Starostka Radka Nováková oslovila tři firmy se čtyřmi cenovými nabídkami pro nákup
za účelem doplnění inventáře (20 stolů a 150 stohovatelných omyvatelných židlí). ZO v
lednu vybralo firmu AJ Produkty s cenou 174 724 Kč a dopravou zdarma.
Setkání a výlety seniorů
Třetí rok Jarka Šermauerová a Blanka Apltauerová pořádají setkání se seniory. Akce je
provázena příjemným posezením v zasedací síni Obecního úřadu, kde senioři sdílejí
své vzpomínky nad fotografiemi ze společných výletů, u kávy s moučníkem. Čtvrteční
zimní setkání 2. února od 15.00 hodin navštívilo se zájmem 17 dříve narozených! Jarní
setkání proběhlo 13. dubna, 15. června letní a 12. října podzimní setkání.
Senioři se v počtu 17 výletníků vydali 25. května na společný výlet do lázeňského
města Poděbrady, prohlídkou kolonády, zámeckého nádvoří, městských obchodů a po
společném obědu v Jihočeské restauraci čekala rostoklatské hodinová plavba parníku z
Poděbrad do Nymburka a nazpět. Druhým letošním zájezdem byl 21. září autobusový
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výlet do Českého Krumlova s prohlídkou zámku, města i otáčivého divadelního jeviště.
Autobusovou dopravu hradila obec Rostoklaty. Třetí zájezd se uskutečnil 15. prosince
do Skanzenu v Přerově nad Labem, tentokrát vlakovou a autobusovou dopravou.
Den Země na Klepci 11
Jedenáctý ročník regionální kulturní akce konané 15. dubna na území Přírodní památky
Klepec přivítal potřetí mezi organizátory zástupce s vlajkou obce Rostoklaty. Zahájení
se zúčastnili vlajkonoši Skautského centra Úvaly, kteří dovedli v průvodu pod vlajkami
jedenácti obcí a měst (Přišimasy, Tismice, Hradešín, Úvaly, Rostoklaty, Břežany II,
Doubravčice, Český Brod, Tuklaty a Dobročovice) průvod k lomovým jezírkům, kde
proběhlo taneční vystoupení mateřských školek a mažoretek. Po návratu do stanového
městečka následoval volný program a hudební vystoupení kapely Kam Na Band.
Křest knihy Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II.
Obec Rostoklaty vydala historicky první knihu mapující historickou topografii obou částí
obce. Knihu zpracovával od roku 2013 po 4 roky kronikář Jan Psota a kniha vydaná
Tiskárnou Úvaly Ing. Jana Brajera v nákladu 500 ks byla slavnostně pokřtěna v sobotu
22. dubna 2017 v kostele sv. Martina. Kniha je v prodeji na obecním úřadě za 150,Kč. Křest zahájilo slavnostní vyzvánění na pozdně gotický zvon ve věži kostela ve
13.55 hodin a historicky první rozsvícení interiérového osvětlení kostela po zřízení
elektrických rozvodů. Patrony knihy se stali otec myšlenky zpracování domů, bývalý
starosta obce Josef Lukáš a starostka obce Radka Nováková, která projekt nové
publikace od začátku do konce podporovala. Krátké vstupy proslovů a komentovanou
prohlídku kostela střídal hudební doprovod country kapely Kam Na Band Petra Vančy z
Hradešína. Závěr křtu patřil přes hodinu trvající autogramiádě. Krásným momentem
byla skutečnost, že si drtivá většina občanů nechávala do knihy vepsat věnování nikoli
na jednotlivce ale celým rodinám. Kostel byl doslova zaplněn. Příjemnou atmosféru
dokreslovalo obecním týmem připravené vkusné občerstvení, výstava banerů o
dějinách a promítání prezentace z průřezu rekonstrukce kostela.
Kniha popisuje chronologické vlastnictví domů od 17. století do současnosti na
základě zpracovaných archivních pramenů, ale i historii obou obcí v teoretické části
knihy. Během roku 2016 kronikář zapracoval i rukopisnou topografii novoveských
domů Ing. Zdeňka Bambáska (in memoriam), kterou rozšířil o další vytěžená data. Do
spolupráce se zapojili místní občané, sběratel Ing. M. K. ze Škvorce, nebo Podlipanské
muzeum v Českém Brodě a Střední škola v Českém Brodě-Liblicích, jako původci
unikátních fotografií obce. S ohledem na zachování ochrany osobních údajů byly v
knize po roce 1950 citlivé údaje omezeny pouze na jména držitelů a majitelů. Jeden
občan Rostoklat využil výzvy v Rostoklatském Zvěstovateli a odmítl uvedení jeho
rodiny u historie jeho domu.
Den Rostoklat XIV
Obec Rostoklaty ve spolupráci se všemi čtyřmi místními spolky uspořádala 3. června
14. ročník dětského dne, který zahajovaly mažoretky ze ZŠ Žitomířská v Českém
Brodě. Hlavní atrakcí byli slepečtí vodící psi ze spolku Vodící psi srdcem. Přítomní si
vyzkoušeli se škraboškou a bílou slepeckou hůlkou projít překážkovou dráhu a zjistili,
jak se žije nevidomým lidem. Během dopoledne probíhaly sportovně-vědomostní
disciplíny (největší zájem dětí o tetovací koutek).
Pošta Partner a pošta Rostoklaty
Během února oslovil manažer České Pošty Partner jednoho z místních podnikatelů s
nabídkou spolupráce za účelem zřízení výdejního místa Partner, navzdory rozhodnutí
zastupitelstva z roku 2015 o odmítnutí služby Partner a zachování stávající pošty.
Starostka Radka Nováková s MVDr. E. H. se v březnu setkaly s ředitelkou pobočkové
sítě České Pošty, kde projevily nespokojenost s jednáním manažera.
Na schůzce se obě strany dohodly na změnách otevíracích hodin ke zvýšení
využitelnosti služeb pošty i pro občany okolních obcí. V dubnu 2017 obec vyhlásila
anketu týkající se úpravy odpoledních otevíracích hodin místní pošty, respektive volby
mezi dvěma variantami tak, aby byla služba pošty dostupná i přespolním obyvatelům.
Ankety se zúčastnilo 94 osob s počtem 26 : 68 hlasů ve prospěch 2. varianty návrhu
odpolední otevírací doby (po 14-17, út 14-16, st 15-18, čt 14-16 a pátek zavřeno)
oproti 1. variantě (po-út a čt-pá 14-16 a st 15-18). Výsledek ankety byl zaslán jako
žádost obce vedení České poště o provedení úpravy odpoledních otevíracích hodin.
Změna pracovní doby byla vedením České pošty schválena na zkušební dobu 1 roku s

strana 5 z 7

platností od 3. července, ale s podmínkami: 1) průměrný týdenní úhrn transakcí
neklesne pod počet transakcí evidovaných před změnou otevíracích hodin, 2) v
prodloužených odpoledních hodinách proběhne nejméně 15 transakcí a 3) nebudou
evidovány negativní ohlasy.
Obec Rostoklaty společně s obcemi Semice a Kounice odeslala nesouhlasný dopis
generálnímu řediteli České pošty ve věci nesouhlasu s rušením kamenných poboček a
jejich nahrazením služby Pošta partner. Tento společný dopis podpořily desítky obcí
Středočeského kraje. Stále je tu hrozba, že se manažerům České pošty v obci podaří
přemluvit ke spolupráci podnikatele, jemuž služby Pošty Partner vnutí, což by značilo
automatický zánik kamenné pobočky. V blízkých obcích funguje Pošta partner v
Mochově a v Semicích, kde jsou poštovní služby poskytovány v second handu a v
obchodě smíšeného zboží.
Vandalské útoky na hřišti
Třikrát za období 1,5 roku bylo na hřišti v Rostoklatech zjištěno záměrné nebo účelové
poškozování (naříznutí, naštípnutí) herních prvků – zejména již vyměňovaného orlího
hnízda a lezecké stěny Ladná. Závěsné mechanismy, jako řetězy a lana neznámý
vandal poškodil tak, že by při užívání mohlo dojít ke zranění.
Třetí společné divadelní odpoledne
V součinnosti pětice obcí Rostoklat, Tismic, Přišimas, Břežan II a poprvé i obce Mrzky
bylo uspořádáno 3. společné divadelní představení – derniéru s názvem „Přestupní
stanice“ autorů Jiřího Koukala a Vítka Chadimi. V hlavních rolích tragického příběhu s
prvky humoru vystoupil duet hereček Valérie Zawadská a Lucie Kožinová. Společné
představení, na něž byli zájemci z řad občanů zdarma přepraveni autobusem se konalo
20. května 2017 od 16 hodin v Kulturním domě v Tismicích čp. 135.
Veřejná schůze s lupkovými závody
V pátek 21. dubna se ve volební místnosti obce Břežany II uskutečnila veřejná schůze
se zástupci Českých lupkových závodů, a. s., držiteli práv k těžbě lupků v dobývacím
prostoru na západním katastru obce Břežany II (lokalita Bělka). Po referendum, kdy se
občané Břežan postavili proti těžbě se nyní zástupci firmy pokoušeli prezentovat záměr
těžby včetně refundací pro břežanský obecní rozpočet ve výši do 1 milionu korun ročně
a rozsahem těžby na ploše 60 ha po dobu 50 let. Schůze se zúčastnili jak občané
Břežan II, majitelé pozemků, tak i starostové obcí Rostoklaty, Černíky, Vyšehořovice,
Vykáň, Tuklaty a Horoušany. Starostové jsou proti těžbě, která by měla mít negativní
vliv na obyvatele okolních obcí. S těžbou by mělo souviset zvýšení prašnosti (nečistot),
hlučnosti, zvýšení průjezdů nákladní dopravy a snížení cen pozemků a nemovitostí.
Nové varhany do katedrály sv. Víta
Obec Rostoklaty zareagovala na písemný přípis pražského arcibiskupa Dominika Duky
a předsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty obce Kyjova Františka Lukla rozesílaný
obcím jako žádost o přispění na pořízení nových varhan do katedrály sv. Víta v Praze
symbolickou 1 korunou za každého občana obce. Rostoklaty v březnu po schválení
zastupitelstvem odeslaly dar 511 Kč a připojily se tak k prvním 133 obcím, které se do
projektu pořízení varhan zapojily. Ke slavnostnímu podpisu smlouvy na zřízení varhan,
který se uskutečnil 24. dubna 2017 po 16 hodině v katedrále za přítomnosti kardinála
Duky, přijaly pozvání starostka Radka Nováková a J. V..
Větrná vichřice
V neděli 29. října udeřila na rozsáhlou oblast Čech větrná vichřice, která způsobovala
množství škod – vítr vyvracel stromy, strhával střechy a tašky z domů. Vichřice
napáchala škody na střeše kostela sv. Martina, střeše ČOV, silnici III. třídy do Tuklat
zatarasily popadané stromy a větve, které odklízel SDH Rostoklaty, aby silnici co
nejdříve zprůjezdnil.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků
I tento rok proběhlo vítání občánků. Obec uspořádala 14. června přivítání 11 nových
občánků (6 děvčat a 5 chlapců) s doprovodem téměř 50 ti rodinných příslušníků včetně
starších sourozenců. Maminky obdržely darem od Obecního úřadu květiny, dárkovou
tašku s body tričkem s nápisem „občánek Rostoklat“ a kosmetikou. Stalo se již tradicí
po zápisu do knihy pořídit rodinnou fotografii.
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Obyvatelé a domy
stav ke dni 31. prosince 2017 podle informací OÚ
narodili se: (5)
zemřeli:
Eva Šabaková – Rostoklaty
Ladislav Krejčí – Rostoklaty
nové domy – čp: (3)
domů celkem: 220 (Rostoklaty: 175, Nová Ves II: 45)
nejstarší občané: (4)
obyvatel celkem: 513
mužů Rostoklaty: 214, žen Rostoklaty: 222 – celkem 436
mužů Nová Ves II: 41, žen Nová Ves II: 36 – celkem 77
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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