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Slovo starosty
Vážení čtenáři, právě třímáte v rukou 

první letošní vydání Rostoklatského 
Zvěstovatele. Vyšel s lehkým zpožděním, 
ale o to obsáhlejší bude. Kromě 
klasických článků o odpadech, které ale 
nesou informace, které je potřeba stále 
opakovat, se můžete začíst do článků od 
spisovatele Jana Psoty. Připravil pro nás 
článek o historii Sboru Dobrovolných 
Hasičů v Rostoklatech a také historické 
okénko, kterým nahlédneme na naše 
obce do první poloviny minulého 
století. Další článek je věnován stavební 
uzávěře a pohnutkám, které nás vedly 
k podniknutí kroků k jejímu vyhlášení na 
části území naší obce. Nebudou chybět 
fotografi e obce zahalené v zimním 
kabátě a pozvánky na ty akce, které 
lze v této složité době pořádat. I přes 
nepříznivý vývoj situace jsme odhodláni 
navázat na loňskou Podzimní výsadbu 
stromů a letošní cíl není o nic menší, 

je jím vysázení 75 ovocných stromů 
v lokalitě za čistírnou odpadních vod 
v Nové Vsi II. Individuálně se může 
každý z nás zapojit i do úklidové akce 
Ukliďme Pošembeří. 

Dne 1. března to byl přesně rok 
od potvrzení prvního případu 

onemocnění nemocí COVID-19 na 
území ČR. Společnost si prošla různými 
náladami, od hrozby lynčování prvních 
osob, u kterých byla nemoc potvrzena, 
euforií z letních rozvolnění opatření až 
po pohrdání, vysmívání se a obcházení 
vládních opatření.Věřím, že po roce 
zkušeností málokdo považuje tuto 
nemoc za obyčejnou „chřipečku“, 
jak byla zpočátku nemoc některými 
lidmi zlehčována. Asi každý z nás má 
někoho ve svém okolí, kdo nemoc 
prodělal a mohl mu tak předat osobní 
zkušenost. Tyto řádky píši v době 

nejtvrdšího lockdownu, který zatím 
naše země v rámci pandemie nemoci 
COVID-19 zažila. Opatření se o tolik 
neliší od těch, které byly před rokem 
touto dobou, ale je znát mnohem vyšší 
tlak na jejich dodržování. Nenechme si 
však zkazit radost z nadcházejícího jara. 
Pevně doufám, že společnými silami 
a zodpovědným přístupem každého 
jednotlivce pandemii překonáme, a již 
brzy se setkáme na některé společné 
akci. Pokud by se kdokoliv z Vás ocitl 
v souvislosti s pandemií nemoci COVID 
19 v těžké a obtížně řešitelné životní 
situaci, nebo věděl o takové osobě ve 
svém okolí, neváhejte se na nás obrátit, 
pokusíme se najít řešení. 

Přeji příjemné počtení, pevné zdraví 
a prosluněné jarní dny všem naším 

čtenářům.
Jiří Mokošín
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Betlémské světlo
Na Štědrý den v kostele sv. Martina v Rosto-

klatech  jsme měli možnost  si  donést  domu 
Betlémské  světlo.  Jako  organizátorynás  potěšil, 
navzdory  pandemickým  opatřením,  veliký  zá-
jem ze  stran občanů. Vzhledem k silnému větru 
to byl mnohdy nadlidský výkon donést světýlko 
až  domů.  Nejeden  spoluobčan  se  vracel  i  dva-
krát. I před všechna úskalí to byla velice příjem-
ná akce. Lidé využili cestu pro Betlémské světlo 
k  procházce  po  naší  obci,  kde mohli  obdivovat 
vánoční výzdobu jednotlivých domů.  (Maják)
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Jubilanti
leden z Rostoklat
Váňová Lýdie
Kaprasová Hana
Vernerová Dagmar
Mokošínová Květoslava
Konečná Věra
Hrábek Jaroslav
Strnad Jaroslav
Mestek Josef
Stejskal Jaroslav
Nezavdal Bohuslav
Košťál Jan
Chrpa Stanislav
Šermauer Květoslav
z Nové Vsi II: Albrechtová Eva

únor z Rostoklat
Křečková Eva
Hegedüshová Venuše
Domitrek Ján
z Nové Vsi II: Šmídová Vlasta

Zemřeli: prosinec Helena Jelínková 
a v únoru Anton Novotný

Výše poplatku stočného 
pro rok 2021
Výše poplatku je 40 Kč/m3 bez DPH, 
44 Kč s DPH. Nadále se spotřeba určuje 
podle směrných čísel, tj. 35 m3/rok/os. 
Poplatek za 1 osobu a rok činí 1 400 Kč 
bez DPH, 1 540 Kč s DPH. Pokud ve vaší 
domácnosti nastala změna, především 
v počtu osob v domě, informujte nás 
o této skutečnosti. Fakturace proběhne 
v měsíci březnu.

Nové, mobilní číslo do kanceláře  
OÚ Rostoklaty
721 672 333 je nové telefonní číslo, na 
které se v pracovní dobu a v úředních 
hodinách dovoláte administrativní 
pracovnici obce a účetní paní Věře 
Foučkové.
Na toto číslo bude přesměrována pevná 
linka do kanceláře OÚ, která ale bude 
fungovat i nadále.

Úřední hodiny pro veřejnost OÚ 
Rostoklaty - pokaždé jinak
Vzhledem k opatřením vlády v boji 
s pandemií nemoci COVID-19 
doporučujeme sledovat aktuality na 
webu, případně nás předem telefonicky 
kontaktujte. 

Upozornění: Uvedená forma zveřejňování 
jubilantů je v souladu se Směrnicí na ochranu 
osobních údajů (GDPR). Pokud si nepřejete 
být uváděni v rubrice Jubilea, sdělte nám to 
osobně v kanceláři OÚ Rostoklaty čp. 32, 
e-mailem: obec@rostoklaty.cz nebo 
telefonicky na tel.: 321 672 721.

Úklid sněhu 
v zimních měsících
Sněhové nadílky jsme si z kraje letoš-

ního  roku  užili  v  daleko  větší  míře, 
než tomu bylo v letech minulých. Nechci 
na  tuto  skutečnost  lkát,  protože  v  zimě 
má být zima, a sníh k zimě prostě patří. 
I lidová pranostika „Únor bílý, pole sílí“ 
naznačuje,  že  ze  sněhové nadílky  je po-
třeba se těšit. 
Rostoklaty zapadaly sněhem opakova-

ně, a tak jsme poznali více druhů sněhu, 
podobně  jako  Forest  Gump  rozlišoval 
více druhů deště ve Vietnamu. Jednou pa-
daly velké těžké vločky, jindy unášel vítr 
malé vločky ostré jako jehličky. A někdy 
se nám zdálo, že snad sněží  i zespoda ;) 
Na více druhů sněhu je potřeba více dru-
hů nářadí. Obec  je z  let minulých vyba-
vena  frézou,  smetákem  a  hrablem  (vše 
připojitelné k malému kultivátoru). Letos 
jsme  „provětrali“  veškeré  příslušenství. 
Když  už  nebylo  kam  sníh  odhrnovat, 
bylo potřeba jej odfrézovat. Zbytky sně-
hu  jsme  se  snažili  z  povrchu  chodníků 
vymést  smetákem  do  sucha,  aby  se  ne-
tvořily zmrazky. Tato strategie se vypla-
tila,  protože  přišlo  několik  dní  po  sobě, 
kdy teplota zůstávala pod bodem mrazu. 
K solení jsme letos přistoupili minimálně, 
pouze na těch místech, která považujeme 
za riziková. Tím jsou například pěšiny ve 

svahu  u  zastávky  ČD.  Úklid  nám  lehce 
komplikují  správci  okolních  silnic,  kteří 
při zajištění průjezdnosti silnic hrnou sníh 
k nám na chodníky. Děje se tak na státní 
silnici  I/12  a  v  trase  směrem k  zastávce 
vlaku. Naše několikahodinové úsilí je pak 
zmařeno během pár vteřin jízdy sněžného 
pluhu. Dále nás mrzí,  že někteří  občané 
projíždějí sněhové mantinely před vjezdy 
do  svých nemovitostí. Nahrnou  tak  sníh 
na  chodník,  ten  pod  tlakem  pneumatik 
mnohem rychleji zmrzne a  těžce  jej pak 
odsekáváme  z  chodníku.  Na  některých 
místech komplikují úklid špatně zaparko-
vaná vozidla. 
Musím  a  chci  ale  pochválit  ty  z Vás, 

kteří  si  zodpovědně  uklízí  před  svými 
nemovitostmi,  případně  svůj  areál  úkli-
du rozšíří  i k sousedům nebo na veřejná 
prostranství.  Při  letošním  úklidu  sněhu 
nám  také  pomohli  členové  SDH Rosto-
klaty (nejenom kluci z jednotky, zapojili 
se i ženy a řadoví členové SDH). Pomá-
hají ručně odklízet sníh tam, kam se nám 
nevyplatí  zajíždět  s  technikou,  případně 
dojíždí  uklízet  ostrůvky  zastávek  BUS 
a chodníky v Nové Vsi II. Na úklid sněhu 
jsme letos nezaznamenali žádnou stížnost 
a  naopak  si  ceníme  pochval,  které  jsme 
od Vás dostali. Děkujeme. 

Tříkrálová 
sbírka
Vážené dámy, vážení pánové,

chtěl bych Vám ještě jednou 
moc poděkovat za letošní podporu 
Tříkrálové sbírky. V letošním roce 
jsme do kasiček vybrali 84 857 korun. 
Přímo v naší obci Rostoklaty se 
podařilo vybrat 3276 korun a Nová 
Ves II 163 korun. Je to přibližně 
třetina výtěžku z loňského roku, ale 
vzhledem k okolnostem, kdy nemohli 
koledníci chodit po jednotlivých 
domácnostech, je výtěžek pro mě 
osobně doslova překvapivý. Sbírka 
pokračuje ještě v online prostoru, a to 
až do 30. dubna 2021. O výsledcích 
Vás budu v květnu informovat. 
Připomínám, že 65% sbírky se vrací 
do farnosti a že většinu vybíráme pro 
Domácí Hospic nablízku.

S vděčností a s přáním všeho 
dobrého R. D. Martin Sklenář, farář 
Římskokatolické farnosti Český Brod
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K dějinám jednoho sboru
Článek  sepsán  z  lásky  k  Rostokla-

tům a věnován Sboru dobrovolných 
hasičů  v  Rostoklatech  –  každému  muži 
i  ženě,  kteří  musí  vstávat  a  vyběhnout 
kdykoliv  siréna  zahouká,  aby  vyjeli  na 
pomoc k mimořádné události – ochránit 
lidské životy, majetek a zlikvidovat ško-
dy,  zatímco ostatní  spí v bezpečí... Úcta 
vám všem.
Nejničivější požár v dějinách spojených 

obcí postihl Rostoklaty před více než 300 
lety,  kdy  roku  1711  vyhořelo  postupně 
8 selských usedlostí v historickém jádru 
Rostoklat  (čp.  6,  8,  9,  10,  11,  13  a  14). 
O rok později červený kohout páchal ško-
dy i na 4 selských usedlostech v Nové Vsi 
(čp. 11, 13, 4 a 5). Prostředky proti požá-
ru byly na velmi nízké úrovni – ať to byla 
vědra se studniční vodou, žebříky, popří-
padě háky na shazování slaměných došek 
z krovů – v drtivé většině případů abso-
lutně nestačily a tak nezbývalo než vyvést 
z hořícího hospodářství to nejcennější co 
měli – členy rodiny s peřinou a hospodář-
ská zvířata před stavení, kde  jim nezby-
lo nic jiného než s pláčem pozorovat jak 
plameny požírají grunt.
Po  zrušení  patrimoniální  správy 

a  vzniku  samosprávy  se  mírně  pro-
tipožární  ochrana  zlepšila.  Některé 
velkostatkové  dvory  byly  vybaveny 
dřevěnou  erární  koňskou  stříkačkou 
s  pumpou,  savicí  a  hadicí,  pro  kterou 
jste  si  museli  během  požáru  vypravit 
koňské  spřežení,  protože  sama  nepři-
jela.  První  sbor  dobrovolných  hasičů 
byl založen roku 1872 v Českém Brodě 
a brzy po něm následovala okolní měs-
ta a konečně i vesnice jako Rostoklaty. 
Jen Nová Ves II a několik dalších obcí 
z regionu myšlenku založení sboru ne-
podpořily a byly i nadále závislé na po-
moci okolních obcí a sborů. 
Podnět k založení rostoklatského mů-

žeme  dohledat  v  80.  letech  19.  století. 
Z obecních kronik i novinových titulů té 
doby čteme o velkém množství požárů, 

které  sužovaly  obě  naše  obce.  Neby-
lo  tomu  jinak  ani  20.  dubna  1895,  kdy 
o  9  hodině  večerní  postihl  požár  obyt-
né  stavení  starosty Václava  Novotného 
čp. 11 v Rostoklatech a zničil celý kryt 
(krov).  Naštěstí  byl  pohořelý  pojištěn, 
ale  patrně  zde  přetekl  pomyslný  pohár 
plný  vody  a  trpělivosti.  Fantazie  mi-
lovný  čtenář  si  může  domyslet  pomy-
slné  prásknutí  pěsti  do  stolu  a  vyřčení: 
„A dost už!“.
Sbor dobrovolných hasičů v Rostokla-

tech byl založen 7. září 1895 na základě 
usnesení obecního zastupitelstva. Koňská 
stříkačka  byla  zakoupena  u  žižkovské 
firmy Smékal v Praze za 630 zlatých. Při 
valné  hromadě  roku  1896  byli  zvoleni 
první funkcionáři – starosta sboru Václav 
Novotný z čp. 11, velitel sboru František 
Mlch z čp. 9. Sbor měl do začátku 10 čin-
ných  členů  a  když  vstupoval  roku  1896 
do Podlipanské hasičské  župy  (založené 
roku 1884), měl 23 členů včetně 4 sama-
ritánů  (zdravotníků).  Na  valné  hromadě 
roku  1901  došlo  k  personální  obměně 
–  starosta  sboru  Josef Sixta  z  čp.  6,  ve-
litel Antonín Janke z čp. 41 a členská zá-
kladna čítala 13 činných, 6 zakládajících 
a 14 přispívajících členů. V  tomtéž  roce 
postihl Rostoklaty 2. října 1901 novodo-
bý nejničivější požár, který přeskočil na 6 
domovních stavení.
Mezníkem  v  dějinách  sboru  se  stal 

bezpochyby  14.  červenec  1907,  kdy  za 
starosty  sboru Antonína  Janke  z  čp.  41 
a  velitele  Josefa  Bašuse  z  čp.  20  uspo-
řádal  v  Rostoklatech  24.  výroční  župní 

sjezd Okresní  hasičské Podlipanské  jed-
noty, jehož se zúčastnilo 237 uniformova-
ných hasičů z 22 sborů z celkového počtu 
570 hasičů a 28 existujících sborů župy. 
Slavnosti se od župních činovníků dosta-
lo pochvalného uznání.
Světová  válka  zasáhla  do  života  bez-

počtu obcí i spolků a ztráta se nevyhnula 
ani  místní  škole  a  sboru  dobrovolných 
hasičů,  kdy  4.  března  1915  zemřel  ve 
vojenské  nemocnici  v  haličském  (jiho-
polském)  Bílsku  několikrát  postřelený 
Bohumil  Karafiát,  jednatřicetiletý  pě-
šák  12.  záložní  setniny  36.  pěšího  plu-
ku, oblíbený člen sboru, oblíbený učitel 
a jedna z obětí světové války, jejíž jmé-
no je uvedeno na pamětní desce na stěně 
obecního úřadu a dříve jeho působiště – 
bývalé školy.
První poválečná schůze se uskutečnila 

roku 1919 s obnovenou členskou základ-
nou.  Na  valné  hromadě  roku  1922  byli 
zvoleni  funkcionáři  –  starosta  sboru  Jiří 
Sixta  z  čp.  62,  jehož  roku  1924  vystří-
dal ve funkci Břetislav Novotný z čp. 11 
a velitel sboru Jaroslav Adamec z čp. 18. 
Náměstkem velitele a pokladníkem sboru 
byl  Václav  Fiala,  jednatelem  Josef  Ba-
šus a dozorcem nad náčiním Josef Bada. 
Členská základna měla 31 členů (15 čin-
ných,  11  přispívajících,  tři  zakládající 
a  dva  čestné). V  roce  1929  sbor  koupil 
za  36  539  korun  novou motorovou  stří-
kačku,  sbor  měl  61  členů  (19  činných 
a 42 přispívajících) a ve stejném roce se 
v Rostoklatech uspořádalo okrskové cvi-
čení se zdařilým úspěchem.

Dům starosty a prvního starosty sboru 
Václava Novotného čp. 11 v Rostoklatech 
po požáru a nástavbě patra na počátku 
20. století. FOTO: ARCHIV OBCE ROSTOKLATY

Výjezdová skupina Sboru dobrovolných hasičů Roztoklaty (se „z“) s původní stříkačkou roku 
1926 nastoupena před obecním domkem čp. 4.
 FOTO: ARCHIV SDH ROSTOKLATY; POSKYTL MAREK SOLDÁN

zda  zastavitelnost  nebo  nezastavitel-
nost.  V  tomto  případě  by  jistě  případ 
skončil u soudu, a ani teď není vyloučené, 
že u soudu neskončí. Slova developerů se 
totiž z původních slibů o pomoci při vybu-
dování  komunikací  a  chodníků postupně 
měnila na „...máme v týmu právníky, bu-
deme na Vás vymáhat škodu, zmařili jste 
nám investici,… apod.“ 
Poté, co se o záměru vyhlásit stavební 

uzávěru  dozvěděli  developeři,  pokusi-
li se náš názor zvrátit nabídkou, o které 
chtěli,  abych  informoval  občany.  Jestli 
se  vedení  obce  rozhodlo  správně  či  ni-
koliv si můžete udělat vlastní představu. 
Jako  snahu  kompenzovat  negativní  do-
pad na občany obce a v kontextu snahy 
o  navázání  partnerského  vztahu  s  obcí, 
byl obci nabídnut finanční příspěvek ve 
výši  150  000  korun  za  každý  připojený 
pozemek. Celková částka by tedy byla až 
3 900 000 Kč (26 RD x 150 000 Kč). Va-
riantně byly obci nabídnuty dva stavební 
pozemky  v  lokalitě,  např.  pro  vybudo-
vání školky. To se může na první pohled 
zdát  lákavé,  ale  je  potřeba  si  uvědomit, 
že pozemek pro školku ještě neznamená 
postavenou, hotovou školku. Vybudová-
ní  školky  by  odhadem  vyžadovalo  dal-
ších 8–10 mil. Kč z obecního  rozpočtu. 
Případný finanční příspěvek ve výši 3,9 
mil.  Kč  není  samozřejmě  málo,  ale  já 

nyní  vše  přepočítávám na  chodníky.  Za 
3,9  mil.  Kč  bychom  sice  opravili  kus 
chodníku a kus silnice, ale  rozhodně by 
to nestačilo na celou obec, a už vůbec ne 
na obě části obce. Pro představu, kolik by 
se za to dalo opravit, chodníky podél stát-
ní silnice I/12 v Rostoklatech vyšly na 3 
miliony. Tuto nabízenou částku jsme při 
hospodárném vedení obce schopni naše-
třit za dva až tři roky, obec nemá žádné 
dluhy ani úvěry. 
Pohledem běžného občana bych na sta-

rostu, který by na toto přistoupil, nahlížel 
jako na někoho, kdo pohodlí a klid obča-
nů „prodal“ za pár korun, případně „vy-
měnil“  za  neveliký  pozemek,  na  kterém 
jednou může,  ale  také  nemusí  být  škol-
ka. To je ale můj subjektivní názor, veli-
ce by nám pomohlo,  kdybychom slyšeli 
i Vaše názory. Možná v očích některých 
z Vás připravuji obec o možnosti se dále 
rozvíjet a máte na věc odlišný názor. Při 
rozhodování  se  snažím  rozhodovat  jako 
volený zástupce lidu. Ve většině případů, 
kdy  s  občany na  toto  téma hovořím,  cí-
tím  spíše  negativní  postoj  k  parcelování 
polí a nové výstavbě. Když se na podzim 
roku  2020  začalo  kopat  v  lokalitě  „Za 
Hřištěm“, spousta z Vás se nad tím poza-
stavovala a kroutila hlavou. A přitom vý-
stavba v této lokalitě se musela očekávat 
již od roku 2004, kdy proběhla Změna ÚP 

č. 1., která toto území vymezila jako za-
stavitelné. Abych ale byl objektivní, sly-
šel jsem i dva pozitivní názory od našich 
spoluobčanů.  Důvod  jednoho  byl  dosti 
malicherný  (více  možností  k  seznámení 
s dívkami) a druhý občan je v přátelském 
vztahu k jednomu z developerů. K důvo-
du  jeho  pozitivního  postoje  jsme  se  ani 
nedostali,  protože  jsem  začal  odříkávat 
básničku  o  nedostatečných  kapacitách 
škol,  vodovodu,… a dál  to  znáte,  neboť 
jste si to přečetli výše. 
Váš  názor  na  věc  by  nás  ale  upřímně 

zajímal  a  rádi  si  jej  vyslechneme.  Ne-
styďte  se nám  jej  sdělit  při  osobním se-
tkání nebo jej nám třeba napište. Masivní 
výstavba nových domů byla fenoménem 
posledních  cca  15  let  ve  většině  obcí 
v okolí Prahy. Nyní obce pociťují dopa-
dy  těchto  kroků,  a  novým  fenoménem 
tak možná  bude  vyhlašování  stavebních 
uzávěr a spory o vodu, losování míst pro 
prvňáčky  ve  školách  atd...  Myslím  ale, 
že pokud nedovolíme další výstavbu RD, 
stromy  nám  tu  budou  růst  dál,  květiny 
kvést a ptáci zpívat. A jestli je naše ves-
nice  opravdu  tak  skvělá  a  potřebná  pro 
výstavbu domů k bydlení, developeři by 
měli přijít s takovou nabídkou, která obci 
výrazně prospěje, jejíž přínos nebude po-
míjivý a v očích občanů by byl nerozum 
na ní nepřistoupit.  (Jiří Mokošín)

Nové poznatky k plánované 
rekonstrukci mostu přes železniční trať 
V posledním loňském vydání RZ jsme 

Vás informovali o plánované rekon-
strukci  mostu  ev.  č.  24513-1  na  silnici 
z Rostoklat do Břežan  II. Rekonstrukce 
bude  zahrnovat  stržení  celého  mostu, 
navýšení  nájezdů  a  výstavbu  nového, 
vyššího  mostu.  Vše  se  neobejde  bez 
celkové  uzavírky  silnice  mezi  obcemi 
Rostoklaty  a Břežany  II.  Pro  pěší  bude 
zřízena  provizorní  lávka. Ta  ovšem  ne-
bude bezbariérová. Pro matky s kočárky, 
cyklisty, vozíčkáře či osoby se sníženou 
schopností mobility bude velice obtížné 
dostat se na nástupiště zastávky ČD směr 
Praha. Tato skutečnost vedení obce Ros-
toklaty  a Břežany  II  zneklidňovala o  to 
více, když nám projektanty bylo sděleno, 
že  akce  bude  trvat  přibližně  jeden  rok! 
Níže přeposílám vyjádření Mgr. Martina 
Kupky,  náměstka  hejtmanky  pro  oblast 
silniční  sítě,  k  problematice  umístění 
bezbariérové lávky a příslib snahy zajiš-
tění co nejkratší doby realizace samotné 
akce.

Vážená paní starostko, vážený pane sta-
rosto, kolega Petr Borecký mi předal Váš 
mail ohledně připravované rekonstrukce 
mostu ev. č. 24513-1. 

Aktuálně probíhá projekční příprava, 
která je ve fázi předaného konceptu doku-
mentace pro územní řízení. Pro orientaci 
připojuji koordinační situaci a podélný 
řez provizorní lávkou, která bude sloužit 
jen po dobu výstavby. Bezbariérové řešení 
provizorní lávky s rampami do výšky 10 m 
je s ohledem na kolizi s ostatními mostními 
objekty a samozřejmě také s ohledem na 
finanční náklady nereálné. Výtah pro pro-
vizorní lávku je bohužel rovněž finančně 
i technicky neúnosné řešení.

V rámci zpracování PD a dokumentace 
pro zadání stavby budeme s projektantem 
řešit plán organizace výstavby tak, aby-
chom co možná nejvíce zkrátili termín sa-
motné stavby, aby omezení dopravy a pě-
ších bylo co možná nejkratší. Pro ilustraci 
ještě posílám fotografii provizorního scho-
diště z jiné stavby (Vršovice), které je na 

naší stavbě navrženo v podobném rozsahu. 
Uděláme všechno pro to, aby výstavba ne-
trvala jeden rok, ale mnohem kratší dobu. 
Rádi bychom ji vměstnali do šesti až sedmi 
měsíců (toto bude upřesněno v plánu a or-
ganizaci výstavby v rámci dokumentace 
pro provádění stavby). Dobu realizace vlo-
žíme i do přísných podmínek zadávacího 
řízení na zhotovitele stavby a budeme také 
sledovat v pravidelných kontrolních dnech 
plnění všech dílčích termínů. 

Pro úplnost uvádím, že šířka budoucího 
jednostranného chodníku na mostě bude 
standartních 1,5 m. 

Jsem samozřejmě připraven doplnit 
i další informace. Naladění veřejnosti 
a komplikace spojené s rekonstrukcí mos-
tu samozřejmě chápu. Určitě Vaše občany 
pokorně požádáme o pochopení. Opravdu 
nebudeme schopni i při nejlepší vůli zajistit 
jiné technické řešení provizorního přecho-
du přes železniční trať. 

S pozdravem  Mgr. Martin Kupka, 
náměstek hejtmanky pro oblast silniční sítě
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Odpady, odpady a zase odpady…
Výše poplatku za svoz komunálního 

odpadu pro rok 2021 u nás v obci 
zůstává  na  částce  600 Kč/osoba.  Tuto 
částku odsouhlasilo zastupitelstvo obce 
Rostoklaty, ačkoliv starosta a místosta-
rostka  navrhovali  navýšit  poplatek 
o 200 Kč. Tušili jsme totiž, že s novým 
zákonem o odpadech dojde k razantní-
mu navýšení ceny služeb svozových fi-
rem a provozovatelů skládek. Důvodem 
pro zachování výše poplatku byly oba-
vy  ze  snížené  platební  schopnosti  ob-
čanů v důsledku pandemie nemoci CO-
VID-19. Obec dlouhodobě dotuje svoz 
odpadu, celkové roční náklady na svoz 
odpadu přepočtené na  jednoho občana 
vychází na 1170 korun. Téměř polovi-
nu  (570 Kč)  tedy hradí  obec  ze  svého 
rozpočtu.  Již  nyní,  necelé  dva  měsíce 
od  doby,  kdy  nový  zákon  o  odpadech 
č.  541/2020  Sb.  vešel  v  platnost,  za-
znamenáváme od  svozové  firmy kom-
plikace s odbytem vytříděného odpadu 
a na ně navázané zdražení služeb. Jaké 
konkrétní problémy řeší svozová firma, 
včetně vysvětlení  zdražení  služeb,  vy-
světluje  obchodní  zástupkyně  svozové 
firmy Ing. Petra Javůrková:

Níže uvádíme důvody, na základě kte-
rých jsme nuceni od 1. února 2021 za 
převzetí jedné tuny plastů účtovat část-
ku 2 000 Kč bez DPH.

Za leden 2021 budeme účtovat 
1 400 Kč/t u plastů a 0,- Kč/t u papíru 
– jako na konci r. 2020.

Doposud se výměty (zbytky po třídě-
ní) likvidovali částečně v cementárně 
(v našem případě cca 1/3) a částečně na 
skládce (cca 2/3), přičemž důvod odvo-
zu výmětu na skládku byl pouze ten, že 
cementárna měla plnou kapacitu. Po-
kud byl výmět odvážen na skládku, byl 
ukládán bez poplatku jako TZS (tech-
nické zabezpečení skládky). Nákladově 
tak cementárna i skládka vycházela po-
dobně, zároveň neexistoval žádný limit 
pro výmět, ani žádné omezení, kam se 
výmět odveze.

Nový zákon však od ledna 2021 uklá-
dá limit pro množství výmětu, který vů-
bec po třídění může vzniknout, navíc 
omezil pro rok 2021 limit množství, 
které lze skládkovat (bez omezení pa-
rametru výhřevnosti) a zbytek z povo-
leného množství musí do cementáren, 
či do spaloven odpadů – tedy je povin-
nost je energeticky využít. Pro rok 2022 
nebude možné výmět v podstatě vůbec 
skládkovat.

Co to znamená pro třídírny?
Popisuje Ing. Petra Javůrková ze spo-
lečnosti Nykos:

•  Třídírny nesmí produkovat výmět ve 
množství, ve kterém byl doposud pro-
dukován, k tomu vedou z našeho po-
hledu 2 cesty:

Omezovat původce (obce a další zákaz-
níky) v dodávkách plastů pouze na ty 
plasty, které jsou dále obchodovatelné, 
tzn. do plastů by se vhazovaly např. 
pouze PET lahve. K tomuto kroku zatím 
nechceme přistupovat a zkoušíme pro-
to zavádět změny u nás a budeme vy-
hodnocovat jejich účinnost. Je to však 
jedna z případných konečných variant, 
pokud jiná nezabere, proveditelná je 
pak zejména v DTD systémech.
Druhá cesta, kterou jsme se vydali my, 
je, že jsme nasadili více třídičů a začali 
vybírat i méně zastoupené plasty, které 
zkusíme likvidovat mimo výmět. Budeme 
za ně sice muset platit, ale důležité je, že 
o tyto odpady ponížíme množství výmětu.
•  Díky využití vyššího třídění vzrostly 

na třídící lince personální náklady.
•  Minimální povolené množství na 

skládce je nově zatíženo poplatkem 
800 Kč/t.

•  Cementárny nastavují maximální po-
volené množství přijímaných odpadů 
na jednotlivé dodavatele, což zname-
ná, že se tam opět dá poslat pouze 
část odpadů a díky zvýšenému zájmu 
(třídičky nemají jiné možnosti) zásad-
ně navyšují cenu.

•  Spalovny odpadů – přijímají plastový 
výmět opět s omezeními, jelikož pro 
spalovnu jsou plasty až moc výhřev-
né, cena spalovny pro tyto odpady do-
sahuje až 2000 Kč/t.

Co podniká naše svozová firma 
Nykos/Marius Pedersen? 
Vyjádření obchodní zástupkyně Ing. 
Petry Javůrkové:

„Je nutné si uvědomit, že nebyl v pod-
statě žádný čas na přípravu. Platnost 
zákona o odpadech, který se objevil ve 
sbírce zákonů 31. 12. 2020, začala pla-
tit hned následující den, tedy 1. 1. 2021.

Z naší strany momentálně pracuje-
me na nutném snížení produkce výmětu 
i za cenu vyšších nákladů, aby nedošlo 
k omezení separace v obcích.Zároveň 
hledáme přijatelné odbyty pro vytřídě-
né odpady i vznikající výměty a probí-
hají jednání na všemožných úrovních.
Vzhledem k situaci momentálně nejsme 
schopni sdělit, zda se cena za příjem 
plastů mění naposledy, díky nové legis-
lativě vzniká zatím více chaosu a nedo-
rozumění, proto se Vás pokusíme držet 
v neustálé informovanosti. Dle propoč-
tů stále vychází, že i za tuto cenu se 
plasty vyplácí třídit a to především díky 

odměnám od společnosti EKO-KOM 
obcím, které se od 1. 1. 2021 naštěstí 
navýšily.“

Problematika plastového odpadu:
článek Kateřiny Sejkové na tn.nova.cz:

„S novým zákonem o odpadech přišla 
i řada problémů, které v současné době 
řeší obce a města. Týká se to přede-
vším plastů nevhodných pro recyklaci, 
které ale zároveň nemohou na skládku. 
V nejhorším případě by nový systém 
podle svazu obcí mohl vést k tomu, že 
z části měst zmizí žluté kontejnery.

Problematiku plastového odpadu 
od začátku roku 2021, kdy začal platit 
nový zákon o odpadech, řeší řada měst 
a obcí. Kvůli novele není možné apli-
kovat některé dosavadní postupy, jak 
nakládat s určitými frakcemi tříděného 
odpadu.

Na třídících linkách se totiž nově 
uplatní pouze PET láhve, tvrdé obaly 
na drogistické zboží a folie. Ostatní 
plasty linky nevezmou a nedají se podle 
tohoto zákona odvézt ani na skládku. 
Podle Svazu obcí a měst ČR tak hrozí 
kolaps celého systému třídění v obcích.

„Pokud třídící linky nebudou moci 
podle nového zákona odbavovat všech-
ny své výstupy, pak hrozí, že od obcí 
budou přijímat jen plasty obsahující 
výhradně zaručeně obchodovatelné 
složky,“ vysvětluje místopředseda sva-
zu Pavel Drahovzal.

O problematice svaz jedná s minis-
terstvem životního prostředí, obalovou 
společností EKO-KOM a Českou asoci-
ací obalového hospodářství. „Rozhod-
ně nechceme, aby třídící linky zastavily 
nebo adekvátně omezily samotný pro-
ces dotřiďování veškerých plastových 
odpadů,“ říká Drahovzal.

„Nemůžeme občanům říkat, že teď 
mají třídit např. jen PET láhve a za mě-
síc jen kelímky od jogurtu. Z velké čás-
ti obcí by totiž pak mohly zmizet žluté 
kontejnery. A dlouhodobým neřešením 
této situace hrozí demotivace občanů 
pro třídění odpadů,“ dodává.

Česká asociace odpadového hospo-
dářství na problematické body zákona 
upozorňovala už na podzim, než ho 
schválila Poslanecká sněmovna. Tehdy 
představila tři krizové scénáře, z nichž 
jeden hovořil právě o mizejících žlu-
tých popelnicích z měst a obcí. Všechny 
plasty by tím pádem končily ve směs-
ném odpadu.

Druhým scénářem je výrazné zdra-
žení služby svozu plastu obcím a měs-
tům. Třetím je nalepením nálepky „jen 
na PET láhve“ na žluté popelnice. 

Popelnice na bioodpad
Podle asociace by tam ale řada lidí 

stejně házela i další plasty, takže by se 
tím problém nevyřešil.“

Porovnání cen za svoz a likvidaci 
odpadu v loňském a letošním roce
Ing.  Petra  Javůrková  ze  společnosti 
Nykos: 
•  svoz odpadu SKO a BIO – dochází 

k navýšení o 5%, celková cena zahr-
nuje 19 svozů BIO,

•  likvidace SKO – aktuálně platíme 
1 350 Kč/t, na rok 2021 bude sklád-
kovné 1 450 Kč/t – je to bohužel na-
výšení ze strany skládky,

•  likvidace BIO – zde bohužel dochá-
zí k razantnímu navýšení – obec Ra-
dim, která provozuje dotovanou kom-
postárnu, naplnila kapacitu a od léta 
roku 2020 již navážíme na jiné kom-
postárny, kde se za jednu tunu platí 
nedotovaná cena – u BIO tedy dojde 
k navýšení z 210 Kč/t na 450 Kč/t,

•  cena svozu separovaného odpadu se 
navyšuje též o 5%, v případě obce 
Rostoklaty to bude dělat ročně 6.681 
Kč bez DPH/rok navíc,

•  cena za likvidaci plastů a papíru se 
stanovuje dle aktuální situace na trhu 
s druhotnými surovinami,

•  jako u SKO narůstá cena za likvida-
ci i u objemného odpadu, který se též 
vozí na skládku, tj. cena za r. 2021 
bude 1 600 Kč bez DPH/t.

Co proto může udělat jednotlivec? 
Třídit, třídit a zase jen třídit. A nejlépe 
minimalizovat  množství  odpadu,  které 
produkuje. Myslet na to, že cena se od-
víjí od hmotnosti odevzdaného odpadu 
– tzn. do popelnic nevhazovat suť, kte-
rou můžete  odevzdat  zdarma  ve  dvoře 
OÚ.  Neprolévat  popel  vodou,  ale  ne-
chat ho vychladnout a  až poté vysypat 
do popelnice. Na svoz velkoobjemové-
ho  odpadu  nevozit  koberce  a matrace, 
na které celou zimu pršelo. Textil  (ob-
lečení,  obuv,  batohy,  povlečení,  záclo-
ny) nevhazovat do komunálu nebo nosit 
na  svoz  velkoobjemového  odpadu,  ale 
odevzdat do kontejneru na textil v Nové 
Vsi II u dětského hřiště. Zaměřit se na 
třídění  těžkých  odpadů,  jako  je  napří-
klad  sklo,  kov – na  tento druh odpadu 
jsou  tři  kontejnerová  hnízda  v  Rosto-
klatech a jedno v Nové Vsi II. 

P.S.: Harmonogram svozu odpadů, 
za který od Vás schytáváme kritiku, 
nesestavujeme my na obci,ale dle 
logistických možností jej vypisuje 
a sestavuje svozová společnost.

Připomínáme,  že  pokud  není  po-
pelnice na bioodpad v hnědé nebo 

zelené barvě, musí být řádně ozna-
čena, že se  jedná o biood-
pad (nápisem BIO, stará 
samolepka  bio  apod.) 
Děje  se  tak  kvůli  pre-
venci proti záměně s ná-
dobou na SKO při  svozu. 
Jediná nádoba s komunál-
ním  odpadem  znehodnotí 
celou  nakládku  BIO  od-
padu.  Takový  odpad  kom-
postárna nepřevezme a od-
pad  se  uloží  jako  směsný 
komunální odpad na  sklád-
ku.  První  svoz  BIO  odpadu 
v letošním roce proběhne 30. 3. 2021
Dvojí označení nádob (označení bio 

a  současně modrá  nálepka  komunál-
ního odpadu na jedné a té samé nádo-
bě) NENÍ přípustné. 

Jedlé oleje a tuky
Upozorňujeme,  že  sléváním  přeby-
tečného oleje a tuku z domácností do 
zvláštních  nádob  předcházíte  poru-
chám  na  čerpadlech  v  kanalizačních 
šachtách.PETku s jedlým olejem mů-
žete dát ke kterékoliv nádobě na od-
pad,  kterou  vyndáte  před  dům.Může 
to být tedy nádoba na směsný komu-
nální odpad, bioodpad, ale i 240 l ná-
doba na plast nebo papír. Důležité: lá-
hev musí být dobře UZAVŘENÁ a je 

nutné  použít  pouze  PET  lahev,  jiné 
obaly nebudou svezeny!!!

Nádoby na jedlé tuky a ole-
je  u  pošty  v  Rostoklatech 
a  v  Nové  Vsi  z  poloviny 
plníte jiným odpadem, než 
na  co  je  určená.  Nevha-
zujte  prosím  do  ní  plasty, 
zbytky jídla, kartony (obaly 
z  poštovních  balíků,  apod.) 
Častým nešvarem je, že olej 
sléváte do původní nádoby 
se  zacvakávacím  víčkem. 
Používejte výhradně šrou-
bovací  víčka,  děkujeme. 

Ačkoliv  pro  Vás  to  končí 
vhozením  odpadu  do  nádoby, 

s Vaším odpadem se ještě dále mani-
puluje. Buďte ohleduplní k pracovní-
kům svozové fi rmy. 

Suť
Připomínáme,  že  občané  Rostoklat 
a  Nové  Vsi  II  mají  možnost  využít 
připravený kontejner na menší množ-
ství  suti.  Několik  občanů  již  této 
možnosti využilo a nás velice těší, že 
odevzdaný odpad neskončil v komu-
nálním  odpadu.  Neváhejte  nás  i  Vy 
kontaktovat  pro  zájem o využití  této 
služby.  I  kbelík  dlaždiček,  několik 
starých  cihel  či  třeba  prach  a  písek 
zametený na dvoře, to všechno nepat-
ří do popelnice a lze odevzdávat bez-
platně ve dvoře obecního úřadu. 
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Vyhlášení stavební uzávěry  
v části obce Rostoklaty
Než  se  dostanu  k  podrobnostem  vy-

hlášení  samotné  stavební  uzávěry, 
dovolím si pár řádků jako úvod do pro-
blematiky. Neuplyne týden, aniž bychom 
na  úřadě  nevyřizovali  dopis,  telefonát 
či  dokonce  osobní  návštěvu  lidí,  kteří 
shánějí pozemky vhodné pro stavbu  ro-
dinného  domu.  Odpověď  je  vždy  stej-
ná:  obec  nevlastní  ani  neprodává  žádné 
parcely,  veškeré  stavební pozemky  jsou 
v majetku soukromých osob nebo deve-
loperů.  Tazatelé  vždy  začínají  tím,  jak 
se  jim v  naší  vesnici  velice  líbí  a  chtě-
li  by  zde  spokojeně  žít  a  založit  rodinu 
atp. Upřímně si myslím, že vzhled obce 
a okolí není tím největším lákadlem, tím 
bude výhodná poloha na trati, která zajiš-
ťuje pohodlné spojení do hlavního města. 
Velikého  zájmu  o  stavební  pozemky 

v  obcích  kolem  Prahy  jsou  si  vědomi 
i developeři.  I  ti  chodí za námi na úřad 
a  předkládají  nám  návrhy  na  změny 
územního  plánu.  Vždy  se  jedná  o  pole 
v  blízkosti  obce,  o  kterém  tvrdí,  že  je 
velice  výhodné  pro  stavbu  rodinných 
domů. Tento byznys je velice lukrativní. 
Ukažme si  jej na příkladu jednoho hek-
taru pole, které má tržní hodnotu kolem 
300  000  korun,  tedy  kolem  30  Kč  za 
metr čtvereční. Po případném prosazení 
změny  územního  plánu  (dále  jen  ÚP), 
nebo  pořízení  nového ÚP,  kdy  se  z  to-
hoto pole, ze kterého ještě před sto  lety 
naši  předci  sváželi  snopy  obilí  žebřiňá-
kem taženým koňmo, stane zastavitelné 
území,  cena  pozemku  vzroste  až  stoná-
sobně. V konečné fázi se stavební poze-
mek prodává i za cenu 3000 Kč za metr 
čtvereční.  Tomu  samozřejmě  předchází 
nutná  jednání  na  příslušných  úřadech, 
zasíťování  pozemků,  u  těch  slušnějších 
developerů  i  vybudování  komunikací, 
chodníků a veřejného osvětlení. 
Každopádně je to byznys, který se vy-

platí. Developeři vždy vidí  jen samá po-
zitiva. Tak například, že 20 nových domů 
znamená 20 nových hráčů do fotbalového 
týmu. Když, ve vší úctě k fotbalistům, po-
minu fakt, že funkční fotbalový tým není 
nezbytně nutnou věcí pro fungování obce, 
tak ze zkušeností víme, že nový občan není 
automaticky fotbalista. Další argument je, 
že  více  občanů  znamená  více  peněz  do 
obecního rozpočtu. Jenže to také není úpl-
ná pravda. Ne všichni, kdo tady trvale žijí, 
zde mají i nahlášený trvalý pobyt. Někdy 
k trvalému pobytu přihlásí pouze děti, to 
proto, aby bylo zajištěné místo ve škole, 
ale  rodiče  si  nechávají  bydliště  ve  své 
rodné obci. Takže z rozpočtového určení 

daní nemá naše obec z takového obyvate-
le (rodiny) žádný příjem, ale pouze výdaje 
(5 500 Kč za žáka na rok, poplatek za svoz 
odpadu je spíše 50 % spoluúčast, zbytek 
hradí obec). A nakonec vždy zazní argu-
ment, že přílivem nových mladých rodin 
nám obec nevymře. Nemám pocit, že by 
naší obci hrozilo vyhynutí, když dětí (do 
věku 18 let) je v obci 140. To je skoro ka-
ždý třetí obyvatel. 
Současné  vedení  obce  nepovažuje  za 

rozumné  rozšiřovat  zastavitelné  území 
obce.  Důvodů  pro  tento  postoj  je  hned 
několik, vyjmenujeme  ty pro nás nejzá-
sadnější:

Nedostatek kapacity škol  
a školek v regionu
Dle  demografické  studie  bude 
k 30. 9. 2025 na ORP Český Brod chy-
bět  661 míst  ve  školách,  o  pět  let  poz-
ději  bude  dle  odhadů  bude  chybět  přes 
1  000  míst.  Nyní  se  konečně  jedná 
o možnostech vybudování svazkové ško-
ly s kapacitou 27 školních tříd, jejíž ná-
klady se podle prvotních odhadů vyšpl-
hají na cca 600 miliónů. Přítomnost této 
školy v regionu jistě zlepší situaci, ale na 
jak dlouho?

Nedostatečná kapacita veřejného 
vodovodu, oslabení vlastních zdrojů 
pitné vody
Vydání  Opatření  obecné  povahy,  které 
zakazuje  čerpání  vody  z  veřejného  vo-
dovodu pro účely mytí aut, zalévání za-
hrádek a napouštění bazénů, je už taková 
každoroční  klasika.  Pokles  tlaku  vody 
ve vodovodním řadu v  letních měsících 
ukazuje, jak se odběratelé opatřením řídí. 
Provozovatel veřejného vodovodu dlou-
hodobě nevydává souhlasy s připojením 
na  veřejný  vodovod  za  účelem  získání 
stavebního  povolení.  Novostavby  tedy 
musejí  jít cestou vlastní studny. Společ-
ného vodoprávního, územního stavební-
ho řízení se účastní i majitelé dotčených 
okolních  nemovitostí.  Máme  za  sebou 
již pár ústních  jednání na místě, a  ta  se 
rozhodně nevedou v přátelském,soused-
ském duchu. Obávám se, že „pustit“ další 
masovou výstavbu (poslední žadatel při-
šel s návrhem 18 domů, ten předposlední 
dokonce  s 26domy) by  se neobešlo bez 
negativního dopadu na stav hladiny vody 
v našich již vybudovaných studních. 

Kapacita kanalizace a ČOV
Kapacita ČOV není samozřejmě neome-
zená. Vyhovět  všem  žadatelům o  rozší-

ření  zastavitelného  území  obce  by  také 
mohlo  znamenat,  že  obec  by  musela 
intenzifikovat  ČOV  již  po  deseti  letech 
po jejím vybudování a spuštění. A to by 
samozřejmě znamenalo další nemalé vý-
daje.  Nyní  ještě máme  určitou  rezervu, 
ale tu si potřebujeme ponechat pro domy, 
které se  ještě nedokončily (10 RD v lo-
kalitě „Za Hřištěm“; v lokalitě „V Louč-
kách“  a  v  ulici  „U  Křížku“  je  dalších 
10 parcel, na kterých se dřív nebo poz-
ději bude stavět; v západní části obce lze 
dle Územního plánu obce realizovat ještě 
jednu ulici, ale neděje se tak, zatím, díky 
složitým vlastnickým vztahům), dále pro 
domy,  které  mohou  vzniknout  „uvnitř 
obce“ na pozemcích, které vzniknou roz-
dělením velkých  zahrad  (viz. Nová Ves 
II, kde vzniklo 6 parcel ze zahrady o vý-
měře 0,5 ha) a nakonec také pro případy, 
kdy  se  zvedne počet obyvatel  v  jednot-
livých  nemovitostech  (dům,  který  nyní 
obývá jeden senior, může za pár let oby-
dlet vícečlenná rodina). 

A nyní k samotné STAVEBNÍ ÚZÁVĚ-
ŘE na části území obce, v lokalitě Tuklat-
ská I a Tuklatská II. Na podzim roku 2020 
jsme byli opakovaně osloveni develope-
rem, který měl v plánu rozparcelovat pole 
v západní části obce, při výjezdu z obce 
ven směrem na Tuklaty vlevo. V  lokali-
tě  by  tak  vzniklo  dalších  26  stavebních 
parcel. Dle  našeho  výkladu ÚP  obce  se 
jednalo o nezastavitelné území, ale radě-
ji jsem si tuto skutečnost ověřil na MěÚ 
v  Českém  Brodě.  Na  první,  neoficiální 
dotaz přes e-mail jsem obdržel odpověď, 
že  území  je  nezastavitelné.  Když  jsem 
v ten samý měsíc požádal o oficiální vy-
jádření, o tzv. „Územně plánovací infor-
maci“, odpověď byla, že území je zasta-
vitelné. Proto jsme začali podnikat kroky 
k  vyhlášení  stavební  uzávěry  v  lokalitě, 
jejíž zastavitelnost nebo nezastavitelnost 
je  dle nás  sporná  a  nevyjasněná. V gra-
fické části ÚP obce z  roku 2002  je  totiž 
řešená lokalita znázorněna jako „Výhled 
2020“,  což  ale  neznamená,  že  po  roce 
2020  se  stává  zastavitelnou  (nyní  se  již 
používá slovo „rezerva“, ale ani ta se ne-
může stát zastavitelnou bez řádné Změny 
ÚP). V této grafické části, na tom samém 
výkresu,  je  ale  hranice  zastavitelného 
území vyznačena tak nešťastně, že zahr-
nuje i lokality ve „Výhledu 2020“. Zda se 
pak při výkladu ÚP přiklonit k „červené 
čárce kolem území“ nebo k „červenému 
šrafování v  ploše“ je pak silně  ovlivněno 
tím,  jaký  má  být  na  konci  výsledek, 

Sluší se jmenovat jednoho z mnoha rosto-
klatských mužů a žen minulosti i současnos-
ti, jehož jméno by nemělo být zapomenuto. 
Velitel sboru hasičů bratr Jaroslav Adamec 
z Rostoklat byl zvolen v letech 1930–1933 
dozorujícím velitelem Podlipanské hasičské 
župy  a  při  jednání  valné  hromady okresní 
župy v Českém Brodě byl 20. února 1938 
jako  velitel  sboru  Rostoklaty  zvolen  do 
funkce nejvyšší a  stal  se župním starostou 
Okresní hasičské jednoty Podlipanské č. 31 
v době, kdy župa sdružovala 47 sborů z ce-
lého Podlipanska! Krátce před 2. světovou 
válkou měl rostoklatský sbor 1. ledna 1938 
celkem 58 členů (21 činných, 34 přispívají-
cích a 3 zakládající).

Roku 1948 byli v nejvyšších funkcích 
rostoklatského sboru starosta Josef Sixta 
a velitel Jaroslav Adamec. V roce 1964 
byla sboru požárníků přidělena Okresní 
inspekcí  SPO  v  Kolíně  nová motorová 
stříkačka PS-8. Roku 1978 byla otevře-
na nová požární zbrojnice, kterou vybu-
dovali  občané  svépomocí. V  roce  1990 
bylo  sboru  za  zastaralý  hasící  vůz  Pra-
ga  RN  přidělena  plně  vybavená  Škoda 
CAS-25  (MATES)  ze  zrušených  zásob 
skladů Civilní  obrany ministerstva  vni-
tra. Roku 2008 byla na střechu hasičské 
zbrojnice instalována nová siréna, která 
je  dálkově  řízena  HZS  Středočeského 
kraje.  Jan Psota

Rostoklaty a Nová Ves před 100 lety
Na  tomto  místě  se  bu-

deme  pravidelněji  se-
tkávat  nad  dějinami  našich 
společných  obcí  Rostoklat 
a  Nové  Vsi  a  to  formou 
menšího  seriálu,  kdy  se  za-
měříme  na  lahůdky  nezná-
mé nebo pozapomenuté his-
torie  vašeho  bydliště,  která 
ještě  nebyla  publikována. 
Budeme se pohybovat  i ně-
kolik staletí zpátky v minu-
losti  a  nezbývá  než  popřát, 
aby vás články bavily a po-
těšily...
Dostal se mi před  lety do 

rukou  adresář  království 
Českého od Aloise Chytila z  roku 1912, 
jež  zajímavě  popisuje  obce  rakouského 
mocnářství krátce před vypuknutím svě-
tové války. Účelem adresáře bylo poskyt-
nout úřadům, firmám a institucím aktuál-
ní  přehled  o  tehdy  dostupných  službách 
a  řemeslech  ve  městech  a  na  venkově. 
Místy jsem do závorek uvedl menší dopl-
nění. Obce Rostoklaty a Nová Ves si žily 
každá vlastním životem. 
ROZTOKLATY  (psáno  se  „z“)  – 

385 obyvatel české národnosti, obec v po-
litickém  a  soudním  okresu Český Brod. 
Poštovní úřad (od 1904 jen poštovna), te-
legrafní stanice a zdravotní obvod v Čes-
kém Brodě, vlaková zastávka Roztoklaty, 
římskokatolická fara Tuklaty. Devítičlen-
né  zastupitelstvo  ustavené  30.  prosince 
1910:  starosta  Jiří  Sixta,  rolník.  I.  radní 
Antonín Adamec,  rolník  a  II.  radní An-
tonín  Janke, hostinský. Členové výboru: 
Jan Procházka,  rolník; Alois Drábek,  ří-
dící učitel; Jan Fiala, kolář; Václav Janke, 
hostinský;  Josef  Sixta,  rolník  a  Jaroslav 
Sixta, rolník. Obecní sluha a strážník: An-
tonín Bendl. Daňové přirážky (přepočítá-

vané na obyvatele) činily – obecní 70 % 
a školní 11 %. Ke jmění (majetku) obce 
patřilo 7,5 korce pole a obecní domek čp. 
4.  Dluhy  činily  14  000  rakousko-uher-
ských korun.
Trojtřídní obecná škola (čp. 32): Alois 

Drábek, řídící učitel; Alois Chábera, uči-
tel a Milada Hladíková, učitelka. Vlako-
vá  zastávka  Roztoklaty  trati  společnosti 
státní dráhy Kolín–Praha (zřízena 1883): 
sloužila pouze pro osoby. V obci  fungo-
val Spořitelní  a záložní  spolek pro Roz-
toklaty a okolí, neobmezeno, který spra-
vovalo představenstvo: Jiří Sixta, statkář, 
starosta; Václav Chlapec z Limuz, kovář; 
náměstek  starosty  Václav  Vorlíček,  rol-
ník; Josef Hladík, rolník a Václav Horyna 
z Limuz, statkář. Podporován 2 členy.

V  obci  fungovaly  3  hos-
tince – Antonín Janke, Vác-
lav  Janke  a  nájemce  Josef 
Strejček Josef, 2 koláři – Jo-
sef Bureš a Jan Fiala, kovář 
– Josef Bašus, obchod smí-
šeným  zbožím  –  Barbora 
Svobodová,  obchod  hospo-
dářskými  stroji  –  František 
Kvasnička  a  trafika  –  Josef 
Strejček.  V  obci  působily 
2  spolky  –  Místní  skupina 
Ústředního  svazu  domká-
řů  a  malorolníků  v  Praze 
a Sbor dobrovolných hasičů 
(založen 1895).
NOVÁ  VES  –  269  oby-

vatel české národnosti, obec v politickém 
a soudním okresu Český Brod. Poštovní 
úřad, telegrafní stanice a zdravotní obvod 
ve tři kilometry vzdáleném Českém Bro-
dě, vlaková zastávka a škola Roztoklaty, 
římskokatolická fara Tuklaty. Devítičlen-
né  zastupitelstvo  ustavené  20.  června 
1910: starosta – Václav Prokůpek, statkář 
čp. 13; I. radní Jaroslav Židlický, statkář 
čp. 11 a II. radní František Strnad, statkář 
čp.  6.  Členové  výboru:  Josef  Dynybyl, 
rolník  čp.  18;  František  Hladík  čp.  20; 
Vladimír Klindera,  statkář  čp. 4; Franti-
šek Kříž, hostinský čp. 8 a Bohumil Šný-
dr, rolník čp. 18. Obecní strážník: Antonín 
Herodes. Daňové  přirážky  (přepočítáva-
né na obyvatele) činily – obecní 73 %. Ke 
jmění (majetku) obce patřilo pole, domy 
a kovárna. Dluhy činily 15 000 rakousko-
-uherských korun.
  V  obci  fungoval  hostinec  František 

Kříž  (i kořalkou); kovář Václav Křeček; 
nájem  polí  Vladimír  Klindera;  obchod 
střižným  zbožím  František  Kříž  (i  ta-
bákem)  a  2  obuvníci  František  Jozífek 
a František Kalaš.  Jan Psota

Rostoklaty na pohlednici prošlé poštou 
roku 1910. Na snímku hostinec Antonína 
Janke čp. 41 u křižovatky státní silnice 
a dům bývalého okresního starosty Václava 
Novotného čp. 11, kde musel být po skončení 
mandátu roku 1905 v okénku pohlednice 
zaretušován nápis „DŮM OKRESNÍHO 
STAROSTY“. 
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Rostoklatští hasiči ve 30. letech 20. století 
u obecního domku – zprava Jaroslav 
Adamec, Oldřich Čečák, Oldřich Soukup, 
Josef Bada, Jan Soukup, František Nekolný, 
Jaroslav Kvasnička, Oldřich Novák a Bohuslav 
Borovička
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