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PAMĚTNÍ KNIHA OBCE ROSTOKLATY 

A NOVÉ VSI II 

ve Středočeském kraji 
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za kalendářní rok  
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STAROSTA OBCE 

Bc. Mokošín Jiří, v. r. 

 

 

 

 

 

razítko obce a podpis starosty 

Kronikářský záznam obsahuje 9 stran textu 
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Zastupitelstvo obce Rostoklaty a Nová Ves II k 1.1. 2019 

 

 

Starosta   Bc. Mokošín Jiří – uvolněný starosta 

Místostarosta   Kubelka Milan – neuvolněný místostarosta 

Členové zastupitelstva: Albrechtová Eva – členka finančního výboru 

    Apltauerová Blanka – předsedkyně finančního výboru 

    Hanuš Jan – člen kontrolního výboru 

    Houdková Dagmar – členka zastupitelstva 

    Mgr.Martínek Miloš – člen kontrolního výboru 

    Reichová Markéta – členka finančního výboru 

    Svatoň Pavel - předseda kontrolního výboru 

 

Od 1. 12. 2019 došlo ke změnám v zastupitelstvu. Na funkci místostarosty rezignoval Kubelka 

Milan, nahradila ho Reichová Markéta. Dále došlo ke změně u starosty – z uvolněného na 

neuvolněného. Následně byly provedeny i změny v odměňování těchto funkcí. Část povinností a 

spojenou administrativu starosty převzala nová místostarostka.  

 

 

Rozpočet obce pro rok 2019 

Příjmy:   9 709 000,- Kč 

Výdaje:           10 492 000,- Kč 

Rozpočet je schodkový, rozdíl ve výši 783 000,- Kč bude kryt z vlastních zdrojů. 

Poplatky občana 

Cena za svoz TKO:  600,- Kč/os. 

Pes   100,- Kč/ psa, druhý a další 150,- Kč 

Stočné    35,- Kč m3 bez DPH/rok/os. 

Vodné    44,23 Kč m3 bez DPH – zdražení o 0,4% 
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Produkce odpadů v roce 2019 

Směsný odpad   109,86 t 

Bio      63,53 t 

Sklo       10,9  t 

Plast      12,47 t 

Papír, lepenka     13,42 t 

 

 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

Jarní svoz VO a NO proběhl 18. 5. 2019 a podzimní svoz dne 26. 10. 2019 

 

Spolky a zájmové organizace 

Na zasedání zastupitelstva dne 28. 1. 2019 bylo schváleno přidělení finančních darů spolkům na 

činnost pro širokou veřejnost obce: 

Myslivecký spolek Rostoklaty ve výši: 30 000,- Kč 

SDH Rostoklaty   45 000,- Kč 

TJ Sokol  Rostoklaty   35 000,- Kč 

 

Volby do Evropského parlamentu 

Ve dnech 24. a 25. 5. 2019 se konaly volby do Evropského parlamentu. Voleb se zúčastnilo 105 

občanů z 392 zapsaných v seznamu voličů, což představuje účast 27% voličů. 

ODS získala:     25 hlasů, tj. 23,8% hlasů 

Česká pirátská strana   19 hlasů, tj. 18,09% hlasů 

STAN a TOP 09    14 hlasů, tj. 13,33% hlasů 

Ano     11 hlasů, tj. 10,47% hlasů 

 

Zajištění povinné školní docházky na ZŠ v Českém Brodě 

Dne 26. 2. 2019 bylo setkání starostů okolních obcí se zástupci města Český Brod a řediteli 

místních ZŠ. Vzhledem k navýšení prvňáčků z okolních obcí, které představuje 55% žáků, bylo 

dohodnuto prodloužení dosavadní smlouvy, ale zároveň došlo k navýšení poplatku ze současných 

2 000,- Kč na 5 500,- Kč za každého dojíždějícího žáka ročně. 
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Akce „Ukliďme Pošembeří“ 

Již 9. ročník dobrovolné úklidové akce „Ukliďme Pošembeří 2019“ se i přes nepřízeň počasí 

uskutečnila dne 16. 3. 2019. Úklid byl zaměřen na příkopy podél silnice mezi Novou Vsí II a 

Českým Brodem.  

 

Stavební činnost 

Dne 14. 10. 2019 proběhlo předání stavby s odstraněním vad, stavba „Chodníky Rostoklaty SO 

121, SO 134 a SO 137.“ Jedná se o rekonstrukci chodníků v Rostoklatech při státní silnici I/12. 

Celková cena díla činí 3 637 429, 45 Kč, z toho uznatelné náklady jsou 2 419 431,92 Kč. 

 

BIOCENTRA 

Na pozemcích v majetku obce o výměře 5 ha na celkem čtyřech různých pozemcích proběhne 

výstavba BIOCENTRA. Stavbu provádí firma Školky Montano, spol. s r.o. z Přerova nad Labem a 

objednatelem je Státní pozemkový úřad v Kolíně. Jedná se přírodní prostorový prvek, kdy se 

nejprve příslušná část pozemku oplotí proti okusu zvěří a poté osází vhodnými dřevinami jako je 

habr obecný, buk lesní, dub zimní, jasan ztepilý, líska obecná, třešeň ptačí, javor babyka, lípa 

srdčitá i velkolistá a další. Mimo výsadbu dřevin a výsevu travin se zde budují takzvané plazníky, 

které slouží k přezimování plazů. Jsou to srubové konstrukce z přírodní kulatiny, které se vyplní 

větvemi a klestím, překryje rohoží a zasype hlínou. O BIOCENTRA se po dobu pěti let stará 

provádějící firma a poté předá již zastabilizovaný pozemek obci k volnému užívání. Zde se dají 

zabudovat například venkovní cvičební prvky, lavičky pro odpočinek apod. Přibudou tak vhodné cíle 

k procházkám mladé i starší generace. 

 

Kulturní akce chronologicky za rok 2019 

2.1. v kostele sv. Martina se konala mše pod vedením faráře R.D.Martina Sklenáře s velkou účastí. 

Dále se budou konat mše každou první středu vždy v 18:00 hodin 

19.1. Myslivecké Halali, k tanci a poslechu hrála kapela JVR Band 

24.1. Zimní seniorské setkání – již tradiční odpolední setkání seniorů v zasedací místnosti OÚ při 

kávě nebo čaji, zákuskem a chlebíčkem  

26.1. Natáčení dokumentu o kostele sv. Martina pro Toulavou kameru, která byla v neděli 3.2. 

odvysílána. Reportáž měla velký ohlas a zvedla zájem turistů o prohlídku kostela. 

23.2. se uskutečnila Výroční valná hromada SDH Rostoklaty. Po zprávách o činnosti sboru bylo 

předáno vyznamenání a ocenění dlouholetým členům za jejich věrnost a mnohaletou činnost pro 

sbor. Vyznamenanými byli pan B. Š., J. M. st. a A. L.. Jako host se zúčastnila Valné hromady 

starostka Okresního sdružení hasičů v Kolíně paní Kamila Havlínová. Poděkování patřilo mimo jiné 

trenérům mládeže Simoně Vavrekové, Miloslavu Sejrkovi, Markétě Svatoňové a Markovi Soldánovi. 

Občerstvení na Valnou hromadu zajistila P. K.. Přítomní si mohli prohlédnout hasičskou kroniku, 

kterou vede Petra Sejrková. 

23.2. SDH Rostoklaty pořádal v KD COUNTRY BÁL, k tanci a poslechu hrála kapela Skupenství. 

Hodnotné ceny do tomboly poskytli místní i přespolní sponzoři. Hlavní cena byl výlet lodí do 

Drážďan. 

12.3. beseda Na kus řeči s….. tentokrát s hercem Josefem Dvořákem, proslulého zejména rolemi 

vodníků. Akce byla pořádaná ve spolupráci obcí Břežany II, Přišimasy, Rostoklaty a Tismice. 



5 
 

Pořadem provázel pan Jiří Vaníček a oba se tak postarali o hodinu a půl příjemné zábavy pro sál 

plný návštěvníků. 

16.3. se uskutečnila akce již 9. ročníku Ukliďme Pošembeří. I přes nepřízeň počasí pár 

dobrovolníků sesbíralo odhozené odpadky podél silnice mezi Novou Vsí II a Českým Brodem. 

11.4. Jarní seniorské setkání – zahájení již páté sezóny pravidelných setkání, které se těší velké 

oblibě. 

20.4. Den Země na Klepci – již 13. ročník regionální kulturní akce s bohatým programem, 

vystoupením dětí z MŠ z Přišimas a Tismic a dixielandové kapely Děsband. 

30.4. Stavění Máje a pálení čarodějnic – tradiční oslava konce zimy a začátku jara připravil SDH. 

Hranici zdobila zdařilá Morana, kterou pohltil oheň, ale i hustý dým z čerstvého jehličí. Přítomné to 

neodradilo, na malém ohníčku si děti za dozoru dospělých opékaly buřtíky a pro velké návštěvníky 

bylo také připravené občerstvení, pivo i nealko nápoje. Mužné paže hasičů poté slavnostně vztyčily 

nazdobenou Májku, která měřila úctyhodných 22 metrů. 

18.5. Již 5. společné divadelní představení „Domácí štěstí“,  tentokrát konané v KD v Tismicích 

opět ve spolupráci  obcí Břežany II, Přišimasy, Rostoklaty a Tismice s Ivou Hüttnerovou, Michaelou 

Dolinovou a Davidem Suchařípou. 

24.5. Noc kostelů – tato akce se konala poprvé v našem místním kostele sv. Martina. Byl připraven 

i program pro děti, které si poté odnesly odměnu v podobě fosforeskujících kostlivců. Celkem se 

akce zúčastnilo na 150 návštěvníků. V programu byl koncert manželů R. a H. J. a jejich dětí A., V. 

a M.. Kostel zůstal otevřený až do velmi pozdních nočních hodin, dokud neodešli poslední 

návštěvníci. 

24.5. – 25.5. se konaly volby do Evropského parlamentu 

2.6. Dětský den, pořádaný Obecním úřadem společně s místními spolky s bohatým programem 

soutěží, Indiánskou vesničkou  Rosehill s indiánským tee-pee, střelba ze vzduchovky, lanové 

překážky apod. Program zahájily mažoretky z 1. ZŠ Žitomířská z Českého Brodu. Vydařenou akci 

provázelo krásné slunečné počasí. 

12.6. Tradiční akce Vítání občánků jsme přivítali tři chlapce a dvě holčičky. Fotodokumentaci na 

tuto životní událost zajistila D. Š.. 

16.6. Výlet nejen pro seniory, tentokrát vlakem do Radimi na prohlídku zámku. První zastávka byla 

v Pečkách, kde se k nám připojila bývalá starostka paní Radka Nováková, společně jsme si 

prohlédli okolí nádraží, náměstí a přilehlé ulice. Nebylo zrovna přívětivé počasí, a tak jsme rády 

(byly jsme samé ženy) navštívily skvělou cukrárnu, kterou jsme zaplnily tak, že nám paní 

prodavačka musela ještě zapůjčit židli. Nabídla nám výbornou kávu a výběr zákusků byl přímo 

úžasný. 

 Ve 13:10 jsme měly rezervovanou prohlídku zámku v Radimi, kam jsme se dopravily místní 

lokálkou. Přivítal nás přímo současný majitel zámku, nóblesní starší pán, který nás zavedl do 

prostorné, příjemně vytopené místnosti a usadil nás kolem velikého stolu. Tady nás seznámil 

s historií zámku, sháněním vybavení do prázdných místností a s nápady, jak vylepšit služby pro 

návštěvníky. Poté nás provedl celým zámkem s úžasným výkladem a trpělivě odpovídal na naše 

otázky. Prohlídka se protáhla téměř o hodinu, jak bylo jeho povídání zajímavé. Osobně se pak 

s každou z nás rozloučil podáním ruky. Bylo to velmi milé setkání, které se nám každé vrylo do 

paměti. 

27.6. Letní setkání seniorů – opět milé setkání starších spoluobčanů, kde si všichni vzájemně 

popovídají. 
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12.9. Na kus řeči s…., tentokrát s hercem, muzikantem a moderátorem Václavem Koptou, akce se 

konala v sokolovně v obci Přišimasy, opět ve spolupráci obcí Břežany II, Přišimasy, Rostoklaty a 

Tismice 

19.9. Výlet na zámek Hluboká nad Vltavou a ZOO Ohrada za přispění obce Rostoklaty, která 

uhradila cestovné autobusem. První zastávka byla v ZOO Ohrada, kde si každý podle svého prošel 

tuto hezkou zoologickou zahradou, lemující Munický rybník se spoustou růžových plameňáků, 

nechyběli ani tygři, které bylo možné pozorovat bez rušivých mříží, ale z bezpečné vzdálenosti. 

Krásná byla také japonská zahrada. V restauraci v areálu ZOO jsme měli rezervovaná místa na 

oběd s krásným výhledem na část zoologické zahrady.  Po obědě nás autobus převezl na 

parkoviště pod zámkem. Prohlídku zámku jsme měli naplánovanou na 14:10, a tak nám zbyl čas 

na prohlídku zámeckého parku, koupení suvenýrů a nezbytné focení nádherného zámeckého 

skvostu. Po prohlídce jsme stihli i kávu a plni dojmů jsme se vrátili do svých domovů. 

20.10. Rostoklatská  drakiáda s doprovodným programem, konaná na fotbalovém hřišti 

v Rostoklatech. Po skončení soutěží začalo samotné létání draků. Soutěžilo se o největšího, nejdéle 

létajícího a nejatraktivnějšího draka. Po celou dobu akce bylo k dispozici občerstvení a k poslechu 

hrála kapela FI-BI. 

24.10. Oslavila 100. narozeniny paní Z. K. z Rostoklat, která nyní žije v penzionu Anna v Českém 

Brodě, kterou při této příležitosti s kytičkou a malým dárkem navštívila bývalá starostka Radka 

Nováková s Blankou Apltauerovou. 

31.10. Podzimní seniorské setkání – poslední setkání v tomto roce, kde se hodnotil poslední výlet, 

doplněno fotografiemi, kde si každý z účastníků výletu odnesl společnou fotku na památku a těm, 

kteří na výletě nebyli, jsme alespoň zprostředkovaně vyprávěli naše zážitky. 

2.11. Divadelní představení hry Hašler v podání Divadelního souboru Jiřího Voskovce ze Sázavy 

v divadle v Horních Počernicích, cestu zajistila obec Rostoklaty.  

8.11. Den světýlek – průvod od hasičské zbrojnice směrem ke hřbitovu. Nová akce, která se těšila 

hojné účasti. 

9.11. Svatomartinská slavnost, konaná v kostele sv. Martina v Rostoklatech. Na zahájení byla 

sloužena mše svatá, zvonění na zvon Martin, hudební vystoupení Rudy Riga ze skupiny EMMA 

unplugged, prokládané autorským čtením z nejnovějších knih, pojednávajících o historii naší obce i 

okolních, spisovatelem Janem Psotou. Pro děti byly připravené soutěže včetně hledání kachny. U 

každého stanoviště se soutěží čekala na děti sladká odměna. Všichni pak společně očekávali příjezd 

sv. Martina na bílém koni. A ten opravdu přijel! Sice nedovezl sníh ani víno, ale předal zdravici 

starostovi a všem přítomným, pochválil obnovu kostela a vyzval k započetí prací na nové publikaci 

o kostele. 

4.12.  Zdobení a rozsvěcení stromečku v Nové Vsi II 

8.12.  Zdobení a rozsvěcení vánočního stromečku v Rostoklatech 

8.12. Mikulášská besídka v KD Rostoklaty, kterou navštívila i Čertice Pekelnice, která měla pro děti 

připravené úkoly a po jejich splnění se konala dětská diskotéka i zpívání odvážných dětí. Poté 

každé z dětí obdrželo mikulášskou nadílku. Nechybělo drobné pohoštění, o které se postaraly 

místní dámy. 

12.12. Adventní výlet seniorů vlakem do Pardubic na vánoční trhy na Perštýnském náměstí, 

procházku v okolí zámku a zakončení kávou a dobrým zákuskem v úžasné kavárně Café Bajer  

14.12. Poslední leč s hudbou JVR Band – tradiční taneční zábava s bohatou tombolou. 
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24.12. Betlémské světlo v kostele sv. Martina, které si zájemci mohli odnést domů a v pozdně 

večerních hodinách proběhlo zpívání koled v kostele sv. Martina pod vedením pana faráře R.D. 

Martina Sklenáře. 

31.12. Silvestrovský ohňostroj na fotbalovém hřišti v Rostoklatech 

 

Stav a činnost Mysliveckého spolku v roce 2019 

 spolek měl v r. 2019 16 aktivních členů (z toho 3 členky) a dva adepty myslivosti  
 výbor byl v roce 2019 pětičlenný a to ve složení: Václav Miškovský - předseda, Čeněk Vedral - 

myslivecký hospodář, Miroslav Vilímovský - střelecký referent, Josef Navrátil - brigádní referent 
a Jiří Mokošín - kynologický referent. 

 lov v roce 2019 celkem: 11 divokých prasat, 5 kusů srnčí zvěře a 14 kusů úhyn srnčí (vesměs 
nehody s vozidly, případně sražené vlakem), 91 zajíců, 49 bažantů. 

 hony: 2. 11. 2019: 15 lovců, 6 psů a 3 honci - 19 bažantů, 2 zajíci a 1 liška 
 16. 11. 2019:  9 lovců, 6 psů a 3 honci - 12 bažantů, 

 14. 12. 2019:  36 lovců, 10 psů a 5 honců - 66 zajíců, 4 bažanti,  2 divočáci, 
 26. 12. 2019: 19 lovců, 7 psů a 3 honci - 23 zajíců, 14 bažantů  
 dne 14. 12.2019 MS Rostoklaty uspořádal  v KD Rostoklaty Poslední leč - taneční zábavu s živou 

muzikou a bohatou zvěřinovou tombolou 
 v lednu a únoru se členové MS podíleli na střílení přemnožených holubů v ulicích města Český 

Brod 
 Myslivecký ples se konal 19. 1. 2019 v KD Rostoklaty 

 MS uspořádal dva závody ve sportovní brokové střelbě na své střelnici na asfaltové holuby, 
první závod byl memoriál Romana Klementa 8. 6. 2019, druhý, menší závod, byl  19. 10. 2019. 

 činnost spolku přes rok zahrnovala péči o zvěř (přikrmování), péči o myslivecká zařízení - 
drobné opravy posedů, zásypů pro pernatou zvěř a krmelců, péči a údržbu krajiny - zakládání a 

údržba mysliveckých políček pro zvěř, těžba palivového dřeva pro otop v KD a klubovně MS. 
 dále má MS v pronájmu od obce prostory KD Rostoklaty, který servisuje a pronajímá ostatním 

spolkům či zájemcům z řad občanů. 

Stav a činnost SDH Rostoklaty 

 Sbor dobrovolných hasičů měl v roce 2019 celkem 67 členů, z toho 35 dospělých a 32 mladých 
hasičů 

 činnost sboru byla aktivní výchova, prevence a též jako společenské funkce sboru na kulturních 

akcích 
 výchova a prevence byla zaměřena zejména na mladé hasiče, kdy se konaly pravidelné 

tréninky, na kterých se mladí hasiči učili hasičským znalostem a dovednostem 
 SDH se účastnil soutěží v požárním útoku v rámci Podlipanské ligy 
 tradičního závodu na 60m s překážkami v Klučově 

 závody v Solopiskách a Vítězově 
 branný závod pro mladší žáky, starší žáky a dorost 

 další dvě víkendová a jedno týdenní soustředění 
 praktická cvičení hasičských dovedností společně se spřátelenými okolními sbory 
 pálení uřezaných větví, odkládaných za vsí na určeném místě 
 pomoc s úklidem sněhu v obci 
 kulturní akce: Country bál, Pálení čarodějnic a stavění máje, Drakiádu a Průvod světýlek 
 v roce 2019 spolek čerpal dotaci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu 

činnosti mladých hasičů, ze které bylo pořízeno nové sportovní vybavení 
 v obci je Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) se 13 členy, skládající se z jednoho 

velitele jednotky, tří velitelů družstva, tří strojníků a ostatních hasičů. Oba sbory jsou 
propojeny, JSDH vyjíždí k ohlášeným poplachům v obci a okolí. 

 pro svolávání členů JSDH byl pořízen a zprovozněn nový svolávací systém Fireport 
 v roce 2019 byla jednotka povolána k sedmi výjezdům 

 čtyřikrát se jednalo o požár – jednou planý poplach, dále dohašování hromady větví, požár trávy 

směrem na Tismice a požár strniště u Nové Vsi II. 
 třikrát  JSDH poskytla technickou pomoc – odstranění stromu, likvidace obtížného hmyzu a 

pátrání po pohřešované osobě v obci Břežany II 
 pět členů JSDH absolvovalo kurz obsluhy motorové pily ve Škvorci 
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 velitel se zúčastnil týdenního velitelského kurzu ve Zbirohu 

 dvě praktická cvičení v Poříčanech 
 
 

Stav a činnost TJ Sokol Rostoklaty 

V roce 2019 v jarní sezóně skončil A-tým rostoklatských fotbalistů na čtvrtém místě s bilancí 16 
výher, 10 porážek a se 48.body při skóre 52 – 41. 

B-tým touto jarní sezónou ukončil svou činnost a skončil ve čtvrté třídě na 15. místě s bilancí 6 
výher, 22 porážek se 17.body při skóre 33 – 95. 

Před podzimní sezónou byla upravena hrací plocha. 

A-tým pokračoval v podzimní sezóně ve třetí třídě s 5 výhrami, 8 porážkami a 14 body při skóre 
19-34 a umístil se na 12. místě. 

Fotbalových turnajů se zúčastnilo zhruba 40 hráčů a 5-7 činovníků. 

    

Statistické údaje za rok 2019 

Stav k 31. 12. 2019 podle informací OÚ 

narodili se: 

Rostoklaty 

5 

Nová Ves II 

1 

zemřeli: 

Rostoklaty 

Hamtáková Emilie 

 

Nové domy 

Rostoklaty 

2 

Nová Ves II 

1 
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Počet domů 

Rostoklaty – 179 

Nová Ves II – 49 

Nejstarší občané: 

7 

Obyvatel celkem: 

Rostoklaty 437, ženy 216 a muži 221 

Nová Ves II 81, ženy 36 a muži 45 

Celkem za obě obce 518 obyvatel 

 

Zapsala Jaroslava Šermauerová, kronikářka obce Rostoklaty a Nová Ves II 

 

V souladu s pravidly GDPR je celková statistika k nahlédnutí pouze na Obecním úřadě dle Zákona o 

kronikách obcí  

§ 4 - Nahlížení do kroniky a využití kroniky 

Předpis č. 132/2006  

Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení 
umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s 
číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře. 

 


