
Slovo starosty
Dle indiánského kalendáře je květen měsícem 

sazenic a červen měsícem růží. A to mi 
připomíná, že jsem chtěl v nejbližším vydání 
RZ poděkovat všem, kteří pečují nejen o své 
zahrádky, ale také o kousky obecních ploch před 
svými domy. U mnoha z Vás je to již tradice, 
jedna ulice v Rostoklatech by se mohla klidně 
jmenovat Růžová. Těší mě, že takových ploch 
začíná místy přibývat. V Rostoklatech je to 
například rozsáhlá skalka mezi podezdívkou plotu 
a chodníkem před bytovým domem ČP 97 u státní 
silnice, v Nové Vsi II velikou proměnou prošla 
plocha u domů před ČP 6 a 23. Takto opečovávané 
plochy zkrášlují vzhled obce a působí pozitivně 
na myšlení lidí, je potřeba koukat se na hezké 
věci. I obec se snaží pečovat o hezký vzhled 
veřejných prostranství, a tak jsme se zaměstnanci 
obce vyrobili z padlého topolu tři veliké dřevěné 
květináče. Jeden jsme umístili k zastávce 
BUS v Nové Vsi II a dva na zelený pás u nově 

zrekonstruovaného chodníku mezi budovou OÚ 
a dětským hřištěm. 

Uplynulé dva měsíce byly bohaté na kulturní 
a společenské akce. A tak si v tomto vydání 

RZ můžete přečíst články a prohlédnout fotky 
z Rybářských závodů, Stavění máje a pálení 
čarodějnic, z divadelního představení Na ostro, 
z talkshow Na kus řeči s Martinem Zounarem, 
reportáž z výletu seniorů do Kostelce nad Černými 
lesy, z Dětského dne, Znovužehnání Návesního kříže 
v Nové Vsi II a nakonec z Vítání občánků. 

Prázdniny nám ťukají na dveře a tak přeji dětem 
co nejlepší zážitky z léta a minimum úrazů. 

Dospělým čtenářům přeji, ať načerpají síly na 
dovolených a opatrují se na cestách. Dovolte mi 
jménem celého zastupitelstva obce Rostoklaty popřát 
krásné léto všem našim čtenářům.
 Jiří Mokošín
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ÚŘEDNÍ HODINY 
O PRÁZDNINÁCH

Pondělí:
8–13 a 17–19

Středa: 
8–13

V termínu  
15.–19. 8. 2022 

zavřeno.

V pátek 20. 5. 2022 jsme v dámském 
složení navštívily nedaleký Kostelec 

nad Černými Lesy. Z Rostoklat jsme se vyda-
ly v 8.30 vlakem do Českého Brodu a odtud 
autobusem do Kostelce. V 10.00 hodin nás 
čekala prohlídka zámku s panem Jiřím Mráz-
kem a mohly jsme si prohlédnout architekturu 
zámku, zámecký kostel sv. Vojtěcha, cínové 
rakve Smiřických, obytné pokoje severního 
křídla a zámecké krovy. Pro většinu z nás 
to byly nové informace o celé historii zám-
ku a panovníků, kteří jej postupně vlastnili. 

V současnosti na zámku sídlí Školní lesní 
podnik v Kostelci nad Černými lesy, který je 
vysokoškolským lesním statkem České země-
dělské univerzity v Praze.

Po prohlídce zámku jsme poobědvaly v ne-
daleké pivovarské restauraci. Po obědě jsme 
navštívily Nové muzeum keramiky ve Vondráč-
kově továrně. Zde je vystavena černokostelecká 
keramika, součástí muzea je galerie sochaře, 
malíře a keramika Zdeňka Hůly, pořádají se zde 
výstavy fotografů a je zde sbírka dobových poh-
lednic z Černokostelecka.

Výlet jsme zakončily v krásném prostředí 
zahrady u kavárny Modré dveře chutnou kávou, 
dortíkem nebo osvěžující zmrzlinou. Pak už 
jen zbývala cesta autobusem zpět do Českého 
Brodu a domů. Byla to opět vydařená společná 
akce, provázelo nás slunečné počasí i dobrá ná-
lada. 

Podzimní výlet se uskuteční ve čtvrtek 22. 9. 
2022, kdy se společně vydáme autobusem na 
zámek v Častolovicích. Poznamenejte si již 
nyní tento termín, včas budete blíže informová-
ni. Budu se těšit.  (Jarka Šermauerová)

Společný výlet do Kostelce 
nad Černými Lesy
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Po dlouhých šesti letech se na rostoklatském ná-
vesním rybníce pořádaly závody v rybolovu. Jed-

nalo se o druhou akci nově založeného Rybářského 
spolku Rostoklaty, tou první bylo Pletení pomlázek 
s dětmi a rodiči. Zápis a losování bylo již od 6.00 ho-
din a ani tak brzké ranní vstávání neodradilo zájemce 
o rybolov. Celkem se zúčastnilo 28 lovců a to 13 dětí, 
3 dorostenci a 12 dospělých. Chytalo se bez přestáv-
ky do 13.00 hodin a ihned po začátku se do vedení, ve 
kterém se udržel až do konce závodu, dostal pan Jan 
Žížala z Břežan II, který celkem ulovil 535 cm ryb! 
Chytil také nejvíce druhů ryb, a to konkrétně kapra, 
lína, koi karase a jesetera. 

Z dalších druhů ryb se ostatním lovcům po-
dařilo ulovit ještě úhoře a amura. Osádka rybníku 
je tedy velmi pestrá. V celkovém pořadí kategorie 
dospělých se pak na druhém místě umístil pan An-
tonín Brázda z Břežan II s úlovkem 184 cm ryb 
a na třetím paní Inge Michlová se 137 cm ryb. 

Dorosteneckou kategorii vyhrál Jiří Páša, které-
mu na vítězství stačil úlovek kapra 24 cm. Zbylí 
dva dorostenci, Adam Jelínek a Štěpán Vorlický, 
se umístili shodně na 2. a 3. místě. Jejich katego-
rie byla slabě obsazená a tak se vlastně umístili, 
i když jim patron rybářů, sv. Petr, v den závodu 
nebyl nakloněn. Kategorii dětí vyhrál Ondra Žíža-
la s úlovkem 109 cm, na druhém místě se umístil 
Filip Žížala se 78 cm, oba dva z Břežan II, a na 
třetím místě konečně rostoklaťák Dominik Peterka 
s celkovým úlovkem 59 cm.

Všichni úspěšní lovci byli odměněni diplomem 
a věcnými cenami. Akci celkově hodnotíme jako 
velice vydařenou, výborná byla i spolupráce s SDH 
Rostoklaty, který nám poskytl zázemí v podobě pros-
tor hasičské klubovny a výčepního zařízení. A tak 
někteří ani nepostřehli, že kolem druhé hodiny jim 
poslední pivo o stejné kvalitě natočili rybáři a krátce 
na to již hasiči☺ (Za RS Rostoklaty Moko)

Rybářské závody
Poslední dubnovou sobotu bylo na návsi 

v Rostoklatech opravdu živo. Vše začalo 
rybářskými závody v brzkých ranních hodinách, 
o kterých si můžete přečíst v samostatném člán-
ku. Po třetí hodině odpolední začaly přípravy na 
zdobení a stavbu máje. Strom z lesa se hasičům 
podařilo přivézt již v týdnu před akcí, zbývalo 
tedy strom odkornit, vyrobit a nazdobit věnec 
a zelenou špičku. Na samotné vztyčení přišlo 
přiložit ruku k dílu mnoho přihlížejících dob-
rovolníků. Ve čtyři hodiny májka, strom živo-
ta a  symbol jara, zdobila rostoklatskou náves. 
Následovalo ocenění účastníků odbahňování 
rybníka z dubna roku 2020, neboť doposud ne-
byla vhodná příležitost, pandemie koronaviru 

společenským akcím nepřála. Ocenění proběhlo 
formou předání medailí z rukou starosty obce. 
Medaile byly vyrobeny z hokejových puků, které 
byly při čištění rybníku nalezeny. Odbahňovací 
akci připomínala dočasná elektronická nástěn-
ka, na které běžela smyčka časosběrného videa 
a fotek ze sání bahna, pár fotografií z počátku 
90. let z období budování rybníku ale i sním-
ky z rybářských závodů z přelomu tisíciletí. 
O nástěnku byl nevídaný zájem, neustále u ní 
stál hlouček diváků a někteří se na historických 
fotografiích sami poznávali.

Jako další bod v programu bylo slavnostní 
předání nového dopravního automobilu Jednot-
ce sboru dobrovolných hasičů, nástup členů jed-

notky a žehnání požární techniky farářem R.D. 
Martinem Sklenářem. U této příležitosti pronesl 
pár slov o historii sboru spisovatel Jan Psota. Po 
odjezdu techniky už zaznívaly první tóny. To 
ladila a připravovala své nástroje k vystoupení 
kapela Buffaloes, která pak celý večer hrála 
k poslechu a tanci. K zapálení hranice s čaroděj-
nicí došlo krátce před šestou hodinou, to již byla 
náves opravdu plná lidí. Děti opékaly špekáčky 
a barvily si ústa malinovkou, dospělí se bavili 
u stolů nebo postávali v hloučcích vedle hra-
nice. Za přípravu této skvělé akce je potřeba 
poděkovat členům Sboru dobrovolných hasičů, 
za skvělou zábavou pro veřejnost je totiž také 
veliké množství dobrovolnické práce. (Moko)

Stavění máje a žehnání

V sobotu 14. 5. proběhlo dva roky po sobě 
odložené divadelní představení, které tra-

dičně u příležitosti Dne matek pořádají v rámci 
meziobecní spolupráce obce Břežany II, Přiši-
masy, Rostoklaty a Tuklaty. Pořadatelsky se 
letošního ročníku ujala naše obec, a tak jsme 
v rostoklatském kulturním domě přivítali diva-

delní soubor Agentury Snů s představením Na 
ostro. V originální komedii kanadského drama-
tika Norm Fostera excelovali v hereckém obsa-
zení Jarka Stránská, Eva Hráská, Jaroslav Sypal, 
Slávek Boura a Petr Vojnar. Lechtivé téma ko-
medie bylo vkusně a do co nejvyšší možné míry 
nevulgárně zpracované. V pauze během předs-

tavení se mohli diváci občerstvit na baru, který 
nabízel zákusky, chlebíčky, alkoholické i neal-
koholické nápoje. Za servis děkuji zastupitelce 
Blance Apltauerové a kolegyni Věře Foučkové. 
Přejme si, ať příští představení plánované na 
rok 2023 už neohrozí žádná pandemie a může 
proběhnout v řádném termínu.  (Moko)

Divadelní představení ke Dni matek
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JUNILANTI

KVĚTEN
z Rostoklat
Hrábková Jana
Beránková Zdeňka
Nezavdalová Jaroslava
Vintrová Jaroslava
Domitreková Alena
Navrátilová Miloslava
Budař Pavel
Šabaka Miloslav
Nedvěd Pavel
Vavrek Jan
Navrátil Josef
Novotný Zdeněk
Jougl Václav
Kmoch Jaroslav

z Nové Vsi II
Gregušová Jana

ČERVEN
z Rostoklat
Nekolná Zdeňka
Fenclová Renata
Vopěnková Alena
Poláková Dagmar
Šmejkal Bohumil
Hamták Petr
Jougl Jiří
Svoboda Karel
Polák Emil
Zouzal Martin

z Nová Vsi II
Štěpánová Jana

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

Že počasí nelze poručit, jsme se přesvědčili 
v sobotu 28.5. Na tento termín připravi-

la obec Rostoklaty ve spolupráci s místními 
spolky fotbalistů, hasičů, myslivců a rybářů 
Dětský den. Po dvouleté covidové pauze jsme 
chtěli akci pojmout velkolepě, a tak jsme 
připravili občerstvení v podobě párku v roh-
líku a malinovky pro děti zdarma. V 9:50 
jsem trochu znervózněl, protože akce měla 
za okamžik začínat, ale místo dětí se po hřišti 
proháněl studený vítr prokládaný občasným 
deštěm. Postupně se ale prostor hřiště zapl-
nil dětmi a občas se v mezeře mezi mraky na 
nás i to sluníčko trošku usmálo. Akci zahá-
jily svým vystoupením krásné mažoretky 
z Úval pod vedením trenérky Radky Hertlo-
vé. Na akci přijela stáj skokových minikoní 
Przechwozd se svým výukovým stánkem, 
ve kterém se děti mohli dozvědět informace 
o aktivitách stáje a o péči o koníky. Dvakrát 

také svěřenkyně slečny Hejhalové vystoupily 
se svým představením, první bylo na hudbu 
z 80. let a druhé na téma Šmoulové. Spolek 
fotbalistů měl slalom s míčem a lanovou láv-
ku, u hasičů byla překážková dráha s hadice-
mi. Myslivci zajistili tradiční vzduchovkovou 
střelnici a spolek rybářů si připravil chůzi 
na chůdách, skok v pytli a obří skluzavku 
z kopce vedle hřiště. Za zastupitelstvo obce 
Rostoklaty byla připravena naučná aktivita 
na téma třídění odpadu. Po každém úkolu na 
děti čekala sladká odměna a po absolvování 
všech stanovišť si každý mohl vybrat jednu 
z věcných cen. 

Děkujeme všem spolkům, kteří se akce 
zúčastnily, a na příště se pokusíme sehnat 
lepší počasí. Třeba zase pozveme indiáns-
kou vesničku se svým šamanem, ten by mohl 
počasí na objednávku třeba vybubnovat. 

(Moko)

Dětský den  
a Den Rostoklat

V úterý 17.5. se uskutečnil další díl cyklu 
Na kus řeči s Martinem Zounarem. Akce 

byla pořadatelsky na bedrech obce Břežany II, 
ale protože nemají u nich v obci vhodné pros-
tory, využili zázemí našeho kulturního domu. 
Herec a dabér Martin Zounar přijel na svém 
skůtru na poslední chvíli, a tak i jeho vyprá-
vění mělo spád a valilo se jako lavina. Vyprá-
věl vtipné historky z natáčení seriálu Ordinace 
v růžové zahradě, ze studií v mládí a zážitky 
z vojenské služby. Akci tradičně moderoval 
PhDr. Jiří Vaníček, kterého ale známý herec 
téměř nepustil ke slovu.  (Moko)

Na kus řeči 
s Martinem Zounarem

UPOZORNĚNÍ

ČEZ – Plánovaná odstávka dne 15. 7. 
2022 od 7.30 do 13.00 hodin zahrnuje tyto 
lokality: Rostoklaty (okres Kolín)
č. p. 3, 28-32, 41, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 
55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 74, 
75, 79, 80, 81, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 
100, 101, 102, 103, 106, 109, 110, 113, 
114, 123, 125, 126, 153, 164, 165 kat. 
území Rostoklaty (kód 741442): parcelní č. 
406/92, 444/1, 485
 

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Na začátku měsíce července Vám do 
poštovních nebo mailových schránek přijde 
Výzva k úhradě poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci za 
I. pololetí roku 2022. Splatnost poplatku je 
do 15. 7. 2022. Na Výzvě bude uvedena 
částka a čtyřmístný variabilní symbol. První 
číslo VS označuje místní část, kdy 1 = 
Rostoklaty a 2 = Nová Ves II, zbývající tři 
čísla označují číslo popisné nemovitosti, za 
kterou je poplatek účtován. Příklad – u čp 1 
v Rostoklatech bude variabilní symbol 1001.
 Na Výzvě bude vždy uvedeno jméno 
majitele nemovitosti – plátce, ale platbu 
může provést nájemník – poplatník. Záleží 
vždy na konkrétní domluvě vlastníka 
s uživatelem nemovitosti. Výzva bude 
obsahovat oblíbený QR kód pro pohodlnou 
platbu. Preferujeme platbu bankovním 
převodem, ale stále je možnost platit 
i hotově v kanceláři OÚ. 

V případě, že nemáte uhrazen poplatek 
za psy, přijde současně i Výzva k uhrazení 
poplatku za psa. Pokud máte psů více, 
Výzva k úhradě za druhého a dalšího psa 
bude na samostatném papíře. Nejedná se 
o naší zálibu v nadbytečném tisku a plýtvání 
papírem, účetní software tyto platby bohužel 
zatím nedokáže zredukovat na jeden list 
papíru.
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Poslední květnová sobota (28. 5. 2022) se 
nesla v duchu dvojice kulturních akcí, 

pořádaných Obcí Rostoklaty. Dopoledne 
od 10–13 hodin na fotbalovém hřišti v Ros-
toklatech probíhal tradiční 17. ročník Dne 
dětí známý jako Den Rostoklat, na němž 
spolupracovaly spolky obce Rostoklat. 
V článku se však zaměříme na odpoled-
ní akci konanou od 15 hodin v Nové Vsi 
II, která je do jisté míry jedinečná, neo-
pakovatelná a proto si zaslouží pozornost 
a vzpomínku ve formě článku.

Odpoledne se na novoveské návsi setka-
li starosta obce Jiří Mokošín, místostaros-
tka Markéta Reichová, farář R. D. Martin 
Sklenář z farnosti Český Brod, restaurátor 
Jan Přibyl z Tismic a spisovatel Jan Psota z Hra-
dešína, společně s hloučkem asi patnácti návště-
vníků. Ještě před konáním akce využili někteří 
z účastníků posekaného travnatého prostranství, 
aby usedli pod korunou nedaleko kříže stojící 
staré lípy.

Příprava projektu obnovy kamenných křížů 
probíhala ještě za úřadování starostky Radky 
Novákové v roce 2016, kdy obec vyvěsila na 
6 měsíců veřejnou vyhlášku k vyřešení nejas-
ného majetkoprávního vztahu ke dvojici ros-
toklatských křížů. Jednalo se o pískovcový kříž 
s kamenným oltářem z roku 1824 před čp. 14 
a pseudogotický kříž rodiny Chroustovy z roku 
1853 na rozcestí do Břežan II a Nové Vsi II. Po 
uplynutí lhůty a nepřihlášení potencionálních 
vlastníků bylo možné tyto „opuštěné“ kříže 
začlenit do majetku obce. Do projektu byl před 
dvěma lety přednostně přidán třetí návesní kříž 
v Nové Vsi II z roku 1875, který trpěl nejzá-
važnějším poškozením a tak byl v letech 2021–
2022 restaurován jako první.

Starosta v 15 hodin přivítal přítomné, předs-
tavil hosty a poděkoval novoveským firmám 
a jednotlivcům HG STAV, s r. o., Martin Hušner, 
Spojovací materiál, s r. o. a dalším příznivcům 
obnovy, kteří finančně přispěli k restaurování 
kříže, ale chtěli zůstat v anonymitě.

Spisovatel pronesl několik slov o příběhu 
novoveského kříže. Na jeho místě podle sta-
bilního katastru stávala roku 1841 menší zděná 
obdélná kaplička orientovaná na východ, která 
mohla být hypoteticky zakončena zvonovou 
vížkou. Její zasvěcení není známo, víme však, 
že se u ní konala posvícení na svátek sv. Kateři-
ny, připadající na 25. listopadu. Západní stěna 
kapličky mívala zaoblená nároží. Naposledy 
byla kaplička zakreslená na plánu III. vojenské-
ho malování z let 1877–1878, přestože na jejím 
místě stával již dva roky nový kříž.

Iniciátory postavení návesního kříže byli 
Ludmila Chroustová z čp. 22 společně s vej-
minkářem (rolníkem na odpočinku) Václavem 
Prokůpkem z Nové Vsi II čp. 13, kteří roku 1875 
postavili osmiboký pískovcový podstavec. Liti-
nový kříž s korpusem Spasitele daroval kníže 
Jan II. z Lichtenštejna a byl přivezen nejspíš ze 
sídla patronátního úřadu velkostatku v Uhříněv-
si. Zajímavou okolností je, že se v obci stavěly 

zároveň kříže dva. Druhý kříž před nájemním 
hostincem čp. 8 stavěl vejminkář Tomáš Str-
nad. Svěcení obou novoveských křížů proběhlo 
17. května 1875 za obrovské účasti veřejnosti 
(odhad několik set až tisíc lidí). Do obce v ten 
den dorazila procesí z Tuklat, Rostoklat, Štol-
míře, Hradešína se svými duchovními správci 
a zástupci. Vysvěcení obou křížů vedl patrně 
farář Matěj Choděra z farnosti Tuklaty. Náves-
ní kříž byl podle objeveného rytého letopočtu 
„1930“ na stěně nejspodnějšího schodu písko-
vcové základny opravován. K poškození kříže 
došlo ve 2. polovině 20. století traktoristou ale 
i údery blesku, což poškodilo litinovou část, 
jíž bylo nutné stáhnout železným pásem. Další 
poškození měli na svědomí nepřizpůsobiví oby-
vatelé obce (romové), kteří odlomili litinovou 
nápisovou desku ve snaze ji zpeněžit ve sběr-
ných surovinách. Část desky byla roku 1994 
objevena a uschována v novoveském obecním 
domku čp. 26.

Restaurátor seznámil přítomné s technický-
mi postupy a procesem obnovy kříže, která 
probíhala v letech 2021–2022. Podařilo se mu 
zjistit, že identický litinový krucifix se dochoval 
v areálu kostela sv. Michaela v severočeské Ro-
kytnici nad Jizerou. Oba kříže nejspíš odlila ste-
jná slévárna. Litinová zdobná část novoveského 
kříže byla značně poškozena, zohýbána a do-

konce nebyla kompletní. Probíhalo očištění ka-
mene, odlití a doplnění chybějící litiny, zlacení 
plátkovým zlatem, natření ochranným nátěrem 
s obsahem zinku a zasazení dvojice nápisových 
desek z kararského bělavého mramoru. Deska 
zasazená v severní stěně osmibokého soklu ob-
sahuje text v původním znění, který obsahovala 
rozbitá litinová deska. V opačné jižní části soklu 
je zasazena deska popisující současnou obnovu.

Farář poté přistoupil ke slavnostnímu vys-
věcení. V úvodním slovu všem příchozím vys-
větlil vznik a původ znamení kříže. Pohovořil 
o tom, že kříže bývaly vztyčovány původně 
bez korpusu těla Ježíše Krista, který byl na kříž 
ikonograficky umisťován až od středověku. 
Proběhla modlitba, svěcení a pořízení společné 
fotografie.

Novoveští, kteří si nechali tuto akci ujít, mo-
hou jen litovat, že přišli o tak příjemné setkání, 
které završilo obnovu novoveské dominanty 
a její uchování pro další generace. Druhý kříž 
stojí na soukromém pozemku u bývalého hos-
tince čp. 8. Jeho odkoupení do majetku obce se 
od vlastníků nepodařilo a obec nemůže obnovo-
vat objekty na cizích pozemcích. Za sebe jsem 
velice šťastný, že došlo k obnově památky, 
k níž směla napomoci publikace Drobné památ-
ky v Úvalech a okolí, čehož si ve skrytu duše 
a srdce vážím. Jan Psota

Znovužehnání návesního kříže  
v Nové vsi II

S velikou radostí jsme ve středu 15. 6. mezi sebe přivítali nové občán-
ky, a to hned tři kluky a šest holčiček. Po úvodním slovu zastupitelky 

Blanky Apltauerové a starosty Jiřího Mokošína následovalo focení a gra-
tulace rodičům. Maminky dostaly květinu a pro děti byla připravena dár-
ková taška. Po focení následovalo neformální přátelské popovídání u stolů 
s nachystaným občerstvením v podobě chlebíčků a vynikající rolády. Rád 
bych poděkoval Lence Hradcové, která se ujala role fotografa. Říká se, že 
v těžkých dobách se rodí více dívek než chlapců. Úsměvy na přiložených 
fotografiích jsou ale daleko od těžkých časů, nepoměr pohlaví novo-
rozenců ve prospěch dívek je prý přirozeným jevem i v klidných dobách.
 (Moko)

Vítání občánků


