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Rostoklatský Zvěstovatel

Myslivecké sdružení Rostoklaty

V současné podobě bylo Mysli
vecké sdružení Rostoklaty zare
gistrováno na MVČR v roce
1992. Myslivecky obhospoda
řuje revír na pozemcích Honeb
ního společenstva vlastníků Ros
toklaty, Nová Ves, Štolmíř a Čes
ký Brod. Myslivecké sdružení
má 16 členů, což jsou místní ob

čané. Svou činností v honitbě
usiluje o udržení a případně
o zvýšení kmenových stavů zvě
ře a snaží se účinně tlumit škod
nou. Další svou aktivitou přispí
vá i ke společenskému životu
v Rostoklatech včetně pronájmu
a údržby obecního kulturního
domu. Kdo z občanů má zájem

o spolupráci s naším sdružením
a eventuálně o myslivost, může
kontaktovat kohokoliv z členů
MS Rostoklaty. Rádi jej přivítá
me mezi námi.

Těšíme se na další spolupráci
Jiří Jiráček

předseda MS Rostoklaty

Zima v Rostoklatech
– kouřící komíny
Blížíme se do závěrečného roz
hodování o tom, zda plynofiko
vat náš region, změnit zdroj te
pelné energie, zvažujeme nákla
dy a váháme. Je jasné, že ceny
za energie pro nás spotřebitele
budou vždy znamenat podstatný
výdaj z rodinného a osobního
rozpočtu.
Jedno je však jisté, že možnost,
jak ovlivnit životní prostředí, je
dána jedině „čistým“ zdrojem.
Nejlépe by bylo využívat přírod
ních zdrojů, tj. slunce, vítr, tepel
ná čerpadla atd. Přesto však si
uvědomme, jak vypadá „ovzdu
ší“ v naší vsi, když se do ní blíží
te v těchto zimních dnech z kte
rékoliv strany. Většina z nás topí
tuhými palivy a mnozí to ani ne
umějí. Silný kouř z komínů,
vzduch zamořený od nedokona
lého spalování nás nutí ani nevy
cházet z domů. Jedna z cest
k nápravě se nabízí zamýšleným
používáním zemního plynu. Tep
lotu vytápění je možné přesně re
gulovat, a tak omezit spotřebu
a držet náklady v ekonomických
mezích. Vezměte v úvahu všech
na pro a proti, vaši osobní situa
ci a rozhodněte se IHNED.
Je možné ještě vstoupit do systé
mu solidárního příspěvku obci na
vybudování přípojek na hranici
vašeho pozemku s možností spo
lečného zajištění projektové
a stavební dokumentace včetně
stavebního povolení soukromé
části přípojky.  
OZ v těchto dnech zpracovalo
návrh rozpočtu na letošní rok, se
kterým se můžete seznámit ve vý
věsce. Rozdělení plánovaných
příjmů je problém, protože po
žadavky a potřeby na zlepšení
prostředí obce, úpravu veřejných
ploch a komunikací přesahují
možnosti. Podstatné části rozpo
čtu spotřebovává zabezpečení
chodu obce, tj. osvětlení, odvoz
TKO, běžná údržba, školné

Slovo starosty

DOBRÁ RADA

Máte již doma všechno a všeho dost a chcete se zbavit přeplněných poštovních schránek reklam
ními letáky? Stačí, když si schránku opatříte nápisem (nálepkou) „NEVHAZUJTE REKLAMY, DĚKUJI“

Traverza žije v zimě stavebním ruchem
V sezoně převratných událostí
a změn pokračuje fotbalový klub
Traverza. V zimní přestávce se je
ho členové pod záštitou obecního
úřadu pustili do již velmi potřebné
úpravy a rekonstrukce vnitřních
prostor kabin. O co všechno jde?
Tak tedy: vybouráním příčky mezi
domácí šatnou a sprchami se
utvořila nová prostornější místnost
a Traverza tak nyní bude mít jed
nu z nejprostornějších a nejpoho
dlnějších šaten okresu. „Konečně
se tam pořádně vejdeme,“ po

chvaluje si změnu kouč Vladimír
Kolankiewicz. Veterána Petra Fis
chera, který vpravdě michelange
lovským způsobem ozdobil stěny

domácí šatny, tedy čeká další ku
pa práce. A to tohoto prvního
střelce 100 gólů v klubové historii
ještě 19. února čeká svatba s pří
telkyní Jarkou. 
Domácí sprchy se po dokončení
úprav přesunou do zadní místnos

ti (dosud využívané jako sklad),
sousedící s nyní již bývalou míst
ností umýváren. Zároveň dojde
k výměně vodoinstalace v obou
umývárnách i na toaletách a vy
měněn bude i již velmi starý bojler.
Navíc se zkulturnilo i prostředí klu
bové kuchyňky. Na těchto úpra
vách a vylepšeních se klub podílel
i pomocí vlastních prostředků. Re
konstrukce by se měla stihnout do
začátku jarní poloviny sezony.

Traverza

Pokračování na straně 2
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Roku 1924 bylo přikročeno
k elektroinstalaci obce. Primérní
síť postavil okres, transformátor
a rozvodnou síť až na domovní
přípojky postavila obec nákla
dem 120 000 Kč, vnitřní zaříze
ní postavili si majitelé domů
svým nákladem. „Elektrická síť“
otevřena o vánocích 1924. Do
konce roku 1925 připojilo se
31 konsumentů se 267 žárovka
mi a 4 konsumenti se 4 motory.
Obec osvětluje náves pěti elek
trickými lampami. Cena proudu
za 1KW hodinu činí 450 Kč při
osvětlování a 3 Kč při motorech.
Za rok 1925 se spotřebovalo
2500 hodin. Rozvodnou síť a do
movní instalaci provedla firma
Bělčický z Kolína a zcela uspo
kojivě.
Po pětiletém úsilí se podařilo zís
kat 28 a farního pozemku za
školou pro potřeby školy. Na
něm byly postaveny v ro
ce 1924 záchody nákladem 18
000 Kč. Další části pozemku

použito na rozšíření školního
dvora a zahrádky pro řídícího
učitele, největší části použito na
zřízení školní zahrady a hřiště.
Celý pozemek ohražen a roz
hražen drátěným plotem nákla
dem 30 000 Kč. Z hřiště odve
zeno přes 700 for hlíny. Na ja
ře 1925 zřízen státní telefon na

zdejší poště a druhý soukromý
u Jiřího Sixty. Celkem jsou ve vsi
tři hovorny a limuzský telefon je
připojen na zdejší poštu jako
centrálu. Dosavadní expedient
Jan Kudrna byl přeložen do Pra
hy a na zdejší poště ustanovena
definitivně Marie Eremiášová.
Také okres značně přispěl ku
zvelebení zdejší obce. Na jaře
1925 dal uváleti část okresní sil
nice až k domku č. 68, vyštěr
koval dno potoka od státní silni
ce až k rybníku od č. 21 k obec

nímu domu. Nařídil majitelům
domku v pořadí od státní sinice
ke hřbitovu, aby upravili své
dvorky a zřídili terasy podél sil
ničního příkopu, kde zřídil sám
řádný rygol. Uválení 1250 met
rů stálo 51 038 Kč, rygoly
27 229 Kč. Přejezd přes koleje
na silnici u rostoklatské zastávky
byl velmi nebezpečný, poněva
dž na obě strany byl ostrý slou
pek. Proto dal okres výstupek od
kolejí směrem k Břežanům od
kopati a silnici v délce 123 met
rů vydlážditi tvrdými žulovými
kostkami. Úprava stála 52 636
Kč. V roce1926 přidlážděno
dalších 20 metrů.
Jednota Sokol postavila v hos
tinci č. 41 krásné jeviště a po
stavila přístavek pro jeviště za
9000 Kč, a tím potřebné místo
v sále a divadelní rekvizity mají
trvalé umístění ma jevišti. Do sá
lu zakoupeno 100 židlí za
2000 Kč, které byly získány
dobrovolnými dary. 
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Stránky z kroniky Rostoklat
a Nové Vsi II (1924–1925)

KRONIKA ROSTOKLAT
A NOVÉ VSI II

a činnost OÚ. Značná část pro
středků byla vyčleněna i na za
hájení  plynofikace.  
Přesto se OZ rozhodlo najít fi
nance  mimo jiné na obnovu
chodníků, zeleně a výstavbu dět
ského hřiště. Přejme si, abychom
na konci roku viděli výsledky vy
naložených financí.

Slovo starosty
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Informace

Po zveřejnění záměru OZ
a výběrovém řízení, byla
uzavřena nová nájemní
smlouva na pronájem pro
stor OÚ k provozování pro
dejny Smíšeného zboží
v Rostoklatech. Novým ná
jemcem je pan R. Bumba
z Rostoklat, který má
v úmyslu nabídnout sorti
ment zboží a služeb takový,
aby splnil vaše představy
o kvalitě zásobování v obci.
Přejeme mu mnoho úspěchů
v podnikání.
Rovněž byla uzavřena ná
jemní smlouva na pronájem
Kulturního domu  Myslivec
kému sdružení Rostoklaty.
Nový nájemce ponese ná
klady na režii a bude zna
menat pro obec aktivní
správu objektu a zajištění
péče o údržbu a provoz.
V nájemní smlouvě je ošet
řena  možnost i nadále po
řádat akce OÚ, místních
spolků rybářů, hasičů
a sportovců.

v lednu

` Buriánová Drahoslava
` Malíková Olga
` Jouglová Jiřina
` Významné výročí 70 let

slaví Škopová Aurelie

!V prosinci 2004 zemřela
pí Anna Brožková

V roce 2004 se narodili: 
"Hahnová Eva
"Holinková Eliška
"Barkoci Dominik

Životní jubilea

Josef Lukáš

Traverza žije v zimě 
stavebním ruchem

Zodpovědný kouč povolal své
svěřence k přípravě hned po
Novém roce a dává jim řádně
do těla. Od konce února do prv
ního mistrovského duelu jara
(28. března) tým sehraje tři ne
bo čtyři přípravná utkání. Muž

stvo si navíc vylepšuje technické
dovednosti i v pravidelných
úterních halových zápasech
v budově zvláštní školy v Čes
kém Brodě. Členové klubu se
činí i v jiných sportovních aktivi
tách – například vítězstvím ve
vánočním nohejbalovém turnaji
v Brodě nebo třetím místem ka

pitána Roberta Krajníka v pres
tižním šipkařském klání v Žer
novce. Kdo by se chtěl dozvě
dět více, může zabrousit na in
ternet na internetových strán
kách www.rostoklaty.cz/traver
za, kam už si našlo cestu neu
věřitelných 3500 návštěvníků
z celičké naší zemičky. 
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