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SPOLEČNOST KULTURA ZAJÍMAVOSTI SPORT ZE ŽIVOTA LIDÉ

Rostoklatský Zvěstovatel

Nová ves II
Parkování na chodníku

Poplatky za odvoz TKO

Žádáme, abyste omezili stání do
pravních prostředků na chodnících
před vašimi domy. Znemožňujete
tak pohyb chodců, kterým jsou ur
čeny, a dochází i k jejich poškozo
vání. Nedodržení tohoto zákazu
bude řešeno jako přestupek. 
Trvalé stání motorových vozidel
na místních komunikacích řeší
OZV č. 10. Stání může být využí
váno mimořádně, a je zpoplatně
no částkou 500, resp. 1000,– Kč
za rok. Žadatelům bude po za
placení vydáno potvrzení a vy
značeno parkovací místo. 
Nedodržení tohoto zákazu bude
řešeno v přestupkovém řízení!

Připomínám těm, kteří dosud ne
vyrovnali poplatky za odvoz TKO
a další poplatky dle Obecně zá
vazné vyhlášky, že tak mohli učinit
v úředních hodinách, tj. Po a St od
17 do 19 hod. do konce února.
Opominutím této povinnosti se vy
stavujete možnosti penalizace.

Jako každou zimu se opakují
problémy s úklidem sněhu a ná
ledí jak obecních ploch, tak hlav
ně ploch přilehlých k vašim ne
movitostem, které jste ze zákona
povinni udržovat tak, aby na
nich nedošlo k úrazům. Žádám
vás o provedení nápravy ještě ve
zbytku zimy, zvláště chodníků ve
směru k nádraží, kde přechází
velké množství obyvatel. 

Upozornění OÚ

Nový rozpočet i něco o plynu
Úklid sněhu

v únoru

_ Lauber Stanislav
Kulaté životní jubileum
oslavily paní
` Brožková z Rostoklat
` Kostrunková Blanka

z Nové Vsi II

!Dne 22. 2. 2005 nás
opustil pan Václav Kapal
ve věku 81 let

Životní jubilea

Doba začátku roku bývá dobou
schvalování nového rozpočtu
obce. A jak že vypadá ten letoš
ní? Tady jsou jeho hlavní čísla.
Proti loňsku, kdy jej „přifouk
ly“ některé významné dotace,
je rozpočet na rok 2005
skromnější – příjmy i výdaje
tvoří částka 2 961 600 korun
(loni příjmy 4 227 000 a vý
daje 4 337 000). Přestože ná
vrh rozpočtu, který byl nako
nec také schválen, už jste si
na nástěnce mohli prohléd
nout, připomeneme jeho hlav
ní rysy.
Z významnějších výdajů to le
tos bude 500 tisíc na rekon
strukci chodníku v Rostoklatech,
447 tisíc na činnost obecního
úřadu (platy, údržba, elektrická

energie, telefony atd.), 400 ti
síc jako první splátka úvěru na
zavedení plynu, 140 tisíc jako
příspěvek školám, kam chodí
naše děti, 140 tisíc na údržbu
a rekonstrukci parku v Nové
Vsi. Nově se platí příspěvek na
autobusovou dopravu (48 ti
síc). Dále je to 40 tisíc na údrž
bu hřbitova a dalších 40 na ve
řejné osvětlení. Po devíti tisících
dostal také každý ze čtyř zdej
ších spolků, s nimiž byla uza
vřena dohoda o provedení
údržby obce. 
A další významnou položku tvo
ří částka 260 tisíc za odvoz od
padu, konkrétně obsahu našich
popelnic. Jak víte, za popelnice
se platí paušálně 400 korun
ročně za každého dospělého

obyvatele domácnosti a 300
za dítě do 15 let. „V průměru
ale náklady na každého obča
na tvoří částka 465 korun,
obec tak doplácí na každého
dospělého 65 korun a 165 na
každé dítě do patnácti let s tím,
že v rámci paušálu může každý
naplnit kolik, popelnic potřebu
je,“ říká k tomu starosta Josef
Lukáš.
V rámci rozpočtu byly také
o 30 tisíc zkráceny odměny za
stupitelů. „Ti se navíc sami
vzdali paušálních měsíčních od
měn. Tyto peníze budou nejspíš
využity na obnovu a vylepšení
dětského hřiště,“ dodal staros
ta.
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Na podnět K. Ševčíka (tech.
úředníka v ministerstvu zeměděl
ství) bylo zřízeno v Rostoklatech
vodní a meliorační družstvo. In
formační schůze se konala
v dubnu 1923. Byl zvolen infor
mační výbor a předsedou pan Ji
ří Sixta a jednatelem pan Jaro
slav Sixta. Výbor zadal vypraco
vání projektu ing J. Říhovi z Ko
šíř za 8900 Kč. Spravcem stav
by byl stanoven stavební rada
ing. F. Ducháček a za odborné
ho poradce si vyžádalo družstvo
pana ing. K. Ševčíka. V květnu
1924 bylo vodoprávní řízení
příznivě vyřízeno, plány a roz
počty schváleny, načež žádáno
o subvenci na stavbu. Země po
skytla 30 % na odpady a 20 %
na meliorace,stát o 10 % více.
Práce zadána i s dodávkou tru
bek ing. V. Chmelíkovi ze Žiž
kova. Na obnos nekrytý subven
cí byla učiněna výpůjčka
100 000 Kč na 6 % u okresní
hospodářské záložny. Stavba

byla započata 16. února 1925.
Meliorace zajímá katastr rosto
klatský, limuzský a přišimaský. Ke
družstvu se přihlásilo 35 majite
lů pozemků z Rostoklat a Limuz –
celkem s 125 ha. Stavba dokon
čena roku 1926. Přítomnost pod
nikatele a zkušených dělníků při
odvodňování použila obec a da
la vyklidit bahnem úplně zanese

ný rybník na návsi. Při tom byla
plocha asi o třetinu zmenšena
a rybník opatřen pevnější naklo
něnou hrází a odpadem pro vy
pouštění vody, které při stávají
cím zařízení nebylo možné. Vy
vezeným bahnem byla zaveze
na zrušená část rybníka a vyrov
nána odvodněná část návsi před
kovárnou. Náklad činil s úpra
vou 42 000 Kč. Okres nákladem
7475 Kč upravil rygol od koste
la ke státní silnici a majitelé dom
ků v tomto pořadí přiměřeně

k tomu opravili své dvorky a je
jich ohražení.
Dále dal okres okopávkou sní
žiti a pak vydlážditi část silnice
v délce 50 metrů a prodloužil
dlažbu směrem k Břežanům
o 20 metrů, nákladem
24 209 Kč. V tomto roce byla
uválena silnice od jmenované
dlažby k domku č. 68 nákla

dem 12 928 Kč a konečně část
silnice před školou byla na
zkoušku vydehtována nákla
dem 4 450 Kč. Při všech těchto
i dřívějších okresem provádě
ných prací obstarávala obec
veškerou provozní práci a do
dala potřebný písek svým nákla
dem. Nevyřešenou zůstala
úprava rygolu od domku č. 68
kolem školy k domku č. 22, kde
v silničním příkopu, zvláště pro
ti škole tečou nebo stojí zapá
chající kaly z domků v tomto po

řadí stojící. Také ploty u č. 22
a 70 nepřispívají k okrase okolí
školy. Místa kolem transformáto
ru a pod hřbitovní zdí, tedy opět
v nejbližším okolí školy, rovněž
volají po úpravě, jako sám ze
vnějšek školy.
Podél státní silnice byly staré
a málo plodné třešně vykáceny
a na jejich místa zasázeno
dvaatřicet třešní mladých. Za
třešně ze silničních alejí se utr
žilo v roce 1926 2000 Kč, ná
jem z obecních polí vynesl
2736 Kč.
Počasí v roce 1926 bylo nepříz
nivé a deštivé. Dle dešťoměru pa
na Jiřího Sixty napršelo v květnu
25,50 mm, v červnu 28,5 mm,
v červenci 85,4 mm, v srpnu
11,3 mm a v září 12 mm, v říjnu
28,6 mm vody. Následkem toho
i úroda byla průměrná, někde
i špatná nebo žádná. Cena žita
200 Kč, pšenice 230 Kč, ječme
ne 180 Kč, ovsa 135 Kč, bram
bor 70 Kč.
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Rybářský spolek

Rok 2005 jsme začali výroč
ní schůzí dne 5. února. Na
schůzi jsme vyhodnotili uply
nulý rok jak po pracovní
stránce, tak ohledně výsledku
zarybňování. Na závěr jsme
vyhlásili nejlepšího rybáře. 

1. místo
pan Václav Kapal

2. místo
pan Jaroslav Nekolný

Letošní rok rozjíždíme v so
botu 12. 3. sběrem železné
ho šrotu. Odpad vystavte
před domy až v sobotu ráno.
Dále budou probíhat brigá
dy na úpravy okolo rybníka,
které se budou konat v prů
běhu roku.
Dne 30. 4. plánujeme oteví
rání rybníka se závody
v chytání ryb. Nebude chy
bět grilování prasátka a la
hodné pivo. Na tuto akci jste
všichni srdečně zváni.
Na podzim se po menší od
mlce chystáme opět uspořá
dat taneční zábavu a věřím,
že se dostavíte v hojném po
čtu.
Za Rybářský spolek Emil Přibyl 

Nový rozpočet i něco o plynu

Zrodil se svazek dvou Traverzanů 
Zásadní životní krok učinil v so
botu 19. února jeden z velkých
synů Traverzy, rostoklatského fot
balového klubu. Ofenzivní hráč
Petr Fischer, kterému nikdo ne
řekne jinak než „Fík“, vstoupil na
českobrodské radnici do svazku
manželského. A je to i svazek fot
balový. Petrova choť Jarka, za
svobodna Hančová, od podzimu
v Traverze působí rovněž coby
členka mnohočetného ženského
celku. 
Svatba završila 42měsíční vztah
obou partnerů. „Jsem teď velmi

šťastný, ale jinak se náš život ne
změnil,“ glosoval novinku histo
ricky první klubový kanonýrstov
kař, který prý nyní může déle
spát a jídlo mu chodí až do po
stele.
Svatební den nabyl monstrroz
měrů. Petr si ráno dojel pro svou
ženu do jejího rodiště, až na
východ Čech, a poté byli oba
oddáni Fíkovým spoluhráčem
z mnoha sportů Jakubem Ne
kolným. Po obřadu si pár venku
nazul kopačky a na přistavenou
branku provedl na náměstí prv

ní novomanželské pokutové ko
py. Zvítězila nevěsta. A pak už
před radnici přifrčel nazdobený
kočár – traktor Zetor 9000 tur
bo GT s valňákem DAF 36 me
ga z dílny pana Kubelky –
a kormidlován nespoutaným pi
lotem Janem Košťálem se vydal
s novomanžely na okružní jíz
du. Zlatým hřebem svatebního
večera ve školní jídelně samo
zřejmě nebylo nic jiného než
přednes hymny Traverzy v po
dání dvacetičlenného klubové
ho sboru. 

Obec letos podala žádost na
Středočeský kraj o získání tří
settisícové dotace z fondu Pro
gramu obnovy venkova. Pokud
bude obci přiklepnuta, bude vy
užita na rekonstrukci komunika
cí, výstavbu veřejného osvětlení
v Nové Vsi a na obnovu a zři
zování zeleně. 
Důležitý krok se v posledním ob

dobí udál v záležitostí plánova
né plynofikace obce, na jejíž vy
řešení čekají i mnozí stavitelé
nových domků v obci. Po likna
vém přístupu distribuční společ
nosti Českomoravská plynáren
ská se Svazek obcí Pod Klepcem
(osm obcí včetně Rostoklat) roz
hodl ukončit spolupráci s touto
společností a obrátil se na Stře
dočeskou plynárenskou (STP).
„Do třetího května bychom mě

li podepsat smlouvu o dotaci
na plynofikaci ze Státního fon
du životního prostředí, která by
měla z plánovaných nákladů
(na všechny obce ve Svazku)
téměř 83 milionů tvořit polovi
nu. S STP, která by měla po
zději celé plynárenské zařízení
obcí Svazku odkoupit, byl vy
jednán příslib půjčky z tohoto
odkupu, aby se snížilo zatížení
obcí při splácení úvěru.“
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