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Rostoklatský Zvěstovatel

V tomto Zvěstovateli nacházíte
několik záběrů ze setkání dětí,
které překonaly nepřízeň počasí
a užívaly si soutěží, závodů
a nakonec i odměn pro ty nej
lepší. V rámci Dětského dne se
letos otevřela hřiště v Nové Vsi II
i v Rostoklatech, která se budeme
snažit doplňovat o další atrakce
a vybavení. Děkuji dospělým,
kteří pomohli s organizací,
a sponzorům za příspěvky.   (fo
to Jiří Doležal senior)
Ještě o odpadech – Při odvozu
TKO jste se někteří setkali s pl
nou popelnicí a lístky se zdů
vodněním. OÚ jednal se svozo
vou firmou a reklamoval tyto pří
pady.Vysvětlení má dvě strany.
Na straně firmy je to oprávněná
argumentace tím, že popelnici
není možné naplnit stavebním
nebo jiným inertním materiálem
(tráva a pod). Neoprávněné
však jsou další požadavky na
omezení počtu popelnic od do
mů a kontroly popelnic podnika
telů. OÚ bude dále jednat a há
jit zájmy obce. K ukládání rost
linného odpadu zřídí obec místo
pro kompost.
Bezpečnost – V obci došlo v po
slední době k vloupání do
čtyř obydlí, která šetřila Policie
ČR. Informace se na OÚ dostala
pouze ústně. Je třeba, abyste da
li zprávu i na OÚ, aby bylo mož
no varovat i ostatní obyvatele.
OÚ zaslal na oddělení Policie ČR
v Českém Brodě rezolutní žádost
o důslednější kontroly (pěší hlíd
ky) v obci, zvláště v noční době

Slovo starosty

V měsíci květnu: 
_ Nekolný Jaroslav
_ Dlouhý Zdeněk
` Nekolná Zdenka
` Procházková Květa
` Puldová Marie
` Ropková Jarmila z Nové

Vsi II
Kulaté životní jubileum oslaví
_ Fencl Vladimír

Životní jubilea

Pokračování na straně 2

DEN ROSTOKLAT III.
Dětský den 4. 6. 2005

Děti se bavily déšť nedéšť
V obnovené tradici pořádání Dnů
dětí při příležitosti jejich meziná
rodního svátku pokračovaly Ros
toklaty i letos. V sobotu 4. června
občany obce a jejich děti neod
radil ani déšť, který naopak v sou
sedních Břežanech vedl ke zruše
ní všech akcí.
Den otevřelo tradiční vyzvánění
obřího zvonu na kostelní věži, kte
ré jasně oznámilo, že celá akce
se bude konat. Děti pak na fotba
lovém hřišti soutěžily a vyhrávaly

v roztodivných kláních, jakými by
ly například skok daleký, střelba
míčem na přesnost či na ceny,
hod míčkem do dálky, běh přes
překážky a několik dalších. Hod
notné ceny při vyhlašování vítězů
připravil obecní úřad. Jeho zá
stupci v čele se starostou Josefem
Lukášem otevřeli ráno zbrusu no
vé dětské hřiště v Nové Vsi a také
zábavní koutek v Rostoklatech,
kde mohou děti využívat nové
atrakce a rovněž pingpongový

stůl. Ke zdárnému průběhu dne
přispěli i hasiči, kteří připravili pa
lebné pole pro zájemce o střelbu
ze vzduchovky a odpoledne dě
tem ukázali svou výzbroj pro ha
šení požárů. Samozřejmostí byl i
nohejbalový turnaj pořádaný fot
balisty, jehož se zúčastnilo hned
devět týmů. Klání skončilo až ne
dlouho před mistrovským utkáním
domácí Traverzy s týmem Jevan.
Vše podpořilo kvalitní občerstvení
a večerní oslavy všeho možného.



DEN ROSTOKLAT III.
Dětský den 4. 6. 2005

Ve vítězné euforii po derby s Tu
klaty jako by se utopil kouzelný
šém fotbalistů Traverzy, vedoucí
je do té doby při velkolepém jar
ním tažení. V následujících čty
řech utkáních, z nichž ve třech na
stoupili venku, neukořistili ani je
den bod a odnesli si z nich při vý
razném zvlhnutí střelného prachu
nelichotivé skóre 4:10. Z druhé
příčky spadli o dvě místa dolů.
„Nedáváme šance. Dřív jsme sou
peře přestříleli, padalo nám tam
všechno. Teď to tak není a naše

chyby se neztratí. Když jsme udě
lali dvě dřív a vyhráli 4:2, neva
dilo to. Když ale teď dáme jeden
gól, bolí to o moc víc,“ viděl uply
nulou sekvenci soutěže jasně ka
pitán Zé Rober
tu.
Černá série za
čala v Tuchorazi (0:2), kdy tým
měl proti rezervě soupeře zřetel
nou převahu, ale z mnoha
ohromných šancí vytěžil jen na
střelování tyčí. V Liblicích, proti
zřejmě nejlepšímu týmu jara, už

ve velkém vedru kvalitou zaostá
val a podlehl 1:3. Zlomilo ho až
odvolání nejdříve uznaného gólu
na 1:1, což měl na svědomí tra
gický rozhodčí Pilát, jehož výko

ny zápas od zá
pasu šokují stále
víc. Čestný ús

pěch vstřelil z trestného kopu Zé
Robertu.
Doma s Jevany (2:3) tým dvakrát
vedl po zásazích Ondry Pakand
la a Fíka Fischera, jenže soupeř
pokaždé vyrovnal a v druhé půli

rozhodl. Všechny góly vsítil zblíz
ka po chybách Traverzanů při
pokrývání centrů.
Konečně v Kozojedech (1:2)
Traverza v první půli trefou Zé
Roberta srovnala na 1:1, navíc
jí sudí Sedláček neuznal regu
lérní gól pro údajný faul Lukáše
Kmochúše, jenž ani nebyl v da
né situaci u míče. Domácí roz
hodli minutu před koncem po
akci z křídla. Traverzané pak už
ani ze dvou tutovek na bod ne
dosáhli.
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TRAVERZA

Černá série čtyř porážek v řadě 

Slovo starosty

a o oznamování výsledků šetře
ní, případně dopadení pachate
lů. Vás pak žádám, abyste si vší
mali i domů v sousedství zvláště
v době, kdy jsou dočasně neo
bývané.
Povodeň v Rostoklatech – Při ne
dávném přívalovém dešti nasta
lo to, co jsem nečekal. Část ob
ce u státní silnice se ocitla v kri
zi a došlo k částečnému zapla
vení obydlí u křižovatky od Li
muz. Odtud až z Klepce se vali
la voda, kterou nebyla schopna
pojmout kanalizace v Rostokla
tech. Navíc se plně projevil neu
těšený stav příkopů a vstupů do
této kanalizace, které jsou ve
správě silnic. OÚ zaslal dopis
na SUS se žádostí o okamžitou
nápravu, regulaci a vyčištění
vstupů, které jsou pro odvod zá
plavových vod rozhodující a pro
obec krizové.
Do nastávajícího období prázd
nin a dovolených přeji Vám i Va
šim dětem, abyste načerpali no
vých sil a prožili příjemné chvíle
buď doma ve vlasti, nebo i v da
leké cizině. Po prázdninách
nashledanou nad řádkami
Zvěstovatele.

Josef Lukáš

Pokračování ze strany 1

Úsloví
Pro vítězství bezpráví a zla

stačí, když slušní lidé
nebudou do ničeho

zasahovat, zůstanou stranou
a budou hezky zticha.


