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Rostoklatský Zvěstovatel

Prázdniny a dovolené uplynuly tak
rychle a my nyní vzpomínáme na
krásné chvíle, které jsme prožili
s rodinou a přáteli. Jsme zpět
v práci a také v našem bydlišti
v Rostoklatech. Co se událo v na
ší obci ? Ještě před prázdninami to
byly rozmary počasí ve formě sil
ných dešťů, které nám daly poznat
vládu přírody nad námi a součas
ně nutnost obnovit již zapomenuté
zásady hospodaření na polích
a údržbu příkopů a cest tak, aby
nenastávaly krize ve formě zátop
a ohrožení našich příbytků. 
Na žádost Obecního úřadu o ná
pravu formou urgence u Správy
a údržba silnic Kutná Hora se po
dařilo provést vyčištění a regulaci
vstupů do obecní kanalizace na
křižovatce státní silnice a silnice
od Limuz. Toto místo, jak dokláda
jí pamětníci, je kritické při přícho
du velké vody.
Byl zrekonstruován další úsek
chodníku, vstupů a vjezdů k do
mům na silnici od kostela ke státní
silnici. Záměr OZ je dokončit re
konstrukci i zbývajícího chodníku
na pravé straně. V Nové Vsi II byl
upraven prostor pro stání kontej
nerů odpadu a bylo započato
s úpravou otevřené vodoteče po
vrchové vody zatrubněním, spolu
s rekonstrukcí veřejného osvětlení.
Obě tyto stavební akce si vyžada
ly zpracování projektů, které byly
odbornou firmou vypracovány
i s rozpočtem. Rozpočtované ná
klady (okolo 1 milionu Kč) nepří
jemně zasáhly obecní rozpočet.
Rekonstrukce veřejného osvětlení
byla vynucena nahlášenou likvi
dací vrchního rozvodu elektřiny
a jeho uložení do země, které pro
vede STE. Do zimních měsíců tak
bude nutné provést alespoň první
etapu a zajistit veřejné osvětlení.
V obou částech obce byla dovy
bavena dětská hřiště, která jsou
hojně využívána k zábavě dětí.
Smutná je však zpráva o stavu mo
biliáře obce (konkrétně lavičky
u OÚ) a zařízení dětského hřiště

Slovo starosty

Pokračování na straně 2

Kulturní Dům v novém

Radostnější je zpráva o pořádku
veřejných prostor, které díky
údržbě prováděné pracovníky
OÚ, zájmových spolků rybářů,
hasičů, myslivců a sportovců
a i vás občanů splňují představy
o příjemném životním prostředí.

Změnil se i stav vnitřních prostor
KD. Za finanční účasti OÚ
a dobrovolné práce členů ná
jemce budovy, tj. Mysliveckého
sdružení Rostoklaty byl prove
den generální úklid, renovace
parket podlahy, obložení pódia

a stylové vymalování stěn motivy
přírody a obce. (viz foto) Všem
zúčastněným patří dík a vám po
zvání na společenské akce, které
jsou připravené na letošní pod
zim a o kterých budete včas in
formováni.

Soutěž o nejlépe
upravený dům
a okolí
Na vrcholu léta také pro
běhlo hodnocení naší sou
těže.
Ve hře o tento titul je 7 ne
movitostí v Rostoklatech
i v Nové Vsi II. Výsledky
projedná OZ v září a v příš
tím čísle RZ uveřejníme
3 výherce.



Cesta z pekla
a dámské derby za dveřmi

31. mistrovská sezona (2004/
/05) se do kroniky fotbalového
klubu Traverza zapsala skuteč
ně zlatým písmem. Ještě jednou
na ni vzpomíná klubový prezi
dent Miroslav Němec.

Prezidente, které události
ve vás zanechaly nejhlub
ší dojem?
Největším zážitkem byly oslavy
30. výročí vzniku Traverzy s ce
lým doprovodným programem.
Nesmíme ale zapomenout ani
na velkolepou show při domá
cím zápase s Tuklaty, mám na
mysli například Havrana Rave
na, roztleskávačky a hlavně
slavné vítězství.

46 bodů ze 78 možných
znamenalo o pět bodů
prolomení dosavadního
rekordu, co všechno za
tímto pozoruhodným vý
sledkem stálo?
Velká dávka sportovního štěstí.
V posledních letech se nám
štěstíčko trochu vyhýbalo. 

Je potom škoda, že tažení
nebylo završeno výstu
pem na pomyslnou bed
nu?

Bronzové medaile se tak či
onak neudílejí, ale škoda to asi
trochu je. 

Čím je podle vás dané, že
za posledních 19 sezon
jsme teprve popáté do
sáhli aktivního skóre, le
tos navíc s ohromným
rozdílem?
Za to do značné míry patří po
děkování některým soupeřům,
zejména Radimi B (Traverza to
muto soupeři ve dvou zápasech
nasázela 14 branek – pozn.)
a taky Dobřichovu (8, za čtyři
zápasy tedy třetinu všech gólů
v sezoně – pozn.).

Za body nás táhla neví
daná útočná potence,
vstřelili jsme takřka tři
góly na zápas, odkud se
vzala?
Většinu gólů vstřelili vesměs
svobodní mládenci, kterým je

samozřejmě potence vlastní.
Fík se zde jistě neurazí, když
opráším známý fakt, že po
příchodu do stavu manželské
ho potence zvolna odchází.
(Petr Fischer, od podzimu prv
ní stobrankový střelec Traver
zy, se v polovině sezony zne
nadání oženil a pravda –
jeho střelecká potence z pod
zimku poněkud ustrnula –
pozn.).

Hitem se stalo založení
dámského týmu, který si
před obří návštěvou do
kázal poradit s tuklat
skou Čechií. Měl by si ten
to celek zkusit i skutečnou
soutěž?
Tohle byl můj největší zážitek
kromě zápasů mužů Traverzy.
Se soutěží se uvidí po dalším
roce „tvrdého tréninku“. Bohu
žel nejnižší úroveň je momen
tálně 3. liga.
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Prezident klubu: Můj největší
zážitek? Kromě mistráků jasně
dámské derby

Slovo starosty

v Rostoklatech. „Zásluhou“ dospí
vající mládeže došlo k jejich poni
čení, což je zvláště zarážející
u poškození nově instalovaného
vybavení pořízeného z rozpočtu
obce. Apeluji na rodiče těchto dě
tí, aby jim vysvětlili snahu OZ
o zlepšení vzhledu a vybavenosti
obce a varovali je v případě, že
budou při takovém konání přisti
ženy nebo označeny svědky. Ná
hradu škody ponesou za nezletilé
rodiče. Další možný postup je, že
necháme obec ve stavu trvalého
nepořádku a přiblížíme se tak
úrovni méně rozvinutých zemí,
protože obec nemůže donekoneč
na investovat do
vybavení, které si
necháme ničit.

Josef Lukáš

Pokračování ze strany 1

V měsíci červenci: 

_ Novák Oldřich
_ Hamták Josef
` Peterková Jiřina
` Čipkalová Marie
` Svobodová Květoslava
` Musilová Anna z Nové

Vsi II
` Lukášová Jana
kulaté narozeniny:
` Šabaková Eva
_ Šaler Josef z Nové Vsi II

V měsíci srpnu: 

` Drbalová Naděžda
` Břendová Marie
_ Kříž František

z Nové Vsi II
` Budařová Božena
_ Lukáš Josef
kulaté narozeniny:
` Tůmová Jindřiška
` Soukupová Alena

V měsíci září: 

` Machová Jaroslava
` Semánková Marie
` Strnadová Marie 

z Nové Vsi II
` Dlouhá Marie
_ Rezek František
_ Rak Václav
` Nováková Jiřina
` Soukupová Svatava

Životní jubilea

Omluva: v RZ č. 22 měla být
správně uvedena jubilea  v červ
nu. Děkujeme za pochopení.

Fotbalový tým Traverzy si prožil
na úvod nové sezony třetí třídy
doslova peklo, a to budiž řeče
no bez stínu nadsázky. V prvním
duelu na hřišti Peček B vedl ješ
tě v 81. minutě 2:0, aby nako
nec i díky 9 minutám nastavení
arbitra Piláta po vlastních chy
bách podlehl 2:3 (oba góly
Ondra Pakandl, vyloučen Tomas
Menšíkuš). „Nikdy jsem po fot
bale nebyl takhle naštvanej!“
soptil po bitvě v šatně, kde léta
la hodně ostrá slova, jeden
z nejzkušenějších borců Pedro
Fischer. 
Deka se nezvedla ani doma

s Dobřichovem, který omladil
tým a odběhal utkání v rychlém
tempu. Traverza prohrávala po
nešťastném vlastenci z rohu a na
dlouho pak uvízla v křeči. Po

pauze ji dorazil gól z neodmá
vaného ofsajdu. Roberto Krajník
už jen snižoval z penalty.
Na lepší časy se zablýsklo ne
čekaně na hřišti Zásmuk B, kde
s postupujícím „z pralesa“ Tra
verza urvala bod za remízu
2:2 (Kubelka, Ondra Pakandl),
když v první půli, ač pod tla

kem, vedla opět 2:0. Mírný
vzestup formy pak potvrdilo do
mácí rozdrcení Ždánic 5:0
(2 góly Šlégrolidis a Roberto
Krajník, 1 Dobřik). 
Kvapem se nyní blíží odveta
velkého dámského derby Tra
verza–Čechie. Ta vypukne v so
botu 1. října na Nou Campu
v Rostoklatech od 13.30 a bu
de ji doprovázet spousta akcí,
ceremoniálů a také mistrovský
zápas mužů. Na jaře přišlo do
Tuklat na historicky první vydá
ní tohoto derby na tři sta divá
ků. Lze si jen přát, aby se totéž
nyní zopakovalo. 

TRAVERZA



Informace o stavu plynofikace
Vzhledem k opakovaným dotazům občanů, zvláště těch, kteří projevili zájem o zřízení plynové přípojky (PP), složili finanční příspěvek ob
ci a mají podepsanou smlouvu s STP, podávám následující přehled o současném stavu příprav.

1) Historie
V roce 1999 se rozhodlo osm obcí v okolí Českého Brodu o ustavení Sdružení za účelem plynofikace. Bylo shromážděno celkem 1236 zá
jemců, zadáno zpracování projektu, podepsána smlouva o spolupráci s dodavatelem plynu Českomoravskou plynárenskou (ČMP), která
byla držitelem licence na stavby plynárenských zařízení (PZ) v tomto regionu, a SvazekSdružení obci Pod Klepcem požádal o dotaci ze
SFŽP. ČMP vázala zahájení stavby i plynofikaci města Kostelec nad Černými lesy, jejíž představitelé později pro neplnění podmínek ze
strany ČMP smlouvu vypověděli. Po volbách v roce 2002 nové vedení města souhlasilo s plynofikací, Svazku byla přidělena dotace ze
SFŽP. ČMP a její vedení v Německu však tuto skutečnost nebralo v úvahu a stavební povolení neobnovilo. Svazek byl nucen smlouvu s ČMP
vypovědět a hledat nového dodavatele plynu. Byla oslovena Středočeská plynárenská (STP), která nabídla nové místo napojení systému
z Českého Brodu a výstavbu propoje do N. Vsi II a dále do projektovaných rozvodů. Znamenalo to však nutnost vypracování projektu, no
vé stavební řízení a změny stávajícího projektu. Následně bylo nutné žádat o prodloužení termínu podpisu smlouvy o dotaci, ke které se
dokládají i tyto podklady. Průtahy s řešením a odkládání termínu zahájení stavby vedly ve svém důsledku k poklesu zájmu žadatelů o PP.

2) Financování
Stavba bude financována z následujících zdrojů:
– dotace SFŽP, která bude krýt 50 % nákladů
– příspěvek STP, zavázala se k financování propoje Česká Brod–Nová Ves II, a poskytla Svazku 15 milionů Kč jako zálohu na budoucí od

kup zařízení
– půjčka banky 25 milionů Kč
– vlastní zdroje obcí
Celkové projektované náklady akce jsou 82 milionů Kč

3) Situace v Rostoklatech
V obou částech obce se přihlásilo původně 112 zájemců o PP. Byl vybrán příspěvek 15 tisíc Kč (resp. 7,5 tisíce), uložen na účet obce a od
dělen od ostatního financování. Ve srovnání s ostatními obcemi, členy Svazku, se toto ukázalo jako velmi prozíravé a z vaší strany jako
vstřícný solidární krok. Prostředky budou použity na uhrazení skříňky HUP, zpracování projektu PP, případně nákladů na stavební řízení.
Chci vám tímto poděkovat za dosavadní trpělivost. V průběhu doby došlo z objektivních důvodů k úbytku zájemců i u nás a současný stav
je 83 zájemců.
STP s těmito žadateli uzavřela smlouvu o budoucím odběru, která zavazuje v horizontu 5 let po kolaudaci započít s odběrem. Další žada
telé o PP si budou hradit zřízení od hlavního řadu sami. Finanční zatížení obce dle propočtů na současný stav počtu žadatelů, které bylo
odsouhlaseno na zasedání OZ, je celkem asi 4 miliony Kč rozložené na 10 let. Při plánovaném odprodeji PZ po zákonné době minimál
ně 5 let od kolaudace se tyto náklady sníží.

4) Současný stav
Jako reakce na průtahy s přípravami OZ některé obce uvažují o odstoupení z programu. Dle vyjádření zástupců SFŽP bude možné akci re
alizovat i v omezeném rozsahu. Jsou připraveny k podpisu smlouvy s STP, bankou na úvěr, SUS o vstupu na komunikace a probíhá stavební
řízení UR a SP. Dne 18. 7. proběhlo otevírání obálek uchazečů o veřejnou zakázku. Přihlásilo se 5 uchazečů. Konečný výběr a vyhodno
cení finančních nabídek provede komise pod vedením akreditované organizace.
Realitou je, že další dotace na plynofikaci jsou již v celé republice zastaveny a zrušení akce by znamenalo nedat vám ani možnost alter
nativy ekologického a ekonomického způsobu vytápění a ohřevu TUV.

Závěr
Ještě jednou vám chci poděkovat za trpělivost a zodpovědný přístup a vyjádřit přesvědčení, že se podaří ukončit dlouholeté úsilí všech za
interesovaných realizací stavby. Konečné rozhodnutí padne v termínu do konce roku na základě vyjádření SFŽP k žádosti o změnu pro
jektu. V případě, že akce nebude realizována, bude vám příspěvek v souladu se smlouvou vrácen.

Rostoklaty září 2005 J. Lukáš, starosta
a místopředseda Svazku


