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Slovo starosty
Ve vývěsních skříňkách jste měli návrh rozpočtu obce na rok 2006.
Jak jste si za léta povšimli, suma
peněz na straně příjmů se nenavyšuje tak, jak by to vyžadovaly potřeby, ale možná se i sníží vzhledem k navrhovanému snížení daní, které bude znamenat menší příjem pro stát, a tím i pro přiděl obcím. Rostoklaty hospodaří se zhruba třemi miliony korun. Pro nás
všechny je však důležité, jak tyto
peníze rozdělíme. Uvádím vám
přehled hlavních výdajových položek, jak byly odsouhlaseny OZ:
Výstavba chodníků a komunikací
500 000 Kč
Příprava PD kanalizace,
vodoteč Nová Ves II

200 000 Kč

Příspěvek na žáky ZŠ

140 000 Kč

Údržba obecních budov

70 000 Kč

Veřejné osvětlení a jeho údržba
170 000 Kč
Veřejné osvětlení výstavba Nová Ves II
200 000 Kč
Údržba hřbitova

Mikuláš zase naděloval
I letos nás navštívil svatý Mikuláš
s doprovodem. OÚ, komise sociální spolu s utajenými příslušníky SDH v kostýmech Mikulášovy družiny, zorganizovali setkání pro děti spolu s jejich dopro-

vodem v sobotu 3. 12. odpoledne. Děti nám předvedly něco
ze svého repertoáru, namalovaly obrázky Mikuláše, Santa
Clause a ostatních jejich oblíbených postaviček. Pro všechny

18 000 Kč

Příspěvek obce na plynofikaci
400 000 Kč

přítomné připravili estrádní program příslušníci rodiny Novotných číslo popisné 40. Dětem
i nám všem se odpoledne líbilo,
a tak dík patří organizátorům
i účinkujícím.

Sběr a odvoz odpadků + NO a VO
300 000 Kč
Údržba obecních ploch

54 000 Kč

Příspěvky zájmovým org.

36 000 Kč

Na činnost zastupitelstva

170 000 Kč

Provoz OÚ

Rostoklatské posvícení se vydařilo
Plakáty a zástupci Rybářského
spolku osobně vás zvali na taneční zábavu v nově upraveném KD. I přes obavy pořadatelů se sešla hojná návštěva
a mezi skupinami sportovců,
myslivců a ostatních příchozích
panovala dobrá nálada. Součástí večera bylo i předání ocenění Nejstaršímu občanu Rostoklat z rukou zástupců OZ. Ověřením v kartotéce občanů Rostoklat a Nové Vsi II je nejstarší
dlouholetou obyvatelkou paní
Vlasta. Badová Rostoklaty
č. 37. Při předání pozornosti

Pokračování na straně 2

účetní, úklid, el. energie, odvody ÚP, pojištění budov

700 000 Kč

Příspěvek na veřejnou dopravu
40 000 Kč

Všechny prostředky obce se snažíme vydávat tak, abychom alespoň postupně zlepšovali vzhled
obce, stav obecních budov a jejich vybavení. Je však třeba opakovaně zdůraznit a veřejně odsoudit činnost části mládeže, která
dokázala během půl roku zničit
lavičku u OÚ a velkou část vybavení dětského hřiště v Rostoklatech!!!
Výsledek hospodaření obce za
rok 2005 bude zveřejněn po
skončení hospodářského roku současně se závěrečným účtem.
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Rostoklatské posvícení se vydařilo
Pokračování ze strany 1
a pamětního listu starosta J.
Lukáš řekl: Vážení přátelé,
milí hosté, dovolte, abych
přerušil vaši zábavu a doplnil náš dnešní večer významnou událostí v životě
Rostoklat. Před časem se OZ
rozhodlo oživit společenský
a sousedský život obce udělením titulu Zasloužilý občan
dlouholetým obyvatelům, jejichž život byl spjat s Rostoklaty. Z několika kandidátů

byla vybrána paní Vlasta
Badová. Slavnostní předání
se událo vloni v červnu
v tomto sále.
Čas plynul a my jsme došli
až k datu 18. 11. 2005 a při
nahlédnutí do kartotéky obce
jsme zjistili, že to je významné datum pro jednoho obyvatele i pro obec, která uděluje i ocenění nejstaršímu
obyvateli. Vážení, nebudu
vás již déle napínat, a dovolte, abych pozval osobu
vám dobře známou, která se

dožívá významného životního jubilea a kterou vám nemusím ani představovat. Nebudu prozrazovat její věk,
protože se to nehodí a protože ona sama říká, že se cítí stále velmi mladá.
Potom oslavenkyně vzpomněla na mládí a prozradila,
co se jí líbí a nelíbí na současných Rostoklatech. Na
závěr jsme jí popřáli mnoho
zdraví do dalších let a vyslovili přání, abychom se setkali při její stovce.

Brückner: Nevylučuju, že budu lovit i níž
Na šestém místě zazimovali fotbalisté
Traverzy ve své skupině třetí třídy kolínského okresu. Po polovině sezony, nastavené o nevydařenou
jarní předehrávku
v Dobřichově (1:3),
posbírali ve čtrnácti
zápasech 21 bodů
za 6 vítězství a 3 remízy
při
skóre
28:24. V tabulce
pravdy jsou jako jediní v soutěži na nule.
„Když uvážím, jaké
nás na podzim stíhaly problémy se sestavou a jak jsme podzim začali, jsem rád
za to, co jsme dokázali,“ ulevil si stále
znavenější kapitán Robertu Krajníkuš, který rok
2005 završil vstřelením jubilejního, 110. mistrovského gól v dresu Traverzy. I on na několik
zápasů rozšířil neuvěřitelně širokou marodku týmu, jakou novodobá historie klubu nepamatuje.
Tým v závěru podzimu nejprve zajížděl na vždy
horkou jevanskou půdu. Na ní excelovala nová
posila David Šťastný, který čtyřmi samostatnými
nájezdy za první půlku vytvořil klubový rekord.
Bohužel žádné sólo neproměnil. Ve druhé půli
však Traverza obrátila i díky Davidově premiérové trefě z 0:1 na 2:1 a předváděla famózní
nátlakovou hru. Navíc hrála i přesilovku, v níž
bohužel pět vteřin před závěrečným hvizdem inkasovala na konečných 2:2.
Chuť si Traverzané spravili v následujících domácích duelech, když pobili 2:0 Doubravčice,
a dokonce i Stříbrnou Skalici B. Ve druhém špí-

le měli neuvěřitelné
dvacetiprocentní držení míče, přesto triumfovali. Vše pak vynikajícím způsobem
zhodnotili a oslavili
na svatbě (viz foto)
klubového hlasatele
a hrajícího fanouška
Manola, který hostil
jejich
kejklířskou
show na nejmenovaném středočeském
zámku. Celou strhující podívanou pro
všechny přítomné řídila až do bezvědomí legendární opora,
střelec a kouč Traverzanek Pedro Fischer.
Závěrečný podzimní
útok dokonce až na
druhou příčku se nakonec nezdařil, částečně i vinou porážky v Dobřichově. Proč se vlastně zápas jarního programu předehrával? „Všechny soutěže musí skončit
dávno před mistrovstvím světa. Zaprvé aby neubíraly na pozornosti diváků, kteří se musí soustředit výhradně na šampionát, a zadruhé
abych si mohl eventuálně dovybrat i odpočaté
hráče z nižších soutěží. V hledáčku mám například i druhou ligu a zřejmě půjdu i níž. Vždyť se
koukněte na Štajnera – nedávno nastupoval
a kalil za Louňovice a teď je až v bundeslize,
kde si dokonce dovolí kritizovat nekvalitu spoluhráčů. To je růst!“ podotkl reprezentační lodivod Karel Brückner.
Podzim samozřejmě vyvrcholil vyhlášením nového Krále Traverzy. Jejím překvapivým vítězem
se stal... (omlouváme se, z technických důvodů
se nám zbytek textu do tohoto čísla nevešel).
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Komunikujte s OÚ
Vyzývám všechny občany, aby informovali
o mimořádných událostech v obci, jako jsou
krádeže, vloupání a podobné, aby se tyto informace k nám nedostávaly zprostředkovaně,
a tím i zkresleně, a bylo možné zasáhnout,
případně žádat součinnost Policie ČR. OÚ
opakovaně žádá Policii ČR o zhuštění namátkových kontrol v obci zvláště v noci. Zajímejte se o své okolí, nesnažte se zasahovat,
ale uvědomte neprodleně OÚ nebo policii na
tel. číslo 158. Oznamte prosím i případný
záměr na prodej domu nebo pozemku, abychom mohli informovat zájemce.

Hlodavci útočí
V obou částech obce poukazujete na zvýšený
výskyt hlodavců, krys a potkanů. Tento stav je
letos dán charakterem průběhu počasí v létě
a zvláště na podzim. Ve snaze o nápravu OÚ
objednalo deratizátora. Bylo však konstatováno, že s prevencí proti těmto nepříjemným
zvířatům musí každý začít u sebe. Znamená
to, že nebudeme rozšiřovat počet míst (kůlny,
skladiště apod.), které jsou zdrojem nepořádku a kde se těmto hlodavcům daří. K omezení jejich výskytu a hubení musí přistoupit hlavně každý sám. K dispozici jsou prostředky jako např. KLANIRAT G. Je třeba dodržovat
bezpečnostní předpisy a zamezit styku domácích zvířat s těmito návnadami. V rámci
akce OÚ se provede odborné uložení návnad
do kanalizace a zjištěných míst zvýšeného výskytu. Věřím, že zásah zlepší situaci, avšak
začněme každý u sebe.

Obecní kompost
Obecní místo na odkládání travní hmoty
a rostlinného odpadu bylo zřízeno hlavně pro
účely čištění obecních veřejných ploch. Postupně se dostalo do povědomí i vás občanů.
Došlo však ke změně majitele pozemků a budov bývalých kravínů. Jsem přesvědčen, že to
bude změna ku prospěchu obce, jejího vzhledu a v budoucnu i možnost nových pracovních míst. Bližší informaci o této nové situaci
vám sdělím v některém příštím RZ.
Pro příští rok uvažujeme o umístění na některé pole, která obhospodařuje pan J. Strnad.
Předem vás chci vyzvat ke kázni, tzn. budeme
mít místo na rostlinný odpad (větve, průklest)
a čistě travní hmotu a listí. Ani jedno z těchto
míst by se nemělo změnit ve skládku či smetiště. Věřím, že snahu OÚ oceníte a budeme
společně udržovat pořádek.
Na závěr roku mi dovolte popřát vám jménem
svým i celého obecního zastupitelstva spokojené prožití svátků vánočních, mnoho osobních úspěchů, zdraví a dobré
sousedské vztahy po celý nový
rok 2006.
Josef Lukáš

Tiráž
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