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Rostoklatský Zvěstovatel

V zimě o sněhu
Trochu překvapivě v zatímním
průběhu letošní zimy jsme svěd
ky, že napadne i větší množství
sněhu, i když by to mělo být pře
ce normální. Ale takoví už jsme.
Problémy většího rázu jako v ji
ných částech republiky se nás
nedotkly, a přece je nutné se po
zastavit i nad našimi malými Ros
toklatskými. Pochopitelně jde
o sníh a jeho úklid předně na
místních komunikacích, veřejných
prostorách i u nemovitostí v za
stavěném území hraničícím se sil
nicí a místní komunikací, tj. chod
níků.
Úklid sněhu na místních komuni
kacích zajišťuje OÚ v obou čás
tech obce, a myslím, že jak v loň
ské, tak i v letošní zimě je situace
uspokojivá.
Současný Zákon o pozemních
komunikacích č.13/1997 Sb. se
touto záležitostí ve vztahu k vlast
níkům nemovitostí zabývá, avšak
přímo nenařizuje povinnost od
straňovat sníh a vliv náledí zmír
ňovat posypem či jiným vhodným
způsobem, nýbrž upozorňuje na
to, že: „vlastník odpovídá za ško
dy, jejichž příčinou byla závada ve
schůdnosti na přilehlém chodní
ku, která vznikla znečištěním, ná
ledím nebo sněhem“. Tohoto ne
jednoznačného výkladu se zača
la část majitelů nemovitostí do
máhat i u nás a stává se, zaplať
pánbůh pouze ve výjimečných
případech, že takovýto chodník je
neuklizen a stává se nebezpeč
ným pro všechny uživatele. Sami
vlastníci se vystavují riziku náhra
dy škod v případě vzniku úrazu!
Chci zdůraznit, že toto je výjimka,
a vám všem, kteří nevidíte jenom
suchý výklad znění zákona, chci
poděkovat za vaši zodpovědnost
vůči ostatním.Rád bych upozornil
majitele rekreačních domků a ty,
kteří opouštějí dům na delší dobu,
aby si v tomto období zajistili úklid
chodníků.

Slovo starosty

Další informace čtěte
na straně 2

110. výročí od založení SDH v Rostoklatech
Připomenutí 110. výročí od za
ložení Sdružení dobrovolných
hasičů v Rostoklatech završilo
výroční shromáždění v KD. Pří
tomni byli i hosté z hasičských
sborů sousedních obcí Tuklaty,
Břežany II, zástupci zájmových
spolků rybářů, sportovců a sta
rosta obce.
Při zasedání byly předány pa
mětní medaile zasloužilým
a dlouholetým členům sboru.



Absolutním šokem se pro
všechny stalo jméno nového
Krále fotbalového klubu Tra
verza Rostoklaty, voleného
za rok 2005. Nestal se jím
totiž žádný z protřelých har
covníků a veteránů umně
odvracejících pád ze zenitu
své výkonnosti. Titul ve tře
tím ročníku prestižní ankety
proti veškerým očekáváním
uzmul 22letý útočný běžec
Lukáš Kmoch.
„Cítím se naprosto úžasně,
ale pořád tomu ještě nemů
žu uvěřit. Na takové ocenění
jsem hrozně mladý, Králi by
se měli stávat jiní,“ nechápal
ještě týdny po svém triumfu
blonďatý zástupce nadějné
nastupující generace, od níž
mnozí očekávají světlé klu
bové zítřky.
Realitní makléř, sloužící
v hlavním městě smetánce
zbohatlíků, však zároveň
projevil i smysl pro realitu,
když pravil: „V tomhle klubu
nejde o to, kdo je Králem,
hlavní je to, že Traverza jede!“
Podle expertů k senzačnímu
výsledku přispěla stále širší
obec volitelů a nyní také voli
telek, jimž tryskový běh a he
recké bolestínské etudy ne
spoutaného hřebce se zlata
vou hřívou nesmírně impo
nují. „Lukáš je prostě boží,“
potvrdila nejmenovaná zá
stupkyně náruživých teena
gerek, podrobně obeznáme
ná s děním v klubu.
Milovník vězeňského hipho
pu posbíral celkem 113 bo
dů, o 28 víc než stříbrný Lu
káš Šlégr, nejdražší akvizice
klubové historie a gólmanská
stálice poslední doby, která
na stupně vítězů vystoupala

vůbec poprvé. Třetí skončil
s 80 body zametač Karel
Krajník, který po zisku titulu
a loňské druhé pozice stále
neopouští pomyslnou bed
nu.
Bramborovou pozici zaujal
Milan Kubelka (60), pátý byl
Petr Fischer (58) a překvapi
vě až šestý loňský Král Ro
bert Krajník (57). Sedmou

příčku obsadil Lukáš Dob
řanský (40), osmou Pavel
Kliment (38), devátou Petr
Kadláček (23) a desátou Pe
tr Strnad (22).
A další kategorie? Historicky
první Královnou Traverzy se
stala Jana Kolankiewiczová,
jež předstihla Martinu Venco
vou a Zuzanu Dobřanskou.
Individuální výkon roku patří
Tomáši Menšíkovi za gól
z půlky doma proti Tuklatům
a Počin roku si vysloužil tým
Traverzanek za dvojité poko
ření Tuklat. Kiksem roku se

stalo trapné vystoupení Tra
verzanů v derby v Tuklatech.
Podle hodnocení kouče Vla
dimíra Kolankiewicze se Hrá
čem jara stal Pavel Kliment
a Hráčem podzimu Karel
Krajník. Gólovými nahrávači
roku byli s počtem 11 asi
stencí Milan Kubelka a Lu
káš Kmoch a Střelcem roku
s 11 brankami Robert Kraj
ník. No a konečně – titul Pa
cient roku obdržel David
Šťastný a cenou Traverzan
ské srdce se pyšní Jana Do
ležalová.
Tříhodinový pořad v kabi
nách mapoval rok 2005 sku
tečně podrobně a diváci se
mimo jiné dozvěděli, že:
v klubu došlo hned ke třem
veselkám (Jan Košťál, Petr
Hamták, Petr Fischer – ten
navíc vyprodukoval i dceru
Eriku), tým získal tři nové
hráče (Filip Čabrádek, Jiří
Šrail, David Šťastný), velko
lepě zvelebil interiér i exteriér
Nou Campu a také naplno
rozběhl fungování týmu žen.
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Na základě usnesení OZ byly v období
vánočních svátků předány drobné dárky
samostatně žijícím starším spoluobča
nům.
Jmenovaní tuto pozornost
ocenili a vyřizují pozdravy
ostatním spoluobčanům.
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Tiráž

TRAVERZA

Senzace! Králem Traverzy
je Lukáš Kmoch

Ještě jednou
o poplatcích
V příloze RZ č. 26 jste obdrželi informaci
o výši poplatků za odvoz tuhého komunální
ho odpadu (TKO) v roce 2006 a zásadách
organizace svozu. Vám, kteří jste tuto infor
maci přehlédli, ji předkládáme znovu.
Poplatky na osobu jsou stanoveny OZV
č. 2/2005 následovně:
děti do 15 let 350 Kč
osoby nad 15 let 450 Kč
Majitelé nemovitostí, kteří využívají jako jedi
ný zdroj tepla: el. energii, plyn, tepelné čer
padlo, eventuálně sluneční energii mohou
žádat o úlevu, která činí 100 Kč/osobu nad
15 let tj. poplatek 350 Kč.
Poplatky se budou vybírat v úředních hodi
nách na OÚ počínaje 11. 1. 2006.
Obyvatelé N. Vsi II mohou poplatek uhradit
dne 25. 1. 2006 od 17–18 hod v domě pana
Hušnera č. p. 4.
SPLATNOST POPLATKU ZA ODVOZ TKO
JE DO KONCE ÚNORA 2006.
Po zaplacení obdržíte nálepku na popelnici,
bez které nebude svozová firma NYKOS ná
doby vyprazdňovat. Normovaný počet ná
dob je 1 popelnice na 2 obyvatele v nemovi
tosti a 2 popelnice od 3 obyvatel (rozhoduje
počet osob přihlášených k trvalému pobytu).
Tento počet nádob pokryje potřeby domác
ností, protože v roce 2006 bude prováděn
odvoz TKO celoročně v intervalu 1x týdně !!
Znovu vás vyzýváme k důslednému třídění
odpadů tak, aby odpadové hospodářství by
lo pro obec méně ztrátové a z hlediska ob
čanů vyhovující.

Safety first
... říká anglické úsloví, a platí plně i v češtině
„BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM“, i v podmín
kách Rostoklat. Je řeč o chodníku z vesnice
na nádraží ČD, který zbudovali naši před
chůdci a můžou nám ho závidět na mnoha
místech, kde v obci, ve městě nebo mimo ně
lidé musí podstupovat nebezpečnou chůzi  po
silnici.U nás však této výhody využívají jenom
někteří. A mohu vám tlumočit i názor řidičů,
kteří zvláště v těchto temných dnech často vi
dí chodce na silnici na poslední chvíli a s ná
mahou odvracejí kolizi. Zamyslete se nad tím
a chraňte sebe i řidiče před nehodami!

Josef Lukáš

V měsíci prosinci a lednu 2006

` Krutská Drahuše
` Škopová Aurelie
` Kořínková Marie

` Buriánová Drahoslava
` Hamtáková Jaroslava
` Malíková Olga

_ Mokošín Jiří

Významné životní jubileum oslaví

` Kvasničková Marie ` Jouglová Jiřina ` Šmejkalová Eva

Životní jubilea


