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Slovo starosty
Starostové obcí správního území Mě Č. Brod byli informováni
zástupci Okresní veterinární
správy (OVS) o postupu při zjištění výskytu úhynu domácí drůbeže a ostatních ptáků.
Všeobecně platí, že k nákaze
osob může dojít pouze přímým
přenosem s nakaženým zvířetem. Je doporučeno manipulovat s uhynulými zvířaty
v ochranných prostředcích.
Rozhodující pro hlášení od drobných chovatelů je úhyn více než
pět kusů. Uhynulá zvířata do tohoto počtu likviduje sám chovatel zakopáním minimálně do
hloubky 50 cm nebo spálením.
Chovatel potom úhyn nahlásí na
OÚ a ten zajistí odběr a zaslání
k rozboru na výskyt viru typu H5.
Dle výsledku jsou podniknuta
opatření pracovníky OVS.
Pro nákup malých kuřic a ostatního domácího zvířectva na
chov nebylo vydáno žádné omezení.
Josef Lukáš

JARO odhalilo to, co milostivá zima a sníh kryl
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Traverza se pomalu probouzí
Nejkrutější a nejmrazivější zima posledních dekád znemožnila méně zámožným lokálním
fotbalovým klubíčkům, včetně
Traverzy skutečně kvalitní přípravu. Traverzané se začali
k tréninkům scházet již v lednu,
ale po dvou setkáních museli
kvůli nepoužitelnému terénu
tuto aktivitu ukončit.
Dalším výběhem na trávník
Nou Campu se tak stal úvodní
přípravný duel proti Honvédu
Škvorec, jednomu z méně čelných mužstev třetí třídy Prahyvýchod. Soupeř ovšem předvedl na rozměklém trávníku
solidní celoplošný výkon a zvítězil 2:0, když Traverzané nevyužili několik slušných příležitostí.
„Tradičně se nám nedostávalo
fyzické kondice, ale to se do

začátku jara jistojistě změní.
Sám na tom tvrdě pracuju,“
prohlásil asistent kouče Pedro
Kadlasíňo, který zápas se
Škvorcem odchytal.
Náboj někdejšího tradičního intervesnického derby, které se
zanedlouho opět stane reali-

TRAVERZA
tou, byl další duel, tentokrát na
ušlapaném sněhu proti Břežanským Běžcům. Tento již
pěknou řádku let pralesní celek, nucený o zachování svého
hřiště bojovat až u Ústavního
soudu, se v této sezoně pochlapil, založil dorost a s omlazeným kádrem vede po polovině soutěže svou skupinu čtvrté
třídy. Tudíž lze očekávat, že od
podzimku se bude s Traverzou

utkávat v regulérních špílech
na život a na smrt.
Traverza tradičního rivala přemohla 2:1, když dvakrát skóroval kapitán Robertuš Krajníkuš, který stále odmítá sestoupit ze zenitu své výkonnosti.
Nejprve po rychle rozehraném
trestném kopu byl faulován ve
vápně a sám proměnil penaltu.
Pak sice po náhodném centru,
který nedopatřením skončil za
zády gólmana Šlégrolidise,
soupeř srovnal a místy měl i více ze hry, díky naběhaným kilometrům v zimních vánicích,
jenže v samém závěru se
v šestnáctce znovu prosadil
Robertuš. Soupeř odjížděl za
sakrování a nadávek početného houfu fanoušků.
Jarní sezona začíná na apríla,
tedy s vypuknutím dubna.

Nová výstavba v obci
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Veřejná schůze
obyvatel
Rostoklat
se konala dne 15. 2. 2006 a přítomno bylo 28 občanů. Na pořadu, jak bylo oznámeno, bylo
ukončení příprav na plynofikaci
obce z důvodu administrativních
překážek, zdražování ceny plynu a následného odstoupení
čtyř obcí Svazku a poté její zrušení. Svazek obcí Pod Klepcem
zatím rozpuštěn nebyl a zapojí
se do příprav činnosti Místní akční skupiny, což je nová forma
sdružování za účelem získávání
dotací z evropských zdrojů.
Na závěr schůze, jako odraz na
diskusi, bylo přijato toto usnesení:
OÚ ve spolupráci s finančními
experty zjistí průměrný úrok
z úložky příspěvku , který na plynofikaci poskytli obyvatelé. Přítomní odsouhlasili, že tato částka bude použita ve prospěch
obce k navýšení částky rozpočtu na rozšíření dětských hřišť
v obou částech. Její výši oznámí
OÚ obvyklou cestou.

Životní jubilea
V měsíci březnu
❀ Kolankiewiczová Jindra
❀ Mokošínová Růžena
✿ Drbal Václav
✿ Svoboda Jaroslav
✿ Čipkala Petr
✿ Hegedüs Ladislav
❀ Řidkošilová Marie

Kronika Rostoklat a Nové Vsi II
Zápisy v kronice obce jsme opustili v roce 1926. Z neznámých důvodů jsou záznamy na dvacet let
přerušeny a byly obnoveny až
s příchodem nového kronikáře
v roce 1948. B. Růžička v prologu
svých zápisů napsal:
Vesničko moje, tolik nám milá,
předků mých dávných posvátná
zem,
o Tobě píši, jak jsi kdy žila,
o mnohém, co dnes, zdá se být
snem.

V lednu 1948 byl jsem ustanoven kronikářem obce Rostoklat.
Jsem sice rodákem ze sousedních Břežan a zde ani trvale nebydlím, můj vztah k Rostoklatům jest ale právě tak hřejivý, jako kdybych se zde narodil.
Vždyť tak často zde pobývám!
A tak doufám, že podaří se mi
všechny ty události dávné i současné a Rostoklat se týkající
zachytiti a vypsati co nejvěrněji
a nejúplněji. Však také není jich

málo! Den po dni kráčí život neúprosně vpřed i v naší vesničce
a přináší řadu událostí a změn
i pro naši dědinku významných.
A kdo z vás pozdějších by je nechtěl znáti? Kdo z vás
následovníků nepřečetl by si je
se zájmem, jak se kdy u nás žilo, pracovalo, co se přihodilo,
jak jsme se veselili, co nás těšilo a co bolelo, čí hlasy se ozývaly na našich dvorech, čí krůpěje potu zaleskly se na bráz-

dách našich lánů a čí kroky duněly na posvátné nám půdě naší vesničky?
Přál bych si jen, aby mé vyprávění bylo nejúplnější, aby vy budoucí, až jednou ve šťastných
chvílích oddechu otevřete stránky této kroniky, dočetli se skutečně o všem, co vás bude o naší vísce zajímati. Dejž Bože, aby
stránky kroniky vypravovaly
vám pak více o štěstí než
o strastech předků.
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