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SPOLEČNOST KULTURA ZAJÍMAVOSTI SPORT ZE ŽIVOTA LIDÉ

Rostoklatský Zvěstovatel

Ještě o odpadech
Je to téma, které se opakuje jak
ve Zvěstovateli, tak i v denním
tisku a dalších zpravodajských
relacích. Bohužel vždy je spojo
váno s nepořádkem, hyzděním
okolí měst a obcí, kterého jsme
svědky i kolem Rostoklat a No
vé Vsi II.V minulém RZ jste vidě
li, jaké „poklady“ se nám objevily
po zimě v příkopech a na polních
cestách. Těžko se hledá výraz
pro pachatele, zbabělce, který
dokáže doma přimět svoje děti,
aby nejprve vystříhaly a zama
zaly svoje jméno ze školních se
šitů, aby je pak mohl vyvézt a vy
hodit!
Většina z vás splnila svoji povin
nost a zaplatila v předepsané
době úhradu za provoz a shro
mažďování odpadů. Na první po
hled se zdá, že jde o hodně pe
něz, ale chci vás seznámit s ná
klady, které platí obec. Vloni to
bylo 287 700 Kč plus 39 900 Kč
za odvoz nebezpečného a velko
objemového odpadu.
Pro letošní rok se poplatky za
odvoz odpadků v popelnicích – tj.
netříděného odpadu – zvýšily na
600 Kč/obyvatele a obec platí
69 700 Kč měsíčně. Je snahou
odpady třídit, protože za tříděný
odpad naopak obec obdrží od
měnu. Svoz TKO, jak bylo ozná
meno, bude v průběhu roku pro
váděn v týdenním intervalu. Ve
snaze zajistit pořádek i u sběr
ných míst tříděného odpadu bu
de zajištěn odvoz plastů rovněž
týdenně! Na vás je jen před odlo
žením plastové obaly deformovat
nebo sešlápnout, abychom ne
odváželi vzduch!
Pro vaši informaci chci ještě
uvést přehled platební kázně.
K 31. březnu neuhradilo poplatek
z 265 poplatníků v Rostoklatech
17 občanů, v Nové Vsi II ze 106
poplatníků neuhradilo 46 obyva
tel. Obecní úřad bude proti noto
rickým neplatičům postupovat
nekompromisně v souladu

Slovo starosty

Pokračování na straně 1

Pendolino

Nemožné se stalo skutkem! Obecnímu úřadu se po vysilujícím
vyjednávání podařilo na Ministerstvu dopravy ČR prosadit, aby su-
pervlak Pendolino stavěl i v Rostoklatech (viz foto). Jízdní řád po-
stupně dostanete do poštovních schránek. Akce je součástí před-
volebního programu OÚ Rostoklaty. Rostoklaty 1. 4. 2006

Velikonoce jsou nejvýznamněj
ším svátkem křesťanské církve,
který je spojený s památkou
umučení a vzkříšení Ježíše Kris
ta. Velikonoce se však slavily
ještě v době předkřesťanské.
Zřejmě navazovaly na svátek ži
dovský – Pesah – památku vy
svobození Židů z egyptského
zajetí a později také oslavovaly
příchod Mesiáše. Pohané vítali
jaro a začátek zemědělských
prací.
Velikonoce jsou pozůstatkem
roku řízeného současně slun
cem – Slunovrat a Měsícem –
úplněk. Od počátku se křesťané

snažili oddělit Velikonoce od ži
dovského svátku pesah. Vedly
se také spory o datum mezi Ale
xandrií a Římem. Asi kolem
6. století byl přijat obecně způ
sob výpočtu data Velikonoc –
alexandrijský způsob. Vychází
ze zásady slavit Velikonoce po
jarní rovnodennosti 21. 3. v ne
děli po prvním jarním úplňku.
Takto stanovená neděle může
být v rozmezí od 22. března do
25. dubna.
Ať jsou tedy Velikonoce svátkem
znovuzrození přírody i obnovení
nás samých ve vnitřním životě
i ve vztahu k ostatním lidem.

Velikonoce – svátky jara
a nového života

V poslední dubnový den je
možné pozorovat na obloze
pohyb podivných bytostí na
různých létajících strojích.Není
to UFO, ale většinou dobře za
maskované pohledné dívky
a ženy ve věku od 10 do 100
let. Získali jsme důvěrné infor
mace, že některé z nich přista
nou ve večerních hodinách
v prostorách fotbalového sta
dionu Nou Camp v Rostokla
tech. Budeme s nimi opékat
buřty a společně se bavit.

Přijďte pobejt. OÚ Rostoklaty

Jarní společenský
večer

Pod záštitou sportovců a fot
balové TRAVERZY se usku

teční taneční  zábava dne
6. 5. 2006 ve 20 hod v KD

Rostoklaty.
Všichni se pobavíme při pě
vecké soutěži KARAOKE!



Další zážitek z kategorie spekta
kulárních až nadpozemských
přichystal své podivuhodné mik
roobci fotbalový klub Traverzy.
V neděli 2. dubna totiž rostoklat
ský Nou Camp přidal do své báj
né pokladnice nezapomenutel
ných momentů jeden extraspe
ciální majstrštyk – díky výjimeč
né shodě okolností hostil duel
prvního kola České ligy americ
kého fotbalu mezi mistrem země
Prague Lions (Lvi) a Příbramí
Bobcats (Rysové červení).
V Rostoklatech se hrálo proto,
že domácí hřiště Lions v Hosti
vaři bylo pod vodou a tým, který
má ve svých řadách i borce z Tu
klat, požádal o azyl Traverzu.
Kolem Nou Campu se při utkání
shromáždilo hodně přes dvě stě
diváků, i díky příznivcům obou
týmů. Když se přidá více než
80 aktérů vlastního zápasu, po
čet lidí na stadionu prakticky ko
píroval celou rostoklatskou po
pulaci! Ulici U Traverzy lemovaly
po obou stranách dvě nekoneč
né řady aut a takřka v ní nebylo

k hnutí. „Takovou návštěvu by
leckteré týmy z ligy mohly jenom
závidět,“ psal reportér na inter
netových stránkách Prague Li
ons.
Obhájce titulu porazil Příbram
jistě 28:0 díky čtyřem (každý je
za 6 bodů) touchdownům (done
sení šišatého míče do koncové
zóny) a následným proměně
ným kopům (každý za bod). Od
hodlaně tak vyrazil za dalším
českým titulem. Lions jsou vů
bec prvním originálním klubem

amerického fotbalu u nás. Svou
činnost zahájili v roce 1991.
„Byl jsem naprosto spokojený
s tím, jak nás tu lidi přivítali a po
máhali nám s přípravou. Kvalitní
bylo i hřiště a zázemí. Celkově
jsem ze všeho nadšený,“ po
chvaloval si kouč mistra Martin
Kocian.V tu chvíli netušil, že Tra
verza má nejvyschlejší špílplatz
v republice a hraje se na něm,
i když všude v okolí se zápasy
odkládají.
Pražané kvůli podmáčenému
hostivařskému hřišti museli
v Rostoklatech už za týden ode
hrát i druhé kolo ligy. Havířovské
Devils (Ďáblové) vyřídili jasně
55:0, a perfktně se tak připravili
na svůj historický vstup do EFAF
Cupu, druhé nejvyšší evropské
soutěže klubů.
A to nejlepší na konec – Lions
v čele s obrem Josefem Fuchsou,
měřícím 207 centimetrů a vážícím
147 kilogramů, se dost možná
v Rostoklatech ještě ukážou, mi
nimálně na podzim by tu rádi ode
hráli zápasy juniorské soutěže.
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Tiráž

Traverza: zázraky do tří dnů

V měsíci dubnu

` Svatoňová Alena
` Janíčková Miluše
` Badová Jiřina
_ Kostrunek Jaroslav

z Nové Vsi II
` Nováková Helena
_ Struhár Jozef
` Svobodová Emílie
` Potzová Jiřina
` Lauberová Danuše
` Měchurová Ludmila
` Rezková Emílie

Životní jubilea

s OZV obce a zákonem až po
uvalení exekuce a požadavku na
snížení sociálních dávek.
Mezi odpady patří také ty tekuté,
a to užitková voda a vody splaš
kové. Situace do doby vybudová
ní splaškové kanalizace bude
z hygienického hlediska kritická.
Ze zákona vyplývá povinnost
majitele nemovitosti nevypouštět
splaškové vody do povrchových.
Nedodržování je jednak bezo
hledné vůči ostatním a dále se
takováto osoba vystavuje mož
nosti udělení pokuty od odboru
životního prostředí MěÚ dle zá
kona o vodovodech a kanaliza
cích 254/2001 Sb §116 odst1
písm. b!  
Na závěr mi dovolte vás požádat
o provedení jarního úklidu i veřej
ných prostor v okolí vašeho do
mu tak, abychom společně zve
lebili naše pro
středí a prožili
krásné léto.

Josef Lukáš

Fotbalisté Traverzy nevstoupili
tou správnou nohou do jarní
části sezony. Po podzimní pře
dehrávce jara v Dobřichově
(1:3) se jim nepodařilo bodovat
ani v dalších dvou zápasech –
v duelu se Zásmuky B podlehli
doma 0:2 a soupeři darovali
teprve pátou výhru sezony.
Vzápětí pak na mikrohřišti ve
Ždánicích podruhé po sobě za

spali v první půli a odvezli si
tentýž výsledek. Na skóre nic
nezměnila ani přesilová hra
v poslední čtvrtině utkání po vy
faulování jednoho z domácích.
Tým je v tabulce devátý
s 21 body.
„Vůbec se mi to nechce líbit,“
pravil se zakaboněnou tváří le
gendární Pedro Kadláček, který
je hráčem Traverzy už 26. rok.

Traverza na jaře bez bodu Velký jarní úklid
SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU

Součástí očisty našich obydlí bude i možnost zbavit se starého
železa a jiných kovů při sběru, který zorganizují sportovci 

v sobotu 29. 4. 2006
Kovový odpad vystavte před domy až v sobotu ráno!

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Odvoz se uskuteční  rovněž

v sobotu 29. 4. 2006
v Rostoklatech od 11.20 do 12.00 hod.
v Nové Vsi II od 13.00 do 13.30 hod.

ODPAD ODEVZDEJTE PŘÍMO DO SBĚRNÝCH VOZŮ!!!


