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SPOLEČNOST KULTURA ZAJÍMAVOSTI SPORT ZE ŽIVOTA LIDÉ

Rostoklatský Zvěstovatel

Záměry OZ
ve výstavbě
a údržbě obce
Na veřejné schůzi v únoru jste
byli seznámeni s plánem sta
vebních a údržbových prací
v obou částech obce. Zopakuji
vám hlavní záměry pro tento
rok:
n rekonstrukce veřejného

osvětlení v Nové Vsi II
n zatrubnění vodoteče a vý

stavba chodníků v Nové Vsi II
n výstavba chodníku ke státní

silnici v Rostoklatech
n rekonstrukce Úřední desky

u OÚ

Slovo starostyDen Rostoklat IV.

Ze života obce

Se uskuteční v sobotu 10. 6. 2006 na hřišti TRAVERZY. Na programu budou soutěže pro děti spolu se zá-

bavným vystoupením klaunské dvojice, nohejbalový turnaj a odpoledne ukázky práce s dravými ptáky, je-

jich krmení a drezura. Součástí bude i ukázka činnosti členů Sboru dobrovolných hasičů. Večer je pláno-

vána taneční zábava. Všichni jste srdečně vítáni!

Josef Lukáš

n Dne 6. 5. pořádali členové fotba
lového oddílu TRAVERZA a jejich
příznivci  společenský večer spoje
ný s tancem, originální zábavou při
soutěži ve zpěvu KARAOKE.

n V neděli 7. 5. se otevíral rybník ve
středu obce, a tím letošní sezona
soutěží v rybolovu pro děti i do
spělé. Členové spolku rybářů tak
připravili příjemné setkání na vzor
ně upraveném prostranství v okolí
rybníka.

Stavby, které hyzdí vzhled obce

Majitelé těchto nemovitostí byli v souladu se stavebním zákonem upozorněni na povinnost je udr
žovat v odpovídajícím stavu.

Nová Ves II, č. p. 12 Nová Ves II, č. p. 19 Rostoklaty, č. p. 1

V měsíci květnu

_ Budař Pavel
_ Jougl Václav
` Škrétová Blanka
` Kopečná Marie
_ Šabaka Miloslav
_ Semánek Milan
_ Mach Rudolf
` Kulaté životní jubileum

oslaví paní Gregušová
Jana z Nové Vsi II

` Omlouváme se paní
Machulkové Antonii, která
oslavila narozeniny
v dubnu

Životní jubilea



Až na jedinou výjimku sbírali fot
balisté Traverzy v dalších pěti
kolech třetí třídy důležité body.
Po úvodních třech porážkách ja
ra se vzchopili v domácím due
lu s Radimí B. S tankem Lugem
Šlégrem v útoku zvítězili 1:0 gó
lem obránce Karla Krajníka.
Další dva góly nebyly uznány.
Následovaly tři cenné remízy
v řadě. Na horké půdě Tuchora
zi B Traverza sice prohrávala po
poločase 0:1, ale díky potenci
Šlégra srovnala a měla dokon
ce na vítězství. Jenže další na
prosto regulérní Šlégrovu bran
ku domácí pomezní odmával
nesmyslně jako ofsajdovou. Su
dí Pilát už předtím dokonce gól
uznal, ale vzápětí ho zase od
volal.
Nečekanou remízu 2:2 pak Tra
verzané vybojovali doma s líd
rem z Liblic, který předtím přišel
v Kozojedech o svého ústřední
ho hráče Hybeše. Po poločase,
kdy jednou inkasovala smolně
a jednou z ofsajdu, sice Traver
za ztrácela 0:2, ale opět se

vzmohla v druhé půli. Po faulu
na Roberta Krajníka sám faulo
vaný proměnil penaltu a v na

stavení se do šestnáctky na
dlouý aut Pedra Fischera vypra
vil z branky tentokrát gólman

Lego Šlégr.Ten nevídaným sklu
zem a ranou propálil brankáře
hostů a jako první hráč v historii
klubu z postu gólmana skóroval
ze hry a v útoku!
Následný duel v Dobrém Poli
(2:2) silně ovlivnil sudí, zejména
v druhé půli, když byl předtím
navštíven ve své kabince domá
cími funkcionáři. Po bezbranko
vé první půli si vymyslel penaltu
pro údajný faul Hanze Pakandla
– 1:0. Jenže pak Robert Krajník
dorážkou srovnal a po teči Ped
ra Fischera při standardní situa
ci šla Traverza nedlouho před
koncem do vedení. Až nešťast
ná ruka Lukáše Kmocha zna
menala další penaltu pro domá
cí a srovnání na 2:2.
Očekávané derby na Nou Cam
pu přes snahu Traverzanů ve
druhé půli vyhrály hostující Tu
klaty 2:0. V prvním poločase
skórovaly po rychlém rozehrání
standardky na půli hřiště, a když
kapitán Robert Krajník nepro
měnil penaltu, přidaly v závěru
ještě pojišťující gól.

Poloha obce – Obec i s katast
rem leží téměř na  rovině. Vzdá
lenost obce z Břežan činí 2 km,
z Nové Vsi 1,5 km,z Limuz
1,5 km, z Tuklat 2 km, z Č. Bro
du 5 km, z Prahy 27 km a od tě
lesa dráhy 500 m.
Příslušnost obce – Obec pří
sluší k okresu Český Brod, ško
lou do Rostoklat, kde jest ná
rodní škola, farností do Tuklat
s filiálním kostelem v Rostokla
tech, poštou do Rostoklat a do
obvodu rostoklatského SNB
(Sbor národní bezpečnosti).
Komunikace – Jih obce protí
ná státní silnice, která jest pra
starou komunikační cestou. Od
severu k jihu protíná obec
okresní silnice Břežany–Limuzy,
z níž u kostela odbočuje k zá
padu okresní silnice Rostokla
ty–Tuklaty. Za č. p. 14 odbočuje
z okresní Rostoklaty–Tuklaty
polní cesta vedoucí přes želez
niční trať do Břežan. Cesta, kte

rá dříve ústívala před Břežany
jednak do okresní silnice Tukla
ty–Břežany a jednak do okresní
silnice Rostoklaty–Břežany, jest
za dnešních dob ve svém středu
již přerušena. Další polní cestou
vycházející z Rostoklat jest polní
cesta odbočující u školy z okres
ní silnice Rostoklaty–Břežany
a vedoucí do N.Vsi. Z této cesty,
a to asi po 100 m po jejím odbo
čení z okresní silnice, odbočuje
polní cesta do Štolmíře, která za
dnešních dob jest ve svém stře
du, a to jednak železniční tratí,
jednak před i za tratí rovněž pře
rušena. Ze státní silnice, a to asi
po 200 m na východ od její kři
žovatky s okresní silnicí Rosto
klaty–Limuzy, odbočuje směrem
jihovýchodním polní cesta do
Tismic. Další polní cesta odboču
je z okresní silnice Rostokla
ty–Tuklaty, a to za č. p. 15, a ve
de odtud směrem jižním na stát
ní silnici. Této polní cestě se říká

„Halíkova cesta“. Z polních cest
v katastru, z obce však nevy
cházejících nutno se v prvé řadě
zmíniti o tzv. „staré silnici“, tj. pol
ní cestě, která odbočuje asi
500 m západně od Rostoklat ze
státní silnice a vede odtud smě
rem jižním k Limuzům, kde se
napojuje na okresní silnici Ros
toklaty–Limuzy. Další cestou
v katastru z obce  nevycházející
jest polní cesta, která křižuje
okresní silnici Rostoklaty–Tukla
ty a to asi ve středu mezi Rosto
klaty, a přejezdem železniční tra
ti, vede z tohoto místa do polí
jednak směrem západním a jed
nak severovýchodním pod
železniční trať a odtud ještě dále
do polí. O dalších vedlejších
cestách se zatím na tomto místě
nezmiňuji, jen pro úplnost ještě
poznamenávám, že i pro Rosto
klaty důležitá a vpředu uvedená
cesta „stará silnice“ leží v katast
ru obce Limuzy.
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Tiráž

Zisk šesti bodů a ztracené derby

Vítězem soutěže Karaoke Traverza 2006 LIVE se při další originál-

ní zábavě v Rostoklatech stal Jan Pakandl (vpravo).

Popis obce a katastru k roku 1948 SOUTĚŽ
O NEJHEZČÍ DŮM

A JEHO OKOLÍ

I v letošním roce OÚ vyhlašu
je soutěž, která měla v loň
ském roce značný ohlas a sa
mi jste se seznámili s jejími ví
tězi. Věříme, že v průběhu ro
ku bude moci komise OÚ hod
notit vaše domy a na podzim
vyhlásit a odměnit vítěze.
Akce je dotována poukázkou
na nákup zahradnického
a údržbového materiálu  od fir
my OBI Štěrboholy v hodnotě:
1. cena 1000 Kč
2. cena 500 Kč   
3. cena 500 Kč

1. místo v loňské soutěži získa
li Nezavdalovi, Rostoklaty 114 


