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SPOLEČNOST KULTURA ZAJÍMAVOSTI SPORT ZE ŽIVOTA LIDÉ

Rostoklatský Zvěstovatel

Zdravím vás po dovolených
a prázdninách opět v naší

domovině.Věřím, že jsme všich
ni načerpali nových sil a bude
me se společně rozhlížet po
tom, co nového se přes léto ve
vsi změnilo.

Ze stavebních akcí – byl vy
budován chodník směrem na
státní silnici. Při jeho stavbě se
zvážila i snaha zachovat místo
pro ozelenění, alespoň v omeze
né míře, vytvořením záhonu, kte
rý bude po dodání zeminy osá
zen. Při tom bych se chtěl zmínit
o údržbě zeleně v obci celkově.
Jak víte, je snahou OÚ udržovat
obecní plochy silami pracovníků
získaných z Úřadu práce a do
hodami se zájmovými spolky
v obci. Velká většina z vás pak
provádí úklid a zvelebování bez
prostředního okolí svých příbyt
ků samozřejmě. Někteří však
rychle přijali skutečnost, že se
uklízí veřejné prostory, a vyžadu
jí, aby OÚ uklízel chodník a sekal
trávu u jednotlivých nemovitostí.
Chci vás upozornit na to, že na
úplný úklid celé obce není dosta
tečná kapacita pracovníků
a v neposlední řadě ani finanč
ních prostředků. Žádám vás pro
to o porozumění a oceňuji i pří
stup vás, kteří pomáháte udržet
pořádek vlastními silami. K tomu
napomáhá i naše soutěž „O nej
lépe upravený dům a okolí“, kte
rá probíhá i letos a bude vyhod
nocena na konci léta.

V Nové Vsi II byla provedena
dodavatelsky rekonstrukce roz
vodů el. energie spojená s po
měrně dlouhotrvajícím „nepořád
kem“ z důvodu zemních prací
a současně výstavba nového ve
řejného osvětlení z rozpočtu ob
ce. Součástí stavební činnosti by
lo i zatrubnění bývalé vodotěče
s následnou výstavbou chodní
ku, který bude dokončen v měsí
ci září. Havarijní stav místní
komunikace v Nové Vsi II od
rybníčku směrem do Rostoklat,
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Výstavba v Nové Vsi II

VEŘEJNÁ SCHŮZE

OZ zve všechny občany na veřejnou schůzi,
která se uskuteční

20. 9. 2006 v 19 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu

v měsíci červenci

_ Hamták Josef
` Čipkalová Marie
_ Šaler Josef z Nové Vsi II
` Svobodová Květostava
` Musilová Anna z N. Vsi II
` Lukášová Jana

v měsíci srpnu

` Tůmová Jindřiška
` Soukupová Alena
_ Křeček Luboš
` Drbalová Naděžda
` Břendová Marie
_ Kříž František z N. Vsi II
` Budařová Božena
_ Horký František
_ Lukáš Josef

v měsíci září

` Machová Jaroslava
` Semánková Marie
` Strnadová Marie
_ Rezek František
_ Janíček Karel
` Soukupová Svatava

kulatá životní jubilea

slavili

_ Novák Oldřich
_ Srba Jaroslav
_ Libich Antonín
_ Rak Václav
` Nováková Jiřina

= Vzpomínáme

Dne 28. 8. 2006 nás ve věku 72 let opustila paní Marie Břen
dová, Rostoklaty č. 41

Životní jubilea

Traverza
vstupuje do
nové éry!!!

O víkendu 19. a 20. srpna
2006 nastala v Traverzo

vě doslova fotbalová exploze.
Na staroslavném Nou Campu,
hřišti Traverzy Rostoklaty, se
na úsvitu 33. sezony klubových
dějin bojovalo o plných šest bo
dů. Během 26 hodin se tu
uskutečnily dva soutěžní duely
mužů a definitivně tak bylo zpe
četěno započetí nové éry tra
verzanské historie.

Připadáte si jako v Jiříkově
vidění? Tak tedy čtěte dál.

Několik červnových večerů
rokovalo nejvyšší traverzanské
představenstvo, zvažovalo pro
i proti, až nakonec vyřklo ortel,
jenž by se ještě před několika
měsíci zdál šokující: „Nazrála
situace k tomu, abychom popr
vé v 32letých dějinách založili
B tým a poslali ho do pralesní
války!!!“  

Proč vůbec Btým vznikl?
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„Tady je potřeba říct, že šedesát
procent béčka už tu někdy hrálo
a má na to. Zbytek je nějak na
balený. Zřejmě to tu má nějakou
atmosféru a tihle kluci tu z něja
kých důvodů chtějí hrát. Za po
zornost stojí už to, že spousta
z nich se ze svých bývalých klu
bů vyplatila sama, což by mohla
být vize do budoucna: ‚Chcete
hrát za Rostoklaty? Tak si to za
plaťte.‘ To by bylo nádherný,“ na
ladila filozofickou traverzanská
legenda Pedro Fischer, první
stobrankový kanonýr klubu, kte
rý se pomalu stává vůdčím du
chem nového týmu.

Velký rostoklatský comeback
oslavil vstoupením do Btýmu Pe
tr Fořt, fantastický driblér s udivu
jícím vedením míče, který v 90. le

tech minulého století ve 105 zá
pasech za Traverzu nasázel
25 branek a bůhvíproč si vyslou
žil přezdívku Pivovarník. Poté, co
z týmu odešel a zásadním způ
sobem změnil českou hudební
scénu, se vrací na Nou Camp ja
ko slavná celebrita a generální
manažer festivalu Rock for Peo

ple. Do týmu navíc přivedl i svého
svěřence z hitové rockfolkpopo
vé formace Divokýho Billa, akor
deonistu Martina Pecku.

Na soupisce obou týmů je
nyní celkově téměř 50 plejerů.
Dokonce o sto procent se zvýšil
počet zahraničních borců, kteří
dosud oblékali posvátný modro
bílý dres – nové posily Atýmu
dorazily až z daleké Makedonie:

finalista Makedonského poháru
mužů s Rabotnički Skopje Sašo
Belovski a juniorský mistr země
v basketbalu Borce Nikolovski.
Dalšími novými tvářemi áčka
jsou Jan Veselý a Jan Jírovský,
kteří přišli z Českého Brodu.

A to nejaktuálnější – Traver
zané z úvodníhio hracího víken
du vytežili čtyři body. Nejprve
Atým ztratil v nastavení výhru
s Dobrým Polem, když remizo
val 3:3. Jeho góly stříleli Niko
lovski, Petr Strnad a Belovski.
Rezerva ukázala ve své premié
ře nevídaný charakter, když po
prohraném poločase 2:3 otočila
za hromového jásotu fanoušků
na konečných 4:3. O branky se
postarali tři veteráni s velkou tra
verzanskou kariérou – dvakrát
se trefil Plíhal, jednou Fischer
a kapitán Nekolný.

Poloha a popis katastru

Katastr, jak z plánku je zřej
mé, není rozložen kolem obce
rovnoměrně, ale jest značně vy
sunut na západ. Důvody pro to
to vysunutí katastru mohou být
několikeré.

Předně blízkost sousedních
obcí na severu, východu a jihu,
které při získávání pozemků ko
lem svých obcí dostaly se v blíz
kost Rostoklat. Naproti tomu
prostor západně Rostoklat byl
od obcí kolem přece jen vzdále
nější, a tak půda byla zde pro
Rostoklaty snad přece jen
snadněji k získání. K tomuto tla
ku na Rostoklaty při získávání
půdy mohly přispěti i lesy, neboť
obce, u nichž byly velké komple
xy lesů, snažily se pravděpo
dobně získati půdu k obdělává
ní jiným směrem, než ležely lesy
u jejich obce, a to třeba i půdu
vzdálenější a třeba i přitom vy
tlačovaly obce jiné. A komplexy
lesů byly severně a východně
od Břežan, severně od Nové Vsi
a jižně od Limuz, tlačilyli se tyto
obce v zájmu získání půdy smě
rem opačným, než ležely lesy

u jejich obcí, bylo to vesměs na
Rostoklaty, a to ze severu, vý
chodu a jihu.

Dalším důvodem pro vysu
nutí katastru mohla však býti
i částečně lepší jakost půdy na
západ než na východ od obce.
Konečně vysunutí katastru mo
hla opodstatniti i dlouhá léta tr
vající příslušnost obce ku škvo
reckému panství, vždyť do
škvoreckého zámku a na robo
tu jezdilo se z obce jen smě
rem západním a nebylo snad
i proto výhodné míti pozemky
právě na této straně? Cožpak
nebylo pro rostoklateckého
gruntovníka prospěšné, že při
cestě do zámku podnikané po
vozem vzal s sebou z obce na
své pole ať jakýkoliv potřebný
náklad, nebo že při cestě ze
zámku neb z roboty byť i snad
s nejvýš utrmácenými koňmi
a zemdlenými pažemi neobrátil
ještě několik brázd na svém
poli, podle něhož nebo v blíz
kosti jehož se vracel? Nebo
nebylo snad nejvýš výhodné
vzíti ze svého pole při takové
cestě domů kousek krmení pro

dobytek nebo dokonce i fůru
obilí? A tak kdož ví zda ti naši
milí předkové katastr nám tak
to upravili dobrovolně, nebo
nuceně.

Celková výměra katastru činí
324 hektarů 75 arů. Z této cel
kové výměry připadá: 279 ha na
ornou půdu, pět ha na domácí
zahrádky, dva ha na ovocné sa
dy, jeden ha na trvalé louky, se
dm ha na pastviny (meze, příko
py, stráně), jeden ha na vodní
plochy, jeden ha na okrasné za
hrádky, 16 ha na zastavěné plo
chy včetně dráhy, 13 ha na ne
plodné plochy (včetně veřejné
ho statku, kupř. i silnic a cest).

Pokud jde o obhospodařo
vání půdy zemědělci z Rosto
klat, neobhospodařují všechnu
půdu v rostoklatském katastru,
obdělávají pouze 303 hektarů,
kdežto zbývajících 22 hekta
rů obhospodařují zemědělci
z okolních obcí. Naproti tomu
zemědělci z Rostoklat obhos
podařují v cizích katastrech
49 ha. Zemědělci z Rostoklat
obhospodařují tudíž celkem
352 ha půdy.
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Tiráž

TRAVERZA

Traverza vstupuje do nové éry!!!

Stav obce po roce 1948 – pokračování

na jejíž opravu byl nabídkový
rozpočet 400 000 Kč, bude nutné
uhradit z peněz obce, protože se
nepodařilo zajistit právní podklad,
kterým by bylo možné vyžadovat
spoluúčast soukromých subjektů
působících v Nové Vsi. Ti svou
činností, těžkou nákladní dopra
vou, způsobují její poškozování.
Někteří z nich byli i ochotni na
opravu přispět.

S dotací, kterou poskytl KÚ
Stř. kraje z fondu Sportu a volné
ho času ve výši 20 000 Kč
a z prostředků obce (cca
30 000 Kč) byla provedena vý
měna oken v kabinách fotbalové
ho hřiště a byla tak dokončena
GO budovy, která je v majetku
obce a byla postavena svépomo
cí občanů Rostoklat před 30 lety.

Blíží se rovněž závěr volební
ho období tohoto OZ a stojíme
před volbami nového zastupitel
stva na další čtyři roky. Chápu
mentalitu většiny z nás, kdy kriti
zujeme věci veřejné ať už na
místní nebo na celostátní úrovni,
ale odmítáme spoluúčast, a to
hlavně na dění v obci. V novém
zastupitelstvu by mělo pracovat
devět občanů a snažit se usměr
ňovat rozvoj obce ve všech ob
lastech. Na pověřený úřad do
Českého Brodu byla předána
společná kandidátka „Sdružení
nezávislých kandidátů“. Očeká
vám váš zájem a hojnou účast
ve volbách do OZ, které se usku
teční ve dnech 20. a 21. října.

Opožděně, ale přece byl do
plněn informační panel u Úřední
desky OÚ. Měl by poskytnout
nám i návštěvníkům naší vesnice
údaje z historie obce, včetně vý
znamných dat z archivů a kroni
ky obce i popis zajímavostí
v blízkém okolí. Až půjdete kolem
nezapomeňte se zastavit. Rádi
bychom uvítali i příspěvky do na
šeho Zvěstovatele, a to o od ko
hokoliv z vás na jakékoli téma,
osobní zážitek, stížnost, vzpo
mínky z dovolené apod. Nevá
hejte a probuďte
v sobě spisovatel
ský talent.

Josef Lukáš


