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SPOLEČNOST KULTURA ZAJÍMAVOSTI SPORT ZE ŽIVOTA LIDÉ

Rostoklatský Zvěstovatel

DLUŽNÍCI
ZA ODVOZ TKO

Z Nové Vsi II
Kiewak Josef,
Kiewak Jan,

Lakatoš Ladislav,
Šaler Josef,
Šaler Jiří,

Červeňáková Emilia,
Červeňák Rudolf,

Červeňák Jaroslav,
Červeňáková Maria,
Červeňák Jaroslav,

Červeňáková Radka

Celková dlužná

částka od roku 2003

činí 32 400 Kč!

Z ROSTOKLAT

Abrahám Karel,
Lavu Štefan,

Lavuová Květa

Celková dlužná

částka od roku 2003

činí 5987 Kč!

V letošních komunálních vol
bách kandidovalo v obci Rosto
klaty pouze Sdružení nezávis
lých kandidátů, žádné další
spolky ani samostatní nezávislí
kandidáti zaregistrováni nebyli.
Někteří z vás tuto skutečnost
kritizovali, ale měli jste všichni
možnost.

Výsledky voleb v číslech
V obci bylo zapsáno ve
výpisech ze seznamu voličů
celkem 341 osob
Celkový počet odevzdaných
úředních obálek bylo 121 

jméno počet hlasů

Josef Lukáš 111
Jaroslava Šermauerová 105
Radka Nováková 105
Emilie Hamtáková 103
Martin Hušner 101
Petr Šmejkal 101
Eva Albrechtová 101
David Valach 100
Ivana Večeřová 99

Nové obecní zastupitelstvo
se sešlo na svém prvním zase
dání s cílem zvolit starostu,
místostarostu a předsedy vý
borů a komisí.

Po předložení návrhů a dis
kusi byly funkce rozděleny
takto: uvolněná starostka Rad
ka Nováková, neuvolněný mís
tostarosta Josef Lukáš, před
sedkyně finančního výboru pa
ní Jaroslava Šermauerová,
předsedkyně kontrolního výbo
ru paní Ivana Večeřová, před
sedkyně komise sociální
a školské paní Emilie Ham
táková, předseda komise sta
vební pan Martin Hušner.

Všichni zvolení zastupitelé
vyjádřili vůli působit iniciativně
v zastupitelstvu po další 4 roky
a přispět k trvalému zlepšování
prostředí a vztahů v obci Ros
toklaty a Nové Vsi II.

Pokračování na straně 2
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Zvolili jste nové
obecní zastupitelstvo

Slovo starostky

Na Obecním úřadě jsem praco
vala  od roku 2002 jako admi
nistrativní pracovnice a správce
evidence obyvatel, později i ja
ko účetní a správce rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že mě práce
zajímala více než jen z účetního
hlediska, spolupracovala jsem
se starostou panem Lukášem
i na řešení ostatních záležitostí
obce, při realizaci kulturních
a společenských aktivit a roz
hodla jsem se i kandidovat ve
volbách do OZ.

S pocitem zodpovědnosti
jsem i přijala výsledek volby
a důvěru nového OZ. Domní
vám se, že je dobré pokračovat
v tom, co se za minulé období
vybudovalo, a proto nás čeká
v brzké době  i setkání s Mikulá
šem, vítání 11 nových občánků
a nově i zdobení vánočního stro
mečku.

Na jaře budeme pokračovat
ve stavebních úpravách místních
komunikací, chodníků a doplně
ní dětských hřišť. K tomu by nám
měla finančně pomoci dotace
Krajského úřadu o kterou jsme
již požádali.

Do konce roku musíme schvá
lit rozpočet obce na rok 2007.
S jeho návrhem se budete moci
seznámit ve vývěsce začátkem
prosince. Věřím, že  moji  práci
a celého zastupitelstva oceníte,
budu ráda za Vaše podněty, kte
ré povedou ke zlepšení úrovně
naší obce.

Pořádek v obci
Na OÚ dochází stížnosti majite
lů a nájemců polí v okolí obce na
jejich znečišťování. Někteří ob
čané si „uklidí“ svoji zahradu,
ostřihají stromy a vyvezou tento
odpad na hromádky na pole.
Takto je možné odložit pouze lis
tí nebo travní směs, kterou lze
následně zaorat. Větve a hrubý
rostlinný odpad je nutné odvézt
na skládku k rybníčku směr Tu
klaty.
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Tiráž

Popis obce po roce l948
– pokračování

MOŽNÁ PŘIJDE
I MIKULÁŠ
OÚ ve spolupráci

s dobrovolníky od hasičů při
pravuje i letos Mikulášskou

nadílku pro děti.

Termín 2. prosince 2006
od 14 hod. v Kulturním

domě Rostoklaty.

Zábavný program připraví
rod Novotných,

číslo popisné 22.

Do zábavného programu
můžete přispět i vy děti (bás

ničky, písničky, hra na hu
dební nástroj aj.).

Dárky pro děti doneste
s sebou označené jménem.

Geologický popis krajiny
Ve východní části katastru jde
vysloveně, v západní převážně
o permský útvar, který je za
stoupen barevnými pískovci
a slepenci. Technického zužit
kování dochází písek a písko
vec jako stavební kámen.

Pokud jde o půdní typy, pře
važuje hnědozem, podstatně
jest zastoupena i černozem,
zatímco mladá alluviální půda
činí jen zlomek z katastru, ske
letová (kamenitá) půda zaujímá
necelé jedno procento katast
ru. Podle zemědělské praxe
jest z půdy katastru více než
polovina půdou střední (hlini
tou), téměř polovina půdou těž
kou (jílovitou) a jen necelé jed
no procento rozlohy katastru
půdou lehkou (písčitou).

Povětrnostní poměry
Při nadmořské výšce 254 met
rů činí podle zjištění v ro
ce 1932 a před ním průměrná
roční teplota 8,7 °C, přičemž
maximální teploty v letě dosa
hují 30 až 35 °C a minimální
teploty v zimě 10 až 15 °C,
jen v zimě 1928–1929 dosa
hovaly minimální teploty až 
30 °C, přičemž nejnižší vůbec
v Rostoklatech naměřená tep
lota byla dne 12. března 1929,
a to 33 °C.

Průměr ročních srážek podle
zjištění v roce 1932 a před ním
činil kolem 650 mm, v posled
ních letech počet srážek však
klesnul, současný roku 1948
jest dokonce mimořádně su
chý. Rovněž sněhu bývá nyní
u nás jen poskrovnu. Průtrží
mračen, povodní a krupobití
byli jsme v poslední době dost
uchráněni, jen vichřice nás ob
čas postihnou. Větry vanou
většinou západní nebo severo
západní.

Stromoví, lesy, zahrady
V katastru nemáme nyní vů
bec lesů. Kdyby dnes vstala

paní Eliška z Landštejna, man
želka Bořivoje, purkrabího
z Donína se sídlem na Tucho
razi, která Rostoklaty, tehdy
Chraustoklaty, v 16. století
vlastnila, snad by tu svou bý
valou obec ani nepoznala. Ko
lik jen podání a stížností se
psala stran lesů u Chrausto
klat, „k nimž spravedlnost míti
chtěla“, a dnes není zde nejen
kousek lesíčka, ale pomalu ani
ne lesního stromku.

Ještě že na zahradách tu
a tam dopřáno jest místo smrč
ku, jedli, modřínu, borovici neb
bříze. Rovněž i ostatního neo
vocného stromoví jest velmi
pořídku. Tu a tam u pole něko
lik jeřábů, v obci pak poskro
vnu lip, jasanu, kaštanu a aká
tů tvoří v létě zelený rámec sil
nicím a prostranstvím. Topoly,
které ještě před několika desít
kami roků vroubily skromný
rostoklatský vodní tok, dnes
úplně vymizely, poslední býva
ly před číslem 26.

Rozhodně bohatší jest na
stromoví ovocné. Obec sama
má podél státní silnice v celém
svém katastru vysázeny třeš
ně, které vždy skýtaly jí slušný
příjem z prodeje ovoce. Mnoho
hospodářů má vysázeny ovoc
né stromy podél polí a pak
hlavně zahrady a zahrádky
u domů jsou stromovím slušně
osázeny. Počítám, že dnes jest
v oblasti obce asi 2500 ovoc
ných stromů a z nich asi 1000
švestek, 700 jabloní, 200 hruš

ní, 500 třešní a višní a zbytek
slívy a několik ořechů. Chtělili
bychom dnešní stav ovocného
stromoví srovnati se stavem
před nějakými 100 až 200 léty,
těžko bychom zjišťovali, zda
ovocného stromoví jest dnes
v obci více nebo méně. Podle
záznamů bývaly na zahradách
číslo 6, 8, 10, 11 a 14 sušárny
a jejich počet svědčí o tom, že
alespoň počet švestek býval
dříve větší než dnes a snad že
dříve ostatní ovocné stromoví
počtem značně převyšovaly;
dnes jich co do počtu mnoho
pravděpodobně ubylo.

Konečně proso na našich po
lích a jahelník na našich sto
lech staly se vzácností, a tak
není divu, že i o naše české
švestky zájem poklesl. Památ
ných a starých stromů v obci
nemáme. Snad jedině bylo by
lze uvésti 3 asi 80 roků staré
akáty stojící kolem kříže posta
veného na rozhraní silnice do
Břežan a cesty do Nové Vsi.

Při této příležitosti připomí
nám z minulosti staré mohutné
hrušně, které stávaly na dvo
rech, zahradách a před domy.
Mnoho občanů si velmi dobře
pamatuje, že ku příkladu před
číslem 8 a na dvoře číslo10 by
ly to mohutné václavky, na za
hradě číslo 8 statná kamenička
a na zahradě číslo 9 vysoká
červinka.

V zahradách a zahrádkách
kromě ovocného stromoví tu
a tam vinné révy, jakož i an
greštu, rybízu a malin a snad
i jahod, a kromě poskrovnu
pěstěných okrasných křovin
pěstujeme květiny a něco zele
niny. Růže, tulipán, lilie, maceš
ka, pivoňka, kosatec, mečík, fi
ala a astra jsou nejběžnějšími
květinami; pažitka, salát, cibu
le, česnek, petržel k řezání
i kořenová, pór, květák, zelí,
kapusta, celer, mrkev, rajská
jablíčka, křen a kopr jsou nej
běžnější zeleninou.

Radka Nováková

KRONIKA ROSTOKLAT
A NOVÉ VSI II

Slovo starostky

Žádáme vás, nemařte práci ze
mědělců!

Žádáme vás také, do doby vy
dání OZV, abyste zachovávali
při venčení psů stejné zásady
jako ve městech, to jest udržo
vání čistoty a povinnost uklidit
případný „odpad“ z vašeho mi
láčka.

Pokračování ze strany 1

v měsíci listopadu
_ Svatoň Josef
` Holubová Marie
` Badová Vlasta
` Kröschelová Milena
Významného životního
jubilea se dožívá pan 
_ František Burian

Životní jubilea

Ženy a dívky, přijďte si zlepšit
fyzickou i duševní pohodu
každé úterý v 18 hod. do za
sedací místnosti OÚ při kon
dičním cvičení.

Ivana Holubová
vedoucí

Už zase cvičíme!


