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Rostoklatský Zvěstovatel

Vánoční
stromky
Zveme všechny děti a jejich
doprovod na vytváření
ozdob pro náš vánoční stro
meček. Sejdeme se v kance
láři OÚ 14. prosince 2006
v 16,00 hod. Pro všechny
bude připraveno malé občer
stvení. Těšíme se na vás 

K slavnostnímu rozsvícení
vánočního stromečku se se
jdeme 16. prosince 2006
v 15 hod. u budovy OÚ
v Rostoklatech. Vezměte
s sebou ozdoby a vánoční
náladu.

V Nové Vsi II se vánoční
stromeček slavnostně roz
svítil 9. 12. 2006 v 15 hod.

Pokračování na straně 2

V sobotu 2.12. jsme mohli společně s dětmi strávit příjemné odpoledne s programem a estrádním

vystoupením, které pro nás letos připravili příslušníci rodiny Novotných číslo popisné 22. Děti se nej-

prve bavily samy předváděním slovních dovedností, luštily kvízy a hádanky a potom tleskaly vystou-

pení klaunů, cvičených psíků a ukázkám přízemní akrobacie. Zlatým hřebem byl samozřejmě příchod

svatého Mikuláše s doprovodem nezbedných čertů a jiných divých bytostí. Po rozdání dárků a kon-

zumaci občerstvení se děti a jejich doprovod rozešli domů. Dík patří dobrovolníkům z komise soc.

a školské ZO a členům rodiny Novotných za jejich nezištnou pomoc.

Mikuláš zavítal do Rostoklat Slovo starostky

Dostáváte do ruky poslední čís
lo RZ v tomto roce. Podívejte se
do záhlaví stran a zjistíte, že ne
se číslo 36. I toto je jeden z po
činů, které realizuje zastupitel
stvo obce (ZO) již třetí rok. Hlav
ně rubrika z Kroniky obce měla
ohlas mezi obyvateli kladný.
Chybí jenom zpestření ve formě
vašich příspěvků z vašich zážit
ků, vzpomínek i prožitých histo
rek. Uplynulý rok přinesl pro
obec nejprve zklamání pro vět
šinu těch, kteří do poslední chví
le věřili ve zdárné završení úsilí
o realizaci plynofikace obce. Jak
jsme již vysvětlili, bylo to i v zá
jmu ZO, a tak jen zbývá věřit, že
někdy v budoucnu bude možné
tento alternativní zdroj pro obec
získat. Hlavní snahu upřelo nyní
ZO na přípravu dokumentace
pro územní řízení a následně
stavební povolení na vybudová
ní kanalizace splaškových vod
v obou částech obce. V objemu
finančních nákladů to bude akce
ještě rozsáhlejší.

Po posouzení kladů a záporů
systému gravitačního a tlakové
ho a vlivů na výši nákladů ZO se
vyslovilo pro tlakovou kanalizaci
s vybudováním ČOV v Nové
Vsi II, kde má obec jeden z má
la pozemků ve vlastnictví. Počát
kem příštího roku svoláme i set
kání občanů, kde vám poskytne
me první informace o navrže
ném průběhu stavby, které se
budou dotýkat každého z nás,
o celkovém rozpočtu, který činí
okolo 25 miliónů korun, a způ
sobu financování.

V tomto roce se stavební čin
nost soustředila převážně do
N. Vsi II a šlo o vynucenou re
konstrukci (výstavbu) VO (ná
klady celkem 669 213 Kč), sou
visející terénní úpravy návsi
a zatrubnění vodoteče (nákla
dy celkem 240 105 Kč), výstav
bu chodníku a opravu místní
komunikace (náklady celkem
487 969 Kč).

Dopravce a PID vydal ke dni
11. prosince změnu jízdního
řádu, která se dotýká i linky
426, která obsluhuje Rosto
klaty a Novou Ves II. Počet
linek jak ve směru na Český
Brod, tak opačně zůstává
stejný. Změna se týká pouze
odjezdu posledního spoje
z Českého Brodu, a to místo
v 18.00 hodin od nádraží je
odjezd již v 17.00 hodin!
Tato změna je v souladu
i s vašimi připomínkami.

Změna jízdního řádu

n 21. 12. 2006
proběhne v Českém
Brodě v kostele svatého
Gotharda adventní
koncert orchestru
Vox Bohemica

n od 4.–21. 12. 2006
probíhá výstava
keramiky v přízemí
budovy MKIC,
výprodej vystavovaných
předmětů se uskuteční
21.12. 2006

Kulturní tipy 
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Tiráž

Králi Traverzy hrála
nejlepší slovenská kapela
Fantastickým večerem vyvr

cholil další nezapomenutel
ný rok fotbalového klubu Traver
za Rostoklaty. Již čtvrtý ročník
show Fotbalový Král Traverzy,
respektovaným Kolínským dení
kem přirovnané k filmovým Os
carům (!), se kvůli ohromujícímu
navýšení kádru a jeho přátel
a příznivců poprvé přesunul do
Kulturního domu La Scala, kde
program sledovala i nová sta
rostka obce Radka Nováková.

Korunovaným Králem, a tedy
nejlepším hráčem roku, se stal
naprosto jasně kapitán Atýmu
Robert Krajník, v roce 2006 au
tor 12 branek a 11 gólových při
hrávek. Stříbrný stupínek patřil
loňskému Králi Lukáši Kmocho
vi, letos na podzim střelci šesti
branek. Třetí skončila další mla
dá puška Petr Strnad, autor pě
ti podzimních branek, jehož po
velkém výkonu v derby v Tukla
tech na zhruba tři čtvrtiny roku
bohužel vyřadilo ze hry vážné
zranění kolena.

„Není krásnější pocit než vy
hrát před tolika lidma,“ vyznal se
po aplausu od 120 lidí pohnutý
vítěz, jenž uchvátil i kategorie
Střelec a Asistent roku. Navíc ja
ko nejlepšího ho zvolili ve
zvláštním hlasování i jeho spo
luhráči z Atýmu.

O přesun show do Kulturního
domu se zasloužilo především
letní založení Btýmu, které se
stalo klubovým Počinem roku.
Hlasování o Nejlepšího hráče
béčka vyhrála legenda Traverzy
Petr Fischer (s 5 góly také nej
lepší střelec a nejlepší hráč pod
le hlasování hráčů béčka) před
Jakubem Nekolným a Stanisla
vem Novotným (posila z Dobré
ho Pole, která ve své nečekané
premiéře za áčko na konci pod
zimu rozhodla pro Traverzu duel
právě v Dobrém Poli).

„U nás nejde o všechna tahle
ocenění, ale především o partu
a nadšení, které tu teď máme,“
vyzdvihl ze stupňů vítězů s ko

runou na hlavě mudrc Petr Fis
cher. Jedno z nejvyšších oce
nění, Traverzanské srdce, za
slouženě získala za své velko
lepé služby pro klub Růža Pa
kandlová.

Zlatým hřebem večera bylo
do poslední chvíle utajované
45minutové vystoupení nejlepší
kapely Slovenska pro rok 2002
Horkýže Slíže, jež na Slovensku
i u nás vyprodává haly a mo
mentálně si užívá maximální po
pularity. Závěr programu pak
ozdobila Prohrála v kartách.
Obě kapely přivedl do La Scaly
bývalý super útočník áčka, sou
časný hráč běčka a promotér
největšího hudebního festivalu
v zemi Petr Fořt.

Další skvělý rok Traverzy si
nicméně takovou slávu zaslou
žil. Vedle založení béčka, jež na
podzim pod trenérským i celko
vým vedením prezidenta klubu

Miroslava Němce z 10 kol
uchvátilo 9 bodů za tři výhry, což
znamenalo osmé místo v tabul
ce. Další zvelebení zažily kabiny,
vedle nového sezení a kamen to
bylo i zasazení krásných nových
oken. Úspěšný Traverzafest, hu
dební večer v Kulturním domě
za účasti čtyř kapel a dvě ligová
utkání mistra Česka v americ
kém fotbale Prague Lions na
rostoklatském hřišti vše jen ko
runovalo.

Atým se drtivým podzimním
finišem, kdy ve velkém derby
v Tuklatech vyřídil i tamní Čechii
3:0, sunul výš a výš a nyní zao
stává o pouhých šest bodů za
lídrem z Nučic. Tým má po pod
zimu druhou nejlepší obranu,
třetí nejlepší útok a třetí nejlepší
brankový rozdíl. Dosáhnout ta
kových výsledků při katastrofic
ké zdravotní situaci si zaslouží
velké uznání.

Radka Nováková

Slovo starostky

Vynaložené prostředky se pro
mítly ve výrazném zlepšení
vzhledu a životních podmínek
této části obce a byly i odpovědí
na opakované námitky části ob
čanů N.Vsi II na její zanedbává
ní. V Rostoklatech proběhla vý
měna oken v budově kabin (ná
klady 52 496 Kč včetně dotace
20 000 Kč) a oprava chodníku
ke státní silnici v Rostoklatech
(náklady 215 506 Kč včetně do
tace 125 000 Kč). Na jaře budou
osázeny vzniklé zelené plochy.

V příštím roce budeme pokra
čovat ve stavebních úpravách
v Rostoklatech a dalších akcích
jak jsem již naznačila v minulém
čísle RZ.

Závěrem mi dovolte popřát
všem pevné zdraví v příštím ro
ce a vyjádřit osobní přesvědče
ní, že se podaří naplnit cíle, kte
ré jsme si dali i ve spolupráci se
všemi, kteří jsme obyvateli Ros
toklat a Nové Vsi II.
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` Danuše Krutská
z Rostoklat

` Marie Kořínková
z Rostoklat

_ František Krutský
z Rostoklat

` Eva Šmejkalová
z Rostoklat

Kulaté životní

jubileum slaví 

_ Jaroslav Rek
z Rostoklat

` Jaroslava Hamtáková
z Rostoklat

_ Jiří Mokošín
z Rostoklat

Významné životní

jubileum slaví

` paní Marie Kvasničková
Stává se druhou nejstarší
občankou Rostoklat, která
ve zdraví překročila 90.
Srdečně jí blahopřejeme
jménem celého
zastupitelstva obce.

Životní jubilea


