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SPOLEČNOST KULTURA ZAJÍMAVOSTI SPORT ZE ŽIVOTA LIDÉ

Rostoklatský Zvěstovatel
Slovo starostky

„Mezinárodní“ Den dětí
se vydařil
V rámci Dne Rostoklat V. jsme
zorganizovali v sobotu 26. květ
na setkání dětí a jejich doprovo
du při hrách a soutěžích na hřiš
ti Traverzy. Tomuto reji předchá
zelo vyzvánění kostelního zvonu
spolu s otevřením částečně
upraveného interiéru našeho
kostela sv. Martina. Byla tak
předznamenána snaha a roz
hodnutí ZO o tom, že se pokusí
me tento objekt a přilehlý areál
získat do vlastnictví obce a spo
lečnými silami a prostředky jej
uvést do důstojného stavu s tím,
že by později sloužil ke konání
společenských a kulturních akcí.
Byl potěšitelný zájem vás obča
nů, těch, kteří pamatují tento
kostel ještě v důstojném stavu,
i mnoha mladých, kteří vyslovili
údiv i zájem o tuto kulturní pa
mátku. Děkujeme všem, kteří
přispěli do kasičky na oltáři bě
hem Dne Rostoklat.

Pár kapek pro štěstí na začát
ku dopoledne se proměnilo
v krásný den, ve kterém jsme
prožili s dětmi jejich nadšení pro
soutěžení i radost z odměn. Pří
prava i hladký průběh dne stál
námahu OÚ,  členy SDH a spor
tovců. Všem aktivistkám a dal
ším organizátorům chci srdečně
poděkovat za obětavou pomoc.
Děkuji i vám, kteří jste přišli pod
pořit naše nejmenší, kterých by
lo asi  40, a těším se na příští
setkání. Za pár dní začínají
prázdniny a čas dovolených,
přejeme vám jejich krásné proži
tí a šťastné návraty domů.

Dary obci 
pro Den Rostoklat
Děkujeme panu M. Hušnerovi,
paní E. Albrechtové a panu
R. Švejdovi, kteří přispěli finanč
ně i materiálně. Vaší pomoci si
velice vážíme.

Radka Nováková

Vandalství okolo nás!

Situace s poškozováním spo
lečných zařízení, zastávek

veřejné dopravy, dopravních
značek apod. vyvrcholila přímo
v našem bezprostředním okolí.
Minulý měsíc došlo k hanebné
krádeži kovové desky z 80 let
staré hrobky zemědělce pana
Sixty na místním hřbitově. Policie
byla informována a provádí vy
šetřování podezřelých osob.

V plné nahotě jsme se setkali
s vandalstvím, ke kterému došlo
v noci ze soboty na neděli
26. na 27. května. Po vydaře
ném dni stráveném společně na
místním fotbalovém hřišti jsme
byli v neděli ráno šokováni zjiš
těním, že vandalové – pravdě
podobně z Rostoklat a Nové
Vsi II – patrně při nočním řádě
ní demolovali dopravní značky,
květinové mísy, vchod do areálu
starého hřbitova uprostřed obce

–  a co hlavně: ulámali a odse
kali sedm osmiletých stromů vy
sázených podle spojovací silni
ce Rostoklaty–Nová Ves II!

Tím přetekl pohár trpělivosti
představitelů ZO a jistě i všech
slušných lidí. Rovněž tento pří
pad šetří Policie ČR.

Vyzýváme proto vás

všechny: „Učiňme přítrž

chování zvrhlé části mláde-

že nebo i ostatních občanů!“

Žádáme vás, abyste sledovali
dění kolem vašich domů a tele
fonicky nebo pomocí fotografie
nebo videozáznamu upozornili
na nepřístojné chování.

Za oznámení (možno ano
nymně) vedoucí k odhalení pa
chatelů vypisuje ZO odměnu

10 000 Kč.
Telefonujte na číslo Obecního

úřadu Rostoklaty 321 672 721
nebo na Policii ČR.

Nenechme nadále beztrestně
ničit majetky soukromé i společ
né a prostředí, kde žijeme!

Ulámané a odsekané osmileté stromy vysázené podle spojovací silnice Rostoklaty–Nová Ves II
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v měsíci červnu

_ Dlouhý Zdeněk
_ Fencl Vladimír
` Nekolná Zdenka
` Procházková Květa
_ Šmejkal Bohumil
` Ropková Jarmila z Nové

Vsi II

Kulaté životní jubileum
slaví 
` Puldová Marie
_ Jaroslav Nekolný
` Renata Fenclová 

Životní jubilea

Rostoklatský zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Redakce: OÚ Rostoklaty, číslo popisné 32;
Uzávěrka do 10. každého měsíce. Náklad 160 výtisků. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně.

Tiráž

Pokračování 
v pozemkových úpravách
v Nové Vsi II
Dne 4. června 2007 bylo zahá
jeno zjišťování hranic pozemků
a vnějšího obvodu budov v kat.
úz. Nová Ves II.Všichni vlastní
ci nemovitostí budou pozváni
k místnímu šetření. Dostaví se
k vám zástupci katastrálního
a obecního úřadu, kteří spo
lečně s vámi provedou upřes
nění hranic vašich nemovitostí
(budov a pozemků). Vytyčení
slouží k digitalizaci – přesné

mu zaměření katastru. Buďte,
prosím, nápomocni této akci.

Založení nového 
bankovního účtu 
A je to tady ! Pro opravu kos
tela máme založen bankovní
účet v Komerční bance, po
bočka Český Brod.
Číslo účtu:
359512550277/0100
První přispěla TRAVERZA
Rostoklaty 4500 Kč a v kasič
ce bylo 1500 Kč. Aktuální zů

statek je 6000 Kč. Děkujeme.
Na www.rostoklaty.cz budete
informováni o všem, co se týká
„našeho“ kostela.

Úřední hodiny OÚ  
Po dobu prázdnin budou
upraveny úřední hodiny násle
dovně:
pondělí: 9–12 a 17–19 hod.
středa: 9–12 hod.
V naléhavých případech si lze
samozřejmě dohodnout jiný
termín.

Info pro občany

Zběsilým tempem se řítí ke
svému vyvrcholení fotbalo

vá sezona Traverzy. Atým dvě
kola před koncem sice už ztratil
možnost hrát na podzim poháry,
přesto má stále šanci zachytit
se na solidní šesté příčce, skon
čit na nule v tabulce pravdy
a opět završit ročník s kladným
skóre. To vše při zdrcující zdra
votní kalvárii, která stíhá tým i na
jaře. Její poslední obětí se stal
nešťastník všech nešťastníků
Jan Veselý, který pár týdnů poté,
co se vrátil na hřiště po zranění
vazů v jednom koleně z třetího
kola podzimu, si ještě horší va
zovou katastrofu způsobil před
dvěma týdny na koleně druhém.

„Nejde ani popsat, jaké zoufal
ství jsem v Jevanech cítil. Je to
zmar, zmar, zmar!“ litoval nepříz
ně osudu záložník s velkým srd
cem, který posílil tým před sezo

nou z Českého Brodu, ale vinou
dvou závažných zranění odehrál
jen malé penzum zápasů.

Áčko na jaře odstartovalo ne
valně a přes cennou remízu na
Vyžlovce bo
dově paběrko
valo. Ve třech
úvodních do
mácích zápasech ani jednou
neskórovalo a urvalo jediný bod
s poslední Tuchorazí B. Střelec
ké trápení utnul až ve čtvrtém
domácím duelu s Chvalovicemi
z béčka stažený Jakub Nekolný,
který černou sérii bez gólu na
Nou Campu přerušil až po ne
konečných 300 minutách. Nyní
má Traverza po 24. kole 33 bodů
s bilancí 969  a skóre 43:33
a pyšní se stále druhou nejlepší
obranou soutěže.

Mílovými kroky se blíží závě
rečné dějství, v němž se v sobo

tu 16. 6. utká doma v dalším me
gaderby s Čechií Tuklaty. Ohro
mující upoutávku na tento špíl
stvořil multiumělec Jan Pakandl
a vy ji můžete zhlédnout na ad

rese www.ros
toklaty.cz/tra
verza

„ V y h r á t
tenhle zápas je pro nás největší
úkol ze všech,“ vyhlásil před
utkáním, doprovázeným velkou
show, kapitán Vozejk Krajník.

I Btýmu chybí do konce pre
miérové sezony poslední dvě
utkání. K devíti podzimním bo
dům přidal na jaře zatím sedm
za čtyři remízy a drtivé domácí
vítězství nad Tuklaty B 5:0 a živí
naději dokonce na sedmou příč
ku. Kvůli zraněním Jakuba Plí
hala (opakované), Petra Fische
ra (opakované), Petra Sudka
(koleno), Petra Hanzlíka (klíční

kost) a dalším nemohl celek
vždy nastoupit v nejsilnější se
stavě. „O to víc si vážíme každé
ho bodu,“ řekl hrající kouč béčka
a prezident klubu Miroslav
Němec.

Toho těší i ne zcela fotbalové
události kolem klubu: kupříkladu
zásluhou obce vznikla na hřišti
před tribunou místo vydupané
ho prašného pásu nádherná
zámková dlažba, navíc s vyob
razením názvu klubu Traverza
Rostoklaty. V rámci Dne obce
pro děti přistál na hřišti osobní
vrtulník „kapitána“ Švejdy. Šlo
o historicky první přistání heli
koptéry na Nou Campu. Posled
ní zprávou je, že na cestě na
tento svět je několik nových ma
lých Traverzanů a například gól
mana béčka Ladislava Kubelku
čeká v červenci vstup do svazku
manželského.

Světabol Veselého a derby za dveřmi

Návštěvy Senátu ČR,
kterou zprostředkovala zastupitelka ob
ce paní I. Večeřová 5. 6., se zúčastnila
skupina občanů Rostoklat – navštívili
prostor Senátu ČR ve Valdštejnském pa
láci. Historické i dnes využívané prostory
jsme si prohlédli s odborným výkladem
vč. posezení v senátorských lavicích.

Následně jsme byli přijati místopředse
dou Výboru pro hospodářství, zeměděl
ství a dopravu, senátorem Nádvorníkem.
Příjemné odpoledne jsme zakončili pro
cházkou Valdštejnskou zahradou. Zveme
vás na další připravované akce OÚ.

TRAVERZA
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