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Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina
stav účtu u KB  
35–9512550277/0100  
k 31.1. 2008
240 298,72  Kč

únor 2008  
číslo 48

Radka Nováková

Slovo  
starostky

V minulých dnech 
provedli zástupci 

firmy REC projekt konečné 
zakreslení umístění čerpací 
šachty na našich pozemcích. 
Současně probíhá výško-
pisné zaměření a inženýr-
skogeologický průzkum pro 
ČOV v NV II. Projektová 
dokumentace by měla být 
hotova dle uzavřené smlouvy 
v březnu 2008. Následně 
bude podána žádost o vydání 
stavebního povolení na 
stavbu. Po vydání staveb-
ního povolení odstartujeme 
podávání žádostí o dotace. 
V tuto chvíli se jeví jako nej-
vhodnější dotační program 
ministerstva zemědělství 
z Evropských fondů ROP. 
Výzva pro podání žádosti je 
říjen 2008. 

Výstavba se letos bude 
hodně podřizovat blížící se 
stavbě kanalizace, tzn., že 
se zaměříme především na 
rekonstrukce budov obce. 
Bude dokončena rekonstruk-
ce Obecního úřadu, po kan-
celáři a zasedací místnosti 
pokračujeme chodbou vč. 
nových vchodových dveří 
a dveří do obchodu, které 
usnadní vstup. V kulturním 
domě bude zahájena oprava 
sociálního zařízení a kuchy-
ně, tak aby nové prostory 
odpovídaly dnešním poža-
davkům.

n Římskokatolická církev 
podepsala Darovací smlou-
vu a podala návrh na vklad 
do katastru nemovitostí, 
tímto se kostel svatého 
Martina stává majetkem 
obce. Předmětem daru je 
budova kostela zapsaná 
jako kulturní památka, 
přilehlý hřbitov a veškerý 
inventář, tedy mj. zvon, 
oltáře, lavice i varhany. 
Na jaře budou pokračovat 
drobné stavební práce na 
ohradní zdi. Na základě 
studie skutečného stavu 
necháme zpracovat projekt 
rekonstrukčních prací, který 
bude sloužit jako podklad 
pro dotační žádosti.

Osvětlení kostela  
svatého Martina

Kronika Rostoklat – 1948
Škola:
Ve  škole  se  vyučuje  ve  dvou  třídách, 
v první děti, které chodí prvním a dru-
hým  rokem  do  školy,  v  druhé  třídě 
ostatní.  Do  školy  do  Rostoklat  chodí 
kromě dětí z Rostoklat i děti z Límuz 
a z Nové Vsi. 

Dospělejší  školní  děti  navštěvují 
převážně vyšší třídy v Českém Brodě. 
Rostoklatská  škola  jest  slušně  vyba-
vena  (sbírky,  knihovna,  dílna,  školní 
kuchyň, hřiště) a pečlivá výchova dětí 
v ní jest občany oceňována. Ředitelem 
školy  jest  Josef  procházka,  druhým 
učitelem Jindřich Ulbrich. Ředitel ško-
ly, neb jak mnoho občanů ještě postaru 
říká „pan řídící“, učí vždy první třídu, 
přidělený učitel třídu druhou.

Kulturní život:
V ohledu kulturním zůstává naše obec 
velmi pozadu, neboť kulturní život jako 
by zde téměř zanikl. Jestliže v dřívěj-
ších  létech  projevoval  se  alespoň  ob-
čas uspořádanými přednáškami,  diva-
delními  představeními,  tělocvičnými 
besídkami,  pěveckými  večery  apod., 
zdá se, že mnohdy jen kniha z obecní 
knihovny přispívá k povznesení a plní 
svůj úkol plně.

Politický život:
Od osvobození a zřízení Českosloven-
ské  republiky  v  roce  1918  existovaly 
v  obci  strany:  republikánská  strana 
československého  venkova,  českoslo-

venská  sociálně-demokratická  strana 
dělnická a československá strana soci-
alistická,  a  to  v  síle,  jak  následují  za 
sebou, při volbách do Národního shro-
máždění  (parlament  a  senát)  dostáva-
ly  kromě  výše  uvedených  stran  hlasy 
v naší obci i strana lidová, komunistic-
ká,  živnostenská  a  národně-demokra-
tická, přičemž získaným počtem hlasů 
řadívaly  se  za  tři  vpředu  již  uvedené 
strany a asi do pořadí,  jak jsou za se-
bou uvedeny. 

Tento  stav,  pokud  jde  v  existenci 
a  sílu  politických  stran,  změnil  se  za 
protektorátu a pak podstatně počínaje 
rokem 1945 při  znovuzřízení  republi-
ky.  Od  tohoto  roku  existovaly  v  obci 
strana  sociálně-demokratická,  komu-
nistická,  národně-socialistická  a  lido-
vá,  přičemž  uvedeny  jsou  opět  v  po-
řadí podle počtu obdržených hlasů při 
prvních volbách do sněmovny po roce 
1945, tj. v roce 1946. 

V  roce  1948  nastala  opět  změna 
v počtu a síle politických stran v ob-
ci,  neboť  strana  sociálně-demokra-
tická  sloučila  se  stranou  komunis-
tickou a sloučená strana pod názvem 
komunistická  stala  se  nejsilnější 
stranou v obci. Tato strana sdružená 
v Národní frontě se stranou národně 
socialistickou převzala veškerou ini-
ciativu a jest dnes v obci stranou roz-
hodující a určující směr politickému, 
hospodářskému  a  kulturnímu  životu 
v obci.

n Veřejné osvětlení: Od února 
2008 byla uzavřena nová smlou-
va na správu a údržbu veřejného 
osvětlení. Prosíme občany, aby 
poruchy VO hlásili neprodle-
ně na obecní úřad, který bude 
kontaktovat správce VO.

Kontakt na OÚ  
tel.: 321672 721,  
email: obec@rostoklaty.cz.  

n Ženy a dívky: Po rekon-
strukci prostor OÚ bylo opět 
zahájeno cvičení. Scházíme 
se  každé pondělí od 19 hod. 
v zasedací místnosti OÚ.

n Na opravu kostela svatého 
Martina nově přispěli: Pavel 
Hamták z Břežany II, Jan 
Pakandl č. p. 123, V. Hegedü-
šová Rost. č. p. 104, J. Košťál 
Rost. č. p. 110, V. Konečná 
Rost. č. p. 58, D. Krutská Rost. 
č. p. 66, B. Holub Rost. č. p. 
95, O. Novák Rost č. p. 50.

n Životní jubilea:
Eva Brožková, Eva Křečková

Kulaté výročí oslaví:
Zdenka Libichová, Venuše He-
gedüšová – všechny z Rostoklat 
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katastrální území Rostoklaty a Nová Ves II, rozloha 702 ha

Gólman Šlégr 
Král Traverzy 2007  

a Manžel 2008
Neuvěřitelně  dramaticky  vyvr-

cholila další spektakulózní show 
místního fotbalového klubu. Již v po-
páté vyhlášené anketě Král Traverzy 
triumfoval o jeden jediný bod 31letý 
gólmanský pořízek  a  stale nejdražší 
hráč  klubu  Lukáš  Šlégr.  Stal  se  tak 
nejlepším  plejerem  Traverzy  za  rok 
2007,  před  někdejším  Králem  Lu-
kášem Kmochem a třetím Tomášem 
Menšíkem,  čerstvým  dvojnásobným 
otcem,  největším  překvapením  an-
kety,  Kanonýrem  roku  Áčka  a  také 
Skokanem roku – a  to vše na prahu 
Kristových let! 

„Věřil  jsem  a  doufal,  že  tenhle 
rok  by  to  při  celkem  slušné  formě 
snad mohlo vyjít. Teď jsem ohromně 
šťastný. Za úspěch ale děkuju  i klu-
kům  před  sebou,  za  poslední  dobu 
máme  jednu  z  nejmíň  propustných 
obran soutěže,“ radoval se nový Král 
Šlégr, který si letos 8. 8. v 8.08 hod. 
bude  brát  v  Motorestu  Osma  na  8. 
kilometru dálnice D8 svou osmismy-
slnou  přítelkyni  za  ovací  8  mažore-
tek, přeletu 8 nadzvukových stíhačů 
a  doprovodu  8  bubenic  s  omičkami 
v bikinách a 8  cvrčících  cvrčků  s 8 
kilogramy nadváhy.    

„Co mám na to říct?! Prostě jsem 
po  třicítce  dozrál,“  odpovídal  do 
diktafonů na tiskové konferenci třetí 
v anketě Tomáš Menšík. Po přeško-

lení z beka na forwarda šokoval celý 
okres 5 podzimními góly a v očeká-
vání narození svého nástupce Tomáše 
II. otevřel stavidla svého dosud ukry-
tého ofenzivního kumštu.

Znovu velkolepě nabité tříhodinové 
představení, zazátkované nekonečným 
diskopřívalem DJů Mucha a Baltaza-
ra, sledovalo 120 Traverzanů a jejich 
přátel  včetně  téměř  rodících  mami-
nek,  jako  například  ženy  Kanonýra 
a Krále Béčka a legendy klubu Petra 
Fischera, který se pár dní po svém tri-
umfu dočkal i syna Petra II.

„Byl to skutečně plodný rok,“ ohlédl 
se autor spousty přesných zásahů.

V  záplavě  ocenění  a  emotivních 
srdceryvných  okamžiků  vynikli  dva 
muži.  Jan  Pakandl  získal  cenu  za 
klubový Počin roku díky uspořádání 
revolučního  říjnového  celovesnic-
kého  TraverzaFestu.  „To  byl  teprve 
začátek, to nejlepší vás všechny ještě 
čeká,“ lákal tento šílený multiumělec 
na léto 2008.

Gólman a  legenda  se vším všudy 
Petr  Kadláček,  mamutích  27  let  na 
hřišti  stále  aktivní  Traverzan,  byl 
uveden  jako  pátý  člen  do  klubové 
Síně  slávy.  „Strašně  si  toho  vážím. 
Traverze jsem odevzdal všechno, co 
ve mně bylo, a moje žena Venuše je 
toho trvalým svědkem,“ pravil s tra-
diční jiskrou v oku.

Výsledky Krále 
Traverzy 2007

Král Traverzy 2007
1. Lukáš Šlégr 122 b., 
2. Lukáš Kmoch 121, 3. Tomáš 
Menšík 109, 4. Robert Krajník 
50, 5. Pavel Kliment 42, 6. Jiří 
Šrail 22, 7. Petr Fischer 21, 
8.–9. Jan Pakandl a Jakub Nekol-
ný 20, 10. Milan Kubelka 13

Král Béčka Traverzy 2007
1. Petr Fischer 161 b., 
2. Jakub Nekolný 131, 3. Jakub 
Plíhal 86, 4. Ladislav Kubel-
ka 53, 5. Libor Cenigr 38, 
6. Miroslav Němec 30, 7. Martin 
Pecka 25, 8. Lukáš Dobřanský 
19, 9. Jan Strnad 17, 10. Michal 
Hladík 13 

Král Traverzy A podle 
 hlasování hráčů týmu A
1. Lukáš Šlégr, 
2. Lukáš Kmoch, 
3. Tomáš Menšík

Král Traverzy B podle 
 hlasování hráčů týmu B
1. Jakub Nekolný,
2. Petr Fischer, 
3. Jakub Plíhal

Kanonýr A týmu
1. Tomáš Menšík 5 gólů, 
2.–3. Robert Krajník a Lukáš 
Kmoch 4

Kanonýr B týmu
1. Petr Fischer 10 gólů, 
2. Jakub Plíhal 6, 3. Jakub 
Nekolný, Libor Cenigr a Michal 
Hladík 5

Gól roku
Martin Pecka (hráč béčka 
a Divokýho Billa) za báječnou 
křižnou trefu z první na podzim 
proti Chotuticím

Asistent A týmu
1. Robert Krajník 5 branko-
vých přihrávek,  
2.–3. Milan Kubelka a Lukáš 
Kmoch 4

Nejlepší připravovač gólů 
a šancí B týmu
Petr Fischer

Křížkování podle průměru 
(hodnocení na základě kouče 
A týmu, 1 až 3 křížky za každý 
zápas) A týmu – jaro

1.–2. Jan Jírovský a Petr 
Kadláček 2,00,  
3. Pavel Kliment 1,92, podzim:  
1. Lukáš Šlégr 2,15,  
2. Pavel Kliment 1,75,  
3. Lukáš Kmoch 1,67. 

Individuální akce nebo 
 výkon roku v jednom 
zápase – A tým
Lukáš Šlégr za podzimní životní 
výkon v bráně v Tuklatech, kde 
vychytal nulu. 

Individuální akce nebo 
 výkon roku v jednom 
zápase – B tým
První hattrick historie Béčka 
v podání Petra Fischera na 
podzim s Tuchorazí B

Kiks roku – A tým
Petr Hanzlík za natržení ruky 
o zábradlí při rozcvičování před 
jarním utkáním na Vyžlovce a je-
ho naléhavý převoz na říčanskou 
pohotovost

Kiks roku – B tým
Gólman Petr Kadláček a jeho 
podceněný nákop z půlky na 
podzim ve Svojšicích, zapad-
nuvší do jeho šibenice

Skokan roku za největší 
individuální zlepšení
Tomáš Menšík

Comeback roku
Karel Krajník 
(za návrat k fotbalu po roční 
pauze a překonání neznámé 
slabosti organismu)

Srdce Traverzy 2007
Jan Pakandl a Petr Strnad

Fanoušek roku
Petr Strnad

Fanynka roku
Rosemary Pakandl

Pacient roku
Pavel Kliment za neuvěřitelné 
kousky během „třetích poločasů“

Šenkýř dekády
Robert Krajník za všechno

Klubový počin roku
Jan Pakandl za říjnový 
 TraverzaFest

Uveden do Síně slávy 
Traverzy
Petr Kadláček

Další informace, fotografie, 
fanshop a jiné na strance
www.rostoklaty.cz/traverza

Výsledky Krále 
Traverzy 2007


