
SDH Rostoklaty zve děti nejen z Rostoklat na

která se koná v sobotu 18. října 2014
od 14 hod. na fotbalovém hřišti v Rostoklatech.
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R áda bych poděkovala 
všem 230 voličům, 

kteří využili své právo 
volit do zastupitelstva obce 
Rostoklaty. Výsledky voleb 
jsou uvedeny níže. Děkuji 
Ing. Lukáši Kmochovi a 
Ing. Jánu Domitrekovi 
za práci v zastupitelstvu 
obce v období 2010–2014, 
do nového zastupitelstva 
se již nedostali a nahradí 
je zvolení kandidáti Za 
otevřenější Rostoklaty paní 
Černá a pan Janků. Ustavu-
jící zasedání zastupitelstva 
obce Rostoklaty se bude 
konat začátkem listopadu. 
Pozvánku najdete na webu 
a vývěsce obce. Poděková-
ní patří všem členům vo-
lební komise, kteří zajistili 
řádný průběh voleb.

S rdečně Vás zveme 
v sobotu 15. listopadu 

do kostela sv. Martina na 
Svatomartinskou slavnost. 
Hlavním bodem programu 
bude slavnostní odhalení 
kopií obrazů hlavního 
oltáře. V létě kronikář 
obce p. Jan Psota ml. 
zjistil úžasnou skutečnost, 
a to, že ukradené obrazy 
z hlavního oltáře byly 
nalezeny a jsou uloženy 
v depozitáři Pražského Ar-
cibiskupství na Pražském 
hradě. Společně s kroniká-
řem a fotografem jsme se 
vydali na Arcibiskupství 
a s dovolením Římskoka-
tolické církve jsme pořídili 
fotografie obrazů. Následně 
byly barvy z obrazů speci-
álním programem oživeny 
a vyrobeny kopie. Možná 
Vás napadne, proč jsme 

ZvěstovatelRostoklatský
říjen
2014 
číslo 116

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 
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D věma velkými soutěžními triumfy 
přispěly v sobotu 13. září oba rosto-

klatské týmy k oslavě 40. výročí místního 
fotbalového klubu Traverza. Rezerva si 
bez problémů 5:0 poradila s plaňanským 
béčkem a elitní celek rozbil 3:0 Pečky B. 
To byl ten nejlepší start k velkému dni, 
jenž vyvrcholil slavnostním večerním pro-
gramem v kulturním domě za doprovodu 
báječné kapely Jari Kurri Band.

Snad největším počinem při příležitosti 
klubových kulatin bylo založení příprav-
ky, kam se na konci prázdnin přihlásilo 
zhruba dvacet dětí ve věku 5 až 11 let. 
Těm se postupně shání potřebné vybave-
ní, dostaly už i své první dresy a trénují 
s nadšením. Fungování mládežnického 
družstva, prvního od roku 2000, bylo 
podpořeno i finančním příspěvkem obce 
a jeho další rozvoj zajišťují už dokonce 
čtyři trenéři. Další zájemce v uvedeném 
věku samozřejmě rádi uvítají, tréninky 
jsou zatím každý čtvrtek od 17 hodin.

Traverza od předchozích oslav (třiceti-
letí) zaznamenala několik velkých úspě-
chů na sportovním i mimosportovním 
poli. A-tým jednu sezonu působil i v nej-

vyšší okresní soutěži a B-mužstvo, zalo-
žené v roce 2006, v roce 2013 zvítězilo 
ve své skupině 4. třídy. Nejviditelnějším 
hráčem této dekády byl kapitán A-týmu 
Robert Krajník, který byl po zásluze vy-
hlášen klubovým Fotbalistou čtyřicetile-
tí. Navíc po čtyřech dekádách suverénně 
ovládal historickou tabulku traverzan-
ských střelců s počtem 180 branek. Dru-
hý v tomto pořadí byl současný trenér 
béčka Petr Fischer (152) a třetí ex-pre-
zident Traverzy Miroslav Němec (104). 
Na startu letošní sezony se k této trojici 
připojil jako čtvrtý stobrankový střelec 
původní profesí obránce Tomáš Menšík.  

Z nesportovních úspěchů hráčů Tra-
verzy posledních let ční dobytí Zlatého 
slavíka Martinem Peckou a jeho nadžá-
nrovou kapelou Divokej Bill. Bývalý 
hráč Petr Fořt dosáhl milníku v podobě 
už 20 let fungujícího hudebního mega 
festivalu Rock for People. A vyzdvih-
nout se musí i řada hudebních akcí 
organizovaných obráncem Janem Pa-
kandlem, z nichž hitem byl festival na 
rostoklatském hřišti pro více než tisíc 
diváků.   

Velkým momentem oslavného večera 
se stalo uvedení dvou nových členů do 
klubové Síně slávy. Prvním byl míčo-
vý virtuóz a dnes jeden z nejskalnějších 
fanoušků Bohuslav Nezavdal, druhým 
historicky první stobrankový kanonýr 
a nyní hrající kouč béčka Petr Fischer.

Klubové shromáždění vzdalo minutou 
ticha a předtím i návštěvou hrobů čest 
těm hráčům a činovníkům, jež traver-
zanské řady již navždy opustili. Jsou to 
Zdeněk Dlouhý, František Greguš, Bo-
humil Holub, Jaroslav Jelínek starší, Ján 
Menšík, Miloslav Slezák, Václav Zajíc 
a Ladislav Pažout. 

Naprosto speciálním momentem ve-
čera se stal symbolický svatební dvoj-
obřad pro novomanžele Jana a Romanu 
Strnadovi a Zuzanu a Karla Krajníkovi. 
Dvojice traverzanských hráčů si sho-
dou okolností naplánovala veselku na 
totožný den i čas jen pár dní po klu-
bových oslavách a toto byla jediná pří-
ležitost, jak umožnit většině klubové 
veřejnosti vychutnat si vzácný moment 
v maximálním klidu. 

 Petr Hamták, ml

Traverza oslavila 40 let existence

Dětský klub Medvídek opět na scéně!
Nastává podzim a medvídci se stahují do svých brlohů, aby přečkali zimu. My se 
budeme s dětmi opět scházet ve vyhřátých prostorách zasedací místnosti OÚ 

v Rostoklatech (1. patro). První setkání proběhne ve čtvrtek 23. 10. 2014 v čase 
9.30–11.30 hod. Další pak vždy ve čtvrtek ve stejnou dobu. Případné výluky 

budou předem oznámeny na internetových stránkách klubmedvidek.webnode.
cz. Vezměte s sebou mamču, taťku, strejdu, tetu, babičku, dědu...a klidně i něja-
kou hračku a přijďte si na chvíli pohrát. Zkusíme opět společně nějakou aktivitu 
- cvičeníčko, říkanky, pohádky a volnou zábavu. Necháme dětičky vyřádit, aby 

pak po obědě usnuly pravým zimním spánkem. 

Těší se na Vás Hrníčci (Jitka + Štěpík + Sebík)

Zveme všechny 
šikovné děti 

do klubu Chroustík
Ten zahájí již třetí ročník ve středu 

22. 10. 2014 od 17 hod do 18.30 hod 
v zasedací místnosti Obecního 

úřadu Rostoklaty č.p. 32.
Společně budeme opět vyrábět 

zajímavé dekorační předměty 
a dárky. 

Těší se na Vás Jarka Šermauerová 



Radka Nováková

ZvěstovatelRostoklatský ZvěstovatelRostoklatský
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Sponzorský dar 
firmy Status 
stavební, a.s. 
Humpolec pro 
místní spolky

ChCeme v obCi komerční 
kontejner na sběr oděvů, obuvi 

a textilu?
V neděli  se u pošty z čista jasna objevil kontejner na použitý  textil nadace 

Sova. V okolních obcích se začaly objevovat kontejnery na textil různých 
společností. Většina těchto společností využívá darovaný textil ke komerčním 

účelům, není výjimkou, že oděvy jsou odvezeny do Polska. Společnost 
byla vyzvána k odvozu kontejneru.  Naše obec dlouhodobě spolupracuje 

s Diakonií Broumov a pořádáme pravidelné sběry použitých oděvů.  Diakonie 
Broumov hlásí úbytek darovaného textilu , tolik potřebného materiálu pro 
sociálně slabé rodiny, azylové domy, dětské domovy, ale i pro pomoc do 

zahraničí. Pokud chcete své nepotřebné věci odložit s jistotou, že nebudou 
komerčně zneužity a pomohou sociálně potřebným, odložte své věci do 

žlutého kontejneru s logem Diakonie. Nejbližší kontejner najdete v Českém 
Brodě, případně vyčkejte na náš další sběr.

neusilovali o navrácení originálů 
obrazů. Riziko opětovné krá-
deže je velmi vysoké a náklady 
na zabezpečení kostela by byly 
ohromné. Zhotovení kopií je 
přijatelným řešením. Náklady na 
pořízení kopií činily 10 130 Kč 
a byly hrazeny z finančních 
darů na obnovu kostela. Tato 
skutečnost bude zveřejněna na 
informační tabulce. Ještě jed-
nou děkujeme všem nadšencům 
a přispěvovatelům. Nenechte si 
ujít jejich slavnostní odhalení, 
zhodnotit můžete i dokončenou 
obnovu exteriéru kostela, která 
byla hrazena z poskytnuté dotace 
Ministerstva kultury ČR. 

V září jsem zpracovala dotační 
žádost pro rok 2015, která 

se týká obnovy interiéru. Prvot-
ním průzkumem byly odhaleny 
zajímavé fresky u zazděného již-
ního vstupu do kostela. Po obou 
stranách vchodu jsou vymalováni 
kostlivci. Odborníci se domní-
vají, že na zdi je vymalovaný 
očistec.  

S tavební firma, která provádí 
obnovu kostela sv. Martina, 

se rozhodla finančně podpořit 
naše místní spolky. Celkem fir-
ma poskytla 32.000 Kč. Částka 
bude rovným dílem , tj. 8.000 Kč, 
rozdělena mezi SDH, Rybářský 
spolek, TJ Sokol a Myslivecké 
sdružení. Zastupitelstvo obce 
schválilo přijetí daru na svém zá-
řijovém zasedání. Věříme, že mi-
mořádný příspěvek členy spolků 
potěší a podpoří jejich činnost.

J iž pět měsíců je v provozu obecní 
tlaková kanalizace a ČOV. Připoje-

na je většina nemovitostí a jejich maji-
telé využívají výhod likvidace odpad-
ních vod na úrovni 21. století.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na 
zářijovém zasedání výši stočného na 
rok 2015. Cena za 1 m3 odpadních vod 
byla stanovena na 35 Kč bez DPH, tj. 
40,25 Kč/m3 vč. DPH. Množství od-
padních vod bude stanoveno směrným 
číslem roční spotřeby vody z Přílohy č. 
12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Tuto pří-
lohu vč. zákona o vodovodech a kana-
lizacích najdete na webu obce v sekci 
Kanalizace, případně je Vám k dispo-
zici v kanceláři OÚ. Spotřeba na jednu 

osobu bytu s tekoucí vodou je stano-
vena na 35 m3 za rok, tzn., že náklady 
na likvidaci odpadních vod budou činit 
1 225 Kč/rok bez DPH, tj. 1 408 Kč 
vč. DPH na osobu a rok. Náklady na 
odvoz fekálním vozem v obci činily 
170–200 Kč/m3., tj. roční náklady na 
osobu činily cca 6 000 Kč.

V těchto dnech a týdnech budete 
Obecním úřadem vyzváni k podpisu 
Smlouvy o odvádění odpadních vod. 
Ve smlouvě budou upraveny údaje 
konkrétně na vaši nemovitost, např. 
počet osob, které se v domě zdržují či 
platební podmínky. Úhrada stočného je 
možná 3 způsoby: 1x ročně, 2x ročně 
nebo 3x ročně. 

Č erpací šachta pracuje automaticky a vyžaduje pouze orientační kontrolu 
provozního stavu. Je nutné provádět pravidelnou  vizuální kontrolu jednot-

livých čerpacích šachet, sledovat výskyt tuků na stěnách ČŠ nebo plovoucích 
nečistot a tím předcházet případnému poškození čerpadla.  Kontroly zahájíme 
v listopadu a postupně budou zkontrolovány všechny připojené nemovitosti. Dě-
kujeme předem za umožnění kontroly. 

Informace o výši 
stočného na rok 2015

Provádění pravidelné kontroly čerpacích šachet

V  obci byly v řádném termínu re-
gistrovány 2 kandidátky. Vylo-

sované číslo 1 mělo končící zastupi-
telstvo pod vedením starostky Radky 
Novákové, vylosované číslo 2 mělo 
sdružení Za otevřenější Rostoklaty pod 
vedením Romana Janků.

V obci bylo v den voleb registrová-
no 398 voličů. Voleb se účastnilo 230 
z nich.

Počet získaných hlasů

Kandidátka č. 1 – Sdružení 
nezávislých kandidátů
1. Radka Nováková 161
2. Emílie Hamtáková 157
3. David Valach 149
4. Martin Hušner 160
5. Jaroslava Šermauerová 159
6. Blanka Apltauerová 149
7. Eva Albrechtová 148
8. Lukáš Kmoch 157
9. Ján Domitrek 152

Kandidátka č. 2 – Za otevřenější 
Rostoklaty
1. Roman Janků 61
2. Petr Dušek 67
3. Anna Jenšíková 65
4. Hana Černá 72
5. Jakub Hrnčiřík 60

6. Miloslav Sejrek 64
7. Simona Vavreková 67
8. Jitka Belačíková 61
9. Pavla Dušková 69

Zvolení členové zastupitelstva pro 
období 2014 – 2018 :
1. Radka Nováková 161
2. Emílie Hamtáková 157
3. David Valach 149
4. Martin Hušner 160
5. Jaroslava Šermauerová 159
6. Blanka Apltauerová 149
7. Eva Albrechtová 148
8. Hana Černá 72
9. Roman Janků 61

Výsledky hlasování do 1/3 Senátu 
1. Emílie Třísková 22
2. Pavel Lebeda 3
3. Pavel Kárník 27
4. Roman Škrabánek 6
5. Regina Davídková 35
6. Milan Rak 32
7. František Švarc 21

Do II.kola Senátních voleb postu-
pují Emílie Třísková a Milan Rak, 
které se koná v pátek 17. 10. od 14 do 
22 hod a sobotu 18. 10. 2014 od 8 do 
14 hod, hlasovací lístky obdrží voliči 
ve volební místnosti. 

Pozvánka
V sobotu 15. 11. 2014 od 14 do 16 hod 
se v kostele sv. Martina uskuteční  
Svatomartinské slavnosti.
Těšit se můžete na domácí koláče a řezy 
našich zastupitelek paní Šermauerové, 
Hamtákové a Apltauerové. Pro zahřátí 
bude připravena káva, čaj a svařené víno 
či grog. Opět bude připraven vědomostní 
kvíz o zajímavé ceny, losování  tradičně 
proběhne v prosinci u rozsvícení  vánočního 
stromečku.

Program:
14.00 hod – slavnostní zahájení a odhalení 
nově instalovaných kopií obrazů hlavního 
oltáře
14.20 hod – koncert pro housle 
a violoncello
15.00 hod – historický výklad kronikáře p. 
Jana Psoty 

Stav účtu
k 30. 9. 2014 : 434 189,40 Kč

Přispěli : paní E. Hamtáková 300 Kč, 
p. Ertl 1 000 Kč, p. Chejn 100 Kč

Životní jubilea
Libuše Strnadová,  
Marie Tláskalová, Věra Vohánková,  
všechny z Rostoklat

Zemřel pan František burian, starosta 
obce v letech 1990 až 2002

František Burian se narodil 17. 11.  1926, 
zemřel po dlouhé nemoci v sobotu  
11. 10. 2014. 
Díky jeho práci obec získala zpět do ma-
jetku budovu kabin i  kulturní dům. V roce 
1998 byly zahájeny komplexní pozemkové 
úpravy, byla vybudována  spojovací silnice 
mezi Rostoklaty a Novou Vsí II. V roce 
2002 byl vydán a schválen Územní plán 
obce, v roce 2002 byl do obce Rostoklaty 
přiveden skupinový vodovod, do Nové 
Vsi II v roce 2004. Aktivně pracoval m.j. 
i  ve Sdružení obcí „Pod Klepcem“, které 
mělo za cíl plynofikovat naše obce. 
Pozůstalé rodině vyjadřujeme upřímnou 
soustrast.

Informace o výsledku 
voleb do zastupitelstva 
obce Rostoklaty

Děkujeme Osadnímu 
výboru a občanům 

Nové Vsi II za zkrášlení 
návse při každoroční 

říjnové brigádě.


