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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Slovo starosty
P

rvní únorový víkend se nesl ve
znamení sněhové nadílky, která
k radosti dětí vydržela ležet téměř po celý
týden. Rád bych touto cestou poděkoval
těm občanům, kteří sami odklízí sníh
z obecních ploch před svými domy.
Výrazně tak urychlí a zjednoduší úklid
zaměstnanci obecního úřadu. Obec
zajišťuje úklid sněhu v obou částech
obce, včetně chodníku k nádraží.
Dohromady to dělá přes tři kilometry
délky chodníků. Jedno projetí vesnice
frézou zabere přibližně 4 hodiny času.
Při vydatném sněžení pak nezbývá než
se vrátit a pokračovat z bodu, kde se
začalo. Na některá místa je potřeba se
vracet opakovaně, například chodník
k nádraží nám krátce po odklizení nově
zahrnul sněžný pluh prohrnující krajskou
silnici na Břežany II. Konkrétně tento
chodník se uklízel dvakrát z poloviny
ručně pomocí hrabel, s vrstvou těžkého
mokrého sněhu si neporadila fréza
ani radlice na motorobotu. Jmenovitě
bych chtěl poděkovat panu Karlu
Svojšovi, který odklidil sníh z chodníků
a autobusových zastávek na návsi v Nové
Vsi II a Lukáši Holínkovi, který se

mnou po dvakrát ručně uklízel chodník
k nádraží v Rostoklatech.

N

ejen dobří holubi se vracejí, platí to
i pro Orlí hnízdo. Tento mezi dětmi
oblíbený, leč v minulosti odcizený, herní
prvek objevili strážníci PČR z Českého
Brodu při zajišťování jiného materiálu
pocházející z majetkové trestné činnosti.
Hnízdo se houpalo na jabloni v jedné
ze zahrad v obci Tismice. Po dokázání
pomocí fotograﬁí, že se jedná právě
o naše hnízdo, jsme si herní prvek mohli
vyzvednout. Na jaře jej opět vrátíme na
dětské hřiště v Rostoklatech.

D

Šermauerové a Blance Apltauerové, že tato
milá setkání pro své spoluobčany organizují
a perfektně zajišťují servis občerstvení.

R

eportáž pořadu Toulavá kamera
odvysílaná v neděli 3. 2. 2019
zvedla zájem turistů o kostel sv. Martina.
V pracovním týdnu téměř není den,
kdy bychom nevyřizovali telefonáty
a e-maily zájemců o prohlídku kostela.
Odkaz k přehrání reportáže na internetu
naleznete na webových stránkách obce.
V měsíci březnu se NEUSKUTEČNÍ
pravidelná mše v kostele sv. Martina.
Termín vychází na Popeleční středu a pan
farář R.D. Martin Sklenář bude v ten
čas sloužit mši v kostele sv. Gotharda
v Českém Brodě.

ne 16. 1. 2019 proběhla schůzka
mezi zástupci obce a manažerem
České pošty pro naši oblast. K naší,
a jistě i vaší, veliké radosti můžeme
řijměte pozvání na kulturní akci Na
oznámit, že pobočka České pošty zůstává
kus řeči s... Josefem Dvořákem,
zachována. Úřední hodiny zůstávají
která se uskuteční dne 12. 3. 2019 od
nezměněny.
19.00 hod. v KD Rostoklaty. Cena
vstupenky 100 korun. Rezervace
vstupenek a prodej na OÚ Rostoklaty,
e čtvrtek 24. 1. 2019 se uskutečnilo
tel. 321 672 721. Podrobnější informace
Zimní seniorské setkání v zasedací
v dalším vydání RZ a na plakátech.
místnosti OÚ Rostoklaty. Rád bych
Jiří Mokošín
poděkoval pořadatelkám Jarce
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Oznámení
Při Tříkrálové sbírce
v Rostoklatech podařilo
koledníkům vybrat
5068 Kč, na území celé
českobrodské farnosti
se vybralo 147 356 Kč
(v loňském roce to bylo 87 354 Kč).
Výtěžek letošní sbírky šel z 65 % na
domácí hospic Nablízku a zbytek na
stavbu charitního centra v Kolíně.
Děkujeme všem dárcům i koledníkům!

Poplatek za svoz komunálního
odpadu na rok 2019
Zastupitelstvo obce na svém
listopadovém zasedání odsouhlasilo
výši poplatku za svoz komunálního
odpadu na rok 2019. Výše poplatku
nebyla zvýšena a zůstává v částce
600 Kč/osobu, která se v obci zdržuje
a jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
Poplatek je vybírán od 14. ledna do
28. února 2019.

Poplatek za psa na rok 2019
Výše poplatku za psa rovněž zůstává
beze změny, tj. 100 Kč/jednoho psa
v domácnosti, každý další pes 150 Kč.
Poplatek je vybírán od 14. ledna do
28. února 2019.

Výše poplatku stočného
pro rok 2019
Zastupitelstvo obce na svém
listopadovém zasedání odsouhlasilo
výši stočného na rok 2019. Výše
poplatku nebyla zvýšena a zůstává
v částce 35 Kč/m3 bez DPH, 40,25 Kč
s DPH. Nadále se spotřeba určuje podle
směrných čísel, tj. 35 m3/rok/os. Poplatek
za 1 osobu a rok činí 1 225 Kč bez DPH,
1 408,75 Kč s DPH. V souladu se Smlouvou
o odvádění odpadních vod budou faktury
vystaveny v březnu 2019. Pokud ve vaší
domácnosti nastala změna, především
v počtu osob v domě, informujte nás
o této skutečnosti do 28. 2. 2019.

Po podzimu
s rekordem A-týmu!
U

prostřed 45. sezony dějin rostoklatského fotbalového klubu se Traverza
musí pochlubit jedním přelomovým milníkem. Její A-tým nasbíral po skvělém
podzimu rekordních 30 bodů, což se za polovinu soutěžního ročníku ještě nikdy nepodařilo! Po úvodních dvou porážkách se
pozměněný tým, který v létě přišel o svého
klíčového muže Petra Touše, zvedl a po 13
utkáních si hýčká famózní 3. místo za 10
výher a pouhé tři porážky při skore 31-13,
když z posledních 11 utkání podzimu vytěžil 10 vítězství při dílčím skore 30-7!
Za těmito úspěchy stála vedle snajperské
fazony Petra Bláži především stabilní obrana vyztužená o Ondřeje Přečka, který má
zkušenosti i s krajskými soutěžemi. Hodně
díky němu Traverza inkasovala ve 13 utkáních pouhých 13 branek a její defenziva
byla těsně druhá nejlepší ve své skupině
třetí třídy. Hitem podzimu bylo především
skolení super silných Liblic B, v jejichž řadách nastoupilo šest hráčů A-týmu.
Rostoklatské B-mužstvo, které se po
řadě let na podzim dočkalo opět čtvrtotřídního derby s tuklatskou Čechií (Petr Bláža
se v něm blýskl fantastickým výkonem se
čtyřmi brankami a jednou asistencí), při
velké proměně kádru a zařazení několika
méně zkušených nebo začínajících mladíků sebralo na podzim jen 7 bodů při celkovém skore 18-49.
Mladší žáci, kteří nadále fungují ve spojení se sousedními Břežany, oslabeni odchody několika starších hráčů (z důvodů
věkového limitu už museli přejít do starší
kategorie), na podzim vydřeli na čele s lídrem Tomášem Menšíkem Jr. jednu remízu
z osmi zápasů, když pod vedením trenéra

Tomáše Menšíka Sr. vsítili 9 branek a inkasovali 27. S ohledem na nutné posílení
tohoto týmu se klub opět obrací na celou
rostoklatskou i okolní dětskou základnu
se zájmem o fotbal a jakýkoli pohyb na
čerstvém vzduchu (v sezoně se trénuje
dvakrát týdně po 90 minutách), případně
v tělocvičně v zimních měsících. Zájemci
se mohou přihlásit u sekretáře klubu Petra
Hamtáka (tel. 603 819 817).
Žáci Rostoklat jsou zapojení i do sdruženého týmu starších žáků pod hlavičkou
Břežan, kteří na podzim vyhráli dva z 11
zápasů a dobyli celkem 7 bodů při skore
13-76, což stačilo na 10. místo ze 12 účastníků.
Kádr dospělých se v roce 2018 výrazně
obměnil i omladil a přijal do svých řad
na 16 nových či staronových hráčů, neboť počítal i řadu odchodů nebo ukončených kariér. Novými hráči se tak vedle
Ondřeje Přečka stali například záložník
Jakub Horňák (dříve i v Baníku Ostrava),
rychlonohý forward Václav Tříska (dříve v Dukle, Bohemians 1905 i divizním
Českém Brodě), bleskurychlý útočník
a střelec Jan Vontszemü, z Českého Brodu angažovaní Matějové Fuchs a Moravec a řada dalších mladých nadějí i zkušených veteránů.
Na závěr podzimní části sezony se jako
tradičně uskutečnil už popatnácté slavností večer Fotbalový král Traverzy, kde
byla vyhlášena řada oceněných. Těmi
hlavními byli nejlepší hráči obou celků
dospělých. Králem „áčka“ se stal podruhé v kariéře stoper Pavel Škréta a Králem
„béčka“ lokální legenda Pavel Kliment.
Petr Hamták

Životní jubilea
Z Rostoklat
Ján Domitrek
Eva Křečková
Venuše Hegedüšová
Z Nové Vsi II
Vlasta Šmídová
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