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Zaměstnávání 
obyvatelstva – dokončení 

Výměnkáři: 
Konečně do poslední ne 

vždycky však nejmenší sku-
piny nutno zařadit všech-
ny ty obyvatele obce, kteří 
v Rostoklatech tráví již jen 
odpočinek a to ať již jsou to 
vejminkáři – bývalí země-
dělci, pensisté – bývalí státní 
a veřejní zaměstnanci nebo 
důchodci – bývalí ostatní za-
městnanci anebo jejich man-
želky. 

Jestliže v dřívějších do-
bách provozovali zaměst-
nání neb bývali zaměstnáni 
převážně jen muži a ženy 
většinou věnovaly se jen 
vedení domácnosti, uplat-
ňují se dnes vedle mužů ve 
značném počtu i ženy. Ženy 
vnikají snad do všech obo-
rů práce a vydobývají si zde 
postavení rovnocenné nebo 
téměř rovnocenné mužům. 
Nezaměstnané v obci ne-
máme, spíše, a to v země-
dělství, projevuje se pra-
covních sil nedostatek.

Zemědělství: 
Zemědělstvím zaměst-

nává se asi 47 zemědělců, 
z nichž obhospodařují orné 
půdy: (počty hektarů z dů-
vodů přehlednosti jsou uve-
deny zaokrouhleně, tím spí-
še, že výměra u některých 
zemědělců se velmi často 
měnila):

v č. p. 18 Adamec Jaroslav 
25 ha orné půdy, č. p. 65 Ba-
ladránová Marie 3 ha, č. p. 17 
Bašus Antonín 4 ha, č. p. 68 
Bašus Josef 1 ha, č. p. 75 Bu-
reš Jan 4 ha, č. p. 23 Čech Jo-
sef 2 ha, č. p. 39 Erben Josef 
2 ha, č. p. 10 „ Fiala J“ 7 ha, 
č. p. 16 Fialová Barbora 2 ha, 
č. p. 7 Hladík František 8 ha, 
č. p. 53 Horký Václav 2 ha, 
č. p. 2 Hrabánek Karel č. p. 
1 ha, č. p. 21 Kapal Václav 3 
ha, č. p. 54 Kubelka Antonín 
1 ha, č. p. 45 Kvasnička Jaro-
slav 8 ha, č. p. 22 Lochman 

František 4 ha, č. p. 74 Mák 
Václav 4 ha, č. p. 6 Ing. Ma-
reš-Kröschl Alois 49 ha, č. p. 
41 Milík Josef 4 ha, č. p. 9 
Mokošín Stanislav 37 ha, 
č. p. 29 Nekolná Anna 2 ha, 
č. p. 11 Novotný Břetislav 46 
ha, č. p. 76 Řidkošil Jan 5 ha, 
č. p.8 Sixta Josef 49 ha, č. p. 
51 Soukup Jan 5 ha, č. p. 48 
Strnad Jaroslav 3 ha, č. p. 15 
Svatoň Josef 10 ha, č. p. 52 
Šťastný František 3 ha, č. p. 
58 Živanská Marie 4 ha.

Což činí celkem 298 ha 
orné půdy. Zbývajících asi 
6šest hektarů orné půdy ob-
hospodařuje ostatních asi 
19 zemědělců, kteří hospo-
daření na těchto drobných 
výměrách provádí jako ved-
lejší zaměstnání převážně, 
přičemž převážně též pou-
žívají k obdělávání cizích 
potahů a cizích strojů.

Obchod a živnost 
 provozují:

v č. p. 1 Svobodová Julie  
– obchod smíšeným zbo-
žím, č. p. 10 Továrna na 
ohýbání dřeva a parní pila 
J. Fiala spol. s. r. o., č. p. 
16 Fialová Barbora – hos-

tinství, č. p. 20 Plát Jan 
– kovářství a podkovářství, 
č. p. 24 Lauber František 
– strojní zámečnictví, č. p. 
27 Pokorný Václav – hos-
tinství, č. p. 41 Milík Josef 
– hostinství, č. p. 44 Srb 
Vilém – obchod zeleninou, 
č. p. 46 Šmejkalová Amá-
lie  – obchod smíšeným 
zbožím, č. p. 54 Kubelka 
Antonín – kolářství, č. p. 
58 Živanský Josef – obchod 
dobytkem, Smolík Antonín 
– řeznictví, č. p. 66 Červená 
Emilie – obchod smíšeným 
zbožím, č. p. 67 Svobodová 
Božena – hostinství a č. p. 
78 Malík Vendelín – tabač-
ní trafika.

Pošta, bezpečnost, správa 
obce: 

Přednostou poštovního 
úřadu byl Jandoš J., přidě-
leni Beran Josef a Horký 
Václav, velitelem stanice 
SNB Brousek Petr, přidělen 
Hájek Jan, obecní tajemni-
cí Soukupová Anna. Faráře 
a učitele viz. oddíl „kostel“ 
a „škola“.

Kostel: 
Kostelníkem byla Svobo-

dová Julie, hrobařem Holub 
Václav.

Železnice: 
Strážníkem trati na zastáv-

ce byl Soukup Antonín.

Plodiny polní: 
Na polích pěstují se běž-

ně polní plodiny. Z obilovin 
žito, pšenice, ječmen, oves 
a směsky (většinou žito se 
zimní vikví a ječmen a oves 
s některou z luštěnin), z oko-
panin řepa cukrovka, řepa 
krmná a brambory poloran-
né a zimní, z olejnin řep-
ka, mák, hořčice, z luštěnin 
hrách, z krmiv vojtěška (lu-
cina), jetel červený a kuku-
řice. Jen ojediněle se pěstuje 
i zelenina a to hlavně salát, 
mrkev, kafiol (květák), zelí 
a kapusta.

Slovo 
starostky

Sobota 31. 5. byla ve zna-
mení oslav Dne dětí na 

fotbalovém hřišti. Čekalo nás 
dopoledne plné her, překva-
pení, zábavy a hodnotných 
cen. Vystoupily mažoretky 
z Českého Brodu, Tarpan ranč 
s westernovou ukázkou výcvi-
ku koní a dravých ptáků. Sbor 
SDH Rostoklaty předvedl zá-
sah a v premiéře se představily 
i ženy. Proběhl již tradiční no-

hejbalový turnaj. K dispozici 
byl dětem řetízkový kolotoč 
a pochutnaly si na domácích 
koláčích paní Šermauerové, 
na cukrové vatě a od firmy 
Pfanner na Kouzelných brč-
kách. Počasí nám přálo, snad 
až moc. Děkuji všem těch kte-
ří se aktivně podíleli na Dět-
ském dnu. Díky Vám se oslava 
povedla a nejen dětem jsme 
připravili den plný zážitků.

Tiráž Registrační číslo ministerstva kultury: MK ČR E 17770; Rostoklatský zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Náklad: 200 výtisků. 
Redakce: OÚ Rostoklaty, číslo popisné 32; Uzávěrka do 10. každého měsíce. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně. Vytisklo Úvalské copycentrum

Zvěstovatel
červen 2008; číslo 52

Měsíčník nejen 
pro občany 
Rostoklat  
a Nové Vsi II Ro

st
ok

la
ts

ký

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II červen 2008; číslo 52; strana 4

Kronika – pokračování 1948

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB  
35–9512550277/0100  

k 31. 5. 2008
259 023,44 Kč

Slovo 
starostky
Pokračování ze strany 1

n V minulém čísle jsem Vás 
informovala o přidělených 
dotacích, revitalizaci rybníka 
v Nové Vsi II a koupi dvou 
kolotočů na dětská hřiště. 
Další finanční výpomoc nám 
poskytl Středočeský kraj 
z Fondu dopravně bezpeč-
nostních opatření ve výši 
250 000 korun na zřízení 
přechodu pro chodce na státní 
silnici v Rostoklatech a na 
nákup ukazatelů rychlosti. 
V současnosti probíhá oslo-
vování dodavatelů ukazatelů 
a zhotovitelů přechodu. Dle 
výše nabídek bude rozhod-
nuto o rozsahu prováděných 
prací.

n Jistě jste si povšimli, že 
pokračujeme v rekonstrukci 
chodby obecního úřadu. Bude 
provedena nová dlažba v pří-
zemí, opraveny otlučené zdi, 
instalovány nové interiérové 
i vchodové dveře a provedena 
výmalba stěn. Tím  rekon-
strukční práce na této budově 
budou dokončeny.

n Zanedlouho začnou, 
dětmi dlouho očekávané, letní 
prázdniny, nám dospělým čas 
dovolených. Přejeme Vám 
krásné zážitky z cest  a vždy 
šťastné návraty domů.

n Na vědomí 
V době od 1. 7. do 31. 8. 

2008 bude změna úředních 
hodin.

Pondělí  9–12 hod. 
17–19 hod.

Středa 9–12 hod.
Naléhavé záležitosti lze 

projednat v jiném, předem 
dohodnutém termínu.

Radka Nováková

Den dětí 2008

Pokračování na straně 4
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Zdravím Vás, necelé dva 
měsíce nás dělí od nej-

větší akce v novodobé his-
torii Rostoklat. Jedná se již 
o 4. ročník Traverzafestu, 
který je letos součástí akce 
pod názvem Ro100klaty. 

Za přispění obce a našich 
partnerů se můžete těšit 
hned na několika změn: po-
prvé pod otevřeným nebem, 
poprvé dvě pódia, poprvé 
dvoudenní a poprvé nám při-
jdete pomoci po akci uklízet 
:). Opět bude celý výtěžek 
věnován na opravu koste-
la Sv. Martina a připsán na 
konto určené pro jeho rekon-
strukci. 

Jak jste zajisté zaregis-
trovali, festival se skládá 
ze dvou částí (Traverzafest 
a Náves). TRAVERZA-
FEST (pátek od 17:00 
a sobota od 12:00) je svým 
programem určen mladší 
generaci a jak bylo řečeno, 
poprvé pod otevřeným ne-
bem ve sportovním areálu. 
NÁVES (od 10:00) jest pro 
Vás „vyzrálejší“ a rodinky 
s dětmi. Ovšem migraci 
mezi areály žádné věkové 
kategorii nebráníme. 

Vstupné je rozdílné pro 
obě akce (viz. sekce Vstu-
penky). Poprvé můžete 
koupit vstupenky i v před-

prodeji a to na všech pro-
dejních místech TicketStre-
am v ceně 225 Kč na oba 
dny a obě akce. 

Stanování, vstup do koste-
la a vstup pro děti do 12 let 
zdarma. Program Vám budou 
zpříjemňovat kapely známé 
i prokousávající se na vý-
slunní, rytíři z České korouh-
ve, jarmark, Českobrodská 
garda, kejklíř Půpa a spousty 
programu pro děti. 

V případě špatného počasí 
budou na návsi i sportovním 
areálu stany, tak ne že nepři-
jdete! Všechny Vás rádi uvi-
díme. 

Mějte se hezky HANZ

Festival i pro babičkySpolečenská 
rubrika
n Životní jubilea
Jaroslav Nekolný, Renata 
Fenclová, Vladimír Fencl, 
Bohumil Šmejkal z Rostoklat 
a Jarmila Ropková z Nové 
Vsi II

Kulaté výročí oslaví Květa 
Procházková a Zdenka Ne-
kolná z Rostoklat 

n Na opravu kostela nově 
přispěli
A. Soukupová Rostoklaty 
číslo popisné 99, O. Malíková 
Rostoklaty č. p. 78, J. Hamták 
Rostoklaty č. p. 87, H. Jelínko-
vá Rostoklaty č. p. 89, Z. Be-
ránková Rostoklaty č. p. 131


