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Zvěstovatel
prosinec 2008; číslo 56

Král Traverzy 2008

Společenská
rubrika
Silvestrovský ohňostroj
Rozloučení s rokem 2008
proběhne 31. prosince velkým ohňostrojem na fotbalovém hřišti od 19 hod. Jste
všichni srdečně zváni.

Vánoční koncert v kostele
svatého Martina
Koncert s názvem K Ježíškovi do Betléma půjdeme proběhne v neděli 14. prosince
ve 14 hod. v kostele sv. Martina v Rostoklatech. Známé
i méně známé české koledy
uslyšíme v podání pěveckých
sborů Velehlas a Velehlásek
z Velenic. Vstup zdarma.
Na opravu kostela sv.
Martina nově přispěli:
Martin Hušner NV II č. p. 4,
Blanka Škrétová Rost. 54,
Ladislav Müller Rost. 71,
manželé Mokošínovi Rost. 88
Dobrovolné příspěvky
darované při Mikulášské
nadílce: 1 060 Kč

V

elkolepá show, impozantní projekce, skvělá muzika – toho všeho byl svědkem
rostoklatský kulturáček.
Tradiční fotbalová rozlučka Traverzy Rostoklaty pod
již tradičním názvem „Král
Traverzy“ se letos uskutečnila
dne 29. 11. před rekordní návštěvností cca 150 fanoušků
a členů našeho fotbalového
klubíčku.
Večer byl plný skvělé zábavy a překvapení. Po úvodní
projekci následoval monolog
již tradičního a humorem sršícího moderátora Petra Hamtáka.
Milá slova zazněla i z úst
starostky obce Radky Novákové: „Celé zastupitelstvo
se shodlo na věnování daru
Traverze Rostoklaty k jejím
35. narozeninám v podobě
nových dresů.“ Tato slova si
vysloužila aplaus celého publika a tímto ještě jednou děkujeme celému zastupitelstvu za
jejich štědrý dar.
Po úvodních proslovech

následovala
nejdůležitější
část večera, a to vyhlášení
vítězů jednotlivých kategorií
již tradičními, ale stále prestižnějšími oceněními, jejichž
rozepsání naleznete na konci
článku.
Nejdůležitější cenu, Král
Traverzy, získali – a to po
právu – Jakub Nekolný (za
B-tým) a Lukáš Kmoch (za
A-tým).
Kolem deváté hodiny večerní nastoupila na scénu dlouho
očekávaná kapela Lahvátor,
která výborně hrála až do brzkých ranních hodin.
Jménem Traverzy bych
chtěl poděkovat lidem, kteří
se podíleli na přípravě, a hlavně úklidu při této velkolepé
akci. Speciální díky patří Petru Hamtákovi za probdělé
noci, které zasvětil přípravě
této úžasné show.
Všem našim příznivcům
děkujeme za podporu při
našich zápasech a těšíme se
s vámi na viděnou i v příštím roce.
(HANZ)

Výsledky Krále Traverzy 2008
Sbírka na opravu
kostela sv. Martina
stav účtu u KB
35–9512550277/0100
k 30. 11. 2008
332 315,57 Kč

Životní jubilea
Jubilea: Drahuše Krutská,
Jaroslav Rek, Jiří Mokošín,
Marie Kvasničková
Kulaté výročí: Marie
Kořínková
Zemřel: pan Ladislav Machulka, Rostoklaty č. p. 19
Poděkování: Za projevenou soustrast a podporu
děkuje Jarka Křelinová,
Rostoklaty č. p. 21

Král Traverzy A
1. Kmoch Lukáš 194 bodů, 2. Menšík Tomáš
160, 3. Veselý Jan 88, 4. Krajník Karel 68,
5. Krajník Robert 53
Král Traverzy B
1. Nekolný Jakub 160 bodů, 2. Němec
Miroslav 100, 3. Fischer Petr 95, 4. Kubelka
Ladislav 73, 5.–6. Strnad Jan
a Cenigr Libor 69
Střelec roku Traverzy A
1. Kmoch Lukáš 11 branek, 2. Menšík
Tomáš 9, 3. Veselý Jan 8
Střelec roku Traverzy B
1.–2. Pakandl Ondřej a Cenigr Libor 9 branek,
2. Němec Miroslav 8, 3. Nekolný Jakub 7
Asistent roku A-týmu
1. Hovorka Jakub 7 brankových asistencí,
2. Menšík Tomáš 6, 3. Kmoch Lukáš, Krajník
Robert, Kubelka Milan a Veselý Jan 5
Uveden do Síně slávy
Menšík Tibor
Srdce Traverzy
(za výjimečné služby klubu): Petr Hamták
a Jakub Hamták

Pacient roku
(za extrémní život mimo hřiště)
Pakandl Jan
Skokan roku
(největší zlepšení za daný rok)
Krajník Karel
Gól roku:
Kmoch Lukáš (rána prakticky ihned z výkopu
gólmana Šlégra)
Individuální výkon Traverzy A
Dobřanský Lukáš (za dva mistrovské zápasy
– za A-tým a B-tým – odchytané tímto
obráncem během pouhých čtyř hodin)
Individuální výkon Traverzy B
Němec Miroslav (za hattrick během půlhodiny
jednoho poločasu, navíc ve 44 letech hattrick
nejstaršího hráče klubové historie)
Kiks roku Traverzy A
Šlégr Lukáš (nepopsatelné)
Kiks roku Traverzy B
Hladík Michal (nepopsatelné)
Počin roku:
Pakandl Jan (za první open-air Traverzafest
na hřišti)

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
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Slovo starostky

V

Zdobení vánočních stromů
v Rostoklatech a Nové Vsi II

minulých dnech proběhla
spousta kulturních akcí, výlet
do Divadla Kouzel, kde nás Pavel
Kožíšek nepřestával udivovat svými
triky. Minulý víkend proběhlo společné zdobení vánočních stromů,
které se stalo tradičním setkáním
nejen dětí, ale i dospělých v předvánočním čase. V sobotu 6. prosince po 15 hodin jsme v Kulturním
domě přivítali Mikuláše s andělem
a čerty. Zdá se, že máme u nás jen
hodné děti, všechny dostaly od
Mikuláše nadílku a nikdo nebyl
odnesen do pekla. Do Vánoc se
sejdeme ještě jednou, a to v neděli
14. prosince ve 14 hodin na adventním koncertě v kostele sv. Martina.
Přijďte se vánočně naladit, vánoční
koledy nám zazpívá Velehlas a Velehlásek z Velenic.
Na vývěskách v obci a na webu
máte možnost se seznámit s návrhem rozpočtu na rok 2009. Investice
budou odvislé od úspěšnosti našich
žádostí o dotaci na stavbu kanalizace
a dotace na opravu kostela.
Na jiném místě RZ najdete informaci o výběru místního poplatku
za svoz komunálního odpadu.
Dochází ke zvýšení cen. V evidenci dlužníků OÚ vede cca 40 osob
včetně dětí, většinou jde o stále
stejné osoby. OÚ zasílal dlužníkům
upomínky a nabízel možnost odpracování dluhu. Na opakované výzvy
dlužníci nereagovali. Po neúspěšném vymáhání dluhu byl seznam
dlužníků předán finančně poradenské (vymahačské) firmě z Prahy.
Vodohospodářská společnost
Vrchlice – Maleč, a. s. (VHS)
informuje, že od 1. 1. 2009 neupravuje ceny vodného. Cena bude
účtována ve výši 35,74 Kč/m3 bez
DPH, tj. 38,96 Kč/m3 s DPH.
Na závěr mi dovolte popřát Vám
jménem svým i jménem zastupitelstva obce klidné a radostné prožití
vánočních svátků, do nového roku
2009 hodně zdraví, štěstí a pohody.

Radka Nováková

Od 15. 12. 2008 platí nový
jízdní řád pro autobusovou
linku 426.
Jízdní řád je zveřejněn na
www.rostoklaty.cz v sekci
E-deska a na autobusových
zastávkách.

Poplatky
Za svoz komunálního odpadu
pro rok 2009
základní sazba:
450 Kč/osoba
slevy:
350 Kč/dítě do 15 let
350 Kč/osobu žijící v domě
(bytě) s ekologickým vytápěním, tj. elektrické, plynové,
solární či tepelné čerpadlo
poplatek za psa:
1. pes 100 Kč,
každý další 150 Kč
Splatnost:
od 12. 1. do 28. 2. 2009
v úředních hodinách v kanceláři OÚ.
V Nové Vsi II je možné
provést platbu v administrativní budově č. p. 4 firmy
Proficolor dne 18. 2. 2009 od
17 do 18 hod.

Svoz komunálního
odpadu
Místní podnikatelé, máte
zájem o uzavření smlouvy na
svoz KO pro rok 2009 přes
obec?
Přihlaste se nejpozději do
20. 12. 2008 na OÚ.
Vzhledem k nárůstu zákonného poplatku za ukládání
odpadu, ceny nafty, zavedeného mýtného a dalších
faktorů dochází k zvýšení cen
následovně:
nádoba
cena bez DPH
110 a 120 litrů......... 2 070 Kč
240 litrů................... 3 847 Kč
1 110 litrů.............. 11 321 Kč
Smlouvu můžete uzavřít
přímo u společnosti NYKOS,
a. s., tel.: 321 796 037, která
vám poskytne daňový doklad
pro odečet DPH.

Zvěstovatel
ký
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Poznámka na okraj

Společenská
rubrika
Změna jízdních řádů
autobusové linky č. 426
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ima je tady se vším všudy, co k ní patří. Pro děti
radosti zimních sportů a pro
většinu z nás dospělých starosti s vytápěním domů a bytů
a pro starší i nebezpečí úrazů.
Chtěl bych se zastavit
u opakovaného tématu, a to je
vytápění. Tím, že se nepodařilo zavést do obce plyn, jsme
většinou odkázáni na lokální vytápění převážně tuhými
palivy, jen výjimečně na ekologický elektrický proud, případně geotermální zdroje.
Co to znamená? Že naše
milá vesnice se stává v zimě
téměř neobyvatelná. Je nutné
přemýšlet nad tím, co spaluji
a v jakém spalovacím zařízení. Zároveň s tím je nutné si

uvědomit, že to, co spálím,
opět dýchám já, celá moje rodina, sousedé! Kromě nepříjemných pachových vjemů,
negativního ovlivnění kvality
bydlení je třeba mít na mysli
především řadu souvisících
závažných účinků na lidské
zdraví. Ekonomická stránka
věci je zanedbatelná v porovnání se zdravotními riziky.
Přesto jsme svědky, že někteří občané si navážejí různý
odpad (dřevovláknité desky,
nábytkové díly), který sestává
ze zdraví škodlivých materiálů! Apelujeme na vás, snažte
se topit tak, abyste minimálně
znečišťovali ovzduší a ohrožovali zdraví všech.
Obce mohou svými vyhláš-
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Společenská
rubrika

kami upravit pravidla spalování rostlinného materiálu
především v jarních a podzimních měsících. V zimě
je možné vyhláškou zakázat
používání nekvalitních paliv
(např. energetické hnědé uhlí,
uhelné kaly či lignit).
Za porušení těchto povinností mohou ukládat pokuty.
Rostoklaty takovou vyhlášku
nemají, a proto věřím, že pochopíte tuto výzvu a vzájemně si nebudeme znepříjemňovat život.

Cvičení pro rodiče
s dětmi

Přijďte si zacvičit se svými
dětmi jen tak pro radost.
Naše první setkání bude
v úterý 6. 1. 2009 od 9.00 do
9.45 hod. na Obecním úřadě
v zasedací místnosti.
Cvičení je vhodné pro děti
od 1,5 roku formou her, říkanek, básniček a písniček.
Na setkání se těší Jitka
a Filípek Valachovi

Josef Lukáš, místostarosta

Společenská
rubrika
Nová ZŠ v Tuklatech
Obecní úřad Tuklaty informuje rodiče školáků 1. tříd
pro školní rok 2009/2010,
o otevření nové základní
školy v Tuklatech. Informace na tel. 724 182 712 či na
OÚ Tuklaty. Zápis proběhne
15. 1. 2009.

Vánoční turnaj ve
stolním tenisu a šipkách
Obecní úřad Vás zve na Vánoční turnaj ve stolním tenisu
a šipkách, který proběhne
13. 2. 2008 v Kulturním
domě Rostoklaty.
Stolní tenis bude zahájen
v 9.00 hod., šipky od 16.00
hodin. Startovné na jednotlivé turnaje 100 korun. Info
a přihlášky na 605 591 080
(SMS) nebo na místě 30 min.
před začátkem.

Poslední leč
Myslivecké sdružení Rostoklaty vás zve na Poslední
leč, která se koná v Kulturním domě Rostoklaty dne
20. 12. 2008 od 17 hod.
K poslechu a tanci hraje
kapela „ A je to “. Čeká vás
bohatá zvěřinová tombola
a další hodnotné ceny.

Kalendář obce 2009

Poslední kalendáře obce
Rostoklaty a Nové Vsi II si
můžete zakoupit v kanceláři
OÚ v úředních hodinách, po
dohodě zasíláme i na dobírku.
Výtěžek z prodeje bude poukázán na konto pro opravu
kostela sv. Martina v Rostoklatech.
Cena: 300 Kč

