
Radka Nováková

ZvěstovatelRostoklatský
červenec
2015 
číslo 125

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 

Tiráž Registrační číslo ministerstva kultury: MK ČR E 17770; Rostoklatský Zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Náklad: 230 výtisků. Redakce: OÚ 
Rostoklaty, číslo popisné 32; Uzávěrka k poslednímu dni v měsíci. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně. Vytisklo Úvalské copycentrum.
Příspěvky dopisovatelů nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány

4 1

Ve středu 17.června 2015 se 
uskutečnilo v kulturním 

domě tradiční vítání občánků. 
Jak jsem uvedla ve svém 

proslovu ,s radostí jsme 
se setkali k  uvítání našich 
nejmenších občánků do naší 
obce. Přivítali jsme 5 děvčat 
a 6 chlapců. Pozvání přijalo 
všech 11 rodičů s novými 
občánky, staršími sourozenci 
i prarodiči.

Po slavnostním proslovu 
se rodiče zapsali do Pamětní 
knihy, maminky obdržely 
květinu a pro každého občánka 
byla připravena dárková taška, 
tričko se jménem miminka 
a logem obce Rostoklaty 
a drobnou kosmetikou. Po 
nezbytném vyfotografování 
následovalo přátelské 
popovídání, větší sourozenci 
nám nakreslili obrázky. Věřím, 
že hosté odcházeli spokojeni 
a budou dlouho na tento 
slavností okamžik v dobrém 
vzpomínat. Za pomoc při 
přípravě a organizaci chci 
poděkovat zastupitelům 
B. Apltauerové, J. Šermauerové 
a D. Valachovi, účetní 
J. Valachové a hosteskám 
L.Valachové a K. Novákové.

Vážení rodiče, za celé 
zastupitelstvo vám chci 
ještě jednou z celého srdce 
poblahopřát k narození vašich 
ratolestí. 

Z ačalo pro dětmi nejmilejší 
období roku, začaly 

prázdniny. Dětem přeji, aby 
si je užily ve zdraví, poznaly 
nové přátele a prožily spoustu 
nezapomenutelných zážitků. 
Dospělým přeji pohodové léto 
a dovolenou.

Slovo 
starostky

V sobotu 27. června 2015 proběhl 
Dětský den v Nové Vsi II pod zá-

štitou Osadního výboru. Na děti čeka-
la spousta soutěží, ať už vědomostních 
či sportovních. Skákalo se přes šviha-
dlo, házely se míče do košů, zameta-
ly se míčky ve slalomu a mnoho další-
ho. Kdo z dětí se chtěl trochu odreago-
vat, mohl využít skákací hrad. Jako třeš-
ničku na dortu jsme poprvé připravili lo-
sování o ceny a mnozí si to pochvalovali 
jako velké zpestření. Následovala volná 
zábava, občerstvení, živá hudba a dob-
rá nálada. Děkujeme Osadnímu výboru 
a obyvatelům Nové Vsi II za skvělou or-
ganizaci. 

Všem dětem, rodičům a dalším ná-

vštěvníkům děkujeme za účast a vytvo-
ření skvělé atmosféry. V srpnu nás čeká 
karneval, kde se na vás budeme těšit a na 
Dětském dni opět za rok na viděnou.

Kateřina Vomáčková

P ro dva – na tak malý oddíl až revo-
luční – kroky se v posledních týdnech 

před letními prázdninami rozhodl fotbalo-
vý klub rostoklatské Traverzy. Jedním bylo 
přihlášení týmu mladších žáků do okres-
ních soutěží pro sezonu 2015/16, dalším 
– a ještě zásadnějším – bylo rozhodnutí 
o propojení žákovských týmů se soused-
ním klubem z Břežan II. O tom, že v obou 
případech jde o přelomové momenty, svěd-
čí i fakt, že v Rostoklatech fungoval nějaký 
mládežnický celek naposledy v roce 2000, 
tedy před dlouhými 15 lety.

Traverza si vznik „nejmladší složky“ na-
dělila loni v létě, ke svým 40. narozeni-
nám. A protože děti jsou radostí, platí to-
též i o těch traverzanských. Postupně vy-
krystalizovaná patnáctka nových fotbalo-
vých adeptů či adeptek (ve věku 5 až 11 
let) na podzim i na jaře pravidelně dochá-
zela na tréninky a pod vedením trenérské-
ho týmu na čele s „železným mužem Tra-
verzy“ Tomášem Menšíkem se týden za 
týdnem zlepšovala a těšila na první zápas, 
který se uskutečnil na závěr jara proti Čes-
kému Brodu. Velká divácká účast a dokon-
ce tři vstřelené branky ukázaly, že založení 
dětského týmu bylo správné a do budoucna 
dává potenciál k dalšímu rozvíjení.

Po roce fungování došlo ovšem i na lá-
mání chleba a další významné rozhodnutí, 
jak pojmout vedení dětí dál. A protože ko-
řením veškerého sportovního konání jsou 
mistrovské zápasy a ty skutečné góly i ne-
falšovaná radost z nich, sebrala Traverza 
síly k přihlášení týmu do oficiální okresní 
soutěže mladších žáků. 

Ta se hraje na polovině hřiště s týmy slo-
ženými ze 7 hráčů + brankáře, na 2x30 mi-

nut se střídáním na hokejový způsob. Po-
třeba je také dvou branek o rozměrech 5x2 
metry, které bude nutné zakoupit. Domácí 
utkání se od podzimu budou hrát v neděli 
v 10:15 a výbor Traverzy vás všechny zve 
k jejich návštěvě a podpoře nejmenších tra-
verzanů. Pokud byste navíc doma měli ra-
tolest, kterou byste chtěli na fotbalový tráv-
ník v Rostoklatech přivést (noví adepti ne-
musí být jen z obce, ale i z okolí), nebo no-
vému týmu mohli jakkoli materiálně nebo 
finančně pomoci, bude vám za to klub ne-
smírně vděčný (kontakt je možný na čís-
le 603 819 817).Za ekonomickou podporu 
klub je a i nadále bude vděčen i rostoklat-
skému zastupitelstvu. 

Aby si Traverza byla jistá, že fungová-
ní mládeže nebude mít jen jepičí život a na 
zápasy bude dětí vždy dostatek, dohodla se 
navíc na produktivní mládežnické spolu-
práci s břežanským klubem, který ke vše-
mu přistoupil s velkorysostí a ochotou se 
na společném fungování žákovských celků 
podílet jak svým know-how, tak i po strán-
ce ekonomické a materiální. 

Traverza spolu s břežanským klubem 
využila možnosti, kdy žákovské týmy 
mohou hrát soutěže jako tzv. sdružené, 
tedy s využitím hráčů více klubů. Ros-
toklatský tým mladších žáků se tak do 
utkání bude moci posilovat hráči z Bře-
žan a naopak (zejména) starší rostoklat-
ští hráči budou vypomáhat celku star-
ších žáků Břežan. Tréninky se oba klu-
by budou snažit spojovat, aby při nich 
dětí bylo co nejvíce a navzájem si na 
sebe zvykly. 

Jelikož situace v mládežnickém fotbale 
v menších obcích není kvůli nevelkému 
počtu sportuchtivých dětí snadná, a fot-
bal je zároveň jedním z mála sportů či 
zábav, jež se na území těchto vesnic dají 
provozovat, jeví se vedením obou klu-
bů takováto spolupráce pro další existen-
ci a fungování mládežnických týmů jako 
jedině správná. Oba oddíly zároveň věří, 
že mládežnické dění zpestří život v obou 
obcích a přitáhne i pozornost a zájem je-
jich obyvatel.

Petr Hamták, ml.

Dětský den v Nové vsi II

Traverza jde do soutěže mladších žáků!

Vítání 
občánků

Co do kanalizaCe nepatří
Upozorňujeme všechny, 

především maminky malých dětí, 
že do tlakové kanalizace nepatří 

vlhčené ubrousky ani vlhčený 
toaletní papír!

Ač na balení vlhčeného 
toaletního papíru je uvedeno, že 

ubrousky jsou splachovatelné 
a mohou se házet do toalety, 
nepatří do tlakové kanalizace! 
Ubrousek lze spláchnout, ale 

poškodí tlakové čerpadlo.
Vlhčený toaletní papír má stejnou 
strukturu jako vlhčený ubrousek.
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Oznámení obecního úřadu
V době od 1. 7. do 31. 8. 2015 budou 
upraveny úřední hodiny, pondělí 8–13 
hod a 17–19 hod, středa 8–13 hod . 
Ostatní pracovní dny zůstávají beze 
změny, tj. 8–13 hod. V případě potřeby 
nás kontaktujte na tel.: 321 672 721, 
emailem: obec@rostoklaty.cz nebo na 
mob. 724 179 707.

Životní jubilea
ČERVENEC 
Jaromír Mokošín, Tibor Menšík, 
Jana Lukášová z Rostoklat

Kulaté výročí: BoženaSzalaiová, 
Marie Stejskalová, Eva Šabaková 
z Rostoklat

SRPEN
Luboš Křeček, Helena Jelínková, 
Antonín Libich, Naděžda Drbalová, 
Jaroslav Svoboda,Marcela Menšíková,
 Václav Drbal ml., Božena Budařová, 
František Horký, Josef Lukáš 
z Rostoklat

Zdeněk Frühauf, Boris Buss z Nové Vsi 
II

Kulaté výročí: Alena Soukupová, 
Jindřiška Tůmová z Rostoklat

Zemřel pan Václav Drbal st. Rostoklat

Stav účtu
Je k 30. 6. 2015 : 440.082,29 Kč

Nově přispěli: EmilieHamtáková 
z Rostoklat, 500 Kč

Od roku 2013 se členové OV 
a další brigádníci starali o ná-

ves v Nové Vsi II. Stejně jako míst-
ní spolky za tuto činnost dostáva-
li od obce příspěvek na činnost, OV 
konkrétně ve výši 6 000 Kč za rok. 
Nově zjištěná fakta vedly zastupitele 
ke změně. Osadní výbor nemá dle zá-
kona stejné postavení jako spolek. Od 
července se budou o náves starat opět 
obecní zaměstnanci. 

Děkujeme minulým i současným 
členům Osadního výboru Nová Ves 
II, děkujeme malým i velkým bri-
gádníkům za údržbu návsi. Finanční 
podpora za uspořádané kulturní akce 
Osadnímu výboru zůstává, i když 
se mění její způsob. Akce „Těšíme 
se na léto“ byla podpořena částkou 
3 000 Kč. O podpoře na „Novoves-
ký karneval“ rozhodne ZO na příštím 
zasedání.

Já, Emilie Hamtáková, trvale bytem 
Rostoklaty se vzdávám mandátu čle-

na zastupitelstva obce Rostoklaty ke dni 
30. 6. 2015.
Odůvodnění:
Velmi jsem váhala nad vysvětlením své-
ho odchodu od rozdělané práce. Protože 
to se nedělá. Ani já jsem tak doposud ne-
konala.

Situaci, kvůli které jsem se tak nako-
nec rozhodla, snad nejlépe vystihují slo-
va přední socioložky Jiřiny Šiklové, kte-
rá k tíži, již člověk nadále nemůže snést, 
řekla toto:

Cituji: 
„Co Vám působí největší starosti?
Vzrůstající agresivita v současném svě-
tě jak mezi národy tak mezi lidmi a ne-
schopnost diskuze.

Kterých lidských vlastností si nejví-
ce vážíte?
Vážím si kreativity, otevřenosti, schop-
nosti pochopit druhého, pomoci mu nést 
jeho těžkosti.

Která lidská vlastnost se Vám nejví-
ce příčí?
Závist, urážení druhých a snaha se mstít 
na lidech, kteří nemohou za nespokoje-
nost těch, kteří zneužívají svobody k se-
beprosazování.“

Neumím výstižněji popsat důvody, kte-
ré mne vedly k odchodu ze zastupitelstva. 
Po zvážení svých lidských sil chci se těšit 
dobrými vztahy se svými dětmi,vnouča-
ty, přáteli a nadále pomáhat své obci, byť 
ne jako zastupitelka.

MVDr. Emilie Hamtáková

A jak dopadla Eliška? Ta se od roku 
1563 začala soudit s českou ko-

morou o zástavní vsi Vrátkov a Lovči-
ce (okr. Hradec Králové), a to poté, kdy 
ještě žijící císař Ferdinand uznal správní 
zápis Eliščiny babičky Anny Svitákové 
z Kopidlna z období před požárem des-
kového úřadu. Zápis na zástavu musel na 
Elišku přejít patrně jako otcovské dědic-
tví po roce 1536. 

Pro případ, že by nějakým způsobem 
o Vrátkov přišla, měla využít právo 
uvázat se na Lovčice, dokud jí komo-
ra nezaplatí všechny škody. Vrátkov ale 
Ferdinand I. zapsal roku 1547 bratřím 
Janovi a Erazimovi Günterům z Moren. 
Eliška už jako vdova nakonec vesnici 
roku 1572 prosoudila a místo nároku na 
Lovčice požadovala hotovost 415 kop 
českých grošů. Mimo to došlo na zmí-
něné projevení císařské vděčnosti, kdy 
si česká komora u Elišky vynutila krát-
kodobou půjčku pro císaře Maxmilia-
na 1 000 kop českých grošů s 6 % úro-
kem na zabezpečení pomezních zámků 
v Uhrách. Jenže splatnost se prodlouži-
la z několika měsíců na 3 roky, a k ne-
splacené částce navíc komora poža-
dovala roku 1575 novou půjčku 6 500 
a krátce na to dalších 5 085 kop čes-
kých grošů. Celková zapůjčená část-
ka i s dluhy komory se vyšplhala na 
13 000 kop. Za takovou částku byste si 
mohli v té době hypoteticky koupit zá-

mek a tvrz v obyvatelném stavu, zříce-
ninu zámečku, městečko o 15 domech, 
mlýn, 3 hostince a několik vesnic o 6–7 

domech včetně veškeré katastrální plo-
chy obcí se vším možným i nemožným 
příslušenstvím a ještě by Vám nejméně 
3 tisíce zůstaly.

Jenže peněz si už Eliška neužila. V zá-
věru svého života stihla pořídit 28. září 
1575 ještě opravný zápis na Tuchorazský 
statek, kde přiznala skutečné a císařem 
dovolené držení majetku bez odňatých 
Rostoklat: „zámek Tuchoraz poplužní 
dvůr s poplužím, v městečku domy, krč-
my, kmetcí dvory s platem, pustej zámek 
Šember, ves Masojedy, v Přistoupimi 
dvůr kterýž prodán Václavovi Diblíkovi, 
v Radešíně krčmu, svobodný dvůr v Li-
muzích s lesy, háji, porostlinami s mlej-
nem pod Tuchorazí atd.“

Eliška zemřela 13. ledna 1576 po dlou-
holeté nemoci ve věku kolem 48 let na 
svém sídle v Žehušicích (okr. Kutná 
Hora), kde je pochována v hrobce tam-
ního kostela sv. Marka s manželem Boři-
vojem z Donína. Ten zemřel už 1. června 
1571. Oba náhrobníky z bílého mramoru 
s fi gurálními podobiznami obou manže-
lů v životní velikosti i s erby najdeme na 
jižní straně kostela. Z jejich manželství 
vzešli synové Jan (†1590) a Adam z Do-
nína (†1586) a také pět dcer: Anna pro-
vdaná Robmhápová z Suché, Kateřina 
provdaná Míčanová z Klinštejna, Mag-
dalena provdaná Oprštorfová a nezletilé 
Ludmila a Alžběta. Právě dcery zdědily 
po rodičích Tuchorazský statek.

Vážená paní Hamtáková, plně 
chápu a respektuji Vaše 

rozhodnutí. Ráda bych Vám, paní 
Hamtáková, poděkovala za Vaši 
činnost v zastupitelstvu naší obce 
od roku 2006. Velice Vám děkuji 
za zkušenosti a rady, které jste mi 
poskytovala po dlouhých 10 let. 
Vážím si našeho přátelství.

S úctou Radka Nováková

Dle zákona na uvolněné 
místo postupuje Ing. Lukáš 
Kmoch, mandát mu vzniká dnem 
1. 7. 2015.

Poděkování členům Osadního 
výboru a brigádníkům z NV II

Oznámení občanům

Rostoklaty a prohnaná Eliška 
z Landštejna – 4. část (dokončení)

Vyjádření 
starostky 
obce

N a začátku léta ve čtvrtek 25. červ-
na se uskutečnilo druhé společ-

né setkání seniorů. Opět to bylo příjem-
né odpoledne při kávě a zákusku, spo-
jené s přátelským popovídáním. Věřím, 
že všichni odcházeli spokojeni a obo-
haceni o příjemný zážitek. Právě toto 
vzájemné setkávání a příležitost k po-
povídání je  účelem těchto akcí. Ráda 
bych vyzvala i kategorii mladších seni-
orek a seniorů na příští setkání, neboj-
te se, nebavíme se o nemocech a stár-
nutí. Naopak panuje po celou dobu ve-
selá atmosféra a často zaznívá smích, to 
jak kdo přidá nějakou veselou historku. 
Příště se sejdeme na podzimním setká-
ní ve čtvrtek 15. října, opět budete včas 
upozorněni a pozvánka bude v říjno-
vém RZ. 

Zapsala J. Šermauerová

Letní setkání seniorů
Detail Eliščina náhrobníku v Žehušicích †1576.

Detail Bořivojova náhrobníku v Žehušicích 
†1571.


