
zpravodaj Obecního úřadu Rostoklaty listopad 2005 číslo 25

SPOLEČNOST KULTURA ZAJÍMAVOSTI SPORT ZE ŽIVOTA LIDÉ

Rostoklatský Zvěstovatel

Od roku 1991 probíhaly pozem
kové úpravy katastru našich obcí
Rostoklaty a Nové Vsi II. Celá čin
nost byla řízena MZ Pozemkový
úřad Kolín, který ve spolupráci
s geodetickou kanceláří provedl
nové zaměření všech pozemků
s cílem vypořádání restitučních
nároků, zarovnání hranic, vytvo
ření nebo obnovení polních cest
a vyčlenění pozemků na budoucí
vytvoření biocenter (BC) a bioko
ridorů (BK), což je nový název
pro osázená místa v blízkosti
vesnické zástavby určená pro
budoucí rekreační plochy. BK by
měly být cesty a stezky převážně
podél vodních toků v krajině.
Na realizaci těchto plánů si však
budeme muset počkat, protože ty
to pozemky sice přešly do vlast
nictví obce, ale prostředky na zbu
dování půjdou za státních peněz.
Nové mapy katastru jsou vypra
covány v digitální podobě a po
zemkům byla přiděleny nová par
celní čísla. Z rozlohy katastru Ros
toklat je ve vlastnictví obce
85 019 m2, v Nové Vsi II je  ve
vlastnictví obce 311 600 m2.
Vlastnictví  obce zahrnuje převáž
ně stávající nebo uvažované  pol
ní cesty a plochy budoucích BC
a BK. Žádná pole, lesy nebo sta
vební pozemky obec nevlastní.
Proto abyste si mohli udělat před
stavu o rozloze katastru obou
částí obce, zveřejníme na vývěs
ce OÚ mapy
s vyznačením
obecních po
zemků.

Pozemkové
úpravy dokončeny

Slovo starostyHASIČI DNES

Nahlédnutím do Kroniky obce
jsme zjistili, že letos uplynulo
110 let od založení Sboru dob

rovolných hasičů
v Rostoklatech. K to
muto významnému
výročí se sešli členo
vé na své pravidelné
schůzi, aby dohodli
průběh a přípravy
k připomenutí této

události. Provedli úklid schůzov
ní místnosti,hasičské zbrojnice
a jejího okolí a rozhodli o koná

ní Výroční schůze, na kterou bu
dou pozváni i zástupci SDH
okolních vesnic a představitelé
řídících orgánů HZS Stř. kraje
odboru Kolín. V obrazové části
můžete vidět historické snímky
a záběry ze současné činnosti.

Na 2. straně najdete článek
starosty SDH p. Košťála

Josef Lukáš

V měsíci listopadu: 

_ Svatoň Josef
_ Burian František
` Kröschelová Milena
` Holubová Marie

Významné životní
jubileum oslaví:
` Badová Vlasta

Životní jubilea

INZERCE
Potřebují Vaše nohy péči?
Nemusíte nikam chodit, já přijdu za Vámi.
Pedikúra Pavla Bumbová
Rostoklaty 28, tel.: 721 333 415

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V sobotu dne 5. 11. 2005 vstoupil do stavu
manželského náš spolupracovník a tvůrce
sportovních zpráv RZ pan Petr Hamták junior.
Přejeme jemu i panně nevěstě Zuzaně Ježko
vé mnoho šťastných, společně prožitých let.

HASIČI, 80. LÉTA

Rybářský spolek Rostoklaty
si Vás dovoluje  pozvat na

Posvícenskou taneční zábavu
která se koná dne 19. 11. 2005

od 20:00 hodin v Kulturním domě

K tanci a poslechu hraje skupina  MELODIE
Součástí večera bude předání ocenění

„Nejstarší občan Rostoklat“
Bohatá tombola s překvapením

Vstupné 70,– Kč
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Tiráž

Vážení spoluobčané,
asi málokdo z vás ví, že 7. září 2005 uply
nulo již 110 let od založení sboru dobrovol
ných hasičů obce Rostoklaty. Při založení čí
tal sbor celkem 16 členů.
První stříkačku zakoupil sbor od firmy Sme
kal za cenu 630 zlatých již šest dnů po za
ložení, a to 13. září 1895.
Podívámeli se dnes zpětně na činnost naše
ho sboru od založení až do vzniku samo
statné republiky, musíme s uznáním hodnotit
především nezdolné odhodlání a úsilí prv
ních průkopníků prosadit uskutečnění dobré
myšlenky přes veškerou nepřízeň a hlavně
nepochopení tehdejších úřadů a částečně
i veřejnosti, velikou obětavost a pracovitost
těchto prvních členů, kteří ve velice
skromných poměrech a mnohdy za
značného úsilí a sebeobětování pl
nili povinnosti, jež si sami založe
ním sboru, popřípadě vstupováním
do jeho řad dobrovolně uložili.
V období mezi oběma světovými
válkami probíhala činnost sboru
vcelku velmi dobře.Sbor se zúčast
ňoval celkem pravidelně všech okrs
kových i župních cvičení, kde dosa
hoval velmi dobrých umístění, a je
ho snahou bylo udržet si dobré jmé
no, které do té doby požíval. Počet
členů činných i přispívajících se po
hyboval na tehdejší dobu v úcty
hodném počtu 65–70 členů. V roce 1928
sbor zakoupil dvoukolovou motorovou stří
kačku s kompletním příslušenstvím za cenu
35 700, Kčs.
Velkého uznání se našemu sboru dostalo
v roce 1938, kdy byl jeho velitel pan Jaro
slav Adamec zvolen starostou župy Podli
panské.
Vznik protektorátu Čechy a Morava v břez
nu 1939 postihl organizačně i hasičský sbor.
Výnosem ministerstva vnitra z 15. 5. 1939
se stal nejvyšší řídící složkou Svaz českého
hasičstva v Čechách a na Moravě. Měl dvě
zemské jednoty – českou a moravskou. Pro
bíhalo mnoho změn, hlavně organizačních,
jako například vládní nařízení č. 30 ze dne
18. 12. 1942, podle kterého bylo úkolem
obcí zřídit a udržovat nářadí a výstroj po
žárních sborů. Odborný dohled a řízení pře
vzalo ministerstvo vnitra. V důsledku těchto
změn byl předán veškerý inventář a vybave
ní sboru do správy obce.
Reorganizací požární ochrany v roce 1951
dochází v následujících letech k určité stag
naci i v činnosti našeho sboru, i když jak vy
plývá ze zprávy výroční schůze z roku
1953, sbor čítá 21 členů činných a neuvěři
telných 70 přispívajících, přesto se činnost

nevyvíjí tak, jak by se na sbor s tak dobrým
jménem a tradicí slušelo. V létě roku 1964
byla sboru přidělena Okresní inspekcí SPO
v Kolíně nová motorová stříkačka PS8 s veš
kerou výbavou, která slouží doposud.
V roce 1965 se náš sbor opět po delší od
mlce zaviněné válkou a obdobím 50 let za
pojuje do soutěží požárních družstev k če
muž jistě přispívá i nová stříkačka.
V roce 1967 se našemu sboru dostává další
pocty, kdy je na okrskové schůzi v Českém
Brodě velitel našeho sboru pan Oldřich Sou
kup zvolen velitelem okrsku č. 21. Dalším
impulsem k opětovně se rozvíjející činnosti
sboru je ve stejné, roce přidělení auta Pra
ga RN.

Po celé období své existence členové sboru
nezištně pomáhali a zachraňovali nemalé
hodnoty při ojedinělých požárních událos
tech jak v samých Rostoklatech, tak i v okol
ních obcích, dále se aktivně podíleli na spo
lečenském životě obce a v neposlední řadě
i svou brigádní činností napomáhali ke zve
lebování obce.
V celé historii sboru asi jedním z nejúspěš
nějších období byla sedmdesátá léta minulé
ho století, kdy především společným úsilím
všech členů sboru, kteří odpracovali 6343
brigádnických hodin, a i dalších spoluobča
nů, kteří odpracovali 4175 hodin, a za při
spění tehdejšího MNV byla vybudována na
místě staré a již nevyhovující zbrojnice ze zá
kladů nová zbrojnice včetně společenské
místnosti, klubovny a sociálního zázemí. Hod
nota celého díla v té době byla vyčíslena na
270 000, Kčs. Veškeré tyto prostory pak by
ly slavnostně otevřeny 20. května 1978.
Celý objekt slouží velmi dobře svému účelu
jak pro potřeby sboru, tak i pro další spolky
a bez nadsázky lze říci, že o podobném za
řízení se sborům v okolních obcích zatím mů
že jenom zdát. Klubovna je využívána kaž
dý měsíc ke schůzovní činnosti sboru a slou
ží též ke schůzovní činnosti spolku rybářů

a jednou za rok veškeré prostory i při oteví
rání rybníku. Společenská místnost v minulém
období sloužila hlavně Svazu mládeže, po
té ji do konce devadesátých let využívaly
místní ženy ke cvičení a v poslední době zde
mladí členové sboru vybudovali posilovnu,
kterou poměrně dobře svépomocí zařídili
a celkem pravidelně využívají.
Dá se říci, že vybudování nové zbrojnice
v sedmdesátých letech bylo přelomovým bo
dem v novodobé historii sboru, a druhým ta
kovým bylo v červnu roku 1990 za již nevy
hovující staré auto Praga RN přidělení nové
ho a plně vybaveného auta Škoda CAS25
z rušených zásob skladů CO ministerstva
vnitra, což následovalo po celospolečen

ských změnách přelomu osmdesá
tých a devadesátých let minulého
století.
V současné době má sbor 23 členů
a dva nové adepty.
Složení výboru SDH Rostoklaty je
následující: starosta Jan Košťál; ve
litel Jan Vavrek ml.; jednatel Zde
něk Dlouhý; hospodář  Jiří Moko
šín; strojník Vladimír Navrátil; refe
rent MTZ  Jiří Doležal st.; revize Jo
sef Navrátil, Slávek Nezavdal; ři
diči Josef Navrátil, Jan Košťál.
Činnost sboru v poslední době je
celkově slabší, od počátku 90. let
se sbor nezúčastňuje žádných cvi

čení ani soutěží, což byl důsledek stárnutí
sboru a opomenutí náboru mladých členů
v 80. letech, ale poslední dobou se situace
začíná zlepšovat. Jako velké minus se jeví
i ta skutečnost, že se od roku 1997 nepoda
řilo uspořádat tradiční hasičský ples, zása
hová činnost spočívá převážně v dodávkách
vody pro zásahy profesionálních hasičů, vý
jezdy k požárům v obci se v posledních le
tech bohudík nekonaly, a pokud byly výjez
dy k požárům, pak v poslední době převáž
ně, pokud hořelo při žních nebo podél že
lezniční trati. 
Poslední zásah při požáru v obci byl v listo
padu 1992.
Z ostatních činností: sbor se pravidelně střídá
se sportovci a rybáři při sběru železného šro
tu, dále se podílí na společenském dění v ob
ci ukázkami zásahů při požáru nebo před
vedením požárního útoku na cíl při konání
Dnů Rostoklat, spolupořádáním mikulášských
nadílek pro nejmenší děti apod.
Dále se členové sboru starají o údržbu
a opravu techniky, v dohodě s obecním úřa
dem za určitou úplatu provádějí údržbu při
lehlých veřejných prostor v okolí zbrojnice
a pošty a části návsi. 

Jan Košťál, starosta SDH Rostoklaty  


