
Z ajisté mnohý z čtenářů, když jel vla-
kem podle Rostoklat, si povšiml dvou 

plechových komínů, které vyčnívají hez-
ky vysoko nad rostoklatské stodoly. Jsou 
to komíny Fialovy továrny na obrábění 
(zvláště ohýbání) dřeva. Doprovázel jsem 
nedávno redaktora tohoto časopisu po to-
várně. Její majetník, pan Jan Fiala, dosud 
statný sedmašedesátník, nám vyprávěl 
o začátcích svého podnikání. Poslechněte 
si jeho výklad:

Vyučil jsem se kolařině v Rostoklatech 
a šel jsem potom na zkušenou. Daleko 
jsem nebyl, jen u Řeřábka v Černém Kos-
telci – dosud také kolaří – ale rád vzpomí-
nám tohoto muže.

V roce 1877 jsem se vrátil domů a za-
čal jsem provozovati řemeslo samostat-
ně napřed sám, potom s jedním a později 
s dvěma tovaryši. Domácí práce pro tři lidi 
nebylo dost, proto jsem sháněl zakázky 
i po okolí. Dosavadní dílna mi nestačila. 
Hledal jsem větší, vhodnější místo a poda-
řilo se mi roku 1898 koupiti hospodářské 
budovy č. 10 s loukou. To jest nynější to-
várna s ohradou.

Bylo mi již 45 roků, kdy jsem dodával 
továrně Lonský a Svatoš v Čes. Brodě kola 
k secím strojům ze sekaných loukotí. Teh-
dy začali v továrně vyráběti také pohra-
bovače a žádali ode mne kol z ohýbaných 
loukotí. V tom jsem se nevyznal a byl jsem 
na rozpacích. nemohl jsem říci, že to ne-
dovedu, neboť bych byl pozbyl práce pro 
továrnu. Zakázku jsem přijal, ale teprve 
potom jsem se sháněl, kde a jak si opatřím 
ohýbané loukotě...

Náhoda mi pomohla. Šel jsem po Vác-
lavském náměstí v Praze a uviděl chlapce, 
jenž nesl ohýbané loukotě přes rameno. Dal 
jsem se s ním do řeči a dověděl jsem se, že 
loukotě vyrábí Douda na Kampě. Šel jsem 
rovnou k Doudovi těšil jsem se, že uvidím 
stroj na ohýbání. On mi ho však neukázal.

Objednal jsem u něho ohýbané loukotě. 
Několikrát mi je dodal po 80 kr., ale potom 
mě nechal na holičkách. Obrátil jsem se 
tedy do Kolína, kde také již byla ohýbár-
na, a ta mi loukotě dodávala, ale po zlatce. 
To se mi zdálo drahé, i řekl jsem si, že to 
musím dělati sám, když je to tak dobře pla-
ceno.

Koupil jsem fošny (dyhy) a nařezal 
jsem z nich lišty (latě) na loukotě. Z pr-
kének jsem udělal dlouhý žlábek s víkem 
a do něho jsem lišty vložil. Na plotně jsme 
uvařili vodu a lišty jsme půl dne polévali 
a napařovali. Jeden z dělníků se mi smál, 

že bude spíše farářem, nežli dřevo ohneme. 
Ale ohnuli jsme! Loukotě jsme ohýba-
li okolo starého kola od řezačky. To bylo 
r. 1906 a byly to pouhé pokusy, ne výroba. 
Továrna si zatím opatřila ohýbané loukotě 
jinde. Pokusů jsem nechal a hleděl jsem 
si dále kolařiny, ale ohýbání loukotí jsem 
z mysli nepustil.

Opět náhodou jsem se seznámil s děl-
níkem Trenčínským, který pracoval v Ně-
mecku a v Praze u Umráthův ohýbání za-
vedl. Od něho jsem koupil stroj za 80 zl. 
a zkoušky se počaly znova.

Kolář mi udělal železné modely a do těch 
jsme loukotě ohýbali a na peci sušili, při 
tom jsme ještě dosti drahého dříví poka-
zili a často jsem musel vyslechnouti pláč 
i výčitky manželčiny, že ji i děti připravím 
na mizinu. Myšlenka však již byla zralá, 
nemohl jsem povoliti! Práce se konečně 
již dařila, ale dosud jsme ohýbali jen ten-
ké loukotě, kterých se mnoho nepotřebu-
je, a mně tanula na mysli výroba loukotí 
vozových, jejichž potřeba je stálá. I na to 
jsme zřídili ohybačku z žentourského kola. 
Práce však byla těžká a zdlouhavá. Potom 
za pomoci jakéhosi Přibyla, jenž pracoval 
v Podivíně na Moravě, jsme postavili stroj 
podle vzoru podivínského. Zároveň jsem 
si pořídil parní lokomotivu. Stroj byl dob-
rý, ale hnedle mi nepostačoval. Chtěl jsem 
míti rychlovýrobu, ve velkém množství.

Opět náhodou jsem se seznámil s mis-
trem Trousilem, jenž pracoval v kolínské 
vozovce, kde měli americký ohýbací stroj 
železný. Postavil mi jej zde podle kolínské-
ho vzoru roku 1909 a tak stojí a úplně vyho-
vuje. Při stavbě jsem uplatnil již své vlastní 
myšlenky a zkušenosti a též praxe obou 
svých synů, kteří byli ve světě na zkušené 
a podařilo se jim, že se dostali do závodů 
mého oboru. Stavba trvala celé léto, a když 
jsme byli hotovi, byl jsem dlužen, na koho 
jsem se podíval, poněvadž podnik byl nad 
mé finanční síly.

První várka dala 6 loukotí najednou 
a za půl dne jsme udělali 60 půlkol. Při tom 
jsem po celoročních pokusech zdokonalil 
výrobu kleštin do chomoutů tak, že dlouho 
byla bez konkurence.

Fošny jsme rozřezávali pásovou pilou 
ručně, a poněvadž to bylo příliš těžké, ře-
zali jsme v stodole p. Jiřího Sixty, konečně 
pak ve vlastní stodole v č. 10, žentourem. 
V tomto čísle jsme konali všecky pokusy 
a zde postupně proměněny hospodářské 
budovy v tovární, zde postaven parní stroj 
a plechový komín.

Klády (jasany, duby a buky) jsem ku-
poval většinou na Moravě a řezal u Klímů 
v Čes. Brodě. Poněvadž to bylo spojeno 
s výlohami a mnohými obtížemi, posta-
vil jsem r. 1917 vlastní parní pilu a druhý 
komín. V roce 1916 bylo u nás postaveno 
nákladiště, a nyní tedy můžeme vagonové 
zásilky přijímati a vypravovati doma.

Kromě dvou parních strojů a pily máme 
3 pařáky, 3 okružní pily, hoblovačku, ko-
pírku, frézy, čepovačku, vrtačku, dlabačku, 
automatický soustruh a jiné stroje pomocné.

Vyrábíme ohýbané sáně, sáňky rohačky, 
křídla a oje ke kočárům, kleštiny, loukotě, 
špice, automobilové oblouky a různá dr-
žadla z odpadků. Také rozřezáváme klády 
na prkna různým zákazníkům. Dodávali 
jsme první z českých výrobců své zbo-
ží již před válkou do Uher, Polska, Bavor 
a Italie. Nyní máme větší poptávky z Ru-
munska, Jugoslavie a Belgie. Pro valutové 
potíže jich však nemůžeme vyřizovati. Ji-
nak je náš podnik i za nynější doby takořka 
plně zaměstnán, zejména dodávkami pro 
vojsko, které jsme obdrželi nedávno při 
veřejné soutěži 52 firem. Výrobě jsem dal 
myšlenku a nyní ji jeden můj syn provádí 
továrnicky, druhý obchodně. Pracujeme 
spojenými silami.

To je stručné vylíčení vývoje rostoklat-
ské továrny. Angličané říkají takovým 
mužům houževnaté práce a vytrvalosti, 
jakým je p. J. Fiala, „selfmademan“ (vysl. 
selfméjdmen), tj. muž, jenž se sám stal tím, 
čím je, vynikl vlastními silami. A takových 
lidí – co nejvíce! – potřebuje náš národ, aby 
se stal tím, čím chce býti, totiž vynikajícím 
národem. Snažte se ze všech sil býti všich-
ni houževnatými „muži práce“ (selfmade-
many)!

Fr. Holub (Zdroj ani rok zveřejnění 
se nám nepodařilo zjistit. Děkujeme 

p. Jaromíru Mokošínovi za poskytnutí 
materiálu a fotografií.)
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P o letních prázdninách Vás 
opět zdravíme prostřednic-

tvím Rostoklatského Zvěstovate-
le a rádi Vám zprostředkováváme 
uplynulé či budoucí události.

V prosinci loňského roku jsme 
požádali v rámci dotační výzvy 
Krajský úřad Středočeského 
kraje o 70 800 korun na nákup 
dvou houpaček na dětská hřiště 
a o 50 000 korun na opravu sa-
krální památky – pískovcového 
kříže na rozcestí Břežany II – 
Nová Ves II. Krajský úřad Stře-
dočeského kraje nepodpořil žád-
nou naši dotační žádost. 

MAS Region Pošembeří ne-
doporučila SZIF naše dotační 
žádosti, tzn. obec v této výzvě 
nezískala dotaci na pořízení her-
ních prvků a TJ Sokol, resp. FK 
Traverza, nezískal dotaci na po-
řízení mobilní závlahy a nákup 
zahradního traktoru. Tyto žádosti 
budou zaktualizovány a podány 
v podzimním kole výzvy MAS 
Region Pošembeří.

Obec Rostoklaty je od června 
2011 vlastníkem místního hřbi-
tova. Dlouhá jednání s římskoka-
tolickou církví ve věci převodu 
pozemků hřbitova do vlastnictví 
obce jsou u konce. ŘKC, resp. 
Římskokatolická farnost Úva-
ly, převedla darovací smlouvou 
na obec budovu bez čp. na poz. 
145 (márnice), pozemek parc. č. 
145 – zastavěná plocha a ná-
dvoří (45 m2), pozemek parc. č. 
428/2 – ostatní plocha ( místní 
hřbitov – 3687 m2) a pozemek 
parc. č. 428/3 – ostatní plocha 
(plocha před hřbitovem – 157 m2).

Deštivé léto se opět podepsa-
lo na stavu veřejného osvětlení 
(VO) v Rostoklatech. V posled-
ních týdnech opět docházelo 
k výpadkům. Z tohoto důvodu 
byla zahájena II. etapa opravy 
VO. Navážeme na nové vedení 

Slovo 
starostky

Vývoj Fialovy továrny v Rostoklatech 

V  červnu tohoto roku v za-
sedací místnosti Obecního 

úřadu Rostoklaty zástupci obce 
přivítali nové občánky z Rosto-
klat a Nové Vsi II, kteří se narodili 
v posledních dvou letech.

Pozváno bylo celkem 16 dětí 
s doprovodem, 6 děvčátek a 10 
chlapců.

Po krátkém úvodním slovu 
starostky proběhl slavnostní zá-
pis do knihy. Maminky obdržely 
květinu. Každý občánek dostal 
dle svého věku body či tričko 
se svým jménem, znakem obce 
a kosmetiku.

Pro maminky, tatínky a další ro-
dinné příslušníky bylo připraveno 
občerstvení.

Přejeme našim novým občánkům 
hodně zdraví, zvídavosti a lásky.

Přivítali 
jsme nové 
občánky

Z historie Rostoklat



Radka Nováková
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u čp. 60. Děkujeme všem, kterým práce 
způsobily omezení, za pochopení.

Dalším nečekaným a nemalým výda-
jem z obecního rozpočtu budou finance 
za opravu prostor místního obchodu. 
V minulých dnech došlo k uvolnění 
a pádu cca 2 m2 omítky stropu. Naštěs-
tí nedošlo k žádnému zranění ani škodě. 
V těchto dnech obec oslovila stavební 
firmy k předložení cenových nabídek.

Slovo 
starostky

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 25. 8. 2011 je 

382 591,11 Kč
Poznámka ke stavu účtu:  
KB měsíčně odečítá 20 Kč 

za doručení výpisu. 

Co nového v obci ?
V Nové Vsi II byla dokončena nová zpev-
něná plocha pod kontejnery na tříděný 
odpad. Práce provedla stavební firma 
pana Š. Vejrosty z Nové Vsi II. Obec se 
snažila snížit náklady a na plochu poskytla 
většinu materiálu ze svých zásob. Celko-
vá částka 23 600 Kč byla vč. odvozu BIO 
odpadu, který byl za kontejnery sklado-
ván. Věřme, že v novém prostoru nebudou 
opět vznikat černé skládky.
V Rostoklatech a Nové Vsi II byly osazeny 
u dětských hřišť stojany na kola.

Prázdniny jsou fuč
Rybářský spolek Rostoklaty pořádá zá-
bavné a soutěžní dopoledne nejen pro děti 
s názvem „Prázdniny jsou fuč“.
Pro děti je připravena řada her, např. ská-
kání v pytli, jízda na kole, slalom apod.
Přijďte, těšíme se na vás.
Kdy: v sobotu 3. 9. 2011 od 9.30 hod. 
Kde: Rostoklaty, u rybníka
Občerstvení pro děti zdarma.

Životní jubilea v září
Jaroslava Machová, Marie Semánková, 
Jan Mokošín, František Rezek, Václava 
Šmejkalová z Rostoklat 
Marie Strnadová z Nové Vsi II
kulaté výročí:
Marie Dlouhá, Helena Mesteková, 
Václav Rak
zemřel: pan Bohumil Holub z Rostoklat 

Jak naše obec třídila v roce 2010
V loňském roce jsme separovali odpad 
o hmotnosti 15,46 t. Společnost EKO-
KOM nám jako odměnu zaslala celkem 
43 499 korun. Náklady na tříděný odpad či-
nily 180 Kč/os bez DPH, tj. 100 440 vč. DPH.

T opíte uhlím či dřívím v kamnech 
nebo plynovém kotli a chcete se 

vyhnout problémům? Nová vyhláška 
je striktní, každý komín musí alespoň 
jednou ročně projít revizí.

OÚ oslovil některé kominíky z oko-
lí, kteří jsou sdruženi ve Společenství 
kominíků ČR (www.skcr.cz). Nejlepší 
nabídku nám podal pan Josef Tesařík, 
Kutnohorská 810, Kostelec n. Č. l., 
č. osv. 101/06 a to 600 Kč za revizi ko-
mínu. Pokud máte zájem zajistit revizi 
Vašeho komínu prostřednictví OÚ, při-
hlaste se nejpozději do 20. září 2011. 
Seznam zájemců bude předán p. Te-
saříkovi, který s vámi domluví termín 
a čas provedení revize.

V  červnu 2011 byla dokončena 
obnova zeleně místního hřbito-

va v Rostoklatech, který byl založen 
ve dvacátých letech 20. století. Začně-
me ale od začátku...

V červenci 2009 se také přes obec Ros-
toklaty přehnala vichřice, která polámala 
větve stromů. K velkým škodám došlo 
na místním hřbitově. 

Obec Rostoklaty nechala zpracovat od-
borný posudek na zdravotní stav stromo-
řadí. Posudek stromy zhodnotil jako ha-
varijní a provozně nebezpečné. Hlavním 
důvodem byla minimální údržba stromů 
za posledních cca 40 let. Z tohoto důvo-
du se zástupci obce rozhodli k razantní 
obnově zeleně.

V dubnu 2010 obec podala dotační žá-
dost do 2. kola MAS Region Pošembeří 
a patřila mezi úspěšné žadatele. V pro-
sinci 2010 byla podepsána se Státním 
zemědělským intervenčním fondem 
(SZIF) Dohoda o poskytnutí dotace 
z Programu rozvoje venkova ve výši 
369 000 korun.

Začátkem roku 2011 byla zhotovena 
studie výsadby, byl proveden cenový 
marketing. Nejlevnější nabídku předlo-
žila M. Honsová ve výši 436 732 korun. 
Práce byly zahájeny v únoru 2011.

Nejprve došlo na vykácení devíti Acer 

psedoplatanus – javoru klen, 36 Thují 
a následnému odstranění – frézování paře-
zů. Práce byla vzhledem k bezprostřední 
blízkosti hrobů velmi náročná. Následova-
la nová výsadba – deseti Acer platanoides 
– javoru mléčného, deseti Tilia cordata – 
lípy srdčité, šesti Prunus serrulata – sakur, 
34 ks Forsyhtia x intermadia – zlatic, pěti 
Pinus sylvestris – borovic lesních a dodá-

ní a osazení mobiliáře (4 x lavičky, 1 x sto-
jan na kola). Práce pokračovaly na obnově 
a zpevnění hlavní cesty. 

Jako poslední byla zahájena oprava bu-
dovy sociálního zařízení. Byly odstraněny 
staré a obnoveny vnitřní i vnější omítky, 
byla položena nová střešní krytina vč. 
krovu, pořízeny nové zárubně. Z rozpočtu 
obce byly pořízeny troje dveře, nová dře-
věná sedátka a u vchodu byla osazena nová 
vývěska.

Fyzickou a administrativní kontrolu 
provedli zástupci MAS Region Pošem-
beří. Podání žádosti o proplacení dotace 
na SZIF předchází kontrola SZIF, která 
proběhla v červenci 2011. Nebyly zjiště-
ny žádné nedostatky a Obec Rostoklaty 
čeká na uvolnění dotace.

Na obnovu zeleně bylo vynaloženo ne-
malé úsilí, nemalé finanční prostředky. 
Obec bude i nadále zajišťovat pravidel-
nou péči, aby nedocházelo k nekontro-
lovatelnému růstu. Zastupitelé obce věří, 
že realizací projektu bylo minimalizo-
váno riziko pádu větví, stromů a riziko 
vzniku škod na majetku osob či ohrožení 
zdraví návštěvníků hřbitova.

Věříme, že návštěvníci hřbitova ocení 
upravenou a zdravou zeleň na rostoklat-
ském hřbitově.

Máte již povinnou 
revizi komína?

Kontroly dodržování 
rychlosti v obci 
obnoveny

V Rostoklatech pomocí evropské dotace 
obnovili zeleň na místním hřbitově

O d srpna 2011 již nemusí měst-
ská policie měřený úsek ozna-

čovat dopravní značkou – začátek 
a konec měřeného úseku. Starono-
vé novinky jsme využili a objednali 
služby Městské policie Český Brod. 

Kontrola bude prováděna přísluš-
níky MP, a to v obou částech obce. 
Náklady na jedno měření činí cca 
600 korun. Pokuty nejsou příjmem 
naší obce ale města Český Brod. Vy-
naložené prostředky vnímáme jako 
investici do zvýšení bezpečnosti 
v obci.

V  polovině července se nejen přes 
naše území přehnala silná vichřice. 

Na našem katastru došlo k pádům vět-
ví. Největší škoda vznikla v Nové Vsi 
II, kde byla vyvrácena i s kořeny vrba. 
Drobnější škody likvidoval obecní za-
městnanec s velkou pomocí J. Hamtá-
ka. Vrbu likvidovala vzhledem k jejím 
rozměrům odborná firma. V těchto 
dnech bude provedeno odborné zhod-

nocení stavu stromů, fotodokumentace 
a v době vegetačního klidu bude prová-
děn bezpečnostní řez, ev. kácení. Dojde 
samozřejmě i na novou výsadbu. Stále 
častěji se opakující silné vichřice pro-
věřují naši péči, kterou v posledních 
letech věnujeme vzrostlým stromům. 
Věříme, že vynaložené prostředky mají 
smysl a předcházejí vzniku škod a pře-
devším chrání vás občany.

Červencová vichřice

PřihlášKa

Já ......................................................................
majitel nemovitosti  
Rostoklaty/ Nová Ves II čp. . ...............
mám zájem o provedení revize 
komínu panem Josefem Tesaříkem 
a žádám o předání kontaktu.  
Cena revize 600 Kč.

tel. spojení ....................................................

datum: ...........................................................

podpis: ...........................................................


