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K dnešnímu dni je na kanalizaci 
již připojeno 83 nemovitostí, 

tedy polovina. Minulé pondělí byly 
přihlášeny k připojení  pouze čtyři 
domy. Další kontroly napojení budou 
probíhat 1x za 14 dní. Dalším termínem 
nového připojení a kontroly je pondělí 
16. 6. 2014, dále pak vždy liché pondělí. 

Stále je cítit z dešťové kanalizace 
nepříjemný zápach z nelegálního 
vypouštění odpadních vod. 
Neodkládejte napojení a začněte 
likvidovat odpadní vody v souladu 
se zákonem. Ti, kteří se připojí do 
31. 8. 2014, mají stočné do konce 
roku zdarma. Připomínáme, že je 
nezbytné spoj mezi odpadní trubkou 
a vnitřní stranou čerpací šachty utěsnit 
pěnou, kterou po zatvrdnutí oříznete 
a ošetříte voděodolným materiálem, 

např. Ergelitem (k dispozici zdarma na 
OÚ). Informace i ilustrační foto jsou 
na webu obce. 

Všem těm, kteří jsou již napojeni 
na kanalizaci, bych ráda připomněla, 
že dochází k prosvěcování červené 
kontrolky v důsledku zbytkového napětí 
v plováku. V žádném případě to není 
porucha, při poruše kontrolka svítí jasně 
červenou barvou.

V těchto dnech je dokončováno znění 
Smlouvy o odvádění odpadních vod 
a Kanalizační řád. Předpokládáme, že 
smlouva k podpisu mezi vlastníkem 
nemovitosti a obcí bude připravena 
během prázdnin.

R áda bych poděkovala všem těm, 
kterým není osud naší pošty 

lhostejný a podělili se s námi o své 

názory a zkušenosti se současnými 
službami poskytované Českou poštou. 

O dalších jednáních Vás budeme 
informovat. Zastupitel pan Domitrek 
se účastnil semináře o zachování pošt 
na malých obcích, který se konal 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

Zprávu ze semináře připravila paní 
Večeřová. V červenci to bude 110 let, co 
byla v Rostoklatech zřízena poštovna. 
Srdečně Vás zveme v sobotu 19. července 
od 13.30 hod do kostela sv. Martina na 
výstavu u příležitosti tohoto výročí.

P řejeme všem hezké prožití prázd-
ninových měsíců, dětem spoustu 

zážitků a všem šťastné návraty domů.

V  sobotu 31. 5. 2014 jsme již tradič-
ně oslavili Den dětí na sportovním 

hřišti v Rostoklatech. Po deštivém týd-
nu se na nás usmálo sluníčko a přispělo 
k příjemné atmosféře. Akci pořádal OÚ 
za asistence členů místních spolků, kteří 
přispěli s organizací soutěží. Na začátku 
nás trochu pozlobila technika, když pře-
stalo fungovat ozvučení. Děti se zatím 
zaregistrovaly na soutěžení, kde zároveň 
obdržely malé občerstvení a bezpečnost-
ní přívěsek v podobě žlutého medvídka. 
O bezpečnosti na silnicích i mimo ně si 
mohly děti popovídat v průběhu celého 
dopoledne s našimi hosty – členy Policie 
z Českého Brodu, kteří nás za tímto úče-
lem přijeli navštívit.

Po odstranění technické závady přiví-
tala paní starostka děti a jejich doprovod 

a zahájila Dětský den. Na děti čekalo ně-
kolik soutěžních úkolů vědomosti, zruč-
nosti i dovednosti. Pro zpestření si děti 
mohly zaskákat na trampolíně nebo se 
sklouznout na klouzačce. 

Sešlo se rekordně hodně dětí, urči-
tě to byla největší návštěvnost, což nás 
velmi potěšilo. Museli jsme trochu im-
provizovat a narychlo doplnit ceny do 
tomboly. Každé z přihlášených dětí si po 
skončení soutěží vylosovalo číslo a ob-
drželo příslušnou cenu. Všechny děti tak 
byly spravedlivě odměněny a neodešly 
s prázdnou.

Věřím, že se Dětský den vydařil ke 
spokojenosti všech zúčastněných. Děku-
jeme všem za hojnou účast.

Zapsala J. Šermauerová
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Slovo starostky

Dětský den v Rostoklatech

R akouské ministerstvo obchodu vy-
dalo 24. dubna 1900 výnos, kterým 

povolilo na Českém území zřizování 
poštoven – poštovních sběren, posky-
tujících omezené poštovní služby. Zři-
zovány byly na nádražích, ve výletních 
a lázeňských místech a v ne-
poslední řadě také v men-
ších obcích pro odlehčení 
provozu městských poštov-
ních úřadů. A tak došlo 16. 
července 1904 k otevření 
poštovny i v Rostoklatech, 
Tismicích, Přistoupimi 
a Viticích. Rostoklatská 
poštovna začala své služ-
by poskytovat v obecním 
domku bývalé pastoušky 
čp. 4. Prvním správcem se 
stal Jan Svoboda z čp. 10, 
obchodník a pokladník Spo-
řitelního a záložního spolku, 
mající na starosti dodávky 
listovní korespondence pro 
Rostoklaty, Limuzy, Břeža-
ny a Novou Ves a užívající 
k odbavování obdélníkové 
razítko s česko–německým 
textem „*ROSTOKLATY/
ROSTOKLAT*”. Poštovna 
měla spojení s poštovním 
úřadem v Českém Brodě 2 
x týdně.

V roce 1907 vyhoře-
ly při obrovském požáru 
obce domky Josefa Máka 
čp. 2, Václava Bureše čp. 3 
a Josefa Houžvičky čp. 25, ale i obec-
ní domek čp. 4 s poštovním úřadem. 
Všechny domky měly doškové střechy, 
což napomohlo k rychlému šíření ohně. 
Starosta Václav Novotný dal 27. června 
1908 obecní domek přestavit. V největší 
místnosti o 3 oknech nechal opět umístit 

poštovnu, v další části zřídil obecní byt 
a oddělenou šatlavu obecního strážníka 
s vlastním vstupem.

Další zásadní změna přišla 15. květ-
na 1919, kdy poštovna v Rostoklatech 
povýšila na samostatný poštovní úřad. 

Dosavadní správce poštovny Jan Svo-
boda se stal listonošem pro doručovací 
obvod Rostoklaty, Limuzy a Novou Ves 
a František Horký měl na starosti Bře-
žany a Černíky. První poštmistrovou se 
stala Marie Piskorová z Haker, ubytova-
ná v bytu bývalé školní světnice čp. 4a. 

Poštovní úřad začal používat kulaté poš-
tovní razítko „ROSTOKLATY“ s datem 
zpracování listovní zásilky.

Po Marii Piskorové se stal poštmistrem 
roku 1922 Jan Kudrna, v roce 1925 Ma-
rie Eremiášová, za níž se na poště zřídil 

veřejný státní telefon a od 
roku 1926 Marie Rabiňáko-
vá. V roce 1948 připomíná 
obecní kronika přednostu 
poštovního úřadu J. Jandoše 
s listonoši Josefem Beranem 
a Václavem Horkým.

V roce 1969 byla na poš-
tě zřízena automatická te-
lefonní ústředna pro 100 
účastníků, k níž se do 10 let 
připojilo 39 občanů. Známé 
poštovní směrovací číslo 
(PSČ) 281 71 se začalo ploš-
ně užívat pro snazší doru-
čování v roce 1973. V roce 
1978 působila v obci poš-
tovní doručovatelka Blanka 
Škrétová. Pošta zajišťovala 
mimo základní listovní služ-
by také pravidelné dodávky 
9 titulů denního tisku a 64 ti-
tulů odborných i zájmových 
časopisů.

Roku 1992 obec podnikla 
na budově pošty opravu stře-
chy a o 6 let později došlo 
k napojení bývalé telefon-
ní ústředny pošty Přišima-
sy na Rostoklaty. V letech 
2000–2013 stála v čele poš-

ty v Rostoklatech Ing. Jaroslava Zvalová. 
I v současnosti je pošta v Rostoklatech 
využívána místním obyvatelstvem, ale 
pro zatížení pošty v Českém Brodě také 
občany z Tismic, Přišimas, Limuz nebo 
Tuklat. 

napsal Jan Psota ml., kronikář obce

Obec Rostoklaty Vás srdečně zve 
v sobotu 19. července 2014 od 13.30 do 17.00 hodin

NA VÝSTAVU U PŘÍLEŽITOSTI 
110. VÝROČÍ POŠTY V ROSTOKLATECH

v kostele sv. Martina v Rostoklatech

Na programu je výstava historických pohlednic a fotografi í obce, 
ukázky z expozice Podlipanského muzea v Českém Brodě, 
historický výklad kronikáře Jana Psoty ml. o historii pošty 
a představení zbrusu nové pohlednice kostela sv. Martina .

Program:
13.30 hod zahájení

14.00 hod historický výklad 
16.00 hod historický výklad

Těšíme se na Vás Obec Rostoklaty
 

Pošta v Rostoklatech slaví 110 let



ZvěstovatelRostoklatský ZvěstovatelRostoklatský
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V elký zájem projevili představitelé 
místních samospráv o seminář, kte-

rý v historických prostorách Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
(Státní akta) uspořádal koncem května 
letošního roku poslanec Mgr. Václav Ho-
ráček, místopředseda Výboru pro veřej-
nou správu a regionální rozvoj. Zásadní 
informací, která během jednání zazněla 
jak z úst představitelů Ministerstva vni-
tra, tak také zástupců České pošty s.p. 
bylo, že se nebudou zavírat poštovní po-
bočky. Zároveň se přítomní dozvěděli, že 
během dalších týdnů bude představena 
nová koncepce České pošty, která bude 
vycházet z principu její veřejné služby. 

„Problematikou České pošty se zabý-
vám již déle než tři roky a po celou dobu 
se snažím především zamezit rušení po-
boček v malých městech a obcích. Jsem 
přesvědčen, že tyto poštovní úřady mají 
nejen funkci obchodní, ale také spole-
čenskou a mnohdy je to jediné zastoupe-
ní státu v daném regionu,“ říká Václav 
Horáček. A jak podotýká, i přes mnoho 
slibů v minulosti dosud docházelo k po-
stupnému omezování počtu pošt a jejich 
pracovní doby. „Stále se například hovoří 
o ekonomice, ale nikdy nikdo nepředložil 
relevantní analýzu, která by tato zjištění 
potvrzovala,“ vysvětluje Horáček. I pro-
to uspořádal seminář, na kterém chtěl 
hledat cestu, jak s Českou poštou dále. 

„Považuji za úspěch, že vedení minis-
terstva vnitra, zastoupené na semináři 
1. náměstkem Mgr. Janem Sixtou slíbilo, 
že žádné poštovní pobočky se zavírat ne-
budou. Jsem sice opatrný v to věřit, že se 
tak nestane, v minulosti padaly podobné 
sliby také, ale je to konečně jasné slovo 
od zřizovatele tohoto státního podniku,“ 
shrnuje Horáček. Podle něj je nyní tře-
ba, aby v České poště došlo k dokonče-
ní procesu takzvané transformace a aby 
byla jasně definována úloha společnosti 
a její význam. Podle Horáčka je nezbyt-
né otevřeně přiznat, že Česká pošta plní 
veřejnou službu a proto by stát její ztráty 
z těchto aktivit měl být připraven podpo-
rovat, a to také finančně. Zároveň je ale 
třeba důrazněji se zaměřit na kompenzač-
ní fond, který by se měl v dalších letech 
naplňovat a který by mohl sloužit právě 
k vyrovnání financování těchto služeb. 

„Velmi mne překvapilo, že ačkoli jsme 

stále všichni přesvědčováni o tom, že jde 
především o ekonomiku, a Česká pošta 
na pobočky doplácí až 2,5 miliardy ko-
run ročně, společnost jako celek je stále 
v černých číslech. Je tedy vidět, že sou-
časný model vyrovnaného rozpočtu spo-
lečnosti je možné udržet – stačí hledat 
vnitřní úspory a zvyšovat efektivnost,“ 
řekl přítomným během semináře Ho-
ráček. A jako možné zdroje, kde šetřit, 
zmínil například marketing – tedy fakt, 
že státní podnik pořádá například golfo-
vé turnaje, které pro jeho činnost nemají 
žádný význam. 

JUDr. Mgr. Radomír Valica, ředitel 
kanceláře prvního náměstka ministra 
vnitra pro vnitřní bezpečnost zmínil, že 
ministerstvo v těchto dnech dokončuje 
analýzu a koncepci, se kterou následně 
seznámí nejen zřizovatele společnos-
ti, tedy Vládu České republiky, ale také 
poslance a potažmo veřejnost. Zmínil, 
že jednou z premis připravovaného do-
kumentu je princip veřejné služby Čes-
ké pošty a nerušení jejích poboček. Jak 
doplnil Mgr. Ondřej Veselský, výkonný 
ředitel úseku strategie a majetkové účasti 
České pošty, s.p., jednou z cest, která by 
takový stav umožnila je projekt Partner 
– v rámci něho jsou poštovní pobočky 
umístěny například na obecních úřadech, 
ale také v obchodech. Právě touto cestou 
by Česká pošta v dalších letech ráda šla, 
podle ředitele Veselského ale jen tehdy, 

pokud s ním v dané obci bude souhlasit 
její vedení. 

Právě komunikace mezi Českou poš-
tou a místními samosprávami bylo čas-
to zmiňováno jako kámen úrazu. Podle 
přítomných starostů společnost staros-
ty vůbec nebo málo informuje o svých 
plánech, jedná z pozice síly, mnohdy 
ani neinformuje o tom, že se mění pra-
covní doba, nebo dokonce že se pošta 
zavírá, odmítá se starosty jednat. Všich-
ni přítomní zástupci ministerstva vnitra 
i České pošty slíbili, že zásadní změnou 
v přístupu České pošty bude právě ko-
munikace. „Žádná pošta nebude zavřena, 
nebo nedojde ke změně pracovní doby, 
nebo nebude převedena do režimu Part-
ner, pokud s tím nebude vedení obce sou-
hlasit,“ slíbil 1. náměstek MV Jan Sixta. 

Dotazy padaly také na Ing. Jaromíra No-
váka, předsedu Rady Českého telekomu-
nikačního úřadu. Podle starostů je jedním 
z největších problémů samotný zákon, re-
spektive vyhláška, podle které ČTÚ ke své 
dohledové činnosti nad poštami přistupuje. 
Jak Ing. Novák řekl, diskusi o změnách se 
nebrání, nicméně v současné době musí 
postupovat podle platné legislativy. 

Přítomní starostové se během semináře 
zabývali také otázkou bezpečnosti poš-
tovních úřadů, nebo problémy zaměst-
nanců České pošty. 

z Poslanecké sněmovny informace 
poskytla Ivana Večeřová

Seminář o poštách přinesl jasno: 
pošty v obcích a malých městech se 
(zatím) rušit nebudou

V sobotu 24. května 2014 uspořádal 
Sbor dobrovolných hasičů Ros-

toklaty na místním fotbalovém hřišti 
hasičské závody. Konkrétně se jednalo 
o soutěž v požárním útoku, šlo o 3. kolo 
14. ročníku Podlipanské ligy a 4. ročník 
Rostoklatských rozstřelů. Přestože před-
pověď počasí neposkytovala příliš opti-
mistické výhledy, do soutěže se přihlá-
sil nebývalý počet družstev. V kategorii 
přípravky (děti od 3 do 6 let) soutěžila 
4 družstva. V kategorii mladších žáků 
(do 11 let) se postavilo na start 8 týmů 
a v kategorii starších žáků (do 15 let) na-
stoupilo 11 družstev. V kategorii mužů se 
do soutěže přihlásilo 11 družstev, ženy 
pak závodily v počtu 8 družstev. 

Závody odstartovala přípravka krátce 
po deváté hodině ranní. Kolem desáté 
je vystřídali mladší a starší žáci. Muži 
byli na startu kolem 13 hodiny, po nich 
nastoupily ženy. V každé kategorii pro-
běhly nejprve útoky v rámci Podlipan-
ské ligy, po nich vždy následovala naše 
místní soutěž – Rostoklatské rozstřely. 
Rozstřely se netýkají pouze přípravky, 
od minulého roku soutěží nejen muži 
a ženy, ale i žáci. A ačkoli je požární 
útok sám o sobě divácky atraktivní a pro 
soutěžící výzvou, soutěž nesoucí název 
Rostoklatské rozstřely přináší soutěžícím 

ještě větší motivaci a pro diváky je ješ-
tě lepší podívanou. Při rozstřelech totiž 
běží dva soupeřící týmy současně k cíli 
a vyhrává zkrátka ten, který je při zasaže-
ní terče rychlejší. Ten také postupuje do 
semifinále, čtvrtfinále, a ve finále se uká-
že, komu se právě ten který rok zadařilo.

Rostoklatší hasiči nastoupili letos do 
soutěže ve 3 kategoriích – v kategorii 
přípravky, mladších žáků a žen. A přesto-
že bylo na všech zúčastněných znát plné 
nasazení, na stupních vítězů se objevili 
pouze soutěžící z přípravky, v ostatních 
kategoriích jsme tento rok skončili na 
nižších příčkách. Ale radost ze soutěžení 
a dobrá atmosféra na závodech nám vů-
bec nedovolily být smutní. Navíc jsme 
měli značnou podporu ze strany místních 
fanoušků. Děkujeme za ni.

Co by to bylo za společenskou udá-
lost, aby nebylo připraveno občerstve-
ní pro diváky a závodníky... Ve stánku 
bylo k dostání grilované maso, klobásy 
a párky, děti si celý den pochutnávaly na 
párcích v rohlíku a hranolkách. Pivo a to-
čená limonáda tekly, dá se říct, proudem. 
Všechny děti navíc díky našemu spon-
zorovi cukrárně KARKADÉ, která bude 
otevřena v sobotu 14. 6. 2014 v Čeláko-
vicích, dostaly kopeček výborné domácí 
zmrzliny zdarma. 

Ráda bych nyní využila možnosti 
a poděkovala našim partnerům a po-
mocníkům, bez kterých bychom závody 
jen těžko v takovéto kvalitě uskutečnili. 
Děkuji sportovcům za zapůjčení hřiš-
tě, děkuji Míše Havrdové za zapůjčení 
hospody, děkuji rybářům a myslivcům 
za zapůjčení stolů a židlí, děkuji Radce, 
Milanovi a Petrovi Svatoňovým a také 
Petrovi Kopáčkovi za zajištění přípravy 
a výdeje občerstvení a děkuji Jakubovi 
Hamtákovi za pomoc ve výčepu. Dík 
patří též rodině Kubelkových, a to za 
darování brambor na přípravu hranolek. 
Děkuji i všem ostatním, kteří jakkoli 
přispěli k bezproblémovému průběhu 
akce, a samozřejmě i všem zúčastně-
ným místním hasičům. Na závěr bych 
chtěla vyzdvihnout obětavou pomoc na-
šich spoluobčanek - paní Mokošínové, 
Kolankiewiczové a Šmídové. Ve chvíli, 
kdy jsme prodávali poslední porce hra-
nolek a kdy Milan Kubelka nabídl další 
pytel brambor ke spotřebě, nabídly se 
tyto ochotné dámy, že nám ty brambo-
ry oloupou. A tak měli ostatní diváci 
a i všichni závodníci možnost vidět, jak 
se v případě potřeby dokáže najít řešení 
a že obyvatelé obce dokážou táhnout za 
jeden provaz.

Jana Kašová, starostka SDH 

Hasičské závody v Rostoklatech

Vítání občánků
V úterý 24. června 2014 
od 17 hod proběhne 
v kulturním domě 
vítání nových občánků. 
Přivítáme šest chlapců 
a dvě dívky. 

Jubilea
Jaroslav Nekolný, 
Renata Fenclová, 
Zdeňka Nekolná,  
Bohumil Šmejkal,  
Petr Hamták,  
všichni z Rostoklat

kulaté výročí: 
Jaroslav Ertl,  
Danuše Poláková 
z Rostoklat

Stav účtu
ke dni 31. 5. 2014  
431 172,75 Kč 
Přispěli: 1 200 Kč   
Antonín Pácal, 
1 900 Kč Stanislav Lánik 


