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Vítání občánků
V polovině června jsme se sešli se šesti 
novými občánky, kteří se v obci narodili 
od 6/2015 do 5/2016, v kulturním 
domě. Přivítali jsme pět děvčat, jednoho 
chlapce a přibližně třicet rodinných 
příslušníků. Po slavnostním proslovu 
a zápisu do pamětní knihy proběhlo 
fotografování, nejprve s rodiči a pak i se 
všemi rodinnými příslušníky. Každá 
maminka dostala květinu a nový občánek 
dárkovou tašku s tradičním tričkem 
se jménem, logem obce a nápisem 
„občánek Rostoklat“ a kosmetiku. Po 
fotografování následovalo neformální, 
přátelské popovídání. Věřím, že hosté 
odcházeli spokojeni a budou dlouho 
na tento slavnostní okamžik v dobrém 
vzpomínat. 
Za pomoc při přípravě a organizaci chci 
poděkovat zastupitelům B. Apltauerové, 
J. Šermauerové, D. Valachovi a účetní 
J. Valachové.

První červnovou neděli se konal již 
potřinácté Den Rostoklat – Den dětí. 

Děti i dospělí se začali scházet před půl 
desátou. Tradičně se na tomto dni podílí 
obecní úřad se všemi místními spolky. 
Myslivecký spolek připravil střelbu ze 
vzduchovky, fotbalisté kop do brány, 
hasiči opičí dráhu a rybáři střelbu na 
balonky, ručkování po laně a lov rybiček. 
Pod rukama Pavly Bumbové se děti 
měnily na motýlky, spidermany a další 
pohádkové bytosti. Pan Jan Košťál svezl 
děti na historickém traktoru Zetor. Po 
ukončení soutěží jsme shlédli sestavu 
mažoretek z Českého Brodu a měli 
jsme možnost nasednout za volant 
popelářského vozu a zástupci svozové 
firmy odpovídali na všetečné otázky 

o odpadech. Dětského dne se účastnilo 
přes 80 dětí. Děkujeme panu Konečnému 
za koblihy, panu Slušnému za jahody, 
paní Albrechtové za sladkosti, panu 
Holinkovi za mycí houbičky. Děkujeme 
všem místním spolkům, paní Bumbové, 
panu Košťálovi, zaměstnancům OÚ 
a zastupitelům za spoluorganizování 
akce. Oslavy dětského dne se opět 
vydařily, návštěvníci odcházeli 
s úsměvem na tváři a to nás velmi těší.

V tomto vydání jsou i příspěvky 
Rybářského spolku a SDH 
o uskutečněných akcích, které byly 
finančně podpořeny z rozpočtu obce.

Slovo starostky

Pokračování na straně 2

Čarodějnice, máje a znovuotevření 
hasičské zbrojnice 
P oslední dubnový den se jako již tra-

dičně nesl ve znamení oslav pále-
ní čarodějnic a stavění máje. Letos tento 
den připadl na sobotu, což umožnilo dob-
rovolníkům vydat se do lesa pro strom 
v ten samý den ráno. Výpravy pro strom 
se zúčastnili muži v doprovodu několika 
dětí. Ty měly možnost vyzkoušet si jíz-
du na valníku i v kabině traktoru. Podě-
kování patří řidiči a majiteli traktoru Mi-
lanu Kubelkovi.

Přípravy prostor před hasičskou zbroj-
nicí započaly v sobotu již v dopoled-
ních hodinách. Bylo třeba připravit vý-
čep, narazit sudy, postavit stany, otřít 
a nachystat stoly a židle, postavit hranici, 
roztočit vepříka na grilu... Premiéru le-
tos mělo nekonvenční pódium pro kape-
lu. Petr Svatoň přišel s návrhem zapůj-
čení své dodávky, jejíž korba zafungova-
la jako improvizované pódium naprosto 
dokonale.

Kapela Skupenství, která se osvědči-
la v rámci letošního Country bálu, přijela 
do Rostoklat s menším zpožděním, nic-
méně nás opět přesvědčila o svých kva-
litách a troufám si říct, že na to dobré se 
zkrátka vyplatí si počkat. 

Dříve, než se muži pustili do stavě-
ní máje, dozvěděli se všichni přítomní 
o rekonstrukci hasičské zbrojnice, kterou 
provedli hasiči svépomocí a na jejíž re-
alizaci, resp. na nákup materiálu získala 

obec dotaci od Středočeského kraje. Sbor 
dobrovolných hasičů obdržel od paní sta-
rostky obce Rostoklaty pamětní desku, 
která bude zmíněnou rekonstrukci připo-
mínat dalším generacím. 

Pak již zazněl povel ke stavění máj-
ky. Její vztyčení dalo zúčastněným mu-
žům tentokrát zabrat. Jako v minulých 
letech, ani letos nepoužili ke vztyče-
ní žádnou těžkou techniku. Vypomoh-
li si opět jen bidly s provazy a žebří-
kem. A právě provazy na dvou bidlech 
nevydržely a přetrhly se. Přihlížející 
i „účinkující“ se tak dočkali chvil na-
pětí. Vše ale dobře dopadlo, Míra Kaše 
jako koordinátor skupiny zafungoval 
bezchybně. 

Pak už nás čekalo zapálení hranice, 
opékání buřtů a veselení se. Sousedé si 
popovídali, kapela několikrát přidávala, 
zazpívali jsme si i zatancovali. Další roč-
ník oslav se mimořádně vyvedl. Dostalo 
se nám poděkování a pochvaly od našich 
spoluobčanů a to nás vždy – jako organi-
zátory – potěší. 

Za SDH Rostoklaty, Jana Kašová

Úspěchy našich malých hasičů
Tento víkend jsme absolvovali další 

kolo hasičských závodů Podlipanské 
ligy, tentokrát v Praze-Horních Měcho-
lupech. Účast byla celkem obstojná. tři 
družstva přípravky, devět družstev mlad-
ších žáků, šest družstev starších žáků, 
dále družstva mužů a žen.

Závody začaly v 9.00 hod., nejdříve 
závodí přípravka. Náš tým ve složení: 
Lukáš Jenšík, Filip Jenšík, Míla Straka, 
Filip Vavrek, Filip Dušek, Matyáš Janků 
a Tereza Čepelková. Ve startovní listině 
jsme měli číslo 2. Po prvním kole to vy-
padalo na celkové druhé místo, ale dru-
hým pokusem dosáhla naše přípravka čas 
31:88 sekund, což je třetí nejrychlejší čas 
letošní sezony. Vyhráli jsme první mís-
to! Taktéž mladší žáci ve složení: Adé-

la Sejrková, Viktorka Janků, Sára Če-
pelková, Adam Straka, Michal Mokošín, 
Anežka Vavreková, Lukáš Vavrek si ne-
vedli špatně. Po prvním kole obsadili tře-
tí místo a nakonec skončili na krásném 
pátém místě!

Po celkovém vyhlášení a předání me-
dailí jsme odměnili děti i my vedoucí 
a rodiče a dovezli je do Nové Vsi na slad-
kou odměnu. Doufám, že nám soutěžní 
tempo vydrží i do dalších závodů.

Moc děkuji všem rodičům za pomoc 
a podporu, svému manželovi a svým 
dvěma kolegům Markétě Svatoňové 
a Mílovi Sejrkovi za neutuchající vá-
šeň pro práci s dětmi a neustálou dob-
rou náladu.

Simona Vavreková



Radka Nováková

ZvěstovatelRostoklatský ZvěstovatelRostoklatský

2 3

Hledáme elektrikáře a opraváře
Obec Rostoklaty, majitel 
a provozovatel kanalizace, hledá 
pro zajištění oprav čerpadel tlakové 
kanalizace elektrikáře a opraváře. 
Proškolení a náhradní díly u firmy 
AQ Spol Roudnice n. L. budou 
zajištěny. Zájemci, kontaktujte 
OÚ k projednání finančních 
a pracovních podmínek spolupráce.  
Kontakt:  
tel. 321 672 721, 724 179 707,  
email: obec@rostoklaty.cz

Hledáme brigádníka  
na sekání trávy
Obec Rostoklaty přijme brigádníka 
na sekání trávy v obci Rostoklaty 
a Nová Ves II. Podmínkou je 
znalost práce s křovinořezem 
a spolehlivost.  
Pracovní poměr na dohodu 
o provedení práce,  
odměna: 100 Kč čistého hod. 
Zájemci, kontaktujte OÚ.  
Kontakt: tel. 321 672 721,  
724 179 707,  
email: obec@rostoklaty.cz

Životní jubilea
červenec
Božena Szalaiová,  
Tibor Menšík,  
Marie Stejskalová,  
Eva Šabaková,  
Jana Lukášová z Rostoklat

Srpen
Alena Soukupová,  
Luboš Křeček, 
Helena Jelínková,  
Jaroslav Svoboda,  
Marcela Menšíková,  
Václav Drbal ml.,  
Božena Budařová,  
František Horký,  
Josef Lukáš z Rostoklat

Boris Buss z Nové Vsi II

kulaté výročí: 
Antonín Libich, z Rostoklat

V červnu zemřely: 
paní Růžena Mokošínová  
a paní Jindřiška Tůmová z Rostoklat

Stav účtu
Stav účtu k 30. 6. 2016 je 
55 467,50 Kč

Nově přispěly: 
Horčičková Jarmila 100 Kč, 
Škopová Ludmila 200 Kč

Slovo starostky

Rušení kamenných poboček 
České pošty v malých obcích

Sbírka Diakonie Broumov
Vážená paní starostko, vážení občané, obracíme se na Vás s prosbou o uspořádání 
mimořádného sběru použitého ošacení a potřeb do domácnosti z důvodu vzrůstajících 
požadavků na poskytnutí materiální pomoci. Bohužel, díky komerčním firmám, které 
mají všude rozestavěny kontejnery, nemáme dostatek materiálu, který bychom mohli 
darovat lidem v době nouze. Jen díky Vašemu solidárnímu přístupu, jsme schopni pokrýt 
aspoň malou část základních potřeb lidí, kteří budou naši pomoc potřebovat. Přes 
všechny překážky nevzdáváme snahu pomoci potřebným, ale věřte, že to dokážeme 
pouze s Vaší pomocí. Děkujeme

Sbírka Se uSkuteční
od 27. 6. 2016 do 8. 7. 2016
chodba oÚ, roStoklaty č.p. 32

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
  Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
  Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m2, prosíme, 

nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
  Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici 
  Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
  Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou), kabelky, batohy, drobné 

předměty z domácnosti
  Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
  Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
  Knihy, časopisy

Pokračování ze strany 1

Bohužel ani letos jsme neuspěli 
s naší žádostí o dotaci na výměnu 

oken z Programu Středočeského kraje 
z FROM. Naše žádost splňovala všechny 
formální záležitosti, ale objem peněžních 
prostředků v uvedeném programu nestačil 
ke schválení dotace pro naši obec.

Jeden obecní pracovník s jednou 
pomocnicí nestíhají sekat tak, jak 

bychom si všichni představovali. Velmi 

deštivé počasí, které se střídá s tropickými 
vedry, pracovní vytížení obecního 
zaměstnance na kanalizaci a ČOV, ale 
třeba i zdravotní stav a další vlivy jsou 
podepsány pod současným stavem 
obecní zeleně. Velmi chceme poděkovat 
těm z vás, kteří nečekají, až jim obec 
trávu poseká před domem a svou prací 
výborně reprezentují sebe, ale i obec. 
V okolních obcích se o zeleň starají min. 
4 i více pracovníků. Žádost na Úřad práce 
o zvýšení počtu pracovních míst nám byla 

zamítnuta, ale přiznejme si, že občané 
evidováni na ÚP nemají o tuto práci 
zájem. Rozhodli jsme se, že současnou 
situaci vyřešíme brigádníkem.

Vážení čtenáři našeho Zvěstovatele, 
přejeme Vám krásné a slunečné 

léto, všem dětem prázdniny plné 
nezapomenutelných zážitků, hlavně žádné 
úrazy a šťastné návraty domů.

Vám občanům se může zdát, že nadále 
nejsou problémy se zachováním po-

bočky České pošty v Rostoklatech. Opak 
je pravdou a zástupcům České pošty od-
mítáme jednání o zrušení kamenné poboč-
ky a zřízením Pošty Partner. Sledujeme od-
borné debaty a obrátili jsme se na Sdružení 
místních samospráv ČR. 

Níže uvedený text jasně a stručně popi-
suje současný stav a názory starostů. Se 
souhlasem šéfredaktora uveřejňujeme člá-
nek z časopisu Moderní obec.

Je projekt Pošta Partner za 
stávajících podmínek smysluplný pro 
obce ?
Celkem 200 partnerských poboček v rámci 
projektu Pošta Partner plánuje letos otevřít 
Česká pošta, státní podnik. Redakci Mo-
derní obce to sdělil její mluvčí Ing. Maty-
áš Vitík. To rozhodně není malé množství, 
uvážíme-li že od roku 2009 do roku 2015 
bylo takto na pošty Partner převedeno 57 
kamenných poboček České pošty (fungu-
jících pošt Partner je celkem 120). Česká 
pošta chce ve vytváření poštovních franšíz 
(a tedy i v rušení svých klasických kamen-
ných poboček zejména v malých obcích) 
očividně přidat na tempu. Poštou Partner 
v rámci franšízy se může stát jak obec-
ní úřad, tak například hospoda či prodejna 
potravin. Česká pošta může snést – a také 
je uvádí na svém webu vyhrazeném prá-
vě projektu Pošta Partner (www.partnercp.
cz) – řadu příkladů, kdy se Pošta Partner, 
tedy jakási franšíza ujala, a to jak na obec-
ních úřadech, tak u soukromých podnika-
telských subjektů.

Přesto zůstává velmi mnoho hlavně 
menších obcí, jimž se příliš nezamlou-
vá, že by měly zajišťování poštovních slu-
žeb na svém území převzít na vlastní bed-

ra. Nebo k tomu ponouknout třeba už zmí-
něného místního hostinského či majitelku 
obchůzku s potravinami. Obce mají nemá-
lo důvodů, proč se jim do projektu Pošta 
Partner nechce vstoupit. Důvody této nevo-
le se mohou region od regionu poněkud li-
šit. Někde dokonce za neochotu obce může 
být nepříliš taktní vyjednávání či nedosta-
tečné informování ze strany regionálních 
představitelů pošty.

Na jednom zásadním důvodu se však 
shodne většina starostů. Česká pošta chce 
rušením svých kamenných poboček v ma-
lých obcích ušetřit velké částky peněz. Ale 
obce převzetím zajišťování poštovních slu-
žeb formou franšízy často – a obvykle ni-
koliv málo, finančně tratí.

Česká pošta se sice odvolává na to, že 
loni na základě usnesení vlády projekt Poš-
ta Partner pro každého zájemce finanč-
ně zatraktivnila. Jenže to bylo, zdá se, za-
traktivnění nedostatečné. A letos se Česká 
pošta k žádnému takovému dalšímu kroku 
nechystá, i když od 1.května opět zvyšuje 
ceny některých svých služeb.

Názor starosty Ing. Jiřího Nekolného, 
z obce Višňová (okr. Příbram)
I naši obec navštívil zástupce České poš-
ty a představil projekt Pošta Partner. Prove-
dl jsem ekonomický rozbor a dospěl k zá-
věru, že odměna nabízená obci tímto stát-
ním podnikem nestačí ani na úhradu polo-
viny oprávněných nákladů.

Obvolal jsem několik provozovatelů 
„partnerských“ pošt z řad obcí a také jed-
noho soukromého „vzorového“ provozo-
vatele. Zatímco obce nákladovou strán-
ku zpravidla příliš neřeší, protože je pro 
ně prioritou zachování poštovních služeb 
na jejich území, soukromník mně sdělil 
řadu zajímavých informací. Uvedu z nich 

jen jednu perličku: Tento soukromník brzy 
zjistil, že provoz poštovní partnerské po-
bočky dotuje z provozu své prodejny. Pro-
to hodlá požádat obec o příspěvek na úhra-
du své ztráty.

Za sebe tvrdím: projekt přesouvá ná-
klady České pošty na partnery. Věci ne-
jsou dotaženy. Partneři dostávají neúpl-
né či zkreslené informace. A byť to Česká 
pošta popírá, využívá strachu obcí z mož-
ného zrušení poštovních poboček na jejich 
území. Proto se obávám, že projekt Pošta 
Partner je v naší zemi životaschopný. Re-
dakce Moderní obce se mě zeptala i na to, 
zda projekt může malým obcím plnohod-
notně nahradit stávající kamenné poštov-
ní pobočky. Odpovídám otázkou: proč by 
měl projekt pomáhat malým obcím něco 
nahrazovat ? Obcím život naopak kompli-
kuje, tahá jim peníze z kapes a připravuje 
je o čas. Zákon o obcích nám stanovuje po-
starat se o vzdělání našich dětí a postarat se 
o odpady. Ostatní úkoly se obce za vlastní 
vzít jen mohou. 

Zřizovatelem České pošty je Minister-
stvo vnitra. To by se mělo postarat o její 
hospodárný provoz. Jsou-li její náklady 
oprávněné a poštovní poplatky nestačí na 
jejich úhradu, je třeba zvednout cenu. Nej-
sou-li však oprávněné, je třeba zjednat ná-
pravu. Ministerstvo vnitra a Česká pošta 
našly jednodušší cestu. Přehodit problém 
na někoho jiného, kdy se může jen stě-
ží bránit. A je jen dobře, že i v této věci se 
mohou obce obrátit na Sdružení místních 
samospráv ČR. Osobně si myslím, že by-
chom měli podat podnět, aby se projektem 
Pošta Partner začal vážně zabývat Nejvyš-
ší kontrolní úřad.

Zdroj: Moderní obec,  
měsíčník vydavatelství ProfiPress s.r.o., 

květen 2016

Rybářské závody v Rostoklatech
Dne 25. 5. se v Rostokla-

tech konaly rybářské zá-
vody. Podle střízlivých odha-
dů se chytání zúčastnilo přes tři-
cet pět závodníků (i když bylo 
jen 25 chytacích míst, ale při 
trochu dobré vůli jde všechno), 
u občerstvovacího okénka jsem 
zaslechl i číslo padesát, ale na 
tomto místě je potřeba brát pro-
nesená slova s velkou rezervou. 

Zřejmě v předtuše velké ná-
vštěvnosti se začali rybáři schá-
zet již v půl sedmé, ačkoli se 
chytání zahajovalo až v osm ho-
din a po vylosování místa se ti 
nejhorlivější dali do zkoumá-
ní místní vody, měřili pH, hle-
dali spodní proudy a někteří ji 
v rámci co možná nejlepší přípravy i ochut-
návali, protože ve hře bylo opravdu hodně, 
jako první cena byla motorová pila, kterou 
každý pořádný rybář potřebuje, může s ní po-
kácet stoletou lípu která mu překáží v naho-
zení, naporcovat štiku, přepůlit žížalu pokud 
se mu nevejde na háček a v neposlední řadě, 
když přijde k vodě s nastartovanou pilou, tak 
vzbudí respekt a má spoustu místa na chytá-
ní. Druhá cena, kvalitní sekera, slouží rybá-
ři k tomu samému, ovšem trvá to o dost déle. 
Třetí cena, rýč, který nejde zlomit, má také 
své využití, ale lípu s ním neporazíte a re-
spekt taky moc nebudí. 

Jak jsem již řekl, chytání bylo nahláše-

no od 8 hodin a přesně v 8.06 
bylo také zahájeno. Během pěti 
minut bylo chyceno neuvěři-
telné množství ryb, zhruba tři, 
což všechny nadchlo a umlče-
lo místní škarohlídy, kteří tvrdi-
li, že jsou tam ryby jen dvě. Po-
časí přálo, ryby braly a u občer-
stvovacího okénka se činila ob-
sluha, již brzy se od grilu linula 
vůně klobás a krkovic, k dostání 
byl popravdě kvalitní guláš a ti 
co neměli hlad, ale jako já spíš 
žízeň, si také přišli na své. 

Ve dvě hodiny závody skon-
čily, ceny byly rozdány, koneč-
ně za ty roky, co chytám, nevy-
hrál pan Žížala a po třetí hodině 
nastoupil na přivezenésvé po-

dium Kamil Emanuel Gott. O tomto vystou-
pení vám mnoho neřeknu, jelikož jsem se 
byl doma převléknout a nečekaně jsem tam 
usnul, ale těm, s kterými jsem o tom mluvil, 
se to líbilo. Teda většině. Holt Kája je jen je-
den. 

O napsání tohoto článku jsem byl jakož-
to bývalý vážený člen a kronikář rybářského 
spolku Rostoklaty požádán předsedou Emi-
lem Přibylem, který zároveň děkuje zastupi-
telům obce za poskytnutý finanční dar v hod-
notě 10 000 Kč, který posloužil k nákupu cen 
pro vítěze, nákupu kvalitních ryb, zaplacení 
kapely a na občerstvení pro děti zdarma.

účastník závodu Lukáš Dobřanský


