
Ze zavedení mobilního rozhlasu v obci máme radost. Těší nás zájem 
a jsme rádi, že naše snaha nezůstala bez odezvy. Jen připomínám, 
že nejvýhodnějším používáním Mobilního Rozhlasu je mít 

nainstalovanou aplikaci přímo ve Vašem mobilu. Aplikace Vám sama 

v  případě přidané aktuality na naše stránky zašle upozornění na nové 
informace. Ne všechny zveřejněné aktuality na webu přes sms posíláme. 
Do sms zprávy se snažíme poslat jen to opravdu nejdůležitější, ale kolem 
nás se toho zajímavého děje mnohem více. Stažení aplikace je snadné 
a registrace je hotova ve třech krocích.

Do Vašeho chytrého telefonu si nainstalujte aplikaci Mobilní Rozhlas  
poté zadejte obec Rostoklaty, vyplňte registraci (ideálně kompletní – 
email, telefonní číslo, jméno) a to je celé  
• Pokud jste se registrovali pomocí našeho formuláře, stačí, když 

po instalaci aplikace v mobilu, zadáte telefonní číslo a registrace 
provedená námi se propojí s vaší aplikací v telefonu.

• V  případě, že máte zaškrtnutu volbu Rostoklatský Zvěstovatel 
a nemáte v registraci (ať už z aplikace nebo formulářem od úřadu), 
nelze Vám vydání Zvěstovatele zasílat v  elektronické podobě. 
Jestliže máte zájem a  nechcete nebo nemáte aplikaci v  mobilu, 
zavolejte a email doplníme. Pokud máte aplikaci v mobilu, vyplňte 
prosím celou registraci včetně emailu. V  případě, že nechcete 
zasílat Zvěstovatele na email, bylo by prima toto z  registrace 
odstranit. Opět nám to stačí nahlásit anebo sami v aplikaci volbu 
Rostoklatský Zvěstovatel odebrat.

Nezapomeňte, prosím, také předvolby v aplikaci nastavit: Nastavení 
účtu – Odběr zpráv z měst a obcí – Rostoklaty – Odběrové skupiny

    
Stále se i my s tímto nástrojem učíme pracovat a snažíme se zprávy co 

možná nejméně duplikovat, tak aby nechodila jedna zpráva několikrát. 
Stále platí, že stávající sms systém (sms zpráva do mobilu) bude 

pokračovat, nicméně budeme rádi, když na aplikaci v mobilu přejde co 
možné nejvíce občanů. 

Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, třeba i s instalací aplikace, 
jsme tu pro Vás k dispozici a rádi Vám pomůžeme.  (Mája)

Slovo starosty

Hurá prázdniny

Nadcházející období letních měsíců 
bývá někdy označováno „okurkovou 
sezónou“. Období, ve kterém se 

zpravidla nic zásadního neděje, a tak se 
média zajímají o život celebrit, o útoky 
žraloků na turisty a o jiné senzační zprávy. 
Nejvýraznější zprávou bylo v nedávné době 
řádění tornáda, které ničivě zasáhlo několik 
obcí v Jihomoravském kraji. Pár hodin bez 
elektřiny, polámané větve a převrácené 
trampolíny, to byly následky vichřice v našem 
regionu.  V Jihomoravském kraji měla 
vichřice mnohem děsivější následky. Ztráty 
na životech, stovky zraněných, zcela zničené 
domy. Zastupitelstvo obce Rostoklaty na 
svém zasedání dne 28.6. 2021 projednalo 
a schválilo dar na pomoc postiženým obcím 
ve výši 50 000 Kč. Mnozí z nás měli možnost 
vidět záběry z míst zasažených tornádem a číst 
příběhy místních obyvatel. Po celé republice 
se zvedla vlna solidarity, je úžasné, kolik lidí 
přispělo fi nančně, materiálně nebo pomohli 
prací v místě neštěstí. Dobří lidé se našli 
i v Rostoklatech, a tak se vypravila skupina 
dobrovolníků, kteří přivezli nářadí a stavební 
materiál a několik dní na místě pomáhali. 
Více se dočtete v článku od Pavla Tesárka. 
Jemu i ostatním dobrovolníkům, které kolem 
sebe zorganizoval, bych na tomto místě chtěl 
poděkovat za pohotovost a ochotu, se kterou 
odjeli pomáhat do nejpostiženějších míst. 

U vichřice se ještě na chvíli zastavme. 
Jednotka SDH Rostoklaty byla ve 
čtvrtek 24. 6. v časných ranních 

hodinách povolána k odstranění padlého 
stromu přes silnici spojující Rostoklaty 
a Tuklaty.  Profesionální jednotky hasičů 
měly tou dobou práce nad hlavu, výpomoc 
dobrovolných hasičů přišla vhod. Jsme rádi, 
že jako obec disponujeme aktivní jednotkou, 
kterou se snažíme i patřičně dovybavovat. 
Zde se uplatnila nejen nově zakoupená řezací 
technika, ale také kurz na obsluhu motorové 
pily a rizikového kácení, který členové jednotky 
absolvovali na podzim loňského roku. Ke 
všem výjezdům není potřeba jezdit velikou 
cisternovou stříkačkou, v případě JSDH 
Rostoklaty dokonce veteránem studené války 
„Trambusem“ CAS 21. K zásahům, jako je 
například kácení či odklízení padlých stromů, 
čerpání vody ze zatopeného sklepa, zajištění 
rizikových předmětů, evakuaci osob apod., se 
nově využívají doprovodná vozidla, nejčastěji se 
jedná o vícemístné dopravní automobily. A na 
jeden takový DA (dopravní automobil) se již 
nyní mohou těšit i naši hasiči. Obec Rostoklaty 
byla úspěšná v žádosti o dotaci na pořízení 
nového DA. Nyní už máme konkrétní údaje, 
bude se jednat o Ford Transit, veřejnou zakázku 
vyhrála s nejnižší podanou nabídkovou 
cenou ve výši 819.524,- Kč bez DPH fi rma 
Auto Trutnov. Výše dotace je 450.000,- Kč od 

Ministerstva vnitra a dalších 300.000 ,- Kč 
dofi nancovává ze svého rozpočtu Středočeský 
kraj, zbytek je podíl obce Rostoklaty. Adekvátně 
vyzbrojenou, vystrojenou a vycvičenou 
jednotku hasičů považuji za přínos a věřím, 
že i Vy, naši spoluobčané, tento fakt vnímáte 
podobně. Samozřejmě si přeji, aby důvodů 
k výjezdům bylo co nejméně. 

V tomto vydání RZ Vás kolegyně 
Marktéta Reichová bude lákat, abyste 
se přidali k mobilnímu rozhlasu. A já 

bych se k ní rád přidal. Ve čtvrtek, po té strašné 
vichřici, mohli ti, kteří se již k mobilnímu 
rozhlasu přihlásili, zaznamenat, že jim 
přišla SMS zpráva od mobilního rozhlasu 
s informací o výpadku el. proudu. Jak jsem již 
psal v minulém RZ, hromadné SMS je stále 
obtížnější posílat, protože mobilní operátoři 
tyto postupy blokují. Aby bylo zasílání zdarma, 
využívám soft ware v počítači, ke kterému 
musím být připojen s telefonem. V případě 
výpadku el. proudu byl ale tento systém 
nepoužitelný, proto jsme nechali informaci 
poslat přes mobilní rozhlas. 

Přeji všem našim čtenářům krásné léto, 
čistou vodu v bazénu, která nebude 
z veřejného vodovodu, a dětem krásné 

a prosluněné prázdniny. 
(Jiří Mokošín)

Po více než roční odmlce společenských 
a  kulturních událostí jsme uspořádali 
v  sobotu 26.  6.  2021 od 16:00 před 

hasičskou zbrojnicí akci s  názvem Hurá 
prázdniny aneb letní zábava. K tanci i poslechu 
nám hrála skupina FIBI Music, počasí se i přes 
drobný deštík vydařilo.

Pro děti byly připraveny různé soutěže 
a  hry, např. chůze na chůdách, hod na dráčka 
Soptíka a  vajíčko na lžíci. V  improvizované 
malířské dílničce si děti mohly namalovat 
obrázek. Veškerou dětskou zábavu zajišťovali 

naši starší žáci. Dále si mohli nechat děti změnit 
obličej v  různá stvoření např. kočka, Batman, 
Spiderman, malovala se i  duha, kytičky a  jiné 
ornamenty na ruce i nohy.

Zároveň zde probíhala ukázka hasičské 
a  zemědělské techniky. Děti si mohly prolézt 
a  vyzkoušet jak hasičské auto, tak i  přistavený 
traktor od místního zemědělce. Nejvíce 
děti lákaly houkačka a  klakson. Jako veliké 
překvapení jsme připravili pro děti „stříkání 
z proudnic“, které používáme k zásahu.

Také nabídka jídla a pití byla bohatá: domácí 

langoše a hranolky, krkovička, klobása a párek 
v  rohlíku. Výborně vychlazený Kozel, točená 
limonáda a spoustu dalšího dobrého pití.

Vzhledem k  situaci jsme sobotní akci 
pojali jako pomoc lidem na Moravě, které 
zasáhla živelná pohroma. Veškeré dobrovolné 
vstupné a spropitné poputuje do postižených 
oblastí. Vybraná částka činí 22 016 Kč a byla 
zaslána na účet Českého Červeného kříže. 
Moc děkujeme všem, co dorazili a  přispěli 
jakoukoliv částkou.

kolektiv SDH Rostoklaty
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JUBILANTI
květen
z Rostoklat
Škrétová Blanka 
Hrábková Jana
Beránková Zdeňka
Nezavdalová Jaroslava
Vintrová Jaroslava
Domitreková Alena
Navrátilová Miloslava
Budař Pavel
Šabaka Miloslav
Nedvěd Pavel
Vavrek Jan
Navrátil Josef
Novotný Zdeněk
Jougl Václav
Kmoch Jaroslav
z Nové Vsi II
Gregušová Jana

červen
z Rostoklat
Nekolná Zdeňka
Fenclová Renata
Vopěnková Alena
Poláková Dagmar
Šmejkal Bohumil
Hamták Petr
Jougl Jiří
Svoboda Karel
Polák Emil
z Nová Vsi II
Štěpánová Jana

Zemřeli
Jindřiška Kolankiewiczová

UPOZORNĚNÍ
Úřední hodiny OÚ v době 
letních prázdnin:
Pondělí: 
8–13 a 17–19 hod.
Středa:  
8–13 hod.
V termínu 16.–20. 8. 2021 
dovolená. 
Individuální schůzky lze 
sjednat po telefonické 
domluvě.

SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU
Pod záštitou TJ 
Rostoklaty proběhl 
dne 15. 5. 2021 sběr 
železného šrotu. Z obou 
obcí se odvezlo 2,1 tun 
železného šrotu. Výtěžek 
z akce bude použit 
na chod fotbalového 
klubu. Moc děkujeme za 
podporu.

Upozornění: Uvedená forma 
zveřejňování jubilantů je v souladu 
se Směrnicí na ochranu osobních 
údajů (GDPR). Pokud si nepřejete 
být uváděni vrubrice Jubilea, 
sdělte nám to osobně v kanceláři 
OÚ Rostoklaty čp.32, e-mailem: 
obec@rostoklaty.cz nebo telefonic-
ky na tel.: 321 672 721.
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Pár postřehů

Noc Kostelů
Již třetím rokem se náš kostel 

zapojil do celorepublikové 
akce Noc Kostelů. Akce má 

za jako jeden z  cílů vzbudit zájem 
o společenskou a kulturní hodnotu 
kostelů a  prezentovat kostely jako 
důležitou součást společenského 
života obyvatel a  poukázat také 
na jejich kulturní hodnotu. 
Zpřístupnění běžně nepřístupných 
míst a  atmosféra noci dávají 
příležitost oslovit veřejnost nejen 
v souvislosti s církví. Brána kostela 
sv. Martina se otevřela 28. května 
úderem osmé hodiny večerní. Akce 
se těšila i  přes epidemiologická 
opatření vysoké návštěvnosti 
a  lidé měli možnost se podívat na 
Klatovskou Madonu, která byla 
umístěna zpět na svoje místo ke 
kostlivcům.  (Mája)

Opatření pro zklidnění 
dopravy v obci Rostoklaty

Odpady – zdražení se příští rok 
nevyhneme, ale někteří možná ušetří

Soustředění mladých hasičů

V Rostoklatech se opět střílelo, 
pachatel stále uniká spravedlnosti!

První je  postřeh k  placení tlakové kanalizace, 
protože peníze jsou až na prvním místě: Pokud 
Vám v průběhu roku přijde od starosty  hromadná 

SMS s  informací, že naleznete v  mailu či schránce 
fakturu za stočné, ale faktura Vám žádná nedorazila, 
nejspíše to bude tím, že platíte jednou ročně, na začátku 
roku. Při uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod si 
každý mohl zvolit, zda chce platit jednou, dvakrát nebo 
třikrát ročně. SMS s informací o další fakturaci posíláme 
hromadně na všechny kontakty, ale není určena všem. 
Proto nám pak s hrůzou voláte, že nám asi dlužíte, ale 
nemáte fakturu. Dlužníkům, kteří se s platbou opozdili, 
se včas ozveme sami, nebojte se. Chcete-li změnit četnost 
fakturace, kontaktujte kancelář OÚ.

Druhý postřeh je o  červené kontrolce a  výpadcích 

el. proudu: Není to pravidlem u  všech odběratelů, ale 
při přerušení dodávky elektrické energie, případně 
vyhození jističe u  Vás v  nemovitosti, může spadnout 
jistič v  ovládací skříňce čerpadla tlakové kanalizace. 
Vy to poznáte tak, že Vám jasně svítí červená kontrolka 
signalizující poruchu (hladina splašek v  jímce je nad 
druhým plovákem), my to poznáme tak, že nám na 
ČOVku přiteče podezřele nízký nátok odpadních vod. 
V  tomto případě stačí přibližně ve středu ovládací 
skříňky zatlačit černé tlačítko tak, aby sousední, 
červené tlačítko vystouplo. Pokud byla hladina v  jímce 
vysoko, začne svítit i zelená kontrolka (signalizuje právě 
probíhající čerpání), po vyčerpání by neměla svítit 
ani jedna z  kontrolek. Někdy mohou slabě kontrolky 
prosvěcovat, to ovšem není na závadu.  (Moko)

Dne 10. 6. došlo k  realizaci 
vodorovného dopravního značení 
(VDZ) v  centru obce Rostoklaty. 

Obec nechala zrealizovat toto značení 
za účelem zklidnění dopravy v  místech, 
která považujeme za riziková z  hlediska 
pohybu osob na silnici. U  budovy OÚ 
s prodejnou potravin se jedná o tzv. opticko-
psychologickou brzdu (zhušťující se pruhy 
na vozovce, které mají mít účinek zpomalení 
vozidla řidičem). V úseku u kostela a hlavně 
autobusové zastávky přibylo klasické VDZ 
upozorňující na pohyb dětí.

Další ”malůvky na silnici” přibydou 
u  dětského hřiště, zde dojde k  realizaci 
až po opravě povrchu komunikace. 
Silnici směrem na Břežany „zklidní“ nově 
plánovaná zastávka autobusu a  plánovaný 
přechod pro chodce. 

V prosinci roku 2020 Poslanecká 
sněmovna schválila rozsáhlý balíček 
odpadové legislativy, který navzdory 

nesouhlasu Senátu nabyl účinnosti již 1. ledna 
2021. Nebyl tak prakticky žádný čas se na změny 
připravit. Naštěstí pro rok 2021 platí přechodné 
ustanovení, díky kterému můžeme poplatek za 
odpad vybírat „jako za stara“ – tedy od každého, 
kdo se v obci fyzicky zdržuje a produkuje odpad. 
Nově, nejen díky zákonu o  odpadech, ale také 
kvůli novele zákona o  místních poplatcích, si 
obce budou muset zvolit mezi dvěma způsoby 
výběru poplatku za odpad. 

První způsob je Poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství,  tzv. kapitační 
platba – platba každého občana s přihlášeným 
trvalým pobytem v obci, a druhý možný způsob 
je Poplatek za odkládání odpadu z  nemovité 
věci. Zde si obec bude muset dále zvolit, co bude 
základem pro výpočet poplatku – zda bude 
odvozen od váhy odevzdaného odpadu, objemu 
odpadu nebo kapacitou soustřeďovací nádoby 
(objem popelnice). Oba dva způsoby nejdou 
kombinovat. U  prvního způsobu lze spatřit 
pozitivum v  tom, že by se o  tolik nezměnilo 
oproti zaběhlému způsobu. Doposud platil 
každý občan – producent odpadu – 600 Kč na 
rok. Tuto částku jsme navrhovali pro rok 2021 
zvednout na 800 Kč, ale zastupitelstvo obce 
ji neodsouhlasilo. Nyní je zřejmé, že pokud 

chceme finanční spoluúčast obce udržet na 
rozumné úrovni, navýšení je nevyhnutelné. 
Negativum spatřujeme ve faktu, že poplatek 
nelze vybírat od osob, které se zde zdržují, 
odpad produkují, ale nemají přihlášený trvalý 
pobyt. A  takových osob není v  obci málo. 
Z  jejich daní nejdou do obecního rozpočtu 
žádné příjmy, ale čerpají výhod života v obci. Na 
druhou stranu bychom poplatek měli vymáhat 
po občanech, kteří zde mají trvalý pobyt, 
ale v  obci se nezdržují a  odpad neprodukují. 
Některé osoby lze od poplatku osvobodit (což se 
jeví jako rozumnější, než z nich složitě vymáhat 
dlužné částky). Tím se ale nevybere potřebná 
část finančních prostředků, a obec by buď odvoz 
odpadu dotovala z velké části z rozpočtu, nebo 
by musela razantně navýšit poplatek pro každou 
osobu. Takže ve výsledku by občané s  trvalým 
pobytem dopláceli na osoby, které se v  obci 
zdržují, ale trvalý pobyt mají v jiné obci. 

Momentálně se nám jako spravedlivější jeví 
druhý způsob výběru poplatku, tedy za odpad 
odevzdaný z nemovitosti, kdy by základem pro 
výpočet výše poplatku byla kapacita nádoby. 
I  zde nelze přehlížet negativa. U  některých 
nemovitostí by si majitelé museli pořídit nové 
nádoby na SKO. Z vlastní zkušenosti ale víme, 
že pokud se zodpovědně třídí, komunálu 
se vyprodukuje minimální množství. Větší 
množství směsného komunálního odpadu pak 

vzniká v  rodinách s  malými dětmi – zde se 
jedná o dětské pleny, ale to je sezónní záležitost, 
a  jak trefně říká kolegyně Markéta: „Kdo chce 
opičku, musí mít na banány“. Asi nejvíce by se 
zavedení poplatku vztaženého k objemu nádoby 
dotklo nemovitostí, kde se topí uhlím a v domě 
žije malý počet osob. V těchto případech by si 
majitelé nemovitosti museli objednat takový 
objem nádoby, který jim opravdu vystačí. 
Případně by byla možnost přiobjednání 
mimořádného vývozu nádoby, např. v  topné 
sezóně. 

Současný stav lze vnímat jako nespravedlivý. 
Jsou v  obci nemovitosti, kde na tři lidi mají 
dvě popelnice o objemu 240 l, na druhé straně 
jsou zde rodiny, které se v pěti lidech vejdou 
do malé nádoby o objemu 120 l. Takže první 
rodina potřebuje na hlavu 160 litrů, druhá 
pouze 24 litrů. Pozitivum druhého způsobu 
výběru poplatku lze spatřit ve skutečnosti, že 
kdo zodpovědně třídí a  snaží se omezit svojí 
produkci odpadu, ušetří. Kdo do popelnice 
sype suť, plasty, trávu ze sekačky a stěžuje si, že 
mu objem nestačí, nepochopil systém třídění 
odpadu. Pro jaký způsob výběru se obec 
rozhodne a  jaká bude jeho výše, bych nyní 
nerad spekuloval, vše bude na rozhodnutí 
zastupitelstva obce. Tímto článkem Vás chci 
připravit na chystanou změnu, která nás pro 
rok 2022 čeká a nemine. 

Od 11. 6. do 13. 6. jsme odjeli s hasičskými dětmi 
na víkendové soustředění do Krasnice nedaleko 
Přelouče. Sraz jsme měli v 16:00 na hřišti. Dětí 

se sešlo 24 a už se moc těšily na další dobrodružství. Na 
místě se nám dostalo vřelého přijetí, protože už nás tam 
všichni znali. Děti se ubytovaly a nachystaly na večeři, 
ke které byly špagety.

V  sobotu jsme měli naplánovaný 15 km výlet 
na Čertovy skály a  na svačinu s  sebou jsme dostali 
řízek. A  které z  dětí by nemělo rádo řízek!!! Během 
výletu bylo dost horko, ale při zpáteční cestě nás 
osvěžil krátký déšť. Zároveň jsme nedaleko naší 
chalupy objevili krásné koupání s  dětským hřištěm 

a  občerstvením, kde jsme dětem koupili zmrzlinu 
a  my dospělí jsme se osvěžili „letním nápojem“. 
Myslím, že výlet jsme si užili a příjemně unavení jsme 
se vraceli do naší chalupy. Po večeři jsme ještě zvládli 
vybíjenou či fotbálek.

V  neděli jsme ještě stihli jeden krátký výlet 
k  památníku padlých vojáku v  obci Krasnice. 
Následoval oběd a už se začali sjíždět rodiče pro své 
ratolesti.

Víkendové soustředění se jako vždy vydařilo a už se 
moc těšíme na další letní soustředění, které se bude 
konat na konci července v Jeseníkách.

Za SDH Rostoklaty Simona Vavreková

Takto bulvárním nadpisem článku bych 
rád zaujal Vaši pozornost k  faktu, 
že v  obci máme střelce, který svým 

počínáním ohrožuje zdraví osob a  zvířat ve 
svém okolí. Ve čtvrtek 24.  6. v  odpoledních 
hodinách se skupina tří našich obyvatel stala 
svědkem události, kterou je těžké pochopit. 
Jejich poklidný rozhovor na chodníku 
přerušila diabolka o  průměru 5,5 mm, která 
kolem nich v těsné blízkosti prolétla a narazila 
nejspíše do fasády domu. Po chvilce hledání 
byl projektil nalezen, viz. přiložené foto. 
Jelikož mi oznámení připomnělo události 
z května loňského roku, kdy v té samé lokalitě 
došlo ke střelbě za obdobných podmínek 
a v obci byl zvýšený výskyt koček postřelených 
vzduchovou zbraní, jsem po domluvě se 
svědky kontaktoval místní oddělení PČR 
v  Českém Brodě. Hlídka přijela, vyslechla 
svědky, zajistila důkazy a  sepsala protokol. 
Takže bacha, už jdou po Tobě, neznámý 
střelče.

Jen stěží uvěřit, že by mezi námi byl člověk, 
který střílí vzduchovkou po spoluobčanech, 
případně domácích zvířatech. Osobně si 
snažím celou záležitost vyložit tak, že někdo 

sportovně střílí na terč, což samozřejmě smí, 
nebo střílí po ptácích na stromech a střechách, 
čímž tedy už porušuje zákon. Diabolky, které 
minou cíl, bloudí po vesnici a  dopadají 
v blízkosti osob. Toto počínání je nepřípustné. 
V  ohrožení je zdraví osob, živočichů 
a v neposlední řadě hrozí poškození majetku. 
Současně volně prodávané vzduchové zbraně 
dosahují takových výkonů, že s  nimi není 
nemožné rozbít okno nebo střešní tašku.

Pokud byste někdo měl jakékoliv cenné 
informace, které by pomohly objasnit tento 
případ, můžete se obrátit na starostu obce 
nebo přímo na místní oddělení PČR.

Svoz 
velkoobjemového, 
nebezpečného 
a elektroodpadu

V  sobotu 19. června proběhl 
bez větších problémů sběr 
velkoobjemového, nebezpečného 

a  elektroodpadu. Až na pár drobných 
prohřešků s  odevzdávaným odpadem, 
který šlo ještě separovat, vše proběhlo bez 
komplikací. Pochvalu udělujeme nejen my, 
ale i svozová společnost, která by si prý přála 
svážet více Rostoklat.  Děkujeme za pomoc 
a ukázněnost všem.
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Pokračující práce na výstavbě 
chodníků v Nové Vsi II

Restaurování litinového kříže 
s podstavcem v Nové Vsi II

Oprava tiskové chyby 
z článku Zapomenutý 
urbář Nové Vsi II 
z Rostoklatského 
Zvěstovatele č. 179

Omlouváme se všem čtenářům, ale ne 
úmyslnou chybou vypadla z  článku 
Jana Psoty věta a bez ní bohužel nedával 

článek smysl.
Zde chybějící část: Pro účely článku 

vynechávám z  názvu místní části Nová Ves 
římskou číslici „II“.

Nové Vsi se týkaly naprosto odlišné 
dějiny než jaké prožily Rostoklaty. Nová Ves 
bývala biskupskou a  později arcibiskupskou 
nemovitostí, později bývala králem zastavována 
zasloužilým výprosníkům, ve třech fázích 
své existence se stala součástí majetku 
města Český Brod, dokonce byla několikrát 
exekučně zabavena a v novověku až do zrušení 
patrimoniální správy byla administrována 
kanceláří odlišného panství než Rostoklaty. 
Společné dějiny Rostoklat a Nové Vsi se začaly 
psát až od roku 1960.

Nás dnes bude zajímat vazba Nové Vsi 
na Český Brod. Poprvé patřila do městského 
majetku v  letech 1287–1418, kdy fungoval 
Český Brod jako centrum biskupského a  od 
roku 1344 arcibiskupského panství, k  němuž 
náležely městu nejbližší obce a  části obcí jako 
Břežany (II), Liblice, Nová Ves (II), Bylany, 
Přistoupim, Tuchoraz, Chrást ale i  vzdálenější 
obce Kyje u  samé Prahy, Kozojedy, Štíhlice 
a Oplany na černokostelecku, Bohouňovice (II), 
Onomyšl a  Nepoměřice na uhlířskojanovicku 
a Radovesnice (I) a Zibohlavy na Kolínsku.

Kdybych se zeptal, který spolek nebo 
chcete-li občanská iniciativa vznikly 
v  Rostoklatech jako první, odpovíte 

jistě, že to jsou dobrovolní hasiči, kteří v  obci 
působí od roku 1895. V  Rostoklatech však 
působil ještě starší spolek – Čtenářská beseda, 
která se tak jako hasiči neomezovala pouze na 
domovskou obec, ale působila i  v  okolí. Spolek 
fungoval pouze 10 let a  tak si na tomto místě 
díky dobovému českobrodskému 14deníku Naše 
Hlasy (1884–1888), Českobrodské listy (1885–
1888) a  rostoklatské Pamětní knize (1923–) 
připomeňme jeho existenci.

Nejstarším spolkem v  obci bývala Čtenářská 
beseda v Rostoklatech a okolí založená roku 1884 
osmičlenným ustavujícím výborem. Zajímavé je, 
že ve výboru byli zastoupeni starostové tří obcí – 
Rostoklat, Nové Vsi i  Limuz. Účelem Čtenářské 
besedy byla podpora osvěty, vzdělanosti a  čtení 
knih. Členská základna se průměrně pohybovala 
kolem 30 členů. Na výročních valných hromadách 
spolku se každoročně volilo nové vedení. Dělilo 
se na výbor zajišťující knižní a  periodické tituly 
pro spolkovou knihovnu a  půjčováním knih, 
zatímco zábavní odbor organizoval taneční 
a divadelní zábavy a příjmy ze vstupného užíval 
na doplňování knihovny. Do působnosti besedy 
patřily Rostoklaty, Nová Ves a  Limuzy, ale své 
členy Čtenářská beseda nabírala i  ve vzdálenější 
Praze. Spolkové místnosti k setkávání poskytoval 
spolku Václav Janke v hostinci čp. 41. Beseda si 
zařídila vlastní knihovnu, ale odběrem časopisů 
se postupně zadlužila, což vedlo k zániku spolku.

V  lednu 1884 byl ustaven přípravný výbor 
Čtenářské besedy (poprvé zmíněna 27. ledna 
1884 v  Našich Hlasech), kdy byli zvoleni: 
předseda – František Židlický, starosta obce 
Limuzy; místopředseda – Jan Klindera, 
statkář z  Nové Vsi; jednatel – Václav Novotný 
z  Rostoklat; pokladník – Jan Svoboda, řídící 
učitel v Rostoklatech; knihovník – Josef Nekvasil, 
podučitel v  Rostoklatech; členové: Jan Novák, 
starosta obce Nová Ves; František Mlch, starosta 
obce Rostoklaty a Václav Hoznour z Limuz. 

Zprvu beseda odebírala kromě knih 7 
časopiseckých titůlů: Zlatá Praha, Lumír, Světozor, 
Ruch, Humory, Hospodářský list chrudimský 
a Národní Hospodář, které navýšila o další tituly: 
Osvěta, Hospodářská knihovna, Ottova Laciná 
knihovna a  cestopisné dílo korunního prince 
Rudolfa na 11 titulů. 

V květnu byl ustaven řádný výbor Čtenářské 
besedy ve složení: předseda – František Židlický; 
místopředseda – František Mlch; jednatel – Václav 
Novotný; pokladník – Jan Svoboda; knihovník – 
Josef Nekvasil; členové: Jan Hladík, Josef Prokůpek, 
Jan Klindera. Šestičlenné komité (zábavní výbor): 
František Židlický, Josef Nekvasil, František Mlch, 
František Havel, Josef Prokůpek a Bohumil Strnad. 
Členská základna měla 30 členů – zastoupených 
čtenáři z  obcí Rostoklaty, Nová Ves, Limuzy, 
Břežany a  Tismice. Jednu z  prvních kulturních 
akcí uspořádal zábavní výbor 2. června 1884. Šlo 
o ples v hostinci Václava Jankeho se vstupným 1 
zlatý za osobu, který vynesl výtěžek 39 zl. 87 kr. Za 
rok 1884 nakoupil spolek knihy a časopisy v ceně 
118 zl.

V  únoru 1885 došlo k  obměně výboru: 
předseda – František Židlický; místopředseda 
– František Mlch; jednatel – Václav Novotný; 
pokladník – Jan Svoboda; knihovník – Josef 
Nekvasil; členové: Václav Hoznour, František 
Toman a  Antonín Soukup. Zábavní odbor: 
František Židlický, Josef Nekvasil a Josef Prokůpek. 
Členská základna měla 33 přispívajících členů. 
Spolek měl základní jmění ve výši 36 zl. uložených 
v okresní hospodářské záložně v Českém Brodě. 
V roce 1885 hospodařil s příjmy ve výši 132 zl. 70 
kr., vydaji 89 zl. 54 kr. a hotovostí 43 zl. 16 kr.

Odběr časopisů se navýšil na 14 titulů: Zlatá 
Praha, Světozor, Lumír, Ruch, Osvěta, Cestopis 
korunního prince, Humory, Hospodářský list, 
Hospodářská knihovna, Sborník ilustrovaných 
románů, Ottova laciná knihovna, Libuše, Matice 
Lidu, Přítel domoviny. Stav knihovny: 75 čísel o 90 
svazcích.

Ve druhém roce činnosti podnikla Čtenářská 
beseda větší množství kulturních akcí: 25. 
května 1885 ve 20 hodin taneční vínek v hostinci 
Jana Hladíka v  Limuzích; 23. srpna 1885 
obžínkovou zábavu v sále hostince Václava Janke 
v Rostoklatech a 26. prosince 1885 v 19,30 hodin 
taneční vínek v hostinci Jana Hladíka v Limuzích.

Následujícího roku 6. ledna 1886 proběhla 
obměna výboru: předseda – František Židlický; 
místopředseda – Václav Hoznour; jednatel – 
Václav Novotný; pokladník – Jan Svoboda; 
knihovník – Josef Nekvasil; členové: František 

Toman, Jan Prokůpek a Bohumil Strnad. Zábavní 
odbor zastávali: předseda – Josef Nekvasil; 
místopředseda – J. Prokůpek; jednatel – Bohumil 
Strnad; František Mlch a  Jan Fiala. Členská 
základna měla 26 členů. Výbor se usnesl během 
roku nakoupit knihy a časopisy ve výši 200 zl. 

Během roku spolek odebíral 9 časopiseckých 
titulů: Zlatá Praha, Světozor, Lumír, Osvěta, 
Libuše, Matice Lidu, Přítel domoviny, Ottova 
Knihovna, Hospodářský list. Navrhované Čechy 
nakonec nebyly odebírány.

Z  kulturních akcí víme pouze o  termínu 
konání divadelního představení 22. srpna 1886 
s názvem Opička z besedy. Po té se mělo uskutečnit 
ještě představení Tři ženichové a  taneční zábava 
v hostinci Václava Janke.

Rok 1887 započal 6. února tradičně obměnou 
výboru Čtenářské besedy: předseda – Václav 
Hoznour z  Limuz; místopředseda – František 
Bambásek z  Limuz; jednatel – Václav Novotný; 
pokladník – Jan Svoboda; knihovník – Josef 
Nekvasil; členové J. Prokůpek, Jaroslav Židlický 
a A. Chroust. Zábavní odbor měli na starosti: Jan 
Fiala, Jan Prokůpek, J. Židlický, A. Chroust a K. 
Kraus. Členská základna měla 26 členů. Hodnota 
knihovny činila přes 200 zl. Bývalý předseda 
František Židlický byl výborem za zásluhy 
o spolek jmenován čestným členem.

Během roku odebíral spolek 10 časopiseckých 
titulů: Zlatá Praha. Světozor, Lumír, Ottova 
laciná knihovna, Hospodářský list, Matice 
lidu, Šimáčkovy ilustrované romány, Libuše, 
Českomoravský národní hospodář, Cesta po 
zemích východních od korunního prince Rudolfa. 
Jako další titul rozhodla beseda o  odebírání 
časopisu Bazar.

V lednu 1888 došlo k ustavení nového ročního 
výboru ve složení: předseda – Václav Hoznour; 
místopředseda – František Bambásek; jednatel 
– Václav Novotný; pokladník – Jan Svoboda; 
knihovník – Josef Nekvasil; členové: J. Prokůpek, 
Jaroslav Židlický a Jan Fiala. Zábavní odbor tvořili 
pánové: J. Prokůpek, J. Židlický, V. Špička, K. 
Kraus a Josef Nekvasil.

Z  činnosti víme pouze o  uspořádání jediné 
kulturní akce, a to tanečního věnečku v hostinci 
Václava Prokůpka v  Nové Vsi (čp. 13), který se 
odehrál 2. dubna 1888 od 20 hodin. Vstupné 
činilo 1 zlatý a sál tehdy navštívili kromě předsedy 
Hoznoura a místopředsedy Bambáska tancechtiví 
lidé z  Nové Vsi, Štolmíře, Rostoklat i  Českého 
Brodu.

Činnost Čtenářské besedy v  Rostoklatech 
a  okolí začala po 5 letech zvolna upadat (od 
roku 1889 již nebyly v  otiskovány žádné zprávy 
v  českobrodském tisku). Ještě došlo k  náhradě 
knihovníka, kterým se stal po Josefovi Nekvasilovi 
roku 1892 František Holub. Pro zadlužení však 
došlo roku 1895 k  nevyhnutelnému převzetí 
knihovny obcí, která zaplatila druhy a  spolek 
zanikl. Z  knihovny bývalé Čtenářské besedy 
se stala knihovna obecní, jíž obec v  roce 1914 
nakrátko propůjčila nově zřízené Tělovýchovné 
jednotě Sokol, který měla propůjčeny stejné 
místnosti v  sále hostince Antonína Janke (čp. 
41). Po roce 1918 se tato knihovna přemístila do 
místní školy (čp. 32). Jan Psota

Možná by se více hodil nadpis 
nepokračující práce, protože po 
provedených výkopech, přesunech 

hmot a  navezení části stavebního materiálu se 
veškerá aktivita stavební fi rmy Dopravní stavby 
silnic s r.o. utlumila. A to natolik, že nikdo z fi rmy 
nezvedal telefon starostovi ani osobě vykonávající 
technický dozor. A když už nějaká komunikace 
proběhla, většinou byla formou SMS, jednalo se 
o sliby o brzkém návratu na staveniště nebo výčet 
těch nejoriginálnějších důvodů, proč není možné 
nastoupit: nejdříve to byly vydatné deště, poté 
se nesmělo na staveništi pracovat z  důvodu, že 
nejsou stanovené značky (povinnost zhotovitele), 
onemocnění a nakonec tornádo. 

V posledním vydání RZ jsem ještě optimisticky 
předával informaci od stavbyvedoucího, který 
plánoval mít stavbu hotovou v polovině července. 
Moc mě mrzí, že jsem těmto planým slibům 
věřil a  šířil je dál mezi Vás, mezi naše občany. 
Pomyslný pohár trpělivosti přetekl, když mi 
začali volat dodavatelé stavebního materiálu, 
který si objednala a nechala složit fi rma DSS, ale 

faktury jim nebyly stále proplaceny. Obec však 
za provedené práce řádně zaplatila. Vše vyústilo 
ve schůzku, která se uskutečnila ve čtvrtek 8. 7. 
2021. Schůzky se zúčastnila administrátorka 
veřejné zakázky JUDr. Hana Němečková, 
zástupce fi rmy DSS a  zástupci obce. Stavební 
fi rma požadovala další odklad o týden. Vzhledem 
k faktu, že harmonogram prací nebyl dodržován, 
stavba měla být předána do 25. 7. 2021  a naše 
dosavadní zkušenost s fi rmou nebyla příliš dobrá, 
rozhodli jsme se od smlouvy odstoupit. 

Co to nyní znamená? Bude potřeba znovu 
vyhlásit soutěž, vybrat nového zhotovitele, který 
bude ochotný nastoupit do rozjetého vlaku 
a  dílo dokončit. Případný rozdíl ceny bude 
obec vymáhat po fi rmě, která dílo rozdělala, ale 
nedokončila. Stejně tak případné škody, které její 
činností na místě vznikly. Bude potřeba přizvat 
soudního znalce, aby vše řádně zadokumentoval, 
neboť zpráva technického dozoru investora 
nebude u soudu mít žádnou váhu. Naštěstí není 
v ohrožení dotace – fi nanční příspěvek ze SFDi. 

Proč se toto vše stalo a  kdo za to může? 

Bylo by jednoduché ukázat na starostu a  říct: 
„Ty, tys to podělal. Vybral jsi špatnou fi rmu.“ 
Pokud se můžu na tomto místě ospravedlnit, 
tak bych rád poukázal na fakt, že s  výsledkem 
výběrového řízení vždy musí ještě souhlasit 
zastupitelstvo obce. A i na obranu zastupitelstva 
bych chtěl zmínit, že se jednalo o  veřejnou 
soutěž, přihlásilo se šest účastníků a hodnotícím 
kritériem byla cena. Tuto formu soutěže 
jsem považoval za nejčistší, transparentní 
a s ohledem na omezené fi nanční možnosti obce 
jako prostor, kde se dá ušetřit. Vyhrála nejlepší 
nabídka, účastník doložil reference, projektant 
překontroloval oceněný rozpočet, zda je akce 
takto realizovatelná. Soutěž veřejné zakázky 
nesmí být diskriminační, nemůžeme vyloučit 
někoho jen proto, že se nám nelíbí krátká 
historie fi rmy, barva jeho bot, pleti nebo jeho 
přízvuk. Celá záležitost mě velice mrzí a chápu, 
že pro obyvatelé Nové Vsi II to představuje zásah 
do jejich komfortu. Akci se budeme snažit co 
nejdříve dokončit, ale stále musíme postupovat 
podle zákona. (Moko)

Rádi bychom upozornili, že bude 
probíhat oprava kříže v  Nové Vsi II. 
Z  průzkumu, který jsme si nechali 

zpracovat a  již jsme Vás o  jeho výsledku 
informovali v minulém vydání Rostoklatského 
Zvěstovatele je kříž v  Nové Vsi ve špatném 
skoro až havarijním stavu a  nyní dojde 
k  jeho opravě. Restaurátorské práce budou 
probíhat v  souladu s  průzkumem. Dojde 
k demontáži litinových částí, očištění povrchů 
od nepůvodních nátěrů a  koroze, bude 
provedena náhrada chybějících litinových 
desek, zhotovena nová nosná konstrukce 
z nerez oceli, bude proveden ochranný nátěr, 

očištění a  odsolení povrchu kamene a  další 
práce zajišťující stabilitu a zachování kříže pro 
další generace.

Z  nových prvků přibude kamenná deska 
s nápisem. Tato deska byla rozbita a ztracena, 
nicméně původní text je znám a  možná 
přidáme skrytý odkaz, že rekonstrukce kříže 
byla provedena v roce 2021.

V  souvislosti s  rekonstrukcí bychom 
Vás rádi požádali, abyste se v  okolí kříže 
pohybovali s  opatrností. Nebojte se, že nám 
kříž někdo rozebírá a  likviduje. Prosíme, 
nezasahujte do sanačních prací (např. kámen 
bude obalen v rámci odsolení atp.) (Mája)

Tismice – kulturní dědictví 
Vážení a milí čtenáři, příznivci 

regionální literatury. 
Koncem června 2021 vychází 

po sedmi letech 3. rozšířené vydání 
publikace Tismice – kulturní dědictví 
obce (2014), jež se zabývá dějinami 
románské baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie, kultem tismické 
madony, mobiliářem kostela a  nově 
také poslední generální rekonstrukcí 
2008–2010 a  drobnými objevy, 
učiněnými na počátku 21. století během 
rekonstrukčních prací. Ve spojitosti s dějinami 
kostela se nově setkáme s osobnostmi zvučných 
jmen vídeňského i pražského barokního umění 
– malířskými mistry Josefem Hagerem, Josefem 

Ignácem Mildorferem, Baltazarem 
Ferdinandem Mollem a  mistry 
stavitelství Václavem Antonínem 
Budilem nebo Františkem Dražilem. 
Součástí nové knihy se stane několik 
unikátních fotografi í baziliky – 
snímek Jana Vilíma pořízený před 
rokem 1897, oceloryt Františka 
Lorence z  roku 1851 nebo snímky 
z  evropské centrální databáze 
fotografi í a  umění z  německého 

Marburgu z roku 1935, k nimž obec zakoupila 
publikační licenci. Kniha o  velikosti nákladu 
1 000 ks bude dostupná v  kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Tismicích a v sídle vydavatele na 
OÚ Tismice. Jan Psota

Čtenářská beseda v Rostoklatech

Hladíkův hostinec č. 41 v Limuzích 
u křížku (FOTO: Archiv Miloslav Klicpera)

Jankeův hostinec čp. 41 na výřezu 
pohlednice kolem roku 1900 (FOTO: 
Archiv Miloslav Klicpera)

Budova bývalého Jankeova hostince 
čp. 41 (FOTO: Jan Psota)
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Tornádo na Moravě

Neděle 27. 6. 2021
Budík ve 3:30 bylo třeba hned po zazvonění 

posunout alespoň o 10 minut. „Vždyť jsem ještě 
neusnul a už musím vstávat.“

Babička nám včera napekla řízky, Lenka ráno 
připravila kávu, čaj, hrnky a další jídlo s sebou 
a v 4:30 jsme se sešli u auta ve složení:

• Pavel Tesárek
• Lenka Tesárková
• Honza Pilař
• Michal Fazekaš
• Tomáš (Lenky bratr)
I když na fotkách vypadáme hodně rozespale, 

těšili jsme se, že budeme moci pomoci a budeme 
užiteční. Díky přeskládaným a zkráceným latím 
na přívěsu jsme mohli jet v  pohodě 100 km/h 
a auto s přívěsem skvěle sedělo.

Před 5:30 jsme dorazili na čerpací stanici do 
obce Horky. Zde již čekali členové SDH Mančice 
ve složení

• Radek Sršeň
• Martin Šedivý ml.
• Honza Adamec
Odtud jsem společně jeli směr Mikulčice. 

Zastávku na rychlou kávu a  WC jsme 
udělali u  Devíti křížů a  bez dlouhého otálení 
pokračovali dál. 

Radek měl pokyn sjíždět z dálnice již na 41km 
směrem na Velké Bílovice a do obce Mikulčice 
jet přes Lužice. 

Při projíždění jednotlivých obcí po sjezdu 
z dálnice jsme si říkali: „Tady je to dobrý, tady se 
nic nestalo, jen pár větví na ulici.“ Z ničeho nic 
se před námi objevila zkáza, jejíž obrázky znáte 
všichni z médií. Na vlastní oči nikdo z nás dosud 
nic podobného neviděl. 

Při příjezdu hlídkovalo na mnoha 
křižovatkách a  vjezdech do obcí mnoho 
policistů. Zde nám moc pomohly cedule. I když 
jsme byli na první pohled zastavováni, ale 
jakmile jsme k strážníkovi dojeli „jeďte, já jsem 
si nevšiml, že jste hasiči“ :-)

V  Mikulčicích u  kulturního domu jsme se 
nahlásili řídícímu krizovému štábu a  začali 
s  postupným vyndáváním věcí. Zájem byl 
o nářadí, pohonné hmoty a stavební materiál.

„Oblečení, jídlo, pití, dezinfekce atd. už je 
zde mnoho, odvezte je prosím do Břeclavi nebo 
Hodonína,“ zaznívalo z  úst lidí, kteří se zde 
starají o příjem humanitární pomoci.

Po nahlášení jsme dostali informaci, abychom 

se přesunuli do areálu stavebnin a tam čekali na 
pokyny. „Až bude někdo potřebovat pomoci tak 
vám dáme vědět.“

Jakmile jsme vyložili materiál, došel jsem se 
na krizový štáb zeptat znovu, protože se nám 
nechtělo “jen někde čekat”. 

Nahlásil jsem: „Máme pily, máme střešní 
latě, máme plachty a  přijeli jsme pomoc se 
zabezpečením střech případně s  tím co bude 
potřeba.“ 

Chlapík, mi na mapě ukázal: „Tady stojíme 
a  tady v  té ulici by měli být domy, které bude 
třeba zkontrolovat. Tato ulice už by snad měla 
být průjezdná případně se tam můžeš dostat 
tudy. Tak tam prosím jeďte a  domluvte se 
s místními, co potřebují.“

Parta SDH Mančice byla vyslána na rizikové 
kácení stromů na místní hřbitov. Domluvili 
jsme se, že po dokončení prací na hřbitově 
přijedou za námi. 

My jsme po dohodě s  místním řídícím 
střediskem vyrazili obcí na domluvené místo. 
Když jsme měli možnost na vlastní oči vidět 
následky tornáda dosud známé jen z  televize, 
tajil se nám dech. 

Po příjezdu na místo jsme zaparkovali kousek 
za železničním přejezdem a s  lopatami vyrazili 
do poslední ulice v  Mikulčicích, kde stojí 
(oprava: dříve stály) samé nové rodinné domy. 

Z  kopce jsme sešli ulicí až dolů a  začali 
se ptát místních obyvatel jak jim můžeme 
pomoci. První dotázaný pán měl již domluvené 
pokrývače, takže pomoc nepotřeboval. Odkázal 
nás na paní, která je sama a možná ještě bude 
s něčím potřebovat pomoc. 

S  paní jsme mluvili a  vše nejnutnější již 
měla také zajištěné, než jsme se ovšem stihli 
rozkoukat ujala se nás rodina Rakvicových, 
kterým tornádo nadzvedlo střechu a posunulo, 
pozednici i krov. 

Potřebovali lidi, aby krov bylo možné vrátit 
zpět. Zajistit proti dalšímu pohybu a zabezpečit 
střechu proti dešti. 

Vcházeli jsme do domu a po schodech nahoru 
do podkroví. V  podkroví již nebyly žádné 
pokoje. Kde co bylo se dalo odhadnout jen 
podle různých druhů podlahové krytiny. 

Pomocí kurt, pák, palic a  vrutů jsme po 
krátkém rozkoukání začali společně s místními 
vracet krov na své původní místo. Část naší 
výpravy mezi tím uklízela suť ze zahrady 

u sousedů, kterým z domu zbyly jen obvodové 
stěny. 

Radek Sršeň se svou partou prováděli kácení 
nebezpečných stromů na místním hřbitově. Pak 
se přidali k nám. 

Majitel domu pan Rakvice, na kterém jsme 
nakonec strávili celý den, spadl před týdnem 
z lešení. Měl rozraženou lebku, zlomenou ruku 
a letěla pro něj helikoptéra. 

„Přivezli jsme střešní latě, hřebíky a  další 
nářadí.” Materiál, který zde bude nyní nejvíce 
potřeba, než přijdou na řadu okna a  oprava 
vnitřků. 

S rukou v sádře nosil pan Rakvic střešní latě, 
aby je mohl uložit za domem a měl je připravené 
na příchod pokrývačů. 

Po srovnání a zakrytí střechy jsme potřebovali 
přestávku a udělali jsme pro sebe i místní “raut” 
na schodech. SDH Mančice s sebou měli mnoho 
vynikajících domácích uzenin a  společně jsme 
se na další práci dostatečně posilnili. Pro mě 
byla velkou odměnou možnost, dát si na jižní 
Moravě skvěle vychlazeného Kozla 11 :-)

Rakvicovým jsme sdělili, že bychom rádi 
přispěli finančně, ale přispět chceme konkrétně 
bez prostředníků. Překvapilo nás, když nám řekli, 
že oni jsou v pohodě. „Peníze teď máme, dostali 
jsme něco od známých a dům máme pojištěn.“ 
Hůře dopadli jejich sousedi Martiniakovi 
dům měli těsně před nastěhováním a  neměli 
ho zatím pojištěn, navíc trvalé bydliště mají 
stále v  Hodoníně, takže údajně nemají nárok 
na příspěvek, který byl slibován (informace 
z neděle 27. 6. 2021).

Rodině Martiniakových tornádo sebralo 
jednu štítovou stěnu domu, poničilo střechu, 
všechna okna, fasádu a vnitřní vybavení domu.

Pokud byste chtěli pomoci konkrétně jim, 
můžete poslat peníze na jejich účet číslo 
1650372003/0800.

Z  našeho pohledu je nejdůležitější nyní 
nově přelaťovat střechy a  natáhnout nové fólie 
s  následnou pokládkou krytiny. Dále opravit 
okna. Někde se bude jednat o  výměnu celých 
oken, jinde bude stačit vyměnit zasklení. 

Dále přijdou na řadu práce uvnitř domu 
i  v  jeho okolí. Stále budou potřeba pracovité 
ruce a  je důležité, aby podobné výpravy 
probíhaly i poté, co skončí reportáže o tornádu 
v událostech a internetových zprávách.

(Pavel Tesárek)

V  následujících řádcích se pokusíme 
shrnout naši zkušenost a  postřehy 
z míst zasažených tornádem.

POMOC V OBCI MIKULČICE
Ve čtvrtek 24. 6. 2021
Ve večerních hodinách jsme se dozvěděli 

o řádění tornáda na jižní Moravě.
V pátek 25. 6. 2021
Sledovali jsme podrobně zprávy a  zjišťovali, 

jak bychom mohli pomoci. Lenka přišla hned 
ráno s návrhem na uspořádání sbírky materiální 
pomoci v  rámci obce, kterou bychom do míst 
zasažených tornádem mohli dopravit. 

Kontaktovali jsme starostu Jirku Mokošína, 
který obratem reagoval sdělením, že se 
v  pondělí na Zastupitelstvu pokusí schválit 
dar 50.000 Kč   na pomoc lidem, kteří byli 
pohromou zasaženi. 

Sboru dobrovolných hasičů Rostoklaty jsme 
navrhli přesunout finance z  transparentního 
účtu SDH formou daru na jižní Moravu. Po 
krátké diskuzi bylo domluveno, že na pomoc 
bude odeslán výtěžek z dobrovolného vstupného  
z  akce Hurá prázdniny, která byla plánována 
na sobotu 26. 6. 2021 a současně se v 13 hodin 
domluví v rámci příprav akce,  jaké další kroky 
budou uskutečněny. 

V  médiích bylo možné sledovat, jak se 
vybrané finanční prostředky každou hodinou 
navyšují o  jednotky či desítky milionů korun. 
Dále zaznívalo upozornění, aby do místa 
katastrofy lidé nejezdili. 

Představil jsem si situaci, při které dojde 
k  podobné hrůze v  naší obci. Stojím u  domu 
bez střechy, vše co jsme s  rodinou několik let 
vlastníma rukama budovali je najednou pryč. 
V podkroví nezůstalo téměř nic. Celá republika 
se semkne a posílá peníze, aby nám pomohla. 

Já stále stojím před domem, všude kolem 
ruiny. Nevím kde začít s úklidem či opravami. 
Někdo mi daroval 100 000 Kč, držím je v ruce 
a stojím před svým zničeným domem. 

Na základě této představy jsme se rozhodli, že 
se musíme pokusit pomoci rukama a dovézt do 
místa stavební materiál na zajištění střech, které 
budou v prvním kroku důležité. Současně jsme 
respektovali nařízení a  věděli, že se do místa 
nevydáme bez předchozí domluvy s  místními 
lidmi nebo krizovým štábem. 

Člen SDH Mančice Radek Sršeň informoval 
v jednotkové skupině na WhatsAppu o zahájení 

hmotné sbírky v  rámci jejich SDH a nedělním 
odvozu věcí. 

Spojili jsme se s Tomášem Frantou ze Stavebnin 
DEK, který na FB informoval o  možnosti 
vyzvednutí stavebního materiálu na pobočce 
Stavebnin DEK Hodonín a zjišťovali, zda pomůže, 
když materiál zakoupíme v  Praze a  povezeme 
tam, nebo mají materiálu dost a  stačí jej u  něj 
vyzvednout a dovézt ke konkrétnímu domu.

Celý den jsem zkoušel volat na linku 800 129 921 
a zjistit zda můžeme přijet osobně pomoci, tak aby 
naše pomoc byla potřebná a cílená. Bohužel se mi 
nepodařilo dovolat. 

S  Lenkou jsme se domluvili, že v  sobotu 
ráno nakoupíme zakrývací plachty, střešní latě, 
hřebíky, kladiva a rukavice. Současně se budeme 
během dne snažit dále volat na linku a registrovat 
se s  nabídkou pomoci. Měli jsme romantickou 
představu, že se nám podaří pomoci alespoň jedné 
konkrétní rodině, jednomu domu.

Pokud by se nám nepodařilo zaregistrovat, 
pošleme zakoupené věci alespoň prostřednictvím 
Radka Sršně.

Sobota 26. 6. 2021
V  sobotu před šestou hodinou jsme s  Eliškou 

museli uvolnit přívěs, protože na něm byl naložen 
štěrk a písek. 

Ihned poté jsem vyrazil na pobočku Stavebnin 
DEK v  Chrášťaněch u  Českého Brodu, zavřeno. 
V  sobotu otevřeno nemají. Otočil jsem auto 
a  pokračoval směrem do Kolína. Kolín je velká 
pobočka, určitě bude mít otevřeno :-) Kdybych se 
podíval na internet, ušetřil bych hodinu :-) Kolín 
také zavřeno. 

Po ověření otevírací doby jsem z  Kolína 
vyrazil na pobočku do pražské Hostivaře. Zde 
se mi konečně podařilo něco koupit. Konkrétně 
zakrývací plachty rozměru 10x15m a  8x12m. 
Hřebíky 100mm, kladiva, rukavice.

Střešní latě, bohužel nejsou. Jediná pobočka, 
na které jsou v  okolí k  dispozici je v  pražských 
Stodůlkách. Rozjel jsem se do Stodůlek a  koupil 
zde zbylé zakrývací plachty rozměru 10x15m 
a všechny střešní latě 6x4cm v délce 5m. 

Celkem se nám podařilo sehnat 1326m2 
zakrývacích plachet, 825bm střešních latí + zbylý 
materiál. 

Plný nadšení jsem vyrazil na cestu ze stavebnin 
domů. Při rychlosti vyšší než 70km jsem bohužel 
zjistil, že i když latě váží “jen” kolem 1,5 tuny což 
je polovina nosnosti našeho přívěsu, dokážou 

auto při své současné délce a umístění na přívěsu 
rozhýbat do stran tak, že se aktivuje brzda a přívěs 
na dálnici z ničeho nic zastaví. O komfortu jízdy 
raději ani nemluvě. 

Rychlostí kolem 60km jsem dorazil před 
polednem zpět do Rostoklat (omlouvám se všem 
řidičům, které jsem brzdil).

Od včerejška jsme byli domluveni se sousedem 
Honzou Pilařem a Lenky bratrem Tomášem, že 
pokud to půjde, pojedeme na Moravu společně. 

Odpoledne jsem se spojil s  Radkem Sršněm 
a představil mu náš plán. Radek mi obratem sdělil, 
že je namístě ve spojení s hasiči i koordinátorem 
a  že mi do hodiny zavolá, na který domek 
pojedeme. Ať určitě počítám s tím že jedeme.

Za pár minut volal znovu, že jsme nahlášeni 
a  počítají s  tím, že zítra dorazíme na místo. 
Cílovou obcí jsou Mikulčice, kde se budeme hlásit 
a dostaneme další pokyny. 

Sobotní odpoledne jsme strávili na dlouho 
plánované rodinné oslavě. Po návratu domů 
kolem 20 hodiny jsem si od Marka Soldána půjčil 
magnetické cedule s nápisem HASIČI, abychom 
se sjednotili s SDH Mančice a  společně nám to 
ladilo. 

Se sousedem Honzou Pilařem a  Michalem 
Fazekašem (Rostoklaty) jsme večer na přívěsu 
zkrátili střešní latě o 130cm, které se používají jako 
kontralatě pro přichycení střešní fólie a celý náklad 
přívěsu přeskládali tak, abychom co nejvíce snížili 
těžiště a rozložili hmotnost na celou ložnou plochu 
přívěsu. 

Michal Fazekaš se nabídl, že by zítra chtěl jet 
také pomáhat přímo na místo a tak už jsme měli 
plně vytížené auto. 

Z garáží a zahradních domků jsme snesli lopaty, 
krumpáče, pily, žebřík a další nářadí a vše připravili 
do auta. 

Ranní odjezd byl naplánován na 4:30 a  sraz 
s  SDH Mančice u  čerpací stanice v  obci Horky 
vycházel cca na 5:30.

S  Lenkou jsme se domluvili, že budík dáme 
na 3:30, abychom měli dostatek času na přípravu 
a  případné zabalení věcí, na které se večer 
zapomnělo. 

Večer jsme ulehli do postele kolem  22:30 
a i přesto že jsme potřebovali co nejrychleji usnout, 
nešlo to. Hlavou se nám honily myšlenky, zda 
máme vše potřebné, jak to tam bude vypadat, zda 
tam opravdu nejedeme zbytečně a nebudeme jen 
překážet atp.
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