
Slovo starosty
Dle indiánského kalendáře je 

červenec měsícem bouří a srpen 
měsícem zrní. Srážkově však červenec 
v našem regionu dosáhl pouze 71,6 % 
dlouhodobého průměrného úhrnu srážek. 
Měsíc předcházející, červen, byl na vodu 
výrazně vydatnější, znamenal 209,8 % (!) 
srážek dlouhodobého průměru. Srpnovou 
zprávu o počasí ČHMÚ zatím nevydal, 

a tak si dovolím jeden postřeh k tomu 
zrní. Při parkování vozidel v okolí 
zastávky ČD respektujte, prosím, vjezdy 
na pole, a to nejen v období žní. Často 
bývají jediné přístupy na pole blokovány 
parkujícími vozidly. Zemědělská 
technika se pak nemůže dostat tam, kam 
potřebuje, a majitel vozidla je zpravidla 
neznámý. 

Léto se s námi pomalu loučí a nastává 
podzim, ze všech ročních období moje 

nejoblíbenější. Malíř Josef Lada na svém 
vyobrazení podzimu zachytil pasáčky sedící 
u ohýnku, kteří pečou brambory v popelu, 
děti, které pouští draka a babičku v šátku, 
která nese na zádech klestí na otop.
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Na přelomu června a července nechala obec 
částečně odtěžit a vymodelovat svah u děts-

kého hřiště v Rostoklatech, který odděluje prostor 
hřiště a provizorní parkoviště u přilehlé komuni-
kace. Svah nepravidelného tvaru byl pozůstatkem 
z dob minulých, kdy tento prostor byl používán pro 
deponování stavebních materiálů a suti. Neměl pra-
videlný tvar a místy z něj vyčnívaly kusy kamenů, 
asfaltu a železobetonu. Soudek s asfaltem byl asi 
nejzajímavější poklad, který se zde ukrýval. Udržo-
vat se dal pouze křovinořezem a i to byla práce dost 
riziková. 

V celé šířce svahu nově vznikly dva snížené 
vstupy pro pohodlnou chůzi z přilehlého parko-
viště, které se díky akci zvětšilo a lze zde nyní 

bezpečně parkovat příčně. Na zmíněném děts-
kém hřišti vnímáme dosud neřešený problém, 
kdy v horkých letních dnech je jen málo mož-
ností úniku před spalujícím sluncem. Lavička 
s košem je sice částečně kryta korunou jasanu, 
ale více stínu zde jen těžko naleznete. Větrolam 
z topolů je již za hranicí své životnosti. Vět-
rolam bychom v budoucnu rádi doplnili výsa-
dbou nových stromů. Zatím však čekáme, jak 
dopadne naše žádost o dotaci na vybudování 
multifunkčního hřiště, to bude mít zásadní vliv 
na prostorové uspořádání lokality. Zároveň ne-
jsou vyřešeny majetkové vztahy. Větší část vět-
rolamu je na pozemku ve vlastnictví ÚZSVM, 
nikoliv obce.  (Moko)

Terénní úpravy u dětského 
hřiště v Rostoklatech

pokračování na straně 2
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O plánovaných odstávkách se Vás snažíme 
včas informovat. Někdy se ale stane, že 
v následku vichřice či jiné nenadálé si-

tuace dojde k neplánované odstávce elektrického 
proudu. Voláte do kanceláře nebo na mobil staros-
ty s dotazy, „kdy že to zase zapnou“ a „proč to 
nejde, co se děje“... Vážíme si Vaší důvěry v in-
formovanost Obecního úřadu, ale Obecní úřad 
ani starosta nemá žádnou soukromou VIP linku 
s ČEZem a tím pádem nikdo nemá lepší informace 
než ty, které naleznete na stránkách ČEZu nebo 
se dozvíte na bezplatné infolince ČEZu: 800 850 
860. Na této lince, nebo případně na portálu www.
bezstavy.cz (bez šťávy) můžete zjistit informace 
o nahlášených poruchách nebo případně sami nah-
lásit poruchu.

Tento článek již v RZ jednou vyšel, ale otisk-
li jsme jej po události z 19. 7., kdy v naší obci 
neplánovaně nešel elektrický proud z důvodu 
požáru na poli v okolí Štolmíře. Alespoň to jsem 
se zpětně dozvěděl. Byl jsem se toho času podívat 
na skautském táboře a hráli jsme hru v lese, při 
které si musíte počínat velice tiše a prohřeškem je 

cinknutí lžíce o ešus, natož nějaké telefonování. 
Po prvních dvou telefonátech šepotem, během 
kterých se mi cca dalších 15 lidí snažilo dovolat, 
mi bylo jasné, že všechny telefonáty mají stejný 
původ, a tak jsem na další sms ani volání nerea-
goval. Tak se na mě za to, prosím, nezlobte, ale 
snažte se pochopit, jak ta situace pak vypadá. 
Proud vypne ve vteřině ve všech nemovitostech 
a ten samý nápad „zavoláme starostovi“ dostane 
v jeden čas mnoho z Vás. 

V případě, že by šla opět pouze jedna fáze, pro 
jistotu připomínáme kontrolu kanalizace. (Může 
spadnout jistič v ovládací skříňce čerpadla tlako-
vé kanalizace. Vy to poznáte tak, že Vám jasně 
svítí červená kontrolka signalizující poruchu. 
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 vyčer-
pání by neměla svítit ani jedna z kontrolek. Něk-
dy mohou slabě kontrolky prosvěcovat, to ovšem 
není na závadu. 

Volání při výpadku proudu

Slovo starosty
pokračování ze strany 1

Od namalování obrázku uběhlo již 68 let. A tak 
se brambůrky nedělají již v popelu, ale můžeme 
si je koupit hotové v plastovém pytlíku, když 
zrovna nefouká. Místo draka můžeme celoročně 
pouštět drony a babičky už nemusí nosit klestí 
z lesa na zádech. Tak nějak si také lze představit 
modernizaci. Modernizace je většinou vnímána 
jako posun vpřed, doprovázený pozitivními 
změnami. A tak mě docela mrzí, že se 
nemodernizuje i třeba přístup některých úřadů, 
např. odboru památkové péče. 

V souvislosti s energetickou krizí jsme si 
pohrávali s myšlenkou zateplit fasádu budovy 
obecního úřadu. Budova je zastaralá, její vzhled 
odpovídá stáří, a pokud bychom chtěli dělat 
novou fasádu, hodilo by se i zateplení a výměna 
oken. A tak jsme se od Národního památkového 
ústavu dozvěděli, že: „Vnější zateplení budovy 
nevidí jako reálné, dnešní prvorepubliková 
úprava fasády s tvrdou šlechtěnou omítkou je 
hodnotnou součástí výrazu stavby.“ To jsem 
sám nevěděl, v jak hodnotné stavbě to sedím. 
A to ji někdy kvůli vzhledu přezdívám Dům 
hrůzy. Alespoň, že výměna oken je možná, ale 
i zde je jasný diktát, co lze a co ne. Bohužel 
se však můžeme rozloučit s tím, že bychom 
na tyto úpravy mohli čerpat nějaké veřejné 
finanční prostředky, protože dotace jsou vázané 
na dosažení výrazného snížení energetické 
náročnosti budov. A toho bez zateplení 
fasády bude těžké dosáhnout. Stejně tak je to 
s fotovoltaikou. Střechy obecních budov se 
přímo nabízí k instalaci zařízení tohoto typu, 
ale až na kabiny u fotbalového hřiště, dům čp. 
26 v Nové Vsi II a budovu ČOV jsou všechny 
ostatní obecní budovy v ochranném pásmu 
zapsaných kulturních památek. 

Možná je můj přístup příliš extrémistický, 
protože mě osobně by neuráželo ani 
umístění solárních panelů na rovnou a skvěle 
orientovanou střechu kostela. Kvůli lidem jako 
jsem já, je proto potřeba, aby určitý dohled 
památkové péče byl vykonáván, ale v některých 
případech považuji zase já za extremistický 
přístup právě onu přehnanou snahu o „zachování 
historických, urbanistických, archeologických 
a výtvarných hodnot“. Domnívám se, že 
s platbou za elektřinu nám potom Národní 
památkový ústav nijak nepomůže. Zatím není tak 
zle, abychom museli vypínat veřejné osvětlení, 
ale i to může být jedna z cest k úsporám výdajů 
za energii. Vývoj cen energií na burze poslední 
dny prochází dynamickým vývojem, topná 
sezóna se blíží a tak snad to nedopadne tak, že 
se budeme přetahovat o to klestí na otop. 

Zanedlouho skončí čtyřleté funkční 
období, po které jsem vykonával funkci 

starosty obce Rostoklaty. Že to bude pestrá 
práce, to jsem tušil. Nečekal bych ale, že 
tolik dramatických událostí se kolem nás 
stane. Pandemická krize, válka ve východní 
Evropě a nyní enormní zdražování energií. 
Toto je možná poslední RZ, který ve funkci 
starosty píši. V říjnu 2022 proběhne ustavující 
zasedání, na kterém si budou zastupitelé 
ze svých řad volit starostu. Vzhledem ke 
skutečnosti, že do komunálních voleb na 
dny 23. a 24. 9. je v naší obci přihlášena 
pouze jedna kandidátní listina, ke všemu 
tvořená současnými zastupiteli, přišlo nám 
zbytečné dělat jakoukoliv volební kampaň. 
Pro představení plánů na další volební období 
a nového složení zastupitelstva bude věnován 
prostor v příštím vydání RZ. 

 (Jiří Mokošín)

JUNILANTI

ČERVENEC
Z Rostoklat
Lukášová Jana
Stejskalová Marie
Menšík Tibor
Zelenka Jiří
Navrátil Vladimír
Bukovanský Petr
Z Nové Vsi II
Vostruha Milan
Strnad Milan

SRPEN
Z Rostoklat
Budařová Božena
Soukupová Alena
Menšíková Marcela
Ševínská Libuše
Hanušová Dagmar
Horký František
Lukáš Josef
Křeček Luboš
Libich Antonín
Svoboda Jaroslav
Drbal Václav

Zemřela
Antonie Machulková

Upozornění: Uvedená forma zveřejňování ju-
bilantů 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 telefo-
nicky na tel.: 321 672 721.

Volby do 
Zastupitelstev 

obcí
Volby do zastupitelstva 

obce Rostoklaty se 
uskuteční v pátek 
dne 23. září 2022 
od 14:00 do 22.00 

a v sobotu dne  
24. září 2022 od 8:00 

do 14:00.
Místem konání 

voleb ve volebním 
okrsku č. 1 je volební 

místnost Obecní 
úřad Rostoklaty, 

č.p. 32 (1NP 
zasedací místnost), 

Rostoklaty. 
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Milí čtenáři, dnes společně nahlédneme do 
Oddělení rukopisů a starých tisků Ná-

rodní knihovny v Praze, které uchovává bohatě 
zdobené prvotiny, vázané novověké knihy ale 
i pergamenové a papírové listiny různého cha-
rakteru. Jedna papírová listina se dotýká dokon-
ce našich Rostoklat a protože na sobě nese vidi-
telné stopy poškození a její text se nedochoval 
v úplném znění, byla tato listina zařazena do 
fondu s příznačným názvem Zlomek 51.

Po husitských válkách (1419–1434) a vy-
puzení katolických farářů ovládala drtivou 
většinu far utrakvistická konzistoř se sídlem 
v budově Pražské (Karlovy) univerzity, která 
kostely začala osazovat kališnickými kněží-
mi a zavedla v kostelech přijímání pod obojí 
způsobu. To znamenalo, že se v kostelech oproti 
dřívějšímu podávání eucharistií v podobě pos-
věcených hostií (kruhových oplatek) představu-
jících tělo Kristovo začalo podávat i posvěcené 
mešní víno, které naopak představovalo Kristo-
vu krev.

Z období počátečního utrakvismu se pro 
Rostoklaty z 15. století dochovalo velmi málo 
písemných pramenů. Víme jen, že na počátku 
husitských válek vzbouření pražští měšťané 
v Chrústoklatech 20. června 1421 svévolně zab-
rali a zcizili opuštěný farní dvůr (stával patrně 
naproti kostelu), který dali Janovi sládkovi. Sta-

lo se to krátce poté co Pražané 17. dubna 1421 
dobyli arcibiskupské město Český Brod, které 
bylo do té doby pod ochranou vojenských jed-
notek císaře Zikmunda. Později takto zcizené 
nemovitosti nuceně přešly na císaře.

Další záznam pochází až s velkým časovým 
odstupem z přelomu října a listopadu 1454, kdy 
mladý uherský a český král Ladislav Pohrobek 
vesnice Chrústoklaty, Doubravčice a panský 
dvůr v Dolánkách u Doubravčic jako zástavní 
vsi zastavil nižšímu šlechtici Heřmanovi ze 
Zhořevsi v ceně 400 kop českých grošů, který 
s největší pravděpodobnosti zapůjčil králi 
dotčené peníze s tím, že Heřman může zástavní 
vesnice užívat, dokud král nebo některý z jeho 
královských nástupců tyto peníze nevyplatí, což 
se v 15. století nikomu nepodařilo.

Další záznam se týká i Nové Vsi. Uvádí se 
jistý Pavián, který pocházel z Tuklat, držel mlýn 
Zbraslavici u Tlustovous (mezi Tlustovousy 
a Horoušany), později se přestěhoval do Nové 
Vsi a nakonec se stal měšťanem v Českém 
Brodě. V pokročilém věku Pavián sepsal roku 
1460 poslední pořízení v němž na důkaz své 
zbožnosti rozhodl, aby poručníci (vykonava-
telé závěti) darovali z jeho peněz 8 kop čes-
kých grošů na pořízení mešního kalichu pro 
novoveské sousedy. Poznamenal, že kalich 
má sloužit knězi v chrústoklatském kostele, 

ale „súsedé novoveští ti jej [kalich] mají míti 
v své moci“.

Do této doby náleží výše citovaný vzácně 
dochovaný dopis vydaný utrakvistickou konzis-
toří, který není datován, ale stylizací se hlásí do 
období let 1470–1490. Konzistoř psala místní-
mu faráři Havlovi do Chrústoklat (zkomolené 
tvary v dopise Hrustoklat, Chrustokrat), zda 
nemá povědomí o jistém služebníkovi Václa-
vovi, s nímž před osmi lety farář Havel oddal 
Markétu ze Starého města pražského před svěd-
kem Rakonem, který již nyní nežil. Václav totiž 
Markétu před šesti lety opustil a od té doby je 
na útěku. Dopis je vzácný tím, že farář Havel 
neodepsal konzistoři samostatným dopisem, ale 
menším písmem na dopis dopsal svou odpo-
věď a odeslal zpět do Prahy po pěším poslovi. 
V odpovědi Havel oznámil, že výzvu k podání 
informace o uprchlíkovi vyhlásili v kostele bě-
hem kázání, ale ani poté Havel ani děkan Jan 
o dotyčném nic nezjistili. Nezodpovězenou 
otázkou navždy zůstane, proč Václav od své 
manželky Markéty utekl. Měl asi své důvody.

Dnes tento dopis v Oddělení rukopisů 
a starých tisků Národní knihovny dohledáme 
pod signaturou XXIV. A. 233. Před několika 
lety se podařilo kopii dopisu vystavit i v kostele 
sv. Martina, kde byl před 550 lety veřejně čten 
a prohlášen. Jan Psota 

Vzácný dopis z konce 15. století

Latinský dopis do Rostoklat (Národní knihovna ČR, fond ORST, sign. XXIV. A. 233)

Na pracovišti Czech POINTu v kanceláři OÚ 
Rostoklaty mohou rodiče chodit podávat žádos-

ti o vyplacení příspěvku na dítě. Na jednorázový přís-
pěvek mají nárok děti narozené od 2. srpna 2004 do 
31. 12. 2022, s trvalým pobytem v ČR. Zároveň platí, 
že nárok mají pouze ty domácnosti, kde příjem za rok 
2021 nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. Automaticky 
bude příspěvek vyplacen těm dětem, kterým bylo do 
1. 8. 2022 méně než 18 let, a v červnu letošního roku 

měly nárok na příspěvek na dítě. K vyplnění žádos-
ti přineste s sebou číslo účtu, kam bude příspěvek 
vyplacen, rodné číslo dítěte, občanský průkaz žadate-
le a rodné číslo druhého rodiče případně druha/druž-
ky ve společné domácnosti. V případě, že máte dítě 
svěřené do péče, přineste i rozhodnutí soudu. Pokud 
žádá třetí osoba, je potřeba plná moc, která nemusí 
být úředně ověřena. Žádat můžete do 1. 7. 2023.

V případě nejasností kontaktujte OÚ. 

Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě

Stavební práce na nové autobusové zastávce v Ros-
toklatech jsou ukončeny. Zbývá už jen dovybavit 

přístřeškem čekárny nástupiště ve směru do centra 
obce. Nyní hledáme nejlevnější variantu. Zda nákup 
kompletní dodávky nebo nechat vyrobit konstrukci 
od lokálního zámečníka a co nejvíce prvků, jako je 
lavička, výplně stěn a zastřešení si dodělat sami.

Zastávka s názvem „Rostoklaty, V Polích“ bude 
obsluhována v režimu „na znamení“ a bohužel ještě 
nevíme, kdy bude zařazena do jízdního řádu. Závě-
rečná prohlídka stavby proběhla úspěšně v úterý 6. 9. 
2022. Po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby bude moci být zařazena do registru zastávek, 
bude přiděleno číslo a následně ROPID začne vyjed-
návat s dopravcem, aby byla zastávka obsluhována. 
Nebude to hned, jedná se totiž o licenční změnu. 
V nejhorším případě se bude čekat až do prosincové-
ho termínu změny JŘ, ale to by nás mrzelo. Stavební 
práce zahrnovaly vytvoření nového nástupního ostrů-
vku ve směru na zastávku ČD a jeho napojení na stá-
vající chodník. Ve směru do středu obce bylo potřeba 
vyměnit silniční obruby za vyvýšené nástupištní ob-
rubníky a předláždit celý prostor vyvýšeného nástu-
piště, včetně signálních a varovných pásů pro osoby 
se sníženou schopností mobility. Za veliký přínos 
považuji vybudování přechodu pro chodce, který 

obě dvě strany chodníků propojil. Bezpečné místo 
pro přecházení v obci chybělo, v celém úseku od 
zastávky ČD až ke státní silnici I/12 nebyl doposud 
žádný plnohodnotný přechod, pouze jedno místo pro 
přecházení. Vzhledem k rozhledovým vzdálenos-
tem totiž není možné umístit přechod v centru obce, 
například u budovy OÚ. Vybudováním této zastávky 
bychom rádi omezili rizikový pohyb chodců v obci 
při ranní dopravní špičce, hlavně pak dětí ve školním 
věku. Zkrátí se také vzdálenost, kterou musí ráno jít 
na autobus. 

Proces vybudování nové zastávky nebyl úplně 
jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát. 
Kdo si představoval, že se na vhodném místě zabeto-
nuje tyč označníku pro koš a jízdní řád, zavolá se na 
dispečink, aby od zítra zastavoval BUS i na novém 
fleku, tak je na omylu. Na akci musel být namalo-
ván projekt, akce podléhala stavebnímu povolení. 
Jelikož se stavba dotkla více pozemků, které nebyly 
v majetku obce, bylo potřeba sehnat souhlasy vlas-
tníků. V jednom případě měl pozemek dokonce šest 
vlastníků, kde jeden vyžadoval, aby si obec pozemek 
koupila. Nakonec se ale vše podařilo vyjednat a já se 
moc těším na den, kdy na nové zastávce zastaví první 
spoj. To se půjdu nechat svézt taky. Věřím, že více 
nástupních míst v obci občané ocení.  (Moko)

Nová zastávka BUS linky č. 426 UPOZORNĚNÍ:

Úřední hodiny se po prázdninách 
vrací zpět:
Pondělí: 8–13 a 17–19
Středa: 8–13 a 17–19

POVINNÁ VÝMĚNA 
STARÝCH KOTLŮ SE 
ODKLÁDÁ O DVA ROKY

V minulosti jsme zde v RZ otiskli 
článek, který se týkal výměny 
starých kotlů 1. 2. emisní třídy. 
V souvislosti s vysokou 
mírou inflace a dramatickým 
navýšením cen energií se 
vláda rozhodla termín výměny 
posunout na září 2024. 
Jedná se o kotle napojené na 
teplovodní vytápění v objektech 
určených k bydlení. Na krbová 
kamna (bez teplovodního 
výměníku), petry v garáži nebo 
ohniště uprostřed vigvamu se 
povinnost výměny nevztahuje 
vůbec. (Moko)

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÝ 
POKLES TLAKU VODY

Upozorňujeme naše občany, 
že v sobotu 17. září může dojít 
k dočasnému poklesu tlaku vody 
z důvodů konání hasičských 
závodů na hřišti.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU

Podzimní svoz velkoobjemového, 
nebezpečného a elektroodpadu 
proběhne 12. listopadu 2022. 
Přesný čas upřesníme.

Pokud evidujete poruchu na 
tlakové kanalizaci, neodklá-

dejte informování obce o této 
skutečnosti. Starosta je ve funkci 
24 hodin denně, a tak se nebojte 
volat 724 179 707 i ve večerních 
hodinách, nebo alespoň pošlete 
SMS. Nejhorší telefonát není ve 
23:00 ale ten, který začíná slovy: 
„Nám už dva dny svítí ta červená 
kontrolka v ovládací skříňce, 
a teď nám to tu i začíná smrdět 
na dvoře…“ V takových případe-
ch pak tušíme, že budeme muset 
čerpat velké množství vody, aby-
chom se dostali alespoň k čerpad-
lu. Vy tím riskujete, že přeplníte 
jímku a odpadní voda se Vám 
bude vracet do domu. 

Porucha 
kanalizace? 
Volejte 
okamžitě.
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Na letošní soustředění jsme s dětmi vyrazili 
do Orlických hor do vesničky Zdobnice. 

Naše cesta se započala již v Rostoklatech 
na fotbalovém hřišti, kde nám rodiče předa-
li své ratolesti a zavazadla a my mohli odejít 
směr nádraží. Celá cesta vlakem byla velmi 
dobrodružná. Vinou velkého zpoždění nám 
ujel spoj do Rychnova nad Kněžnou, takže 
jsme museli přehodnotit celou cestu a dvě 
hodiny jsme s dětmi strávili v Chocni v záme-
ckém parku. Děti naštěstí měly velké svačiny 
z domova, takže nouzí netrpěly. Po dlouhém 
čekání jsme konečně dorazili do Zdobnice. 
Poslední část výpravy dojela v půl sedmé 
večer. Naštěstí na nás čekala polévka a poté 
táborák. Děti se ještě stihly ubytovat ve svých 
pokojích podle daných jmenovek. Pokoj ve-
doucích se naštěstí nacházel úplně na jiném 
patře.

Druhý den začal, jak jinak, rozcvičkou. Pr-
vní den vedl rozcvičku Milda. Po snídani a bo-
dování pokojů jsme vyrazili na krátkou obhlídku 
okolí. Nedaleko jsme našli krásné velké dětské 
hřiště. Děti si to moc užily a mohly se také krát-
ce osvěžit v nedaleko tekoucím potůčku. Voda 
byla jako led. Odpoledne jsme s dětmi trénovali 
hasičské dovednosti. Den utekl jako voda a už 

byl čas na spaní a samozřejmě nechyběl prášek 
proti stýskání.

Třetí den jsme děti rozdělili do teamů, ve 
kterých budou celý týden soutěžit. Také jsme 
jim s trenéry připravili 2 km okruh v lese, aby-
chom si ověřili, kolik toho v nich zůstalo z pře-
dchozího dne. Výsledky byly uspokojivé; mezi 
týmy nebyly velké rozdíly.

Čtvrtý den nás čekal celodenní výlet na 
rozhlednu Velká Deštná, což je mimochodem 
nejvyšší hora Orlických hor. Děti dostaly řízek 
na cestu a šlo se. Cesta překvapivě byla téměř 
celá do kopce. Nakonec jsme se na rozhlednu 
vyhrabali všichni. Děti snědly vytoužený řízek, 
rozhlédly se po krajině. Cesta nazpět vedla jinu-
dy a byla o trochu delší. Přesto jsme se nakonec 
všichni ve zdraví vrátili do chalupy a byli rádi, 
že se nikomu nic vážného nepřihodilo. Celá tra-
sa měřila 23 km. My dospělí jsme byli o dost 
unavenější než děti, protože ty hned po večeři 
vyrazily hrát vybíjenou.

Pátý den jsme v podstatě relaxovali u chalu-
py. Zdokonalovali jsme se v hasičských doved-
nostech; trénovali jsme střelbu ze vzduchovky, 
zdravovědu, orientaci na mapě a další.

Šestý den jsme měli objednanou prohlídku 
ve vojenské pevnosti Hanička. Na pevnost jsme 

dojeli autem a z parkoviště nás vedla asi 1,5 km 
dlouhá trasa k pevnosti. Prohlídka trvala si ho-
dinu a víme, že zejména klukům se moc líbila. 
Za odměnu jsme dětem objednali pizzu v ne-
dalekém městě. Poté následoval krátký rozchod 
a návrat domů. Večer si děti zatančily na dis-
kotéce, kterou jim zorganizovali naši starší žáci.

Sedmý den se nesl ve znamení trénování 
a večer nás čekal táborák a celkové vyhlášení. 
Děti dostaly spoustu odměn, a pak už je čekala jen 
závěrečná bojovka. Cestu lesem dětem ukazovala 
světýlka, strašidla prý letos byla moc hodná, takže 
příští rok budeme muset pozvat strašidelnější.

Osmý den se nesl ve znamení návratu domů. 
Všichni jsme byli moc smutní, že soustředění už 
končí a také počasí nám moc nepřálo, protože 
půl cesty propršelo. Nakonec jsme se ve zdraví 
vrátili do Rostoklat, kde již na děti čekali ro-
diče. Přivítání bylo bouřlivé.

Na závěr bychom chtěli moc poděkovat ze-
jména paním kuchařkám, že se o nás tak pěkně 
staraly, ostatním trenérům za pomoc s dětmi, 
určitě rodičům, že nám své děti svěří a také dě-
tem, že s námi jezdí.

Věříme, že se všem soustředění moc líbilo 
a už se těšíme na další rok.

Miloslav Sejrek a Simona Vavreková

Hasičské soustředění 2022 
Zdobnice Orlické hory


