
Chcete sledovat reportáže nejen z vašeho 
okolí? Stačí mít set-top-box s možnos-

tí přijímat HD signál ve formátu mpeg4, 
anténu namířenou na Prahu. Pak už jen 
naladíte kanál 46, kde najdete Regionální-
televizi.cz, RetroMusic, KinoSvět. A právě 
na Regionálnítelevizi.cz můžete denně v 
19:40 (a každé 4 hodiny) sledovat aktuální 
zpravodajství z Ústeckého kraje. Připravu-
jeme pro Vás také kanál pouze se zpra-
vodajstvím z Litoměřicka. Předpokládáné 
testovací vysílání proběhne v květnu.

Knihovna Hrobce se během letních 
prázdnin dočkala své první rozsáhlé re-
konstrukce a rovněž tak již několikátého 

stěhování. 
Nyní je vstup do knihovny přístupný 
stejným vchodem jako na Obecní úřad. 
Všichni návštěvníci i čtenáři shodují, že se 
rekonstrukce povedla a knihovna získala 
modernější vzhled.  Dveře do nových pro-
stor se otevřely již na konci listopadu. 
V současné době knihovna nabízí svým 
čtenářům více než 1700 titulů českých i 
světových autorů a možnosti využití ve-

řejného internetu. Kromě stálých knih se 
mohou čtenáři těšit také každé tři měsíce 
na soubor nových knih, které zapůjčuje 
Knihovna K. H. Máchy Litoměřice. 
Nabídka zapůjčených knih je široká, ne-
chybí ani tituly světových bestsellerů. Pro 
ty, kteří mají raději více obrázků než čte-
ní, jsou k dispozici k zapůjčení časopisy či 
nově také poslechy knih na CD. Vybere si 
opravdu každý. 

Ale i na náročnější čtenáře knihovna my-
slí. Ten kdo svého oblíbeného spisovatele 
či knížku v regálech nenajde, může si jí v 
knihovně „objednat“ a s další várkou no-
vých knih vypůjčit. Nový soubor knih bude 
k zapůjčení již 7. 3. 2013.
Knihovna je otevřená každou středu a čtvr-
tek od 16:00 do 17:00. Registrace nových 
čtenářů je bezplatná. Na Vaši návštěvu se 
bude těšit knihovnice Bc. Martina Frídová.

KULTURNÍ TIPY
na následující měsíce

16.3. 16. 3. Sváťovo dividlo – Šťě-
pánčino divadélko
16 hod KD
29.3. zdobení velikonočních perníčků 
16 hod MŠ Rohatce
13.4. Madlenka a skřítkové
16 hod KD
19.4. Zábava – zabijačka  
19 hod – 03 hod KD
26.4. Řípská pouť   
30.4. Pálení čarodejnic  
16 hod – 19 hod  hřiště
4.5. Otevření cyklostezky  
16 hod - 20 hod Tropicana
18.5. Kašpárek a hodná víla Jarmilka 
16 hod KD 
8.6. Dětský den   
16 hod – 19 hod  hřiště
7.6. až 9.6. Hasičské soutěže  
celý den hřiště
29.6. Přivítání prázdnin   
15 hod – 18 hod Kale

Hasičský oddíl má 
kvalifikované rozhodčí Dočkají se v Rohatcích kanalizace?

SK Hrobce berou v zimním turnaji bronz

BŘEZEN 2013

SK Hrobce se již pravidelně účastní tra-
dičního zimního turnaje na umělé trávě v 
Srbicích – Marius Pedersen Cup. Nebylo 
tomu jinak ani letos. Hrobečtí na kvalitně 
obsazeném turnaji odehráli 7 zápasů a 
pouze 2krát ze hřiště odcházeli jako pora-
žení. Díky tomu jim patří v celkové tabulce 
třetí místo. Nejlépe se na turnaji střelecky 
vedlo talentovanému Martinu Císařovi, 
který skóroval celkem 9krát.
Turnaj začal místní SK výhrou nad týmem 
Hrobu 3:1. Hrobce nebyly v zápase lep-
ším týmem, ale hráči Hrobu kupili hrubky 
v obraně, které Hrobce nekompromisně 
trestaly.
Ve druhém zápase o týden později se 
týmu Hrobců postavilo Dubí. V divácky 
atraktivním zápase padlo 8 branek a opět 
se na konci radovaly Hrobce. V utkání 
plné zvratů vedly nejprve Hrobce 2:0 a 

kontrolovaly hru. V závěru poločasu, však 
Dubí snížilo a po změně stran dokonce 
dvěma brankami strhlo vedení na svou 
stranu. Hrobce však v závěru třemi slepe-
nými brankami utkání otočily a nakonec 
zvítězily 5:3.
Třetí kolo přineslo souboj v té době ve-
doucích týmů turnaje, které skončilo jistou 
výhrou Hrobců nad Košťany 3:1 a Hrobce 
dál kráčely turnajem bez ztráty bodu. 
Další tři body si Hrobce odvezly i ze čtvr-
tého zápasu. Háj je jediný účastník tur-
naje nepocházející z krajských soutěží a 
rozdíl mezi ním a týmem Hrobců byl znát. 
Výsledek 10:2 hovoří za vše. V tomto zá-
pase se blýskli útočníci Zdeněk Satran, 
jenž pomohl k vítězství čtyřmi góly a Mar-
tin Císař, který zaznamenal hattrick.
Následující víkend přinesl pro Hrobce ná-
ročnou zkoušku. Sobotní zápas v rámci 

srbického turnaje s Osekem a hned v ne-
děli ráno utkání na umělé trávě v Broza-
nech s Křešicemi. První zápas sehrál tým 
Hrobců skvěle a hlavně díky ofenzivě po-
razil Osek 7:3. Je dlužno dodat, že Hrob-
ce v utkání prohrávali, ale dobrou hrou 
v druhém poločase potvrdily roli favorita.
Na nedělním zápase se projevil úzký kádr, 
kterému na druhý zápas během několika 
hodin již nezbyly síly. Tým Křešic tak Hro-
beckým uštědřil první prohru v zimním pří-
pravném období 2:1. 
Druhá prohra přišla hned o týden později 
s týmem Srbic, kdy byl domácí tým lepší a 
vyhrál zaslouženě 2:1. 
Poslední zápas sehráli hrobečtí fotbalisté 
s vedoucím týmem turnaje TJ Oldřichov, 
(1. B. třída). Pokud by vyhrály Hrobce, 
mohly by pomýšlet na prvenství v turna-
ji. V případě remízy  či výhry Oldřichova, 

by získal prvenství tým dosavadní lídr. 
Hrobce nepřijely na rozhodující zápas 
v plné sestavě. Nemoc nepustila do hry 
několik klíčových hráčů a na hřišti to bylo 
znát. Oldřichov si do poločasu vypracoval 
dvoubrankové vedení. Po změně stran 
sice Hrobce snížily stav o jednu branku, 
drama však Oldřichov nepřipustil a hned 
z protiútoku zvýšil na rozdíl dvou branek. 
Utkání nakonec skončilo 4:1 ve prospěch 
Oldřichova, který se tak stal vítězem ce-
lého turnaje.
SK Hrobce, které přezimují díky horšímu 
začátku soutěže na 5. místě ústecké 1. 
A. třídy, čeká minimálně ještě přípravné 
utkání. 16. března sehrají s Libotenicemi 
generálku na jejich hřišti. Pak již začína-
jí mistrovská utkání. Hrobce přivítají 23. 
března na svém hřišti devátý SK Plaston 
Šluknov. Zápas začíná v 15.00.

Přesto že Krušnohorská a částečně 
Podřipská liga nevyžaduje kvalifiko-
vané rozhodčí (většinou postačí ade-
kvátní znalosti pravidel pro tyto ligy), 
rozhodli se členové místního oddílu 
absolvovat školení rozhodčích pro ten-
to sport.
Markéta Čulíková a Pavel Novák pro-
šli koncem února proškolením a díky 
úspěšnému složení závěrečných zkou-
šek se stali kvalifikovanými rozhodčími 
požárního sportu. Tím mají oprávnění 
rozhodovat soutěže od okresního po-
stupového kola až po Mistrovství re-
publiky. 
Pavel Novák si i tímto doplnil už stáva-
jící oprávnění rozhodčího na soutěžích 

mládeže. 
Za zmínku určitě stojí to, že hlavně v 
80 letech měl možnost rozhodovat ně-
kolik Mistrovstvích republik Plamenu 
a dorostu a i dokonce Mezinárodních 
dětských soutěží hrobecký dlouholetý 
člen Josef Jauvornik. Tento zkušený 
rozhodčí měl dokonce nejvyšší stupeň 
a to byl rozhodčí-instruktor. Fotka, na 
které je i Jaromír Jágr,pochází právě z 
Mistrovství republiky, které se konalo v 
Kladně. 
Jen připomeneme, že požární sport 
má 4 disciplíny a to 100m překážek, 
štafetu 4x100m překážek, výstup do 4. 
patra cvičné věže a královskou disciplí-
nu požární útok. 

Absence kanalizace v Rohatcích je pro-
blém, který vedení obce řeší už přes deset 
let. Obec už do projektové přípravy nové 
kanalizace investovala přes milion korun. 
Konce února proběhla první organizační 
schůzka, na které byl místním obyvatelům 
poprvé oficiálně představen projekt nové 
kanalizace.
Schůzky, která proběhla 27. 2. 2013, se 
zúčastnilo vedení města, projektant, zá-
stupce Odboru životního prostředí MěÚ v 
Roudnici n./L a stavební dozor. Z 93 maji-
telů domů se dostavilo, nebo vedení obce 
jinak oslovilo 69 majitelů, z toho 59 s pro-
jektem souhlasí. 
Právě souhlas většiny majitelů objektů je 
pro udělení dotací a zahájení projektu klí-
čový. Podmínkou získání dotace je připo-
jení min. 90% plánovaných přípojek, které 
si budou podle návrhu financování stavby 
hradit majitelé nemovitostí. 
Celková cena kanalizace má být 
16 100 000 Kč. Obce by se na projektu 
podílela částkou 3 220 000 Kč. Dotace, 

které jsou však podmíněny devadesáti-
procentní účastí domácností, jsou ve výši 
12 880 000 Kč. Součástí řešení je rozlože-
ní financování obcí na 10 let, formou doda-
vatelského úvěru. Kanalizace by byla po 

dokončení předána do majetku SVS a.s. 
a provoz ani údržba by již nadále obec nic 
nestála. 
Cena přípojky pro jednu domácnost se od-
víjí od její délky a je tak pro každý rodinný 
dům jiná.  Předpokládaná cena se pohy-
buje v řádech desetitisíců. Průměrná cena 
kanalizační přípojky je dle projektanta 2 až 

3 tisíce za metr přípojky. Přesnou cenu tak 
budou majitel domů znát až po dokončení 
projektu jejich přípojky.
Zastupitelstvo na posledním jednání roz-
hodlo, že projekt jednotlivých přípojek ne-
chá obec vyhotovit na svoje náklady, aby 
bylo možné určit cenu jejich zhotovení. 
Poté bude vedení obce s jednotlivými ob-
čany znovu jednat. 
Někteří obyvatelé však přípojku nechtě-
jí nebo si ji z finančních důvodů nemo-
hou dovolit. ,,S těmito majiteli rodinných 
domů budu ještě dále jednat a společně 
s nimi se pokusím najít schůdnou cestu, 
aby mohli přípojku vybudovat,“ vyjádřil se 
k problému Luboš Matek, starosta Hrob-
ců. 
V současnosti až na pár vyjímek, jež mají 
domovní čistírnu, mají rohatecké domác-
nosti žumpu, kterou musí pravidelně vy-
vážet. Vývoz jim dotuje obec. Občany to 
stojí 170 kč za 4m³ fekálií. Obec na každý 
vývoz doplácí cca 1500 Kč.
Projektu rohatecké kanalizace se Hrobečtí 
věnují několik let. Obec do projektu už vlo-
žila nemalou částku, a proto by byla škoda 
kanalizaci v dohledné době nevybudovat. 

Místní knihovna se dočkala první velké rekonstrukce

Již dlouho si obyvatelé Rohatců stěžu-
jí na špatné veřejné osvětlené v této 
části obce Hrobce. „Podle mého názo-
ru v této části obce veřejné osvětlení 
vlastně ani neexistuje. Je zde pouze 
několik nahodilých starých lamp, které 
patří spíše do muzea. Podle pamětní-
ků jsou některé z nich prý z padesá-
tých let minulého století,“ říká starosta 
Luboš Matek. Právě z toho důvodu 
připravuje obec projekt nového veřej-

ného osvětlení. V současné době se 
zpracovává projektová dokumentace 
pro ulici Na Vršku, Na Skále a části 
Roudnické ulice. Důležité pro přípravu 
i následné řešení nového veřejného 
osvětlení pro celé Rohatce, je také 
konečné rozhodnutí ohledně kanaliza-
ce. Čekání na kanalizaci brzdí v Ro-
hatcích i další opravy a rozvoj místní 
infrastruktury, jako jsou chodníky či 
veřejná zeleň.

Veřejné osvětlení v Rohatcích
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Deník odvážného cyklisty aneb Ze života Cyklobulfu 

Sváťa tentokrát do Hrobců dovezl Zlatovlásku

Tak nakonec na zimní soustředění 
odjelo devět našich členů. Jako zá-
kladna nám posloužila chata v osadě 
Mariánská nad Jáchymovem a jako 
tréninkový prostor běžecké stopy ko-
lem Božího Daru. 
Ve čtvrtek 14.2. večer dorazily všech-
ny čtyři skupiny na chatu a začali 
jsme plánovat. Ráno, přesně podle 
rozvrhu, se všichni shromáždili na 
skibusové zastávce v Mariánské a 
nechali se vyvézt na Boží Dar. Tam, 
nedaleko domku Lukáše Bauera, 
jsme naskočili do bílé stopy a roz-
běhli svůj první tréninkový okruh. Do 
oběda jsme zvládli zhruba 10 km. V 
Radničním sklípku pak někteří zapo-
mněli na sportovní výživu a nechali si 
přinést dobroty na doplnění ztrace-
ných kalorií (kachničku se zelím, vep-
řové kolínko – porce minimálně pro 
dva hladové horníky, svíčkovou se 
šesti...to je zkrácený výčet objedná-

vek našich sportovců). Samozřejmě 
brzy pocítili, že to nebyla nejšťastněj-
ší volba. 
Odpolední okruh byl zhruba stejně 
náročný, jako ten dopolední, ale byl 
rychlejší. Pro návrat na Mariánskou 
jsme navíc zvolili cestu po turistické 
značce. Trasa samozřejmě nebyla 
ani vyšlapaná, natož vyjetá od běž-
kařů. Takže to byl syrový outdoor, 
vhodnější spíš pro sněžnice. Ces-
ta lesem hlubokým sněhem nahoru 
dolů, místy kličkování mezi stromy 
a občas masáž spadanými větvemi. 
Závěrečný sjezd po louce pak zna-
menal prověrku zručnosti v pádech 
do hlubokého sněhu. Zout běžky, 
hurá na večeři a pak do společenské 
místnosti, kde jsme se rozdělili do 
dvojic a hráli Alias, abychom prověřili 
i naše mozkové závity. A tak se do-
zvídáme, že nepostradatelná pomůc-
ka při cestě do lesa je „opékací nůž“ 

a geolog se dá pantomimou předvést 
tak, že si hladíš jakoby nagelované 
vlasy. 
Sobota začíná stejně jako včera, jen 
běžíme jinou trasu, tentokrát na ně-
meckou stranu Krušných hor na Fich-
telberg. Kolem Neklidu pak sjíždíme 
do Božího Daru a usedáme k obědu. 
Tentokrát jsou sportovci při objedná-
vání opatrnější (samozřejmě že ne 
všichni).
Odpolední etapa je svižnější, takže 
si děláme malou přestávku na piv-
ko a čaj u Krmelce. Dnes pojedeme 
zpátky skibusem, takže máme trochu 
času si na zastávce zahrát stolní fot-
bálek. V Mariánské jdeme ještě na 
prohlídku okolí, abychom našli místo 
pro zítřejší biatlon. Objevujeme přes-
ně tu louku, jakou jsme si představo-
vali, a navíc je kousek od naší chaty. 
Večer hrajeme Agricolu a končíme 
ve 3.00 hodin v neděli. Pár hodin 
spánku a po snídani jdeme stavět 
biatlonovou trať. Od pana domácí-
ho si půjčujeme terčovnice se sto-
jany, napínáme tětivy luků, stavíme 
střeleckou položku a projíždíme trať 
i trestný okruh -  ten si za netrefené 
terče někteří z nás mockrát projedou. 
Chvíli uvažujeme, jestli budeme stří-
let z luků i v leže, ale tuhle variantu 
zavrhujeme a rozhodujeme, že kaž-
dý pojede jeden okruh, zastřílí 5 ran, 
druhý okruh a 5 ran a další okruh do 
cíle. Samozřejmě jako u normálního 
biatlonu i tady pořadím zamíchala 
úspěšnost střelby. 
První závodníci na trati – Pája s To-
mášem po první střelecké položce 
obíhají pět trestných kol za žádný zá-
sah terče. Nejlepší šípy byly zapícha-

né ve stojanech mimo terče, zbytek 
ve sněhu. Taková neúspěšnost se 
pak už nikomu, ani těm dvěma ex-

pertům, nepodařila. Nejmíň trestných 
koleček absolvoval Karel (z deseti 
ran jen dva šípy mimo). Závod vyhrál 
Fejfy, druhý skončil Ziky a třetí Karel. 
Po vyhlášení výsledků toho někteří 
ještě neměli dost, tak jsme se rozdě-
lili na dvě skupiny po čtyřech kusech 
a odstartovali štafety. Tentokrát kaž-
dý běžel jeden okruh, 5 ran na terč 

a do cíle, kde poslal na trať dalšího 
z týmu. S velkým náskokem zvítězil 
tým ve složení: Hráč, Anička, Ondra 

a Ziky. Tím jsme završili zimní kemp 
a po obědě vyrazili k domovům. 
Počasí nám všechny tři dny přálo – 
minus 5 stupňů, polojasno, hodně 
sněhu a navíc – skvělá nálada. Za 
organizaci, která neměla chybu, mohl 
Ziky. A soudek piva, ze kterého jsme 
si na chatě točili, jsme v neděli ráno 
dokázali dovycucnout beze zbytku. 

Neznámý pachatel v pátek 22. 2. 2013 de-
montoval čidlo na železnici nedaleko obce. 
Vandal odcizil spadové čidlo, které zajišťuje 
vyhřívání výhybek v případě sněžení či ji-
ných nepříznivých klimatických podmínek. 
Ke svému činu si vybral období zrovna ob-
dobí, kdy většinu České republika pokrýval 
sníh a denní teploty se pohybovali kolem 
nuly. Tudíž dobu kdy je vyhřívací čidlo nej-
více potřeba. V krajním případě mohlo dojít 
na hlavním koridoru Praha-Děčín i k vyko-

lejením vlaků.
Pachatel demontáží tohoto čidla ohrozil 
provoz na železnici. Policisté již ve věci 
zahájili úkony trestního řízení pro pode-
zření ze spáchání trestného činu krádeže 
a poškození a ohrožení provozu obecně 
prospěšného zařízení. V případě dopade-
ní hrozí neznámému pachateli trest odnětí 
svobody až na 6 let.
V případě jakýchkoliv informací o pachateli 
volejte linku 158. 

Vandal ohrozil provoz na železnici

Velikonoční svátky jsou jedny z nejkrás-
nějších svátků v roce. Příroda se probouzí 
ze zimního spánku, barvy jara jsou svěží a 
optimistické a konečně se definitivně roz-
loučíme se zimou.
Velikonoce jsou ovšem také významné 
křesťanské svátky a s mnoha tradicemi. 
Jednou z těchto tradic je i zdobení veliko-
nočních perníčků, které již druhým rokem 
pořádá, Hana Machová.

Cílem akce je navodit příjemnou atmosféru 
těchto významných svátku a připomenout 
dětem alespoň jednu z jejich tradic. 
,,Uspořádala jsem malé posezení, kde si 
děti budou moci vyzkoušet zdobní perníčku 
cukrovou polevou. S sebou nic brát nemusí 
jen dobrou náladu a chuť do zdobení,“ zve 
na akci pořadatelka Hana Machová
 Akce bude probíhat v místní knihovně v 
Rohatcích a to v pátek 29. 3. 2013 v 16.00h.

Zdobení velikonočních perníčků

Hrobcům dobře známý a nejen dětmi 
oblíbený Sváťa navštívil v sobotu 16. 
února Kulturní dům a od 16.00 hod. 
zde se svým loutkovým Dividlem za-
hrál Zlatovlásku.
Všichni, kteří ten den dorazili, mohli 
shlédnout adaptaci Erbenovy pohádky 
v podání dřevěných hrdinů. Mezi lout-
ky nechyběl statečný Jiřík, hamižný 
král a ani krásná Zlatovláska. Předsta-
vení však nebylo to jediné, čím Sváťa 

své malé diváky pobavil. Sobotní pod-
večer byl plný her, hádanek i sladkostí.
Sváťa a jeho Dividlo je oblíbený nejen 
v Hrobcích. Se svými představeními 
jezdí po celé republice, ale nejčastěji 
jeho loutkové hry mohou diváci vidět 
v Ústeckém kraji. Do jeho repertoáru 
patří nejen klasické loutkové divadlo, 
ale Kašpárkovy výstupy, hádanky a 
písničky. 
,,Většinou jezdím hrát svá představení 

do větších měst jako jsou Liberec, Ústí 
nebo Praha. Hrobce jsou asi nejmenší 
obec, kam své Dividlo vozím. Ale zrov-
na sem jezdím moc rád. Jsou tu skvělí 
lidé a pro divadlo je velmi důležité dob-
ré publikum,“ nechal se slyšet Sváťa.
V Hrobcích se Sváťa a jeho loutkoví 
kamarádi objeví zase v sobotu 16. 
března. V 16.00 hodin v Kulturním 
domě se můžete těšit na Štěpánčino 
divadélko

Obec žádá krajský úřad o dotaci na stav-
bu dětského hřiště a tak se vedení Hrobců 
spojilo s místní školkou, aby se do projektu 
výtvarně zapojili ti nejpovolanější, hrobecké 
děti.
"Zapojily se děti, které chodí k nám do škol-
ky, ale protože máme velkou nemocnost, 
tak je jich pouze čtrnáct. Děti kreslí dětské 
hřiště, tak jak by si ho představovaly a kde 
by chtěly v budoucnu hrát," říká ředitelka 

MŠ Hrobce Marcela Pinková.
Obrázky budou zaslány společně s projek-
tovou dokumentací na krajský úřad a kdo 
ví, třeba se vysněné hrací prvky objeví v 
reálné podobě nového hřiště.
"Děti malují hlavně různé prolézačky, hra-
cí prvky, houpačky, často se na obrázcích 
objevuje i skluzavka, houpačka či kolotoč," 
popsala obsah výtvarných prací místosta-
rostka Hrobců Hana Červenková.

V Hrobcích se na úspěchu grantových 
řízení podílejí i místní děti

Obec Hrobce je společně s dalšími 
obcemi součástí Místní akci skupi-
ny Podřipsko, takzvané MASky – 

občanského sdružení, které má zá-
jem o rozvoj podřipského regionu.
Členství ve sdružení by mělo být 

pro Hrobce a Rohatce přínosem 
kvůli zohlednění potřeb obce ve 
Strategickém plánu rozvoje, který 
MAS zpracovává a na jehož zákla-
dě bude možné podávat projekty 
s žádostí o dotaci. V příštích letech 
lze očekávat zejména zaměření na 
rozvoj cestovního ruchu s využití 
zázemí, které již obci je nebo se 
buduje. 
MASky vznikají v posledních letech 
po celé republice a jejich úkolem 
je zajistit rozvoj venkova prostřed-
nictvím dotací, které MASky získají 
nebo je zprostředkují. Členy MAS-
Ky jsou vedle obcí také v poměr-
ném zastoupení neziskové organi-
zace a podnikatelské subjekty. 
Místní akční skupina Podřipsko 
je občanské sdružení založené v 
červnu 2011 působící ve venkov-
ském prostoru v jihovýchodní části 
Ústeckého kraje v okolí památné 
hory Říp. O rozvoj Podřipska se za-
sazuje především realizací projektů 
financovaných z prostředků Evrop-
ské unie. 

Hrobce jsou také součástí MASky Podřipsko


