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Na tomto čísle se významně podíleli 
Martina Frídová, Pavel Novák a Karel 
Landkammer, děkujeme. 
Máte zajímavé články ke zveřejnění? 
Případně tipy na dění u Vás v obci? Kon-
taktujte nás na 777 225 404 nebo marek.
hyr@regionalnitelevize.cz.

ZE ŽIVOTA CYKLOBULFU – 3. MÍSTO NA MISTROVSTVÍ ČR VE 24 HODINOVCE

Poznáte obec, v které se kaplička 
nachází? Chcete vyhrát zajímavou 
cenu? Stačí jen do konce července 
přinést na obecní úřad obálku se 
správnou odpovědí. Obálku označte 
heslem FOTOKVÍZ a odevzdejte na 
úřadě. Jméno výherce zveřejníme 
v dalším čísle Hrobecké Vlny.

FOTOKVÍZ 

Mezi stálice cyklobulfáckých závodů patří 
i účast na 24hodinovce ve Vesci u Liber-
ce. Ani letos jsme nevynechali. Cyklobulf 
sestavil dva kompletní čtyřčlenné týmy 
– jeden do kategorie veteránů ( všichni 
závodníci nad 40 let ) a jeden do závodu 
čtyřek mužů. 
Trať závodu organizátoři úplně změnili – 
oproti minulým ročníkům otočili směr jízdy, 
vynechali jeden ostrý sjezd suchým kory-
tem a v obavách z deště vynechali výjezd 
po mokré louce. Naopak navíc byly k nám 
dobře známému brodu zařazeny další dva 
a jeden technicky náročný sjezd po koře-
nech. Zajímavá byla i sekvence výjezdu 
po kamenité cestě, po které stékal potů-
ček. 
Dvacetičtyřhodinovka se jezdí na počet 
okruhů – jeden okruh měří 11,5 km a 
nastoupá se v něm bezmála 300 metrů.  
Start závodu je hromadný a systémem Le 
Mans – první závodník z každého týmu si 
svoje kolo položí na startovní rovince a 
vyběhne na nedaleký vrch Špičák. Po se-
běhnutí si vezme svoje kolo a startuje do 
prvního okruhu. Po projetí okruhu buď po-
kračuje do dalšího, nebo ho vystřídá další 
člen týmu. A tak to pokračuje 24 hodin. 
Na start se v sobotu 8.6. postavil Jarda 

Barášek za tým Modří (veteráni) a Tomáš 
Zikmund za tým Bulfáci (čtyřka muži). Ve 
12.00 vyrazil předběžec a za ním horda 
nažhavených bajkerů. Ziky se na start vrá-
til s vlajkou klubu mezi prvními a odstarto-
val do závodu.

Letos jsme opět pozměnili sestavy týmů. 
Veteráni jeli ve složení: Jarda Barášek, 
Karel Landkammer, Láďa Řípa a Jarda 
Poláček. Manažera týmu dělal Honza Po-
láček.  Manažer má na starosti technický 
servis, sledování střídání závodníků a 

sledování časů ostatních týmů. Všichni 
závodníci totiž mají na noze čip a snímání 
průjezdu se online zaznamenává do se-
stavy na webu. Má tedy dobrý přehled o 
rychlosti všech soupeřů a systému jejich 
střídání.  
Čtyřka mužů jela ve složení: Tomáš Zik-
mund, Tomáš Fejfárek, Aleš Doucha a 
Tomáš Suda. Manažera jim dělal Míra 
Jelínek.
Problémy řešily oba týmy hned na začátku 
závodu. Jarda P. z  Modrých nejdřív v bro-
du prorazil duši, takže musel měnit, a hned 
v dalším kole utrhl jednu kliku. Jarda B. si 
musel nechat srovnat přehazovačku a vy-
měnit brzdové špalky. Tom Suda z Bulfáků 
si nechtě zkrátil svůj první okruh, a tak tým 
přišel o 27 minut a propadl se na chvost 
závodního pole. Naštěstí se jim už v noci 
podařilo stáhnout tuhle ohromnou ztrátu a 
ještě za tmy zahájili boj o třetí místo. 
Počasí nám letos přálo. Sprchlo jen v so-
botu odpoledne a teplota byla tak akorát. 
Dokonce i v noci bylo 15 stupňů, takže 
odpadl nám známý noční třes při nástupu 
do jízdy svého úseku. Na trati bylo dost 
bláta díky brodům, ze kterých se při výjez-
du vytahala spousta vody. Kolem půlnoci 
padla hustá mlha, takže jsme nemohli 

pustit naše svítilny na plný výkon, protože 
se před jezdcem vytvořila bílá zeď, stejně 
jako je tomu když si při jízdě autem v mlze 
pustíte dálková světla.
Zatímco Bulfáci šplhali v pořadí nahoru, 
Modrým už v noci bylo jasné, že letos bed-
nu neobhájí. Proti nim jely opravdu silné 
týmy. Bulfáci měli už ráno vytvořený nás-
kok před čtvrtým týmem skoro celé kolo a 
na druhý tým ztráceli necelý okruh. Nebylo 
úplně nereálné zabojovat o druhou příčku, 
ale „Modelky z pitstopu“ – tak se jmenoval 
druhý tým, se nemínil vzdát. A i když Aleš 
stále zrychloval průjezdy svých kol, nesta-
čilo to. I tak je třetí místo v mistrovství ČR 
velký úspěch.
Bulfáci najeli celkem 38 okruhů (437 km), 
Modří 27 okruhů (310 km). A pro předsta-
vu ještě nejrychlejší kola všech našich zá-
vodníků: Aleš 30 minut, Tom F. 32 minut, 
Ziky 34 minut, Tom S. 35 minut, Karel 41 
minut, Láďa 42 minut, Jarda B. 44 minut a 
Jarda P. 54 minut.
Závod skončil v neděli v poledne, násle-
dovalo vyhlášení výsledků a rozlosování 
tomboly. Až do odjezdu nám počasí přálo. 
Průtrž mračen přišla až pozdě odpoledne, 
ale to už jsme byli blízko svých domovů.
                    AUTOR: Karel Landkammer

V polovině soutěže měly Hrobce na svém 
kontě 21 bodů a jen 7 bodů ztrácely na 
lídra tabulky. Zimní přestávku místní tým 
přezimoval na pátém místě. V přípravném 
období sehrál tým kvalitně obsazený tur-
naj v Srbicích, z kterého si přivezl dokonce 
bronzovou medaili a vše tak nasvědčovalo 
tomu, že Hrobce budou hrát o vrchol tabul-
ky. Opak byl pravdou.
Jaro přineslo změny v kádru i na pozici tre-
néra. Nešťastný začátek jarní části a špat-
ná hra dostaly tým do útlumu. Přišla různá 
zranění a bohužel i karetní tresty. Třetí 
jarní kolo přineslo naději v podobě tříbran-
kové výhry se Soběchleby. Jenže hrobečtí 
fotbalisté druhý dech nechytili a přišly 4 

prohry po sobě a 22 obdržených branek 
a jen jedna vstřelená. Zvlášť bolestné byly 
prohry 7:0 s Pokraticemi a Milešovem. 
Jiskřičku naděje na lepší zbytek sezóny 
přineslo 21. kolo a výhra 6:0 nad Jílovým. 
Jenže jak se později ukázala, tato výhra 
byla poslední jarním vítězstvím na hřišti 
v jarní části 1.A třídy. Poslední body získal 
tým kontumační výhrou nad Březiny. 
SK Hrobce tak na jaře získaly jen 9 bodů 
ze 13 zápasů a to je žalostně málo. ,,V 
jarní části soutěže jsme doslova žili jen 
z bodů, které jsme uhráli na podzim, když 
ještě tým trénoval Marián Řízek. Letoš-
ní jaro bylo to nejhorší, které v Hrobcích 
za své působení pamatuji,“ okomentoval 

nepovedenou sezónu předseda klubu Do-
ležil. 
SK Hrobce skončily v sezóně 2012/13 
s 30 body na 10. místě tabulky propast-
ných 28 bodů za lídrem z Milešova.
Do nové sezóny plánuje klub řadu změn. 
,,Určitě do týmu přijdou noví hráči, je do-
konce i možné, že se k týmu vrátí trenér 
Řízek. Současný trenér by však u týmu 
také mohl zůstat. V jednání je i varianta, 
že se tým spojí s některým dalším tý-
mem a tím pádem vznikne velká hráčská 
základna. Vše je zatím v jednání a tak 
nechci eventuálního partnera jmenovat,“ 
nastínil plány do další sezóny předseda 
klubu. 

KATASTROFÁLNÍ JARO PRO SK HROBCE 

Hrobecké fotbalové hřiště, které je už 
dlouhá léta zázemím nejen pro místní 
fotbalisty a hasiče, ale i pro různé jiné 
sportovní a kulturní akce, si připravilo do 
další sezóny novinku. Když vše půjde jak 
má, tak od září bude mít hřiště své vlastní 
osvětlení.
Hrací plocha na hrobeckém hřišti pat-
ří k těm nejlepším v celém okrese. Nyní 
místní hřiště získá ještě větší prestiž. 
Nové osvětlení s sebou přinese i nové 
možnosti. Tma či špatná viditelnosti už 
hrobecké sportovce nepřekvapí. Díky no-

vým světlům bude možné například tréno-
vat i ve večerních hodinách, hasiči budou 
moci pořádat i velmi atraktivní noční sou-
těže a své využití si světelné věže určitě 
najdou i mimo sportovní aktivity. Odehrát 
na hřišti večerní zápas sice možné ne-
bude, ale i tak bude hrací plocha nabízet 
spoustu nových možností.
Nová světla budou stát 240 tisíc. Na tuto 
částku se složí obec a klub a předpokládá 
se i finanční pomoc od klubového spon-
zora. Osvětlení by mohlo být hotové už 
v září tohoto roku. 

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ ROZZÁŘÍ NOVÁ SVĚTLA

Kale v Rohatcích v posledních dnech při-
pomínala spíše trávníkové hřiště než ryb-
ník. Proto se pod vedením místního Klubu 
baráčníků uskutečnilo 25. května generální 
čištění. 
Už od 8 hodin ráno se u rybníka začali 
scházet první dobrovolníci a členové klu-
bu. „Rybník se nejdříve vypustil a vodou 
se splachoval žabinec a špína, aby se ne-
ucpal kanálek, kterým voda z rybníka odté-
ká. Když už bylo méně vody, tak se začal 
žabinec shrabávat, nakládat na kolečka a 
vozit na hromadu, kterou měl později na-
ložit bagr na valník. Bagr měl přijet, ale až 
ve 14 hodin, proto jsme nakonec žabinec 

navozili kolečkama na valník sami,“ oko-
mentoval průběh prací Jan Šimek, jeden z 
pomáhajících dobrovolníků. 
S řasou bojovala desítka mužů až do od-
poledních hodin, kdy na ně po namáhavé 
práci čekalo zlatavé osvěžení. 
,,Všem, kteří se na pracích podíleli, patří 
velké poděkování. Zvláště bych chtěl po-
děkovat dobrovolným hasičům z Oleška, 
kteří nám poskytli čerpadlo a s úklidem tak 
výrazně pomohli,“ okomentoval úklid sta-
rosta Matek.
Nyní nezbývá než jen doufat, že letošní léto 
se vydaří a čisté vody si Rohatečtí budou 
moci do sytosti užít. 

ČIŠTĚNÍ KALE V ROHATCÍCH

Knihovna Hrobce přichází s rozšířením 
svých služeb. Kromě stávajících služeb, 
jako je veřejný internet, či objednávka knih 
na přání čtenáře, se knihovna rozhodla 
nabízet službu pro nemocné a starší ob-
čany – roznos knih do domu. 
Na výběr je z 1700 titulů českých i světo-
vých autorů, jedná se většinou o klasické 
starší knihy, které tvoří stálý fond knihovny. 
Mimo jiné knihovna nabízí svým čtenářům 
také nové knihy různých žánrů (detektivky, 
romány pro dospělé i dívky, humoristická 
díla, životopisná díla, encyklopedie, ku-
chařky,...). V nabídce jsou také časopisy o 
zahradě, vaření, či módě. 
Knihy jsou do knihovny každé 3 měsíce 
zapůjčovány Městskou knihovnou v
 Litoměřicích. Právě tento výměnný fond 
je mezi čtenáři velice oblíbený a na své si 
přijdou všechny věkové skupiny.  

Roznos knih občanům bude přizpůsoben 
jejich oblíbenému žánru a později i ob-
líbenému spisovateli, tak aby byl každý 
čtenář s donesenými knihami co nejvíce 
spokojen. Počet objednaných knih není 
omezen, výpůjční lhůta jsou ovšem 2 mě-
síce. 
Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo 
telefonicky (SMS) na čísle 732 674 162 u 
knihovnice Martiny Frídové nebo přímo v 
knihovně Hrobce. (Otevírací doba knihov-
ny: St, Čt od 16:00 do 17:00 hodin, během 
července a srpna ZMĚNA: St, Čt: 10:00 
– 11:00)
Knihy budou roznášeny každý čtvrtek po 
17 hodině. Registrace nového čtenáře a 
roznášková služba jsou ZDARMA. Služba 
je určena pouze pro občany části Hrobce. 
V SMS uvádějte jméno, adresu, žánr kni-
hy a jejich počet.

Knihovna Hrobce je blíže 
starším a nemocným 

Mateřská školka v Rohatcích prošla rozsáh-
lou rekonstrukcí. Celá budova byla už dlou-
ho ve velmi špatném stavu. Loňská kont-
rola z Okresní hygienické stanice dokonce 
důrazně doporučila budovu zrekonstruovat, 
jinak by musela nařídit její zavření. Vedení 
obce neváhalo a do rekonstrukce se ihned 
pustilo. Nyní je možné říci, že je hotovo.
Více jak stoletá budova, která byla původně 
i školou, se doslova rozpadala a bylo tře-
ba vyměnit všechna okna a budovu znovu 
zateplit. Obec sehnala potřebnou částku na 

rekonstrukci z peněž z fondu Ministerstva 
životního prostředí, a tak bylo možné se do 
oprav ihned pustit. 
Po několika měsících intenzivních prací je 
konečně hotovo. Rozsáhla rekonstrukce 
chod školky nenarušila, pohyb kolem bu-
dovy byl sice trochu omezen, ale místní 
učitelky si dokázaly poradit a místo her na 
zahradě školky, s dětmi několikrát vyrazily 
na velmi zajímavé a mnohdy poučné výlety.
Dnes je budova školky jako nová a zima už 
ji rozhodně nepřekvapí.

ŠKOLKA MÁ NOVÝ KABÁT

Státní doručovatel Česká pošta letos plánuje 
škrty v rozpočtu. V rámci šetření hodlá omezit 
nebo zrušit některé nevytížené pobočky. Změ-
ny čekají i poštu v Hrobcích.
Zastupitelstvo rozhodlo, že obec poštovní vý-
dejní místo provozovat nebude a doporučilo 
Poště s.p., ať provozování hrobecké pošty 
svěří současné vedoucí pobočky. Když Pošta 
s.p. návrh schválí poskytne obec své prosto-

ry na provozování pošty v některém ve svých 
domů. Možná je i varianta, že výdejní místo 
bude realizováno přímo na obecním úřadě. 
Pošta s.p. má na vyjádření 4 až 6 měsíců. Do 
té doby bude pobočka fungovat v současné 
podobě. Už měsíc platí na pobočce nová pra-
covní doba. Dopoledne je pošta otevřena od 
8.00 do 9.00 a odpoledne má otevřeno jen dvě 
hodiny a to od 14:30 do 16:30.

Obec poště poskytne zázemí, 
provozovat ji však nebude
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Vedení obce v letošním roce plánuje sesta-
vit nový Strategický rozvojový plán. Projek-
ty, které budou v plánu zařazeny, mají vel-
kou šanci na to, že budou v dohledné době 
zrealizovány. Vedení Hrobců nyní vyzývá 
občany, aby sami přišli s nápady, co v Hro-
bích chybí a přispěli tak k rozvoji obce.
Strategický plán je dokument vytvářený 
obecním úřadem, jenž vychází ze součas-
ného stavu veřejných a soukromých aktivit 
demografického, ekonomického, sociální-
ho, kulturního a ekologického charakteru 
na území obce. Jeho hlavním smyslem je 
organizace rozvoje na bázi slaďování jed-
notlivých zájmů tak, aby obec prosperovala 
jako celek. 
Obec Hrobce naposledy zhotovila Strate-
gický rozvojový plán v roce 2007. Tehdy 
si za své cíle stanovila například projek-
ty z oblasti cestovního ruchu a životního 
prostředí. Dnes lze říci, že obec svůj plán 
dodržela. V Rohatcích je nová rozhledna, 
v Hrobcích knihovna, obecní úřad je po re-

konstrukci, stejně jako nově zateplená škol-
ka. Podél Labe vede nová cyklostezka a in-
tenzivně se pracuje na splaškové kanalizaci 
v Rohatcích.  Dohledné době se v Hrobcích 
vybuduje i přístavní bazén pro malé lodě. 
Zkrátka a dobře, obec se rozvíjí a to i díky 
Strategickému rozvojovému plánu.
Letos je však třeba plán aktualizovat někte-
ré projekty už jsou hotové, do jiných je třeba 
se pustit. Vedení obce proto vyzývá obča-
ny, ať se neostýchají, a ať sami přicházejí 
s nápady, o tom co je v Hrobcích potřeba. 
Strategický plán má promítat potřeby obce, 
a kdo jiný než občané, ví nejlíp, kde je třeba 
nové služby či nový objekt. ,,Kdo by rád při-
spěl na rozvoji obce se může samozřejmě 
ozvat na můj mail - starosta@hrobce.cz,“ 
vyzývá občany starosta Luboš Matek.
"Dle mé zkušenosti, projekty které jsou zan-
eseny v rozvojovém plánu, mají daleko vět-
ší šanci na to, být zrealizovány. Například 
Evropská unie dotuje jen projekty, které 
jsou v rozvojovém plánu,“ dodává starosta.

Podílejte se na rozvoji obce i vy

Léto už pomalu klepe na dveře, předškoláci 
si už pomalu vybírají nové aktovky a roha-
tecká školka se už také pomalu chystá na 
léto. Rekonstrukce školky se také blíží ke 
konci a děti parné dny tráví nejen na zahra-
dě, ale i na různých výletech.

Jedním ze zajímavých výletů byla i návštěva 
libotenické základní školy dne 15.5.. Zde se 
děti nejen pobavily, ale ještě se i něčemu no-
vému naučily. Pojízdná herna zdravé výživy, 
která tu pro ně byla připravena, byla velmi 
poučná. Děti hravou formou poznávaly a 
určovaly špatné a správné stravovací návy-

ky. Celá akce se konala venku na zahradě 
školy a děti si díky zábavným hrám odvezly 
užitečné rady a příjemný pocit z hezky strá-
veného dne.
Parádní výletem byla pro děti i návštěva 
ústecké ZOO. Koncem května se školka 

vypravila do čtyřicet kilometrů vzdáleného 
Ústí nad labem a pro některé tu byla vůbec 
první návštěva zoologické zahrady. ,,Poča-
sí nám přálo a den se zvířátky si děti moc 
užily,“ ohodnotila výlet jedna z učitelek Hana 
Telecká. 
V poslední době se školka pouštěl opravdu 

do hodně akcí. Jedním z nich byl kurz plavá-
ní, ten však byl předčasně ukončen, proto-
že roudnický bazén, kam školka jezdila, byl 
zasažen velkou vodou a výcvik byl tak o tři 
lekce zkrácen
Ve školce se nezapomnělo ani na dětský 
den. Počasí tentokrát, ale místním dětem 
nepřálo a zábavné dopoledne se tak muse-
lo přesunout do budovy školky. O zahradu 
však děti určitě nepřijdou. Venkovní prosto-
ry kolem školky jsou poslední dobou dětmi 
hojně využívány. Letní počasí doslova láká 
k dovádění pod modrou oblohou. No a když 
se přece jen oteplí až moc zahradní hadice 
se studenou vodou je vítané osvěžení. Re-
konstrukce budovy je už skoro u konce a tak 
nic nebrání tomu, aby si děti hrály i zahrád-
ce, která je plná možností.
Protože se blíží prázdniny, uspořádala škol-
ka i tradiční besídku pro rodiče. Děti zpíva-
ly a hrály si o toho a to vše se odehrávalo 
v duchu pohádkového lesa. Ačkoliv byl velmi 
parný den, děti i rodiče si besídku moc užily. 
Koncem června ji přichystáno i rozloučení 
pro budoucí školáky. Školka si tak opět při-
pravila soutěžní dopoledne a pro ty nejstarší 
mazáky je připraveno i malé překvapení. 
A jak bude školka otevřena o prázdninách? 
Pravidelné prázdninové uzavření školky ne-

mine ani Hrobce a Rohatce. Školka bude 
zavřena 5 týdnů a to od 15. července až do 
16. srpna. Rodiče, které i tak budou potřebo-
vat dát své děti do školky, se musejí předem 
domluvit se spádovou většinou městskou 
školkou, která bude otevřená i přes prázd-
niny.

V ROHATECKÉ ŠKOLCE SE ROZHODNĚ NENUDÍ

ZEPTEJTE SE STAROSTY
Zajímá vás dění v obci? Chtěli byste vědět, které akce se v Hrobcích chystají? Máte 
zájem na rozvoji obce? Potřebujete poradit od vedení obce?
Není nic jednoduššího než se zeptat přímo starosty. A v naší nové pravidelné rubrice vám 
budeme přinášet odpovědi přímo na stránkách těchto novin.
Jak je možné se zeptat? Způsobů je hned několik. Lístek s dotazem můžete hodit na úřa-
dě do schránky a na obálku napsat heslo ,,Zeptejte se starosty“, možné je i využít mailo-
vou komunikaci. Kontakt na starostu Luboše Matka je starosta@hrobce.cz. Do předmětu 
zprávy napište heslo "Zeptejte se starosty“.
Odpovědi se objeví na stránkách Hrobecké Vlny už v příštím čísle.

Povodně 2013. Pod tímto názvem si kaž-
dý v obci Hrobce vzpomene na vylité Labe 
ze svého koryta, které se svým rozsahem 
blížilo k povodním z roku 2002. Nechybělo 
málo a rekord byl vyrovnán. Za tímto ná-
zvem se i skrývá nervozita, napětí, strach 
a děs z pohledu na stále stoupající vodu, 
která pomalu, zato nezadržitelně zaplavo-
vala domy a objekty.
Nedílnou aktivní složkou byli i místní dob-
rovolný hasiči, kteří svým přístupem pomá-
hali už od začátku lidem, kterých se velká 
voda týkala. Po celých 8 dnech hrobečtí 
hasiči zajišťovali pytlování, některé vy-
stěhování věcí z domů, čerpání vody, 
čištění komunikací a venkovních prosto-
rů domů a objektů od bahna, přivážení 
potřebného materiálu, ale i noční hlídání 

zatopených domů kvůli rabování.
Povodně 2013 už začaly pro naše hasi-
če v neděli 2.6.,kdy se začalo pytlovat a 
připravovat první domy na možné zapla-
vení. Zvedání Labe nadále přetrvávalo a 
kulminace řeky nastala až ve středu 5.6. 
k ránu. Hladina se zastavila před místní 
bytovkou č.p.1, kdy se zaplavily garáže. 
Následujícího dne se řeka stahovala a 
obyvatelé už mohli pomalu uklízet ná-
sledky napáchané vodou. Poslední dům 
opustila voda v neděli ráno 9.6., kdy se 
pomalu stahovala do svého koryta.
Starosta obce Luboš Matek se mohl 
spolehnout po celé záplavy na velitele 
hasičů Petra Řípu, Miloslava Řípu, Jaro-
slava Jelínka, Davida Živného, Václava 
Šedivého, Markétu Nerglovou a Pavla 

Nováka. I když hladina Labe se stabi-
lizovala na bezpečnou míru, tak hasi-
če ještě čeká čištění nové cyklostezky, 
která ještě není v této době přístupná a 
bezpečná.
Sbor dobrovolných hasičů moc děkuje 
fa. Stimax International a fa. Pavliš a 
Hartmann za zapůjčení plovoucího čer-
padla Mamut.
Můžete se podívat na fotky a videa, které 
byly pořízeny během celé doby zvedání, 
ale i snižování hladiny řeky Labe. Galerie 
je přístupná na www.sdhhrobce.wz.cz.

Hrobečtí hasiči bojovali s povodní. S úklidem pomáhají doteď

Voda konečně dosedla do svého koryta a 
hrobečtí hasiči měli plné ruce práce dostat 
některé úseky v obci do původního stavu. 
Jedná se hlavně o čištění cyklostezky a 
čerpání studen, které jsou pořád hodně 
znečištěné.
Výjezdová jednotka pořád disponuje s 
omezeným materiálem, který by byl vý-
hodou při naléhavých situacích. Proto 
Obecní úřad dovybavil jednotku novým 
vysokotlakým čističem (vapkou), elektro-
centrálou, a motorovou pilou. O plovou-
cím čerpadle Mamut, které bylo zapůjče-
no o povodně od fa. Stimax International 
a Pavliš a Hartmann se ještě v nejbliž-

ších bude jednat. Jedná se o plovoucí 
čerpadlo, které může čerpat vodu nebo i 
tlakem čistit např. znečištěná místa.
Sbor dobrovolných hasičů musel kvůli 
povodním své dvě soutěže. To ale ne-
zamezí sboru pořádat soutěže v nových 
termínech. Ty byly stanoveny na sobotu 
31.8. od 22 hodin, což bude první noční 
soutěž v Hrobcích v rámci Krušnohorské 
ligy a hned v neděli 1.9. od 10 hodin zá-
vod v rámci Podřipské ligy. K vidění na 
těchto soutěží bude zbrusu nová časo-
míra, která má tři displeje, kde se zob-

razí výsledné časy. Pod každým ze dvou 
terčů je menší display, který ukáže daný 
čas jednotlivého proudaře a jeden velký 
display, kde se zobrazí výsledný čas pro 
všechny přihlížející. V naší oblasti je to spí-
še novinka, která zatraktivní tyto soutěže v 
požárním útoku. 
                                AUTOR: Pavel Novák

Z ČINNOSTI HROBECKÝCH HASIČŮ



Šestačtyřicetiletý Luboš Matek je funkci sta-
rosty necelé tři roky. Letošní povodně tak pro 
něj byly první velkou vodou, kterou musel 
jako starosta řešit. Do organizace záchran-
ných akcí a následné humanitární pomoci se 
pustil s velkým elánem a svou první povo-
deň ve funkci zvládnul víc než dobře. Zepta-
li jsme se ho, jak boj s živelnou pohromou 
probíhal a co následovala potom, co voda 
opadla.
Kdy jste se o tom, že se ženě povodeň po-
prvé dozvěděl a jak jste na to reagoval?
V neděli 2.6. už bylo jasné, že se na obec 
žene velká voda. Původní odhady byly tako-
vé, že hladina dosáhne jen o metr výše, jak 
tomu bylo v roce 2006, což by pro Hrobce 
znamenalo, že se voda nedostane k obytné 
části obce. Ihned se začalo pracovat na vy-
klízení náplavky a klubu Tropicana, aby bylo 
co nejméně škod. Odhady se však ukázaly 
jako nepřesné a nová prognóza říkala, že 
se povodně budou blížit těm z roku 2002, 
což bohužel pro obec znamenalo zatopení 
i obytné části Hrobců. Znovu jsme neváhali 
ani minutu a začali jsme s evakuací obyt-
ných domů, které byly v ohrožení. Vyklizeno 
nakonec bylo 9 domů a náhradní ubytování 
si muselo najít 29 obyvatel. Všem poskytli 

dočasný azyl jejich příbuzní.
Jak velké škody nakonec letošní povo-
deň napáchala?
Nejkatastrofálnější předpovědi, se nakonec 
nevyplnily, Labe kulminovalo 5.6. v 10.00 
a voda dosáhla výšky o 90 metrů nižší než 
v roce 2002, i tak to pro obec znamená velké 
nepříjemnosti. Voda se dostala ke 13ti do-
mům, 9 z nich mělo zatopené i obytné části. 
Do zbylých čtyř se voda dostala v uvozov-
kách jen do sklepů a garáží. Labská voda 
znečistila studny, které jsou ještě v součas-
né době nepoužitelné. Chtěl bych upozornit 
občany, ať vodu nepoužívají ani na zalévání 
nebo hygienu natož k pití. Studny byly odčer-
pány a dezinfikovány. Byly z nich odebrány 
vzorky a na obnově všech studen pracuje-
me. Povodeň zničila i přečerpávací stanici 
a pobořila opěrnou zeď v ulici Polní. Ško-
da vznikla i na zemědělských pozemcích a 
bude mít vliv i na úrodu. Dobrá zpráva je, že 
nová cyklostezka povodeň přežila a po drob-
ných úpravách je opět použitelná. Prvotní 
náklady vynaložené na vyklízení a násled-
né uklízení obce se vyšplhaly na 570 tisíc 
korun. Tyto peníze se pokusíme nárokovat 
prostřednictvím Ústeckého kraje z rozpočtu 
České republiky. Celkové škody na majetku 

obce a občanů jsou 5 520 000 korun. Nějaké 
peníze se pokusíme pro obec sehnat i z do-
tačních fondů, které vzniknou pro občany za-
sažené povodní. Jaké jsou zemědělské škody, 
to nejsem schopný odhadnout. Tyto škody se 
na obecním úřadě neevidují. 
Kdo všechno obci pomáhal s velkou vodou 
bojovat?
Lidí, kteří nám pomohli, je opravdu hodně, a 
nerad bych na někoho zapomněl, ale pokusím 
se vyjmenovat všechny, kteří si zaslouží velký 
dík. Kromě místních obyvatel a všech dobro-
volníků, kteří společně s námi s katastrofou 
bojovali, musím zvláště poděkovat našim dob-
rovolným hasičům. V letošní povodni sehráli 
neocenitelnou roli. Pět dnů v kuse a bez od-
dechu pomáhali, seč jim síly stačily a já jsem 
osobně moc hrdý na to, že takovéto hasiče 
v obci máme. Poděkovat musím i Krizové-
mu štábu Roudnice nad Labem, komunikace 
s nimi byla výborná a vždy jsme měli včas ty 
nejčerstvější zprávy. Významnou roli sehrála 
armády a policie. Jejich hlídky nepřetržitě mo-
nitorovaly zatopené oblasti a armáda pomoh-
la i po povodních. Avšak dík patří i těm, kteří 
přispěli i poté co velká voda opadla. Velkou 
pomoc nám poskytly různé neziskové orga-
nizace. Zmínit musím České kulturní projekty 
Praha s Michalem Horáčkem, který byl ini-
ciátorem pomoci pro naši obec. Pomohly 
i organizace Člověk v tísni, Charita, obec 
Vražkov, Občané Prahy Řevnice a Čes-
ká pojišťovna. Poděkovat musím i rodině 
Podmanickým a nesmím zapomenout ani 
na občanské sdružení Láska ke zvířatům, 
které nám poskytlo krmení pro zvířata. 
Mluvíte zatím jen o druhých. Ale nápo-
mocná byla i obec a vy sám. 
Ano, ale hodnotit mou práci při povodní 
mi nenáleží. To musejí udělat jiní. Osob-

ně myslím, že obec se s povodní poprala 
dobře. Hodně majetku se nám povedlo 
zachránit a vedení obce pak pomohlo i po 
povodni. Obec poskytla všemožné hygie-
nické prostředky a nářadí. Později sehna-
la i vysoušeče, bezplatný odvoz odpadu 
je také zásluha vedení obce. Našim úko-
lem bylo hlavně vše organizovat a mám 
pocit, že se nám to povedlo.
A jak se vedení obce z letošních záplav 
poučilo?

Obyvatelé Hrobců si určitě dobře pama-
tují záplavy z roku 2002, takže už nějaké 
zkušenosti s velkou vodou mají. Avšak je 
jasné, že na takovouto živelnou pohromu 
se nejde nikdy na sto procent připravit. 
Určitě nám pomohlo, že jsme věděli, co 
přijde, ale i tak to bylo náročné a škody 
budeme odstraňovat ještě nějakou dobu. 
Povodně z roku 2002 měly být tisícile-

tou vodou, ale prognózy se ukázaly jako 
špatné. Velká voda může zase za pár 
let přijít a nám nezbývá než s ní počítat. 
Příkladem toho, že jsme připraveni, je na-
příklad i skoro nepoškozená cyklostezka. 
Ta svou první velkou vodu přežila velmi 
dobře. V dohledné době obec plánuje vy-
budovat i přístavní bazén pro 12 malých 

plavidel, a i ten bude vybudován s ohle-
dem na možné povodně.
Zmínil jste plánovaný přístav. V jaké 
fázi je tento projekt?
V současné době probíhá Vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí, což je proces, 
který trvá rok a jehož cílem je získat před-
stavu o výsledném vlivu stavby na životní 
prostředí a vyhodnocení, zda je vhodné 
stavbu zrealizovat. Stále však platí, že by 
přístav mohl být v roce 2015 hotový. 
Povodně zamíchaly kulturním i spor-
tovním kalendářem obcí. Je možné, že 
děti úplně přijdou o dětský den?
Určitě ne. Dětský den se sice musel zru-
šit, ale děti o den plný her a zábavy ne-
přijdou. Soutěžní odpoledne chystáme 
na konec srpna. Pojmeme to jako takové 
rozloučení s prázdninami a pro děti při-
pravíme různé soutěže a jiné aktivity. Vše 
se odehraje na fotbalovém hřišti. Náhrad-
ním termín mají i hasičské závody.  I ty 
se v Hrobcích odehrají na konci prázdnin. 
Hasiči nám moc pomohli při povodních, 
tak doufám, že jim to obyvatelé vrátí a 
přijdou je povzbudit na jejich závodech.

1848 - Na Labi postihla stoletá voda 
Ústí nad Labem.
1896 - Stoletá voda na Labi v Ústí nad 
Labem.
1940 – Na dolním Labi a v Děčíně 
byla zaznamenána 20 letá voda. Prů-
toky byli ovšem větší než v roce 2006. 
1980- 24. června – následkem dešťů 
stoupla hladina Labe a zatopila přileh-
lá pole a v pozdních nočních hodinách 
musel být z ostrova evakuován pio-
nýrský tábor do školy v Libotenicích.
1981- Leden a únor byly mrazy a čas-
té sněhové přeháňky, březnové otep-
lení a časté přeháňky způsobily zá-
plavy níže položených zemědělských 
ploch a komunikací
červenec – opětovné zvýšení hladiny 
Labe, vylití ze břehů a opět evakuace 
tábora do Libotenic, velice deštivý rok.
2002 - Květen, červen, červenec pa-
novala tropická vedra. Teploty se vy-
šplhaly přes 30 stupňů, v srpnu nastal 
velký zlom a vlivem velkých přívalo-
vých srážek došlo v několika dnech k 
prudkému vzestupu hladiny řek. Voda 
vystoupala až k bytovkám. Nejstarší 
dům v obci u Kočů musel být pro velké 
narušení zbourán. Tato voda byla pro-
hlášena za tisíciletou. Průtok Vltavy v 
Praze 5300 m³/s
2006 - O jarních měsících zažil Ústec-
ký kraj vzhledem k vydatným srážkám 
a neroztálému sněhu druhou největší 
povodeň od roku 1940. V obci Hrobce 
naštěstí nedosáhla zvýšená hladina 

Labe tak vysokého stavu jako v roce 
2002.
2009 – Od druhé poloviny června 
nastalo období prudkých přívalových 
dešťů, krupobití a vichřic, které způ-
sobili na celém území státu ohromné 
škody. Řada vesnic byla zaplavena.
2013 – 2. června vyhlášen třetí povod-
ňový stav. Dosaženo výše hladiny -90 
cm pod povodeň v roce 2002. Kulmi-
nace nastala 4. června ve večerních 
hodinách. Nejvíce postižené obce 
okresu Litoměřice: Křešice, Mlékoje-
dy, Nové Kopisty...
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STAROSTA LUBOŠ MATEK: BYLY TO MÉ PRVNÍ POVODNĚ
Nahlédnutí do 
kroniky – historické 
povodně na Labi
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