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Historie Rohatecké školky
ROHATCE – Rohatecká školka nebyl
vždy jen školkou. Původně byla postavena ještě za Rakouska-Uherka jako
škola.
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ROHATCE – V současné době rohateckou školku navštěvuje 28 dětí. O jejich
výchovu i zábavu se starají dvě učitelky,
o plná bříška paní kuchařka a chod školky

nejen zabaví, ale postarají se i tělocvik.
Školka nemešká ani ve výtvarné činnosti. Celá chodba a schodiště jsou doslova
posety výtvory šikovných dětí.

ka školky Marcela Pinková.
,,Následující návštěva zlatého retrívra
byla přijata s velkým nadšením. Děti se
zájmem sledovali výcviku tohoto psa,“

zajišťuje paní školnice.
Školku navštěvují nejen děti z Hrobců a
Rohatců, ale i z Libotenic a Židovic. Celý
personál školy se snaží děti nejen zabavit, ale něco je i naučit. Formou her a
divadel se děti učí počítat nebo rozeznat
dobro od zla. Pohybové aktivity zas děti

Školku pravidelně navštěvuje občanské
ekologické sdružení Zvířátka lidem a nabízí dětem hravou formou kontakt s živými
zvířaty. ,,Naše děti se již setkaly s kozičkami, které si mohly pohladit, nakrmit a
pokusit se podojit. Mléko pak i ochutnaly,“
přibližuje jednu z návštěv sdružení ředitel-

popisuje jinou návštěvu sdružení paní ředitelka.
Další zvířátko, které do školky sdružení
přinese je králíček Eliška. Program s názvem "Králík není zajíc" se uskuteční v
mateřské škole 5. února. V den návštěvy
králíčka se ve školce koná i zápis.

Jak se v Hrobcích volil prezident
Budovu postavila roudnická firma Plechatý a Kohlík za 41.847 rakousko-uherský korun. Se zařízením a ohrazením
budovy se nakonec částka vyšplhala až
50.000 korunám. Kolaudační prohlídka
školy byla konána 27. května roku 1908.
Ještě téhož roku se 2. prosince konalo
slavnostní vysvěcení školy. Předtím než
byla škola postavena, chodily se místní
děti učit do hospody č.p. 51.

nastoupil řídící učitel Václav Tróster. Za
zmínku i stojí, že v roce 1910 začal do
školy chodit také syn řídícího učitele –
František Tróster, který jako scénograf
Národního divadla v Praze byl jmenován
v roce 1969 Národním umělcem.
Ve 30. letech minulého století působil na
škole i František Lounský – legionář a od
roku 1927 starosta obce, který přispíval
do Vlastivědného sborníku Podřipska.

Maškarní zábava vyprodala
kulturní dům
HROBCE - Týden po dětském karnevalu se
v Hrobcích konal rej masek znovu a tentokrát
šlo o zábavu pro dospělé.
SK Hrobce ve spolupráci s obcí Hrobce
pořádalo
Maškarní zábavu v pátek
1.2.2013 od
20.00 hod. v
sále Kulturního domu.
Že se akce
povede, sliboval fakt, že
vstupné se
vyprodalo do
posledního
lístku.
O zábavu a
muziku
se
celý
večer
staral DJ Yarda Schreier a
pohoštění
pro zábavu připravil Retro hostinec Pothouse.
Vrcholem večera bylo vyhlášení ceny o nejlepší masku. Tu si odnesla paní Malá alias
Sněhurka a jejích sedm trpaslíků. Na dru-
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Školou prošla i řádka zajímavých osobností. Prvním řídícím učitelem byl František Dobrovský, jmenovec zakladatele
slavistiky v českých zemích. Po něm

A jak vypadá školka dnes?

ŠKOLY

HROBCE – Sobota 26. Ledna 2013 vejde do české historie jako
den, kdy si Česká republika poprvé za svou historii zvolila prezidenta v přímé volbě. Stal se jim Miloš Zeman, pro kterého v druhém kole volby hlasovalo 2 717 405 Čechů. Mimo jiné i 75 obyvatel
z Hrobců.

a až za ním se umístil Karel Schwarzenberg.
V Hrobcích Miloš Zeman získal během prvního kola 75 hlasů, za
ním s 69 hlasy se umístil Jan Fisher a třetí byl s 55 hlasy Jiří Dienstbier.
V druhém rozhodujícím kole voleb se k urnám dostalo přesně

Miloš Zeman byl favoritem na celkovou výhru v prezidentských volbách už po prvním kolem. Celkem ho volilo 24, 21 procent voličů
z celé republiky. V našem okrese získal Zeman dokonce 29,28%
hlasů. Druhý kdo získal na Litoměřicku nejvíce hlasů, byl Jan Fisher

4 958 576 voličů, kteří rozhodli, že českým prezidentem bude na
příštích pět let Miloš Zeman. V Hrobcích se druhého kola voleb zúčastnilo 286 občanů, kteří stejně jako celá republika, zvolili jako hlavu státu Miloše Zemana. V Hrobcích pro něj hlasovalo 164 voličů.

Cyklostezka pod vodou

Každý měsíc ve vaší schránce

hém místě se umístila paní Zajíčková a její
Simpsonovi. Bronz si nakonec odnesl černoch Petr Erich.
Všichni, kdo na karneval přišli, se shodují, že
se akce náramně povedla a už se těší na příští ročník. No a pro ty, pro které je rok dlouhá
doba, ti se mohou těšit třeba na dubnovou
zabijačku.

ZPRÁVY

HROBCE - Labe se kvůli rychlému tání vylilo z břehů a v pátek 1.2. zatopilo hrobeckou
cyklostezku. Hladina už naštěstí opadla a
stezku bylo možné uklidit.
Už v neděli odpoledne členové hrobeckých
dobrovolných hasičů odklidili nepořádek,
který zůstal po povodni na, a zároveň cyklostezku opláchli.
,,Je super, že na úklid přišli i ve svém volném čase a ihned po té co voda opadla –
jen díky tomu se podařilo cyklostezku beze
zbytku umýt a uklidit, za to jsem jim vděčný,“
pochválil práci hasičů starosta Luboš Matek .

KRIMI

Neznámí vandalové se činili
HROBCE – Neznámí vandalové v sobotu
2.2.2013 v brzkých ranních hodinách poničili poštovní schránku a vyvrátili dopravní
značku.
Řádění vandalů odnesla ulici Hlavní, kde
kromě vyvrácené značky a schránky, neznámí pachatelé porazili i odpadkový koš. Ná-

Z POŠTY NEziskovky

Šestačtyřicetiletý Luboš Matek zastává v obci funkci
starosty už skoro dva a půl roku. Než začal úřadovat
v Hrobcích, působil jako místostarosta v Roudnice n./L.
a ještě předtím v devadesátých letech podnikal. Zeptali
jsme se ho, jaké povinnosti jako starosta má a které
novinky v Hrobcích přinese rok 2013 a nejen na to.
Jak jste se dostal k funkci starosty Hrobců?
Známí, kteří zde žijí, mě
oslovili, jestli bych nechtěl
pokračovat v práci, kterou
jsem vykonával v Roudnici
a já souhlasil a v roce 2010
jsem byl zvolen
Jaké povinnosti musí
starosta Hrobců zastávat?
Na rozdíl od Roudnice zde musím řešit skoro vše, ať se
jedná o hledání zatoulaného psa nebo o schválení dotací v hodnotě miliónů. Snažím se i podporovat kulturní
a sportovní akce a podílím se na jejich pořádání.

Cyklostezka, která byla vybudovaná teprve
loni, slouží nejen pro jízdu na kole, ale je i
hojně využívána místními k procházkám.

Co Hrobcům přinesl rok 2012?
Největší investiční akcí minulého roku byla výstavka
cyklostezky podél Labe. Ještě před loni vznikl u Labe

ROZHOVOR

klub Tropicana, kde si nadšenci vytvořili drobné zázemí pro trávení volného času. Současně s klubem se

prava škody je odhadována na několik tisíc.
Bohužel tato událost neměla očité svědky
a tak se lze jen dohadovat, kdo škodu napáchal. Místní obyvatelé mají za to, že za
vandalismem stojí mladící z Libotenic, kteří
se v sobotu časně nad ránem vraceli do své
rodné vísky ze zábavy.

vytvořila i dvě mola pro malá plavidla. Obyvatelé vodní
plochu, tak můžou využívat rybaření, ale i jiné vodní
zábavě. Když už jsem zmínil vodní zábavu, tak nesmím
zapomenout, že loni proběhla za velkého úspěchu
v Hrobcích i Rohatcích oblíbená Neckyjáda. Stejně tak
byl úspěšný dětský den nebo třeba pálení čarodějnic.
Všechny tyto akce chystáme i letos. I kulturní vyžití se
v obci zlepšilo. Každý měsíc Hrobce pravidelně navštěvuje Sváťa se svým Dividlem. Dokonce se nám povedlo
zrekonstruovat z peněz Ústeckého kraje obecní úřad
a knihovnu. Ani ve sportu nejsme pozadu. V současné
době hrají SK Hrobce I.A třídu, což je nejvyšší soutěž,
která se tu kdy hrála. A jelikož si moc vážíme práce našich hasičů, pořídili jsme jim vloni úplně nové plovoucí
čerpadlo.
A co Hrobce čeká v letošním roce?
Letos určitě dojde k zateplení mateřské školky v Rohatcích a v celé budově se vymění okna. To vše bude dotováno z peněž z fondu Ministerstva životního prostředí.
Věřím, že se letos povede i zrekonstruovat dětské hřiště

KULTURNÍ TIPY
na následující měsíce
16.2. ZLATOVLÁSKA (poprvé v Hrobcích), KD 16 hod.
16.3. Štěpánčino divadélko, KD 16
hod.
23.3. Zdobení velikonočních perníčků, MŠ Rohatce
13.4. Madlenka a skřítkové, KD 16
hod.
19.4.Zábava – zabijačka, KD 19 – 03
hod.
26.4. Řípská pouť			
30.4. Pálení čarodejnic, hřiště 16 – 19
hod.
18.5. Kašpárek a hodná víla Jarmilka,
KD 16 hod.
08.6. Dětský den, hřiště 16 – 19 hod.
07.-09.6. Hasičské soutěže, hřiště,
celý den hřiště
29.6. Přivítání prázdnin, Kale 15 – 18
hod.

v Hrobcích. A samozřejmě nás čekají pravidelné akce
jako pálení čarodějnic či Hasičské soutěže a několikrát
k nám během roku zavítá nějaké to putovní divadlo.
Co dál přinese Hrobcům blízká budoucnost?
Intenzivně pracujeme na zřízení kanalizace v Rohatcích, což je dlouhodobý problém. A jelikož bychom rádi
zlepšili zázemí pro vodní turistiku, tak plánujeme výstavbu přístavního bazénu, což by vlastně mělo být malé
přístaviště, kde by mohlo kotvit až dvanáct malý plavidel. Současně s přístavištěm by vzniklo i zázemí pro
zmiňované turisty. Vybudoval by se kemp a to by mohlo
do budoucna přinést do obce nějaké peníze. V současnosti pracujeme na získání územního rozhodnutí
a stavebního povolení. Dál bude potřeba ještě sehnat
prostředky, protože nebudeme brát z obecního a když
vše půjde dobře, tak v roce 2014 zahájíme výstavbu a
o rok později by přístavní bazén mohl být v provozu.
Máme i vizi o víceúčelovém hřišti pro děti a mládež,
které bychom chtěli vybudovat vedle fotbalového hřiště.
A to samozřejmě není všechno.

NOVINKY Z DĚNÍ V HROBCÍCH A ROHATCÍCH
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Aktivita Sboru dobrovolných hasičů Hrobce v roce 2012

HROBCE - Když se řekne Sbor dobrovolných hasičů, tak si člověk představí
pouze hasiče, kteří občas vyjedou zkrotit
nějaký ten živel nebo napomáhají při likvidaci nějakých pohrom. Bohužel už méně
lidí ví, že hasiči mají za sebou historii,
která je mnohdy moc dlouhá a zajímavá.
Také aktivity jsou mnohem pestřejší než
by se zdálo. Svůj čas hasiči většinou stráví pracemi ve vesnici nebo pořádáním
kulturních akcí, ale i porovnáváním své
fyzické zdatnosti na různých soutěžích.
Tento rok je tomu už 103 let, kdy byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Hrobcích. V tomto ohledu nemá tento spolek
v obci konkurenci. Hrobce byly osamostatněny od Židovic až v roce 1906, tudíž
spolupráce mezi hasiči a Obecním úřadem vzývá už od samého počátku.
Právě spolupráce mezi sborem a úřadem
je mnohdy klíčová. Nejbližším přírůstkem
materiálu hasičům do výjezdové jednotky je Obecným úřadem koupené nové
plovoucí čerpadlo PH-1200 Honda GSV.

To doplní nové malé čerpadlo HERON
EPH50 a stávající stará a osvědčená
PS12. Vozidlo Opel Vivaro s vybaveným
vozíkem je tedy připraveno k plnění úkolů
k ochraně obyvatel a majetku, při požárech, povodních a jiných mimořádných
událostech.
I loňský rok byl pro hrobecké hasiče plný
činnosti. Protože nemusela výjezdová

jednotka vyjíždět, tak se práce hasičů
spíše zaobírala pomoci Obecnímu úřadu
např. při řezání stromů nebo větví, čistění

rybníka v Rohatcích, pořádání Pálení čarodějnic a Dětského dnu.
Takovou zajímavostí zrovna Dětského
dnu bylo svrhování bonbónů z letadla,
které několikrát přelétalo nad fotbalovým
hřištěm. Posléze se děti přemístily za
hřiště, kde byla ukázka hašení hořícího
osobního automobilu profesionálním hasičem, mimo jiné členem našeho soutěžního družstva Lukášem Jalamudisem.
Další činností s velkým ohlasem je vytvoření oblíbené pěny pro děti v Rohatcích a
samozřejmě i v Hrobcích o soutěži Podřipské ligy, která se konala 17.6. Druhá
pořádána soutěž sborem byla tradičně
Krušnohorská liga.
Letošní výkony soutěžních družstev místního sboru se dají hodnotit kladně i záporně. Například v Podřipské lize se oddílu
vedlo nad očekávání dobře. A-družstvo
mužů obě kategorie TOP i PPS12 celkově vyhrálo a zapsalo se tak nesmazatelně do historie této ligy. B-družstvo vůbec
nezaostávalo pozadu. Svým 2. celkovým
místem v PPS12 a 3. celkovým místem
v TOP-ce zakončilo úspěšnou sezonu.
Ženy i přes poklesy výkonnosti během
sezony zabraly a posledním závodem
si zajistily 2. celková místa v TOP-ce i
PPS12.
V Krušnohorské lize áčko do poslední
chvíle bojovalo o první celkovou příčku.
Poslední závod však rozhodl o tom, že
družstvo smolně skončil na celkovém 4.
místě. Hrobeckým děvčatům se vůbec
nedařilo. Povedený jeden závod to nezachránil, a proto se holky umístily na celkovém 5. místě.
Na postupové soutěži družstvo žen zažilo
velké zklamání. To bylo způsobené nepostoupením na MČR v požárním sportu.
Mistrovství republiky v Uherském Hradišti
se nakonec zúčastnili Klára Čulíková, Kamila Veselská za SDH Slavětín a Pavel
Novák za SDH Lhenice. Ten se dokonce
stal mistrem republiky v požárním útoku,
což je jeho celoživotním největším úspěchem.

V dorostenecké kategorii startovala jako
jediná Klára Čulíková, která se zúčastni-

la Mistrovství republiky v Sokolově, kde
skončila na hezkém 27. místě.

Ze života hrobeckého Cyklobulfu aneb Boj o přežití
HROBCE - Hrobecký Cyklobulf, který
sdružuje nadšence pro cyklistiku, vznikl
15. září 2005. V současné době klub čítá
18 členů a mezi jeho hlavní aktivity patří
účast na cyklistických maratonech a orientačních závodech. I když lednové počasí moc jízdě na horských kolech nepřeje, i
tak členové klubu nezahálí a i za mrazivého počasí závodí.
Začátek roku 2013 klub pojal tradičně –
novoroční vyjížďkou podél Labe 1. ledna.
Šest našich členů vytvořilo ze svých rukou
letopočet a prvních letošních 20 km zhodnotili u teplého čaje.
Ve čtvrtek 10.1.2013 se jel noční městský
orienťáček jednotlivců v Praze. Startovalo
se v 18.00 hod. Trať byla hodně bahnitá,
do kopců museli závodníci vybíhat. Jediný
účastník Cyklobulfu Ondra Landkammer
obsadil 15. místo z 32 bikerů. Kromě cyklistů běžela závod i skupina pěšáků.

Zatím poslední závod, kterého se klub zúčastnil se konal 26.1.2013 – tradiční zimní
orientační závod Pojizerská Bludička v
Bakově nad Jizerou. Původní název závodu byl Ruská Sibiř – ten by lépe vystihoval
letošní klimatické podmínky (v Hospodě
Jizera ráno ukazoval teploměr vynikajících -18 °C). Kvůli opravdu vražednému
počasí závod jelo pouze 33 nejodolnějších bikerů (účast se každoročně pohybuje od 50 do 120 bikerů). Za hrobecký klub
startoval opět jen jeden závodník – Tomáš
Fejfárek.
V čase ostrého startu teplota vystoupala
na snesitelných -14°C, což znamenalo, že při vyšší rychlosti zamrzaly pouze
oči. Rychlost závodníků nebyla zas tak
vysoká, protože se kromě klasické mapy
1:50.000 jela speciálka v lese, kde leželo
10-15 cm sněhu, což je pro cyklisty opravdová chuťovka. Také ostatní kontroly ne-

byly na silnici, takže žádná snadná práce při jejich dohledávání. Vyjíždění nové
cesty ve sněhu díky nízkému startovnímu číslo hrobeckého bikera znamenalo i
rychlé úbytky sil a nejetých pouze 30 km

Zimní příprava fotbalistů SK Hrobce

HROBCE - Fotbalisté SK Hrobce započali
zimní přípravu před zahájením jarních kol
mistrovských utkání mužů I.A třídy Ústeckého kraje 15. ledna.
,,Příprava je rozdělena do několika částí.
V první části probíhá fyzická příprava mužstva, spojená především s vytrvalostním
během a posilovací cviky. Tuto část přípravy provádíme v okolí obce Hrobce a na
Tyršově stadionu v Roudnici nad Labem.
Druhá část, herní příprava bude zahájena
v měsíci únoru a to na UMT v areálu SK
Roudnice nad Labem. Třetí část tvoří pohárové a přátelské utkání,“ přiblížil přípravu
trenér Marian Řízek.
2

V současné době se tým účastní turnaje
Marius Pedersen CUP 2013 v Srbicích u
Teplic. V prvním utkání porazil TJ Hrob 3:1
a v druhém utkání 1.FC Dubí 5:3. ,,S výsledky jsem zatím spokojen, což se nedá
říci o herním projevu a fyzické kondici našeho mužstva,“ hodnotí zápasy Řízek.
SK Hrobce jsou momentálně se 6 body na
druhém místě tabulky jen o skóre za TJ Oldřichovem. Na turnaji tým čekají ještě tyto
soupeři: Sokol Košťany, Sokol Háj, Baník
Osek, Sokol Srbice a právě TJ Oldřichov.
Zápasy se vždy hrají v sobotu na UMT.
Rozpis a výsledky najdete na webu vysledky.lidovky.cz.

Další přípravné zápasy se odehrají dne
17.2.2013 od 11:00 v Brozanech n./O.
se soupeřem FK Schoeler Křešice a
16.3.2013 od 14:00 hodin s Libotenicemi
na jejich hřišti. Pak již začínají mistrovská
utkání, 23.3.2013 od 15:00 hodin přivítá
tým doma SK Plaston Šluknov.
V polovině soutěže jsou SK Hrobce na 5.
místo s 21 body a ztráta na první příčku
je 7 bodů. ,,S tak dobrým výsledkem jsem
nepočítal, jelikož mančaft je od léta nově
poskládaný a potřebuje nějaký čas na sehrání,“ netají spokojenost Řízek.
Tým zůstal po podzimních kolech téměř
nezměněn, až na odchod dvou hráčů Libora Trousila a Václava Štichhauera. Oba byli
na hostování. Trenér do začátku odvetní
části ještě předpokládá příchod dvou nových hráčů, ale vše je zatím v jednání.
,,V Hrobcích jsem spokojen, je zde krásný areál díky místnímu obecnímu úřadu.
Jediné co mě mrzí je malý divácký zájem
o fotbal. Vzhledem k mým zkušenostem
s fotbalem smekám klobouk před tím, co
Hrobce v tomto sportu dokázaly. Hrát druhou nejvyšší krajskou soutěž je dosti vysoká meta a to opravdu vím, o čem mluvím.“
uvedl na závěr Marian Řízek bývalý fotbalový obránce FK Teplice a nejlepší obránce
ligy v letech 1999 – 2000.

(odhadováno podle mapy, protože i cyklocomputer zamrzl). Asi po 2,5 hodinách
se u něj však projevila krizička a vzápětí i

opravdová krize, když už i pouhá “chůze”
ve sněhu byla obtížná a každých 100 m
se musel zastavit a vydýchat se. To se podepsalo i na celkovém výsledku, protože
bylo potřeba dodržet časový limit a nezbyl
mu čas sesbírat všechny kontroly. Kdyby
to ale riskl, mohl být ve své kategorii na
bedně – jenže to v situaci, kdy v podstatě
bojoval o přežití, nebylo tak jisté. Takhle
skončil v kategorii na 5. místě a celkově
na 16. To je zatím nejlepší výsledek ze
zimní klasiky.
Příští týden odjíždí 10 členů Cyklobulfu na
třídenní zimní soustředění do Krušných
Hor. Kde tým plánuje běhat na běžkách,
pokud vydrží sníh, nebo bez běžek, když
přijde předčasné jaro. Večer budou členové týmu trochu pilovat cyklistickou teorii,
techniku a také strečink.

Hrobecká maškaráda pro nejmenší
Kašpárek, želva ninja, princezna i čarodějka se v sobotu 26.1. 2013 sešli v Kulturním domě v Hrobcích zasoutěžili si o

podvečer přes 70 účastníků.
Během večera děti soutěžily v řadě disciplín. Přetahovaly si lanem nebo se předháněly v tanečních dovednostech. Samozřejmě se dostalo i na soutěž o nejlepší
masku. Cenu za první místo si nakonec
uloupila malá pirátka až divokých vln Karibiku.
Celý maškarní rej po celý večer řídil
v Hrobcích dobře známý Sváťa s jeho
Dividlem a vedl si náramně. Kdo Sváťu
propásl, ten si nemusí zoufat. Již 16.2. se

sladké odměny.
Obec Hrobce pořádala koncem ledna již
3. ročník Dětského karnevalu, na který si
každý rok najde cestu spoustu dětí i ro-

dičů a to nejen z Hrobců. I letos přilákal
karneval do Kulturního domu celou řadu
pohádkových bytostí nebo filmových postav. Nakonec si přišlo zpříjemnit sobotní

do Hrobců vrátí a přiveze s sebou i svou
pohádku Zlatovláska.
Obec pořádá karneval každý rok, proto
aby dětem zpestřila dlouhé zimní období
a zároveň je karneval jakousi odměnu pro
malé školáky, kteří koncem ledna dostanou pololetní vysvědčení.
Jisté je, že i příští rok se touto dobou Kulturní dům v Hrobcích převleče do pohádky
a připraví si zábavný podvečer pro malé i
velké. Co však jisté není, je to, kdo si příště odnese odměnu za nejlepší masku.

