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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.

HROBEČTÍ HASIČI OPĚT ÚSPĚŠNÍ

Obec hledá 
vánoční strom 
Vánoce jsou sice ještě daleko, ale už 
i tak se vedení obce porozhlíží po vá-
nočním stromku.
„Obec každý rok použije nějaký ne-
potřebný strom určený ke kácení, ale 
vždy jsou starosti kolem jeho shánění 
a následném kácení,“ potvrdil starosta 
Matek.
Letos chce obce předejít předvánoční-
mu shonu a strom shání s dostatečným 
předstihem. „Do pomoci se sháněním 
se může zapojit každý občan, když 
nám někdo strom daruje, budu jen rád,“ 
žádá a spolupráci starosta. 

Již od roku 2011 požadují občané bydlící 
v ulici K Rybníku další opatření ke většímu 
zklidnění dopravy v ulici K Rybníku v Ro-
hatcích. 
„V této ulici již v minulosti obec opatře-
ní provedla, ulice je nyní jednosměrná se 
zákazem vjezdu směrem od Roudnice. Od 
tohoto opatření jsme si slibovali, že pro-
voz v této ulici poklesne na únosnou míru. 
Občané si však stále na nadměrný provoz 
stěžují, proto jsme sjednali schůzku mezi 
zastupiteli, občany a odborníkem - doprav-
ním inženýrem Ing. Josefem Filipem,“ říká 
starosta Matek. 
Podle názoru vedení obce je nejlepším ře-

šením vybudování klidové zóny respektive 
Obytné zóny v této lokalitě. To ovšem podle 
starosty obce obnáší zpracování studie re-
vitalizace centra Rohatců a zpracování dal-
ší potřebné projektové dokumentace. 
Vlastní realizace by pak podle Ing. Filipa 
obnášela potřebu několika miliónů korun, 
což bez získání dotace není pro obec re-
álná částka. To vše je tedy hudba budouc-
nosti, proto se účastníci schůzky dohodli, 
že dopravní inženýr představí cenovou 
nabídku na zhotovení zpomalovacího re-
tardéru, který by byl umístěn u kaple. Po 
předložení tohoto návrhu se zastupitelé 
k problému opět vrátí.

Dopravní opatření v ulici K Rybníku

Po červnových povodních hrobečtí hasiči 
nezaháleli a opět se dali do soutěžního 

kolotoče, který byl přes prázdniny velmi 
pestrý. Teď už můžeme napsat, že to byl 
vydařený rok, kdy áčkové družstvo mužů 
obhájilo v kategorii TOP Podřipské ligy 1. 
místo. V kategorii na jednotný stroj téže 
ligy obsadilo 2. místo. Ženské družstvo 
v krátké době zažilo velkou přeměnu. 
Tím bylo zprvu zrušení starého družstva 
a posléze založení týmu nového. Nakonec 
družstvo zabojovalo a i přes prvotní pro-
blémy skončilo v kategorii TOP na hezkém 
2. místě a v kategorii PS12 na 4. místě.  
Největší přípravy čekali hasiče na posled-

ní srpnový víkend, kdy se v sobotu ráno 
zúčastnili předposledního závodu Podři-
pské ligy v Nových Dvorech. Posléze se 
družstvo přemístilo na domácí fotbalové 
hřiště, kde připravilo dětskou akci ,,Roz-
loučení s prázdninami“. To obsahovalo 
různé soutěže pro děti, ukázku hasičů 
HZS Roudnice n/L  a vyproštění osoby 
z auta, rozhazování bonbonů z letadla, 
vytvoření pěny, opékání vuřtů a večerní 
ohňostroj. 
Hned po dětské zábavě začala první noční 

hasičská soutěž v Hrobcích v rámci Kruš-
nohorské ligy, kam se sjelo 19 mužských 
a 9 ženských družstev. K úspěšné soutěži 
přispělo nové umělé osvětlení fotbalového 
hřiště, které bylo dokončeno pár dní před 

touto akcí. Bohužel domácím se moc ne-
dařilo a přes spadnutí koše družstvo skon-
čilo na 16. místě. Více štěstí mělo béčkové 
družstvo, které obsadilo 11. místo.
Aby toho nebylo málo, tak se hned v nedě-
li sjela družstva Podřipské ligy a rozdělila 
si poslední body do celkového hodnocení. 
Poslední závod se konal na sklopné terče 
a místní lidé mohli opět shlédnout domá-
cí hasiče v akci. Áčkové družstvo už nic 
nenechalo náhodě a s plynulým útokem 
obsadilo v obou kategoriích druhá místa. 
Tím také celková místa už zmíněna  v prv-
ním odstavci. 
V postupových soutěžích hrobečtí hasi-
či měli také své želízko v ohni. Tím byla 
děvčata, která si přes vyhrané okresní a 
následně i krajské kolo vybojovala postup 
na Mistrovství republiky do Mladé Bolesla-
vi, kde obsadila konečné 17. místo (100m 
překážek – 17. místo, štafeta 4x100m – 
16. místo, požární útok – 12. místo). Tyto 
soutěže jsou náročné přes komplikova-
nější trénování všech tří disciplín. Snad si 
družstvo vzalo z této soutěže zkušenosti 
a příští rok naváže na úspěšné tažení 
v těchto soutěžích. 
                               AUTOR: Pavel Novák

Nahlédnutí do 
hrobecké kroniky
21.12. 1979 – projel železniční stanicí v 
Hrobcích první osobní elektrický vlak, ve 
kterém jel mezi jinými též ministr železnic.
30.12. - projel stanicí první elektrický ná-
kladní vlak.
1985 – zahájení výstavby prodejny potravin 
v rámci akce „Z“ bylo proti plánu započetí v 
dubnu zahájeno až v srpnu a to z důvodů 
schválení finančních prostředků. Termín 
dokončení byl posunut na prosinec 1987. 
Do konce roku byla provedena demolice 
stávající ohradní kamenné zdi domu čp. 10 
a provedení oplocení. Rada MNV zakoupila 
na stavbu materiál v hodnotě 109 000 Kč.
V prosinci 1987,  byla dokončená prodejna 
převedena na Lidové spotřební družstvo 
Jednota Roudnice nad Labem, která pro-
dejnu odkoupila od MNV Hrobce za částku 
1051000 Kč.
Od započetí stavby bylo občany odpraco-
váno celkem 14 929 brigádnických hodin.
1987 – Státní statek Roudnice nad Labem 
zahájil výstavbu dvou bytových jednotek na 
místě bývalé hospodářské usedlosti čp. 1.
1997- započata výstavba vodovodu a míst-
ní kanalizace

Železniční nehoda 
skončila smrtí
K tragické železniční nehodě došlo ve sta-
nici Hrobce kolem 18. hodiny v pátek 12. 
7. 2013. Projíždějící nákladní vlak srazil 
v blízkosti stanice muže středního věku cizí 
národnosti. 
Muž utrpěl smrtelná zranění, kterým na 
místě podlehl. U nehody zasahovaly 
všechny složky integrovaného záchranné-
ho systému. Strojvedoucí vlaku se na místě 
nehody psychicky zhroutil. Podle vyšetřo-
vání Policie ČR se jednalo o sebevraždu.  
Provoz na železnici byl na několik hodin 
omezen.              AUTOR: Martina Frídová

Své ano si v sobotu 20.7. v Hrobcích řek-
li novomanželé Novákovi. Jednalo se o 
vůbec první svatbu v místní obci. Svatba 
měla i další zajímavost. Celý obřad se ko-
nal na fotbalovém hřišti.
Nikoliv však místní fotbalová hvězda, ale 
prostě a jednoduše zdejší občané zde 
uzavřeli manželství. ,,Narodila jsem se tu, 
vyrůstala jsem tu, koupila jsem si tu, teď 
už s manželem, domeček, takže proč tu 
nemít svatbu,“ vyjmenovala nevěsta dů-
vody proč padla volba právě na Hrobce. 
"Původně jsme svatbu plánovali v klubu 
Tropinca, ale nakonec jsme se rozhodli 

pro hřiště. Je větší a lepší,“ dodal novo-
manžel.
Obřad proběhl bez problému, zaznělo 
dvojnásobné ano, prstýnky získaly nové 
majitele a došlo i na střepy, kouli na noze 
a ženichův chomout. Vzhledem k hladké-
mu průběhu lze předpokládat, že k mož-
nosti uzavřít sňatek v rodné vísce sáhnou 
i další páry, radnice se tomu vůbec nebrá-
ní. "Místní občané mě požádali, že by tu 
chtěli uspořádat svatbu, což tu nebývalo 
zvykem, ale na druhou stranu to zákon 
umožňuje, takže jsme svatbu uspořádali,“ 
prozradil starosta Hrobců, Luboš Matek.

SVATBA NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

Hrobecké fotbalové hřiště, které je už 
dlouhá léta zázemím nejen pro místní fot-
balisty a hasiče, ale i pro různé jiné spor-
tovní a kulturní akce, dostalo své vlastní 
nové osvětlení.
Hrací plocha na hrobeckém hřišti patří 

k těm nejlepším v celém okrese. Je tedy 
logické, že místní hřiště se vedení obce a 
klubu snaží, co nejvíce využít. 
Nové osvětlení s sebou přinese i nové 
možnosti. Tma či špatná viditelnosti už 
hrobecké sportovce nepřekvapí. Díky 
novým světlům bude možné například 
trénovat i ve večerních hodinách, hasi-
či budou moci pořádat i velmi atraktivní 
noční soutěže a své využití si světelné 
věže určitě najdou i mimo sportovní či 
kulturní aktivity. Odehrát na hřišti večerní 
zápas sice možné nebude, ale i tak bude 
hrací plocha nabízet spoustu nových 
možností.
Nová světla byla vystavěna za finanční 
podpory Ústeckého kraje, který na tuto 
akci věnoval 156 tisíc korun, celkově pak 
osvětlení stálo 240 tisíc korun. 

Fotbalové hřiště má nové osvětlení

Poslední srpnový den se děti na hro-
beckém hřišti přišly rozloučit s prázd-
ninami, které se pomalu nachýlily ke 
svému konci. Vzhledem k červnovým 
povodním, díky nimž musel být dětský 
den zrušen, se neslo loučení s prázdni-
nami ve velkém stylu. 
Na celé akci se podílel Sbor dobrovol-
ných hasičů Hrobce, kterému za vy-
vedenou akci patří velké poděkování. 
Jako tradičně byl pro děti připraven 
skákací hrad spolu s různými soutěže-
mi odměňovanými sladkostmi. Na děti 

čekala, ale také novinka, a to jízda na 
koních. Každý kdo chtěl pohledět na 
svět z koňského hřbetu, měl možnost 
se povozit, za doprovodu zkušených 
jezdkyň z Nových Dvorů. 
Jako další bod programu si hasiči pro 
diváky připravili simulaci zásahu při ne-
hodě. V loňském roce nám hasiči před-
vedli zásah při hašení hořícího vozidla, 
letos na diváky čekalo vyproštění „zra-
něného“ z havarovaného automobilu, 
pomocí hydraulických nůžek. Hasiči za 
svůj vynikající výkon sklidili od diváků 

bouřlivý aplaus. Nebylo divu, hasiči si 
při simulaci zásahu vedli výborně. Tím-
to, ale rozloučení s prázdninami nekon-
čilo. 
Nad hřištěm se objevilo letadlo plné 
sladkostí. Podívaná na padající bon-
bóny na krepových fáborkách byla 
opravdu uchvacující, jak pro děti, tak 
dospělé. Rozloučení s prázdninami 
vyvrcholilo večerním ohňostrojem, po 
němž na hřišti následovaly noční závo-
dy hasičů.      
                         AUTOR: Martina Frídová

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI PROBĚHLO VE VELKÉM STYLU

Letos již potřetí vyrazily na Labi ze Židovic do 
Hrobců roztodivná plavidla na další Labské 
neckyádě. Na břehu v Židovicích se ke startu 
závodu seřadilo 20 nápaditě po domácku vy-
robených plavidel.
"Trať byla zaměřena dvěma vodotyčnými 
body – dvěma bójemi. Délka trati odpovídala 
zhruba třem říčným kilometrům a soutěžilo se 
v kategorii konstruktérů a samozřejmě cenné 
kovy jsme rozdělili i mezi tři nejrychlejší lodě,“ 
popsal závod organizátor Miroslav Bureš.  
Těžko posoudit, kdo z posádek používal při 
plavbě nedovolené prostředky. Jisté ale je, 
že například loď Tragédie, která obhajovala 

loňské vítězství, letos zcela propadla. Pro 
prvenství si naopak dojel nováček neckyá-
dy - posádka pirátů. V první řadě šlo ale sa-
mozřejmě o legraci a pamětní list za účast si 
odnesl každý účastník 3. Labské neckyády. 
Pohár konstruktérů vybojovala posádka Hi-
ppies.
"Necky jsme dávali dohromady asi měsíc. Ale 
stálo to za to. Lidé nám neustále mávali. Byl 
to vážně skvělý zážitek,“ popsal své dojmy 
kapitán hippiesáckého plavidla. 
Organizátoři už nyní mohou slíbit, že i za rok 
uspořádají další ročník a zpříjemní tak prázd-
niny nejen sobě, ale všem zúčastněným. 

Třetí labská neckyáda 

31. srpna spustila Česká televize nový 
dětský kanál ČT:D. Hrobce a Rohatce se 

mohou pokusit naladit tento program na ka-
nálu 56. Vysílač je umístěn na roudnickém 
letišti. Odbornou radu podá Míra Sekera, 
720 612 847



Tým SK Hrobce se dočkal velkých změn. 
Klub se dohodl na spolupráci s týmem SK 
Roudnice nad Labem a od nové sezóny 
vznikl nový tým SK Hrobce – Roudnice nad 
Labem.
Ještě v loňském ročníku byly oba týmy sou-
peři, ale od nové sezóny budou reprezento-
vat jedny barvy. Roudnický B tým skončil v 
loňské sezóně na 4. místě I. A. třídy a doká-
zal, že patří k nejlepším týmům v celé sou-
těži. Hrobeckým fotbalistům se naopak na 
jaře vůbec nedařilo. Na špatných výsled-
cích se podepsal zajisté i úzký kádr týmu.
Spojení tymů s sebou samozřejmě nese 
nové možnosti včetně rozšíření hráčské 
základny. Taktovku týmu převzal zkušený 
trenér Karel Mikas, který je zároveň i jed-
ním z hráčů. Změny se dočkalo i hrobecké 
hřiště, které o prázdninách získalo osvět-
lení a s tím zároveň i možnost večerních 
tréninků a pořádní různých jiných akcí.
Že je spojení správným krokem se ukázalo 
hned na začátku sezóny, když hrobecko-
roudnický tým zdolal na penalty těžkého 
soupeře z litoměřických Pokratic. Zahrává-
ní penalt při nerozhodném stavu je novin-
kou nejen v 1. A třídě. Pokutové kopy se 
od nové sezóny kopou při remíze ve všech 
okresních a krajských fotbalových soutě-
žích. Soupeři si jako dřív rozdělí po bodu a 
bonusový druhý bod získá vítěz rozstřelu. 
V prvním utkání měl nakonec více štěstí 
tým SK Hrobce – Roudnice nad Labem a 
získal dva body i když dohrával zápas v de-
seti.  
Na prvním vítězství v sezóně má královský 
podíl roudnický brankář Tomáš Kysela, kte-
rý tým podržel při samotném utkání a čaro-
val i při penaltách. ,,Poprvé v novém - spoje-
ném složení jsme hráli ostré utkání. Typické 
první kolo, kde nám trochu vázla mezihra. 
Domácí měli na konci dvě velké příležitosti, 
které Tomáš vychytal. Následně si v druhé 
sérii vychutnal domácího střelce i při opako-
vané penaltě. Byl velkou oporou.  Mužstvo 
až na drobné výjimky musíme pochválit za 
to, že unesli prostředí v Pokraticích a body 
získané při penaltách doceníme později,“ 
zhodnotil výkon brankáře i celého mužstva 
Karel Mikas pro web skroudnice.cz.

Výkon brankáře vyzdvihují i samotní hráči. 
,,Na pohled to byl spíše boj a rozehrávání 
se na začátku sezony. Přesto bylo vidět na 
obou stranách dost slibných šancí. My jsme 
měli o něco více ze hry a také začátkem 
utkání více šancí než domácí, ale řešili jsme 
některé gólovky špatně a musíme na tom 
zapracovat. Fyzicky jsme stačili domácím i 
druhý poločas bez vyloučeného Hory, kte-
rý musel do sprch asi 20 min před koncem 
po 2 žlutých. Poté měli domácí také nějaké 
šance, ale náš gólman nás podržel perfekt-
ními zákroky,“ chválil záložník Marek Polák. 
1.kolo | 24.08.2013  
Sokol Pokratice  - SK Hrobce - Roudnice  
0:1 pk (0:0)
I ve druhém kole se Hrobecko-roudnickým 
fotbalistům povedlo vyhrát. Premiéra na 
domácím hřišti vyšla parádně a tentokrát 
se slavila výhra rovnou za tři body. 
Druhý zápas byl hlavně souboj domácích 
útočníků s hostujícím brankářem Kouc-
kým. Ten postupně ve stoprocentních 
šancích vychytal J. Slavíčka, Satrana, 
Poláka a i zkušeného Neumana. Skó-
re ještě v prvním poločase tak otevřel 
až Satran, druhý gól přidal z penalty už 
v druhé půli Púčala, na 3:0 zvyšoval Bro-
žík. Poté snížil Zabloudil, ale poslední 
slovo měl opět kanonýr Brožík.
2. kolo | 31.08.2013   

SK Hrobce - Roudnice - TJ Mojžíř 4:1  (1:0)
Výborný start do soutěže tým potvrdil i ve 
třetím kole, kde svěřenci Karla Mikase a 
Mariána Řízka získali tři body za výhru 
na venkovním hřišti 3:2.
Lépe do utkání vstoupili domácí, když 
proměnili standartní situaci. Vstřele-
ná branka byla pro hosty natolik velká 
facka, že začali Střekovské přehrávat. 
Po střele Tomáše Hory si odražený míč 
doběhl Zdeněk Satran a rychlý brejk za-
končil na zadní tyč Jakub Slavíček.
Třetí gól vstřelil už ve druhém poločase 
Vráťa Brožík. Domácí po dlouhém autu 
sice snížili, ale to bylo z jejich strany 
vše. 
3. kolo | 7.9.2013  
Střekov - SK Hrobce - Roudnice  2:3 (1:2)  
Svou neporazitelnost potvrdili Hrobečtí i 
ve 4. kole. Tým Křešic nezačal soutěž vů-
bec dobře a po třech kolech měl na kontě 
pouze tři body a po zápasech s hrobec-
kou-roudnickým týmen to také tak zůstalo. 
Domácí šli do vedení už v prvním poločase 
a svou převahu na hřišti nakonec přetavili 
ve výhru 2:1
4. kolo | 14.9.2013  
SK Hrobce - Roudnice  - FK Schoeller 
Křešice 2:1 (1:0)  
SK Hrobce – Roudnice tak mají po čtyřech 
kolech 11 bodů a jsou lídrem tabulky. 
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Ze života Cyklobulfu - léto 2013 - soustředění - orientační závod - maraton
Léto 2013 jsme na konci června zahájili spo-
lečným soustředěním v bike kempu Ivana Ry-
baříka (vítěz Crocodile trophy 2012 v Austrálii) 
v Mozolově u Nadějkova. Dalším instruktorem 
byl Martin Zlámalík (cyklokrosový jezdec bel-

gického týmu KDL trans). 
Jedenáct bulfáků po dva dny získávalo větší 
jistotu v ovládání svého kola v obtížném teré-
nu. Samozřejmě se i padalo – Anička při pře-
jezdu skokánku a Matěj při přejezdu terénní 
hrany – oba přes řidítka, ale bez úrazu. Sou-

částí kempu byla i ukázka zdravé stravy a pre-
zentace zeleninových 100% šťáv UGO. Jde o 
přírodní šťávy, ošetřené paskalizací a bez kon-
zervantů. Také si někteří z nás vyzkoušeli jíz-
du na vysokém historickém bicyklu a od Kuby 

Pawlase jsme se učili základní kroky capoeiry. 
5.7. se naši tři Tomášové postavili na start 
silničního závodu Giro de Zavadilka. V kate-
gorii horských kol skončili na pěkném čtvrtém 
místě.
20.-21.7. probíhal největší orientační závod na 

kolech v ČR  - BIKE ADVENTURE 2013, letos 
v Jeseníkách. Centrum závodu bylo v Horní 
Moravě na louce nad chatou U slona.  Přihlásili 
jsme se do třech kategorií: v MM startoval Ziky 
a Tom Fejfárek, v mixech (DM) Pája s Tomem 
Sudou a ve veteránských mixech (DM+) Jana 
s Karlem. Celkem startovalo jako obvykle 500 
dvojic. Počasí nám přálo, možná mohlo být i 
trochu chladněji. Borůvky rostly a znovu jsme 
si potvrdili, že Jeseníky jsou krásné, ale těžké. 
Hlavně dlouhá stoupání nám odsávala hodně 
sil. V kategorii MM jsme obsadili 32. místo ze 
115 dvojic (chlapci udělali super výsledek v ne-
děli, v sobotu se úplně nezadařilo), v DM jsme 
skončili na 33. místě z 85 párů a v DM+ na 
29. místě z 39 párů (tady se nám nepodařila 
neděle, když jsme se vydali na hodně bodova-
nou kontrolu na Suchém vrchu a nestihli jsme 
dojet do cíle v limitu). Nezazářili jsme, ale ani 
jsme nepropadli a z našich výkonů máme dob-
rý pocit.
Na konci července odjel Tom Fejfárek krátký 
maraton (35 km) v Hlinsku. Je to technický 
závod a s nastoupanými 950 metry se neřadí 
mezi ty lehčí. Navíc dojezd do cíle je na sjez-
dovce. Tomáš obsadil ve své kategorii 9. místo 
z 25 závodníků v čase 1,48 hodiny.
Naše dvojice Pája s Tomem Sudou startovala 
3.8. v Jizerkách na 5ti hodinovém orientačním 
závodě. V pekelné výhni dojeli do cíle s časo-
vou rezervou 15 minut a obsadili 15. místo ze 
49 startujících párů.
Další víkend startoval Karel na maratonu v 
Lázních Bělohrad na distanci 50 km (nastou-
pat 850 metrů). Trať byla po deštích hodně 

rozbahněná a na asfaltových přejezdech hod-
ně rychlá. Několik závodníků se zranilo už na 
zaváděcím okruhu ve městě a padalo se i na 

ostrých sjezdech v lesích, kde byly cesty plné 

mokrých kořenů. Odstartovalo 535 závodníků, 
deset nedojelo do cíle. Za čas 2,45 hod získal 
Karel 28. místo ze 64 jezdců v kategorii nad 
50 let. 
Další výzva, kterou máme aktuálně před se-
bou, je účast na Eurohrách v Doksech. Letos 
by mělo soutěžit 116 šestičlenných týmů a my 
se budeme hodně snažit, abychom udělali 
dobrý výsledek. V tomto závodě se soupeří 
cca v 20ti disciplínách – je to např. nohejbal, 
tenis, fotbal, beach volejbal, sprint a štafeta na 
kolech, plavání, kuželky, biatlon, střelba z luku 
a další. Tahle akce je tradičně poslední prázd-
ninový víkend, a pokud nám bude přát počasí, 
bude to určitě bezvadné vyvrcholení letošního 
závodního léta.  

Rohatecká barokní památka několik let 
chátrala. Tento měsíc začala další etapa 
její záchrany.
I letos se Hrobeckým podařilo získat ne-
malou částku na pokračování rekonstruk-
ce kaple. Oprava tak může pokračovat i 
v tomto roce. ,,Ve spolupráci s Římskoka-
tolickou farností jsme opět uspěli a byla 
získána dotace ve výši 400 tisíc korun 

z Programu záchrany architektonického 
dědictví Ministerstva kultury,“ informoval 
o financování projektu statosta Matek.
Samotné práce by letos začaly v září a 
opravovat se bude prstenec na hlavní 
lodi pod již opravenou římsou a střecha 
předsíně. Pokud vše půjde podle před-
stav, mohlo by letos zmizet z kaple le-
šení.
„Jsem rád, že se opět podařilo sehnat 
letos peníze na další opravy, i když ka-
ždý rok dostáváme na opravu kaple 
méně. Kaple Všech svatých v Rohatcích 
si opravu zaslouží a věřím, že dočkáme 
dne, kdy budeme moci kapli využívat i ke 
kulturním účelům,“ doplnil Matek.
Kapli Všech svatých postavil okolo roku 
1744 významným barokním architektem 
a stavitelem Oktaviánem Broggiem. Ten 
je na severu Čech známý hlavně díky li-
toměřickým barokním kostelům a též je 
architektem zámku v Ploskovicích.

OPRAVA KAPLE VŠECH SVATÝCH

Na začátku roku se Zastupitelstvo 
rozhodlo vytvořit nový Územní plán 
obce. Ten odborná firma na konci 
srpna zhotovila a nyní je na obča-
nech, aby se s novým plánem se-
známili a s eventuálními připomín-
kami kontaktovali vedení obce. 
V souvislosti s účinností zákona 
183/2006 Sb. rozhodlo Zastupitel-
stvo obce o pořízení územně plá-
novací dokumentace podle nové 
právní úpravy. Dne 26.1.2012 Za-
stupitelstvo obce rozhodlo o Zadá-
ní územního plánu, což potvrdilo 
Zastupitelstvo v březnu tohoto roku 
rozhodnutím o pokračování v pra-
cích na územním plánu dle schvále-
ného Zadání  územního plánu obce 
Hrobce. 
Na konci měsíce srpna předal zho-
tovitel Územního plánu společnost 
HaskoningDHV Czech Republic, 
spol. s r.o., pod vedením ing. arch. 

Mgr. Moniky Boháčové hotový ná-
vrh nového územního plánu obce 
Hrobce. 
Nyní bude dokumentace v podobě, 
jenž byla zhotovitelem předložena, 
vystavena k veřejnému nahlížení 
a společnému jednání s dotčenými 
orgány. Následně proběhne jednání 
s veřejností a po zapracování pří-
padných schválených připomínek 
bude Územní plán obce předložen 
Zastupitelstvu obce ke schválení. 
„Doporučuji všem občanům i ostat-
ním majitelům nemovitostí, aby se 
o přípravu a schvalování Územního 
plánu aktivně zajímali a v případě 
dotazů se na mne obrátili, případ-
ně se mohou o přípravě Územního 
plánu naší obce informovat u Ing. 
Kloubské na Odboru územního plá-
nování Městském úřadě v Roudnici 
n.L.,“ doporučuje občanům starosta 
obce Matek. 

Projednávání Územního plánu 
obce Hrobce

S atraktivními turistickými místy se již 
několik let setkávají turisté na sběra-

telských samolepkách, tzv. vizitkách, 
které po vylepení do turistického de-

níku slouží jako vzpomínka a jako se-
znam všech navštívených turistických 
míst. Svého umístění na turistickou 
vizitku se dočkala v srpnu letošního 
roku i rohatecká rozhledna Na horách. 
Turistické vizitky jsou další možnos-
tí jak upoutat pozornost turistů a tím 
zvýšit návštěvnost daného místa. 
Možnost navštívení rozhledny mají tu-
risté již od května roku 2011, kdy byla 
rozhledna dostavěna a veřejnosti vol-
ně zpřístupněna.  
V minulosti zde byl umístěn naváděcí 
maják pro ruzyňské letiště, po němž 
na návrší zbyl kruhový základ. Jinak se 
místo stalo v posledních letech častou 
zastávkou motoristů, turistů a cyklo-
turistů. Přestože místo s nadmořskou 
výškou 221 m. není nikterak vysoké, je 
zde vynikající výhled na České Středo-
hoří, horu Říp a Roudnici nad Labem. 
Vizitku si mají turisté možnost zakoupit 
v informačním centru v Roudnici nad 
Labem, razítko je k dispozici v hospo-
dě v Hrobcích. 
                   AUTOR: Martina Frídová

Rozhledna Na horách má svoji turistickou vizitku

Novela vyhlášky o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení přináší zásad-
ní změnu v přístupu ke kácení dřevin v 
soukromých zahradách. Majitel zahrady 
již nebude muset ve správním řízení žá-
dat o povolení pokácet stromy, které se 
nachází na jeho zahradě. Zároveň Mini-
sterstvo životního prostředí klade větší 
důraz na ochranu alejí a ochranu souvis-
lých zapojených porostů dřevin přesahu-
jících 40 m2. 
Nově je zaveden termín zapojené poros-
ty dřevin, kdy se tímto porostem rozumí 
nejen keře (jako tomu bylo v minulosti), 
ale i drobné stromky o obvodech kmínků 
do 80 cm. Pokud má takový porost rozlo-
hu do 40 m2, nevyžaduje jeho pokácení 
žádné povolení. Nad 40 m2 rozlohy po-
rostu si vlastník na jeho pokácení povo-
lení již vyřídit musí. Pokud se v takovém 
porostu vyskytnou stromy s obvodem 
kmene větším než 80 cm, jsou posuzo-
vány samostatně jako jednotlivé dřeviny.
Dále je třeba věnovat pozornost nedo-
voleným zásahům do dřevin. Pokáce-
ním dřeviny se rozumí její úplné odstra-

nění, tj. kdy řez je proveden u země. V 
případě odstranění př. poloviny koruny 
nebo uříznutí stromu v půlce kmene je 
takové jednání posuzováno jako nedo-
volený zásah (bez ohledu na to, zda 
dřevina vyžadovala povolení ke kácení 
či ne), resp. poškození stromu, za které 
je možné uložit sankci. Povolení ke ká-
cení dřevin s obvody kmenů do 80 cm 
není, tak jako tomu bylo i v minulosti, 
vyžadováno.
Na vlastní zahradě si nově může její ma-
jitel bez předchozího povolení obecního 
úřadu v době vegetačního klidu upravit 
své vlastní stromy. Výjimkou jsou dřevi-
ny, které jsou součástí významného kra-
jinného prvku, či stromořadí, nebo jsou 
vyhlášeny jako památný strom. Každý 
majitel zahrady ví, že se kácí v těch pří-
padech, kdy je k tomu pádný důvod. A 
zpravidla v období vegetačního klidu.
Vyhláška o ochraně dřevin bude platit od 
15. července 2013, od kdy bude zároveň 
účinná. Vyhláška je zveřejňována ve 
Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb.  
                       AUTOR: Martina Frídová

NOVÁ VYHLÁŠKA O KÁCENÍ ZELENĚ

Přáním nejen dětí v Rohatcích vždy bylo, 
aby se mohly celé léto koupat v Kalé. Letos 
se to za pomoci místních občanů podařilo. 
Nejprve se pod vedením místního Klubu 
baráčníků uskutečnilo 25. května generální 
čištění Kale. Rybník se nejdříve vypustil a 
vodou se splachoval žabinec a špína, zbylý 
biologický materiál shrabali a odvezli. Po-
tom se za podpory vedení obce, pana Mel-
lena a Melichara spustila „úpravna“ vody.  
V první řadě však bylo třeba udělat che-
mický rozbor vody. O ten se postaral pan 
Mellen, který vzorek vody zavedl do SPOL-
CHEMIE do Ústí nad Labem. Na základě 
výsledků rozboru se následně pořídilo čer-
padlo, které nejlépe vyhovuje podmínkám 
vody v Kalé. 

Během celé letní sezóny, tak bylo zajištěno 
pravidelné filtrování vody, které mělo roha-
teckou nádrž udržet v co nejlepším stavu. 
Do budoucna se počítá i s inovací čerpadla 
a tím pádem i efektnějším čistěním celého 
Kalé. Důležité však je, že se dlouhodobý 
problém začal řešit a vyhlídky do dalších 
koupacích sezón jsou v Rohatcích růžo-
vější. 
"Jsem rád, že se do údržby Kale zapoji-
lo tolik lidí. Letos si zaslouží dík nejen ti, 
kteří nádrž vyčistili, ale i ti kteří se podíleli 
na jeho celoletní údržbě. Pan Mellen, pan 
Melichar i pan Zika celou akci iniciovali a 
mají nemalý podíl na zlepšení kvality vody 
v Kalé,“ připomněl starosta obce Matek.

KOUPÁNÍ V KALE ZAJIŠTĚNO

Hrobecký fotbal se dočkal řady změn a týmu se zatím daří


