
KULTURNÍ TIPY
13.4. MADLENKA A SKŘÍTKOVÉ, 16 
hod., KD
19.4. ZÁBAVA - ZABIJAČKA, 
19 – 03 hod., KD
26.4. ŘÍPSKÁ POUŤ  
30.4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC, 
16 – 19 hod., hřiště
4.5. OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY, 
16 hod. - 20 hod., Tropicana
18.5. KAŠPÁREK a hodná víla Jarmil-
ka,  16 hod.,  KD 
8.6. Dětský den, 16 – 19 hod., hřiště
7.6. až 9.6. HASIČSKÉ SOUTĚŽE, celý 
den, hřiště
29.6. PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN, 
15 – 18 hod., Kale

Začaly práce na zateplení školky OPRAVA KAPLE VŠECH SVATÝCH V ROHATCÍCH

Anketa mezi dětmi - Co máš nejradši na Velikonocích?
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Terezka Trnková (3 roky) – Mám 
ráda perníčky a pomlázky.

Eliška Jelínková (8 let) – Když ne-
padá sníh. 

Klára Suttnerová (8 let) – Mám rád 
perníkový a čokoládový zajíčky.

Ondra Suttner (5 let) – Hodování. 
Letos se chystám na kamarádky.

Vojta Macha (9 let) – Na Velikono-
cích se mi líbí, že dostanu hodně 
sladkostí od babiček a tet.

Vláďa Rybář (7 let) – Líbí se mi 
barvit vajíčka a zdobit perníčky a 
taky hodování.

Letošní počasí cyklistům zatím příliš 
nepřeje. Všichni máme najeto sotva 
pár desítek kilometrů. Sluníčko už za-
číná mít sílu a my budeme sestavovat 
plány na první jarní vyjížďky a první 
cyklistické závody. 
Ještě než se vrhneme do závodění, 
dovolíme si všechny zájemce o krás-
ný výhled na České středohoří pozvat 
na naši malou rozhlednu nad vesnicí 
Rohatce. 
Pozemek, na kterém jsme rozhlednu 
vztyčili, jsme si v roce 2009 pronajali 
od naší obce. Na pozemku kdysi stá-
val naváděcí radiomaják pro ruzyňské 
letiště a v okamžiku převzetí tu zbyl 
jen nepořádek. Naložili jsme traktoro-
vý valník vším možným, co tu náhodní 
návštěvníci zanechali, posekali jsme 
trávu, natřeli vstupní závoru.  V témže 
roce jsme ještě usadili dvě lavičky pro 
znavené turisty, zabetonovali deset 
stojanů na kola a po obvodu kruho-
vého pozemku jsme založili hraniční 
kameny. 
V roce 2011 jsme na střed pozemku 

postavili malou rozhlednu, kterou vy-
robili pracovníci jedné z firem v Hrob-
cích. Na vyhlídkovou plošinu se zatím 
vystupuje po dřevěném žebříku, ale 

v plánu máme jeho výměnu za nějaký 
bytelnější.  Ještě v roce 2011 jsme pár 
metrů od rozhledny vysadili několik 
keřů a malý doubek. 
Toto místo loni objevili hledači rozhle-
den a zařadili ho do celostátní data-
báze rozhleden a vyhlídkových míst. 
My jsme toto místo pojmenovali Sto-
nehill a kóta je v mapách vedena jako 
místo „Na horách“. V současné době 
jsme splnili jejich přání, a to vytvořit 
pro návštěvníky pamětní razítko. Je 
umístěné v hospodě v Hrobcích a je k 
dispozici v otvíracích hodinách. 
A když už jsme v tom zvaní – Cyklo-
bulf každoročně pořádá cyklistický 
orientační závod dvojic. Mapa závod-
níky zavede do nedalekého okolí a ve 
stanoveném čase cyklodvojice hledají 
zakreslené body. Kdo ze závodníků 
najde nejvíc kontrol a vrátí se ve sta-
noveném čase do místa startu, vítězí. 
Letos, 4. května, odstartujeme už 5. 
ročník. Podrobnější instrukce najdou 
zájemci na našem webu cyklobulf.
wbs.cz.

POZVÁNKA NA VÝLET OD CYKLOBULFU

HROBCE - Obec Hrobce má pro své ka-
tastrální území zpracovanou a schvále-
nou územně plánovací dokumentaci ÚPO 
Hrobce schválenou v roce 2005. V sou-
vislosti s účinností zákona 183/2006 Sb. 
rozhodlo Zastupitelstvo obce o pořízení 
územně plánovací dokumentace podle 
nové právní úpravy. 
Určeným zastupitelem pro koordinaci prací 
na tomto novém Územním plánu, je pan 
Luboš Matek. Zadání nového územní-
ho plánu bylo schváleno Zastupitelstvem 

obce, a protože obec obdržela dotaci z 
Integrovaného operačního programu pod 
číslem CZ.1.06/5.3.00/17.08555 a názvem 
Pořízení nového Územního plánu Hrobce, 
z prostředků EU a MMR na spolufinanco-
vání prací na pořízení nového územního 
plánu. Práce na nové podobě Územního 
plánu již byly zahájeny.  
Vlastní zhotovení Územního plánu provádí 
společnost DHV CR, spol. s r.o., a vedou-
cím projektového týmu je Ing. arch. Mgr. 
Monika Boháčová.

Nový územní plán obce Hrobce

ROHATCE – Rohatecká barokní památ-
ka několik let chátrala. Vedení obce se 
naštěstí před dvěma lety podařilo získat 
finance na její rekonstrukci. 
,,Loni jsme od Ministerstva kultury získali 
přes 600 tisíc korun a mohli jsme tak začít 
s opravou této významné památky,“ sdělil 
starosta Hrobců Luboš Matek.
I letos se Hrobeckým podařilo získat 
nemalou částku na zbytek rekonstruk-
ce. Oprava kaple tak bude 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 
dál Matek

Samotné práce by měly letos začít v červ-
nu a opravovat se bude prstenec na hlav-
ní lodi pod již opravenou římsou a střecha 
předsíně. 
„Jsem rád, že se opět podařilo sehnat le-
tos peníze na další opravy i když každý 
rok dostáváme na opravu kaple méně. 
Kaple Všech svatých v Rohatcích si 
opravu zaslouží a věřím, že se kompletní 
opravy v tomto desetiletí dočkáme,“ do-
plnil Matek.
Kapli Všech svatých postavil okolo roku 
1744 významným barokním architektem 
a stavitelem Oktaviánem Broggiem. Ten 
je na severu Čech známý hlavně díky 
litoměřickým barokním kostelům a též je 
architektem zámku v Ploskovicích.

HROBCE – Duben už konečně slibuje tep-
lejší počasí a na řadu tak přichází typicky 
jarní zábava – Zabijačkové hod.
Tentokrát se hody, které se pořádají k pří-
ležitosti příchodu jara, konají od 20.00 hod. 
19. dubna v Kulturním domě v Hrobcích. 
K pivu a jitrnicím bude celý večer hrát DJ 
Yarda Schreier Disco 80.

Vstupné je 200 Kč a lístků je jen omezené 
množství. V případě naplnění sálu bude 
prodej vstupenek ukončen, a proto ne-
váhejte a lístky objednávejte na telefonu 
608 971 527.
Zabijačkovou zábavu pořádá obec Hrobce 
ve spolupráci se společnostmi Infratech 
s.r.o. a  Pluspap s.r.o

Hrobce čekají Zabijačkové hody

ROHATCE – Rohatecká mateřská školka 
v současné době prochází rozsáhlou rekon-
strukcí. Budova, která byla postavena ještě 
za Rakouska-Uherka, je ve velmi dezolátním 
stavu. Vedení obce se naštěstí podařilo se-
hnat peníze na její opravu a začátkem břez-
na tak mohly práce na zateplení školky začít.
Celá budova byla ve velmi špatném stavu a 
okna, která se doslova rozpadají, už dávno 
neplnila svůj účel. Loňská kontrola z Okresní 
hygienické stanice dokonce podmínila další 
existenci školky právě výměnou netěsnících 

oken. 
Učitelé si již několik let stěžují, že okna ne-
jde pořádně dovřít. Což je zvláště v zimních 
měsících velký problém. „Výměna oken i cel-
kové zateplení začala opravdu ve dvanácté 
hodině a jsem rád, že se nám podařilo na 
tuto akci sehnat i dotační peníze.“ říká sta-
rosta Matek.
Na budově, která slouží ke vzdělávání dětí 
už více než sto let, dojde nejen k výměně 
všech oken a vnějších dveří, ale v plánu je i 
kompletní zateplení.

ROHATCE – Na závěr března se v roha-
tecké školce konal již druhý ročník zdobení 
perníčků. 
Velikonoce jsou nejen významným křesťan-
ským svátkem, ale jsou i časem sladkého 
mlsání. Dobře to ví i pořadatelka zdobení 
Hana Machová, která již podruhé uspořáda-
la příjemné posezení dětí a rodičů, kteří tak 
mohli společně nasát sváteční atmosféru.
,,Cílem akce bylo zabavit děti a připomenout 
jim i alespoň jednu z tradic. Myslím, že se to 
povedlo a každý odcházel spokojený,“ hod-
notila akci pořadatelka.
Zdobení se konalo 29.3. na Velký pátek a 
sjelo se na něj přes tři desítky účastníků. 
Zatímco děti zdobily připravené perníčky, 
rodiče si mohli odpočinout u připravené kávy 

nebo čaje.
,,Příprava mi zabrala asi čtrnáct dnů, ale 
řekla bych, že to stálo za to. Určitě se do 
toho za rok pustíme zase,“ dodala pořada-
telka.

Posezení, na které se sjeli rodiče s dětmi ne-
jen z Hrobců a Rohatců, ale i blízkého okolí, 
bylo příjemným velikonočním zážitkem, a 
kdo přijel, nelitoval. Krom dobré nálady si 
každý domů odvezl i své sladké výrobky.

Zdobení velikonočních perníčků se stává tradicí

1. Ve znaku obce je
a) beraní roh
b) lesní roh
c) trumpeta
2) Při posledním Sčítání lidu v roce 2011 
bylo v Hrobcích evidováno celkem obyvatel
a) 489
b) 604
c) 720
3) V jakém roce byla škola v Rohatcích 
(dnes mateřská škola) dostavěna a ote-
vřena
a) 1889
b) 1908
c) 1912
4) V Hrobcích, roku 1903 zahájil podnik 
Galofrig (jakožto první továrna svého druhu 

v celém Rakousku)  výrobu
a) nábytku
b) čerpadel
c) korkového zboží
5) V roce 2011 byla u Rohatců otevřena 
nová rozhledna, jak je místo kde stojí na-
zýváno
a) Na Horách
b) Pod skalou
c) Zaječí vrch
6) V roce 2012 vyhrálo SDH Hrobce druž-
stvo mužů 1. místo v 
a) Okresní pohárové soutěži
b) Podřipské lize
c) Krušnohorské lize
7) Ostrov, ležící v blízkosti Hrobců (na řece 
Labi), kde se koná každoročně skautský 

tábor, se jmenuje
a) Chán
b) Ján
c) Šán
8) Obec Hrobce je součástí Místní akční 
skupiny
a) Podřipsko 
b) Litoměřicko
c) České Středohoří
9) V katastrálním území Rohatců se nachá-
zí chráněná lokalita jedovaté léčivé rostliny
a) Konvalinky vonné
b) Lociky jedovaté
c) Hlaváčku jarního
10) Selský dvůr čp. 8 z roku 1777 v Rohat-
cích, je zapsán na seznamu 
a) venkovských památkových zón
b) památek chráněných státem
c) památek UNESCO

KVÍZ – JAK ZNÁŠ SVOU OBEC

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.
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Jako každý měsíc i tentokrát do Kulturního 
domu v Hrobcích zavítalo dětské divadlo. 
Tradiční Sváťovo Dividlo tentokrát vystřída-
lo teplické uskupení Krabice a hrobeckým 
dětem představili netradičního superhrdinu 
– Mrkvomena.
Zdeněk Rusín v masce Mrkvomena spo-
lečně se svou hereckou kolegyní hodnou 
zaječicí Jitkou Soorovou více než hodinu 
hráli, zpívali a bavili přítomné děti a stej-
ně jako Sváťa je zapojovali do svých her 
a písniček. 
Desítky dětí společně se svými rodiči roz-
hodně nelitovali, že na představení přišli a 
kromě zábavy se i něco přiučili.

Teplické divadlo Krabice se skládá ze dvou 
mladých herců, kteří kromě Mrkvomena 
mají ve svém repertoáru i další dvě pohád-
ky, scénky pro masopusty a další lidové 
slavnosti nebo třeba mikulášský speciál 
Jak čert ukradl andělovi křídla. 
Krabice pravidelně navštěvuje Ústí nad La-
bem, Děčín, Most a další města a vesničky 
severních Čech. Herecká dvojice spolupra-
cuje i se speciálními školami pro děti s po-
stižením i ústavy speciální péče.
V dubnu se hrobecké děti mohou těšit opět 
na Sváťu, který do Hrobců zavítá 13.4. a od 
16.00 hod. v Kulturním domě sehraje hru 
s názvem Madlenka a skřítkové.

Divadlo Krabice přivezlo do 
Hrobců Mrkvomena

SK Hrobce přezimovaly na 5. místě tabulky 
a na první Neštěmice ztrácely jen 7 bodů. 
Plán na jaro tak byl celkem jasný – zaútočit 
na co nejvyšší příčky. Začátek jara se však 
hrobeckému mančaftu vůbec nepovedl.
Oba úvodní duely jara byly jak přes kopírák. 

Ačkoliv Hrobce byly v zápisu u obou zápa-
sů uvedeny jako domácí tým, svá utkání na 
hrobeckém hřišti nehrály.  Letošní zima se 

trochu protáhla a mráz a sníh nejsou dobrý-
mi přáteli fotbalových hřišť. Hrobce tak byly 
nuceny sehrát oba zápasy na umělé trávě 
v Roudnici nad Labem. Stejné nebylo jen 
dějiště zápasů, ale i výsledky. SK Plaston 
Šluknov i Střekov zdolaly Hrobce 5:3.

V úvodní střetnutí jara Hrobce změřily síly 
s týmem SK Plaston Šluknov, který měl být 
pro domácí hratelným soupeřem. Bohužel 

se ukázalo, že opak je pravdou. Hrobce na 
podzim na hřišti Šluknova zvítězily 4:2 a 
hosté jim, tak měli co oplácet. 
První poločas byl hodně nervózní. Domácí 
lépe kombinovali, ale šance byly na obou 
stranách. V 7. minutě trefil hostující Hole-
šovský dokonce břevno. Góly padly v prv-
ní půli na obou stranách z laciných penalt. 
Domácí svojí využili ve 30. minutě Císařem 
na 1:0, ve 37. Šluknov vyrovnal Zárubou na 
1:1. 
V druhém poločase vedení na svou stranu 
strhli hosté. Mikula střelou pod víko nedal 
brankáři šanci - 1:2. V 54. minutě hlavou vy-
rovnal Císař a druhou penaltou v 56. minutě 
zkompletoval hattrick a otočil vývoj utkání 
ve prospěch Hrobců. Holešovský však vy-
rovnal na 3:3 a hned za dvě minuty padl 
rozhodující gól. Moravec krásnou bombou 
k tyči z 28 metrů z přímého kopu otáčel na 
3:4. V závěru zápasu pak ještě obdržel čer-
venou kartu domácí Štorc a o utkání bylo 
rozhodnuto. V 90. minutě Holešovský už jen 
kosmeticky upravil skóre na 3:5
Hrobce - SK Plaston Šluknov 3:5 (1:1)
V druhém utkání chtěly Hrobce odčinit pro-
hru, ale bohužel ani tentokrát nebodovaly. 
Na roudnické umělce hostily těžkého sou-
peře ze Střekova. V podzimní utkání Stře-

kov Hrobce doslova vypráskal 8:1 a tak do 
Roudnice přijížděl s vysokými cíli. Domácí 
měli navíc velký problém se sestavou. Štorc 
za červenou kartu dostal stop na 5 zápasů 
a jiné hráče nepustily na trávník zranění. 
K zápasu tak bylo nakonec připraveno jen 
12 hráčů.
První poločas začal pro Hrobce jako zlý 
sen. Brankář Kouba v 6. minutě neudržel 
centrovaný balón, který tak propadl k volné-
mu Bednářovi a ten neměl problém skóro-
vat do prázdné brány – 0:1. O dvě minuty 
později přišla další rána. Hrobce na půlce 
ztratily balón a Střekov šel už v 8. minutě 
do dvoubrankového vedení. Naštěstí pro 
Hrobce se Císaře stále drží střelecká for-
ma. V desáté minutě dostal centr za obra-
nu a tváří tvář brankářovi se nemýlil – 1:2. 
Na další gól se však opět nečekalo dlou-
ho. Znovu trvalo jen 2 minuty než se mě-
nilo skóre. Naneštěstí pro domácí se opět 
prosadili Střekovští. Nedůraz v hrobecké 
obraně a špatný odkop zapříčinily, že se 
míč dostal na malé vápno k osamocenému 
kapitánovi hostů a ten se z bezprostřední 
blízkosti nemýlil – 1:3. Naději pro Hrobec-
ké však znovu vykřesal Císař. Domácí ro-
zehrávali standartku na zadní tyč, kam si 
třiadvacetiletý levý záložník šikovně naběhl 

a po druhé v zápase skóroval. Divoký první 
poločas tak skončil 2:3.
Druhá půle začala stejně jako první – nedů-
razem domácích. Ve 3. minutě druhé půle 
obrana neodkopla míč do bezpečí a stře-
kovský hráč opět střílel do prázdné brány – 
2:4. V 56. minutě hosté zvyšovali už na 3:5, 
když po krásné kombinační akci rozebrali 
obranu domácí a v podstatě tak rozhodli o 
svém vítězství. Skóre se naposled změnilo 
v 65. minutě. Nováček v hrobeckých řadách 
Jakub Kuchař, který hostuje z Litoměřic, vy-
vezl míč po pravé straně a nahrávkou vybídl 
ke skórování Šafránka – 3:5.
,,Rozhodující byl gól na 4:2 z úvodu druhé-
ho poločasu. V šatně jsme si řekli, kterých 
chyb se musíme vyvarovat, ale bohužel se 
nám to nepovedlo. Víc nemám náladu se 
k tomu vyjadřovat,“ hodnotil utkání trenér 
Satran. 
Hrobce - Střekov 3:5 (2:3)
POZVÁNKA na mistrovské utkání SK Hrob-
ce v dubnu

6.4 Sobota SK Hrobce - Soběchleby 
13.4 Sobota SK Hrobce -Neštěmice 

Utkání se konají na fotbalovém hřišti 
v Hrobcích od 16:30 hod.

Nepovedený úvod jara - Hrobce - Střekov 3:5 (2:3)

Jelikož sezóna hasičský závodů ještě ne-
začala a ani žádný požár Hrobce a okolí 
naštěstí nezachvátil, může se zdát, že se 
místní hasičský sbor stále ještě neprobudil 
ze zimního spánku. Opak je však pravdou. 

Členové sboru využili klidnější období roku 
k výrobě vozíku, který oddílu v budoucnu 
pomůže ke zlepšení akceschopnosti celého 
sboru.
Hasičská výjezdová jednotka je nedílnou a 
zákonem stanovenou součástí každé obce. 
V Hrobcích je jednotka zařazena do páté 
skupiny a skládá se z 8 členů. Jejím veli-
telem je Petr Řípa, který má na starosti ak-
ceschopnost, svěřenou techniku a jiné věci. 
Díky veliteli, Klempířství Josefu Klementovi 
a Obecnímu úřadu se tvoří nová konstrukce 
na vozík za auto Opel Vivaro. Ve vozíku bu-
dou regály na hadice, čerpadla, savice a jiné 
potřebné věci k zásahu. Hlavním důvodem 
výroby konstrukce je ten, aby byl snadnější 
přístup k hasičskému materiálu, což zjedno-
duší práci členům výjezdové jednotky.

SDH v Hrobcích si vyrábí vozík 
pro zlepšení akceschopnosti

Historické pohlednice a fotografie Hrobců i 
Rohatců je nyní možné shlédnout v  knize 
"Podřipsko na starých pohlednicích", která 
předkládá unikátní soubor starých pohled-
nic, spolu se zajímavým doplněním histo-
rických událostí obcí z celého Litoměřicka.
Krom Hrobců a Rohatců najdeme na foto-
grafiích třeba i nedaleké Doksany, Dolán-
ky nad Ohří Chvalín, Libotenice, Oleško, 
Podlusky, Vědomice či Židovice a spousta 
dalších míst z celého okresu.
,,Pojďte zalistovat touto jedinečnou knihou 
a nechte se vtáhnout prostřednictvím sta-
rých zažloutlých pohlednic a fotografií do 
nostalgie konce 19. a první poloviny 20. 

století.,“ zve knihovnice Martina Frídová.
Kniha je nově k dostání na Obecním úřa-
dě Hrobce za 360,- Kč, nebo k vypůjčení 
v Místní knihovně Hrobce.

Historie Hrobců i Rohatců na 
historických pohlednicích

ROHATCE – Po dlouhých letech se ko-
nečně rozběhl projekt na stavbu rohatec-
ké kanalizace. Projektová dokumentace 
je již hotová, a nyní je třeba konzultovat 
stavbu s každým konkrétním majitelem 
domu.
Během dubna navštíví každý dům pro-
jektant s geodetem a s majiteli domů 
zkonzultují trasu přípojky a přesně zaměří 
umístění revizní šachty. 
Po zaměření a provedení nutných výpo-

čtů bude stanovena konkrétní cena kana-
lizační přípojky pro každý dům. O mož-
nostech financování jednotlivých přípojek 
bude jednáno s jednotlivými majiteli domů 
až po kompletním zaměření.
 ,,Protože se ještě několik majitelů nemo-
vitostí k projektu nevyjádřilo, dovolujeme 
si znovu informovat, že je třeba, aby ka-
ždý z majitelů domů v této lokalitě, který 
má o připojení ke kanalizaci a tedy i o 
přípravu výstavby a technického řešení 

kanalizační přípojky zájem, kontaktoval 
vedení obce,“ vyzývá rohatecké občany 
starosta Matek. (Kontakt: starosta@hrob-
ce.cz, mobil 608 971 527)
Projektová dokumentace vlastní kanali-
zace je k nahlédnutí na Obecním úřadě 
v Hrobcích, v knihovně v Rohatcích a také 
v „Klubu rohateckých baráčníků“ v Rohat-
cích. Také je možno si tento plán prohléd-
nout na webových stránkách Obce Hrob-
ce v sekci „Kanalizace Rohatce“. 

Projektování rohatecké kanalizace pokračuje i v dubnu

ROHATCE - Jednou z možností jak zvýšit 
návštěvnost památek obcí je možnost za-
pojit je do světové hry Geocaching. Díky 
hrstce místních nadšenců jsou součástí 
světového fenoménu i Hrobce.
Ale co to vlastně Geocaching je? Tato hra 
na pomezí sportu a turistiky je vlastně ta-
kové novodobé hledání pokladů. Hledači 
však místo starých map využívají k pátrání 
po pokladu navigační systém GPS.
Na celém světě této hře propadly miliony 
lidí. Jen v České republice se nachází více 
než 27 tisíc malých krabiček, tzv. „keší“, je-
jichž obsahem je mimo jiné bloček pro za-
psání nálezců. S cílem nalezení takovéto 
krabičky vyráží se svými GPS přístroji tisíce 
nadšených hledačů. 
Také Rohatce jsou několik posledních let 
součástí fenoménu zvaného Geocaching. 

Díky zapojení Rohatců do této hry význam-
ně vzrostla návštěvnost místní rozhledny 
Na Horách nebo Pomníku Boží muka, který 
byl před několika lety zrekonstruován. 
Každý nálezce krabičky zapíše svůj úlovek 
také na internet (www.geocaching.com), 
díky tomu je pak možné evidovat návštěv-
nost památek, které mají volný vstup. Roz-
hlednu v Rohatcích navštívilo od roku 2010 
více než 219 hledačů pokladů, Pomník 
Boží muka, který se stal součástí této hry 
teprve v lednu tohoto roku, navštívilo již 35 
nadšenců Geocachingu.
Opravdoví nadšenci jsou ochotni urazit 
i desítky kilometrů, aby ukrytou krabičku 
našli, díky tomu místní památky poznávají 
i lidé, kteří by bez této motivace obcí jen 
projeli. Již brzy se hledači pokladů mohou 
těšit také na úlovky v Hrobcích.  

GEOCACHING ZVEDÁ NÁVŠTĚVNOST MÍSTNÍCH PAMÁTEK

HROBCE – Dvaadvacetiletý ofenzivně la-
děný fotbalista Martin Císař je v týmu SK 
Hrobce na už přes půl roku na hostová-
ní. Že je gólovým fotbalistou potvrdil bě-
hem zimní přípravy, kdy na turnaji Marius 
Pedersen Cup 2013 získal korunu krále 
střelců a výraznou měrou se tak podílel na 
druhém místě, kterého hrobecký mančaft 
na turnaji dosáhl. Střelecká forma mu zů-
stala i na jarní část sezóny a hned v úvod-
ním duelu jarní části ústecké I.A. třídy se 
blýskl hattrickem a další dva zásahy přidal 
o zápas později. Mladého forvarda jsme 
vyzpovídali a zeptali jsme se ho, jak se 
mu v Hrobcích hraje nebo třeba na to kde 
fotbalově vyrůstal. 
Jak dlouho už hraješ fotbal?  
Fotbalu se věnuji 17. rokem. Prv-
ní fotbalový trénink jsem absolvoval 
v 6ti letech v litoměřickém fotbalo-
vém klubu pod vedením trenéra Krůty.  
Kdo Tě k tomuto sportu přivedl? 
K fotbalu mě už od útlého mládí vedla pevná 
ruka mého otce za podpory zbytku rodiny.  
Kde si fotbalově vyrůstal?  
Jak jsem již v začátku rozhovoru říkal, 
moje fotbalová kariéra odstartovala na 
hřišti Slavoje Litoměřice. V tomto oddílu 
jsem prošel všemi mládežnickými kate-
goriemi až k prvním startům mezi muži. 
Za jaké kluby si ve své kariéře už hrál? 

V 19ti letech, když jsem skončil v dorostu, 
jsem odešel na jeden rok do Mlékojed 
2005. V té době se zde hrála II. třída, 

kterou se podařilo udržet a tak jsem si 
hostování prodloužil o další rok. Sezonu 
2011/2012 jsem strávil v litoměřickém b 
týmu, odkud jsem se dostal do Hrobců.  
Jak dlouho si v Hrobcích a co Tě sem 

vedlo?
V Hrobcích jsem od léta 2012, čili zatím 
jsem zde odehrál podzimní část sezony. 
Po střelecky vydařené sezoně v béčku Lito-
měřic jsem dostal možnost zkusit A. třídu v 
Hrobcích pod vedením zkušeného exligisty 
Řízka a tak jsem opět odešel z Litoměřic 
na půlroční hostování, které jsem po No-
vém roce prodloužil až do konce sezony. 
Jaké jsou tvé největší fotbalové úspě-
chy? 
Největší úspěchy jsou asi dva. Zaprvé mož-
nost zahrát si za A-tým Litoměřic, kde jsem 
fotbalově vyrůstal a který hraje Ústecký kraj-
ský přebor. A za druhé potom letošní vítěz-
ství mezi střelci na zimní fotbalové lize v Sr-
bicích, kde se mi podařilo vstřelit 9 branek. 
Jak se Ti za Hrobce hraje? 
Na týmu Hrobců se mi hrozně líbí ofenziv-
ní styl, jakým se hraje, což mě jako útoč-
nému hráči rozhodně vyhovuje víc, než 
pouhé betonování před vápnem. Styl hry, 
který se zde praktikuje, byl i velkým důvo-
dem, proč jsem zde zůstal ještě na půl roku. 
Jaký je tvůj oblíbený tým a kdo je tvůj 
fotbalový vzor? 
Oblíbený klub je jednoznačně Slavia Praha 
odkud mám i nejoblíbenějšího hráče Stani-
slava Vlčka. Ze zahraničních klubů preferuji 
Rudé ďábly z Manchesteru a jejich útoční-
ka Chicharita.

Hrobecký útočník získal na zimním turnaji 
cenu pro nejlepšího střelce

ROHATCE – Březnové počasí sice moc jaro ne-
připomínalo, ale i tak se rohatecká školka loučila 
se zimou. Děti z mateřské školky přivítaly jaro 
karnevalem a na návštěvě se u nich zastavil 
malý králíček.
Princezny, vojáci, zvířátka, indiáni, kovbojové a 
všemožné jiné pohádkové i nepohádkové bytosti 
se začátkem března setkali v rohatecké školce, 
aby se rozloučily se zimou a v dopoledni plném 
soutěží, zábavných her i tance oslavily příchod 
teplých dnů. Pro všechny děti byly samozřejmě 
připraveny i sladké odměny.
,,Rodiče dětem připravili velice pěkné masky a 
opravdu se bylo na co dívat. Musím všechny děti 
pochválit. Rej masek jsme si užili i my dospě-

lí,“ ohodnotila karneval ředitelka školky Marcela 
Pinková.
Rohateckou školku pravidelně navštěvuje sdru-
žení Zvířátka lidem a zprostředkovává dětem 
hravou formou kontakt s živými zvířátky. Dětem 
ve školce už představili malé kozičky a zlatý ret-
rívr. V březnu pro změnu do školy dorazil bílý 
králíček.

Během akce s názvem ,,Králík není zajíc“ si děti 
nejen mohly pohladit malého chlupáče, ale ještě 
se dozvěděly několik zajímavostí o hlodavcích, 
které se jim pak budou hodit ve školních lavicích. 
,,Každá zvířecí návštěva je pro děti příjemným 
zpestřením. Nejenže se díky zvířátkům ohromně 
baví, ale zároveň se dozvědí i něco užitečného,“ 
dodává ředitelka. 

Rohatecká školka vítala jaro


