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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.

Strategický plán rozvoje je jeden ze zá-
kladních dokumentů územního celku 
(města, obce či mikroregionu) vyjadřující 
předpokládaný vývoj daného celku v dlou-
hodobějším časovém horizontu. 
Strategický plán je dokument vytvářený 
obecním úřadem, jenž vychází ze součas-
ného stavu veřejných a soukromých aktivit 
demografického, ekonomického, sociálního, 
kulturního a ekologického charakteru na 
území obce. Jeho hlavním smyslem je or-
ganizace rozvoje na bázi slaďování jednotli-
vých zájmů tak, aby obec prosperovala jako 
celek. I obec Hrobce má svůj vlastní Strate-
gický rozvojový plán.
Vedení Hrobců se rozhodlo jej zpracovat 

v roce 2007, aby se mohlo soustředit na ře-
šení klíčových problémů obce. Důkladnou 
analýzou tehdejšího stavu vedení Hrobců 
stanovilo priority dalšího možného rozvoje 
a ihned se pustilo do jejich plnění.
Strategický rozvojový plán slouží také jako 
podklad pro čerpání dotačních finančních 
prostředků a to jak z fondu EU, tak ze stát-
ního rozpočtu, rozpočtu Ústeckého kraje či 
dalších zdrojů.
Obec se kromě projektů zaměřených na 
infrastrukturu zaměřila také na prioritní 
oblast cestovního ruchu nebo životního 
prostředí. 
K úspěšně realizovaným projektům, které 
si Hrobečtí před lety stanovili, lze zařadit 

například vybudování rozhledny v Ro-
hatcích, rekonstrukce obecního úřadu a 
knihovny v Hrobcích,  vystavění malého 
dětského hřiště v Rohatcích na návsi nebo 
oprava místní komunikace Hrobce – U Osa-
nu.
Některé projekty, které byly ve strategickém 
rozvojovém plánu, ještě nejsou kompletně 
hotové, ale intenzivně se na nich pracuje. 
Připomeňme například opravu Kaple všech 
svatých v Rohatcích, budování cyklostezky 
Labe 8410, rekonstruování objektu rohatec-
ké mateřské školky nebo dlouho očekávané 
zhotovení splaškové kanalizace v Rohatcích.
Strategický rozvojový plán určil mezi priorit-
ní projekty i opravu místní komunikace – 

Úmrlčí, založení rybníka – Rohatce nebo 
vybudování vodní zátoky u Labe. Vedení 
obce nezapomnělo ani na tyto projekty a do 
jejich zhotovení se brzy pustí. Například do-
kumenty na výstavbu labského přístavního 
bazénu jsou hotové a nyní se už jen čeká 
na získání územního rozhodnutí a stavební-
ho povolení. Když vše půjde jak má, v roce 
2015 by mohlo být v Hrobích přístaviště pro 
dvanáct malých plavidel.
Strategický rozvojový plán, který se obci 
daří velmi dobře plnit, zhotovila společnost 
Ekonomické a právní poradenství s.r.o. ve 
spolupráci s nynějším starostou Ing. Lubo-
šem Matkem a Ing. Karlem Landkamme-
rem. 

HROBEC PLNÍ STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN DO PUŇTÍKU

Hrobecký Sbor dobrovolných hasičů 
disponuje třemi soutěžními družstvy. 
Kromě mužského A týmu a B týmu, mají 
Hrobce i úspěšný ženský tým. Ten če-
kají první závody už začátkem května. 
Okresní kolo požárního sportu se koná 
první májový týden v Telcích.  
Na začátek sezony to je pro družstvo 
velká zkouška. Jedině vítězství totiž po-
sune děvčata na krajské kolo, kde se už 
bojuje o neprestižnější hasičskou soutěž 
a tou je Mistrovství republiky. 
,,Už se to holkám v roce 2011 jednou po-
dařilo, kdy bylo MČR v Ostravě.  Myslím 
si, že každým rokem jsme zkušenějšími, 
a že to letos snad plně zúročíme. Cílem 
je jako každým rokem postup na Mist-
rovství republiky, ale postupové soutěže 
jsou nevyzpytatelné, což jsme se už 

několikrát přesvědčili. Mnohdy družstvo 
potřebuje i štěstí, tak jako v každém ji-
ném sportu. Každopádně jsme letos na 
začátku, takže musíme být pokorný a 
udělat první krok, což je vybojovat po-
stup.“ řekl trenér Pavel Novák. 
Postupová kola v požárním sportu – 
soutěží se ve třech disciplínách a těmi 
jsou 100m překážek, 4x100m překá-
žek a královskou disciplínou je požár-
ní útok. Soutěž má I. okresní kolo, kde 
se přihlásí družstva z daného okresu. 
Jen vítěz postupuje dále a reprezentuje 
daný okres ve II. krajském kole. V tom-
to kole tedy bojují vítězové všech okre-
sů daného kraje. Postup si opět zajistí 
jen vítěz, který reprezentuje daný kraj, 
respektive Ústecký kraj na Mistrovství 
republiky.

ŽENSKÉ DRUŽSTVO JE PŘIPRAVENO NA SEZÓNU

Skladová hala Českých drah, která leží poblíž 
hrobeckého vlakového nádraží podléhá v po-
sledních letech špatnému zacházení svého 
majitele a postupně chátrá. Střecha budovy 
je v natolik dezolátním stavu, že ohrožuje ko-
lemjdoucí.
České dráhy využívají tuto budovu ke skla-
dování olejů, maziv a dalších pomocných 
materiálů, při práci na opravách a údržbách 
železnice. Paradoxem tak je, že budova, kde 
je umísteň materiál na opravu, sama potřebu-
je opravit. 
Největší problém představují padající střešní 
šablony, které mohou ohrožovat kolemjdou-

cí občany při cestě na vlakovou zastávku. 
Vzhledem k chybějící střešní krytině na někte-
rých místech, dochází k zatékání do budovy, 
což může vést k dalšímu poškození budovy. 
ČD byly obcí informovány o závažnosti sta-
vu. Zatím se však nepodnikly žadná opatření, 
která by vedla k k nápravě stávajícího dezo-
latního stavu haly. 
Opatřením pro bezpečnost občanů, tedy za-
tím zůstává vyvarovat se cestě kolem skla-
du, zejména při zvýšených povětrnostních 
podmínkách. Lze jen doufat, že České dráhy 
podniknout příslušná opatření dříve než dojde 
k nějakému neštěstí.

SKLAD ČD CHÁTRÁ 
A OHROŽUJE KOLEMJDOUCÍ Tradiční Sváťovo Dividlo opět po měsíci 

přivítalo do hrobeckého Kulturního domu. 
Děti i dospělí, kterých dorazilo na tři de-
sítky, si opět užili divadla, her i písniček. 
Tenkrát Sváťa zahrál hru Jelen se zlatými 
parohy a vystoupení mělo opět obrovský 
úspěch, ostatně jako vždy.
V květnu se hrobecké děti mohou těšit 
opět na Sváťu. Tentokrát oblíbený bavič 
o loutkař předvede svou hru Kašpárek a 
hodná víla Jarmilka. „Je to jedna z těch 
pohádek dávno psaných, ale přesto krás-
ných,“ říká loutkař Sváťa. 
Dřevění hrdinové se budou tentokrát pohy-
bovat hlavně v lese a kromě dobré víly vy-
stoupí i další pohádkové bytosti, například 
čarodějnice. A Kašpárek nezapomene ani 
na písničky a hádanky.
Tak nezapomeňte - 18. května od 16.00 
hod. v Kulturním domě v Hrobcích.

SVÁŤA OPĚT POBAVIL A BAVIT BUDE I KVĚTNU

Celosvětový fenomén zvaný Geocaching, 
neboli honba za poklady za pomoci využití 
GPS navigace, přilákal své první nadšen-
ce také do Hrobců. 
Během jednoho týdne od založení krabič-
ky, místo navštívilo již 20 těchto hledačů.  
Většina z nich se shodovala, že místo, 
kde je krabička ukryta je velice zajímavé, 
je z něj krásný výhled, přesto toto místo 
před jeho navštívením neznali, ani o něm 
neslyšeli. 
 Jak se v praxi ukazuje, hra Geocaching 
je výborným řešením pro rozvoj turistiky 
v obcích. Obec Hrobce si ve svém stra-
tegickém plánu vytyčila mezi prioritami 

mimo jiné také rozvoj cestovního ruchu. 
Dalo by se tedy říci, že právě prostřed-
nictvím této hry se může obec zviditelnit a 
přilákat turisty na nové atrakce obce, jako 
je např. Labská cyklostezka, či letní kiosek 
Tropicana, aniž by na svou propagaci mu-
sela sáhnout do obecního rozpočtu. 
V brzké době se počítá se založením další 
krabičky právě v okolí nově vybudované 
cyklostezky. Touto další založenou krabič-
kou by mohl vzniknout pro tyto nadšené 
hledače pokladů, turistický okruh, který by 
je  netradiční formou provedl zajímavými 
místy Hrobců i Rohatců. 
Je zcela možné, že právě tito turisté bu-

dou zejména v letních měsících tvořit 
značnou část návštěvníků obce, kteří ne-
musí obcí jen projet, ale také se zastavit 
např. v místní hospodě na malé osvěžení 
po náročném hledání pokladů. 

S GEOCACHINGEM SE V HROBCÍCH POKRAČUJE. ÚSPĚŠNĚ LÁKÁ TURISTY

1. Ve znaku obce je
a) beraní roh
2) Při posledním Sčítání lidu v roce 
2011 bylo v Hrobcích evidováno cel-
kem obyvatel
b) 604
3) V jakém roce byla škola v Rohat-
cích (dnes mateřská škola) dostavěna 
a otevřena
b) 1908
4) V Hrobcích, roku 1903 zahájil pod-
nik Galofrig (jakožto první továrna 
svého druhu v celém Rakousku)  vý-
robu
c) korkového zboží
5) V roce 2011 byla u Rohatců otevře-
na nová rozhledna, jak je místo kde 
stojí nazýváno

a) Na Horách
6) V roce 2012 vyhrálo SDH Hrobce 
družstvo mužů 1. místo v 
b) Podřipské lize
7) Ostrov, ležící v blízkosti Hrobců (na 
řece Labi), kde se koná každoročně 
skautský tábor, se jmenuje
c) Šán
8) Obec Hrobce je součástí Místní 
akční skupiny
a) Podřipsko 
9) V katastrálním území Rohatců se 
nachází chráněná lokalita jedovaté 
léčivé rostliny
c) Hlaváčku jarního
10) Selský dvůr čp. 8 z roku 1777 
v Rohatcích, je zapsán na seznamu 
b) památek chráněných státem

KVÍZ – JAK ZNÁŠ SVOU OBEC - odpovědi
Státní doručovatel Česká pošta, kterého 
může letošní liberalizací trhu malých ad-
resných zásilek připravit na tržbách až o 
stamiliony ročně, hledá cesty, jak osekat 
náklady. Proto se Česká pošta rozhod-
la vytipovat nevytížené pobočky, které 
chce převést na franšízy. Státní podnik 
tak může ročně ušetřit až desítky milionů 
korun. Místo na poštu budou lidé s dopi-
sy i pro peníze chodit na úřad nebo do 
obchodu.
Mezi ohrožené pobočky patří ta hrobec-
ká. Pošta s.p. oznámila, že hodlá provoz 
hrobecké pobočky omezit a postupně ji 
úplně uzavřít, respektive přeměnit na vý-
dejní místo. Na toto téma proběhlo v dub-
nu jednání na obecním úřadě mezi Ing. 
Jaroslavou Duškovou, manažerkou ob-
vodu Pošty s.p. a starostou obce Ing. 

Lubošem Matkem za účasti zastupitelek 
Fišerové a Vonostránské. 
Provoz na hrobecké poště se změní už 
od 1. června. Doposud byli Hrobečtí zvyk-
lí, že měla pobočka otevřeno každý den 
dopoledne od 8.00 do 9.00. a odpoledne 
od 13:15 do 16:15. Od příštího měsíce 
se provoz pozmění. Dopoledne zůstane 
pošta otevřena od 8.00 do 9.00, ale od-

poledne bude otevřena jen dvě hodiny a 
to od 14:30 do 16:30.
Současně Pošta s.p. obci oznámila, že 
pobočka v Hrobcích nesplňuje její kritéria 
pro zachování její existence v budouc-
nosti, a že nyní hledá partnera, s nímž 
hodlá uzavřít smlouvu na provozování 
výdejního místa a až ho najde pobočku 
uzavře. 
Česká pošta nabídla partnerství obci, kte-
rá by tak v budoucnu mohla výdejní mís-
to provozovat. Hrobecké zastupitelstvo 
se touto otázkou již zabývalo, ale zatím 
definitivně nerozhodlo, jak se k nabídce 
České pošty postaví.
Pokud obec partnerství odmítne a Pošta 
jiného partnera nenalezne, bude pobočka 
uzavřena úplně a nahrazena motorizova-
nou službou.

POBOČKA POŠTY S.P. V HROBCÍCH OMEZUJE PROVOZ



Hasičská sezóna se již pomalu blíží a hro-
becký Sbor dobrovolných hasičů se už 
pomalu ale jistě připravuje na její průběh. 

Závody však nejsou jediná činnost, kterou 
hrobečtí hasiči během roku provozují. Čas 
od času je i potřeba věnovat se na údržbě 
techniky nebo zázemí.
V polovině dubna (13.4.2013) proběhla 
v Hrobcích plánovaná brigáda zaměřená 
na zvelebování hasičárny a jejího blízkého 
okolí. Hrobečtí dobrovolní hasiči se vrhli na 
malování fasády hasičárny a natírání rámu 

na vozík. Nezapomnělo se ani na uklizení 
ve vnitřních prostorách budovy a stranou 
nezůstal ani jarní úklid okolo zbrojnice.
,,Vše se stihlo podle plánu, ale tím to sa-
mozřejmě nekončí. Moc času ještě letos 
strávíme při dobrovolných pracích nebo 
brigádách,“ slibují hasiči. 
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Začátkem dubna se jeden náš jezdec – 
Tomáš, postavil na start krátkého marato-
nu Okolo Valtic. Délka 22 km, ale hodně 
bahnitá trať po jarním tání. Trasa závodu 
je rovinatá a nejsou tu ani technicky nároč-
né úseky. Startovalo se v Břeclavi, dál trať 
vedla několik kilometrů podél Dyje po zpev-
něných cestách, než uhnula do terénu. Na 
15. km už Tomáše opouštěla síla a nohy 
vytahoval jako z medu. Začal se propadat 
z čela závodu. Nakonec ve své kategorii 
obsadil 11. místo z 37 bikerů s průměrnou 
rychlostí 23 km/hod.
Do druhého závodu v Českém ráji nastou-
pila trojice závodníků. To už byl skutečný 
maraton – 50 km převážně v terénu  s na-
stoupanými 700 metry. Na start se postavil 
Ziky, Tomáš a Karel. Každý v jiné věkové 
kategorii, ale všichni současně za jeden 
tým – Cyklobulf. Týmové soutěže se účast-
ní minimálně tři závodníci. Závod se startu-
je v lese 3 km od rybníku Branžež, kde je 
v kempu Peklo zázemí závodu. Čekání na 
start zpestřoval drobný deštík a 11 stupňů 
celsia se zvolna zvedalo až na 14 stupňů. 

Startovní pole čítalo 1059 závodníků všech 
kategorií. Dokonce tu na startu stály i dva 
tandemy. 

Hned po startu je trasa vedená pár kilo-
metrů po široké asfaltové silnici, takže se 
startovní pole rychle roztáhne. Po najetí 
do terénu následuje prudké stoupání mezi 
skalami, které definitivně oddělí zrno od 
plev. A pak už se pravidelně střídá klesání 
a stoupání po různých cestách a silnicích. 
Míjíme hrad Kost, Trosky, Hrubou Skálu a 
vzdáleně i Valdštejn. Občerstvovací stanice 

je hodně za polovinou závodu. Doplňujeme 
hlavně tekutiny a ovoce na ochlazení orga-
nismu. Po mokré louce se úplně v závěru 
blížíme do cíle po hrázi rybníku Branžež.  
Všichni jsme od bláta, ale spokojeni, že 
jsme to zvládli. Pak rychle převléci do su-
chého a najíst se výborného těstovinového 
salátu. 
Ve výsledkové listině skončil letos nejlépe 
Tomáš – celkově na 164. místě v čase 1.47 
hod. Ve své kategorii nad 30 let  na 52. mís-
tě z 310 bikerů (loni to bylo celkové 153. 
místo  za čas 1.46, takže lehké zhoršení ).  
Ziky dojel na 222. místě v čase 1.52 hod, 
v kategorii nad 20 let na 43. místě ze 136 
bikerů ( oni to bylo celkové 256. místo za 
čas 1.54, takže lehké zlepšení ). Karel dojel 
na 535. místě v čase 2.10 hod, v kategorii 
nad 50 let na 49. místě ze 115 bikerů (loni 
to bylo celkové 688. místo za čas 2.20, tak-
že zlepšení ).
Závod dokončilo 1.031 závodníků. V tý-
mech jsme skončili na 23. místě z 54 týmů, 
které se kvalifikovaly.  Jako další závod nás 
čeká náš domácí Bulfodrom.

V poslední dubnový den se kolem 16 hodi-
ny na hrobecké fotbalové hřiště slétli malé 
čarodějnice a čadodějové z Hrobců, Ro-
hatců a celého blízkého okolí. Sbor dob-
rovolných hasičů Hrobce pro ně připravil 
zábavný program plný her, sladkostí a ne-
chybělo ani opékání buřtů. 
Nejvíce byl dětmi v obležení skákací hrad, 
který je snad nejoblíbenější atrakcí při ka-
ždé akci. Děti, kterým se skákat zrovna 
nechtělo, si mohli vyzkoušet svou zruč-
nost u připravených atrakcí, které nesmějí 
chybět na žádném dětském dni jako např. 
hod míčkem do tlamy lva,  nebo si zatočit 
kruhem. Malý sportovci si mohli vyzkoušet 
jak těžké to má každoročně Jaromír Jágr 

na mistrovství světa ledního hokeje, a pár 
míčků si do brány zkusili nastřílet také. 
Každý byl za svůj výkon odměněn slad-
kou odměnou, a tak nebylo divu, že se na 
atrakce stály fronty. 
Hlavní hřeb programu, a to upálení zlé 
čarodejnice, na děti teprve čekal. Úderem 
17 hodiny byla vatra za odborné asistence 
členů SDH Hrobce podpálena. Po zlé ča-
rodejnici nezbylo za pár minut ani památky 
a tak se všichni mohli přesunout k ohýnku 
připraveného pro opékání buřtů. 
Přestože počasí bylo letos docela chlad-
né a zamračené počet malých i velkých 
účastníků této akce předčil představy 
pořadatelů. „Letos se to opravdu poved-

lo, vloni nás u ohně stálo šest, z toho pět 
jsme byli my hasiči,“ humorně a s nadsáz-
kou zavzpomínal  velitel SDH Hrobce Petr 
Řípa.  
Ani dospělí nebyli v tento den ochuzeni, 
ti spíše než u opíkání buřtů poseděli nad 
„jedním“ pivem pod střechou na hřišti. 

Po zimní přestávce byl tým SK Hrobce 
s 21 body na 5. místě I.A. třídy Ústecké-
ho kraje a na první tým tabulky ztrácel 
pouhých 7 bodů. Nepovedený vstup do 
jarní části však Hrobce posunul až na 
9. místo a ztráta na první Neštěmice se 
natáhla na propastných 15 bodů.
Mizerné jaro načaly dvě domácí prohry 
3:5 proti Šlukonovu a Střekovu. Hro-

bečtí vždy hráli se svými soupeři vyrov-
nané partie, do kolen je však dostával 
nedůraz v obraných řadách.
Na začátku dubna to vypadalo, že se 
hrobečtí fotbalisté probrali ze zimního 
spánku, když zvítězili v Soběchlebech 
3:1. K zápasu je dlužno dodat, že SK 
Hrobce od 9. minuty dohrávali zápas 
v deseti, jelikož hostují gól hned z kraje 

zápasu vyfasoval červenou a musel do 
šaten. Vydřená výhra na hřišti soupeře 
tak slibovala zlepšení formy. Opak byl 
však pravdou.
V rámci 17. kola soutěže do Hrobců 
zavítal lídr tabulky z Neštěmic. Domá-
cí sice do poločasu silnému soupeři 
vzdorovali, ale druhá část ukázala, že 
Neštěmice nevedou I.A. třídu pro nic za 
nic a třemi góly si zajistily 3 body do 
tabulky.
V 18. kole změřily Hrobce síly s nej-
slabším soupeřem, proti kterému na 
jaře hrály. 20. dubna totiž zavítaly do 
Libouchce. Domácí však bojují o zá-
chranu a proti Hrobcům ukázali, že své 
záchranářské ambice myslí vážně. Li-
bouchec zvítězil vysoko 5:1.

V poslední zápase, kdy Hrobce doma 
hostily silné Pokratice, museli domácí 

hráči zpytovat svědomí nejvíce. Ofen-
zivně hrající Pokratice mají ve svém 
kádru zkušené futsalisty z týmu CF 
Radobýl a právě ti se nejvíce podíleli 
na debaklu Hrobeckých. Bergmann se 
dokonce blýskl 4 góly. Konečný výsle-
dek zápasu se nakonec ustanovil na 
skóre 7:0 a problém pro hrobecký kádr 
je i červená karta, kterou v zápase vy-
fasoval Šafránek.
Právě časté červené karty jsou jed-
ním z důvodů, proč SK Hrobce na 
jaře vyhrály pouze jedno utkání. Zimní 
příprava ukázala, že Hrobečtí mohou 
pomýšlet na mety nejvyšší, avšak ne-

povedené jaro je katapultovalo do stře-
du tabulky. Žalostná jarní bilance 10:26 
jen dokazuje, jak je na tom tým špatně 
hlavně, co se týče obranné hry. V příš-
tím zápase zajíždí Hrobce na půdu 
druhého Milešova a čeká je tak těžký 
souboj. O týden později doma hostí 
souseda s tabulky FK Jílové. Výkop je 
na programu 11.5. od 17.00
23.03.  Hrobce - Šluknov  3:5 
30.03.  Hrobce - Střekov  3:5  
06.04.  Soběchleby - Hrobce 1:3  
13.04.  Hrobce - Neštěmice  0:3  
20.04.  Libouchec - Hrobce 5:1  
27.04.  Hrobce - Pokratice 0:7 

Přestože rohatecká školka prochází roz-
sáhlou rekonstrukcí, její provoz normálně 
funguje. Koncem dubna (24.4.) přijelo po-
těšit děti Litoměřické Štěpánčino divadlo.
Pohádka O zapomenutém strašidýlku 
aspoň na chvíli rozptýlila děti od hluku 
stavby, která se doslova za okny školky 
probíhá. ,,Pohádka plná písniček se vel-
mi líbila, program zaujal děti tak, že ani 

nevnímaly práci dělníků venku na lešení,“ 
hodnotila představení učitelka Hana Tele-
cí.
Zateplení školky se už pomalu dostává ke 
svému konci. Více než stoletá budova má 
už nová okna a dveře a zateplení budovy 
už také finišuje. ,,Všichni se moc těšíme, 
až bude hotovo. Škola si to opravdu za-
slouží,“ dodává Telecí.

ŠKOLKU NAVŠTÍVILA ŠTĚPÁNKA

MIZERNÉ JARO PRO HROBECKÉ FOTBALISTY

PÁLENÍ ČARODEJNIC V HROBCÍCH MĚLO ÚSPĚCH

CYKLOBULF HROBCE - PRVNÍ  JARNÍ ZÁVODY

JARNÍ ÚKLID HASIČÁRNY

ROK 1977 V HROBCÍCH
1977 – Začátek roku 1977 se vyznačuje 
výstabou elektrifikace trati, v úseku místní 
železniční stanice. Byla zahájena betonáž 
pro sloupy trolejního vedení. Na této prá-
ci byli zaměstnáni z velké části dělníci ze 
Slovenska. V rámci této akce byla zaháje-
na stavba nové trafostanice vedle doposud 
stojícího starého transformátoru. Veškeré 
práce provádí Železniční stavitelství Praha. 
1977 – Pro lepší splavnost řeky Labe, 
hlavně pak pro přepravu uhlí do elektrárny 
Chvaletice provádějí Vodní stavby Ústí nad 
Labem v úseku obce odstřel koryta Labe, 
za účelem zvýšení hloubky vody pro větší 
ponor dopravních nákladních lodí. V dů-

sledku tohoto odstřelu došlo ke škodám na 
některých rodinných domcích v obci. Škody 
nebyly velké, jednalo se o trhliny ve zdivu 
a opadanou omítku. Škody byly uhrazeny 
občanům Státní pojišťovnou (3 000 Kčs).
1977- V měsíci červenci, zakoupil MNV od 
národního podniku Trizan Teplice houpač-
ky, kolotoče a prolézačky na dětské hřiště, 
kde byly ještě v tomto měsíci při dobrovolné 
pracovní směně rodiči dětí zabudovány. Při 
této akci bylo odpracováno 60 brigádnic-
kých hodin a byla vytvořena hodnota díla 
v částce 7 500 Kčs. 
1977 - V tomto roce se v obci nenarodilo 
žádné dítě. 

KULTURNÍ TIPY
11.5. 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


