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PROGRAM MASOPUSTU 2016

Mimofiádné vydání

Vítejte na masopustu!

Obnovme spoleãnû
tradici a uspofiádejme
v Hrobcích a Rohatcích
6. února 2016 masopust. 

Masopustní prÛvod s muzikanty
nejprve projde Rohatcemi a pak
bude pokraãovat do HrobcÛ. U kaÏ-
dého stavení, kde bude pfiipraveno
jen opravdu malé poho‰tûní (napfi.
koblihy, uzeniny, chlebíãky, jedno-
hubky, buchty ãi pro dûti bonbóny)
nebo nûco na zahfiátí (ãaj, káva,
alko nebo nealko), se prÛvod za-
staví a muzikanti zahrají.

Zveme v‰echny, aby se pfiidali.

■ Pfiidejte se do prÛvodu (v‰echny masky jsou vítány).
■ Pozvûte prÛvod k sobû pfied dÛm (napi‰te na info@hrobce.cz nebo se

domluvte na obecním úfiadû osobnû nebo na tel. ãísle 416 848 023).
■ Pfiijìte se na prÛvod podívat.
■ Pfiijìte na masopustní zábavu do kulturního domu v Hrobcích.
■ ... a nebo zÛstaÀte sedût doma, koukejte z okna a veãer vás bude

mrzet, Ïe jste se nebavili a neolizujete se na zábavû po zabíjaãkov˘ch
pochoutkách.

Tak se nestyìte, Ïe nemáte doma napeãeno,
Ïe nemáte pfiipraveny skleniãky na tekuté po-
ho‰tûní. Není to vÏdy nutné. Spí‰e si pfiipravte,
kterou písniãku chcete zahrát, na kterou si s
maskami na zápraÏí „zaskotaãíte“. Masopustní
masky jsou uliãníci, lumpíci a ‰ibalové. Samo-
zfiejmû se budou doÏadovat pití, koblíÏkÛ a ji-
n˘ch laskomin nebo se vám budou snaÏit pro-
dat cetky, koãiãí zlato nebo zadrátovat hrnec.
Smyslem je, Ïe se paní domu nechá provést v
kole s nûjakou ma‰karou a pán domu ukáÏe jak
umí v kole drÏet tfieba nevûstu. Babiãka omlád-
ne, kdyÏ si zatanãí polku nebo valãík a dûdeãek
si zazpívá s muzikanty.

13:00 - Sraz ma‰kar v Rohatcích u Kale
13:10 - PrÛvod ma‰kar odchází ke starostovi a Laufr Ïádá o povolení masopustního prÛvodu obcemi

13:20  - 15:00 - PrÛvod ma‰kar prochází Rohatcemi 
15:00  - 17:30 - PrÛvod ma‰kar prochází Hrobcemi 
17:30  - 18:00 - Symbolické odsouzení a „poráÏka“ kobyly pfied  kulturním domem v Hrobcích

18:30 - zaji‰tûn˘ odvoz z RohatcÛ na Masopustní zábavu do HrobcÛ 
(odjezd od autobusové zastávky)

19:00  - 24:00 - Masopustní zábava v KD Hrobce. K poslechu hraje skupina „Úlet“ lidovû 
country folk rocková skupina Chomutov. 

00:15 - Odvoz z HrobcÛ do Rohatec (odjezd od KD Hrobce)

TRASA PRÒVODU:
Rohatce - od Kale ke starostovi, dále ul. Roudnická, Na Kopeãku, U Bytovek a ul. K Rybníku zpût ke Kale.
Hrobce - ul. Hlavní (u kfiiÏovatky na Rohatce), Krátká, zpût na ul. Hlavní, Západní, zpût na ul. Hlavní, Pod Bulfem, Spojovací, Hlavní,
zpût Hlavní k podchodu. Dále ul. Ke Hfii‰ti, Na V˘sluní, ¤ípská, Na Návsi, Polní, Hlavní, Lipová, zpût na ul. Hlavní a ul. Ke Hfii‰ti ke
kulturnímu domu. 

Odjezdy na masopustní zábavu jsou pfiesné, ostatní ãasové údaje jsou orientaãní.
Za vstupné 150 Kã budete mít pfiíleÏitost ochutnat zabíjaãkové hody na Masopustní zábavû (gulá‰, jitrnice, jelita, ovar atd.) a podpo-
fiíte obnovení této tradice.
Vstupenky jsou k zakoupení v pfiedprodeji na Obecním úfiadû v Hrobcích nebo pfiímo na místû.
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Historie masopustu v Hrobcích a Rohatcích
Kronika HrobcÛ

6. února 1940 pfiestalo mrznout a za teploty 0°C pozvolna tálo -
bylo masopustní úter˘.

Ma‰kary - TéhoÏ dne bylo proti dfiívûj‰ím masopustním úterkÛm v
obci nezvyklé ticho. Jiná léta pfiicházeli obãané z okolních vesnic
obdivovati veselé ma‰karní prÛvody, které se v Hrobcích po celá
léta pofiádaly. Letos tedy Hrobeãtí obãané kráãeli za podívanou do
sousedních Îidovic, kde prÛvod ma‰kar znázorÀoval vyváÏení ciká-
nÛ. PrÛvod byl ãasov˘, neboÈ od 1. února t.r. se nesmí cikáni stûho-
vati a mají od toho dne právo bydleti tam, kde se v které obci v ten
den nachází.

Mnohé obce, aby se zbavily nepfiíjemn˘ch nov˘ch obyvatel, pfie-
vezly cikány na katastr jiné obce. Bdûlé hlídky v‰ak tyto pfievozy
zpozorovaly a tak se stalo, Ïe cikáni putovali zpût odkud pfii‰li.

Obec byla tohoto u‰etfiena, neboÈ zde cikánÛ nebylo.

Kronika RohatcÛ
2001 - V tomto roce byla opût obnovena masopustní zábava.

Konal se prÛvod masek, kter˘ ‰el pfies celou vesnici. V ãele prÛvo-
du jel vÛz taÏen˘ koÀmi, kter˘ vezl muzikanty. Po ukonãení prÛvodu
se obãané se‰li v pohostinství, kde zábava pokraãovala.

2003 - Masopustní prÛvod obcí za doprovodu koÀského spfieÏení
a hudby vedené kapelníkem T. Bure‰em ze Îidovic za úãasti 60

obyvatel. Odpolední besídka na sále, rej masek, soutûÏe a taneãní
zábavy pro nejmen‰í.

2004 - 29. února masopustní prÛvod obcí s koÀsk˘m potahem a
kapelou. Odpolední diskotéka pro dûti a mládeÏ na sále v hostinci.
Veãerní zábava pro dospûlé, kapela T. Bure‰e ze Îidovic.

Co je to MASOPUST? 
Dnes je masopust hlavnû tradiãní formou

zábavy. I kdyÏ se pÛvodnû nûkolikadenní
veselice zkrátila, v dne‰ním masopustním
reji se zachovaly tradiãní masky a nûkteré
zvyky.

Nasytit se a pobavit pfied postním ãasem,
to byl základní cíl masopustu, kter˘ trval od
Tfií králÛ do Popeleãní stfiedy, kdy zaãíná
40denní postní období pfied Velikonocemi.
ProtoÏe datum Velikonoc je pohyblivé, je
pohybliv˘m svátkem i Masopust. Skuteãné-
ho vrcholu dosahuje masopust aÏ závûreã-
n˘mi dny, poãínaje nedûlním odpolednem
a konãe úterní pÛlnocí. Pfii pomy‰lení, Ïe jiÏ
zakrátko nastane dlouh˘ pfiedvelikonoãní

pÛst, si kaÏd˘ dopfiával do sytosti bujarého
veselí, zpûvu a tance, pochopitelnû i jídla
a pití. V tomto ãase se odehrávalo nejvíce
zabíjaãek. Souãástí masopustního jídelníãku
byly i smaÏené koblihy, ‰i‰ky, boÏí milosti,
v chud‰ích rodinách si pochutnávali na pe-
ãen˘ch ‰kvarkov˘ch plackách.

Souãástí oslav jsou ma‰karní prÛvody.
VÏdy zakonãovaly období masopustu, kona-
ly se tedy na masopustní úter˘ pfied Pope-
leãní stfiedou.  Za doprovodu muzikantÛ
chodily ma‰kary dÛm od domu a provádûly
rozpustilé kousky. Za ma‰kary mohli b˘t
pfievleãeni pouze svobodní mládenci. Ves-
nické masopustní obchÛzky a masky na Hli-

necku byly zapsány do Reprezentativního
seznamu nemateriálového kulturního dûdic-
tví lidstva organizace UNESCO 16. listopa-
du 2010. Existuje nûkolik druhÛ tradiãních
masek, které se mûní podle oblastí. Masky
se dûlí na ãervené (pûkné) a ãerné (‰kare-
dé).

K ãervené ma‰kafie patfií: strakat˘ (laufr),
Ïenu‰ka a ãtvefiice turkÛ. Mezi ãerné ma‰-
kary patfií: ras, kobyla, kominík, Ïid, slamû-
n˘. KaÏdá maska má svou tradiãní podobu
a funkci.

V prÛvodu se objevují i jiné masky, napfií-
klad medvûdáfi s medvûdem, bába s nÛ‰í,
cikánka, nevûsta a Ïenich, andûl, ãert,
‰a‰ek, Ïebrák, vodník a dal‰í. Masopustní
maska b˘vá ãasto prostfiedkem v˘smûchu
a kritiky lidsk˘ch vlastností a nefiestí. V prÛ-
vodu se objevují i zvífiecí masky.

Zdroj fotografií: www.mnetes.cz
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Tradiãní - základní masky
■ Laufr - vede prÛvod, Ïádá starostu o povolení obchÛzky. Má na
sobû v‰echny barvy a ‰piãatou ãepici. Domlouvá s hospodáfiem
a hospodyní, jakou písniãku chtûjí zahrát.

■ Îenu‰ka - doprovází strakatého jako hospodynû, vybírá koledu.
Má sukni, ‰átek a v˘razné líãení tváfie. V leto‰ním roce chceme vy-
bírat na muzikanty a v˘robu základních ma‰kar.

■ Turci - dva ãervení a dva modfií. Tanãí a vysoko skákají, aby byla
velká úroda.

■ Slamûn˘ - muÏ ve vysokém klobouku ze slámy s ãern˘m obliãe-
jem. Pro Ïenu je poÏehnáním se s ním „vyválet“ v závûji snûhu.

■ Kominíci -  nosí ãernou halenu a kalhoty. Na zádech mívají na‰i-
t˘ ciferník. âepici mívá ozdobenou kvûty nebo Ïebfiíãkem. Tváfi má
ãernou a na krku povû‰enou pí‰Èalku. Úkolem kominíka je „kontro-
lovat“ komíny a kamna v domech. Za prohlídku dostane „zaplace-
no“.

■ Slamûn˘ a kominík maÏou tváfie kolemjdoucích sazemi.

■ Îidé - obleãeni v hubertusu po‰it˘m záplatami. Nabízí k prodeji
rÛzné tretky z pytle, vaku nebo kuffiíku. Kromû prodeje také sluÏby -
„to pfiistfiihneme a oholíme“. Nakonec Vás navoní. Hfieben a dfievû-
ná bfiitva jen kmitají. A nakonec: „Nezapomnûl jste pane zaplatit?“

■ Ras - ãerven˘ obliãej, ãerven˘ nos, doktorská sluchátka, oblek
ozdoben˘ ‰ÀÛrou ‰pekáãkÛ. Kolemjdoucím maÏe bradu ãervenou
barvou. K rasovi patfií kobyla, o kterou se ras stará. Hlídá ji a snaÏí
se ji prodat nebo nabízí její sluÏby. Prodává také z krabiãky pilulky
na v‰echny nemoci.

■ Medvûd s medvûdáfiem - medvûd  tancuje a medvûdáfi ho krotí
fietûzem.

PrÛvod vût‰inou konãí pfied hospodou, kde je kobyla odsouzena
a popravena. Ale nemusíte mít strach, v‰e dobfie skonãí. Po nûkoli-
ka oÏivovacích pokusech opût vyskoãí a oÏije.

Masopustní fiíkadla
Proto vás nyní jménem na‰í chasy poníÏenû Ïádám, abyste nám

svolili, tak jak jste nám slíbili, v tento dne‰ní slavn˘ den, drÏet na‰e
star˘ právo nad mûstem.

Otvírejte se dvefie, jakési zvífie k vám leze. Má to velké zuby, aÏ
mu trãí z huby. Beráneãka mûlo za mládeneãka a oveãku za druÏiã-
ku. Ani se toho nelekejte, ani pfied tím neutíkejte!

Pozdraven buì hospodáfii, aÈ svítí úsmûv na Tvé tváfii. Právû pfii-
‰el prÛvod masek, aby se tu chvíli zasek. Do Rohatec pfii‰el prÛvod,
bude sranda to si uhod. Nejdfiív píseÀ potom tanec, jdeme k tobû na
dlabanec. A aÏ bude po taneãku, tak nám nalej kofialeãku. Za v‰e
pûknû dûkujem, blahobyt ti vin‰ujem.

Recepty
Masopustní koblihy z v˘chodních âech
600 g hladké mouky, 450 ml mléka, 42 g droÏdí, 3 Ïloutky, 2 lÏíce
rumu, 40 g másla, 50 g cukru, pÛl lÏiãky soli, z pÛlky citronu kÛra
a ‰Èáva
250g ‰vestkov˘ch povidel, 2 lÏíce rumu, pÛl hvûzdiãky badyánu
Olej na smaÏení
Mouãkov˘ cukr s vanilkou na posypání

Do nádoby dáme tfii Ïloutky, 50 g cukru (ze kterého jsme lÏíci od-
dûlili do kvásku), 40 g másla, dvû poctivé lÏíce rumu a ‰Èávu a strou-
hanou kÛru z pÛlky citronu. V hrnku ohfiejeme 250ml mléka, rozdro-
bíme do nûj balíãek droÏdí, pfiidáme lÏíci mouky, lÏíci cukru a zamí-
cháme. Zatím co vzchází kvásek, odváÏíme 600 g hladké mouky
(sklenici odebereme a dáme stranou). Mouku prosejeme, aby se
provzdu‰nila a rozmícháme v ní pÛl ãajové lÏiãky soli. Îloutky s más-
lem a rumem vy‰leháme do pûny. Pozvolna pfiimícháváme prosátou
mouku a kvásek. Hnûteme tûsto, do kterého po tro‰kách pfiiléváme
je‰tû asi dvû deci vlaÏného mléka. Vypracujeme mûkké hladké
tûsto, poprá‰íme moukou a dáme asi pÛl hodiny kynout.

Zatuhlá povidla rozmícháme s trochou rumu a okofieníme badyá-
nem. Nepfiislazujeme.

Vykynuté tûsto dáme na pomouãnûn˘ vál. Rozdûlíme na tfii ãásti
a vyválíme tlust‰í váleãky. Z nich nakrájíme stejné kousky a z kous-
kÛ vytvarujeme kouliãky, ty od stfiedu vytáhneme dokulata, ale aby
tûsto ve stfiedu zÛstalo silnûj‰í. Na stfied poloÏíme lÏiãku povidel,
okraje peãlivû spojíme. Rukou zakulatíme (jako buchty) a poloÏíme
na tácek, necháme deset minut kynout.

V kastrole rozehfiejeme vy‰‰í vrstvu oleje - takovou, aby kobliÏky
plavaly. Pak vloÏíme koblihy a pfiiklopíme poklicí. Asi po 2 minutách
pokliãku odklopíme, jednu koblihu kontrolnû obrátíme. KdyÏ má zla-
tohnûdou barvu, tak obrátíme v‰echny. PouÏíváme obraceãku, ne-
pícháme do koblih. Z druhé strany smaÏíme bez pfiiklopení. Usma-
Ïené koblihy pokládáme na drátûnou podloÏku nebo na papírov˘
ubrousek, aby pfiebyteãn˘ tuk ubrousek vysál. Horké koblihy obalu-
jeme v mouãkovém cukru s vanilkou.

BoÏí milosti
Hladká mouka, sÛl, ‰lehaãka, sádlo cukr, skofiice
Hladkou mouku se ‰petkou soli smícháme s jednou ‰lehaãkou.

Vypracujeme hladké tûsto. Dobfie propracujeme a hotové tûsto vlo-
Ïíme do mikrotenu a dáme do chladna. Poté vyválíme plát, vykraju-
jeme nejrÛznûj‰í tvary a smaÏíme zprudka v sádle. Je‰tû horké oba-
lujeme v cukru se skofiicí.

Zdroj fotografií: www.mnetes.cz
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(Pokraãování na následující stranû)

Mal˘ Vánoãní koncert v kapli V‰ech svat˘ch
29. listopadu 2015 - Pfii pfiíleÏitosti rozsvícení stromkÛ na 1. ad-

ventní nedûli se v Rohatcích konal mal˘ vánoãní koncert. Zazpívat
pfiijel Sbor Du‰nick˘ch zpûvákÛ a zpûváãkÛ. Nejdfiíve potû‰ili zpû-
vem nûkolika koled obyvatele HrobcÛ a po 18. hodinû jejich zpûv
zaznûl v rohatecké kapli. Krásná akustika a pfiedvánoãní nálada pfii-
lákala na koncert pfies 50 náv‰tûvníkÛ.

Z VÁNOâNÍCH AKCÍ...

Mikulá‰ opût ve velkém 
Mikulá‰ská nadílka v kulturním domû v Hrobcích se opût vydafiila.

Zábavné odpoledne zahájila ·avelata se sv˘m taneãním vystoupe-
ním. Po závereãné choreografii, kterou si ·avelata nacviãila, pfii‰el
Mikulá‰ s andûlem. Dûti byly mile pfiekvapeny, Ïe nepfii‰li ãerti. Bo-
huÏel pro nû i ãerti nakonec dorazili, a to rovnou tfii. Nakonec v‰e
dobfie dopadlo, kaÏdé z dûtí si zaslouÏilo svÛj balíãek, odnesen do
pekla byl jen jeden zlobivec a k velkému pfiekvapení v‰ech byl ode-
vzán ãertovi jeden dudlík. O kulturní program se letos postaral

Hrobce i Rohatce zpívaly koledy
9. prosince 2015 - Regionální deník (u nás Litomûfiick˘ deník) po-

fiádá jiÏ nûkolik let akci „âesko zpívá koledy“, kdy se na pfiihlá‰e-
n˘ch místech ve stejn˘ ãas sejdou mladí i stafií a spoleãnû si zazpí-
vají vánoãní koledy. Letos se do této akce zapojily Hrobce i Rohat-
ce. V pátek 9. prosince 2015 se v Hrobcích na návsi a v Rohatcích
v kapli se‰lo dohromady 80 lidí, ktefií si spoleãnû zazpívali.

Celkem se zpívalo na nûkolika stech místech v âR i v zahraniãí
a zúãastnilo se témûfi 100 tisíc lidí.

âesko zpívá koledy v Hrobcích

âesko zpívá koledy v Rohatcích
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Kyklop, b˘val˘ ãlen kapely Maxim Turbulenc. Dûtem zazpíval spou-
stu znám˘ch písniãek, mezi kter˘mi samozfiejmû nemohla chybût
„Ma‰inka“, ale i písniãky nové a neznámé. Cel˘ veãer se velice vy-
dafiil a v‰ichni se spoleãnû tû‰íme na dal‰í Mikulá‰skou. 

Advent v matefiské ‰kole
Pfiedvánoãní ãas v na‰í Matefiské ‰kole v Rohatcích jsme zahájili

pfiíchodem Mikulá‰e, ãerta a andûla. Dûti za bohatou nadílku zazpí-
valy spoustu písniãek a zarecitovaly básnû o zimû a Vánocích. Dále
jsme potû‰ili seniory pfii vystoupení v Hrobcích. Dûti pfiedvedly
pásmo ,,Snûhuláci z Rohatec’’.

Vánoãní atmosféru jsme u nás ve ‰kole navodili star˘mi ãesk˘mi
zvyky a tradicemi, napfi. litím „olova“, pou‰tûním lodiãek z ofií‰kÛ
nebo peãením cukroví.

Pfiejeme v‰em pfiátelÛm na‰í ‰koly hodnû úspûchÛ v novém roce
a hlavnû vÏdy dobrou náladu.                        Dûti a zamûstnanci 

Setkání dÛchodcÛ
10. prosince 2015 - Pfiedvánoãní ãas je urãen k setkávání a slav-

nostní náladû. Proto i letos bylo pro seniory pfiipraveno v kulturním
domû posezení s mal˘m kulturním programem. Dûti z rohatecké
‰kolky zazpívaly písniãky z pásma „Snûhuláci z Rohatec“ a mile tak
zahájily celé posezení. K poslechu zahrál Standa Lev˘ s kapelou.
V‰ichni pfiítomní si tak mohli v pfiíjemné atmosféfie, a tfieba nad ‰ál-
kem kávy a drobn˘m obãerstvením, popovídat.

24. 2. 2016 - Rohatce - tvÛrãí ãtení v knihovnû
27. 2. 2016 - Dûtské ma‰karní v KD v Hrobcích (se SváÈou a Alenkou)

28. 1. 2016 - Hrobce - tvÛrãí ãtení v knihovnû
6. 2. 2016 - Masopust v Rohatcích a Hrobcích

AKCE NA POâÁTEK ROKU 2016
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Rozpoãet obce Hrobce na rok 2016 v tis. Kã
Rozpoãtové pfiíjmy 
Pfiíjmy z daní, z poplatkÛ vãetnû poplatkÛ za komunální odpad, transfery ze státního rozpoãtu, obcí a krajÛ ........................................6971
Pfiíjmy z pronájmÛ.......................................................................................................................................................................................116
Sbûr, svoz a zne‰kodÀování odpadÛ a ostatní pfiíjmy ..................................................................................................................................65
Pfievody z rozpoãtov˘ch úãtÛ ( úspora z roku 2015)................................................................................................................................2652
Celkem pfiíjmy .........................................................................................................................................................................................9804

Rozpoãtové v˘daje 
V˘daje pozemní komunikace, kanalizace-autobusová zastávka Hrobce a dokonãení kanalizace Rohatce,opravy chodníkÛ.................1015
Matefiská ‰kola Rohatce-pfiíspûvek M· a opravy pfiízemí budovy M·.......................................................................................................404
Knihovny - sluÏby obou knihoven, oprava a modernizace knihovny Rohatce ...........................................................................................218
Kulturní akce-dûtské akce, divadlo,v˘roãí Rohatce,masopust,Rohatecká lávka, zájezdy, adventní akce .................................................226
Tûlov˘chova- v˘stavba nového multufunkãního hfii‰tû a údrÏba fotbalového hfii‰tû, vãetnû energií ........................................................1063
klubovna Rohatce - energie, opravy a údrÏba..............................................................................................................................................34
Osvûtlení-energie,údrÏba............................................................................................................................................................................186
KD Hrobce-nájem a opravy ..........................................................................................................................................................................35
úprava územního plánu ..............................................................................................................................................................................100
Péãe o vzhled v obci, vefiejná zeleÀ-platy VPP a ostatních zamûstnancÛ obce,PHM, drobné vybavení a materiál ...............................1380
Zne‰kodnûní nebezpeãn˘ch odpadÛ Ïlaby Rohatce..................................................................................................................................400
Odvoz odpadÛ - tfiídûn˘, bioodpad,komunální odpad.................................................................................................................................819
PoÏární ochrana..........................................................................................................................................................................................102
Zastupitelstvo obce.....................................................................................................................................................................................420
Místní správa-energie,telefony, platy zamûstnancÛ obce vãetnû odvodÛ, drobné vybavení a materiál, konzultaãní 
a ostatní sluÏby, opravy a údrÏba .............................................................................................................................................................1182
Ostatní v˘daje ...............................................................................................................................................................................................20
Nákup nádraÏní budovy vãetnû v‰ech pfiilehl˘ch pozemkÛ......................................................................................................................1000
splátky úvûrÛ a pÛjãek ..............................................................................................................................................................................1200
Celkem v˘daje .........................................................................................................................................................................................9804

Vidûli jste na‰e krásné
vánoãní stromky?

Leto‰ní stromky v Hrobcích i Rohatcích
mûly samá nej - v Hrobcích byl nejvût‰í,
v Rohatcích nejhezãí a pfied matefiskou ‰ko-
lou nejuÏiteãnûj‰í. Dûti a paní uãitelky mys-
lely i na ptáãky a ozdobily stromeãek pro nû
sam˘mi dobrotami - jablíãky, ‰i‰kami a kvû-
tináãky se semínky v loji.

Musíme pfiedev‰ím podûkovat za darová-
ní stromkÛ paní Beznoskové, paní Kolafové
a manÏelÛm Türkonov˘m. Za usazení
a zdobení dûkujeme SDH Hrobce, fir mû
p. Jiránka, zamûstnancÛm obce a hlavnû
dûtem, které také vyrábûly vánoãní balíãky.

Stromek Hrobce Stromek Rohatce

Stromek ‰kolka Stromek v budovû ‰kolky
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Zápis z usnesení 11. zasedání
zastupitelstva obce Hrobce,
konaného dne 16. 12. 2015,
od 18 hodin v knihovnû v
Rohatcích 

Pfiedsedající z prezenãní listiny pfiítom-
nosti ãlenÛ zastupitelstva (pfiíloha ã.1) kon-
statoval, Ïe je pfiítomno 5 z 9 takÏe zastupi-
telstvo je usná‰ení schopné dle § 92 zákona
o obcích. 

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:

Projednání a pfiípadné schválení finanã-
ního rozpoãtu obce na rok 2016 

Návrh plánu rozpoãtu v pfiíloze ã. 2. Pan
Sekera Miroslav: dotaz od kdy mûli zastupi-
telé návrh rozpoãtu k dispozici? Starosta
obce: od minulého zasedání, kde byl pfied-
nesen a schválen návrh. To je od 12. 11.
2015, po té byl návrh rozpoãtu vyvû‰en na
úfiední desce a pfiipraven k vyzvednutí kte-
r˘mkoli zastupitelem na OÚ v Hrobcích. 

Schváleno 5 hlasÛ pro

Projednání a schválení finanãního plánu
M· Rohatce na rok 2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanãní
plán M· na rok 2016 v pfiíloze ã. 3.

Schváleno 5 hlasÛ pro

Projednání a schválení odpisového
plánu M· Rohatce na rok 2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje odpisov˘
plán M· na rok 2015 v pfiíloze ã. 4. 

Schváleno 5 hlasÛ pro

Projednání a schválení odpisového
plánu M· Rohatce na rok 2016

Zastupitelstvo obce schvaluje odpisov˘
plán M· na rok 2016 v pfiíloze ã. 5. 

Schváleno 5 hlasÛ pro

Projednání a schválení finanãního daru
od SdruÏení obci pro nakládání s odpady
(Iâ 46772707) 

Zastupitelstvo obce schvaluje pfiijetí daru
za dodání biologicky rozloÏitelného odpadu
na kompostárnu sdruÏení v hodnotû 11
489,- Kã. Darovací smlouva v pfiíloze . 6. 

Schváleno 5 hlasÛ pro

Projednání a schválení zavedení SMS in-
formaãního systému obce Navrhovatel
starosta obce. 

Jedná se o zavedení systému informová-
ní obãanÛ pfies SMS bránu, která umoÏní na
zaregistrovaná telefonní ãísla zaslat v pfiípa-
dû potfieby okamÏitû SMS zprávu o dûní v
obci, v˘straÏné zprávy, zprávy o omezení
dodávek energii atd. Cena jedné SMS zprá-
vy je cca 0,75 Kã. Zku‰enosti ze sousedních
obcí ukazují, Ïe se do systému zasílání pfii-
hlásí cca 1/3 obãanÛ, zpravidla alespoÀ
jeden ãlen domácnosti. Jako pfiíklad uvádím
informace paní úãetní obce Travãice o ná-
kladech na tuto sluÏbu v jejich obci. Ty ãiní
cca 1 500 aÏ 2 000 Kã mûsíãnû dle mnoÏství

odeslan˘ch SMS zpráv. Pfiedpokládám, bu-
deme-li SMS kanál pouÏívat v naléhav˘ch
pfiípadech, postaãí cca 10 tis. Kã na rok pro-
vozu.

Schváleno 5 hlasÛ pro

Projednání a schválení investice do
opravy stfiechy M· v Rohatcích.

Jedná se o havarijní stav, kdy do budovy
M· zatéká a ze stfiechy pfii vûtru padají tfie‰-
ní ta‰ky. Oprava dle v˘sledku odborné pro-
hlídky bude spoãívat ve v˘mûnû stfie‰ní kry-
tiny, laÈování, paropropustné folie, impreg-
nace nosn˘ch trámÛ a jiné práce dle rozpisu
v pfiíloze ã. 7. Maximální cena rekonstrukce,
by nemûla pfiekroãit 424 tis. Kã. Obec vypí-
‰e v˘bûrové fiízení na zhotovitele této rekon-
strukce. Starosta jiÏ podal Ïádost o pfiíspû-
vek z Fondu Ústeckého kraje. V pfiípadû
schválení této Ïádosti zastupitelstvo povûfiu-
je starostu podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace. 

Starosta obce vysvûtlil, Ïe jako dal‰í krok
zastupitelstva musí následovat schválení
smûrnice obce pro zadávání vefiejn˘ch za-
kázek malého rozsahu a jmenování komise
pro vyhodnocení nabídek dodavatelÛ. A po
vyhodnocení nabídek na doporuãení komise
schválení vítûze v˘bûrového fiízení.

Schváleno 5 hlasÛ pro

Diskuze 
Starosta obce pfiítomn˘m obãanÛm sdûlil

informace ohlednû opatfiení k eliminaci zá-
pachu kanalizace v Hrobcích. Zápach kana-
lizace byl reklamován u projektanta kanali-
zace Rohatce ing. Jefiábka. Ten navrhl fie‰e-
ní zv˘‰it frekvenci ãerpání z pfieãerpávací
stanice v Rohatcích a její pravidelné ãi‰tûní.
Obec nechala dodavatele ãerpadel sníÏit
hladinu spla‰kov˘ch vod na minimum, tak
aby odpadní vody nemûly ãas se zkazit a vy-
ãistit nádrÏ pfieãerpávací stanice. Dále obec
jiÏ dfiíve vstoupila v jednání s provozovate-
lem kanalizace Hrobce spoleãnosti SâVK
a.s. jejíÏ zástupci pfiislíbili problém fie‰it
pfiímo v Hrobcích. Jako dal‰í opatfiení bude
provedena kontrola pfiipojení v‰ech napoje-
n˘ch nemovitostí na kanalizaci Rohatce.
Kontrola bude zamûfiena na vylouãení ‰pat-
ného napojení pfies septik nebo Ïumpu.

Závûr 
Zasedání bylo ukonãeno v 18:21 hodin.

Zasedání se zúãastnilo 10 lidí. 

Zápis z usnesení 12. zasedání
zastupitelstva obce Hrobce,
konaného dne 29. 12. 2015,
od 18 hodin v knihovnû v
Rohatcích 

Pfiedsedající z prezenãní listiny pfiítom-
nosti ãlenÛ zastupitelstva (pfiíloha ã.1) kon-
statoval, Ïe je pfiítomno 5 z 9 takÏe zastupi-
telstvo je usná‰ení schopné dle § 92 zákona
o obcích. 

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:

Projednání a pfiípadné  schválení rozpo-
ãtové zmûny ã. 3 za IV. ãtvrtletí  roku
2015

Rozpoãtová zmûna ã. 3. za rok 2015 v pfií-
loze ã. 2

Schváleno 5 hlasÛ pro

Projednání a schválení smûrnice obce
pro zadávání vefiejn˘ch zakázek malého
rozsahu ã. 1/2015.

Schváleno 5 hlasÛ pro

Projednání a schválení návrhu na jmeno-
vání hodnotící komise pro posouzení v˘-
sledku v˘bûrového fiízení akce oprava
stfiechy M· v Rohatcích. 

Schváleno 5 hlasÛ pro

Projednání a schválení upu‰tûní od vy-
máhání nezaplacené faktury ze dne 12. 6.
2008 a odpisu pohledávky (doplÀující
bod programu)

Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nedo-
bytné pohledávky. Faktura ã. 12 z roku 2008
na ãástku 848,- Kã.

Jedná se o pfiefakturování nákladÛ za ãi‰-
tûní ulice Pod Bulfem v Hrobcích. Tato fak-
tura nebyla akceptována a podepsána od-
bûratelem. Kopie faktury v pfiíloze ã. 5.

Schváleno 5 hlasÛ pro

Diskuze
Paní Vûra Jaborová: poznámka k vûtvím

leÏícím na vycházkové stezce. Starosta
nechá vûtve uklidit.

Závûr
Zasedání bylo ukonãeno v 18:20 hodin.

Zasedání se zúãastnilo 6 lidí.

■  ■  ■

HROBECKÁ VLNA - Vydává Zastupitelstvo obce Hrobce v nákladu 250 ks • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku. • Pro obãany obce v˘tisk zdarma • Pfiíspûvky zasílejte na
e-mail: vlna@hrobce.cz, po‰tou nebo osobnû na Obecní úfiad, v úter˘ a ãtvrtek 18.00-19.00 hodin • Inzerce podle poãtu zájemcÛ pro obãany Hrobec a Rohatec zdarma.

Zmûna ordinaãní doby pohotovosti v Roudnici n.L.
Od 1. ledna 2016 nastává zmûna v ordinaãních dobách pohotovosti v roudnické nemocnici. 
Po-Pá - 18 - 21 h. • So, Ne, Sv - 8 - 17:30 h (polední pfiestávka 12 - 12:30 h.)
více informací na www.pnsp.cz nebo na www.hrobce.cz

Obecní úfiad Hrobce • Ke Hfii‰ti 14, 41183 Hrobce
PSâ 416 848 023 • www.hrobce.cz, info@hrobce.cz
Úfiední hodiny: úter˘ a ãtvrtek: 18:00-19:00 hod.
Pracovní doba: pondûlí aÏ ãtvrtek: 8:00-15:00 pátek: 8:00-13:00 hod.


