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Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané,
úvodem vás v‰echny vítám nad na‰í vá-

noãní Hrobeckou Vlnou a pfieji vám pfiíjem-
né ãtení. Od minulého vydání Vlny se v na‰í
obci událo mnoho zmûn a událostí, aÏ na
v˘jimky pozitivních, a doufám, Ïe v tomto
vydání si kaÏd˘ z vás najde to, co jej zajímá
nebo na ãem mu záleÏí.

Ve svém úvodním ãlánku nechci rozebírat
investiãní akce ani rozpoãty, o tom se doãte-
me na stránkách následujících nebo na
úfiedních deskách. Naopak bych se zde
chtûl zmínit o událostech, které povaÏuji za
dÛleÏité z hlediska lidského a spoleãenské-
ho. Hovorovû fieãeno srdeãní.

MLADÍ HASIâI
V mûsíci záfií jsem se úãastnil tréninku

mlad˘ch hasiãÛ v Hrobcích. Byl jsem na-
d‰en vynalézavostí a odborn˘m pfiístupem
trenérÛ a zápalem dûtí ve vûku 4 - 6 let.
Mladí hasiãi se v tomto krouÏku uãí mimo
tzv. hasiãiny také zdravovûdu, topografii,
pohybové dovednosti, stfielbu, atd... Právû
v˘cvik ve stfielbû ze vzduchovky jsem dostal
na tréninku na starosti já. Nechápu jak tito
‰punti mohou trefit cíl, kdyÏ sotva dosáhnou
na spou‰È a vzduchovku ani neudrÏí, a pfieci
stfiílí. T˘mu mlad˘ch hasiãÛ a jejich trenérÛ
patfií mÛj obdiv.

POUË PETRA A PAVLA V HROBCÍCH
VÏdy jsem aÏ dojat, kdyÏ se u památníku

padl˘ch pfii poslechu ãeské státní hymny
sejde skoro plná náves obãanÛ, ktefií pfii-
jdou ve svém volném ãase uctít památku
lidí, ktefií poloÏili Ïivot v boji za vlast. Tímto
bych chtûl podûkovat v‰em, ktefií jste se le-
to‰ního kladení vûncÛ u pomníku v Hrob-
cích zúãastnili.

TOXICK¯ ODPAD V ROHATCÍCH
Po 25 letech se koneãnû po tfiíletém pát-

rání, dohledávání, pfiedkládání dokumentÛ,
Ïádostí a dopisÛ podafiilo to, Ïe dojde k od-
stranûní toxického odpadu ze siláÏních
ÏlabÛ v Rohatcích. Detaily o této akci se do-
ãtete na dal‰ích stránkách Vlny.

BIODIVERZITA
Do‰lo k obnovû tfií pfiírodních ploch, které

budou slouÏit pfiírodû. Zastupitelé obce
Hrobce jsou naklonûni mé snaze nenechá-
vat rozorávat a niãit mokfiady, meze, trvalé
travní porosty a aleje. Proto pro rok 2018
pfiipravuji dal‰í projekty. Napfiíklad úklid a re-
kultivaci ãerné skládky pod Rohatcemi nebo
opravy a obnovu studánek v krajinû. O de-
tailech akce Biodiverzita se doãtete na dal-
‰ích stránkách Vlny.

JelikoÏ si myslím, Ïe obec je hlavnû spo-

leãenství lidí, ktefií mají díky systému na‰í
demokracie tu moÏnost ovlivÀovat dûní
okolo sebe, velmi rád bych znal názory ob-
ãanÛ HrobcÛ a RohatcÛ na budoucí smûfio-
vání v˘voje obce. BohuÏel, nelze se zavdû-
ãit kaÏdému, kdo pfiijde a má vroucné pfiání,
aby byl napfiíklad plot zelen˘ ãi modr˘. Jsme
ve veliké mífie závislí na dotaãních titulech
státu a EU. Tato závislost je umocnûna zdû-
dûn˘m zadluÏením obce, kdy v leto‰ním
roce musíme dokonce zaplatit mimofiádnou
splátku, aby obec nebyla krácena na rozpo-
ãtovém urãení daní z dÛvodu nadlimitního
zadluÏení. Budu rád, kdyÏ mi své námûty
po‰lete na email info@hrobce.cz, nebo je
vhodíte do schránky u vstupu do obecního
úfiadu.

Závûrem bych vám v‰em rád popfiál pfií-
jemné a hlavnû klidné proÏití nadcházejících
vánoãních svátkÛ a také hodnû zdraví
a ‰tûstí v novém roce 2018.

Starosta obce Hrobce  
Petr KfiíÏ

Na‰i obec ãeká v˘znamn˘ rok 2018 
V pfií‰tím roce 2018 si pfiipomeneme nûkolik v˘znamn˘ch v˘-

roãí, které ovlivnily dûjiny na‰í zemû.
■ 100 let - 1918 - konec 1. svûtové války a vznik samostatného

ãeskoslovenského státu
■ 80 let - 1938 - vyhnání âechÛ ze Sudet
■ 70 let - 1948 - komunisté se chopili moci a udrÏeli ji po násle-

dující ãtyfii desetiletí
■ 50 let - 1968 - invaze vojsk Var‰avské smlouvy do âeskoslo-

venska
■ 25 let - 1993 - rozdûlení âeskoslovenska na âeskou republi-

ku a Slovenskou republiku

Rádi bychom v roce 2018 pfiipravili dÛstojné oslavy. V rámci
tûchto oslav plánujeme v˘stavu. Chceme zavzpomínat na v‰ech-
ny, ktefií tvofiili dûjiny na‰í obce. Bez vás ale tuto v˘stavu nemÛ-
Ïeme pfiipravit. 

Zajdûte na pÛdu, najdûte staré fotografie, korespondenci, v˘-
stfiiÏky z novin, záznamy i z 8mm kamery, oslovte prarodiãe, rodi-
ãe, rodáky na‰í obce, tetiãky ãi str˘ce, nebo nám pfiijìte vyprávût
vá‰ Ïivotní pfiíbûh. Urãitû nûkde doma v zapadlé krabici najdete
historick˘ poklad. 

O poskytnuté doklady nemusíte mít strach, v‰e vám neporu‰e-
né vrátíme. Materiál mÛÏete zapÛjãit a pfiedat paní ëuri‰ové
Alenû, ulice Hlavní 100, telefon 608 441 182. Dûkujeme!

ëuri‰ová Alena

Plánované akce:
■ 20. 1. 2018 - Zájezd do divadla Broadway na muzikál MuÏ se

Ïeleznou maskou
■ 10. 2. 2018 - Masopust - Hrobce, Rohatce
■ 17. 3. 2018 - Dûtské ma‰karní - KD Hrobce



PROSINEC 2017

/  2  /

KaÏdé ãtvrtletí ve va‰í schránceN O V I N Y  Z  D ù N Í  V  H R O B C Í C H  A  R O H AT C Í C H

Dotace a rozvoj na‰í obce
AUTOR: PETR K¤ÍÎ, STAROSTA

Letos se nám podafiilo vyuÏít nûkolik dotaãních titulÛ na potfiebné
projekty v na‰í obci. Obec se ale bohuÏel stálé pot˘ka s vysok˘m za-
dluÏením a s problémem splácení dluhu. Proto nelze schválené in-
vestice financovat pfieklenovacím úvûrem a v‰echny akce se musí
pfii ãekání na proplacení poskytovatelem dotace hradit z na‰etfie-
n˘ch penûz.

Vûfiím, Ïe se nám spoleãnû postupnû podafií z finanãních pro-
blémÛ dostat, abychom mohli obec nadále kvalitnû a smysluplnû
rozvíjet.

MULTIFUNKâNÍ H¤I·Tù V HROBCÍCH
V ãervenci probûhlo v˘bûrové fiízení na v˘stavbu multifunkãního

hfii‰tû ve sportovním areálu v Hrobcích. Vítûznou firmou se stala
firma Linhart s.r.o. s cenou 1,8 milionu korun, z toho 400 tisíc korun
poskytne MMR âR. Stavební práce zaãaly koncem záfií a multi-
funkãní hfii‰tû bylo dokonãeno v listopadu 2017.

Na získání dotace se nemalou mûrou podíleli na‰i mladí hasiãi,
ktefií sv˘mi v˘kresy, jak by hfii‰tû mûlo vypadat, vytvofiili relevantní
základ Ïádosti o dotaci z fondÛ EU.

taci 170 tisíc korun, pfii zachování podílu obce na projektu 35 %. Ve
v˘bûrovém fiízení tuto zakázku vysoutûÏila firma Stavstrnad s.r.o.
z Polep. Po dokonãení rekonstrukce je tûlocviãna opût v plném pro-
vozu. Klíãe od tûlocviãny jsou pro obãany na‰í obce k zapÛjãení
zdarma v Hrobcích u místostarostky Hany Vonostránské na po‰tû
a v Rohatcích u Michala Schillera (tel. 775 192 499).

Novû zrekonstruované jsou také toalety v matefiské ‰kole, na
které kraj poskytl dotaci 100 tisíc korun, celkové náklady byly 360
tisíc. Stavební práce provádûla firma Royalliving s.r.o. bûhem letních
prázdnin.

NOVÉ VE¤EJNÉ OSVùTLENÍ V ROHATCÍCH
Na‰í obci byla pfiiznána dotace z Programu obnovy venkova Ús-

teckého kraje na zpracování projektové dokumentace na VO v Ro-
hatcích. V˘‰e dotace je 50 tisíc korun pfii zachování spoluúãasti
obce 50 %. V poptávkovém fiízení byla vybrána firma ·infelt s.r.o.
z Roudnice nad Labem s nejv˘hodnûj‰í nabídnutou cenou 84 tisíc
korun. Po zhotovení projektové dokumentace musíme získat sta-
vební povolení a fie‰it financování nového vefiejného osvûtlení.

TOXICK¯ ODPAD V ROHATCÍCH
MÎP âR a Ústeck˘ kraj se podílí na likvidaci ekologické zátûÏe

v Rohatcích. V pátek 24. listopadu pfievzala firma AVE CZ odpado-
vé hospodáfiství s.r.o. siláÏní Ïlaby v objektu b˘valého kravína
v Rohatcích. Od devadesát˘ch let v Rohatcích stra‰í a kontaminuje
Ïivotní prostfiiedí cca 700 tun odpadov˘ch tukÛ z chemiãky. Doufej-
me, Ïe tam není více jedovat˘ch látek a do konce ledna bude v‰e
uklizeno.

DOTACE NA NÁKUP TECHNIKY PRO SHROMAÎëOVÁNÍ
A SBùR BIOLOGICKY ROZLOÎITELNÉHO ODPADU

Na‰e obec uspûla pfii Ïádosti o dotaci z operaãního fondu Ïivotní-
ho prostfiedí na pokrytí 85 procent nákladÛ pfii pofiízení vybavení pro
sbûr a shromaÏìování biologicky rozloÏitelného odpadu. Bude vy-
psáno v˘bûrové fiízení na nákup tzv. hnûd˘ch popelnic, kontejnero-
vého nosiãe za traktor a ãtyfi kontejnerÛ na biodpad. Vedení obce si
od tohoto systému slibuje sníÏení roãních nákladÛ na shromaÏìová-
ní a svoz biodpadu.

REKONSTRUKCE WC V ROHATECKÉ TùLOCVIâNù 
A V MATE¤SKÉ ·KOLE

Oprava toalet probûhla za pfiispûní Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje. Na WC v pfiízemí budovy poskytl obci Hrobce do-

VYBAVENÍ JEDNOTKY PROTIPOÎÁRNÍ OCHRANY OBCE
Tak jako v loÀském roce byla i letos obec úspû‰ná pfii Ïádosti

o dotaci na vybavení protipoÏární jednotky obce, kterou je obec po-
vinna ze zákona zfiídit a udrÏovat v zásahuschopném stavu. Z dota-
ce poskytnuté Ústeck˘m krajem bude hrazena generální oprava ha-
siãské stfiíkaãky PS 12 se zv˘‰ením v˘konu. V˘‰e dotace je 90 %,
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maximálnû v‰ak 96 tisíc korun.
JPO Hrobce zasahovala napfiíklad v ãervenci 2017 u dopravní ne-

hody nákladního automobilu pfieváÏejícího uhlí do uheln˘ch skladÛ
v KÚ Îidovce. JPO Hrobce sv˘m pÛsobením pfii koordinaci dopravy
a zapÛjãením dopravních kuÏelÛ spolupracovala pfii zásahu se tfiemi
jednotkami - HZS Litomûfiice, JPO a HZS Roudnice nad Labem.
Z automobilu vytékal hydraulick˘ olej do hrobeckého viaduktu, kde
hrozila kontaminace sbûrn˘ch nádrÏí na de‰Èovou vodu. Zasahující
jednotky provedly o‰etfiení místa a následnû byla povolána odborná
firma, která do noãních hodin asanovala místo havárie. Pfied
a bûhem zásahu byl velitelem JPO Hrobce informován starosta
obce, kter˘ prostfiednictvím SMS infokanálu informoval obãany
o neprÛjezdnosti komunikace a o následném otevfiení v noãních ho-
dinách.

ZAHRADNÍ VYBAVENÍ PRO ÚDRÎBU OBCE
V leto‰ním roce byla na základû Ïádosti obci Hrobce pfiiznána do-

tace z Fondu obnovy venkova Ústeckého kraje na nákup zahradní-
ho vybavení ve v˘‰i 42 tisíc korun se spoluúãastí obce 50 %. Z pro-
stfiedkÛ jsme pofiídili teleskopickou pilu Stihl, motorovou ruãní se-
kaãku Stihl a nyní ãekáme na ãelní dvounoÏov˘ mulãovaã na obec-
ní malotraktor ISEKI, kter˘m plánujeme mulãovat vût‰í travnaté plo-
chy v obci, namísto sekání ruãními sekaãkami, které nejsou na ta-
kovou zátûÏ stavûné.

ZV¯·ENÍ BIODIVERZITY
âlenové myslivecké spoleãnosti Rohatce - Libotence na své v˘-

roãní ãlenské schÛzi schválili návrh podílet se darovací smlouvou ve
prospûch obce Hrobce na projektu „Zv˘‰ení biodiverzity na území
obce Hrobce“. Celkové náklady projektu by mûly b˘t do 95 tisíc
korun, z toho 76 tisíc poskytne na základû smlouvy o dotaci Ús-
teck˘ kraj a 19 tisíci podpofií projekt myslivci. Myslivci také pro-
vedli osetí pozemkÛ a v˘sadbu jabloní. V rámci projektu byly tfii lo-
kality osety bylinnou smûsí, z toho na dvou budou vysázeny aleje
ovocn˘ch stromÛ a na jednom vysázeny kefiové druhy vrb. MoÏ-
nost detailnûj‰ího seznámení s projektem je na webov˘ch strán-
kách obce.

moci grantÛ Ministerstva kultury âR a za pfiispûní obce Hrobce.
V souvislosti s uvedením této kulturní památky do dÛstojného stavu
obec Hrobce zrekonstruovala památník padl˘ch, kter˘ se nachází
v bezprostfiední blízkosti kaple. JelikoÏ jsme nebyli úspû‰ní pfii Ïá-
dosti o dotaci z fondu na záchranu drobn˘ch kulturních památek Ús-
teckého kraje, provedli rekonstrukci zvûtralého povrchu pomníku
ãlenové klubu Rohateck˘ch baráãníkÛ pánové Jifií Hlavsa a Petr
Zika. V˘roba nové desky z Ïuly se jmény padl˘ch byla objednána
u kameníka MartinÛ z Budynû nad Ohfií. Celkové náklady na rekon-
strukci pomníku, díky dobrovolné práci ãlenÛ KRB, vy‰ly pfiibliÏnû na
24 tisíc korun.

KANALIZACE ROHATCE
Po tfiíletém vyjednávání jsme dospûli k pfiedání vodního díla ka-

nalizace Rohatce do nájmu Severoãeské vodárenské spoleãnosti
a.s. Zastupitelstvo obce schválilo na svém 28. zasedání návrh ná-
jemní smlouvy pfiedloÏené SVS a.s. Po provedení odeãtu vodomû-
rÛ v bfieznu 2018 obec vyúãtuje obãanÛm ãást stoãného za období
do podpisu nájemní smlouvy, a SâVK a.s. (servisní organizace SVS
a.s.) provede vyúãtování za období od 8. záfií 2017 do dne prove-
dení odpoãtÛ vodomûrÛ koncem bfiezna 2018. Vlastníci nemovitostí

REKONSTRUKCE CHODNÍKÒ U SILNIC III. T¤ÍD
JiÏ dva roky pfiipravovaná akce opravy chodníkÛ cestou Místní

akãní skupiny Podfiipsko by mûla letos poãátkem prosince vstoupit
do koneãné fáze - Ïádost o dotaci na zv˘‰ení bezpeãnosti chodcÛ
z fondÛ EU. Maximální v˘‰e nákladÛ projektu v‰ak nesmí pfiekroãit
4 miliony korun. Spoluúãast obce bude 10 procent. Projektová do-
kumentace je zpracovaná firmou Envipro s.r.o. za vysoutûÏenou
cenu ve v˘bûrovém fiízení 250 tis. Kã. Stavební práce by mûly zaãít
na jafie roku 2018. Rozpoãet akce samozfiejmû nevystaãí na v‰ech-
ny chodníky v obou ãástech obce. Pokraãování v rekonstrukci chod-
níkÛ v obou ãástech fie‰íme cestou dal‰ích dotaãních titulÛ napfi.
SFDI a MMR âR.

OPRAVA KAPLE A PAMÁTNÍKU PADL̄ CH V ROHATCÍCH
V leto‰ním roce byla dokonãena poslední etapa opravy vnûj‰ku

kaple V‰ech svat˘ch v Rohatcích, kterou jiÏ nûkolik let provádí vlast-
ník nemovitosti Litomûfiická diecéze ¤ímskokatolické církve za po-

PÛvodní zanedban˘ stav kapliãky.

Kapliãka po opravû.
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ZMùNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
Zastupitelstvo obce Hrobce zahájilo proces provedení zmûn

v územním plánu obce. Zmûna ÚP je provádûna po 4 letech z dÛ-
vodu provûfiení uplatÀování pÛvodního ÚP. Navrhované zmûny v ÚP
jsou popsány na webu obce a na úfiední desce - zmûna ã. 1 ÚP
Hrobce. Jedná se zejména o zmûnu, která posunuje biokoridor od
bezprostfiední blízkosti zastavûného území obce (Hrobce u ul. Zá-
padní), kde z tohoto dÛvodu jako biokoridor nefunguje. Naopak
nové umístûní biokoridoru poslouÏí zároveÀ jako retence vod a pro-
tierozní prvek pfii tání snûhu nebo pfii pfiívalov˘ch de‰tích.

OPRAVEN¯ TRATIVOD V ULICI LIPOVÁ
Na jafie leto‰ního roku byl v ulici Lipová opraven trativod, kter˘

se nyní sestává pouze z betonov˘ch skruÏí zabezpeãen˘mi shora

POVRCH KOMUNIKACE A ZASAKOVACÍ PÁS 
V ULICI ZÁPADNÍ

V ulici Západní byl opraven povrch komunikace, která smûfiuje
smûrem na kopec Bulf. Dlouhá léta Západní ulici suÏovaly proudy
vody, které se hrnuly z této cesty od Bulfu. Nov˘ povrch je vytvofien
z mletého asfaltu, kter˘ je ãásteãnû propustn˘. Nov˘ povrch byl na-
nesen v dostateãném sklonu tak, aby voda po cestû nemohla prou-
dit do obce, ale stékla do boku, kde byl vytvofien zasakovací pás
z oblázkÛ. Vedle zasakovacího pásu vznikla také plocha pro v˘sad-
bu zelenû. 

Doufám, Ïe jednou pfiijde na fiadu projekt, kter˘ bude fie‰it kom-
plexnû hospodafiení s de‰Èov˘mi vodami na území celé obce.

TAKTICKÉ CVIâENÍ PROTIPOÎÁRNÍ JEDNOTKY
V Rohatcích probûhlo 23. záfií hasiãské námûtové cviãení. Jedno-

tka hasiãského záchranného sboru Roudnice nad Labem a jednot-
ka protipoÏární ochrany obce Hrobce nacviãovaly vypro‰Èování
osoby zpod osobního vozidla po dopravní nehodû za pomoci vzdu-
chového zvedáku. Spoleãného cviãení se úãastnil velitel integrova-
ného záchranného systému, pan Mjr. David ëuri‰.

OPRAVA POVRCHÒ CEST V ROHATCÍCH
V fiíjnu provedla firma Vanãa z Budynû nad Ohfií opravu povrchÛ

pfiíjezdÛ ke dvûma nemovitostem ãp. 19 a ãp. 20 v ulici Roudnická.
Do té doby museli obyvatelé tûchto domÛ chodit domÛ blátem.
V okolí místa oprav byly také vyãi‰tûny zane‰ené strouhy.

betonov˘m víkem. Takov˘to trativod pojme cca 3 m3 de‰Èov˘ch
vod naráz s tím, Ïe se voda zasakuje do písãitého dna. Trativod
se dá jednodu‰e vyãistit od naplaven˘ch sedimentÛ. Bûhem let-
ních pfiívalov˘ch de‰ÈÛ trativod prokázal svojí dostateãnou retenci
a pojmul pfiívaly vody, které pfiedtím ohroÏovaly suterény pfiilehl˘ch
domÛ.

budou vyzvání k podpisu nové smlouvy na odvádûní odpadních vod
s SâVK a.s. (servisní organizace SVS a.s.) aÏ po provedení odpo-
ãtu vodomûru.

S pfiedáním kanalizace do nájmu souvisí závazek obce vybudovat
pfies Hrobce prodlouÏení v˘tlaku kanalizace a zaústit v˘tlak z roha-
tecké kanalizace do v˘tlaku, kter˘ vede z HrobcÛ na âOV do Îido-
vic. Tím se vylouãí vznik zápachu kanalizace v Hrobcích zpÛsoben˘
ãerpáním odpadních vod z Rohatec. Projektová dokumentace na
prodlouÏení v˘tlaku je zpracovaná, do jara máme ãas na získání sta-
vebního povolení a finanãní v˘pomoci ve formû dotace.

ZATEPLENÍ FOTBALOV¯CH ·ATEN V HROBCÍCH
Na základû Ïádosti o dotaci podané obcí do operaãního programu

Ïivotního prostfiedí byla na‰í obci pfiidûlena dotace na zateplení
a v˘mûnu zdroje vytápûní. Na budovû fotbalov˘ch ‰aten bude za-
teplena fasáda, strop a vymûnûny vchodové dvefie. Na místo sou-
ãasn˘ch elektrick˘ch pfiímotopÛ bude instalován nov˘ plynov˘ kon-
denzaãní kotel s vyuÏitím tepla odcházejících spalin a nová topná tû-
lesa s nízkoteplotním spádem.

Od zateplení fotbalov˘ch ‰aten si slibujeme sníÏení nákladÛ na
provoz ‰aten a klubovny, které vyuÏívají fotbalisté a mladí hasiãi.
Pfiedpokládaná cena je 1,9 milionu. Z toho podíl dotace ãiní 760 tisíc
korun. 
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Kulturní a spoleãenské akce v roce 2017
Obec tímto dûkuje v‰em, ktefií se podíleli na mnoÏství krásn˘ch akcí v Hrobcích i Rohatcích.

Masopust pln˘ krásn˘ch masek
25. února • ÚÏasn˘ Masopust pln˘ masek, hudby a tance. Za bu-

jarého veselí masky pro‰ly Rohatce i Hrobce a o nabízené poho‰-
tûní nebyla nouze. Po obûtování kobyly pfii‰la náv‰tûva v podobû
cviãeného medvûda a následnû zabíjaãkové hody s Ïivou kapelou.
Dûkujeme v‰em, ktefií se zapojili do prÛvodu, nabídli drobné poho‰-
tûní a podíleli se na organizaci a realizaci Masopustu vãetnû zabí-
jaãkov˘ch hodÛ.

Ma‰karní a SváÈovo dividlo
11. bfiezna • Leto‰ní ma‰karní se uskuteãnilo pod taktovkou Sváti

a Alenky ze SváÈova dividla. Dûti tancovaly, soutûÏily a mlsaly dob-
roty. Mezi maskami se na‰li ãerti, beru‰ky, kufiátko, snûhulák, ninjo-
vé, rytífii i princezny. Dûti se krásnû vyfiádily.

Veãer s Andersenem
31. bfiezna • Na jafie probûhl v hrobecké knihovnû druh˘ celore-

publikov˘ roãník „Noci s Andersenem“, letos zamûfien˘ nejen na H.
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Ch. Andersena, ale i na âtyfilístek, kter˘ letos slaví 48 let od svého
vzniku. Dûti si vymalovaly obrázky, hledaly poklad a sloÏily lodiãky,
které poslaly se sv˘m vzkazem ãi pfiáním po Labi do mofie. V hro-
becké knihovnû se bohuÏel s kapacitních dÛvodÛ nemÛÏe pfiespá-
vat, proto se dûti po naplnûní bfií‰ek dobrotami rozebûhly zase
domÛ.

Slet ãarodûjnic s opékáním bufitÛ
29. dubna • Slalom

na ko‰tûti, házení
Ïábou, tahání my‰ek
za ocásek, to je jen
mal˘ v˘ãet ãarodûj-
n˘ch soutûÏí, které
byly pfiipraveny na
sletu ãarodûjnic.
V‰ichni se ale tû‰ili na
spálení zlé ãarodûjni-
ce a upeãení bufitÛ na
ohni, kter˘ nám zajis-
tili hasiãi z SDH Hrob-
ce. V Rohatcích se po
upeãení bufitÛ konal
místní srandamaã ve
fotbale.

PouÈ sv. Petra a Pavla
24. ãervna • V Hrobcích se uskuteãnila pouÈ sv. Petra a Pavla.

Cel˘ den zaãal slavnostním prÛvodem a uctûním památky padl˘ch
u památníku. Následovala soutûÏ mlad‰ích ÏákÛ v poÏárním útoku
a soutûÏe s hasiãskou tématikou. Nejen dûti, ale i dospûlí se zapo-
jili do soutûÏí a také si vyzkou‰eli, jak je nároãné bûÏet poÏární
útok. Dûti i dospûlé pfiijelo potû‰it divadlo LI-DI s pohádkou „âert to
nemá nikdy lehké“. âert s Káãou okouzlili malé i velké publikum,
které se bavilo texty s mnohdy aktuální tématikou. Ve fotbalovém
srandamaãi Hrobce-Rohatce i pfies vyrovnané v˘kony nakonec vy-
hráli fotbalisté, ktefií hráli za Hrobce. K tanci i poslechu nám odpo-
ledne zahrál ·raml Îíznivé osady z Libotenic a veãer se zábavy ujal
DJ Pánek. Po cel˘ den jste si mohli prohlédnout historickou hasiã-
skou techniku a dûti se mohly vydovádût na pouÈov˘ch atrakcích.
Velice dûkujeme SDH Hrobce za ve‰kerou pomoc, pfiípravu a zaji‰-
tûní celé akce.

Zájezdy do divadla
13. kvûtna • Pro zájemce o divadlo obecní úfiad pofiádal zájezd na

muzikál M˘dlov˘ princ. Bylo to pfiíjemné pfiedstavení, plné humoru
a písní Václava Neckáfie, které krásnû pohladilo po du‰i. Na 20.
ledna 2018 je naplánován dal‰í zájezd do divadla, tentokrát na pfied-
stavení MuÏ se Ïeleznou maskou. Pokud na nûkoho jiÏ nevyzbyly
lístky, nemusí zoufat. Na jaro pfií‰tího roku pfiipravujeme dal‰í ná-
v‰tûvu divadla pro na‰e spoluobãany. Budeme rádi za Va‰e
tipy, které pfiedstavení byste rádi vidûli. Psát mÛÏete na
info@hrobce.cz.

Dûtsk˘ den - pohádková cesta
3. ãervna • Leto‰ní oslavy mezinárodního dne dûtí se nesly v po-

hádkovém duchu. Byla pfiipravena cesta plná pohádkov˘ch postav,
u kter˘ch dûti (nûkteré za pomoci sv˘ch rodiãÛ) plnily úkoly. Potkat
se zde mohly s Popelkou, vodníkem, Kfiemílkem a VochomÛrkou,
Kocourem v botách, klaunem, mu‰ket˘rem, jeÏibabou i ãervenou
Karkulkou. Chtûli bychom tímto podûkovat v‰em dobrovolníkÛm,
ktefií se podíleli na pfiípravû a realizaci tohoto dne - ãlenÛm SDH
Hrobce a SDH Stra‰kov-Vodochody.
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Dûtsk˘ den v Rohatcích
a Rohatecká lávka

29. ãervence • Léto nám letos díky SK Rohatec pfiineslo do Ro-
hatcÛ dûtsk˘ den pln˘ netradiãních sportovních disciplín, kter˘ jako
kaÏdoroãnû obohatil SDH Hrobce obfií pûnovou nadílkou následova-
nou vodotryskem, mírnícím ono parné odpoledne. Vyvrcholením ro-
hatecké letní sezóny byl letos jiÏ. 5. roãník Rohatecké lávky dopro-
vázen˘ pekafisk˘m kláním hospodynûk o Putovní rohaãku. Ta nyní
doputovala do Roudnice nad Labem paní Novákové za lahodné mi-
nikremrolky, a její jméno tak bylo zvûãnûno na pamûtní stuhu zdobí-
cí ‰tíhlé tûlo této trofeje. Rohatecká lávka se pro leto‰ek odehrála ve
znamení zábavního televizního pofiadu „Drtivá poráÏka“, a pro velk˘
ohlas v tom chtûjí pofiadatelé pokraãovat i napfiesrok v je‰tû vylep-
‰ené verzi. Tato událost zcela setfiela hranice mezi dûtmi a dospûl˘-
mi a pfii vrcholném fiádûní nad vodní hladinou nebylo poznat kdo je
kdo. Celou akci doprovázela country hudba a veãer disco, malování
obliãejÛ, a catering od SK Rohatec doplnilo obãerstvení od klubu
místních BaráãníkÛ.
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Neckyáda pod dohledem hasiãÛ
5. srpna • V‰echny lodû, které letos odstartovaly v rámci oblíbe-

né Labské neckyády ze Îidovic, úspû‰nû dopluly do hrobecké
rampy. Rychlost plavby nebyla dÛleÏitá, hodnotila se zejména origi-
nalita. Byla ‰koda, Ïe soutûÏícím plavbu znepfiíjemÀovali projíÏdûjící
na vodním skútru. Na‰tûstí byli zastra‰eni salvou z dûla lodû Krto-
borec. V‰e nakonec probûhlo bez problémÛ a v cíli na posádky ãe-
kaly drobné odmûny. V‰em dûkujeme za úãast, hasiãÛm z Kfie‰ic za
dohled a pfií‰tí rok se tû‰íme AHOJ.

pravena jízda po úzkokolejné parní Ïeleznici ãi jízda po tankodromu
v obrnûném transportéru. Nejvût‰í úspûch v‰ak sklidil vodní svût.
DÛmysln˘ systém bazénkÛ, ÏlabÛ, potÛãkÛ, sprch a fontánek zaujal
snad v‰echny a fiádnû vyuÏili ochlazení v parném dni.

Vítání obãánkÛ
16. záfií • V kulturním domû v Hrobcích probûhlo tradiãní slav-

nostní vítání novû narozen˘ch obãánkÛ. Na úvod vystoupily dûti
z M·. Za doprovodu paní uãitelky zazpívaly nûkolik krásn˘ch písni-
ãek o matefiství a miminku. Starosta Petr KfiíÏ pfiivítal nové obãánky
na‰í obce: Filipa Fiedlera, Matildu Kiessenbauer, Tomá‰e Valentu,
Matyá‰e Ericha, Dominiku Li‰ãukovou, Ruth Annu Kratochvílovou,
Eliá‰e Martínka, Martina ·vece, Adélu Hrubou, Kláru Pelc a Fran-
ti‰ka Jabora. RodiãÛm a jejich dûtiãkám starosta popfiál hodnû zdra-
ví, dále pak ‰tûstí a spokojenost pfii v˘chovû potomkÛ a následnû
pfiedal upomínkové dáreãky a maminkám kytku. Rodiãe se také
s miminky vyfotografovali u kolébky zapÛjãené ze Îidovic.

Konec prázdnin v Mirákulu
26. srpna • Na zakonãení prázdnin byl pro dûti pfiipraven zájezd

do zábavního parku Mirákulum v Milovicích. Poãasí se vydafiilo, tak
si v˘let mohly dûti uÏít pln˘mi dou‰ky. V parku Mirákulum je bezpo-
ãet prÛlezek, houpaãek a skluzavek, kde dûti mohou fiádit od rána
do veãera. Na své si ale pfiijdou i star‰í náv‰tûvníci, pro které je pfii- Podzimní tvofiení Rohatce

25. fiíjna • V rohatecké knihovnû se tvofiilo s nádechem podzimu.
Dûti vyrábûly krásné podzimní malby a papírové vûneãky. Tvofiení
mûlo úspûch, se‰lo se 12 dûtí. Dûti byly nad‰ené a v˘tvory se jim
moc povedly.
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D˘Àování se letos moc povedlo
28. fiíjna • Leto‰ní stra‰idelné D˘Àování se moc povedlo. Vydla-

bané d˘nû sklidily velk˘ úspûch, autofii se moc snaÏili, proto na 1.
místû byly hned 3 v˘tvory. Pfied stra‰idelnou cestou se v‰ichni po-
silnili ãajem a dobrotami, které pfiipravily místní maminky. Moc dûku-
jeme za jejich pfiípravu, byly v˘teãné. Pak dûti postupnû vyráÏely na
cestu za stra‰idly, na které dostávaly od stra‰idel sladkosti.

D˘Àové ãtení a tvofiení v knihovnû
v Hrobcích

26. fiíjna • PfiiblíÏili jsme si svátek V‰ech svat˘ch - Du‰iãky z knihy
Lidové tradice a ãetli pfiíbûh o hfií‰ném Jackovi a jeho osudu. Tvofii-
li jsme v˘zdobu na sobotní D˘Àování a stra‰idelnou stezku. Pome-
ranãe nám poslouÏily jako náhrada za d˘nû, které jsme si pûknû na-
malovali. Maminky nám upekly moc dobré perníkové upíry a Klárka
s Natálkou se postaraly o malování na obliãej. DomÛ se rozebûhlo
hejno stra‰idel.

Mikulá‰ská nadílka v kulturním domû
9. prosince • I letos probûhla v Kulturním domû v Hrobcích miku-

lá‰ská nadílka. Mikulá‰, ãert a andûl pfii‰li nadûlit dûtem dobroty

OBECNÍ Ú¤AD 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 h.
Pracovní doba: pondûlí aÏ ãtvrtek: 8:00-15:00 pátek: 8:00-13:00 h.

Setkání seniorÛ
16.prosince • V sobotu se konalo tradiãní vánoãní setkání s dÛ-

chodci. Letos poprvé na pfiání obãanÛ z RohatcÛ bylo setkání v
kaÏdé obci zvlá‰È, v Hrobcích v kulturním domû a v Rohatcích v klu-
bovnû BaráãníkÛ. Roky ubíhají a pro nûkteré je toto setkání jednou z
mála pfiíleÏitostí jak zavzpomínat na staré ãasy. Pro na‰e star‰í spo-
luobãany bylo pfiipraveno malé poho‰tûní a program. Pro poslech i
zábavu hrál Retroband Libotenice a s krátk˘m programem vystoupi-
ly dûti z M· v Rohatcích. Hrobecká knihovnice paní Vûra Jaborová
se sv˘mi vnouãaty a s Petrou Pefiinovou pfiipravili pro babiãky a dû-
deãky dárek ve formû vánoãních andûlíãkÛ, paní Katefiina Hlaváãová
a její dûti vyrobili nádhernou vánoãní kvûtinu, rohateãtí Baráãníci se
postarali o zaji‰tûní obãerstvení v Rohatcích a díky sponzorskému
daru paní Aleny ëuri‰ové, dostali na‰i dÛchodci karafiáty. 

a moÏná i nûjaké uhlí za zlobení. Dûti se bavily, tancovaly, chytaly
bubliny. Ty odváÏnûj‰í si mohly nechat udûlat stfiíkané tetování. Od-
mûnou jim za to byl z balónkÛ vytvofien˘ meã, pejsek, my‰ka nebo
kvûtina.
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Ze Ïivota SDH Hrobce
V dubnu jsme pofiádali brigádu „Uklízíme

Hrobce a okolí“. Dûti sbíraly odpad cestou
od hasiãárny kolem dûtského hfii‰tû, na
cyklostezce na Îidovice, smûrem k Aromû
a na stezce na Bulf. Sebralo se nûkolik
pytlÛ odpadu. Dûti si cestou povídaly
o ochranû pfiírody a dÛleÏitosti recyklace
odpadÛ.

První leto‰ní brann˘ závod se konal v Kla-
p˘m pod Hazmburkem. Na‰e druÏstva bojo-
vala a dopadla takto: mlad‰í Ïáci A - 20.
místo ze 22 zúãastnûn˘ch, mlad‰í Ïáci B - 9.
místo, star‰í Ïáci A - 7. místo ze 13 zúãast-
nûn˘ch, a star‰í Ïáci B - 2. místo. Dûti se za-
ãaly uãit novou disciplínu a tou je 60
m s pfiekáÏkami. U tûchto bûhÛ se mÛÏe zá-
vodník lehce zranit, proto v‰e musí dûlat ze
zaãátku opatrnûji. První trénink na tuto dis-
ciplínu se konal ve Lhenicích u Teplic, kde
mají svou hasiãskou tartanovou dráhu. Zde
se konal i první závod ve Stimaxu, coÏ je
závod na 60 a 100 metrÛ s pfiekáÏkami. Bo-
huÏel jsme nemohli trénovat tak, jak bychom
chtûli, ale i pfiesto jsme po dvou trénincích
zapsaly 4 dûti. Na závod se pfiihlásilo cca
300 dûtí v nûkolika kategoriích od 6 do 20
let. TudíÏ ná‰ cíl byl jasn˘. PfieÏít závod
a nasbírat zku‰enosti. V˘sledek byl nad
na‰e oãekávání.

S krásnou podporou na‰eho mlad‰ího
druÏstva získala KáÈa Nováková v kategorii
mlad‰í Ïáci dívky 6 aÏ 8 let 7. místo z 15
soutûÏících a v kategorii star‰í Ïáci od 11 do
15 let obsadila KáÈa Malá 14. místo, Petra
·a‰ková 17. místo a Eli‰ka Jelínková 24.
místo ze 48 zúãastnûn˘ch.

Po podívané se jelo druÏstvo podívat na
zfiíceninu hradu Sukoslav u Kostomlat pod
Mile‰ovkou, kde se natáãela i pohádka
,,Nejkrásnûj‰í hádanka“.

Dal‰í závod Stimaxu se konal v ãervnu
v Roudnici nad Labem. V závodu se umísti-
ly tyto dûti: v kat. dívek od 6 do 8 let získa-
la KáÈa Nováková 6. místo ze 17, v katego-
rii 11 aÏ 15 let získala Katka Procházková
5. místo, KáÈa Malá 9. místo a Eli‰ka Jelín-
ková 20. místo ze 38 závodnic. V ãervnu se
star‰í dûti zúãastnily pohárové soutûÏe
v Kfie‰icích. SoutûÏilo se ve dvou disciplí-

sboru, tak pÛjãené od hasiãÛ z Nov˘ch
DvorÛ, Libotenic a Îidovic. Poprvé byla vy-
stavena ruãní stfiíkaãka, která byla zrekon-
struována hrobeck˘mi hasiãi. Stfiíkaãka byla
na této akci i vyzkou‰ena a musíme s rado-
stí konstatovat, Ïe je plnû funkãní. V kiosku
bûhem celé akce obsluhovali vedoucí mla-
d˘ch hasiãÛ a v˘tûÏek z této akce byl vûno-
ván právû hasiãsk˘m dûtem.

nách, které se sãítaly v koneãné pofiadí.
První disciplínou bylo 4x60 m s pfiekáÏkami
a druhou poÏární útok. JelikoÏ jsme museli
odjet brzo a pfiipravit Dûtsk˘ den v Hrob-
cích, dozvûdûli jsme se v˘sledek aÏ pfies te-
lefon po skonãení soutûÏe. MÛÏu s klidn˘m
svûdomím napsat, Ïe na‰e dûti i pfies tvr-
dou konkurenci poprvé vyhrály celkové prv-
nííí místo.

Koncem ãervna hasiãi s Obecním úfiadem
pofiádali PouÈ sv. Petra a Pavla, coÏ zname-
nalo znaãné pfiípravy. K vidûní byly hasiãské
vozy a stfiíkaãky, které byly jak domácího
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Jak se máme ve ‰kolce
Na zaãátku roku jsme se dozvûdûli nûco nového díky pohádce

Polaris promítané ve sférickém kinû, kterou nás provázel lední med-
vûd a tuãÀák. Ubûhlo to jako voda a pfii‰el ãas karnevalÛ. Dûti se
oblékly do kost˘mÛ a tancovaly a soutûÏily od svaãiny aÏ po obûd.
Divadlo Mi‰maják a jeho úãinkující zahráli svou pohádku Kouzelná
voda. Jakmile se zaãaly objevovat první snûÏenky, vyuÏili jsme blíz-
kosti Dobfiínû a jeli se na
nû podívat. Byla to oprav-
du nádhera, bílé kvíteãky,
kam se podíváte. Dívky
a hlavnû chlapci si pfii‰li
na své pfii pfiehlídce mo-
delÛ aut, hasiãsk˘ vÛz
nás dokonce i postfiíkal.
S popeláfisk˘m vozidlem
jsme si pfiipomnûli, jak se
tfiídí odpad a se semafo-
rem, jak se podle pravidel
pfiechází silnice. V období
Velikonoc pfiijelo divadlo
·tûpánka s vyprávûním
O Kohoutkovi, dûti si
zkou‰ely plést pomlázky,
vyrábûly pí‰Èalky z prout-
kÛ, sely osení a samo-
zfiejmû zdobily vajíãka.
A tou nejoãekávanûj‰í
událostí byl nejspí‰e v˘let
na Staré Hrady u Jiãína.
Tamní prÛvodci nás pro-
vedly pÛdou, zámkem
i sklepem. Vidûli jsme lí-
bezné skfiítky a ‰upinaté
draky s originálními
jmény a spoustu vûcí
z takzvan˘ch star˘ch dob
na‰ich babiãek. Nov˘
‰kolní rok byl pro dûti vel-
k˘m pfiekvapením v po-
dobû nové um˘várny. Ta
v‰ak neslouÏí jen jako
místnost pro hygienu, ale
mÛÏeme se uãit ãi si opa-
kovat barvy na pestr˘ch dlaÏdicích. Letos jsme se pfiivítali s velk˘m
poãtem nov˘ch kamarádÛ. Ti si zvykali b˘t bez maminek, sÏívali se
s nov˘m prostfiedím, kolektivem dûtí a pravidly na‰í ‰kolky. Nejmen-
‰í kamarádi vyráÏí v doprovodu star‰ích dûtí na v˘pravy do pfiírody
v okolí Rohatec za kaÏdého poãasí, a kdyÏ náhodou pr‰í, nasadíme

si plá‰tûnky a holínky. Nedávno do na‰í ‰kolky pfiijela paní veteri-
náfika, která nás seznamovala s Ïivotem, chováním a stravou zvífiat.
Sklízeli jsme tykve, které jsme si sami zasadili uÏ od semínka. S ro-
diãi jsme tvofiili pfii takzvaném „d˘Àování“ a vykouzlili jsme krásnou
v˘zdobu u vchodu do M·. Roudniãtí hasiãi nás seznámili se svou
dÛleÏitou prací pro lidi a s ve‰ker˘m vybavením, co k tomu potfiebu-
jí. Nelenili jsme a ke v‰em aktivitám, kter˘m se vûnujeme ve ‰kolce
jsme je‰tû stihli pfiivítat miminka na vítání obãánkÛ v KD Hrobce.
A teì uÏ nám jen zb˘vá tû‰it se na zimu, zimní radovánky a hlavnû
na JeÏí‰ka.
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Vánoãní mûkké perníãky
500 g hladké mouky • 180 g mouãkového cukru • 100 g másla
2 vejce • 4 lÏíce medu • 2 lÏiãky sody • 3 lÏiãky perníkového kofiení
3 lÏiãky kypfiícího prá‰ku • 3 lÏiãky kakaa

Zadûláme vláãné tûsto (pokud se nespojuje, pfiidáme trochu tuku), které
necháme odleÏet v lednici. Vykrájené perníãky peãeme na 150 °C cca
10 minut. Po upeãení je‰tû horké potfieme roz‰lehan˘m vejcem.

ROZVRH HODIN TùLOCVIâNA ROHATCE

zdroj: www.predskolaci.cz


