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Jaro se blíÏí...
VáÏení ãtenáfii, v letos prvním vydání

Hrobecké Vlny naleznete  spoustu no-
v˘ch rubrik a informací. 

Jak vypadal Masopust, ma‰karní pro dûti
a dal‰í akce, které jsme v na‰ich obcích
v poslední dobû spoleãnû pfiipravili? Na
fotky a krátké vyprávûní se mÛÏete podívat
na prvních tfiech stranách na‰eho ãtvrtletní-
ho zpravodaje.

Na druhé stranû se dozvíte, jaké pro Vás
(dospûlé i dûti) pfiipravujeme akce. 

Velké oslavy se budou konat v Rohatcích.
Letos totiÏ slaví 790 let od první písemné
zmínky. Oslavy budou spojeny s tradiãní
akcí Rohatecká Lávka (str. 3). JiÏ v kvûtnu
se mÛÏeme v Rohatcích tû‰it na velké klání
v kotlíkov˘ch gulá‰ích (str. 5). 

Pokraãujeme také v rozhovorech s místní-
mi obãany. Tentokrát jsme nav‰tívili nejstar-
‰ího obãana v Hrobcích, pana Rudolfa Sti-
chu (str. 7 a 8). 

Tradiãními pfiispûvateli do Hrobecké Vlny
je Matefiská ‰kola v Rohatcích a Sbor dob-
rovoln˘ch hasiãÛ Hrobce, ktefií hledají nové
ãleny do druÏstva mlad˘ch hasiãÛ (jejich
ãlánky naleznete na str. 4 a 6). Na str. 6 na-
leznete také rozpis fotbalov˘ch zápasÛ SK
Hrobce. Ohlédneme se i za na‰imi knihov-
nami.

I kdyÏ se nás stále drÏí zima, jaro uÏ se
nezadrÏitelnû blíÏí. Pfiipomeneme Vám, jak
se slavily Velikonoce nejen v Hrobcích, co
podniknout na jafie na zahradû (str. 10) nebo
kam vyrazit na procházku (str. 10). Nabíd-

neme Vám také tipy na v˘lety a zajímavé
akce v na‰em okolí (str. 11). Nezapomnûli
jsme ani na tradiãní recept a omalovánky
pro na‰e nejmen‰í ãtenáfie. A pfii ãtení nevy-
nechejte ani poslední stranu a vloÏen˘ list.
Dozvíte se, kdy opût zaãne svoz bioodpadu
a jak to vypadá s probíhající kontrolou pfiipo-
jení na kanalizaci v Rohatcích. Vloni se nám
také podafiilo hospodafiit s pfiebytkem (údaje
naleznete v rozpoãtu na str. 3).

Dûkujeme Vám za pfiízeÀ a za ãas stráve-
n˘ nad obecním zpravodajem pro obãa-
ny HrobcÛ a RohatcÛ, Hrobeckou Vlnou.
Pokud budete mít nûjaké návrhy, tipy ãi
ãlánky, mÛÏete nám je zaslat na:
vlna@hrobce.cz. 

S prvními jarními paprsky Vám pfiejeme
pfiíjemné ãtení.

T̆ m tvÛrcÛ Hrobecké Vlny

Tomuto jednodennímu veselí pfiedchá-
zelo nûkolika t˘denní plánování a hlavnû
pfiíprava kost˘mÛ, která zamûstnala
spoustu rukou. Do pfiíprav se zapojilo
mnoho lidí a v‰ichni ãlenové zastupitel-
stva jim za pomoc velice dûkují. 

PrÛvod masek od domu k domu odstarto-
val u pana starosty, kter˘ prÛvodu daroval
klíã od obce. Tím prÛvod slavnostnû povolil
a dovolil maskám vyhrávat, tanãit a bavit se
po obou vesnicích. Poté, co byl prÛvod po-
volen, se ma‰kary vydaly s veselou muzi-
kou, kterou obstarala ãást Podfiipského Ïes-
Èového kvintetu v ãele s kapelníkem p. ·our-
kem (pro které byl speciálnû nazdoben ma-
sopustní koãár taÏen˘ motorov˘m „ofiem“
jménem ISEKY), na obchÛzku vesnic.
U kaÏdého domu zahrály, zazpívaly a zatan-

covaly, a to proto, aby se hospodáfiÛm vy-
dafiila úroda. 

JelikoÏ se procházely obû vesnice, mûli
ãlenové prÛvodu plné ruce i nohy práce, aby
se v‰e stihlo do setmûní. PoráÏka kobyly se

Hrobce a Rohatce ovládl MASOPUST

ale nakonec konala aÏ za tmy, coÏ vÛbec
neubralo na humornosti akce, naopak. Ko-
byla byla zdárnû poraÏena a nakonec se ji
podafiilo vdechnout zpátky Ïivot. 
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Celé veselí se zakonãilo zábavou v Kulturním
domû v Hrobcích, kde bylo pro v‰echny náv‰tûvní-
ky pfiipraveno bohaté obãerstvení v podobû zabí-
jaãkov˘ch hodÛ. Zábava to byla velice veselá,
nejen proto, Ïe ji zhruba polovina náv‰tûvníkÛ po-
jala jako ma‰karní bál, ale i proto, Ïe jsme mûli vy-
nikající kapelu Úlet z Chomutova, která zahrála ja-
kékoliv pfiání a v‰echny bavila i vesel˘mi historka-
mi. 

Pfiesnû o pÛlnoci byl panu starostovi pfied zraky
svûdkÛ vrácen klíã od vesnic a veselí tím bylo slav-
nostnû zakonãeno. Îivot se mohl vrátit zpût do za-
jet˘ch kolejí... V na‰ich vesniãkách bylo ale druh˘
den podezfiele ticho, coÏ se dá pochopit, vzhle-
dem k tomu, kolik se bûhem prÛvodu nacho-
dilo kilometrÛ, protanãilo stfievícÛ a kolik se
vypilo kofialky. 

Jako místostarostka bych je‰tû jednou
ráda podûkovala pfiípravnému t˘mu
v ãele s paní Alenou ëuri‰ovou. Dûkuji
v‰em, ktefií se jakkoliv zapojili do pfií-
prav a napomohli tak stmelení na-
‰ich vesnic i samotn˘ch obyvatel.
VÏdyÈ kdy jindy se vám stalo, Ïe jste
si pfied sv˘m domkem zatanãili na vy-
branou písniãku a pobavili se nejen se
sousedy, které vídáte kaÏdodennû.
Právû to byl ten dÛvod, proã jsme chtû-
li masopust vrátit zpátky do na‰ich
vesnic. Teì uÏ chybí jen vybrat datum
konání pfií‰tího masopustu, aÈ se
máme na co tû‰it.      Hana ·avelová

(Dokonãení z pfiedchozí strany) 

Kulturní program u nás
17. 3. TvÛrãí ãtení - knihovna Hrobce
25. 3. SváÈovo dividlo - knihovna Rohatce
duben Noc s Andersenem - knihovna Rohat-

ce
01.  4.Veãer s Andersenem - knihovna

Hrobce
21. 4. TvÛrãí ãtení - knihovna Hrobce
22. 4. SváÈovo dividlo - knihovna Rohatce
30. 4. Pálení ãarodûjnic - Hrobce, Rohatce
14. 5. Rohatecké kotlíkobraní - Rohatce
14. 5. Zájezd - Císafiské slavnosti v Záku-

pech
01. 6. Den dûtí - Hrobce, Rohatce
01. 7. Vítání prázdnin - Rohatce
02. 7. Vítání prázdnin (prÛvod s Májkou a

pouÈová zábava) - Hrobce

V dubnu pfiipravujeme pro na‰e malé ãtenáfie akci s názvem
Noc s Andersenem. Jedná se o noc strávenou v knihovnû
v Rohatcích, samozfiejmû budou dûti pod dozorem dospû-
l˘ch, ktefií budou na dûti celou noc dohlíÏet. 
Na programu bude veãerní ãetba, tématická ruãní tvorba a disko-

téka. Na noc je nutné, aby si dûti donesly spacák, pol‰táfiek, obleãení na spaní a kar-
tiãku zdravotní poji‰Èovny. 

Na tuto akci prosíme rodiãe zúãastnûn˘ch dûtí o spoluúãast, která bude spoãívat
v pomoci s veãefií pro dûti - snídani zajistí obecní úfiad. Pokud bude chtít i va‰e dítko
strávit noc v knihovnû, oznamte to, prosím, místostarostce paní Hance ·avelové, nebo
pfiímo knihovnici sleãnû Veronice KfiíÏové. Samozfiejmû uvítáme i dospûlé, ktefií nám
pomÛÏou bûhem noci dohlédnout na dûtiãky. Datum akce bude je‰tû upfiesnûno a in-
formace budou zvefiejnûny s dostateãn˘m pfiedstihem na facebooku obce Hrobce
a v knihovû v Rohatcích. 

JelikoÏ se tato akce tû‰í velkému úspûchu jak na ‰kolách, tak v jin˘ch obcích a mûs-
tech, vûfiíme, Ïe i na‰e rohatecká Noc s Andersenem se bude dûtem líbit.        vk, h‰

Noc s Andersenem
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ROZPOâET K 31. PROSINCI 2015
Rozpoãtové pfiíjmy k 31.12.2015 v tis. Kã

Schválen˘ rozpoãet Skuteãnost

Pfiíjmy z daní, z poplatkÛ, 
transfery ze státního rozpoãtu, 
obcí a krajÛ 6093 8569
Pfiíjmy z pronájmÛ 116 144
Dary 10 64
Sbûr, svoz a zne‰kodÀování 
odpadÛ 75 135
Ostatní pfiíjmy 0 175
Pfievody z rozpoãtov˘ch úãtÛ 0 501
Celkem pfiíjmy 6294 9588

Rozpoãtové v˘daje k 31.12.2015  v tis. Kã
Schválen˘ rozpoãet Skuteãnost

V˘daje pozemní komunikace, 
kanalizace 370 529

Matefiská ‰kola Rohatce 287 308
Knihovny 17 26
Kultura, tûlov˘chova 591 729
Osvûtlení-energie,údrÏba 391 135
Svoz odpadÛ 725 856
Péãe o vzhled v obci, 
vefiejná zeleÀ 372 1081
PoÏární ochrana 107 73
Zastupitelstvo obce 510 394
Místní správa 1461 1614
Ostatní v˘daje 200 280
Pfievody z rozpoãtov˘ch úãtÛ 0 501
Splátky úvûrÛ a pÛjãek 1263 1093
Celkem v˘daje 6294 7619

NárÛst finanãních prostfiedkÛ pro 
plánované investiãní v˘daje v roce 2016 1969

9588

Rej masek v Hrobcích
27. února 2016 • Dûti si opût, jako kaÏd˘ rok, uÏily fiádûní v mas-

kách. Na starost je mûl letos SváÈa s Alenkou a mal˘m pomocníkem
ãertíkem Popletou a v‰em dûtem i dospûl˘m se celé odpoledne moc
líbilo. SváÈa si pro dûti pfiipravil spoustu her, napfiíklad bûh na ãas
pod lanem tzv. „LIMBO“, dûti se nauãily tanãit plouÏák, hádaly pís-
niãky z pohádek a nechybûly ani staré a stále dobré Ïidliãky. V‰ech-
ny soutûÏe i taneãní v˘kony byly odmûnûny sladkostmi i pitíãkem,
které jim SváÈa dovezl. Leto‰ní úãast masek byla opravdu velká.
V˘bûr kost˘mÛ byl opravdu bohat˘, vidût jsme mohli napfiíklad indi-
ána, pravûkou Ïenu, spidermana, bfii‰ní taneãnice a spoustu prin-
cezen a pirátÛ, rytífie, baletky, upíra i kominíka. Pro SváÈu bylo velmi
teÏké vybrat nejhezãí masku, proto sv˘m DVD odmûnil masky hned
tfii. Cenu napfiíklad dostaly i dûti s nejvût‰ím taneãním nasazením
a dokonce „bruãounek veãera“, kter˘ se cel˘ veãer stydûl.

Pokud máte rádi SváÈu a jeho dividlo, tak se mÛÏete tû‰it na po-
hádku jiÏ 25. bfiezna 2016 a 22. dubna 2016 v knihovnû v Rohat-
cích.                                                                                      h‰

Rohatecká lávka - Rohatce slaví
JiÏ tradiãní akce v Rohatcích

letos bude akcí o nûco rozsáhlej‰í,
protoÏe se spojí s oslavami zaloÏe-
ní obce. Rohatce totiÏ letos slaví
790 let od své první písemné zmín-
ky.

Jak se jiÏ stalo tradicí, kaÏd˘ rok se
tento den nese v tématickém duchu.
Zatímco vloni rohatecké Kale ovládli
piráti, ktefií se svou lodí zakotvili pfiímo
u rybníka, letos k nám pfiiletí vesmírná
raketa, která nám pfiipomene jiÏ zmi-
Àované v˘roãí „790 SVùTELN¯CH
LET OD VZNIKU PLANETY ROHA-
TON“

Na náv‰tûvníky letos ãeká opravdu
velmi bohat˘ kulturní program, kdy
hlavní akcí je pfiekroãení lávky pfies
Kale, která se stala oblíbenou nejen
u dûtí, ale i u dospûl˘ch. Dûtem se
pokofiení lávky dafií rok od roku lépe,
ale dospûlí by mûli zatrénovat. Vloni
totiÏ lávku nepfiekroãil nikdo. To ale
neubralo nic na radosti, protoÏe po-

kusy dospûl˘ch o pfiekroãení, se staly ohrom-
nou pfiehlídkou rÛzn˘ch pádÛ. Snad letos Kale
pfiejde suchou nohou i nûkdo z dospûl˘ch.

Dal‰í nedílnou ãástí tohoto dne bude kuchafi-
ské klání hospodynûk v soutûÏi O putovní Ro-
haãku. Letos probûhne jiÏ ãtvrt˘ roãník této oblí-
bené pekafiské soutûÏe.

Co je ov‰em pro tento rok novinkou? Na oslavy
zavítá pouÈ, která nabídne spoustu atrakcí a stánkÛ

pro radost dûtem a starost rodiãÛm.
Rádi bychom touto cestou oslovili ob-

ãany - pfiedev‰ím ty rohatecké. Bude-
me rádi za jakoukoliv pomoc s organi-
zací, pfiivítáme nové nápady a zejména
budeme rádi za pomoc pfii realizaci jiÏ
zmínûné vesmírné lodi. Pojìme v‰ichni
spoleãnû postavit dûtem vesmírnou
loì, která bude Rohatcím dominovat
stejnû tak, jako vloni dominovala loì pi-
rátská. Pokud se kdokoliv z Vás bude
chtít na pfiípravách podílet, kontak-
tujte, prosím, paní Hanu ·avelovou,
která bude mít na starosti „pfiípravn˘
v˘bor“. Budeme se pravidelnû shá-
zet a navzájem si pomáhat.

Dále bychom rádi oslovili pfiípad-
né sponzory, ktefií by nám chtûli pfii-
spût. Budeme rádi za jakoukoliv
ãástku, kterou nám na základû fiádné
darovací smlouvy vûnujete.

V‰ichni spoleãnû vû‰íme, Ïe se laÈka
na‰í spoleãné akce posune zase
o kousek v˘‰.                                 h‰
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Stfiípky z na‰ich knihoven Knihovny mají v na‰ich obcích dlou-
holetou tradici. Rohatecká knihovna
byla zaloÏena pfied rokem 1948, hrobec-
ká dokonce roku 1912. Pro obãany je to
místo setkávání, získávání informací,
a pro dûti nyní i místo pohádek, pfiíbûhÛ
a tvofiení.

Hrobeckou knihovnu vede Mgr. Vûra Ja-
borová s krátkou pfiestávkou jiÏ 40 let. Ve
voln˘ch chvílích zde vede „oh˘bání jaz˘ãkÛ“.
Vloni zde bylo 22 registrovan˘ch ãtenáfiÛ,
z toho 8 dûtí. Celkem bylo vypÛjãeno 318
knih. Otevfieno je kaÏd˘ ãtvrtek od 16 do 18
hodin. Od minulého roku se v knihovnách
pofiádá tvÛrãí ãtení, kdy je dûtem pfieãtena
pohádka ãi zajímav˘ pfiíbûh. Dûti se sezna-
mují s autory, s roãními obdobími, s jejich
svátky ãi tradicemi (Du‰iãky, Vánoce, maso-
pust, Velikonoce...). Poté si mohou vytvofiit
nûjak˘ v˘robek ãi nûco namalovat.

Rohateckou knihovnu vede druh˘m
rokem Veronika KfiíÏová. Vystfiídala tak
dlouholetou knihovnici paní Pekárkovou
(âervenkovou). V loÀském roce bylo regist-
rováno 41 ãtenáfiÛ, z toho 25 dûtí. Knihovna
v Rohatcích je otevfiena ve stfiedu od 16 do
18 hodin. Ani v Rohatcích není knihovna jen
o pÛjãování knih. ·koláci si do knihovny
chodí dûlat úkoly a pfieváÏná vût‰ina chodí
na internet. Kromû tvÛrãích ãtení v dubnu
probûhne v rohatecké knihovnû Noc s An-
dersenem a tû‰it se mÛÏete i na SváÈovo di-
vidlo. V hrobecké knihovnû probûhne 1.
dubna Veãer s Andersenem.                 pp

SDH Hrobce hledá mladé hasiãe
Valná hromada Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Hrobce schválila na V˘roãní schÛzi

16. ledna 2016 zaloÏení nového druÏstva mlad˘ch hasiãÛ. DruÏstvo nyní sãítá 9
dûtí a vûková hranice novû pfiihlá‰en˘ch dûtí mÛÏe b˘t od 5 do 14 let.

Budeme moc rádi, kdyÏ se dûti pfiihlásí nejen z Hrobec, ale i z Rohatec, Libote-
nic a ze Îidovic. Aktivitu by druÏstvo mûlo mít po cel˘ rok, coÏ je stra‰nû dÛleÏi-
té,aby se dûti nenudily. ·kolíme dostatek vedoucích, aby dûti mûly individuální pfií-
stup. DruÏstvo budeme chtít pfii dostatku dûtí rozdûlit na mlad‰í a star‰í Ïáky.

Letos chceme s dûtmi podnikat v˘lety, exkurze do firem i hasiãského záchran-
ného sboru a také (coÏ je samozfiejmû tou hlavní náplní) se pfiipravovat na soutû-
Ïe. K tomu bude patfiit uãení uzlÛ, první pomoci, urãení hasících prostfiedkÛ, stfiel-
ba ze vzduchovky a ãinnost k provedení poÏárního útoku.

„S Obecním úfiadem jednáme o pfiidûlení nové klubovny pfiímo pro dûti a o pfii-
dûlení finanãní ãástky na poãáteãní základní nákup materiálu. Také jsme moc rádi,
Ïe jsme v jednání i s potenciálním sponzorem, kter˘ projevil velk˘ zájem podpofiit
na‰e mladé druÏstvo,“ fiíká jeden z vedoucích druÏstva Pavel Novák.

Nyní se druÏstvo schází jednou t˘dnû, a to v nedûli
od 15 hodin v hasiãské zbrojnici. Apelujeme tedy na
rodiãe, ktefií by chtûli své dûti pfiihlásit nebo se pouze
informovat o podrobnûj‰ích informacích, aby neváhali
a pfii‰li pfiímo mezi mladé hasiãe nebo volali na tele-
fonní ãíslo 777 859 229 - Pavel Novák.   Pavel Novák

Knihovna Hrobce

Knihovna Rohatce
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Rohateãní aktivisté v ãele se Zdendou ¤edinou mlad‰ím pofiádají první 
klání v kotlíkov˘ch gulá‰ích. VÛnû masa se bude po celém okolí linout 

dne 14. 5. 2016 OD KALE V ROHATCÍCH.
Pfiihlá‰ky budou uzavírány 23. 4. 2016

Tato akce je pofiádána dobrovolnû, bez jak˘chkoliv pfiíspûvkÛ. Vybíráno bude DOB-
ROVOLNÉ VSTUPNÉ, které bude pouÏito na nákup materiálu potfiebného na vybu-

dování nov˘ch laviãek u Kale. Zúãastnit se mÛÏe libovoln˘ poãet soutûÏících.
PRAVIDLA:
PRO NÁV·TùVNÍKY: 1. Dobfie se bavit • 2. Pofiádnû se nadlábnout
3. Ochutnat co nejvíce porcí gulá‰Û •4. Darovat dobrovoln˘ pfiíspûvek pro dal‰í roãník
PRO SOUTùÎÍCÍ:
1. Pofiídit si vlastní suroviny (forma startovného), sehnat si parÈáka na topení a pfiípravu (max. 2 ãlen-

n˘ t˘m)
2. Zajistit si ve‰keré zázemí (kotlík - vafií se na ohni, vafiení na plynovém nebo jiném vafiiãi je dovoleno

pouze po pfiedchozí dohodû, stolek, mal˘ stánek, kuchafiské náãiní....) Porota bude hodnotit i zázemí -
nazdoben˘ stánek s jakoukoliv tématikou, pfiípadn˘ mal˘ drink nebo panák k porci zdarma, cibule jako pfií-
davek, vtipné kost˘my,...

3. Uvafiit libovoln˘ poãet porcí gulá‰e. Gulá‰ nemá Ïádná pravidla, je na kaÏdém, jak˘ zvolí druh masa, pfií-
sady, zpÛsob servírování,...

4. Prezentace je v 9 hodin, kdy se kaÏdému pfiidûlí místo, kde si mÛÏe rozdûlat oheÀ. Start vafiení v 10 hodin
- pokud se nûkomu nepovede rozdûlat oheÀ, mÛÏe drÏet palce soupefiÛm. Doba pfiípravy gulá‰e je max.
5 hodin. V‰echny suroviny musí b˘t v syrovém stavu! Pfiedem mÛÏe b˘t pouze nakrájené maso, nakráje-
ná a oãi‰tûná zelenina, zbytek pfiípravy a vafiení pouze na místû pod dohledem poroty.

5. Poskytnout degustaãní porci pro porotu - opût se fantazii meze nekladou
PRO POROTU
1. Porota hodnotí: chuÈ • barvu • konzistenci • aroma • kvalitu surovin (druh masa, absenci glutamátÛ
a ochucovadel, zpÛsob zahu‰tûní, druh podlévání...) • v˘zdobu stánku • kreativitu (jiÏ zmínûn˘ drink,
obleãení ....) • ãistotu pracovi‰tû • vzhled degustaãní porce pro porotu
2. Porota má dovoleno bûhem pfiípravy pfiicházet ke stánkÛm a ptát se na zpÛsob pfiípravy, druh pouÏi-
t˘ch surovin a klást t˘mu jakékoliv dotazy, av‰ak soutûÏící nemá povinnost odpovûdût. Bodování bude for-
mou „‰kolních známek“ ve v‰ech kategoriích. V pfiípadû shody má rozhodující hlas pfiedseda poroty.

Pofiadatel zajistí: dfievo na topení • tekoucí pitnou vodu • toalety • místo k vafiení (cca 4x4 metry) • peãivo •
vyhlá‰ení v˘sledkÛ a ceny • doprovodn˘ program
Pro dûti bude zaji‰tûna limonáda zdarma, pivo a alkoholické nápoje si lze zakoupit u BaráãníkÛ. V‰em ná-
v‰tûvníkÛm pouze pfiipomínáme dobrovolné vstupné, které pfiispûje na nákup materiálu potfiebného k vybu-
dování dal‰ích laviãek u Kale.

Úãel této akce je stmelení kolektivu - srandy není nikdy dost!!!

ROHATECKÉ KLÁNÍ
kotlíkov˘ch



/  6  /

Bfiezen 2016 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

ROZPIS ZÁPASÒ SK HROBCE

Matefiská ‰kola Rohatce v zimû

Domácí Hosté Datum zápasu Zaãátek utkání
SK Hrobce SK ·tûtí 12.3.2016 10:15
FK âL Ne‰tûmice SK Hrobce 20.3.2016 15:00
SK Hrobce TJ Stfiekov 26.3.2016 10:15
FK Chmel Bl‰any SK Hrobce 2.4.2016 10:30
SK Hrobce TJ Sokol Srbice 9.4.2016 10:15
FK Duchcov SK Hrobce 16.4.2016 15:00
SK Hrobce FK Bílina 23.4.2016 10:15
SK Hrobce FK Jiskra Modrá 30.4.2016 10:15
AFK LoKo Chomutov SK Hrobce 7.5.2016
SK Hrobce TJ Krupka 14.5.2016
FK Postoloprty SK Hrobce 21.5.2016
SK Hrobce Sokol H. Jifietín 28.5.2016
TJ Probo‰tov SK Hrobce 4.6.2016
SK Hrobce FK Slavoj Îatec 11.6.2016
TJ Baník Modlany SK Hrobce 18.6.2016

Pfiijìte fandit na‰im fotbalistÛm

Snûhovou nadílku, která byla leto‰ní
zimu, si dûti uÏívaly. Jak jen to bylo
moÏné, chodili jsme bobovat na na‰i
malou sjezdovku u ‰koly. 

Nezapomnûli jsme ani na ptáãky a zvífiát-
ka kolem ‰koly. Vyrábûli jsme krmítka, do-
nesli jsme do krmelcÛ ka‰tany a Ïaludy. Pfii

zimním tématickém bloku jsme také nav‰tí-
vili krajiny vûãného ledu a snûhu.

Na‰í ‰kolu nav‰tívilo také divadlo Mi‰ma-
ják s pohádkou O neposlu‰ném andílkovi.
Dûti si hravou formou opakovaly pravidla
slu‰ného chování. Dal‰í pfiedstavení bylo
s dopravní tématikou S pohádkou hravû

nejen o dopravû. Téma dopravní v˘chovy je
pro nás stále aktuální. Sférické kino bylo
dal‰ím pfiekvapením pro dûti. 

Uprostfied tûlocviãny nám vyrostla kopule
kina, ve které nám byl promítnut kreslen˘
film o Ïivotû stromÛ.  

Hana Telecká

10. prosince 2015 • Je‰tû v pfiedvánoãním ãase byly
pro malé i velké dûti pfiipraveny Muzikohrátky. Renáta
BroÏová, lektorka muzikoterapie, pfiivezla dûtem na
ukázku spoustu zajímav˘ch hudebních nástrojÛ.
Mnohé z nich dûti ani neznaly. V‰ichni si mohli vy-
zkou‰et, jak se na nástroje hraje a dozvûdûli se také,
jak se jmenují. Nakonec dûti utvofiily mal˘ orchestr
a spoleãnû si zahrály.                                            pp

Muzikohrátky
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(Pokraãování na následující stranû)

KARINA FRA≈KOVÁ, PETRA PE¤INOVÁ

Láska je nûco úÏasn˘ho

Rudolf Sticha, ná‰ nejstar‰í obãan, v
Hrobcích Ïije uÏ dlouho, ale jeho cesta k
nám nebyla snadná. Narodil se v Trutnovû a
vyrÛstal ve ·tûtí, kde jeho otec pracoval
jako úfiedník v b˘valém cukrovaru (dnes je z
nûho papírna). „Bydleli jsme pfiímo v areálu,
tehdy se do práce nedojíÏdûlo tak, jako
dneska. KdyÏ jsem ale byl v pátû tfiídû obec-
né ‰koly, tatínek mi umfiel,“ vypráví. Pfiestû-
hoval se za rodinou své mámy do Trutnova
a pozdûji do Ústí. VyrÛstal jako jedináãek,
ale mûl star‰í sestru, která umfiela je‰tû jako
malá. I pfiesto, Ïe ho v Ïivotû potkala je‰tû
celá fiada tragédií, Ïivot ho baví. Pomáhá
mu víra v Boha a podle toho, co fiíká, tak
hlavnû v lásku. „Na kfiesÈanství se mi líbí
láska k bliÏnímu. Má‰ ho milovat jako sám
sebe. Kdyby to bylo, pfiedstavte si, jak krás-
nû by bylo na svûtû,“ fiíká.

■ Co vás v Ïivotû nejvíc bavilo?
Mû baví v‰echno a dost mû bavila hudba.

Samosebou jsem jako mal˘ chlapec hrál na
harmoniku. Chtûl jsem ale hrát i na klavír a
rodiãe mi ho na‰tûstí  koupili. Tehdy nikde
nebyla Ïádná hudební ‰kola, jako je dnes v
Roudnici, ale v kostele byl varhaník, kter˘
mû uãil. Dokonce jsme spolu ãtyfiruãnû kon-
certovali v místní hospodû.

■ Proã jste se bûhem války pfiestûhoval
do Roudnice?
KdyÏ zabrali Sudety, Hitler zru‰il v‰echny

ãesk˘ ‰koly v pohraniãí. Já se do té doby
nauãil nûmecky stejnû jako ãesky, protoÏe
jsem musel vûdût, jestli mi kluci nadávají
nebo mû chválí. To se mi pak pozdûji hodi-
lo. No a Roudnice byla nejbliÏ‰í ãeské
mûsto. Maminka se nechtûla stûhovat z Ústí
a mû tu vzali do podnájmu. Dobré bylo, Ïe
jsem bydlel v Riegrovû ulici a mûl to kousek
od tehdej‰ího gymnázia. 

■ ZÛstal jste tu tak sám.
ProtoÏe jsem byl skoro sirotek, ujal se mû

svobodn˘ uãitel pfiírodopisu. Pozval mû k
sobû a uãil mû o okolí, Mile‰ovce, Sedlu,...
Doma mûl velk˘ klavír, kfiídlo, jeho rodiãe je
myslím vyrábûli ve Vídni. Byl perfektní. Zmí-
nil jsem se, Ïe jsem se dfiív uãil. „To v tom
mÛÏeme pokraãovat,“ fiekl a vyjednal mi ho-
diny u své b˘valé studentky, která chodila
na konzervatofi. Nauãila mû v‰echno, co ve
‰kole probírala.

■ Jak jste se dostal k varhanÛm, na
které hrajete?
PoÏádal jsem kvadriána Hudce z kostela

svatého Václava, jestli bych se na nû mohl
uãit. Tenkrát se kostely nezamykaly, protoÏe
se nekradlo, a já hrál o sto ‰est. Hrál jsem
hodnû nahlas, bylo to sly‰et aÏ na zámek.
Pak jsem dostal nabídku hrát v Libotenicích,
protoÏe nov˘ páter nemûl varhaníka. ¤ekli
mi, jak se tam jede, nasednul jsem na kolo,
hledám kostel a na návsi pfied ‰kolou ka-
pliãka. Podkováfi mi poradil: „to musíte jet
kolem fary aÏ dozadu k Labi“. A tam úplnû
pln˘, velik˘ a krásn˘ kostel. Okolo byla
samá dûvãata, jedna hezãí neÏ druhá. Sa-
mosebou se mi jako studentovi líbily v‰ecky,
a jedna se mi líbila zvlá‰È.

■ Oslovil jste ji?
Je‰tû ne. O t˘den pozdûji jsem ji ale hle-

dal a nikde jsem ji nevidûl. ¤ekli mi, Ïe je v
nemocnici po operaci slepého stfieva. Tak
jsem fiekl, Ïe ji pfieci musím vidût, kdyÏ jsem
byl zamilovan˘ na první pohled, Ïe jo? Hned
v pondûlí jsem ‰el do Roudnické nemocni-
ce, ale vrátn˘ mû nepustil, nebyly náv‰tûvní
hodiny. „Leda byste mûl povolení od primá-
fie,“ fiíkal. Primáfie jsem na‰el v prvním patfie
chirurgie. ProhlíÏel si mû od hlavy k patû a
na mou Ïádost fiekl „bûÏte“. No jo, to se mu

to fiekne, bûÏte, ale já nevûdûl, kam. Já ani
nevûdûl, odkud je a ani, jak se jmenuje.
Vûdûl jsem jen to, Ïe ji operovali na slepé
stfievo. 

■ Ale na‰el jste ji?
Jedna sestfiiãka mi poradila, tak jsem mûl

radost. Byla to ohromná místnost, nejvût‰í,
co tam byla, jedna postel vedle druh˘ a já
mûl to ‰tûstí, Ïe zrovna naproti byla ta moje,
která se mi líbila. Byla pfiekvapená. Vzali
jsme se po maturitû v ãervenci 1945.

■ Co jste na ní mûl nejrad‰i?
To se tûÏko fiíká. Îe byla nejdokonalej‰í je

takov˘ frázovit˘. Nejlep‰í bylo, Ïe mû mûla
ráda. Láska je to nejvût‰í, co mÛÏe existovat
mezi dvouma lidma. Rozumûli jsme si, sta-
rala se o v‰echno peãlivû, byla skromná. Za
války pracovala na soustruhu v továrnû u
Pracnera na secí stroje. Od mala se starala
o svou nemocnou matku, takÏe nebyla vyu-
ãená. Umûla ale vafiit a starat se o domác-
nost. Chtûli jsme, aby po svatbû byla doma
s dûtma, tehdy nebylo nic jako ‰kolka. Pení-
ze jsme tak mûli jen z toho, co jsem vydûlal.
Hor‰í bylo, Ïe nedostala skoro Ïádn˘ dÛ-
chod. Blahobyt jsme nemûli, ale bídu taky
ne, protoÏe umûla opravdu dobfie hospoda-
fiit. Chodili jsme tfieba na ‰i‰ky na topení.
Mûl jsem s ní opravdu zlatej Ïivot.

■ Kolik jste mûli dûtí?
Narodila se nám hezká holãiãka, byla

zdravá, ale za dva mûsíce zemfiela. Porod-
nice je‰tû neexistovala a k dûtem chodily
porodní asistentky. Ve Vûdomicích se obje-
vila hroznû nakaÏlivá nemoc pro mal˘ dûti.
DûÈátko tam umfielo a zemfiela i dal‰í v‰ude
tam, kam chodila paní Machotková - v
Roudnici, Libotenicích i v Hrobcích, ve stej-
nou dobu mûli holãiãku i u KlementÛ... bylo
to hodnû smutn˘. Potom se nám narodila
dal‰í holãiãka. Tchán nemohl sehnat porod-
ní asistentku, ale protoÏe byla Machotková
uãená a fiíkala mi u prvního porodu, jak co
dûlat, rodil jsem ji sám. KdyÏ tehdy asistent-
ka nakonec dorazila, leÏelo uÏ miminko za-
balené v plenkách. Mûli jsme tu smÛlu, Ïe
zemfiela za dva roky na astma, srdíãko to
nevydrÏelo. Pak se nám narodili Rudolf a
Blanka.

■ Kolik máte vnouãat?
Zatím deset. V‰ichni je‰tû nejsou zadaní,

ale i tak mám 18 pravnouãat. Tfii se vûnují
hudbû a jedna je na konzervatofii.

■ Îivil jste se cel˘ Ïivot hudbou?
Ne, já se hudbou vÛbec neÏivil. Uãil jsem

pár dûtí na housle nebo na klavír a hrál jsem
na violu v orchestru, ale práci jsem mûl
jinou. Tehdy to bylo jako teì, byl jsem po
maturitû a ve‰kerá práce Ïádná. Abych
nûco dûlal, tak jsem rozváÏel brambory.
Moje bytná mi za války vyjednala místo v
dne‰ním Agrostroji, potfiebovali nûkoho, kdo
umí nûmecky, do civilní protiletecké obrany.
Tfii jsme zapisovali, jak to s letadly vypadá, a
hlásili zprávy do hlavního stanu fií‰ského
vojska. Vûdûl jsem tak hned, Ïe letí na‰i letci

„Já jsem imigrant, ale terorista nejsem,“ Ïertuje hned na úvod ãtyfiiadevadesátilet˘
Rudolf Sticha. Psal prezidentu Bene‰ovi, rád popichoval komunisty a díky hudbû se
zamiloval na první pohled do své Ïeny.
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z Anglie. KdyÏ hrozilo nebezpeãí bombardo-
vání, vyhla‰ovali jsme poplach. 

■ Co bylo po válce?
Tatínek byl âech, ale maminka mûla nû-

mecké rodiãe. Po válce museli v‰ichni
Nûmci ven a ji taky odsunuli. Nenechal jsem
si to líbit a napsal jsem osobní dopis prezi-
dentu Bene‰ovi. KdyÏ bylo sãítání lidu, tak i
kdyÏ mûla nûmecké rodiãe, hlásila se za
âe‰ku. Vyhovûli mi a ona se vrátila.

■ To je dobfie. A co bylo s vámi?
Po válce se obnovilo exportní oddûlení

Agrostroje, kter˘ vyváÏel pluhy a dal‰í stroje
do celého svûta, a mû vzali kvÛli francouz-
‰tinû. Mûl jsem pod sebou napfiíklad AlÏír,
Tunisko, Maroko a Francii. Dûlal jsem i sta-
tistiku, to mû taky bavilo. Krom mûsíãních
hlá‰ení o v˘robû, exportu nebo mzdách
jsem dûlal rozbory, ve kter˘ch jsem vÏdy
graficky vyznaãoval, co se dûje.

■ Pak ale pfii‰el komunismus.
Pfii‰el rok 1950 a normalizace. Kádrovalo

se a já se dostal na kobereãek. Ptali se, jest-
li chodím do kostela. Mysleli si, Ïe zapfiu,
protoÏe to je opium lidstva. Já jim ale fiekl
„nejen, Ïe chodím do kostela, já dokonce
hraju na varhany, a to byste koukali, co to je
za nástroj.“ Oni nevûdûli, co fiíct, protoÏe ne-
umûli nic jin˘ho neÏ papou‰kovat, co jim
fiekl Ústfiední v˘bor strany.

Ptali se, jestli náhodou nepodávám zprá-
vy a statistiky do Vatikánu. Já, Ïe ne, Ïe
pfiece nebudu psát papeÏovi, Ïe vyrábíme
pluhy a jestli si nechce nûjak˘ koupit. Nebo
jestli ho zajímá, kolik máme zamûstnancÛ a
kolik vydûlávají. Byl to nesmysl, ale oni
tehdy byli hroznû proti náboÏenství. KdyÏ
zaãalo pfiituhovat, byl jsem pro nû nespoleh-
liv˘, a tak mû dali do dílny. Dûlal jsem na
soustruhu, vrtaãce i radiálce. Na tom se vy-
dûlávalo je‰tû mnohem víc, neÏ v t˘ kance-
láfii. Dali vám nûjakou normu a platili za kus.
Ty normy byly pomûrnû dobr˘, takÏe se na
tom dalo vydûlat. Vylep‰il jsem si pracovní
postup a normy plnil klidnû i na 200 procent.

Práce to ale byla tûÏká a já dostal zánût
Ïil. Pfiesunuli mû do ocelárny na pozici plá-
novaãe a abych byl pod kontrolou, posadili
naproti hlavního mistra, kter˘ byl nejvût‰í

komunista, funkcionáfi v okresním v˘boru v
Litomûfiicích. Nikdy jsme spolu ale nemûli
problém, on mû tituloval soudruhu Sticho a
já mu fiíkal pane Hartmann. Jednou jsem mu
fiekl: „vy tu pofiád budujete socialismus, ko-
munismus je nûkde v nedohlednu, ale první
kfiesÈani Ïili v dokonalém komunismu - v‰e
mûli spoleãné a kaÏd˘ si bral, co potfieboval.
Îili ale v lásce, zatímco vy propagujete re-
voluci, násilí a zavíráte lidi.“ 

■ Ve stranû jste nikdy nebyl?
Nebyl. Nemám povahu poslouchat - v

kaÏd˘ stranû ale nûco nafiizují a v‰ichni ãle-
nové to musí papou‰kovat. Nebudu hlásat
nûco, o ãem si myslím, Ïe to není pravda. Já
bych nemohl dodrÏovat program - budu
podporovat, co je dobr˘, ale pokud má lep‰í
návrh konkurence, tak bych hlasoval s nima.
Podobnû to má profesor Halík, jehoÏ texty
rád ãtu. Také se nebojí kritizovat církev, kdyÏ
je nûco ‰patnû.

■ Chtûl jste nûkdy b˘t v politice?
Nikdy. Mû by do ní nikdo nepustil. V‰ech-

ny politiky bych zru‰il. Místo nich bych dal
nestraníky, odborníky, ktefií oboru rozumí.
V‰ude se teì dosazují pofiád nov˘ lidi podle
toho, jaká strana vyhraje. Jsou tam z pro-
spûchu a ne podle toho, jestli nûãemu rozu-
mí. Kdyby ale neexistovaly strany, nebyly by
hádky.

■ A co ostatní státy?
Zru‰il bych v‰ecko, i Evropskou unii. Je to

jen umûle vytvofiená opozice k Americe a
dal‰ím, protoÏe Nûmecko samotné nebylo
dostateãnû silné. Nalákali do toho i dal‰í
státy a fiíkají, Ïe mají v‰ichni stejná hlasova-
cí práva, ale ve skuteãnosti mají hlavní slovo
pofiád Nûmci. EU není nic jin˘ho neÏ diktát.
Diktují nám, co máme a nemáme dûlat.
KdyÏ krávy nadojily víc, tak jsme museli pla-
tit pokutu. Jsem rozhodnû proti.

■ Mûly by se tak státy zase oddûlit?
PovaÏuju se za âecha. Své pfiedky znám

do 17. století, pocházeli z poutního místa u
Znojma. Masaryk, Bene‰ a ·tefánik se po-
kusili udûlat âeskoslovensko, které pak
Klaus a Meãiar bez referend rozdûlili. Pfiitom
Slováci nejsou ‰patní. Jsou to lidi stejnû

jako my, jsou mezi nima ‰patní stejnû jako
mezi náma. Rozdûlení má v˘hody i nev˘ho-
dy. Oni s náma byli pofiád nespokojení. Ale
zas je ‰koda, Ïe jsme poloviãní stát. Stejnû
tak se chce rozdûlit tfieba ·panûlsko. KaÏd˘
aÈ má samostatnost a dûlá, co chce. 

■ Jak vnímáte krizi s imigranty a islám?
Co má kdo co obsazovat Afghánistán a

S˘rii? Dûlají to jedinû kvÛli naftû, na té se
vydûlává. Bombardují se tam i nemocnice.
Lidé, co tam jsou, jsou chudáci. Politici vyu-
Ïili toho, Ïe tam nejsou kfiesÈani, pfiitom
Korán odpovídá Bibli. Není v nûm nic váleã-
ného. Je tam láska k bliÏnímu. Neboli, aby
Amerika mohla obhájit, Ïe tam mÛÏe mít voj-
sko, fiíká, Ïe to dûlá islám. To ale není prav-
da, dûlají to teroristi. Bez války by tam lidé
mohli mít vût‰í blahobyt, neÏ máme my. A to
je politika. A proti tomu jsem. Byl to asi
Ra‰ín, kter˘ fiíkal, Ïe politika je svinstvo. Pla-
tilo to dfiív a platí to i dneska.

■ A co imigranti?
Za první republiky Slovensko b˘valo pod

Maìarskem a bylo zaostalé. âe‰i k nim byli
solidární, posílali tam ãeské uãitele, nebo jim
tam stavûli Ïeleznice. Svûtová politika má
miliardy na armády, ale nemá na to, aby
lidem postavila studny, aby lidi neumírali
hlady. VÏdyÈ je 21. století. Je hrozné, Ïe
nûkdo umírá hlady. Kdyby státy nikdo neo-
kupoval a lidé by mûli práci, nemuseli by utí-
kat.

Na kfiesÈanství se mi líbí láska k bliÏnímu.
Má‰ ho milovat jako sám sebe. Kdyby to
bylo, pfiedstavte si, jak krásnû by bylo na
svûtû. Nebyla by nenávist. Láska je nûco
úÏasn˘ho.

•  •  •
Na závûr se nás pan Sticha ptal, co dûlá-

me a jak se nám tu Ïije. KaÏd˘ má pr˘ co vy-
právût. Bavili jsme se o obci, pr˘ by si pfiál,
aby nûkdo postavil rozhlednu na Bulfu.
„Kdybych mûl peníze, tak bych jí tam udûlal.
Odtamtud je krásn˘ v˘hled.“ Bavili jsme se o
tom, odkud název Bulf asi pochází, pokud
nûkdo víte, dejte nám, prosím, vûdût. Více o
panu Stichovi si mÛÏete pfieãíst také ve far-
ním ãasopise Roudnické farnosti na
www.farnostroudnice.cz

80 let
âerníková Vûra
âulík Jaroslav
·a‰ková Marie
Richterová Stanislava
Slavík Josef
Franceová Emilie

75 let
KfiíÏová Lenka
Procházka Jaroslav
·ulc Franti‰ek
Tegerová Marcela
Finková Vûra (Rohatce)

70 let
Hrobce
Bolf Václav
Frídová Anna
Job Jaroslav
¤ípa Václav
¤ípová Jaroslava
Krahulík Stanislav

Rohatce
Jelínek Josef
Nov˘ Josef
Fi‰er Daniel
Kuãerová Jaroslava
·amonilová Anna
Schillerová TáÀa

65 let
Hrobce
Jiránková Marie
Klement Jaroslav
Suchánek Milan
Jobová Vûra
Klementová Vûra

Rohatce
Kleibl Miroslav
Fi‰erová Vûnceslava
Rüslerová Jaroslava
Kopfiivová Kvûtoslava

60 let
Hrobce
Ort Jifií
DoleÏalová Oldfii‰ka
Vlasák Jaroslav
Nûmec Antonín
ëuri‰ Jaroslav

Rohatce
KfiíÏ Václav
Vévodová Jana

Blahopfiání
Dne 19. února
2016 oslavili
manÏelé Jaroslava
a Václav ·oltovi
67. v˘roãí
spoleãného
manÏelství.
Blahopfiejeme.

Blahopfiejeme v‰em na‰im obãanÛm, ktefií letos slaví jubileum! 
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Z pera na‰ich ãtenáfiÛ
ODPOVùë NA âLÁNEK KAM S NÍM?

Jojo, je to tak... Ne‰var nûkter˘ch páníãkÛ
existuje a zdaleka jiÏ neplatí, Ïe na vsi, na
rozdíl od mûst, se po chodníku, ãi cestû dá
neru‰enû procházet. Psy uÏ ãasto nehlídají
u boudy na dvorku, ale sdílejí páníãkovu do-
mácnost a je potfieba své miláãky venãit.
Z mûst se nám tedy „fekální kultura“ pfiene-
sla i na vesnici.

Ale zas nic tak nového pod sluncem, jen
jsme se dostali k jiné formû nepofiádku.
Vzpomínám, jak v dobách ne zas tak vzdá-
len˘ch, jsme se po de‰ti vyh˘bali louÏím
(nûkdy marnû), kter˘ch na hlinûn˘ch
cestách kolem domÛ, ‰tûrkov˘ch silnicích
b˘valo nepoãítanû. âlovûk si ulevil a mohl si
vykraãovat jako pán i za de‰tivého poãasí
snad jen na pûknû dláÏdûném chodníku
pfied b˘valou hospodou „U VackÛ“. Od té
doby se mnohé zmûnilo, chodníky více
ménû máme po celé obci, zmínûn˘ dláÏdû-
n˘ chodník za dobu své existence doznal
v˘razn˘ch zmûn a místo louÏím je dnes po-
tfieba se ãasto vyh˘bat odbornû a slu‰nû fie-
ãen˘m psím exkrementÛm.

JenÏe tím to zdaleka nekonãí. Existuje

dal‰í ne‰var, kter˘ nebude také lehké od-
stranit, a to hlavnû proto, Ïe pfiípadní ãtená-
fii i kdyby se snaÏili sebevíce, budou na pro-
blém krátcí. Je to v lidech - nûkter˘ch lidech
a problém je, Ïe nemusí vÛbec Ïít v na‰ich
obcích.

Pokud protahujete svá tûla napfi. formou
procházek po na‰em krásném okolí, museli
jste si zajisté v‰imnout, kdyÏ jste svÛj zrak
pfieostfiily z nekoneãna pfii pozorování krás-
ného panorama âeského Stfiedohofií na nû-
kolik metrÛ vedle sebe, Ïe cestu, silnici le-
mují poházené odpadky. Vsadím se, Ïe
v zanedban˘ch ‰karpách, v dobách minu-
l˘ch peãlivû vyÏínan˘ch, dnes zarostl˘ch ná-
letov˘mi dfievinami roztodivného sloÏení
(stromy byly jiÏ postupnû vyfiezány zfiejmû
pro udírny), naleznete tu PET lahev, onde
plechovku, obãas se vám po‰tûstí shlédnout
i ledniãku. Touto pfiehlídkou opl˘vá zvlá‰tû
okolí silnice z RohatcÛ do Roudnice n/L.
MÛÏeme se s dûtmi pfiíkladnû pokusit od-
padky vysbírat. Nebude trvat dlouho a bu-
deme moci zaãít znovu...

Zabrousím-li opût do vzdálenûj‰í doby,
nemohu zamlãet situaci, kdy odpadky spolu

s popelem se zaváÏely díry v zemi po míst-
ní tûÏbû opuky, ãi písku. Bylo tomu tak bo-
huÏel „Na Skalce“, ve velkém „Na Horkách“,
ale zaváÏela se i dal‰í místa, „Labíãka“ v Îi-
dovicích, „vhodná plocha“ mezi silnicí dláÏ-
dûné „koãiãáky“ a svahem na kterém je
dnes ne právû udrÏovaná ofiechovka z Hro-
bec k „Volejnû“. Od té doby se sice zavedl
svoz komunálního odpadu, je moÏno bez-
platnû vracet vyslouÏilé spotfiebiãe, ale
zvyk je zfiejmû Ïelezná ko‰ile a nûkdo bez
star˘ch praktik nedokáÏe Ïít. A protoÏe je
doba v‰udypfiítomn˘ch automobilu, které
houfnû jezdí stále sem a zase tam, tak je
snadné naloÏit pln˘ pytel odpadkÛ a místo
na dvÛr do své popelnice ho odvést kilo-
metr za obec. Pro nûkoho nepochopitelné,
pro jiného bûÏná praxe. A nebo frajersky
vyhodit lahev pfiímo z okénka jedoucího
auta...

Tím jsme se vrátili zpût do dne‰ní doby.
AÏ se pÛjdete tfieba projít do zbytku zane-
dbaného „Havránkovic“ lesa, máte moÏnost,
kdyÏ houby neporostou, aspoÀ se kochat
rozmanitostí plastÛ, skla a kovÛ z rozpadají-
cích se pytlÛ hned u cesty lesem, kam samo
sebou vedou stopy pneumatik.

Apropo - máte u svého domu, chodníku,
silnice také kupy vajglÛ?

Jojo, je to tak... A co s tím mil˘ ãtenáfii
udûláme?                                 R.S.-Dc/Hr

J A R O  S E  B L Í Î Í

Velikonoãní svátky
Také se tû‰íte na jaro? Od pÛlky února vyhlíÏím
snûÏenky a vzpomínám, jak na Bulfu kvetla obrov-
ská jíva jarní. Velikonoce jsou pro nás symbolem
jara a pro vût‰inu hospodynûk signálem, Ïe je ãeká
velk˘ úklid.
Podle katolické tradice Velikonocemi vrcholí
40denní postní období. Jednotlivé dny pa‰ijového

t˘dne (t˘den pfied velikonoãním pondûlím) mají svá pojmenování.
Modré pondûlí, Îluté úter˘, ·karedá stfieda - kdy Jidá‰ zradil JeÏí‰e,
Zelen˘ ãtvrtek - Kristova poslední veãefie, Velk˘ pátek - ukfiiÏování
JeÏí‰e, Bílá sobota a BoÏí hod velikonoãní - zmrtv˘chvstání JeÏí‰e,
coÏ pfiiná‰í velké hodování. Tradiãními pokrmy jsou jidá‰e, mazance
a beránci.

Pondûlí velikonoãní - ãervené pondûlí. Na tento den se snad nej-
více tû‰í v souãasné dobû chlapci. Dnes spí‰e ti malí, ty vût‰í a do-
spûlé uvidíme doma u televize. Není to ‰koda? ProtoÏe podle zvykÛ
hlavnû muÏi pomocí pomlázek ‰lehají Ïeny, aby neuschly. Ty je
mohou na oplátku polévat vodou. Dívky obvykle obdarují hochy zdo-
ben˘mi vajíãky. Víte, které kraslice jsou tradiãní pro Podfiipsko? V‰e
se dozvíte v Galerii kraslic v Libotenicích nebo mÛÏete zajet 19. aÏ
20. bfiezna do skanzenu v Zubrnicích, kde uvidíte na vlastní oãi
nejen nûkolik technik v˘zdoby kraslic, ale mÛÏete ochutnat tradiãní
velikonoãní jídla.

Pfii pfiíleÏitosti oslav v Hrobcích se mi dostala do rukou i nádherná
fotografie z Velikonoc. Dobou sice na kvalitû ubylo, ale co se za-
chovalo, potû‰í snad i Vás. K symbolÛm Velikonoc patfií totiÏ také
fiehtaãky, klapaãky a trakafie. ¤ehtat se s nimi zaãíná na Zelen˘ ãtvr-
tek, kdy se pfiestává zvonit na zvony, protoÏe „odlétly do ¤íma“.
S nimi kluci obcházejí vesnici aÏ do soboty. V sobotu naposled obe-
jdou vesnici a vyberou do kasiãky koledu. Na fotografii pfied Kle-
mentovic vilou klapají zleva dnes pan Pepa Javorník, Jirka Kos,
Káìa Ladnar, Jarda a Láìa Jobovi, Venca Majer, Josef a Dalibor

Klement, Jirka Paul, Jirka Fr˘da, SváÈa BrÛna. Mezi nimi i paní Eva
Krejzová a Vendula Kosová. Omlouvám se za familiární oslovení,
ale takto je zaznamenal na fotografii pan tehdej‰í fotograf.

Milé hospodyÀky, i kdyÏ se v‰e nebude po zimû bl˘skat ãistotou,
velikonoce budou také. Na Zelen˘ ãtvrtek snûzte v‰ichni nûco zele-
ného (zelí ãi ‰penát) coÏ by vám mûlo zaruãit pevné zdraví. O Velk˘
pátek nehledejte svûtélko ani zlaté kapradí, asi máme v okolí málo
skal a poklad tu nikdo nezakopal, pak se Ïádná hora neotevfie.
O Bílou sobotu tfieba potkáme malé koledníky s fiehtaãkami. O BoÏí
hod velikonoãní nazdobíme vajíãka, protoÏe aÏ pfiijdou v pondûlí
kluci koledovat, chceme, aby byli hodní, laskaví a moc nám nenafie-
zali. 

Pfieji Vám krásné a slunné Velikonoce s jarním úsmûvem na tváfii.
Alena ëuri‰ová
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Jarní procházka
Jihozápadním smûrem od RohatcÛ smûrem na Doksany vykvétá koncem bfiezna záko-

nem chránûn˘ hlaváãek jarní. Záfiivû Ïluté kvûty této slabû jedovaté rostliny mÛÏete obvykle
obdivovat aÏ do pÛlky kvûtna. Hlaváãek jarní je rostlina z ãeledi pryskyfiníkovit˘ch, vyskytu-
je se v tepl˘ch, slunn˘ch a such˘ch oblastech stepního charakteru. V âesku ho mÛÏeme ob-
divovat také na JiÏní Moravû, v âeském krasu, âeském stfiedohofií a Polabí. Doporuãuji pro-
cházku za sluneãného dne, pak hlaváãek jarní jistû nepfiehlédnete, Ïluté kvûty budou z trávy
záfiit jiÏ z dálky. Lokalit s v˘skytem hlaváãku jarního bohuÏel, díky nenechavcÛm, ktefií si
chtûjí odnést hlaváãek domÛ, ub˘vá.

Pokud je‰tû koncem dubna budete mít chuÈ vyjet kousek za hranice na‰eho katastru, mÛ-
Ïete vidût dal‰í unikátní rostlinu. Staãí zajet za ·tûtí do obce RadouÀ. Zde najdete pfiírodní
památku s v˘skytem vstavaãe osmahlého a na opukov˘ch stráních najdete také koniklec
luãní a sasanku lesní. Od kvûtna zde najdete i vzácn˘ a silnû ohroÏen˘ vstavaã vojensk˘
(ãeskou orchidej).                                                                                                   adur

Zaãátky Asociace a Galerie kraslic v Libotenicích
âlánek pro ty, ktefií jsou blízko a pfiesto

nás neznají.
Mnozí z náv‰tûvníkÛ se nás ptají, proã

právû kraslice v Libotenicích? Jednoduchá
odpovûì, protoÏe tu byl pan Miroslav Kubi‰-
ta! V‰ichni ho v Libotenicích a okolí znali
a pamatují. Mûl rád lidovou tvorbu, zvlá‰tû
kraslice, které umûl mistrnû zdobit. Své
umûní si nenechával pro sebe, ale rád je
pfiedával dûtem. Zaãátky byly skromné. Nej-
dfiíve chodily k nûmu domÛ, ale to uÏ je veli-
ce dávno! Dnes jsou z tûchto dûtí dospûlí
lidé, ale tradice, tradice tu v Libotenicích zÛ-
stala. V roce 1998 jsme zaloÏili organizaci
Asociaci malífiek a malífiÛ kraslic âR. Prvním
místem pro scházení se, jsme získali v malé

místnosti v pfiízemí Obecního úfiadu v Libote-
nicích. Základem byla soukromá sbírka pana
Kubi‰ty. Mûl mnoho pfiátel mezi malífikami
a malífii kraslic z celé republiky, které oslovil
a stali se tak ãleny této Organizace. Ke vzni-
ku pfiispûl urãitou mûrou zánik Ústfiední lido-
vé umûlecké v˘roby (ÚLUV) v Praze v roce
1990. Byla to státní instituce, která podporo-
vala a rozvíjela v‰echny zpÛsoby lidové
umûlecké v˘roby. Najednou nastala situace,
Ïe malífiky byly osamûlé a docházelo k útlu-
mu jejich tvorby. ZaloÏením na‰í organizace
se v‰e obrátilo k lep‰ímu a sbírka se úspû‰-
nû rozrÛstala. Jako prioritu

jsme si stanovili pofiádání v˘stav, aby-
chom povûdomí o kraslicích pfiiblíÏili ‰iroké

vefiejnosti.
Postupem doby nám místnost na Obec-

ním úfiadû zaãala b˘t malá a tak v roce 2002
jsme dostali do pronájmu od obce Liboteni-
ce, samostatn˘ objekt, b˘valou hájovnu. Tu
jsme vlastními silami zvelebili a po roce,
v bfieznu 2003, otevfieli GALERII KRASLIC,
pfiístupnou vefiejnosti po cel˘ rok. Je tam ce-
loroãní v˘stava kraslic, v‰ech druhÛ tradiãní-
ho zdobení, od maléreãek z celé republiky.

Pro náv‰tûvníky je pfiipraven i skromn˘
obchÛdek s kraslicemi a dal‰ími drobn˘mi
suven˘ry. Galerie slouÏí pro pravidelné
schÛzky ãlenÛ Asociace, pro pofiádání kurzÛ
malování kraslic a dal‰í kurzovní ãinnost na
rÛzná témata.              Ludmila Kubálková

Co nás ãeká na zahradû?
Zahrádkafiení je nejlep‰í zpÛsob rela-

xace. Jsme na ãerstvém vzduchu, obãas
si dáme i do tûla a jako vedlej‰í „benefit“
je ãerstvá zelenina z vlastní zahrádky,
která chutná více, neÏ ta kupovaná. Za-
hrádkafiení je i jakousi drogou, zkou‰íme
stále nûco nového, uãíme se nov˘m
vûcem, v souladu s pfiírodou, kterou mu-
síme respektovat. Zde je struãn˘ návod,
co mÛÏete na sv˘ch zahradách v nastá-
vajícím období dûlat.

B¤EZEN • Zelenina - Zaãátkem bfiezna
sejeme kofienové zeleniny (mrkev, petrÏel,
pastinák). Doma do misek je‰tû provedeme
v˘sev paprik. Zakládáme foliové kryty a vy-
séváme semena raného zelí, kapusty, ked-
lubnÛ, salátu letního, pórku. V polovinû mû-
síce vyséváme na záhony fiedkviãku, podle
poãasí sázíme i cibulku sazeãku. Semena
rajãat vyséváme v tepl˘ch sklenících, nebo
doma do misek. Pfiipravíme si sadbu bram-
bor, mÛÏeme je sázet od konce bfiezna do
poloviny dubna do dobfie vyhnojené pÛdy,
do hlub‰ích brázd. • Ovoce - U jádrovin do-
konãíme prÛklest a zmlazení. Vysazujeme
ovocné dfieviny, broskvonû na poãátku ra‰e-
ní. Ty také postfiíkáme proti kadefiavosti listÛ.
U maliníku odstfiiháme dvouleté odplozené
pruty (pokud jsme to neuãinili po sklizni).
Koncem mûsíce oãistíme jahodník od za-
schl˘ch listÛ a pohnojíme. 

Okrasná zahrada - Po ukonãení mrazÛ
odkryjeme a ãistíme kvûtinové záhony.
Ukonãíme fiez révy. Koncem mûsíce odhrne-
me zem od kefiov˘ch rÛÏí, potom je fieÏeme
a pfiihnojíme.

DUBEN  • Zelenina - Poãátkem mûsíce
vysazujeme salát a ko‰Èálové zeleniny. Po-
zdûji v˘sev dfieÀového hrachu, ãervené fiepy
do fiádkÛ. • Ovoce - Hnojíme ovocné stromy,
ochráníme jablonû proti strupovitosti a padlí,
pfied kvûtem rozvûsíme do korun stromÛ
‰vestek i jabloní bílé lepové desky, které
slouÏí k odchytu ‰kÛdcÛ. • Okrasná zahrada
- Koncem mûsíce sázíme do kvûtinov˘ch
truhlíkÛ pestr˘ sortiment nádobov˘ch letních
kvûtin (mu‰káty, petúnie, fuchsie), které
chráníme pfied chladn˘m poãasím. Dosévá-
me trávu na prázdn˘ch místech.

KVùTEN • V‰e intenzivnû roste a bují.
Jedna z pranostik praví: „Chladné a veãerní
mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají“.
Jestli tomu bude i letos, to je‰tû uvidíme.
Nesmíme ale zapomenout na tfii ledové
muÏe, ktefií nám mohou zhatit i leto‰ní
úrodu. • Zelenina - Kolem 10. kvûtna, podle
poãasí, vyséváme okurky, pozdûji, do teplé
pÛdy fazol kefiíãkov˘. Po uplynutí nebezpeã-
n˘ch mrazíkÛ, vysazujeme sadbu rajãat,
paprik, celeru. • Ovoce - Sledujeme v˘skyt
m‰ic u ovocn˘ch stromÛ, které sají na nej-
mlad‰ích ãástech letorostÛ. K jejich regulaci

pouÏijeme osvûdãené insekticidy.  • Okras-
ná zahrada - Lze sázet na záhony pfiedpû-
stované nebo zakoupené letniãky a na okna
a terasy umístíme osázené nádobové rostli-
ny. Nezapomínáme zalévat a hnojit.

âERVEN • Zelenina - Máme plné ruce
práce. Okopáváme a plejeme záhonky. Sklí-
zíme vût‰í poãet zeleninov˘ch druhÛ. Rajãa-
ta vyvazujeme k opofie, vy‰tipujeme po-
stranní v˘honky a odstraÀujeme spodní na-
padené listy. Podle potfieby zavlaÏujeme
a hnojíme. Závlaha postfiikem (kropením) je
vhodná pro ko‰Èálovou a listovou zeleninu,
které vyhovuje vy‰‰í vzdu‰ná vlhkost. Pro
plodovou zeleninu (rajãata) je vhodnûj‰í zá-
vlaha podmokem. • Ovoce - StromÛm pro-
spívá mulãování posekané trávy ke kofie-
nÛm - sníÏí se odpar vody. Vylamujeme
nebo odfiezáváme zahu‰Èující letorosty
„vlky“.
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POZVÁNKY NA SPOLEâENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

POZVÁNKA NA
V¯STAVU KRASLIC
Srdeãnû zveme v‰echny na

9. v˘stavu kraslic 
do Kulturního domu

v Libotenicích, 
dne 19. - 20. bfiezna 2016, 

od 10 - 16 hodin.
Mimo vystaven˘ch kraslic,
budou i ukázky malování

kraslic, paliãkování
a háãkování.

Pfiijìte se v‰ichni podívat.

¤ÍPSKÁ POUË
22. 4. 2016 (12h) - 24. 4. 2016 (16h)
Tradiãní pouÈ k svátku sv. Jifií na úpatí hory ¤íp se koná za obcí

Rovné. Na akci nechybí fiada atrakcí, a to jak tradiãních, rodinn˘ch
i adrenalinov˘ch, ale také poslední „v˘kfiiky“ ze zahraniãí, pfiedev‰ím
z Nûmecka a Nizozemí. 

PouÈ doplní bohat˘ program v nûmÏ vystoupí umûlci rÛzn˘ch
ÏánrÛ pop, country, tramp, folk, ale také world music. Do programu
pouti se vrátila oblíbená prodejní v˘stava králíkÛ, drÛbeÏe a holubÛ
pofiádaná místní organizací âeského svazu chovatelÛ.

zdroj: Kudy z nudy

FARMÁ¤SKÉ TRHY V ROUDNICI NAD LABEM
Sezóna farmáfisk˘ch trhÛ v Roudnici nad Labem zaãíná v sobotu

9. dubna 2016 od 8 hodin. Farmáfiské trhy se budou konat stfiídavû
po 14ti dnech, stfiídavû s farmáfisk˘mi trhy v Litomûfiicích.

KLÁ·TERNÍ KLUB
Vyzkou‰ejte netradiãní klub (ãajovnu a ãítárnu) u kostela Naroze-

ní Panny Marie naproti gymnáziu. Dát si tu mÛÏete ãaj, kávu i nûco
dobrého k zakousnutí. V‰e je za dobrovoln˘ pfiíspûvek. Koupit si tu
mÛÏete také bylinky a ovoce z klá‰terní zahrady, fiemeslné a far-
máfiské v˘robky nebo knihy. Zatím mají otevfieno v pátek a v nedûli,
ale své sluÏby chtûjí roz‰ífiit. Klub má v plánu pofiádání koncertÛ
a ãajov˘ch kurzÛ. ■   ■   ■

Nenaplnûná láska
Na cestû z Doksan do Dolánek pod vrchem Skalkou stojí star˘

dub. Lidé mu fiíkají „umuãen˘ doubec“ a vypravuje se onûm násle-
dující povûst.

Bylo to tenkrát, kdyÏ klá‰ter doksansk˘ byl v plné slávû a bohat-
ství. NáleÏely mu ‰iré lány, vsi a mûsteãka kolem dokola, kam oko
dohlédlo. Abaty‰e klá‰tera i v mûstû Tfiebenicích, které klá‰teru ná-
leÏelo, porouãela. âasto pfiicházela i s pannami klá‰terními do Tfie-
benic, na které jako dnes z vysoka se dívá hrad. Tenkrát je‰tû také
na hradû bylo Ïivo a veselo. Star˘ rytífi zemfiel a mlad˘ vládce tepr-
ve Ïínku hledal. Na jedné náv‰tûvû abaty‰i v Tfiebenicích poznal ko‰-
Èálovsk˘ rytífi krásnou Angelinu, pannu klá‰terní. Zamilovali se a rytífi
pfiemluvil pannu, Ïe ji jako kdysi Bfietislav Jitku z klá‰tera unese.

Byla tmavá, hluboká jarní noc, kdyÏ rytífi z Ko‰Èálova vypravoval
se k jízdû za nevûstou. V‰e k svatebním hodÛm pfiipraviti poruãil
a vesele do sedla vyskoãil.

Radostnû jelo se mu zmlkl˘mi luãinami a nebylo dlouho po pÛlno-
ci, kdyÏ uvázav nedaleko klá‰tera svého konû, dal znamení pannû
Angelinû, Ïe na ni ãeká. Za chvíli se otevfielo okénko její cely a po
provazci, kter˘ dole drÏel rytífi, spustila se panna dolÛ.

V tom nedoãkav˘ kÛÀ zarÏál a prchající byli prozrazeni. V klá‰te-
fie nastal shon, zvony bily na poplach a pochodnû v nádvofií se rych-
le míhaly.

·patnû se bûÏelo koni s rytífiem a pannou v sedle po cestû ne-
cestû krajem neznám˘m a klá‰terní Ïoldáci jim byli v patách. Bo-
lestnû zabodávaly se koni ostruhy do bokÛ a ten napjal v‰echny síly,
rozletûl se do tmavé noci. Na stráni v bûhu klop˘tl, upadl a oba jezd-
ci pfies hlavu koÀovu se fiítili z pfiíkré stránû. V pádu narazili na dub
a oba se zabili.

Smutnû znûly klá‰terní zvony v Doksanech a na Ko‰Èálovû. Místo
svatebních, mûli hody pohfiební.

V souãasné dobû zbylo z dubu jen torzo. Dub zaãal odumírat po
úpravû silnice, kmen zavalil násep nové silnice. Kolem roku 2000
odumfiel. Pozdûji do‰lo k zpevnûní torza betonem.

z Povûstí Litomûfiicka

POVùST Z NA·EHO OKOLÍ VELIKONOâNÍ OMALOVÁNKY 

zdroj: www.predskolaci.cz



Bfiezen 2016 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

RECEPT 

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
Pracovní doba: pondûlí aÏ ãtvrtek: 8:00-15:00 pátek: 8:00-13:00

HROBECKÁ VLNA - Vydává Zastupitelstvo obce Hrobce v nákladu 250 ks • Vy-
chází 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.

Velikonoãní beránek
12 dkg másla, 12 dkg cukru, 4 Ïloutky, sÛl,

citronová kÛra, vanilka, 3 dkg droÏdí, 1/3
l mléka, 50 dkg mouky, 4 dkg rozinek, 4 dkg
mandlí, 3 dkg másla na formu, 3 dkg strou-
hanky, 2 dkg vanilkového cukru na posypá-
ní, 2 velké rozinky na oãi

Podobnû jako na mazanec mívala i na ve-
likonoãního beránka ze sladkého tûsta
kaÏdá hospodynû svÛj vlastní, peãlivû tajen˘
recept. Podle tohoto po generace osvûdãe-
ného návodu staãilo umíchat v míse do pûny
máslo, pfiidat sÛl, cukr, Ïloutky, citronovou
kÛru, mouku, vlaÏné mléko a vypracovat
stfiednû tuhé tûsto. Do tûsta se vmíchaly ro-
zinky, loupané sekané mandle a kvásek.
V‰e se dÛkladnû promíchalo a dalo vyky-
nout na teplé a klidné místo. Forma na be-
ránka se vymazala máslem, vysypala strou-
hankou a vykynuté tûsto se do ní opatrnû za
pomocí dfievûné mûchaãky urovnalo. Chvíli
se nechalo ve formû odpoãinout. Forma se
uzavfiela a beránek se dal péci do dobfie vy-
hfiáté trouby. Mezi peãením se forma obra-
cela, aby tûsto rovnomûrnû rÛÏovûlo. Peãe-
n˘ beránek se opatrnû vyklopil, dal na
ubrousek, oãi se udûlaly z rozinek a je‰tû
teplá figurka se posypala vanilkov˘m cu-
krem. Kolem krku se beránkovi vázala
ozdobná pentliãka s rolniãkou.

Valburga Vavfiinová, 
Malá encyklopedie Velikonoc

V SOBOTU 14. KVùTNA 2016 PRO VÁS OBEC HROBCE
P¤IPRAVILA ZÁJEZD NA ZÁMEK V ZÁKUPECH. 

V tento den na zámek pfiijede císafi Ferdinand V. Dobrodiv˘ a jeho manÏelka císafiovna Anna Karolína Savojská na letní pobyt. 
Po cel˘ den je pfiipraven˘ bohat˘ kulturní program pro dûti i dospûlé. Prohlídka zámku s kost˘movan˘mi prÛvodci.

Cena zájezdu je pro obãany HrobcÛ a RohatcÛ 100 Kã (v cenû je doprava i vstupné na zámek). 
Pro ostatní je cena 150 Kã (v cenû je jen doprava). Pfiihlásit se mÛÏete na Obecním úfiadû v Hrobcích nebo na po‰tû 

u paní Vonostránské. Pfiihlá‰ky jsou závazné a pfiijímají se jen do vyãerpání poãtu míst v autobuse. 
Proto se nezapomeÀte pfiihlásit v ãas, aby na Vás zbylo místo! S pfiihlá‰kou je potfieba zaplatit i cenu zájezdu. 

Odjezd je v 8.30 hod z návsi v Hrobcích a v 8.40 hod 
od autobusové zastávky v Rohatcích. Pfiedpokládan˘ návrat v 16 hod.

■ Místní poplatek za komunální odpad v roce 2016 v obcích
Hrobce a Rohatce je 600,- Kã na osobu.
■ Svoz komunálního odpadu je v roce 2016 kaÏd˘ sud˘ t˘den
v úter˘.

■ Místní poplatek za prvního psa v roce 2016 v obcích Hrobce
a Rohatce je 100,- Kã, za druhého a kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ
drÏitele ãinní poplatek 120,- Kã.






