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V HROBCÍCH A ROHATCÍCH DĚTI OPĚT SLAVILY „SVŮJ“ DEN

VYCHÁZKOVÁ CESTA NA 
KOPEC BULF

Jak jsme již občany obsáhle infor-
movali v minulém čísle, začne re-
alizace projektu Vycházkové cesty 
na kopec Bulf. Jde o obnovení cesty 

na pozemcích ležících na jižním a 
západním okraji obce Hrobce. Po-
zemky jsou tvořeny zčásti stávající 
polní cestou směřující od západního 
okraje obce na kopec Bulf. Tato ces-
ta je nyní používána zemědělskou 
technikou a pracovníky telekomuni-
kací jako přístupová cesta k vysílači 
na kopci. Na zhotovitele akce pro-
běhlo výběrové řízení a z něj vze-
šla vítězná firma, která bude práce 
realizovat. Nejlepší nabídku podala 
společnost Gardeline s.r.o. a již s ní 
byla podepsána smlouvu o dílo. 
Práce začnou v měsíci srpnu. Obec 
si od projektu vycházkové cesty i 
nového parku slibuje jednak zvý-
šení atraktivity a přístupnosti okolní 
krajiny pro místní obyvatele i turisty, 
jednak se docílí přidání roztrouše-
né zeleně do volné krajiny. Projekt 
je financován z prostředků Státního 
fondu životního prostředí v rám-
ci Operačního programu Životního 
prostředí z prioritní osy 6 – Zlepšo-
vání stavu přírody a krajiny (ERDF).  
(red)

Kvůli nepřízni počasí na konci května, byl 
původní termín otevírání Tropicany přesu-
nut na 13.6. 2014. Účast byla velká a pro 
všechny, kteří přišli na slavnostní zahájení 
sezóny Klubu Tropicana, byla připravena 
zdarma ochutnávka masa. O hudbu se celý 
večer staral DJ Ujín. 
Klub Tropicana plánuje od 28. 6. pořádat 
každou druhou sobotu pro své hosty akce. 

Tropicana opět ožila

31. 5.a 1.6.2014 čekal na naše hasiče 
perný víkend. Program „3v1“začal v so-
botu od 13 hodin, kdy se konal fotbalový 
zápas Srandamač Hrobce vs. Rohatce. 
Samotný zápas byl pojat v přátelském 
duchu a i přesto, že to místy bylo v dob-
rém vyhecované. Před soubojem se druž-
stva vyfotila, tak aby si každý mohl zápas 
v budoucnu  připomenout. Fotbalový 
zápas skončil nakonec 3:1 pro Hrobce.  
Nejstarším hráčem zápasu byl p. Trčka 
v týmu Hrobce, což vzbudilo velký respekt.  
Po zápase, který skončil okolo 15 ho-
diny, áčkové a ženské hasičské druž-

stvo provedlo ukázku požárního úto-
ku. Následně hasiči připravili Dětský 
den, kde si děti mohli zasoutěžit.  
Od 18 hodin se začalo připravovat hřiště na 
noční hasičské klání, které mělo začít od 
22 hodin v rámci XVIII. ročníku Krušnohor-
ské ligy. Samotného závodu se zúčastnilo 
33 družstev (23 mužských a 10 ženských 
družstev), což je největší počet soutěžních 
družstev za poslední léta. Soutěžilo se na 
sklopné terče, takže družstva mohla před-
vést ty nejlepší výkony. To se nakonec po-
tvrdilo, kdy diváci mohli vidět krásný útok Ji-
nolic v čase 16,99s. Domácí áčko skončilo 

na 8. místě s časem 18,90s a béčko nako-
nec vybojovalo 11. místo s časem 20,68s. 
V neděli se hasiči opět nezastavili, jelikož 
je čekal další domácí závod. Tentokrát od 
10 hodin začala hasičská soutěž v rámci 
IV. ročníku Podřipské ligy. Tady už po prv-
ním závodu bylo favoritem naše áčko, které 
to i potvrdilo svými dvěmi prvními místy. V 

Kategorii TOP s časem 18,41s a v katego-
rii ŘÍP s časem 16,12s. Béčko obsadilo v 
kategorii TOP 5 místo s časem 22,31s a 
v kategorii ŘÍP 3. místo s časem 19,83s. 
Ženské družstvo skončilo nakonec v ka-
tegorii TOP 6. místo s časem 30,59s a v 
kategorii ŘÍP na 4. místě s časem 23,08s. 
Autor: Pavel Novák

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PLNÉM NASAZENÍ

Oslavy Dne dětí byly v Hrobcích letos 
pojaty velmi originálně a na své si přišly 
všechny věkové kategorie. Vše vypuklo ve 
13 hodin přátelským fotbalovým zápasem 
Hrobce vs. Rohatce, místními nazývaný 
jako „srandamač“.  V 15:30 se ke slovu 
dostali dobrovolní hasiči, kteří přítomným 
předvedli ukázky požárního útoku. V 16 
hodin pak začal pravý Dětský den. Jako 

tradičně byl pro děti připraven skákací hrad 
spolu se spoustou soutěží odměňovanými 
sladkostmi. Po 18 hodině se nad hřištěm 
objevilo dlouho očekávané bonbónové le-
tadlo. Nejen pro děti, ale i pro dospělé to 
byla dechberoucí podívaná. Vrchol dětské-
ho dne v Hrobcích byl zakončen již tradiční 
a populární pěnou. Na celé akci se podílel 
Sbor dobrovolných hasičů Hrobce, které-

mu za povedenou akci patří velké podě-
kování. 
Ve 22 hodin se dobrovolní hasiči ukázali 
na hřišti znovu – tentokrát na Nočních ha-
sičských závodech. V neděli 1. 6. ve svém 
soutěžení pokračovali. Hrála se totiž Pod-
řipská liga.
Dětský den v Rohatcích se konal o den 
později, tedy 1. června u Kale. Ani zde ne-

chyběl bezpočet různých atrakcí, kde děti 
mohly ukázat svoji zručnost a soutěživost. 
Za to byly odměněny ať již sladkými, tak i 
věcnými drobnými odměnami. Dětský den 
byl zakončen příjemným posezením u opé-
kání buřtů. Za koordinaci a zorganizování 
dětského dne v Rohatcích patří poděková-
ní paní Červenkové, Matouchové, Ředino-
vé, Trhlínové a panu Klesniakovi. 

Volby do evropského parlamentu se usku-
tečnily v ČR ve dnech 23. – 24. 5. 2014. 
V ostatních státech EU se konaly volby 
v termínu od 22. do 25. 5. V České republi-
ce se volilo 21 poslanců z celkového počtu 
751 evropských poslanců. Předpokládaná 
nízká účast voličů v těchto volbách se po-
tvrdila. V ČR přišlo k urnám pouhých 19,5 
procenta voličů, což je druhá nejnižší účast 
v EU. Nejméně voličů přišlo volit na Sloven-
sku. Naopak nejvyšší účast voličů zazna-
menaly státy Itálie a Belgie. 
Vítězem voleb do Evropského parlamentu 
bylo v České republice hnutí ANO. Získalo 
16,1 procenta hlasů a 4 mandáty. Těsně na 
druhém místě skončila TOP 09 a Starosto-
vé s necelými 16 procenty. Až třetí je nej-
silnější vládní strana ČSSD, která dostala 
přes 14 procent hlasů. 
Účast ve volbách v Hrobcích (15,38 %) a 
Rohatcích (15,88 %) byla ještě nižší, než 
byl celorepublikový průměr. V Hrobcích 
vyhrála strana ČSSD s 12 % hlasů, za ní 
KSČM s 10 %, následovaná Piráty (8 %), 
ANO (7 %), Svobodní (6 %) a TOP 09 (6 %). 
V Rohatcích zvítězila strana TOP 09, kterou 
podpořilo 25 % voličů, na druhém příčce se 
umístila strana Tomio Okamuru s 22 % hla-
sů , 14 % voličů dalo svůj hlas Pirátům, 11 
% straně KSČM a 7% straně LEV. 

Výsledky voleb do 
Parlamentu EU

HROBCE – Místní akční skupina Podřipsko 
v červnu pořádala otevřené diskuze s obča-
ny. V následujících letech (2014 – 2020) má 
totiž příležitost přivádět do regionu finanční 
prostředky z fondů Evropské unie a to nad 
rámec běžných dotací rozdělovaných minis-
terstvy a kraji. Předtím ale musí vypracovat 
vhodnou strategii rozvoje regionu, k čemuž 
přizvala i občany jednotlivých obcí. Otevře-
ná diskuze neminula ani hrobecký kulturní 
dům. Konala se ve středu 25. června. Popo-
vídat si o případných dotacích přišlo okolo 

dvaceti lidí. Přítomní vznesli návrh na zvýše-
ní podpory místního fotbalu, z publika zazněl 
názor, že „lidé, kteří sportují, nefetují.“  Řeč 
byla i o biokoridoru, který se nelíbí místním 
podnikatelům a jeden z účastníků diskuze si 
rovněž vzpomněl na myslivce – prý by také 
zasluhovali větší podporu.  
Teď, po veřejných diskuzích s občany, je na 
řadě sběr projektových záměrů prostřednic-
tvím formuláře, který je na webových strán-
kách MAS Podřipsko.  
                        AUTOR: Kateřina Hutyrová

V Hrobcích se diskutovalo s MAS Podřipsko 

Fotbalisté SK Hrobce postoupili do Kraj-
ského přeboru. Do příštího čísla připra-
vujeme obsáhlou reportáž o tomto mimo-
řádném sportovním úspěchu hrobeckého 
klubu.

Noční osvětlení 
kaple v Hrobcích
V rámci úpravy návsi v Hrobcích byla 
osvětlena místní kaplička. Ve spo-
lupráci s firmou Gusto Energy byla 
v podstavci nové lavičky umístěna LED 
lampa, která v noci osvětluje tuto stav-
bu. Plánuje se také noční nasvícení 
kaple Všech svatých v Rohatcích. Zde 
bude osvětlení umístěno po dokončení 
venkovního pláště kaple. (redakce)

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu,

vzduch a přírodu
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KULTURNÍ TIPY
16.8. Neckyáda  12 – 19 hod Tropi-
cana 
30.8. Rozloučení s prázdninami So 15 
– 21.00 hod Hřiště 
06.9. Povídání o pejskovi a kočičce  
So 16 – 17 hod KD 
13.9. Vítání občánků So 15 – 17 hod 
KD 
04.10. Tři prasátka So 16 – 17 hod KD 
10.10. Volby komunální Pá 14 – 22 
hod KD 
11.10. Volby komunální So 08 – 14 hod 
KD

OFF ROAD DRÁHA PRO MODELY AUT TAKÉ V ROHATCÍCH

Oldřich Teger byl obecním kronikářem 
ustanoven 24. února 1939. Jmenovaný 
byl učitelem ve škole v Libotenicích. Zá-
pisy do roku 1939 jsou vypsány z kronik 
sousedních obcí, z kroniky železniční sta-
nice v Hrobcích, z časopisů nebo z vyprá-
vění Josefa Klementa a Josefa Mlezivy. 
Roku 1784 byly domy označeny popisný-
mi čísly a obec byla z farnosti roudnické 
přičleněna k farnosti libotenické.
1854 – občané z Hrobec platili učiteli do 
Libotenic za své dítky školné a to 2, 2 ½  
a 3 krejcary ve stříbře na 1 rok. Za chudé 
platila obec a mimo to ½ korbel žita v pe-
nězích průměrné ceny.
1874 -  v tomto roce měla osada 12 popis-

ných čísel a to: 6 rolnických usedlostí, 5 
domků, 1 domek obecní – pastoušku, kde 
byl dříve ovčinec.
1875 – opravil Jan Mleziva obecní kaplič-
ku, kdy dřevěná věžička byla nahrazena 
zděnou. Při stavbě vížky spadl Jan Mle-
ziva z nejvyšší podlahy lešení přičemž  
vyvázl bez jakéhokoli úrazu. Obraz, který 
visí nad oltářem v kapli znázorňuje Matku 
s Kristem, darovaný paní Annou Havrán-
kovou z čp. 4.
1881 – byl schválen rozpočet na stavbu 
školy v Libotenicích v částce 13 818 zla-
tých a 54 krejcarů z čehož připadlo na 
Hrobce 1 232 zlatých a 78 krejcarů. Téhož 
roku shodili hoši z loďky do Labe svého 

druha Antonína Klementa, pozdějšího ma-
jitele domu čp. 22 (provedl to holič Jůna). 
Zedník Jan Mleziva, který právě stavěl 
v čp. 2 chlévy tonoucího zachránil. 
1892 – pod Bulfem na poli nad „Studán-
kou“ postřelil se Vít Hrdlička z čp. 3, který 
tomuto zranění po 8 dnech podlehl. 
1895 -  František Kubeš plaval na ledové 
kře ze Židovic až do Kopist. 
Při plavení koní v Labi utonul kočí z čp. 32 
Bengl z Roudnice nad Labem.
1910 – byl založen v obci Sbor dobrovol-
ných hasičů po dvouletém předchozím 
jednání. Roku 1909 byla zakoupena ha-
sičská stříkačka se 120 m hadic.

Autor: Martina Frídová

NAHLÉDNUTÍ DO KRONIKY KRONIKÁŘE OLDŘICHA TEGERA

1) Nejvyšší horou Českého středohoří, 
s výškou 836,5 m.n.m. je
a) Lovoš
b) Milešovka
c) Sedlo

2) Bcalel ben Sinai, synovec známého rabína 
Löwa, je pohřben na židovském hřbitově v
a) Roudnici nad Labem
b) Štětí – Radouni
c) Úštěku

3) Největší zachovalá obytná roubená stav-
ba v Čechách, ležící v blízkosti Bobřího po-
toka, se nachází v
a) Zubrnicích
b) Kravařích
c) Chotiněvsi

4) V dutinách ohraničených čedičovými bal-
vany a vlivem dokonalého utěsnění slehlými 
zvětralinami se led a sníh až do pozdního 
jara a léta udržuje na vrchu

a) Hradiště
b) Holý vrch
c) Plešivec

5) Sady šperků Ulriky von Levetzow, man-
želky básníka Johanna Wolfganga Ghöte, si 
můžeme prohlédnout v Muzeu českého gra-
nátu, který se nachází v
a) Třebívlicích
b) Třebenicích
c) Lovosicích

6) Nejvyšší vodopád Českého středohoří 
s výškou 12 m je
a) Budovský vodopád
c) Stříbrnický vodopád
c) Vaňovský vodopád

7) Nejstarší meteorologická observatoř 
v ČR, která před pár lety oslavila 100leté vý-
ročí vzniku, se nachází na
a) Milešovce
b) Lovoši

c) Sedle

8) Nejvyšší betonovou stavbu v ČR s výškou 
223 m je vysílač
a) Žižkov
b) Buková hora
c) Krašov

9) Nejmladší skanzen v Čechách, založený 
v roce 1997, najdeme v
a) Zubrnicích
b) Kravařích
c) Třebušíně

10) Nejstarší strom u nás tzv. „Oldřichův 
dub“, jehož stáří se odhaduje do 11. století, 
kdy se kníže Oldřich pod tímto stromem se-
tkal se selkou Boženou, nalezneme v 
a) Stadicích
b) Budyni nad Ohří
c) Peruci

Kvíz - Jak znáš přírodní a kulturní památky 
Českého středohoří, aneb tipy na letní výlety

1b, 2a, 3b, 4c, 5b, 6c, 7a, 8b, 9a, 10c

Výsledky fotbalových zápasů
3. 5. 2014 FK Česká Kamenice : SK Hrobce-Roudnice n.L. 3:2 np
10. 5. 2014 SK Hrobce-Roudnice n.L. : FK Trávčice 3:1
17. 5. 2014 FK Jiskra Velké Březno : SK Hrobce-Roudnice n.L.1:2
24. 5. 2014 SK Hrobce-Roudnice n.L. : ČSAD Libouchec 1:0
31. 5. 2014 FK Jílové : SK Hrobce-Roudnice n.L. 1:2
7. 6. 2014 SK Hrobce-Roudnice n.L. : FK Rumburk 6:1
14. 6. 2014 SK Plaston Šluknov : SK Hrobce-Roudnice n.L.  5:2

Za obcí, na místě bývalé rohatecké skládky, 
vznikla za pomoci místních nadšenců RC 
offroad dráha pro provoz modelů automobi-
lů v měřítku 1:8 řízených rádiem. Myšlenka 
výstavby trati vznikla před 4 lety, kdy parta 

nadšenců hledala místo, kde by svůj koníček 
mohla provozovat.  Při svém hledání narazili 
na odlehlý pozemek, na kterém by svým ko-
níčkem nikoho nerušili. Pozemek, jehož vlast-
níkem je obec, si modeláři od obce pronajali. 

Při stavbě se využila navážka zeminy, ze které 
se půl roku intenzivně tvořili a upravovali kop-
ce a struktura celé dráhy. Trať je postavena 
v měřítku 1:8.  „První dva roky jsme na trať jez-
dili s krumpáčem a lopatou a trať upravovali 
a závoděním odzkušovali. Trať neustále rozši-
řujeme, v loňském roce přibyla další zatáčka, 
most a tribuna, tak aby byl lepší přehled nad 
tratí. Plánujeme ale také trať rozšířit dále za 
tribunu.“ řekl Michal Fujera, jeden z pěti zakla-
datelů. Nutností je neustálá údržba prostoru, 
který je potřeba každých 14 dní posekat.
S modely aut si přijíždějí zazávodit i roudničtí 
a litoměřičtí modeláři. „Nás stálých, kteří tady 
pro radost závodíme je 4 až 5, neustále ale 
sháníme někoho dalšího, kdo by se k nám 
přidal.“ doplnil Michal Fujera. Dráha byla po-
stavena pro radost, bez prozatimních ambicí 
pořádat oficiální závody. Zakladatelé doufají, 
že se trať stane vyhledávaným místem všech 
zájemců o tento druh sportu. Již nyní je celý 
prostor oproti svému původnímu stavu k ne-
poznání. Všem, kteří se na realizaci podíleli, je 
nutné vzdát „hold“ za dobře odvedenou práci.
Za oficiální, větší tratí mohou nadšenci tohoto 
sportu vyrazit také do Teretína, kde se jely i 
závody mistrovství České republiky. 
                                  Autor: Martina Frídová

V sobotu 17. května 2014 v Hrobcích startovala automobilová rallye o Českomoravský 
pohár, které se zúčastnila téměř stovka sportovních automobilů z České republiky, Polska 
i Německa. Soutěžní trasa začínala v ulici Lipová, odkud automobily pokračovaly ve své 
trase do Libotenic a Oleška. Akce odstartovala kolem 9 hodiny ranní a kvůli nepřízni počasí 
byla v 15 hodin ukončena. Přestože počasí v odpoledních hodinách soutěži moc nepřálo, 
sešel se v Olešku velký počet diváků, kteří přišli závodníky podpořit a podívat se na zá-
vody, které se v této trase jely historicky poprvé. Účast diváků v Hrobcích byla o poznání 
menší, přesto se našli fanoušci, kteří si tuto ojedinělou událost nenechali ujít. 

Hrobcemi projelo 5. ročník 
Rallye České středohoří

V polovině května se paní učitelky vydaly 
s dětmi na výlet do ZOO v Děčíně. Počasí 

výletu naštěstí přálo. V ZOO si děti mohly 
prohlédnout více než 147 druhů zvířat, které 

zoologická zahrada v Děčíně chová. 
V prostorách zahrady se děti nejvíce vyřádily 
v „Opičím parku“, který je plný různých atrak-
cí. Kromě samotné zahrady, která se nachází 
na vrchu Pastýřské stěny, navštívila školka i 
terária, která sice jsou součástí ZOO, ale na-
chází se ve městě mimo areál zahrady. Výlet 
za zvířátky byl pro děti velikým zážitkem a 
všichni si tento den náležitě užili. 
Poslední květnový den proběhl ve školce ve 
znamení oslavy Dne dětí. Pochopitelně ne-
chyběli soutěže s odměnami, tanec ani hud-
ba. Tento den počasí dětem moc nepřálo a 
tak soutěže plné sladkých odměn proběhli 
uvnitř školky. Dětem to ale vůbec nevadilo. 
24. června si děti s paní učitelkami připravily 
pro své nejbližší besídku, která se jmeno-
vala „Škola zvířátek“. Děti hrály s úžasným 

nasazením a s chutí a nadšením předváděli 
předváděly pásmo písní a různých pohybově 
tanečních pásem a her. Z představení byli 
nadšeni nejen rodiče, ale i rozvětvené příbu-
zenstvo, které doprovázelo naše účinkující. 
Na besídku se přišlo podívat téměř 70 lidí. 
„Vystoupení bylo odměněno velkým potles-
kem a pochvalou. Pro nás pedagogy to vlast-
ně byla ta největší odměna  a ohodnocení 
naší práce.“ uvedla ředitelka školky Marcela 
Pinková.
O dva dny později byl pro děti připraven výlet 
vlakem do Opárenského údolí. Počasí na vý-
let bylo ideální a děti si do sytosti užily hřiště 
s houpačkami, lanovkou a jinými atrakcemi. 
V Černodolském mlýně dopřály paní učitelky 
dětem výbornou jahodovou zmrzlinu. Návrat 
domů byl opět vlakem. 

DĚTI ZE ŠKOLKY VYRAZILY DO ZOO V DĚČÍNĚ

Kaplička v Hrobcích 
nově osvětlena
Pozornosti se dostalo také kapličce v Hrob-
cích, která byla 27. května za pomoci Lu-
boše Matka, Václava Víta a Jardy Jelínka 
osvětlena. Světlo bylo zabudováno do zdě-
ného patníku, tak aby osvětlovalo západní 
stranu kapličky. Osvětlenou kapličku, mo-
hou obyvatelé nebo hosté mířící do Tropi-
cany obdivovat po setmění každý den. 

Vítání prázdnin se vydařilo
Obec Hrobce, SK Hrobce a SDH Hrobce 
společně uspořádali na fotbalovém hřišti v 
Hrobcích pro děti i dospělé Vítání prázdnin. 
Pro děti byly připravené jak typické dětské 
soutěže, tak tentokrát se zabavili i starší, 
když se na chvilku mohli stát vojákem. Ter-
čem jim při střelbě z airsoftových samopalů 
byly nafukovací balonky. Novinka zauja-
la nejen děti, ale dle očekávání si střelbu 
zkoušeli i dospělí. Jedním z pořadatelů byli 

velmi aktivní hrobečtí dobrovolní hasiči a 
nemohla tak chybět v současnosti velmi 
oblíbená pěna. I když se hlavně jednalo 
o vítání prázdnin a zábavu pro děti, orga-
nizátoři tentokrát mysleli i na rodiče, kteří 
mohli ochutnávat "kotlíkové" dobroty od 
Martina Doležila. Ve večerních hodinách 
se děti dočkaly také ohňostroje, který tak 
definitivně zahájil dvouměsíční odpočinek 
dětí od školy. 


