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âTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ PRO OBâANY OBCÍ HROBCE A ROHATCE

Rohatce slaví 790 let
VáÏení spoluobãané,
v leto‰ním roce oslavíme 790 let od 1. písemné zmínky o Rohatcích. Proto bych
vás, souãasné i b˘valé obãany RohatcÛ
a HrobcÛ, ale také v‰echny dal‰í pﬁíznivce
na‰í obce, chtûl touto cestou pozvat dne 30.
ãervence 2016 do Rohatec, kde probûhnou
oslavy leto‰ního v˘roãí.
Pﬁi událostech tohoto typu se kaÏd˘ ãlovûk
na okamÏik ohlédne za minulostí místa, kde
Ïije, a tím i za minulostí svojí. Je lidskou pﬁirozeností zapomínat na nepﬁíjemné nebo ‰patné záÏitky a naopak si pamatovat ty pﬁíjemné.
Pevnû vûﬁím, Ïe právû na obcí poﬁádané
oslavy budeme je‰tû dlouho v‰ichni v dobrém vzpomínat, jako na pﬁíjemnû proÏit˘ den
v kruhu sv˘ch znám˘ch, pobavíme se pﬁipraven˘m programem a spoleãnû zavzpomínáme.

V dopoledních hodinách odstartujeme
program na plácku v parku fotbalov˘m utkáním svobodní proti Ïenat˘m, zápasy dûtsk˘ch t˘mÛ a ukázkou zásahu druÏstva mlad˘ch hasiãÛ Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
Hrobce.
Odpoledne u pomníku padl˘ch pﬁi ãeské
státní hymnû uctíme památku muÏÛ, kteﬁí
poloÏili Ïivot za na‰i vlast v 1. a 2. svûtové
válce.
Po vzpomínkovém aktu slavnostnû zahájíme v˘stavu o historii Rohatec v knihovnû
v pﬁízemí budovy mateﬁské ‰koly.
Pomozte nám, prosím, s touto v˘stavou
zapÛjãením fotografií ãi jin˘ch dokumentÛ
(domovní listy, vysvûdãení, dokumenty ze
sv˘ch rodinn˘ch archivÛ) a pﬁedmûtÛ, které
se t˘kají lidí, dûní, domÛ a okolí Rohatec.
Budeme rádi, pokud nám fotografie ãi doku-

menty zapÛjãíte pﬁímo na v˘stavu, pﬁípadnû
jen pro ofocení ãi oskenování. Pﬁípravy v˘stavy a skenování fotografií budou probíhat
ve dnech 7., 14. a 21. ãervence vÏdy od 18
hodin v knihovnû v Rohatcích.
Je v‰ak moÏno domluvit jin˘ termín nebo
zaslat fotografie ãi dokumenty rovnou elektronicky na email info@hrobce.cz, pﬁedmût:
foto - Rohatce.
PﬁibliÏnû od pÛl ãtvrté zaãnou tradiãní Rohatecké soutûÏe „Rohatecká Lávka“ - pﬁehlídka pádÛ do rybníka a „O putovní Rohaãku“ - soutûÏ ve vaﬁení. Po vyhodnocení
obou soutûÏí, po osu‰ení úãastníkÛ Lávky
a po slehnutí bﬁich ochutnávaãÛ Rohaãky,
bude následovat taneãní zábava.
V‰em, kteﬁí se na pﬁípravách podílí za
na‰i obec velmi dûkuji. Také mi dovolte podûkovat Petﬁe Peﬁinové, Lucii KﬁíÏové a Karinû FraÀkové, bez kter˘ch by tato úÏasná
Vlna o Rohatcích nevznikla.
Tû‰ím se s vámi na vidûnou,
Vá‰ starosta Petr KﬁíÏ

Obec Rohatce - 790 let historie
Texty vychází z rohatecké kroniky
Za dávn˘ch vûkÛ spadala osada Rohatce
do kníÏectví PraÏského jsouc majetkem kníÏecím. KdyÏ král Vladislav II. na popud své
manÏelky Gertrudy z Babenbergu dal vybudovat v letech 1142-4 klá‰ter premonstrátek
u kostela Narození Panny Marie v Doksanech, daroval klá‰teru mnoho osad.
První zmínka o Rohatcích je v písemn˘ch
pramenech v konfirmaãní listinû doksanského klá‰tera z roku 1226, kdy král Pﬁe-

mysl Otakar I. potvrzoval klá‰teru v Doksanech drÏení statkÛ darovan˘ch jeho otcem
králem Vladislavem II. Text listiny t˘kající
se RohatcÛ v pﬁekladu zní: A tak, aãkoliv
byl piln˘ pﬁi sluÏbû bohu, ov‰em nejvíce,
pokud Ïiv byl, miloval Strahov a Doksany.
Z toho daroval doksanskému klá‰teru tyto
vsi: Doksany, Mury, Rohatce, Chvalín, Libotenice s pﬁívozem [...] Z uvedeného vypl˘vá, Ïe Rohatce byly majetkem klá‰tera
v Doksanech jiÏ od dob vlády krále Vladislava II., narozeného okolo roku 1110, ãesk˘m kníÏetem od roku 1140, králem od

roku 1158 a pochovaném 18. ledna 1174.
Darování potvrzuje je‰tû listina krále Jana
Lucemburského, daná témuÏ klá‰teru roku
1331.
Znovu jsou Rohatce zmínûny v listinû papeÏe ¤ehoﬁe X., kter˘ v roce 1273 konfirmuje doksanskému klá‰teru drÏené statky.
Pﬁi doksanském klá‰teﬁe zÛstaly Rohatce
aÏ do roku 1436, kdy byly císaﬁem Zikmundem zapsány obci mûsta Litomûﬁice. Asi od
roku 1460 patﬁila polovina vsi k panství
M‰ené. Pozdûji zase patﬁily k doksanskému
klá‰teru. Od nûj byla ves a dvÛr Rohatce

âervenec 2016

N 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

KaÏdé ãtvrtletí ve va‰í schránce

pﬁikoupeny v roce 1575 Vilémem z RoÏmberka k Roudnici. Rohatce
pak mûly stejné osudy jako Hrobce. Po smrti Viléma z RoÏmberka
(r. 1592) se vdova Polyxena z Pern‰tejna, jako drÏitelka Roudnice,
vdala v roce 1602 za ZdeÀka Vojtûcha Popela z Lobkowicz, pána
na Vysokém Chlumci, pozdûji pov˘‰eného do kníÏecího stavu.
Jeho potomci drÏeli zámek v Roudnici nad Labem jako centrum
rozsáhlého panství a hlavní rodové sídlo aÏ do doby krátce po roce
1948, kdy byl Maxmiliánovi z Lobkowicz státem vyvlastnûn. Od 1.
ledna 1981 byly spoleãnû s Ole‰kem pﬁipojeny k HrobcÛm (Ole‰ko se v r. 1990 osamostatnilo).

‰í v˘klad prof. Profouse v díle „Místní jména v âechách“ je ten, Ïe
jméno obce je pﬁezdívkou obyvatelÛ zdej‰ích, kteﬁí byli zvaní Rohatci. Podobného tvaru, jako by se ﬁeklo kulhavci ãi slepci. Toto pojmenování je dle prof. Profouse tedy hanlivé. K témuÏ názoru se pﬁiklání i historik ãesk˘ Franti‰ek Palack˘.

KRONIKA

Jak vypadal Ïivot v na‰í obci pﬁed sto lety, v dobû první svûtové
války, bûhem které zahynulo na rÛzn˘ch boji‰tích Evropy 16 na‰ich
obãanÛ? V rohatecké kronice se pí‰e:
„Dne 22. bﬁezna 1916, dal obecní úﬁad vysázeti na obecním pozemku zvaném Pod Masárnou 40 ks jabloní. Sad nazván v proslovu starosty obce Fr. Tachecího „Váleãn˘m sadem 1916“. ·kolní dûti
zapûly hymnu Zachovej nám Hospodine.“
Pozdûji toho roku uÏ kronikáﬁ zapsal:
„Státem zavedeny lístky na potraviny. Na osobu se poãítalo t˘dnû
1,47 kg obilí nebo 1,05 kg mouky. Obilí se smûlo mleti pouze na
mlecí v˘kazy. V záﬁí byly zavedeny bezmasé dny (pondûlí, stﬁeda,
pátek). Omezen prodej piva nejv˘‰e 1 l na osobu. Uhlí bylo povoleno jen na v˘mlat obilí.“
I v tûch nejtûÏ‰ích dnech, kdy na‰i pﬁedci nemûli na rÛÏích ustláno, se zástupci obce snaÏili o zúrodnûní okolí. Tûchto ãtyﬁicet jabloní jiÏ dávno zmizelo.
Dnes na‰í zemi na‰tûstí nehrozí potravinová krize. Osazování krajiny stromy, ovocn˘mi i jin˘mi, dûláme pﬁedev‰ím kvÛli Ïivotnímu
prostﬁedí. VÏdyÈ podle vûdeck˘ch v˘zkumÛ je v dne‰ní dobû polovina zemûdûlského pÛdního fondu ohroÏena pÛdní erozí. Na takto degradovan˘ch pozemcích se zhor‰uje úrodnost, kterou se zemûdûlci
snaÏí následnû nahradit zvy‰ováním dávek prÛmyslov˘ch hnojiv
a tím se dostávají do zaãarovaného kruhu. Po‰kozená pÛda má aÏ
nûkolikanásobnû hor‰í vodní retenci oproti pÛdû nepo‰kozené. Tak
jsme zase v dal‰ím zaãarovaném kruhu. V kruhu vyschl˘ch studen
z dÛvodu rychlého odtoku vody do vodoteãí. Ale také bohuÏel s tím
souvisejícím zvy‰ováním rizika záplav a povodní.
I proto se chci zasadit o obnovení takzvaného Váleãného sadu
1916. Sadu, kter˘ nejen pﬁispûje ke zdravûj‰í krajinû okolí na‰í obce,
ale také nám pﬁipomene, Ïe ne v‰e je i dnes bez práce. Vzdejme zároveÀ poctu na‰im pﬁedkÛm, pro které mûl, jak ãteme v kronice, Váleãn˘ sad 1916 velkou symbolickou hodnotu.
Lokalita Pod Masárnou se dle rohateck˘ch pamûtníkÛ nachází jihozápadnû od RohatcÛ. Obec zde vlastní pozemek p.ã. 418/26 k.ú.
Rohatce o rozloze 1 211 m2. Pojìte do toho s námi.
Petr KﬁíÏ

První svazek kroniky zdej‰í obce psal archiváﬁ BudyÀsk˘ Ant.
Janda v roce 1912. Zpûtnû se dostal aÏ do roku 1847. Druh˘ svazek kroniky zaãal psát roku 1928 Bohumil Hanu‰, kter˘ svou práci
kronikáﬁe ukonãil v roce 1944. Byly po nûm ale nalezeny poznámky
aÏ do roku 1950. Potom byl povûﬁen psaním kroniky Boh. Starãevsk˘, ten v‰ak nenapsal ani ﬁádky. AÏ teprve od roku 1969 zaãal psát
kroniku Josef Pelcman, kter˘ se pokusil dopsat ãasové mezery mezi
jednotliv˘mi díly. Tﬁetí díl kroniky pokraãuje od roku 1969. Josef
Pelcman vedl kroniku aÏ do ledna 1988, kdy zemﬁel na infarkt. Do
roku 1990 vedla kroniku manÏelka b˘valého kronikáﬁe paní Pelcmanová, která z dÛvodu nemoci nemohla ve psaní pokraãovat. Nov˘m
kronikáﬁem se stala Jitka Hlavsová. Ta vedla kroniku do roku 2002.
Dal‰ím kronikáﬁem se stal Petr Zika, kter˘ vede kroniku dodnes.
Souãasn˘ kronikáﬁ, Petr Zika, nerad mluví o sobû, o Rohatcích by
v‰ak mohl mluvit dlouhé hodiny. Kroniku vede s velkou peãlivostí
a po archivech a od pamûtníkÛ dohledává dokumenty a fotografie.
Sám ﬁíká, Ïe v Rohatcích není jediná pÛda, kde by nehledal zapomenuté poklady o historii obce. Díky této jeho zálibû mÛÏeme na
oslavách 790letého v˘roãí uspoﬁádat v˘stavu o Rohatcích a nabídnout i ostatním pohled do minulosti.
Celá kronika se vytváﬁí ve dvou vyhotoveních, nejprve do men‰í
knihy, která je k nahlédnutí u kronikáﬁe a poté do velké kroniky, která
je uchovávána v bezpeãí pro dal‰í generace.

ZÁKLADNÍ FAKTA
Obec Rohatce leÏí mezi soutokem Labe a Ohﬁe. Od Labe je vzdálena 2,5 km a od Ohﬁe 3,5 km. LeÏí na severním úpatí kopce zvaného „Na Horách“. NejbliÏ‰í mûsto, 5 km smûrem na jih, je Roudnice nad Labem. Do okresního mûsta Litomûﬁice je to 14 km smûrem
na sever. Obec má 219 obyvatel. Katastr obce mûﬁí 591 hektaru.
Vût‰inou je pÛda ‰edohnûdá, pod ní jsou jíl a opuka. âást katastru
má pÛdu písãitou.
Náves má okrouhl˘ tvar, coÏ svûdãí o prastarém osídlení. TotéÏ
dokazují i vykopávky, které byly uãinûny pode vsí pﬁi vybírání písku
na poli p. Malypetra v prosinci 1920, kde byly nalezeny asi 15 metrÛ
od silnice smûrem k Ole‰ku vlevo 3 lidské kostry, 2 popelnice a vût‰í
mnoÏství zlomkÛ. (máme fotku?) Obec sama, a právû hlavnû její pÛvodní ãást, se navíc rozprostírá v mírné úÏlabinû u zdroje pitné vody.

NÁZEV OBCE
Název obce je dle archiváﬁe Ant. Jandy z Budynû „rodov˘ od ãeledi zemana zdej‰ího Roha, ãili ãeleì jeho zove se Rohatci“. Novûj-

Obnovme spolu Váleãn˘
sad z roku 1916

POÎÁR
Dne 23. ãervence 1818 stihlo Rohatecké velké ne‰tûstí. Domkáﬁka Anna Pe‰ková, ã.p. 35, vaﬁila toho dne v poledne pro dítû polévku na ohni‰ti, naãeÏ po jídle ode‰la za robotou. Nad ohni‰tûm nacházel se na pÛl cihly zazdûn˘ zpuchﬁel˘ trám, kter˘ od rozdûlaného ohnû doutnaje se vzÀal a od nûho chytlo pak do‰kové stavení.
Pﬁi panujícím vûtru vyhoﬁela pak bezmála celá osada. Vyhoﬁelo
tehdy 36 popisn˘ch ãísel. PoÏár trval nûkolik dní.
Posledním rychtáﬁem Rohateck˘m byl roku 1847 Pavel Smolka ze
statku ã.p. 31. Do roku 1848 bylo v Rohatcích 48 domÛ a 285 obyvatel. V roce 1900 Ïilo zde 428 obyvatel bydlících v 62 domcích.

VELKÁ VODA V ROHATCÍCH
Na poãátku roku 1980 zaãal padat sníh, kterého napadlo ve 2
dnech 20 cm. Bûhem ledna je‰tû 15 cm pﬁipadlo a 30. ledna zaãala obleva s obãasn˘m de‰tûm. 8. února byla v dÛsledku zv˘‰ení hladiny vody o 350 cm nad normální stav pﬁeru‰ena plavba na Labi.
Uprostﬁed února následkem velké oblevy byla v celé obci ve sklepech voda 30 cm, nûkde i více. Obãané Rohatec byli nucení vodu
ze sklepÛ ãerpat. Po t˘dnu se sama z vût‰iny sklepÛ ztratila.

KAPLE V·ECH SVAT¯CH
V Rohatcích se nachází architektonicky vzácná barokní kaple. Vystavûna byla v roce 1744 podle návrhu Octavia Borgia z Litomûﬁic,
/ 2 /
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nákladem Doksanského preláta Benedikta Bayera z Plané.
Skládá se z kruhové pﬁedsíÀky a kruhové lodi, obû ãásti mají kopule a lucerny. Nad hlavní oltáﬁ za 40 dukátÛ Franti‰ek Xaver Palko
(téÏ psán jako Balko) vyhotovil velik˘ obraz Boha Otce se synem
a matkou BoÏí, a svat˘mi apo‰toly, sv. Vítem, Václavem a Norbertem. Ve zvoniãce byly zavû‰eny dva zvony - Jan (30 cm, 18 kg) byl
ozdoben obrazem Jana Nepomuckého s nápisem „ulit 1807 - pﬁelit
1906“ za opata Methoda Zavorala. V Praze ho vyrobil Arno‰t Diepolt. Za první svûtové války byl zabaven a v Rohatcích zbyl zvonek
zvan˘ sv. Rodina (40 kg, tón h2). Nov˘ zvon dal na vlastní náklady
ulít ze 70 kilo ãisté zvonoviny statkáﬁ na odpoãinku âenûk Kunygr.
Zvonek má obraz sv. Václava a nápis „Na památku rodiãÛ a manÏelky vûnuje âenûk Kunygr“. Nov˘ zvonek sv. Václav má tón a2.
Roku 1844 - Opravena byla znaãn˘m nákladem a velikostí jeho
milosti nejdÛstojnûj‰ího pana patrona opata Strakovského Dr. Methodûje Zavorala vzácná kaple V‰ech Svat˘ch v Rohatcích, která
Ïádné jmûní nemá a po pozemkové reformû ani nejdÛstojnûj‰í pán
patron nemá dostatek prostﬁedkÛ, aby peãoval náleÏitû o udrÏování
26 far a nesãetn˘ch kaplí. Vyhovûl prosbám zdej‰ího faráﬁe a povolil opravu kaple v Rohatcích, zb˘vá jen oprava pﬁekrásného mramorového oltáﬁe (umûl˘ mramor).
Pan âenûk Kunygr statkáﬁ na odpoãinku v Rohatcích dal znaãn˘m nákladem opravit kapliãku sv. Václava v Rohatcích a obraz sv.
Václava malovan˘ na dﬁevûné desce pﬁed 100 lety Libotenick˘m faráﬁem a znamenit˘m malíﬁem Hugonem Serykorou.
1914 - 3. 7. konalo se v kapli Rohatecké requiem za ãleny panovnického rodu.
1915 - 20. 6. konal se prosebn˘ prÛvod za mír z Chrámu v Libotenicích do kaple v Rohatcích.
1970 - kaple je ve zpustlém stavu. Na stﬁe‰e chybí ta‰ky, na malé
kopuli blízko zvonice roste tráva a kopﬁivy, okna jsou rozbitá. Svod
od bleskosvodu je 2 m nad zemí utrÏen od nevychované mládeÏe,
která se po nûm ‰plhá. Silniãní správa stále skládá písek na zimní
posypy k západní stûnû kaple.
6. 10. 2008 - pracovníci firmy zapoãali s opravou stﬁechy kaple.
Postupná oprava kaple probíhá dodnes.
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·KOLA
Rohatce byly pÛvodnû pﬁifaﬁeny k Dolánkám, aÏ teprve roku 1785
byly pﬁi upravení far pﬁidûleny z panství doksanského k faﬁe do Libotenic a tudíÏ se zmûnila i spádovost pro ‰kolní docházku. Av‰ak
pro vzdálenost a ‰patnou cestu v zimû nebo v de‰tích vydrÏovali si
obãané Rohatec takzvaného pokoutného uãitele a to v osobû Franti‰ka Nováka, jinak krejãího v chaloupce ã.p. 14.
Roku 1880 byly ãinûny pokusy o zﬁízení ‰koly, av‰ak vyznûly na
plano. KdyÏ se pak roku 1906 jednalo o roz‰íﬁení 4tﬁídní ‰koly v Libotenicích, dosáhla nespokojenost zdej‰ího obãanstva vrcholu,
takÏe se obecní zastupitelstvo usneslo a domáhalo se energicky
vlastní ‰koly. Obecná dvoutﬁídní ‰kola byla povolena v˘nosem c. k.
zemské ‰kolní rady ze dne 27. 4. 1906. Nová ‰kolní budova byla postavena bûhem roku 1907. Kolaudaãní prohlídka byla konána 27. 5.
1908 a v prosinci se konalo slavnostní vysvûcení ‰koly. Rozpoãet
i plán vypracovala firma Plechar˘ a Kohlik z Roudnice, která také
stavbu provedla. Rozpoãet byl na ãástku 41 848,- K. V rozpoãtu v‰ak
nebylo zahrnuto zaﬁízení a ohrazení budovy, tak obnos pﬁesáhl ãástku 50 000,- K. NeÏ byla budova ‰koly postavena, vyuãovalo se zatím
v hospodû ã.p. 51. Do nové ‰koly pﬁi‰lo 113 dûtí. Prvním ﬁídícím uãitelem byl Fr. Dobravsk˘. Po nûm do nové ‰koly nastoupil ﬁid. uã. Václav Tröster. Za zmínku stojí, Ïe v roce 1910 zaãal do zdej‰í ‰koly chodit také syn ﬁid. uã., Franti‰ek Tröster, kter˘ byl jako scénograf národního divadla v roce 1969 jmenován „Národním umûlcem“.
Na ‰kole pÛsobil od roku 1925 do roku 1931 vynikající uãitel a vzácn˘ a obûtav˘ ãlovûk ﬁídící uãitel Franti‰ek Lonsk˘. UÏ za rok po svém
pﬁíchodu na zdej‰í ‰kolu byl zvolen starostou obce, coÏ bylo také
trnem v oku tehdej‰ím mocipánÛm v obci. Tito také rÛzn˘mi Ïalobami
a doná‰ením pÛsobili na nadﬁízené politické a ‰kolské úﬁady, coÏ
mûlo za následek násilné pﬁeloÏení uãitele Lonského do JiÏní u Kamenice nad Lipou v roce 1931. LhÛta znûla do 24 hodin. Byl z toho
pláã po celé obci. Nebyly ani nic platné bouﬁlivé protesty z Roudnicka
z ﬁad pracujících i uãitelstva. V tehdej‰ích uãitelsk˘ch novinách protestoval také prof. Zd. Nejedl˘, L . ·toll, E. F. Burian a jiní.
1949 - za úãasti okr. ‰kol. inspektora Frant. Lonského, jeho pﬁátel
i obãanÛ z okolí byla 4. ãervence slavnostnû pojmenována ulice ku
HrobcÛm ulicí Fr. Lonského.
1941-2 - v tomto ‰kolním roce se v na‰í ‰kole poprvé vyuãoval nûmeck˘ jazyk.
1943 - od tohoto roku je ‰kola vzhledem ke klesajícímu poãtu ÏákÛ
místo dvoutﬁídní jednotﬁídní. V roce 1943 zde bylo 43 ÏákÛ.
1946 - z obce se odstûhovalo 36 rodin do pohraniãí po odsunut˘ch Nûmcích. Ve ‰kole to bylo znát, toho roku bylo 18 ÏákÛ. Následující roky se poãet ÏákÛ ustálil okolo 23 ÏákÛ ale na pﬁelomu 60.
a 70. let uÏ bylo ÏákÛ okolo 15.
1949 - v záﬁí byl zakoupen promítací zvukov˘ pﬁístroj a ve ‰kole
v pﬁízemí bylo zﬁízeno kino. Filmy opatﬁoval, vozil z nádraÏí v Hrobcích a promítal ﬁid.uã. Václav ·trébl. Kino se tû‰ilo velkého zájmu
obãanÛ.
1974 - chystá se generální oprava ‰koly, Ïáci spolu s uãitelkou dojíÏdûli do libotenické ‰koly. Opravy probíhají s pﬁestávkami pomalu

Mapa na zdi ‰koly z roku 1919
/ 3 /
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mÛ, rostlin, zvíﬁat a hmyzu, ale i na péãi o zvíﬁata a na pûstování
rostlin.

BOÎÍ MUKA NA UMRLâÍ CESTù
Vincent Kunygr a jeho manÏelka
Barbora postavili na cestû z Rohatec do Roudnice a do Libotenic
dva kamenné kﬁíÏe a dne 15.
bﬁezna 1839 podepsali pﬁed svûdky revers, jímÏ sebe a své nástupce zavazují kﬁíÏe v poﬁádku udrÏovati. KﬁíÏe tyto byly slavnû 6. ﬁíjna
1839 posvûceny.
2008 - ãlenové Klubu Rohateck˘ch BaráãníkÛ 14. záﬁí znovu postavili zniãen˘ kamenn˘ kﬁíÏek z r.
1839 na b˘valé umrlãí cestû do Libotenic. Od základu rozebrán, nivelizován a znovu postaven ze
ãtyﬁ pískovcov˘ch kvádrÛ. Vrcholov˘ kamenn˘ kﬁíÏek vytesán
z jednoho kusu pískovce. Podstavec pÛvodní. Kvádry byly opatﬁeny
symboly a nápisem „Ku cti a slávû
boÏí 1839 - 2008“. V útrobách kﬁíÏku byla uloÏena schránka o historii a souãasnosti této památky.

HO¤ENÍ KAL

a práce jsou nekvalitní. V‰ak ‰kolní rok 1976-77 byl zahájen znovu
v opravené budovû rohatecké ‰koly. Dﬁívûj‰í hlavní vchod byl zazdûn a na jeho místû je okno. Do pﬁízemí je vchod od severu, dﬁíve
to byl vchod do bytu ﬁeditele ‰koly. Do prvního patra je vstup ze
dvora od západu. Ve ‰kole, která je v pﬁízemí, uãí Jarmila Îilková
a má 15 ÏákÛ. Do prvního patra se pﬁistûhovala mateﬁská ‰kola z Libotenic. ¤editelkou byla paní Pinková.
1981 - Z rozhodnutí okresního ‰kolního inspektora byla jednotﬁídní ‰kola v Rohatcích od prvního dubna uzavﬁena. V tomtéÏ roce
do‰lo k uzavﬁení ‰kol také v Libotenicích, Îidovicích a v celé ﬁadû
obcí v celém okrese.
V pﬁízemí ‰koly byla z kanceláﬁe ﬁeditelky ‰koly úﬁadovna MNV
a ve tﬁídû byla umístûna knihovna. Domek ã.p. 18, kter˘ dosud slouÏil jako úﬁadovna a knihovna nabídlo MNV k prodeji. ·kolka v budovû zÛstala dodnes.
2013 - 1. ãervna bylo dokonãeno zateplení fasády ‰kolky, v˘mûny oken, vstupních dveﬁí a okapÛ.
2016 -V ãervnu dokonãena oprava stﬁechy a v˘mûna stﬁe‰ní krytiny.
V souãasné dobû je ﬁeditelkou mateﬁské ‰koly Hana Telecká
a uãitelkou Pavla Kavinová. ·kolku nav‰tûvuje 28 dûtí. Tématick˘
program pro dûti je zamûﬁen˘ na pﬁírodu, nejen na poznávání stro/ 4 /

Na místû dnes postaveného dûtského hﬁi‰tû
stával rybník, kterému se
ﬁíkalo Hoﬁení Kal. Byl
o rozmûru 20 x 20 metrÛ
s pﬁítokem ãtyﬁ kanálÛ
a stavidlem. Za druhé
svûtové války byl rybník
obezdûn kvádry z pískovce a strouha byla zatrubnûna.
Napravo pﬁed zvonicí
stávala studna a od ní
tekla voda do Horní Kale
a dále pak otevﬁenou
strouhou do Dolní Kale.
Po vybudování vodovodu v 80. letech bylo zábradlí uﬁezáno a cel˘
horní rybník byl zavezen
sutí, hlínou a oset travou.

BAÎINA - SLATINA
BlíÏe osady Rohatce nalézala se v dávn˘ch dobách rozsáhlá baÏina - Slatina, která byla teprve v roce 1830 doksanskou vrchností
zabrána a odvodnûna. Do té doby to byla zamokﬁená baÏinatá
louka a patﬁila pûti obcím, a sice RohatcÛm, Ole‰ku, LibotenicÛm,
HrdlÛm a Dolánkám.

POHOSTINSTVÍ A KULTURNÍ DÒM V OBCI
První hospodou v obci byla tzv. „krãma Perníãkovská“ ã. p. 13.
Nejstar‰í údaje o ní jsou dle archiváﬁe Ant. Jandy z roku 1654, kdy
byla prodána. PÛvodnû to byla krãma panská a byla krãmáﬁÛm pronajímána. Krãmáﬁi mûli povinnost odebírat pivo z panského pivovaru v Doksanech a také 13 dní roboty. Po vystﬁídání nûkolika majitelÛ koupili tuto hospodu manÏelé Tachecích ze Chvalína roku 1886.
Roku 1924 Josef Tachecí zemﬁel a po jeho smrti pﬁevzala hospodu
jeho dcera Márinka. Chodili sem hlavnû sedláci, místní i z okolí.
Nikde v okolí nebylo tak dobré doksanské pivo jako v Rohatcích
„U Márinky“. Star˘ ‰enk˘ﬁ Tachecí b˘val sládkem doksanského pivovaru, a proto s tímto pivem obzvlá‰tû umûl. Dost se zde také toãilo pﬁes ulici. Pﬁed 1. svûtovou válkou byl pﬁes ulici také kuÏelník.
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V této hospodû se poﬁádaly hasiãské plesy.
Druhá hospoda rohatecká byla v ã.p. 9. Nejstar‰í záznam a této
usedlosti je z roku 1654, kdy ji drÏel Martin Vinaﬁ. Po vystﬁídání nûkolika majitelÛ tam zﬁídil Fr. Sedlák v roce 1846 hospodu. V roce
1891 ji koupil âenûk Drábek, kter˘ hospodu v roce 1918 zru‰il.
V této hospodû byly v minulosti poﬁádány i kurzy tance.
Tﬁetí rohatecká hospoda byla pouze nûkolik let, a to na statku ã.p.
19. Nejstar‰í záznamy o tomto gruntû jsou z roku 1654, kdy byl drÏitelem Pavel Kﬁikava. Po vystﬁídání nûkolika majitelÛ koupil statek
v roce 1860 Fr. Ko‰Èál z Ole‰ka a zﬁídil tu roku 1867 hospodu.
V roce 1879 koupil tento statek p. Hromádka, kter˘ 1882 hospodu
zru‰il.
V poﬁadí ãtvrtá byla zde hospoda v ã.p. 51, kde ‰enkoval pﬁed
1.sv. válkou i krátce po ní Pavel Husák, kter˘ byl také nûjak˘ ãas
starostou. Po 1. sv. válce ji koupil Jan Gruncl, kter˘ byl ﬁezníkem
a provádûl tam také v˘sek masa. Pivo bral z Bohu‰ovického pivovaru. Do této hospody chodili pﬁeváÏnû dûlníci. Také se zde hrála divadelní pﬁedstavení.
Ve‰keré budovy statku ã.p. 23 a 21 kdysi majetku p. Josefa Kunygra, kter˘ v‰ak se toho po roce 1945 vzdal ve prospûch ãsl. státu,
koupila v létû roku 1969 Jednota spotﬁební druÏstvo v Roudnici nad
Labem k vybudování velkoobchodních statkÛ. V obytné budovû byla
dole hospoda a prodejna potravin. Od zaãátku listopadu ‰enkují
pivo v provozovnû Jednoty ã.p. 23 manÏelé Nejedl˘ch z Ole‰ka.
1969 - do této doby fungoval hostinec „U PechÛ“ v ã.p. 51. Dne
30. 6. se tam ale pﬁestalo ‰enkovat. Od 1. 7. se zaãalo prodávat lahvové pivo v b˘valé hasiãské zbrojnici u ‰koly. Tento provizorní stav
trval aÏ do podzimu tohoto roku.
1974 - v dubnu koupila obec od paní Pechové zdej‰í hospodu,
ã.p. 51. V budovû plánuje MNV vystavût spoleãenské místnosti
a budova bude slouÏit jako kulturní dÛm. MNV stále urguje zdlouhavé ﬁízení u ONV ve vûci rozhodnutí k pﬁestavbû kulturních místností v Rohatcích. ¤ízení bylo zahájeno v srpnu 1978 a pﬁedloÏena
byla 3x stavební dokumentace. V roce 1980 rada MNV konstatuje,
Ïe není pﬁedpoklad k uskuteãnûní zam˘‰lené opravy kulturních
místností v Rohatcích v akci Z s rozpoãtovanou ãástkou 480 000,Kã. Bylo doporuãeno, aby tato akce byla provedena údrÏbou. Vzhledem k tomu, Ïe budova znaãnû chátrá, je nezbytné provedení kompletní rekonstrukce budovy. Náklady byly hrazeny z rozpoãtu MNV
a práce byly provádûny svépomocí místních obãanÛ. Jiné v˘chodisko není, neboÈ hrozí zﬁícení stropÛ, kdyÏ do budovy zatéká. ¤ízením
prací byl povûﬁen ãlen rady Jaroslav ·pét a stavební dohled zabezpeãoval Jiﬁí Nov˘. 14. srpna bylo na zasedání MNV konstatováno,
Ïe jsou zabudována v‰echna nová okna a zakoupen stavební materiál. Práce postupují dle harmonogramu. Na stavbû pracuje o sobotách a nedûlích 12 aÏ 15 pracovníkÛ dobrovolnû. Do konce roku
byla rekonstrukce dokonãena. A jiÏ 16. 1. 1981 se konal v kulturním
domû první ples, kter˘ poﬁádal Svaz poÏární ochrany. Od té doby
bylo kaÏdoroãnû v kulturním domû poﬁádáno nûkolik plesÛ, vzdûlávacích a zábavních akcí pro v‰echny vûkové kategorie obce.
1979 - zdej‰í pohostinství „Jednoty“ pﬁevzal p. Imrich Schiller pﬁed
nímÏ se vystﬁídalo mnoho rÛzn˘ch lidí odjinud.
1982 - 30. bﬁezna bylo uzavﬁeno pohostinství v Jednotû. Pan Imrich Schiller, kter˘ zde dûlal vedoucího, dal v˘povûì. ProtoÏe Jednota nemûla jiného pracovníka, kter˘ by nastoupil do pohostinství,
zaãala skupina nûkolika obãanÛ toãit pivo a scházet se v objektu
kulturního domu. Nûkolik mûsícÛ zde toãil pivo Jar. ·pét. V srpnu
nastoupila do zdej‰ího pohostinství Olga Kolenská.
1991 - od ledna mûli v pronájmu pohostinství Jednoty manÏelé
Jelínkovi. V záﬁí 1991 pﬁe‰el objekt Jednoty do soukrom˘ch rukou,
a to vnukovi b˘valého majitele. Tento majitel pronajal pohostinství
a prodejnu potravin. JelikoÏ poÏadoval velké nájemné za prostory,
pﬁestûhovala se hospoda do kulturního domu a potraviny do tûlocviãny v b˘valé ‰kole.
1996 - do záﬁí mûl prodejnu potravin vãetnû pohostinství v pronájmu soukrom˘ podnikatel p. Hála z Libotenic. Po neshodách provozovatele s obãany zru‰il prodejnu potravin. Do obce dojíÏdûla pojízdná prodejna. Od listopadu 1996 si pronajal budovu mandlu podnikatel z Lovosic, kter˘ zaji‰Èoval prodej potravin.
2000 - byla vymûnûna stﬁe‰ní krytina na kulturním domû.
2003 - v ãervenci ukonãila paní ¤edinová provozování sluÏeb pohostinství. Jejím nástupcem se stal p. Matou‰ek. V roce 2003 byl

KaÏdé ãtvrtletí ve va‰í schránce

hostinec „u PechÛ“ prodán Pavlu Matou‰kovi. Do roka musel zaplatit, jinak by vrátil hostinec zpût obci.
2004 - 1. ãervence byl smutn˘ den pro Rohatce. Tohoto dne do‰lo
k uzavﬁení hostince ã.p. 51.
2007 - 5. ledna byla po nákladné stavební úpravû zahájena ãinnost pohostinství v pﬁízemí b˘valého statku ã.p. 24 - v˘ãepní se stala
dcera majitele, Jana Zajíãková. Pohostinství bylo uzavﬁeno v r. 2012.

OBCHODY V ROHATCÍCH
Smí‰en˘ obchod mûl Jan Krejza v ã.p. 41. Tento obchod byl zru‰en po 2. sv. válce. Druh˘ obchod mûli manÏelé Hanu‰ovi v ã.p. 30,
kteﬁí jej koupili po 1. sv. válce. Pﬁed nimi mûl tento obchod Josef
Smrãka. Po 2. sv. válce tento obchod pﬁevzala Jednota. Oba tyto
obchody zásoboval velkoobchodník z Roudnice nad Labem.
Domek ã.p. 44 rodina Zavadilova pronajala p. Eichlerovi z Hrobec
od roku 1932. Ten v tomto domku provozoval mal˘ obchÛdek s potravinami, které pﬁiváÏel na kole z Roudnice. Tento obchÛdek Ïivoﬁil pouze nûkolik let. Pﬁed 1. sv. válkou mûl mal˘ krámek v ã.p. 66 p.
Hermann, brzo v‰ak zanikl.
Pﬁed chaloupkou ã.p. 16 v zatáãce mûl dﬁevûnou trafiku na obecním pozemku p. Fr. Hájek, vesel˘ a druÏn˘ ãlovûk. Trafika byla zru‰ena po druhé sv. válce z dÛvodu roz‰íﬁení silnice a také byl na jejím
místû postaven betonov˘ sloup elektrického rozvodu. Pan Hájek
prodával potom kuﬁivo a noviny ve svém domku ã.p. 11, kde si dal
upravit malé okénko.
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ROHATECK¯ STONEHILL ROZHLEDNA „NA HORÁCH“
Pﬁed deseti lety koupila obec Hrobce pozemky pod b˘val˘m navigaãním majákem nad Rohatcemi. JiÏ do prvního územního plánu
obce bylo místo zaneseno jako místo pro stavbu rozhledny, neboÈ
z tohoto pozemku je krásn˘ v˘hled na panorama âeského stﬁedohoﬁí. Tehdej‰í zastupitelstvo obce nechalo vypracovat návrhy na
vzhled rozhledny od studentÛ architektury prof. Keila z Vysoké ‰koly
umûleckoprÛmyslové v Praze. Z finanãních dÛvodÛ se v‰ak nemohlo pustit do projektování a od té doby se situace nezmûnila. V roce
2009 si pozemky pronajal sportovní klub Cyklobulf Hrobce a jeho
ãlenové (Bulfové) pokraãovali v zámûru zpﬁístupnit místo ‰iroké veﬁejnosti.
„Pozemek jsme nejdﬁív museli uklidit od ãerné skládky, která tam
neutû‰enû rostla, pak mohla následovat úprava celého místa. Do
vnûj‰ího mezikruÏí jsme osadili deset stojanÛ na kola (vût‰inu uÏ ale
stihli zemûdûlci sv˘mi tûÏk˘mi stroji vyvrátit), kolem vnûj‰ího kruhu
jsme rozmístili staré betonové obrubníky, které vytyãovaly hranici
(bohuÏel byly zpevnûné ocelovou trubkou, která se hodila sbûraãÛm
kovu, takÏe ti obrubníky rozbili a trubky zpenûÏili). Na památku zaãátku budování tohoto místa jsme zapustili do zemû patník s hliníkovou destiãkou s vy‰krában˘m znakem Cyklobulfu (destiãka samozﬁejmû zmizela - za hliník se ve sbûrnû platí hodnû). Zabetonovali
jsme i dvû lavice pro odpoãinek turistÛ (ty zatím na‰tûstí drÏí). ProtoÏe Bulfové místo vyuÏívají i na oslavu jarního keltského svátku Beltine, instalovali jsme sem velké opukové kameny jako ochranu stromÛ a jako improvizovan˘ oltáﬁ. V‰echny kameny se nûkomu hodily
víc, takÏe uÏ je Bulfové mají jen na fotkách. Na jiÏní stranû pozemku
jsme vztyãili Ïulové kvádry, které ãekají na dokonãení stély (Ïula asi
není mezi zlodûji tak populární). V roce 2011 vyrobila firma Efekt
„rozhlednu“ a usadila ji na zabetonované patky. V této podobû slouÏí rozhledna veﬁejnosti od 5. kvûtna 2011 dodnes.“, ﬁekl nám vedoucí „BulfÛ“.
Od úpravy tohoto vyhlídkového místa pro veﬁejnost zaznamenávají zvy‰ující se zájem a tudíÏ i vût‰í zatíÏení prostoru. Nûkolikrát za
rok místo uklízí od odpadkÛ, které tu nechávají turisté i obãané obcí,
jeÏ místo vyuÏívají pro rÛzné schÛzky. Toto místo si dokonce vyhlédli svatebãané a konala se tu svatba s úãastí cca 40 lidí.
V blízké budoucnosti by Bulfové chtûli dokonãit stélu, vymûnit Ïebﬁík na rozhlednu a znovu sehnat a usadit „oltáﬁ“. Snad se to podaﬁí
dﬁív, neÏ je otráví pﬁístup spoluobãanÛ.
Karel Landkammer
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KLUB ROHATECK¯CH BARÁâNÍKÒ
V roce 2006 byl zaloÏen „Klub Rohateck˘ch BaráãníkÛ“ a byla sepsána s OÚ smlouva o pronájmu b˘valé hasiãárny, ã.p. 42. Zaãaly
stavební úpravy a následující rok byl slavnostnû otevﬁen „Klub BaráãníkÛ“. Zúãastnilo se 31 ãlenÛ a 10 hostÛ. âlenové KRB odpracovali dva tisíce hodin zdarma. Po roce stavebních úprav, nákladem
250 000 Kã, byla 30. dubna rekonstrukce vnitﬁní ãásti ukonãena.
Klub BaráãníkÛ funguje dodnes.

OHROÎEN¯ HLAVÁâEK JARNÍ V ROHATCÍCH
Jak jsme jiÏ v pﬁede‰lé Vlnû psali,od RohatcÛ smûrem na Doksany vykvétá koncem bﬁezna zákonem 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, vyskytuje se v tepl˘ch, slunn˘ch a such˘ch oblastech stepního
charakteru. V âesku ho mÛÏeme obdivovat také na JiÏní Moravû,
âeském krasu, âeském stﬁedohoﬁí a Polabí.
LK

/ 6 /

âervenec 2016

N 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

KaÏdé ãtvrtletí ve va‰í schránce

/ 7 /

âervenec 2016

N 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

KaÏdé ãtvrtletí ve va‰í schránce

P¤IPRAVOVANÉ AKCE

Neckyáda 2016

Obec Îidovice a Obec Hrobce pro Vás pﬁipravuje jiÏ 6. roãník Labské neckyády, kter˘ se bude konat
dne 6. srpna 2016 od 14 hodin. Tû‰íme se na Va‰e vlastnoruãnû vyrobená plavidla. Loni zvítûzili Piráti z Texasu s jejich nejrychlej‰ím plavidlem. Pﬁijìte je pﬁekonat a uÏít si u toho hromadu zábavy!

PROBùHLÉ AKCE

Veãer s Andersenem v Hrobcích
1. dubna 2016 • Také hrobecká knihovna se pﬁipojila do akce Noc
s Andersenem. BohuÏel z kapacitních dÛvodÛ se v knihovnû nedalo
pﬁespat jako v Rohatcích, ale i tak si dûti uÏily spoustu zábavy
a nûco zajímavého se i dozvûdûly.
Cel˘ veãer byl vûnován H. CH. Andersenovi. Dûti se seznámily
s jeho Ïivotem, pohádkami a také napsaly dopis, kter˘ daly do lahve
a hodily do Labe. Uvidíme, zda se jim ozve její nálezce. Poté dûti pﬁi
procházce plnily tématick˘ kvíz a jako odmûnu si na‰ly ukryt˘ poklad. V knihovnû jiÏ na nû ãekalo malé obãerstvení a historické promítání pohádek Princezna Pampeli‰ka, Jak krtek ke kalhotkám pﬁi‰el a Pejsek a koãiãka.
A teì trocha statistiky z celého svûta. „V Noci s Andersenem 2016
nocovalo 1633 registrovan˘ch míst a 95 824 dûtí a dospûl˘ch.
V âeské republice to bylo 639 knihoven, 582 ‰kol, 90 míst v domech
dûtí, dûtsk˘ch domovech, u hasiãÛ, salesiánÛ, skautÛ, junákÛ, maminek i v soukromí, v divadlech, zoo, na tvrzi, v knihkupectví... Na
Slovensku bylo registrováno 242 míst, v Polsku 39, ve Slovinsku 11
a 30 míst po celém svûtû, a to zásluhou âesk˘ch ‰kol bez hranic,
ãesk˘ch krajansk˘ch spolkÛ a nûkolika velvyslanectví, za v‰echny

Noc s Andersenem v Rohatcích
2.dubna 2016 • V Rohatcích se v dubnu konala vÛbec poprvé Noc
s Andersenem. Dûti se se‰ly v knihovnû, kde si na uvítanou a na
rozcviãení vymalovaly Malou moﬁskou vílu Ariel, odváÏnûj‰í a hlavnû star‰í dûti dostaly za úkol vylu‰tit malou obrázkovou kﬁíÏovku. Do
kﬁíÏovky se hrdinnû pustili i dospûlí a kupodivu jim dala víc zabrat

TvÛrãí ãtení v knihovnû
TvÛrãí ãtení v knihovnû v Hrobcích je jiÏ milou tradicí. Dûti se zde
kaÏd˘ mûsíc setkávají, tvoﬁí, kreslí a dozvídají se zajímavé vûci. Mezi
posledními ãteními bylo bﬁeznové ãtení o Velikonocích, o jejich pÛvodu a tradicích, dubnové ãtení o ãarodûjnicích a Filipojakubské
noci, kdy jsme si pﬁeãetli úryvek z Malé ãarodûjnice a vyrobili si pavouky, kvûtnové ãtení o Karlu IV., kde jsme si ukázali jak vypadal
císaﬁ a císaﬁovna, rytíﬁi a jejich turnaje, namalovali jsme hrady na
cyklostezku a vyrobili si královskou korunu a ãervnové ãtení „o ãervené“, kdy jsme si ﬁekli, co v‰echno je ãervené, namalovali jsme obrázky kﬁídou, zahráli si âervenou Karkulku a poskládali si vlka z papíru.
Samozﬁejmostí je zábava a drobné obãerstvení. Dal‰í ãtení bude
aÏ v záﬁí, aby si dûti mohly uÏít prázdnin a sluníãka.
PP
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jmenujme zástupce ambasády Dánského království, ‰védského velvyslanectví v Praze a izraelskou ambasádu v Tel-Avivu a Bûlehradû,
zapomenout nesmíme ani na ãeskou konzulku v Austrálii... Úplnû
posledním registrovan˘m místem je âeské selo v Banátu.“ ﬁíkají organizátorky akce z Klubu dûtsk˘ch knihoven SKIP âR.
PP

neÏ dûtem. Po vylu‰tûní kﬁíÏovky dûti mûly volnou zábavu a mohly
tak vyzkou‰et novû zrekonstruované prostory v budovû M·. Holky
si zatanãily na své oblíbené písniãky v tûlocviãnû a kluci si pod dohledem dospûl˘ch vyzkou‰eli vybavení posilovny. V posilovnû se tak
rozdrnãely ãinky a rozjel se rotoped. Po takové námaze následovala veãeﬁe, se kterou nám pomohli rodiãe zúãastnûn˘ch dûtí, za coÏ
jim je‰tû jednou moc dûkuji. Veãeﬁe byla opravdu bohatá a pestrá,
proto není divu, Ïe dûti ihned po veãeﬁi ulehly a ãekaly na pohádky.
Velik˘m pﬁekvapením bylo, Ïe pohádky nám pﬁi‰el pﬁeãíst sám pan
Andersen, kter˘ nám v‰em nejprve povyprávûl o svém Ïivotû. Dûti
se tak dozvûdûly jak a s k˘m Ïil a vyrÛstal, popsal nám svÛj domov,
kde velice zajímavû pûstovali s rodiãi zeleninu, ale hlavnû jsme se
dozvûdûli, jak se pan Andersen dostal k psaní pohádek pro dûti.
Uspat na‰e dûti byl opravdu velik˘ oﬁí‰ek, ale pan Andersen se nezalekl dlouhého ãtení a ãetl do zavﬁení posledních dûtsk˘ch víãek,
která se zavﬁela aÏ tûsnû pﬁed pÛlnocí.
Ráno byla pro dûti pﬁipravena v˘borná snídanû s kakaem. Po snídani byl dûtem na památku rozdán dûkovn˘ list, zejména za to, Ïe
se nám Ïádné z dûtí bûhem noci nepoãÛralo.
Je‰tû jednou bych ráda podûkovala v‰em, kteﬁí se na pﬁípravû
noci podíleli, v‰em, kteﬁí pﬁispûli veãeﬁí a hlavnû tûm, kteﬁí trávili noc
s námi. Vûﬁím, Ïe na pﬁí‰tí rok se nám sejde dûtí víc a uÏijem si ji
je‰tû více.
H·
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16.dubna 2016 • V polovinû dubna probûhl v Rohatcích pravideln˘ úklid obce. Uklízelo se jiÏ tradiãnû podél silnice vedoucí na
Ole‰ko, kde nám pravidelnû rostou ãerné
skládky.
Úklidu se letos bohuÏel zúãastnilo ménû
spoluobãanÛ neÏ tomu bylo rok loÀsk˘, vûﬁíme v‰ak, Ïe pﬁí‰tí rok nás opût bude více.
I pﬁes velkou snahu, a aãkoli odpadu bylo
letos citelnû ménû, se nepodaﬁilo odklidit
úplnû v‰echno. Hromadí se tu komunální

i stavební odpad a samozﬁejmû nikdy nechybûjící pleny.
A to i pﬁesto, Ïe suÈ obec na poÏádání odváÏí takﬁka zdarma a komunálního odpadu
mÛÏe kaÏdá domácnost do popelnic vyhodit
libovolné mnoÏství za jednotn˘ poplatek 600
korun za rok. Za ãerné skládky (staãí jen
jeden pytel odpadkÛ) pﬁitom hrozí vysoké
pokuty.
Odhazujete takto odpadky? Va‰e skládky
mají vliv na va‰e sousedy, na dûti, které si tu

hrají, Ïivotní prostﬁedí i na vás samotné.
Nejen, Ïe zapáchají, ale hlavnû se bûhem
rozkladu dostávají do spodních vod. Je tﬁeba
si uvûdomit, Ïe touto vodou se napﬁíklad zalévají pole a zahrádky a pﬁedstava o tom,
ãím si zrovna zaléváme napﬁíklad jahody
mÛÏe b˘t aÏ nechutná a zdraví ‰kodlivá.
Nepﬁedpokládám, Ïe by se tento ne‰var
s na‰í vesnice vytralil úplnû, ale byla bych
ráda, kdyby alespoÀ mnoÏství odpadkÛ bylo
rok od roku men‰í a men‰í. Tﬁeba si jednou
pﬁi úklidu obce vystaãíme jen s jedním valníkem. V‰em dobrovolníkÛm je‰tû jednou dûkujeme za pomoc pﬁi péãi o na‰e Ïivotní
prostﬁedí.
H·

30. dubna 2016 • Jako v‰ude v republice,
tak i v Rohatcích a Hrobcích se pálily ãarodûjnice.
Rohatce - Pálení zaãalo jiÏ tradiãním prÛletem Rohatcemi, kdy jeÏibaby pro‰ly celou
vesnici a dûlaly pﬁi prÛletu poﬁádn˘ randál.
PrÛvod byl ukonãen na plácku u studny, kde
uÏ ãekala na hranici pﬁipravená ãarodûjnice. Po pár pohybov˘ch soutûÏích se volila
MISS - nejhnusnûj‰í ãarodûjnice. Ze zaãát-

ku nám sice nûkolik ãarodûjnic stávkovalo,
situaci v‰ak velmi zlep‰ila opékaãka buﬁtíkÛ. Po ní se na hﬁi‰ti sehrál poﬁádn˘ fotbalov˘ zápas, kterého se zúãastnili v‰ichni bez ohledu na vûk ãi pohlaví. Tento
zápas byl neplánovan˘m, av‰ak velmi pﬁíjemn˘m zakonãením dne. Asi z ãarodûjnického fotbálku udûláme tradici a zavedeme ho kaÏd˘ rok, protoÏe to byla pro v‰echny velká zábava.

Hrobce - âarodûjnice se dostavily místní
i z blízkého okolí, dokonce pﬁilétla i jedna
malá pûtimûsíãní ãarodûjnice.
Na v‰echny ãekaly soutûÏe s ãarodûjnickou tématikou, jako je napﬁíklad lovení pavoukÛ, tahání my‰í za ocas, hod ropuchou
do rybníku a nemohl chybût ani slalom na
ko‰tûti. Na dûti pak ãekalo tradiãní spálení
ãarodûjnice na hranici a opékání buﬁtÛ.
H·, PP

Nevyhazujte odpadky po okolí!

Kotlíkobraní mûlo úspûch
14. kvûtna 2016 • V Rohatcích se v kvûtnu konalo první klání
o nejlep‰í kotlíkov˘ gulá‰ a cel˘ den mûl obrovsk˘ úspûch. Do soutûÏe o nejlep‰í gulá‰, kterou poﬁádal Zdenûk ¤edina ml., se pﬁihlásilo 8 druÏstev, z toho tﬁi t˘my byly pﬁespolní. ¤adu rohateck˘ch
soutûÏících tak roz‰íﬁila obec Dolánky nad Ohﬁí - a to hned dvakrát,
za Dolánky soutûÏili bratﬁi Novákovi, kaÏd˘ s jin˘m gulá‰em, a obec
Ole‰ko, kterou reprezentovala Kateﬁina Jelínková. SoutûÏící se mûli
co ohánût, aby u poroty zabodovali, neboÈ porota hodnotila nejen
chuÈ gulá‰e, ale i jeho vÛni, konzistenci, aroma, v˘zdobu stánku,
vzhled kotlíku a jiné. Porotu nám zajistili nejen rohateãtí obãané, pan
Heidenreich, pan ·ediv˘ a Má‰a Trhlínová, kteﬁí podporovali domácí t˘my, ale zastání mûli i pﬁespolní kuchaﬁi. Dolánsk˘m byly v porotû oporou dámy Jana âermáková a Jana Nováková.
SoutûÏilo se nejen o prestiÏ, hlavní cenou do soutûÏe byl putovní
pohár, kter˘ vznikl pod rukama pana Michala Fujery, Pavla Matoucha a koneãnou úpravu zajistil jeden z hlavních poﬁadatelÛ soutûÏe,
pan Zdenûk ¤edina mlad‰í. V‰em jmenovan˘m moc dûkujeme za
v˘robu skuteãnû jedineãného poháru. Odmûnûni v soutûÏi byli
v‰ichni úãastníci celého dne, takÏe nikdo neode‰el s prázdnou.
Mimo poháru byly pﬁipraveny dáreãky nejen pro soutûÏící, ale i pro
porotu a v neposlední ﬁadû pro muzikanty, kteﬁí nám po celou dobu
soutûÏe zpﬁíjemnili den Ïivou hudbou, za coÏ jim patﬁí velik˘ dík.
A kdo Ïe to vyhrál? Tﬁetí místo v soutûÏi obsadil t˘m Slivoviãáci
(Patrik Klesniak s Lenkou ·vecovou), o druhé místo se se stejn˘m

poãtem hlasÛ podûlili bratﬁi Jiﬁí a Miroslav Novákovi a první místo
získal t˘m Kuﬁata (Jiﬁí ·avel se synem Honzou).
Dalo by se ãekat, Ïe se cel˘ den zakonãil vy‰krábáním posledního
kotlíku gulá‰e, ale nebylo tomu tak. Ve veãerních hodinách se sehrál
nelítostn˘ fotbalov˘ zápas, kterého se zúãastnili v‰ichni, kteﬁí mohli
bûhat. V˘sledek fotbalového zápasu se asi nedal urãit, vzhledem
k velkému vûkovému rozptylu fotbalistÛ, vítûzi tedy byli v‰ichni.
Je‰tû jednou bych ráda podûkovala v‰em, kteﬁí pomohli s organizací, v‰em kuchtíkÛm, porotcÛm a i tûm, kteﬁí se pﬁi‰li jen pobavit
a ochutnat v˘borné gulá‰e. Tento den byl vynikajícím startem pro
pﬁí‰tí roãníky.
H·
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Dûtsk˘ den v Hrobcích a Rohatcích
28. kvûtna 2016, 11. ãervna 2016 • Poãasí poslední kvûtnovou
sobotu dûtem pﬁálo a tak si mohly uÏít svÛj „den“ na fotbalovém hﬁi‰ti v Hrobcích. Zde byly pﬁipravené soutûÏe, malé obãerstvení a skákací hrad. Pﬁíjemnû nás pﬁekvapila vysoká náv‰tûvnost - dorazilo
pﬁes 60 dûtí. Malí i velcí soutûÏili v jedenácti disciplínách. Po jejich
splnûní na nû ãekala sladká odmûna. Na závûr pﬁiletûlo v‰emi tak
oãekávané letadlo, ze kterého pr‰ely bonbóny. Dûkujeme v‰em
dobrovolníkÛm, kteﬁí pomáhali celou akci organizovat a realizovat.
Vûﬁíme, Ïe se v‰em Dûtsk˘ den líbil a Ïe na dal‰í akce pﬁipravované (nejen) pro dûti, dorazí alespoÀ stejn˘ poãet náv‰tûvníkÛ.
O ãtrnáct dní pozdûji se dûtsk˘ den konal také v Rohatcích. Dûti
se vyﬁádily na skákacím hradû a vysoutûÏily si dobroty u rÛzn˘ch
soutûÏních disciplín. Na konci zábavného odpoledne se rozhoﬁel táborák a dûti si opekly buﬁty, které jim daroval Jarda Kopﬁiva.
PP

Dne 28. kvûtna 2016 probûhlo tradiãní ãi‰tûní Kale od bahna a ﬁas. Pﬁi ãi‰tûní bylo zachránûno i nûkolik Ïab, které dûti z mateﬁské ‰koly odnesly zpût do napou‰tûjícího se rybníka.

M· Rohatce
Jaro je krásné, sluníãko hﬁeje,
v trávû se na nás pampeli‰ka smûje.
PﬁivoÀ si nûÏnû, skloÀ se k ní blíÏ,
pﬁírodu chráníme, v‰ak ty to ví‰.
Na‰e toulky pﬁírodou a ãinnosti s dûtmi
v tomto krásném roãním období si uÏíváme
hlavnû venku, na zdravém vzduchu a za
kaÏdého poãasí.
Seznámili jsme se bûhem jarního období
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s prací na zahrádkách, uÏili jsme si spoustu
zábavy pﬁi reji ãarodûjnic, pozvali jsme na
tvoﬁení na‰e maminky. Procházky si uÏíváme
na Pohádkové cestû v Rohatcích, kam dûti
namalovaly so‰ky zvíﬁátek a pohádkov˘ch
postav. Staráme se o studánku, vodníka
a Ïábu. Nav‰tûvujeme pravidelnû ná‰ strom,
vrbu uprostﬁed obce, kterou dûti pozorují, jak
se nám promûÀuje a bádáme a uãíme se
i o ostatních rostlinách v na‰em okolí.
Od dubna nav‰tûvují dûti plaveck˘ v˘cvik
v Roudnici n. L. Dûti se zde seznamují
s vodou a nûkteﬁí jsou i zdatní plavci.

Nezapomínáme ani na divadelní pﬁedstavení pro dûti. Pﬁijeli k nám kouzelníci, sférické kino s programem o lidském tûle, ·tûpánka s pohádkou o vodníkovi a stra‰id˘lku
a divadélko Úsmûv s pohádkou Neposlu‰ná
oveãka. Dûti také vystoupily s pásmem písní
o jídle a vaﬁení na Kotlíkobraní v Rohatcích.
Na‰e vystoupení mûlo velk˘ úspûch. Pﬁed
koncem ‰kolního roku jsme s dûtmi pﬁipravili besídku pro rodiãe na téma DobrodruÏství
s Lískulkou. ZároveÀ jsme se rozlouãili
s pﬁed‰koláky, kteﬁí dostali kníÏku na památku.
Hana Telecká
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SDH Hrobce informuje
Dne 30. dubna se na‰i mladí hasiãi zúãastnili svého prvního branného závodu, kter˘ se konal v Brozanech u kempu. JelikoÏ na‰e
druÏstvo bylo zaloÏeno v lednu, tak dûti museli jít mimo soutûÏ, protoÏe se dûtská soutûÏ Plamen mûla pﬁihlásit do 31. 7. 2015. Nám to
ale nevadilo a sestavili jsme 3 hlídky a to Plamínek 3-6 let, Mlad‰í
Ïáci 6-11 let a Star‰í Ïáci 11-14 let. Cílem branného závodu je odbûhnout oznaãen˘ úsek 2-5 km a bûhem nûho na 6 stanovi‰tích
plnit úkoly, za které
se pﬁi nesplnûní sbírají trestné body,
které se pﬁepoãítávají
na vteﬁiny. Tím se celkov˘ odbûhnut˘ ãas
zvy‰uje. Úkoly, které
dûti plní jsou následující: stﬁelba ze vzduchovky, urãení topografick˘ch znaãek,
navázání uzlÛ, pﬁekonávání
lanového
úseku ruãkováním,
urãení znaãky poÏární ochrany a hasicího
pﬁístroje a zdravovûdy. Nakonec po pﬁepoãítání by skonãila na‰e
druÏstva takto: Plamínek 2. místo z 8 druÏstev, Mlad‰í Ïáci 15. místo
z 16 druÏstev a Star‰í Ïáci 7. místo z 10 druÏstev.
Dûti se stále scházejí v nedûli od 15 hodin, takÏe noví zájemci se
na ná‰ trénink mohou pﬁijít podívat. K dne‰nímu dni hlásíme 20 dûtí,
coÏ je skvûlé! Nyní se dûti uãí novou disciplínu a tou je tzv. královská - POÎÁRNÍ ÚTOK. Dûti zaÏijí v ãervnu velkou premiéru - 25. 6.
2016 se koná první dûtsk˘ závod Podﬁipské ligy v poÏárním útoku,
kter˘ se koná právû na na‰em domácím hﬁi‰ti v Hrobcích. Doufáme,
Ïe se rodiãe a lidé z na‰í obce, ale i z okolních obcí pﬁijdou podívat,
protoÏe si to dûti opravdu za tu snahu zaslouÏí. Podﬁipská hasiãská
liga ,,ÎÁCI“ je jeden rok starou kategorií, kdy se bûhem 6 závodÛ
sbírají body a posledním závodem se rozhodne o absolutním vítûzi
Podﬁipské ligy pro dan˘ rok.

Na závûr bych se chtûl zmínit o materiální stránce, která byla v poãátcích nejvût‰í zátûÏí. Moc bych chtûl podûkovat p. Lubo‰i Matkovi
za penûÏit˘ sponzorsk˘ dar, firmû Pluspap za penûÏit˘ dar na dûtské dresy, Obecnímu úﬁadu za uvolnûní financí z rozpoãtu a také na‰emu sboru, kter˘ poskytl ostatní potﬁebn˘ materiál. Také dûkujeme
na‰emu starostovi SDH Miloslavu ¤ípovi za jeho ochotnou pomoc
a Martinu âuãkovi za pomoc pﬁi úpravû materiálu. Dali jsme se po
letech opût na nároãnou, ale potû‰ující cestu, která by mûla pﬁispût
k velkému rozvoji dobrovoln˘ch hasiãÛ v Hrobcích.
První závod Podﬁipské ligy hostilo v dospûlé kategorii ·tûtí. Po
dlouh˘ch letech musíme napsat, Ïe se muÏské druÏstvo nese‰lo,
takÏe tato kategorie musela b˘t bez nejúspû‰nûj‰ího druÏstva této
ligy. Opakem bylo druÏstvo dûvãat, které se sloÏilo t˘den pﬁed závodem. Holky i pﬁes nové sloÏení pﬁedvedly skvûl˘ v˘kon, kdy v kategorii ¤ÍP skonãily na 3. místû a v kategorii TOP na 2. místû. Dûvãata se opût pﬁedstaví na druhém závodû, kter˘ se koná 25. 6.
2016 v Hrobcích. Doufejme, Ïe muÏi se uÏ sloÏí a poﬁádnû potrápí
favority.
Pozn. redakce: Pﬁed vydáním Hrobecké Vlny Podﬁipská liga v poÏárním útoku v Hrobcích probûhla. Novû poskládané muÏstvo muÏÛ
se v kategorii ¤íp umístilo na 2. místû, Ïeny na 4. místû, mladí hasiãi A na 6. místû a mladí hasiãi B na 10. místû.
Pavel Novák

Cyklobulf 2016
Zaãátek roku byl ve znamení fyzické pﬁípravy na sezónu. Hlavním
sportem byl bûh na lyÏích. První závod, kterého se na bûÏkách
úãastnil Fejfy, byla Jizerská 50ka - letos kvÛli snûhu zkrácená na
okruhy 4 x 4 km. V˘sledek sice nebyl oslÀující, ale umístûní v první
tﬁetinû zase není úplnû ‰patné.
V‰e si Fejfy vynahradil na zimním orienÈáku jednotlivcÛ na kole na Pojizerské bludiãce v Bakovû n.J. Letos se jelo na ãerstvû napadaném snûhu za teploty - 7st., takÏe Ïádná selanka. Fejfymu se zadaﬁilo a celkovû skonãil na pûkném 5. místû z 35 startujících závodníkÛ.
Na konci ledna startovala Pavla s kamarádkou na orienÈáku na
bûÏkách v Jizersk˘ch horách. Pût hodin na lyÏích a celkové osmé
místo z 19 startujících t˘mÛ, to také není ‰patné.
Jako kaÏd˘ rok, i letos Bulfové vyrazili na zimní sportovní soustﬁedûní, letos do Kru‰n˘ch hor na Mariánskou. V âechách sice sníh
nebyl, ale na blízkém Fichtelbergu v Nûmecku byly krásnû upravené tratû na klasiku i na bruslení. TakÏe dopoledne bûÏkování a odpoledne pû‰í treky - v‰e pro zlep‰ení fyziãky. Ze soboty na nedûli
napadl sníh i v âechách, takÏe jsme mohli v nedûli ráno zorganizovat biatlonov˘ závod se vzduchovkou i s luky. Byl to dobr˘ boj a jako
vÏdy zvítûzili ti lep‰í.
Zaãátkem kvûtna Cyklobulf poﬁádal jiÏ 8. roãník cyklistického orienÈáku pro ‰irokou veﬁejnost. Z okolních obcí se jako vÏdy nikdo nezúãastnil, takÏe závodili dvojice z Roudnice, Litomûﬁic, ale
i z Prahy, Kralup, nebo Hrádku n.N.. Úãast byla vy‰‰í, neÏ loni, zﬁejmû i díky poãasí. Cel˘ den bylo krásnû sluneãno a teplo, závodníky

trochu trápil jen ãerstv˘ vítr. Leto‰ní mapa zavedla dvojice na jih,
smûrem na Slan˘. Kontroly byly i u Kamenného past˘ﬁe u Klobuk
a Podle‰ínské jehly. Letos bylo míÀ kopcÛ a lesÛ, zato bylo víc otevﬁen˘ch plání.
První místo obhájili v kategorii MM Betonáﬁi a v kategorii DM PraÏáci. V kategorii DD se na nejvy‰‰í stupeÀ vy‰vihly holky z t˘mu
Jedem s medem. Absolutní mi vítûzi se stejnû jako loni stali Betonáﬁi. Ti najeli 129 km a sesbírali jako jediní obû série kontrol - V (vysílaãe) a K (kﬁíÏky). Z 30ti kontrol se jim vlastnû nepodaﬁilo sebrat
jen ãtyﬁi. Po dojetí do cíle opût fungoval ná‰ bufet, kter˘ nabídl bramboráãky, bramboraãku, párky, tûstovinov˘ salát, bábovku i pivo
a coca-colu. Závodníci doplnili ztracenou energii a po vyhlá‰ení vítûzÛ se rozjeli do sv˘ch domovÛ.
Karel Landkammer
/ 11 /
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KaÏdé ãtvrtletí ve va‰í schránce
RECEPT

Jahodová mlska
Vy‰leháme 4 celá vejce s 12 dkg cukru
krupice, lehce vmícháme 12 dkg polohrubé
mouky s 1 lÏiãkou prá‰ku do peãiva. Vlijeme
do vymazané a hrubou moukou vysypané
dortové formy, upeãeme a necháme vychladnout. Korpus potﬁeme meruÀkovou
marmeládou. Smícháme 400 g 18% kysané
smetany se 3 lÏícemi mouãkového cukru,
rozetﬁeme na korpus a dáme do lednice na
2 hodiny vychladit. Poté poklademe rozpÛlen˘mi jahodami. Pﬁipravíme kupované Ïelé
na dort dle návodu a nalijeme ho na jahody.
Jahodová mlska je nejlep‰í druh˘ den. Místo
jahod lze pouÏít jakékoliv jiné ãerstvé ovoce,
napﬁíklad borÛvky, broskve, meruÀky nebo
maliny.
Za recept dûkujeme M. Hervertové
¤ÁDKOVÁ INZERCE
■ Aroma Praha, a.s. pﬁijme pro provoz
Îidovice pracovníka do v˘roby dﬁevitého
octa. Kontakt: Lenka Malá, 416 809 222.
OMALOVÁNKA PRO NEJMEN·Í....

■ Pojízdná prodejna chlazené a mraÏené drÛbeÏe Vajgl a syn pﬁijíÏdí do HrobcÛ na
náves kaÏdé sudé úter˘ od 10:10 do 10:20
hodin.

Zmûna jízdních ﬁádÛ autobusÛ
Od 1. kvûtna 2016 byla z dÛvodu
otevﬁení Tyr‰ova mostu v Litomûﬁicích
provedena zmûna jízdního ﬁádu autobusÛ Dopravy Ústeckého kraje. Chtûli bychom Vás upozornit, Ïe kromû drobn˘ch úprav ãasÛ odjezdÛ se zmûnila
trasa ranního ‰kolního autobusu smûr
Roudnice n. L. (odjezd z Hrobec v
6:58 h). Autobus opût zajíÏdí pﬁímo do
Rohatec.

Fotbalové hﬁi‰tû je pﬁístupné v‰em
Od leto‰ního roku je volnû pﬁístupné
fotbalové hﬁi‰tû v Hrobcích. V‰ichni kdo
mají zájem si zasportovat, mohou aÏ do
zimy vyuÏívat fotbalové hﬁi‰tû. Samozﬁejmostí volného pﬁístupu je dodrÏování provozního ﬁádu, kter˘ je vyvû‰en˘
u vstupní branky

Svoje tipy, námûty, recepty
ãi ãlánky nám mÛÏete posílat na
vlna@hrobce.cz.

(zdroj: keramickadilna.blog.cz)

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 • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku. • Pro obãany obce v˘tisk zdarma • Pﬁíspûvky zasílejte na
e-mail: vlna@hrobce.cz, po‰tou nebo osobnû na Obecní úﬁad, v úter˘ a ãtvrtek 18.00-19.00 hodin • Inzerce podle poãtu zájemcÛ pro obãany Hrobec a Rohatec zdarma.
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Zápis z usnesení 13. zasedání
zastupitelstva obce Hrobce,
konaného dne 16. 3. 2016,
od 18 hodin v KD Hrobce
Pﬁedsedající z prezenãní listiny pﬁítomnosti ãlenÛ zastupitelstva (pﬁíloha ã.1) konstatoval, Ïe je pﬁítomno 5 z 9 zastupitelÛ,
takÏe zastupitelstvo je usná‰ení schopné
dle § 92 zákona o obcích.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:
Urãení povûﬁeného zastupitele k jednání pﬁi zmûnû územního plánu obce.
Schválení termínu pro podávání návrhÛ
na zmûny v ÚP.
Zastupitelstvo obce povûﬁuje starostu
obce Bc. Petra KﬁíÏe k zastupování obce
v záleÏitostech poﬁízení zmûn ÚP Hrobce.
Dále zastupitelstvo stanovuje termín pro podávání návrhÛ na zmûny v ÚP oprávnûn˘mi
osobami na 30. 4. 2016.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení v˘sledku v˘bûrového ﬁízení na realizaci opravy stﬁechy
M· v Rohatcích.
Na základû v˘sledku v˘bûrového ﬁízení
navrhuji uzavﬁít smlouvu o provedení stavebních prací na tuto akci s firmou Stanislav
Trnka IâO: 64013197. Dále bude smlouva
zveﬁejnûna na webu obce dle smûrnice
obce na zadávání veﬁejn˘ch zakázek obcí ã,
1/2015. Kopie smlouvy je v pﬁíloze ã. 2.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení uzavﬁení
smlouvy na právo provést stavbu (vodovodní a kanalizaãní pﬁípojky) na pozemku obce p.ã. 594/2 a 603/1 KÚ Hrobce
v majetku obce Hrobce.
Jedná se o pﬁípojky pro v˘stavbu dvou rodinn˘ch domÛ v ulici Západní. Navrhuji
smlouvu schválit (smlouvy a nákresy v pﬁíloze ã. 4)
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení Smlouvy o zaji‰tûní plnûní úkolÛ na úseku poÏární
ochrany zﬁízením spoleãné jednotky poÏární ochrany mezi obcí Hrobce a obcí
Îidovice.
Po uzavﬁení této smlouvy by JPO Hrobce
mûly doplnit zhruba 3 dobrovolníci z obce
Îidovice. Obce se budou spoleãnû podílet
na nákladech JPO Hrobce alikvotnû dle
poãtu obyvatel k 1.1. daného roku. V souãasnosti cca 2/3 - 1/3. Kopie této smlouvy je
v pﬁíloze ã. 5.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení zpráv kontrolního v˘boru za období r. 2015.
Zastupitelstvo bere na vûdomí a souhlasí
se zprávou kontrolního v˘boru za rok 2015.
Zprávy kontrolního v˘boru jsou v pﬁíloze ã.
7.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení upu‰tûní od zámûru investice do vybudování parkovi‰-

tû na pozemku M· Rohatce.
RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuãní soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupen˘ RWE Distribuãní sluÏby, s.r.o., vydal stanovisko, Ïe stavbou parkovi‰tû dojde k naru‰ení ochranného pásma
plynovodu. PﬁeloÏku plynovodu vyãíslil
pﬁedbûÏnû na cca 243 tisíc bez DPH. Proto
navrhuji od plánované v˘stavby upustit. Do
tohoto zámûru nebylo obcí zatím investováno. Vyjádﬁení správce plynovodu v pﬁíloze ã.
6.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení pﬁijetí darÛ urãen˘ch k uspoﬁádání oslav 900 let od
první zmínky o obci Hrobce.
Navrhuji schválení pﬁijetí v‰ech darÛ poskytnut˘ch obci a na podporu uspoﬁádání
oslav 900 let od první zmínky o obci Hrobce.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání Ïádosti SDH Hrobce o uÏívání ‰atny na fotbalovém hﬁi‰ti pro druÏstvo mlad˘ch hasiãÛ.
Îádost o uÏívání pﬁíloha ã. 8.
Po probûhlé debatû se zastupitelstvo
obce shodlo na poskytnutí jedné ‰atny
k uÏívání mlad˘m hasiãÛm.
Z dÛvodu dﬁíve uzavﬁené dohody s VO·
Roudnice nad Labem se v pﬁidûlené ‰atnû
budou 1 x za 14 dní do konce fotbalové sezóny 2015 -16 pﬁevlékat fotbalisté ( cca do
1/2 ãervna).
Dohoda uzavﬁená mezi VO· zaji‰Èuje
obci úsporu nákladÛ vynakládan˘ch na hnojení, chemické o‰etﬁení a lajnování trávníku
hﬁi‰tû ( 60 tis. roãnû). Energie a amortizace
‰aten jsou VO· fakturovány.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení rezervního
fondu M· Rohatce.
Pﬁíloha ã. 9
Schváleno 5 hlasÛ pro

Projednání a schválení investiãního
fondu M· Rohatce.
Pﬁíloha ã. 10
PﬁiloÏená tabulka není vyplnûná.
Neschváleno 4 hlasy proti, 1 se zdrÏel
Projednání a schválení zprávy finanãního v˘boru obce.
Pﬁíloha ã. 11
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení roãní závûrky
obce za rok 2015.
Pﬁíloha ã. 12
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení roãní závûrky
M· Rohatce za rok 2015.
Pﬁíloha ã. 13
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení rozpoãtové
zmûny ã. 1 za I. ãtvrtletí roku 2016.
Pﬁíloha ã. 14

KaÏdé ãtvrtletí ve va‰í schránce

Starosta obce - nutnost rozpoãtové
zmûny plyne z pokuty uloÏené obci generální ﬁeditelstvím cel za nedodrÏení podmínek
pﬁi ãerpání dotace na tuto akci b˘val˘m zastupitelstvem v roce 2012.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Diskuze
• obãané informovali o dne‰ním zápachu
kanalizace v ulici Hlavní.
Starosta - v souãasnosti jsme se souhlasem SâVK a. s. vymûnili nûkteré dûrované
kanály za plné nepropustné. V pﬁeãerpávaãce odpadních vod v Rohatcích jsou nastaveny ãerpadla tak, aby spínala v co nejkrat‰ích
intervalech a v odpadních vodách nevznikaly anaerobní procesy tlení. Dále je zde nainstalováno dmychadlo, které odpadní vody
provzdu‰Àuje a zásobí kyslíkem. Pravidelnû
provádíme kontrolu a ãi‰tûní ãerpací stanice. Po zlep‰ení poãasí zvaÏujeme provést
odvûtrání kanalizace v Hlavní. Tato opatﬁení
provádíme na doporuãení Ing. Michala Jeﬁábka projektanta rohatecké kanalizace a se
souhlasem vlastníka hrobecké kanalizace
SVS a. s.
• stíÏnost paní Vûry Jaborové na kácení lip
v ulici Hlavní.
Starosta se pokusí zjistit pachatele neoprávnûného kácení dﬁevin. K pokácení stromu, kter˘ pﬁesahuje obvod kmene 80 cm
mûﬁeno ve v˘‰ce 120 cm je nutno mít povolení obecního úﬁadu. A v‰ak strom na pozemku obce mÛÏe pokácet za splnûní zákonn˘ch podmínek jen vlastník tj. Obec.
• dotaz obãanÛ na zanedbanou péãi
o stromoﬁadí na cestû na kopec Bulf
Starosta - tyto duby jsou vysázené na pozemku pana Ing. Matka, kter˘ je zde nechal
jako starosta vysázet na místo pÛvodnû plánové v˘sadby na obecní cestu, kde by stromy tvoﬁily pevnou pﬁekáÏku v provozu.
V souãasnosti obec splácí cca 280 tisíc
korun Fy. Gardenline za v˘sadbu dﬁevin
v rámci projektu Vycházková stezka na
kopec Bulf. 90% dﬁevin vysázen˘ch v rámci
tohoto projektu je na pozemcích pana b˘valého starosty. Z dÛvodu ‰patnû provedené
pﬁípravy projektu obec nemohla ãerpat pÛvodnû slibovanou dotaci.
Závûr
Zasedání bylo ukonãeno v 19:30 hodin.
Zasedání se zúãastnilo 20 lidí.
Pﬁílohy jsou k nahlédnutí na OÚ v Hrobcích.
■ ■ ■

Zápis z usnesení 14. zasedání
zastupitelstva obce Hrobce,
konaného dne 15. 4. 2016,
od 10 hodin v knihovnû v Hrobcích
Pﬁedsedající z prezenãní listiny pﬁítomnosti ãlenÛ zastupitelstva (pﬁíloha ã.1) konstatoval, Ïe je pﬁítomno 5 z 9 zastupitelÛ,
takÏe zastupitelstvo je usná‰ení schopné
dle § 92 zákona o obcích.
/ P¤ÍLOHA /
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ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:
Projednání podání Ïádosti o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje podání Ïádosti o dotaci na projekt „Vystrojení
jednotky protipoÏární ochrany obce k plnûní
úkolÛ ochrany obyvatelstva“ z programu
2016 pro poskytování dotací z rozpoãtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování
projektu v minimální v˘‰i 30% z celkov˘ch
uznateln˘ch dotací projektu.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Závûr
Zasedání bylo ukonãeno v 10:12 hodin.
Zasedání se zúãastnilo 0 lidí.

pojení obou obcí zatím jen uvaÏuje.
Pan Martínek - proã obec nezﬁídí u Labe
molo pro malé loìky. Starosta - obec molo
v souãasnosti neprovozuje.
Pan Martínek - dotaz na vybudování multifunkãní budovy v b˘valé Klementovic vile.
Zastupitel paní Alena ëuri‰ová - odkup,
oprava a provozování takovéto budovy by
obec pﬁi souãasném zadluÏení finanãnû nezvládla ani pﬁi pﬁípadném ãerpání dotace na
tuto akci.
Závûr
Zasedání bylo ukonãeno v 18:50 hodin.
Zasedání se zúãastnilo 8 lidí.
Pﬁílohy jsou k nahlédnutí na OÚ v Hrobcích.

■ ■ ■

KaÏdé ãtvrtletí ve va‰í schránce

(rozpoãtová zmûna v pﬁíloze ã. 4)
Starosta obce: návrh rozpoãtov˘ch zmûn
se nestihl odsouhlasit ve finanãním v˘boru
obce. Proto jej dnes zastupitelstvo nemÛÏe
schválit.
Nehlasováno. OdloÏeno na pﬁí‰tí zasedání.
Projednání a schválení úãetní smûrnice obce ã. 1,2,3,4,5,6/ 2016. Nutná aktualizace dle pokynÛ kraj. úﬁadu. (smûrnice
v pﬁíloze ã. 5)
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení tvorby a ãerpání prostﬁedkÛ rezervního fondu 2015 M·
Rohatce. (pﬁíloha ã. 6)
Schváleno 5 hlasÛ pro

■ ■ ■

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva
obce Hrobce, konaného
dne 27. 4. 2016, od 18 hodin
v knihovnû v Rohatcích
Pﬁedsedající z prezenãní listiny pﬁítomnosti ãlenÛ zastupitelstva (pﬁíloha ã.1) konstatoval, Ïe je pﬁítomno 5 z 9 zastupitelÛ,
takÏe zastupitelstvo je usná‰ení schopné
dle § 92 zákona o obcích. (prezenãní listina
zastupitelÛ pﬁíloha ã. 1)
Projednání a schválení fondu investic
M· Rohatce na rok 2016
Formuláﬁ fondu investic M· Rohatce je
v pﬁíloze ã. 2.
Pﬁíloha „Tvorba a ãerpání prostﬁedkÛ z rezervního fondu M· Rohatce“ obsahuje formální chyby.
Neschváleno 5 hlasÛ proti
Projednání a schválení rozpoãtové
zmûny ã. 2/2016
Rozpoãtová zmûna je v pﬁíloze ã. 3.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Diskuze
Paní Jitka Hlavsová - dotaz na zpÛsob
plateb za stoãné obci nebo SâVK a.s. Starosta - kanalizaci provozuje obec, proto se
stoãné platí obci.
Pan Pavel ·efr - Ïádost o vyﬁe‰ení otáãení vozidel v ulici Lipová. Starosta - na konci
Lipové by mohla b˘t toãna, av‰ak musíme
provûﬁit vlastnické vztahy na daném místû.
Pan Martínek - návrh na vybudování zastávky autobusu v Hrobcích smûrem na Rohatce. Zastupitel paní Alena ëuri‰ová - zastávka je naprojektovaná - schválená úﬁady
- ãeká se na vyﬁízení v˘mûny pozemku pod
plánovanou ãekárnu.
Pan Martínek - upozornûní na nebezpeãné pﬁecházení vozovky u obou podchodÛ
v Hrobcích. Starosta - v souãasnosti obec
plánuje rekonstrukci chodníkÛ podél silnic
III. tﬁíd v obou ãástech obce. Souãástí této
rekonstrukce by mûly b˘t i bezpeãnostní
prvky pro bezpeãné pﬁecházení chodcÛ.
Pan Martínek - bylo by dobré ve smûru na
Îidovice vybudovat chodník. Starosta - katastr Îidovic sahá témûﬁ k obci Hrobce.
Obec Îidovice dle slov Ing. Krejného o pro/ P¤ÍLOHA /

Zápis z usnesení 16. zasedání
zastupitelstva obce Hrobce,
konaného dne 16. 6. 2016,
od 18 hodin v KD v Hrobcích
Pﬁedsedající z prezenãní listiny pﬁítomnosti ãlenÛ zastupitelstva (pﬁíloha ã.1) konstatoval, Ïe je pﬁítomno 5 z 9 zastupitelÛ,
takÏe zastupitelstvo je usná‰ení schopné
dle § 92 zákona o obcích.
Projednání usnesení zastupitelstva
obce o spolufinancování projektu „Oprava tûlocviãny“ (Dotaãní program POV
Úkr 2016).
Na základû Ïádosti o dotaci zpracované
a podané starostou obce v únoru 2016.
Schválil Ústeck˘ kraj obci Hrobce z programu POV Úkr. 2016 dotaci na projekt „Oprava
tûlocviãny“ v pﬁízemí budovy M· v Rohatcích.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s ãerpáním dotace z POV Úkr. 2016,
souhlasí se spolufinancováním projektu
opravy tûlocviãny ze strany obce ve v˘‰i 35
% nákladÛ. tj. 117,9 tisíc Kã a souhlasí s pﬁijetím dotace od Úkr. ve v˘‰i 65% tj. 219 tisíc
Kã. Zastupitelstvo povûﬁuje starostu podepsat smlouvu o poskytnutí dotace na projekt
- oprava tûlocviãny. (dopis o schválené dotaci v pﬁíloze ã. 13)
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení závûreãného
úãtu obce za rok 2015. (pﬁíloha ã. 2)
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení zﬁízení vûcného
bﬁemene - sluÏebnosti pro âEZ Distribuce a.s. uloÏení el. vedení v komunikacích
na pozemcích v majetku obce parc.ã.
104/10, 104/11, 587/1, 587/4, 587/5, 604/2
v KÚ Rohatce, obec Hrobce. (smlouva
a geom. plány - pﬁíloha ã. 3)
Jedná se o obecní komunikace v lokalitû
Pod Skalou a ulice Na Skále, kde jsou poloÏeny rozvody el. vedení od roku 2012. Zastupitelstvo obce povûﬁuje starostu podpisem této smlouvy.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení rozpoãtové
zmûny ã. 3 za II. ãtvrtletí 2016.

Projednání a schválení tvorby a ãerpání prostﬁedkÛ rezervního fondu 2016 M·
Rohatce. (pﬁíloha ã. 7)
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení tvorby a ãerpání prostﬁedkÛ z investiãního fondu M·
Rohatce.
(tvorba úãtu 401 - v roce 2016.) (pﬁíloha ã.
8)
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení návrhu na rozdûlení kladného v˘sledku hospodaﬁení
M· Rohatce. (pﬁíloha ã. 9)
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení vyslovení nesluãitelnosti funkcí zastupitele a orgánu
státní správy s rozhodovací pravomocí
vÛãi obci Hrobce. (pﬁíloha ã. 10)
Neschváleno 5 hlasÛ se zdrÏelo
Projednání a vzetí na vûdomí dÛvodové zprávy zastupitelky paní Dany Ortové.
Zastupitelstvo Obce Hrobce opûtovnû bere
na vûdomí, Ïe v pﬁípadû zastupitelky Dany
Ortové, bez svûﬁení v˘konu funkce pro
Obec a Obecní úﬁad Hrobce, se nejedná
v jejím pﬁípadû o nesluãitelnost funkcí dle §
5 odst. Zákona ã. 491/2001 Sb. O volbách
do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch
zákonÛ v platném znûní. V Hrobcích dne ....
Dana Ortová. (dÛvodová zpráva v pﬁíloze ã.
11)
Starosta obce: jelikoÏ jsme v pﬁedchozím
bodû projednávali tento problém, tak tento
návrh povaÏuji ze strany paní Ortové za nedÛvûryhodn˘. A i pﬁes tento pokus, poÏádám ﬁeditele krajského úﬁadu o posouzení
celé vûci jak je uvedeno v bodu ã. 12.
Zastupitelstvo bere na vûdomí.
Projednání a vzetí na vûdomí zprávy
o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení
obce. (pﬁíloha ã. 14)
Zastupitelstvo bere na vûdomí.
Závûr.
Zasedání bylo ukonãeno v 18:50 hodin.
Zasedání se zúãastnilo 10 lidí.
Pﬁílohy jsou k nahlédnutí na OÚ v Hrobcích.

