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Slovo místostarosty, kter˘ zastupuje starostu
VáÏení spoluobãané, vítám vás u dal‰ího vydání Hrobecké vlny, která vám pﬁiná‰í informace o dûní v na‰í obci.
Na úvod se musím vrátit k nadpisu tohoto ãlánku. Jak vût‰ina z vás ví, jsem pro
funkci v na‰í obci neuvolnûn˘ a m˘m hlavním zamûstnáním je sluÏební pomûr v Armádû âR, zaﬁazen jako vojensk˘ policista
a do konce roku 2017 jsem souãasnû fungoval i jako neuvolnûn˘ starosta obce. Ale
od 1. 1. 2018 vy‰la v platnost novela zákona o obcích, která pﬁiznala i neuvolnûn˘m
starostÛm zákonn˘ nárok na odmûnu bez
projednání v zastupitelstvu obce. Právû
tato dvû slova „má nárok“ od 1. 1. 2018
ve‰la do stﬁetu se zákonem o vojácích
z povolání, kterému právû tato dvû slova
vadí. Tak mû po poradû s úﬁedníky ministerstva vnitra, zastupitelstvo obce zvolilo

koncem roku 2017 neuvolnûn˘m místostarostou, kter˘ zastupuje starostu. Jedin˘m
následkem je to, Ïe mám o ãtyﬁi tisíce
men‰í plat a obec je tím pádem u‰etﬁí. Ale
dost utahování si z Poslanecké snûmovny
âR.
V souãasnosti se v na‰í obci realizují projekty rekonstrukce chodníkÛ u silnic III. tﬁíd I.
etapa, zateplení fotbalov˘ch ‰aten v Hrobcích, je dokonãené multifunkãní hﬁi‰tû
v Hrobcích. Doufám, Ïe rozkopané chodníky
a fotbalové ‰atny pﬁeÏijeme v‰ichni bez
újmy a v˘sledkem bude je‰tû krásnûj‰í, bezpeãnûj‰í a energeticky úsporná obec.
Nûkdo by mohl namítat, proã zateplujeme
fotbalové ‰atny? V zastupitelstvu jsme se
shodli, Ïe je potﬁeba postupn˘mi kroky, samozﬁejmû za pﬁispûní evropsk˘ch a státních
dotaãních fondÛ, zefektivnit provoz obecní-

ho majetku a navíc zákon naﬁizuje obcím,
aby jejich budovy splÀovaly urãit˘ energetick˘ standard.
V˘bûr lokalit upﬁednostnûn˘ch pﬁi rekonstrukci chodníkÛ se ﬁídil dotaãními podmínkami poskytovatelÛ dotací MAS Podﬁipsko
a pro dal‰í etapy rekonstrukce doufám ve
vyuÏití Státního fondu dopravní infrastruktury âR. Dotaãní tituly v˘‰e jmenovan˘ch subjektÛ poskytují 85 aÏ 95 % uznateln˘ch nákladÛ na akci, ale s podmínkou, Ïe se jedná
v na‰em pﬁípadû o chodník u silnice minimálnû III. tﬁídy. Ve vût‰inû pﬁípadÛ takov˘chto vût‰ích akcí trvá obci vyﬁízení v‰ech
náleÏitostí projektÛ aÏ nûkolik let.
UÏ ale konãím s v˘kladem o byrokracii
a pﬁeji vám pﬁíjemné ãtení na‰í Vlny.
Petr KﬁíÏ,
místostarosta zastupující starostu

100. v˘roãí od zaloÏení republiky
V sobotu 23.6.2018 vypukly oslavy 100 let
od vzniku republiky. I pﬁes nepﬁízeÀ poãasí
byla dlouho plánovaná akce zahájena u pomníku padl˘ch projevem místostarosty, poloÏením vûncÛ bûhem zpûvu hymny a projevem T. G. Masaryka. V kulturním domû pak
následovalo krásné vystoupení dûtí z M·
Rohatce, zakonãené tancem na Vltavu od
Bedﬁicha Smetany. Poté bylo pﬁedáno ãestné obãanství Jaroslavu Tachecí, jehoÏ rodina byla v 50. letech neprávem nucenû vystûhována z Hrobec.
Dále se slova ujala Karina Kratochvílová,
která vedla panelovou diskuzi s Lenkou Bradáãovou, Jaroslavem Tachecí a Vladimírem
Urbanem. V kulturním domû probíhala v˘stava „100 let zpátky v ãase“, náv‰tûvníci si
mohli nechat uãesat zdarma retro úãesy

a vyzkou‰et si (i zakoupit) nádherné modely
ze salónu Magic Helena z Prahy. Na fotbalovém hﬁi‰ti probíhaly malé hasiãské slavnosti s názvem: Poznej svojí dobrovolnou
jednotku hasiãÛ. K vidûní byl hasiãsk˘ útok
nejmen‰ích hasiãÛ Plamínku SDH Hrobce,
ukázka vypro‰tûní z hasiãského automobilu,
ukázka historického útoku i ukázka ha‰ení
hoﬁícího automobilu. Pro dûti si Atelier V˘tvarka pﬁipravil v˘robu odznakÛ, zatloukání
hﬁebíkÛ, malování na fólii a moÏnost vykouzlit si vlastní obﬁí bubliny. Pro dobrou náladu zahrál Bonus orchestr Vlastimila Jurãíka, zakoupit jste si mohli vynikající cupcaky
nebo drobnosti ze stánku koãiãího útulku
Sluníãko. Vystoupení zpûváka Michala ·indeláﬁe bylo sice pro chladné poãasí pﬁesunuto do kulturního domu, ale posluchaãi si
tak mohli lépe vychutnat jeho písniãky a vyprávûní.

Cel˘ program zaãal pﬁivítáním v‰ech
pﬁítomn˘ch místostarostou Petrem KﬁíÏem a zpûvem ãeské hymny, po které
k pomníku padl˘m dorazil první ãeskoslovensk˘ prezident Tomá‰ Garrigue Masaryk v podání Honzy âíÏka, kter˘ pﬁijel
na koni k pomníku padl˘m, aby pﬁednesl
k obãanÛm Hrobec svÛj proslov:
Paní místostarostko, pane místostarosto,
váÏené dámy, váÏení pánové,
cizinci, kteﬁí mne nav‰tûvují, velmi ãasto
srovnávají na‰e pomûry s pomûry v okolních státech a pochvalují si ná‰ celkov˘ stav.
Mnû samému by nestaãilo, Ïe jest u nás
lépe, neÏ u nûkter˘ch sousedÛ. ·patné pﬁekonávat lep‰ím - to není tak tûÏké, ale tûÏko
pﬁekonávat dobré je‰tû lep‰ím. Îil jsem dost
dlouho, abych ﬁekl: DÛvûﬁujte v budoucnost,
ve v˘voj a pokrok! Chtûl bych vidût, jak bude
Ïivot vypadat za sto let...
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Na kaÏd˘ zpÛsob nestaãí, oãekávati mravní pomoc a spásu jen od státu, konkrétnû od
byrokracie. Na jedné stranû na tu byrokracii
stále se Ïaluje, ale na druhé jí odevzdáváme
svá pole a luka, své dílny a továrny, a koneãnû jí chceme pﬁenechat i svou du‰i - vychování na‰eho charakteru. BudiÏ zdÛraznûno se v‰í rozhodností, Ïe ná‰ nov˘ stát, Ïe
republika a demokracie potﬁebují vedle
svého administraãního aparátu a armády
také pevn˘ mravní základ, bez mravních,
bez charakterních jedincÛ, bez zdrav˘ch
rodin, bez vûrného pﬁátelství, bez loyálnosti
k rÛzn˘m spoleãensk˘m organisacím, jejichÏ
jsme ãleny, bez solidnosti ve v‰í na‰í ãinnosti nemÛÏe b˘ti silné republiky. Demokracie
bez uznání mravní autority, autority zásad
a povolan˘ch osob, je nemoÏna.
Dosáhli jsme samostatné republiky, protoÏe jsme horoucnû vûﬁili ve své národní ideá-

ly, Ïe jsme ve svém nitru uznávali a ctili
nûco svatého a Ïe jsme mûli dÛvûru v lidi
a lid; a stejnû udrÏíme si svoji republiku
a demokracii, kdyÏ budeme vûﬁit ve své ideály, kdyÏ uznáme to svaté a kdyÏ budeme
dÛvûﬁovat jeden v druhého.
Veliké zlo je, Ïe Ïijeme v my‰lence, co
ﬁekne o mnû soused. Ale o to bûÏí, mít svÛj
úsudek, svoji osobnost, individualitu. Odhodlejme se b˘t sv˘mi! NeÏijme na cizí úãet,
na cizí svûdomí.
Dûkuji v‰em, kteﬁí se v roce 1925 podíleli
na postavení Pomníku padl˘m, pﬁedev‰ím
továrníkovi Sylvestru Klementovi a strojmistru Josefu Jirou‰kovi.
Památník byl zakoupen z darÛ obãanstva,
hasiãského sboru a místní organizace sociálnû demokratické. Slavnost byla zpestﬁena
cviãením ãlenÛ místního sboru dobrovoln˘ch
(Pokraãování na následující stranû)

˘stavu o na‰í historii v hrobeckém kulturním domû zahájila právû Alena ëuri‰ová,
která dala celou akci dohromady za pomoci Petry Peﬁinové, bez jejíÏ pomoci se
neobejde Ïádná dûtská nebo kulturní akce v obci, Vûry Jaborové, díky níÏ byla
místní knihovna poprvé nominována na knihovnu roku, a také Kateﬁiny Hlaváãové
s Karinou Kratochvílovou a Zuzanou Motejlovou, které pomáhaly dát dohromady
nejen cel˘ doprovodn˘ program, ale pﬁedev‰ím exponáty pro v˘stavu. Velké díky patﬁí
hasiãÛm, Jaroslavu Jelínkovi, Pavlu Novákovi, Mílovi ¤ípovi a dal‰ím, kteﬁí
zoganizovali podstatnou ãást programu na fotbalovém hﬁi‰ti, dûtem z mateﬁské ‰kolky
v Rohatcích, které s ﬁeditelkou Hanou Teleckou a uãitelkou Pavlou Kavinovou
zazpívaly nûkolik písní, které zakonãily Vltavou Bedﬁicha Smetany.
Rádi bychom podûkovali v‰em, kteﬁí pomáhali s pﬁípravou v˘stavy a celé akce, a kteﬁí
zapÛjãili exponáty na v˘stavu: Sylvû Páté, Lence Fujerové, Oldﬁi‰ce DoleÏalové, Vûﬁe
Jobové, paní Frídové s vnouãaty, paní KﬁíÏové, rodinû Bufákov˘ch a Jiránkov˘ch,
Dá‰e Mrázové, Míle Kleiblové, Ivanû Pechové, Lucii KﬁíÏové, p. Suchánkovi, p.
¤ípovi, p. Martínkovi, p. ·efrovi. Dále dûkujeme p. Güntherovi, p DoleÏilovi, sleãnû
KﬁíÏové, zamûstnancÛm obce - paní Urbanové, Hoglové a panu ·pétovi.

V

1918 a dal‰í v˘roãí z historie Hrobec
Pﬁevzato z kroniky obce Hrobce • Na poãátku roku mûla obec 404 osob.
1918 - Vyhlá‰ení samostatnosti
Dne 28. ﬁíjna 1918 ve 2 hodiny odpoledne
do‰el telegrafick˘ obûÏník, první ãesk˘ telegram z Prahy do stanice Hrobce, Ïe Rakousko skládá zbranû. - kapituluje a pﬁijímá
ve‰keré podmínky U.S.A., navrÏené presidentem Wilsonem a âeskoslovensko bylo
prohlá‰eno samostatn˘m (státem) republikou.
Telegrafická zpráva se rychle ‰íﬁila. Obãané z Hrobec a okolních vesnic nedoãkavû
obléhali telegrafní kanceláﬁ zdej‰í stanice
a dychtivû oãekávali zprávy z Prahy. Pﬁíznivû docházející zprávy uchvátily obãanstvo,
které za zpûvu národních písní opou‰tûlo
v houfech nádraÏí a radost zapíjelo v místních hostincích.
Tﬁetí den po vyhlá‰ení samostatnosti
opou‰tûli vojáci kasárna a totéÏ uãinily
i stráÏe terezínsk˘ch trestnic.
Dne 3. listopadu 1918 dorazili trestanci
v poãtu 25 osob bosí, otrhaní a vyhladovûlí
s praporem v ãele na nádraÏí do Hrobec.
/ 2 /

Îádali dÛraznû o dopravení do Prahy. Do
odjezdu vlaku se sytili mrkví z vozu, kter˘
stál u nádraÏí. Mrkev si ãistili rÛzn˘mi knejpy z ulomen˘ch lÏic a vidliãek.
Z Hrobec je do Prahy pﬁedbûhl telegram,
jehoÏ zásluhou byli trestanci pochytáni
a uvûznûni. ·lo vesmûs o tûÏké zloãince odsouzené ke 14 aÏ 20 letÛm vûzení.
Druhého dne dostavilo se opût asi 30 trestancÛ z velké pevnosti v Terezínû, vût‰inou
provinilci politiãtí, kteﬁí rovnûÏ do Prahy bez
jízdenek odjeli.
1928 - Mrazy
Od 17. prosince 1928 do 24. února 1929
byly kruté mrazy.
Teplomûr ukazoval stále okolo - 36 °C.
Snûhu napadlo do v˘‰e 1 m, vázla silniãní
doprava a sníh musel b˘ti proto zvlá‰tními
pluhy ze silnice odstraÀován. Pomrzla znaãná ãást ovocn˘ch stromÛ v Masarykovû
sadû - témûﬁ 2/3 stromÛ.

1938 - Okupace
Se zabíráním ãeskoslovenského území
zaãaly sousední státy ihned po schÛzce
a skonãeno bylo 21. listopadu 1938. Následkem toho odpadla celá 1/2 z celého
území republiky.
Poãátkem mûsíce záﬁí [1939] se zaãalo
stûhovati ze Sudet mnoho ãeského obyvatelstva. Tito lidé po nátlaku nûmeckého obyvatelstva opou‰tûli své domovy, které po
celá léta ob˘vali a mnohdy jen s nepatrn˘m
majetkem odcházeli do âech. Jen v Hrobcích bylo doãasnû v hostinci u HrdliãkÛ na
sále ubytováno 460 uprchlíkÛ. ¤ada rodin
na‰la v obci trvalé ubytování po celou nûmeckou okupaci.
1948 - Revoluce
Dne 1. bﬁezna byl v Hrobcích ustanoven
akãní v˘bor národní fronty, kter˘ na své 1.
schÛzi dne 2. bﬁezna vylouãil z MNV obãany
Václava Bradáãe, Kazimíra a Sylvestra Klementa.
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hasiãÛ, tu uvidíme i dnes.
Díky dobrovolnické ãinnosti místních obãanÛ, pﬁedev‰ím Aleny ëuri‰ové, si dnes na
v˘stavû pﬁipomeneme svou historii a budeme se spoleãnû bavit bohat˘m programem.
Z ÚVODU V¯STAVY O HISTORII
HROBEC A ROHATEC
Poslední století nám pﬁipravilo spousty
pﬁekvapení, mil˘ch i takov˘ch, na které je
lépe zapomenout. Historie HrobcÛ je zajímavá a velice dlouhá. Pﬁed 3 lety jsme si
pﬁipomnûli 900 let od první písemné zmínky.
Letos slavíme 100 let od vzniku âeskoslovenska. Za tu dobu se událo:
■ 1918 - konec 1. svûtové války a vznik
âeskoslovenské republiky
■ 1938 - rok mobilizace a zrady
■ 2. svûtová válka
■ 1948 - vítûzství komunismu
■ 1968 - invaze vojsk Var‰avské smlouvy
■ 1989 - sametová revoluce, konec totalitního reÏimu
■ 1993 - rozdûlení âeskoslovenska a vznik
âeské republiky
My tuto pﬁíleÏitost vyuÏili pro spoleãné
setkání, protoÏe ne vÏdy v minulosti taková
byla moÏná. Oslav se zúãastnil pan Jaroslav
Tachecí. Jeho pﬁedci a také rodina Havrán-
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kova, byli v 50. letech minulého století vystûhováni, otcové rodin byli ve vykonstruovan˘ch procesech odsouzeni, majetek rodinám zabaven. Nikdy se nesmûli vrátit do
své rodné obce, kde Ïilo a hospodaﬁilo nûkolik jejich generací. Dodnes se jim nikdo
z obce neomluvil. Proto jsme se rozhodli,
tak uãinit a udûlit potomkÛm ãestné obãanství. To Jaroslav Tachecí pﬁevzal od místostarostky Hany Vonostránské. BohuÏel Havránkovi, kteﬁí pﬁímo zaÏili vystûhování a cel˘
Ïivot s tímto stigmatem Ïijí, ãestná obãanství
odmítli. Jejich dopis zapÛsobil velmi silnû na
v‰echny pﬁítomné, nûkdy totiÏ vnímáme historii jen jako nûco, co je jiÏ za námi, zapomínáme na jednotlivé lidské osudy a nepﬁem˘‰líme nad tím, jak historie ovlivÀuje svût
kolem nás i na‰i budoucnost.
DOPIS JOSEFA HAVRÁNKA
VáÏená paní místostarostko a zastupitelé.
V rámci oslav 100 let republiky v obci
Hrobce konan˘ch 23. 6. 2018 byly pozvány
na oslavy mimo mne, Josefa Havránka,
i moje sestry Marie Charvátová a Jana
Frühaufová. Narodili jsme se a vyrostli zde
na statku svého otce Franti‰ka Havránka
v ã.p.4. Rod HavránkÛ zde hospodaﬁil od
19. století. Po uchopení moci komunisty pﬁevratem v únoru 1948 bylo uzákonûno a cíle-

nû prosazováno zemûdûlské zdruÏstevnûní
a souãasnû spu‰tûna „Akce Kulak“ k „vykoﬁenûní“ vût‰ích sedlákÛ z jejich hospodáﬁsk˘ch usedlostí.
To probûhlo i v Hrobcích. V zinscenovaném politickém soudním procesu byl Franti‰ek Havránek odsouzen k trestu odnûtí svobody, ztrátû obãansk˘ch práv, propadnutí
ve‰kerého majetku státu, zákazu pobytu
v obci Hrobce navÏdy a rodina vystûhována.
To v‰e za aktivního zapojení tehdej‰ího vedení obce a s pﬁispûním nûkter˘ch obãanÛ.
Proã a jak se to stalo, shrnul ve své diplomové práci Jakub Bﬁezina. Je volnû pﬁístupná a mÛÏe se s ní seznámit kaÏd˘ obãan.
Franti‰ek Havránek se spravedlnosti nedoãkal. Zemﬁel v roce 1979 nesmíﬁen s osudem, protoÏe kﬁivdy na nûm a jeho rodinû
spáchané se nedaly odpustit. Nic na tom
nezmûnila jeho posmrtná rehabilitace v roce
1991 po „sametové revoluci“. V Hrobcích
k Ïádn˘m zmûnám nedo‰lo, dále zde vládli
komunisté, kteﬁí odmítali vydat ná‰ zabaven˘ majetek. To nás ohromilo a varovalo. Po
zváÏení v‰ech událostí padlo v rodinû rozhodnutí, Ïe do Hrobec se jiÏ nikdo nevrátí
a ve‰ker˘ majetek bude prodán. Ne na
kaÏdé období mÛÏe b˘t obec Hrobce hrdá.
VáÏená paní místostarostko. Nemáme
Ïádnou povûdomost o tom, Ïe by se do
/ 3 /
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dne‰ních dnÛ obec Hrobce od v˘‰e uveden˘ch praktik distancovala, natoÏ je odsoudila. Proto jsem se rozhodl, i vzhledem
k mému pokroãilém vûku, Ïe se slavnosti
nezúãastním ani nepﬁijmu nabídku ãestného
obãanství. Nicménû oceÀuji snahu zastupitelky Aleny ëuri‰ové napravit to, co bylo
v minulosti pokﬁiveno s vûdomím pﬁíkoﬁí spáchaného na na‰í rodinû. Patﬁí jí za to mé podûkování.
Dnes je situace jiná, a tak pﬁeji obci Hrobce rozkvût a prosperitu a dobré mezilidské
vztahy.
12. 6. 2018 Josef Havránek
SLU·NÍ LIDÉ SE NEMAJÍ STYDùT
Beseda s Lenkou Bradáãovou
a dal‰ími hosty
âást v˘stavy pﬁipravila Sylva Pátá, dcera
továrníka Sylvestra Klementa, jehoÏ Ïivotní
pﬁíbûh pln˘ hrdinství a útrap by mohl b˘t inspirací pro hollywoodsk˘ film. Bojoval po
cel˘ Ïivot proti extremismu a totalitû od Rakouska-Uherska, které ho odsoudilo k trestu
smrti, pﬁes nacismus, kdy za 2. svûtové
války se sv˘m bratrem v jejich domû (hrobecké vile) schovával partyzány, po komunismus, bûhem kterého byl poslán k PTP,
pﬁi‰el o ve‰ker˘ majetek a nakonec i o ‰est
let Ïivota po zatãení za údajnou vlastizradu.
Paní Pátá se bohuÏel nemohla nakonec zúãastnit besedy, do které pﬁijali pozvání také
Jaroslav Tachecí, starosta Roudnice nad

/ 4 /

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
Labem Vladimír Urban a Lenka Bradáãová,
vrchní státní zástupkynû, jejíÏ rodina v Hrobcích Ïila. Moderování se ujala Karina Kratochvílová, která se profesnû vûnuje svobodû
a vzdûlávání a do Hrobecké Vlny dûlá rozhovory s místními obyvateli.
Jaroslav Tachecí zavzpomínal na nûco
málo z historie své rodiny. O té se doma pﬁíli‰ nebavili, i kdyÏ samozﬁejmû zanechala
svou stopu. Tachecí patﬁili k místním v˘znamn˘m rodinám, pocházela odsud prababiãka i babiãka pana Tachecího. Komunisté
je z obce vystûhovali do Kostelce, odkud se
pozdûji vrátili aspoÀ do Libotenic, odkud pocházela dal‰í ãást rodiny. „Byla to taková
doba. Vystûhovali ho a udûlat s tím ne‰lo
nic. Musel se tomu podﬁídit,“ ﬁekl pan Tachecí o svém otci, kter˘ zemﬁel v roce 2005.
„Kdyby tu byl on, tak by k tomu mûl co ﬁíct,
ten si i pamatoval.“ Právû proto je dÛleÏité,
Ïe se dávají dohromady v˘stavy, jako je
tato, kdy se snaÏíme dát dohromady vzpomínky tûch, kteﬁí si je‰tû pamatují opravdu
hodnû.
Pro zkrácenou pﬁepsanou besedu jsme
vybrali rozhovor s Lenkou Bradáãovou,
která od posluchaãÛ zaslouÏenû sklidila nûkolikrát potlesk.
K. Kratochvílová: Ráda bych navázala
na dopis od pana Havránka, i na to, proã
jsme pﬁipravili v˘stavu pﬁipomínající posledních sto let nejen zde v Hrobcích, ale v celé
republice. Paní Bradáãová, co pro vás toto
stoleté v˘roãí znamená?

L. Bradáãová: Dobré dopoledne dámy
a pánové. Co to pro mû znamená. Myslím,
Ïe to, co by to mûlo znamenat pro kaÏdého
âecha. Historie na‰í zemû je velmi krátká.
Já si to uvûdomuji na své babiãce, které je
92 let a zaÏila celou historii na‰eho státu.
Co to je za historii, pokud to obsáhne jedna
generace. NemÛÏeme se srovnávat se státy
jako je Velká Británie, jako je Francie, které
mají tisíce let své historie. Nikoli historie
pouhé státnosti, státnost ãeská se samozﬁejmû datuje mnohem dál, ale existence
státu, o kter˘ se museli starat, a kter˘ museli mnohdy v dûjinách i bránit. Mnoho rodin
to stálo mnoho krve a ty rodiny si tu historii
pamatují. To je také velk˘ rozdíl na‰eho mladého státu. Mnohdy nemáme v rodinách hrdiny, protoÏe nûkteré na‰e historické momenty znamenaly, Ïe jsme se vzdali je‰tû
dﬁíve, neÏ jsme mûli moÏnost odvahu ukázat. Je to dáno také tím, Ïe na‰e historie je
tak krátká. A protoÏe je ta historie krátká, je
stát velmi kﬁehk˘. Sto let skuteãnû nic neznamená. KdyÏ je nûco kﬁehké, musí se to
chránit. Dneska vidíte mnohé iniciativy
a obdiv k rÛzn˘m extremistick˘m skupinám
a hnutím. Já z toho nemám strach, ale jsem
velmi obezﬁetná. Zatím z toho nemám
strach. Je úkolem v‰ech tûch, kteﬁí si váÏí
této zemû, aby se bránili, postavili se a nebyli lhostejní k projevÛm v‰ech tûch, kteﬁí si
této zemû neváÏí. A to jsou pﬁesnû ti, kteﬁí
útoãí na její podstatu a obdivují extremismus, kter˘ v dûjinách nikdy nikomu nic dob-
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rého nepﬁinesl. Îádnému národu ani Ïádnému státu.
Toto v˘roãí je pro mû samozﬁejmû v˘znamn˘ okamÏik, kdy si v‰echno tohle mÛÏeme pﬁipomenout a kdy si ﬁekneme, pojìme do dal‰í stovky. Pojìme ale s tím, Ïe
máme hrdiny a Ïe jsme hrdí na svoji zemi.
To neznamená neb˘t Evropanem, protoÏe
Evropa nám dává tu moÏnost, abychom do
budoucna mohli té krve prolít co nejménû.
Evropa znamená silné spojenectví, které má
ale umoÏnit kaÏdému státu, aby zÛstal svÛj
vlastní, ve sv˘ch tradicích a ve své podstatû. Nebojme se toho, jen si to správnû vysvûtlujme. Nenaslouchejme tûm, kteﬁí nûkdy
interpretují vûci nesprávnû, takov˘m tím pﬁeposíláním dezinformací. V‰ichni na nás valí
proudy v‰eho moÏného a já si ﬁíkám, snad
v‰ichni máme zdrav˘ selsk˘ rozum. To je to
kritické my‰lení, o kterém se dnes tolik
mluví. Tak ho pouÏívejme. Myslím, Ïe to je to
podstatné.
K. Kratochvílová: Asi víte, Ïe tu má paní
Bradáãová koﬁeny, pochází odsud její rodina. Asi víte i to, Ïe je velkou místní patriotkou. Aãkoli velmi nároãnû pracuje v Praze,
stále bydlí v Roudnici a dojíÏdí. Co je to, co
máte na tomhle kraji tak ráda.
L. Bradáãová: UÏ od stﬁední ‰koly ﬁíkám,
Ïe lidi, co se narodili pod ¤ípem, a to myslím to ‰ir‰í okolí, jsou velmi specifiãtí. Velmi
pohostinní, ale také velmi tvrdohlaví. Umí si
ﬁíci svoje názory a také si za nimi umûjí jít.
Víte, to je takové to „tisíckrát uhodíte hlavou
o zeì, ale nakonec tam ty dveﬁe prorazíte“.
Jsou skuteãnû specifiãtí a já jsem to poznala i pﬁi srovnání s jin˘mi kolegy, kdy jsem
pracovala v Ústí nad Labem, a kdyÏ teì pracuju v Praze. Myslím, Ïe kdo se jednou pod
¤ípem narodí, tak se k nûmu musí prostû
vracet. A jestli je to nûjaká magická síla,
nûco nadpﬁirozeného, to nevím. Pﬁitom ten
kraj, kdyÏ si vezmete placku, kde je jeden
velk˘ kopec, tak to není nic, co by pﬁitahovalo velkou pozornost. Praha je krásná,
myslím ,Ïe je v Evropû naprosto jedineãná,
ale kaÏd˘ den se vracet k tomu ¤ípu pﬁiná‰í
urãit˘ klid. Proto se sem vracím. MoÏná také
proto, Ïe jsou lidé z podﬁípu i dost konzervativní a obtíÏnûji sná‰í nûkteré zmûny. CoÏ
se projevovalo v Roudnici celou dobu, co
tam bydlím. Zru‰ení okresu v Roudnici nad
Labem nesou v‰echny generace tûÏce bez
ohledu na to, jestli to zaÏili nebo ne. To se
pﬁedává z generace na generaci, vypráví se
o tom, jak byla Roudnice okresním mûstem.
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KdyÏ jsem teì dostala od pana starosty Urbana zvlá‰tní medaili pro v˘znamnou osobnost mûsta, tak jsem tam ﬁíkala jednu dÛleÏitou vûc, která platí pro v‰echny dûti a pro
v‰echny, kteﬁí pochází z men‰ích regionÛ.
Já jsem si kdysi myslela, Ïe kdyÏ nezaãnu
hned ve velké Praze, kdyÏ svojí kariéru
zaãnu na severu, tak je v‰e ztraceno. Nakonec se ukázalo, Ïe i z malomûsta s provinãním charakterem nebo z vesnic pod ¤ípem
jde dob˘t velká Praha.
K. Kratochvílová: Je‰tû chvíli zÛstaneme
u vás a vrátím vás do HrobcÛ. Jak na nû
vzpomínáte, kolik jste tady vlastnû trávila
ãasu?
L. Bradáãová: Já jsem tady mûla babiãku s dûdou, takÏe coby dítû ‰kolou povinné
jsem sem jezdila na prázdniny. NeÏ jsem
‰la na základní ‰kolu, byla jsem tu pÛl roku
v kuse, protoÏe jsem onemocnûla Ïloutenkou a nemohla jsem jít do první tﬁídy. Musela jsem se nejdﬁív vyzdravût, byla jsem
tady a v âernûvsi, kde jsem mûla tetu.
TakÏe ty vesnice tady poblíÏ Labe jsou mi
velmi blízké a tady si to velmi dobﬁe pamatuju. Pﬁebíhala jsem pﬁes koleje, i kdyÏ se
to nesmûlo. a nechodila podchodem, to je
pravda, protoÏe mÛj dûda podchodem
snad nikdy ne‰el. Mám vzpomínky i na
Labe, ta ﬁeka je taky kouzelná a myslím, Ïe
kdyÏ jsem se poprvé koupala v Labi, tak to
bylo tady.

K. Kratochvílová: Je‰tû bych se ráda
vrátila k tomu velkému tématu a to je svoboda, kterou teì máme, a kterou oslavujeme leto‰ním v˘roãím. Co pro vás znamená?
L. Bradáãová: Myslím, Ïe svoboda je
pﬁedev‰ím velká odpovûdnost. Co to znamená - odpovûdnost k tomu, Ïe máme
spoustu povinností, a ty musíme plnit. Ta
odpovûdnost spoãívá v tom, Ïe chráníme
práva, která patﬁí v‰em. A to v‰em znamená skuteãnû v‰em. K tomu, abychom svobodu zachovali, musíme b˘t odpovûdní.
Aby se nevracely nûkteré historické okamÏiky, sami vidíte, kdyÏ se podíváme nazpátek, jak se nûkter˘m star˘m lidem, kteﬁí
zaÏili poãátek války, poãátek padesát˘ch
let, a já jsem to zaÏila na Ïidovské obci,
kde jsem nedávno s lidmi z obce mluvila,
jak se nûkter˘m vrací zpût vzpomínky. ¤íkají „ta doba je dnes zvlá‰tní a my z ní
máme opravdu opût strach, protoÏe podvûdomû cítíme, Ïe se nesmí mlãet, Ïe se
o tom musí poﬁád mluvit.“ Svoboda je
o tom, aby se ti slu‰ní lidé nezaãali stydût
za ty druhé. Oni se nemají za co stydût.
Stydût se mají ti druzí. Ne ti slu‰ní. Ale ten
zvlá‰tní extremistick˘ systém vÏdycky nastupuje tak, Ïe se najednou zaãnou stydût
ti slu‰ní. Zaãnou si vyãítat to, Ïe jsou slu‰ní a zaãnou pﬁem˘‰let nad tím, co je vlastnû správné. Nemají mlãet a nemají se stydût, stydût se mají ti druzí.

/ 5 /

âERVENEC 2018

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

Rekonstrukce chodníkÛ v Hrobcích - Rohatcích
a prodlouÏení v˘tlaku kanalizace
Po tﬁíletém vyﬁizování dotací a projektování zapoãaly
poãátkem mûsíce kvûtna
stavební práce na rekonstrukci chodníkÛ
v na‰í obci I. etapa. Práce zapoãaly v Rohatcích, kde bude vyﬁe‰ena dopravní situace u mateﬁské ‰koly, která jiÏ nevyhovuje intenzitû dne‰ního provozu a ani dnes platn˘m státním normám.
V rámci první etapy bude dále zrekonstruován chodník v ulici Hlavní v Hrobcích na v˘chodû. Tento úsek byl zastupitelstvem obce

upﬁednostnûn z dÛvodu soubûhu dvou investiãních akcí, kdy pﬁedpokládáme úsporu
za odkrytí a opûtovné poloÏení chodníku
nad v˘tlakové kanalizaãní potrubí 0,5 mil Kã.
Bûhem v˘kopov˘ch prací pﬁi rekonstrukci
chodníku bude do zemû pod chodník uloÏena hadice v˘tlaku kanalizace, kter˘ bude
následnû prodlouÏen a napojen na v˘tlak
z ãerpací stanice odpadních vod do ãistiãky
odpadních vod v Îidovicích, coÏ je podmínkou Severoãeské vodárenské spoleãnosti
a.s k jejímu dal‰ímu provozování kanalizace

Rohatce. Jednodu‰e ﬁeãeno - dva dny staré
spla‰ky z Rohatec uÏ nebudou protékat pomalu celou obcí a nebude moÏné, aby zapáchaly. Zakázku za 2,6 mil. Kã na rekonstrukci chodníkÛ ve v˘bûrovém ﬁízení vysoutûÏila firma Chládek a Tintûra s.r.o. Na investici se podílí dotací 1,99 mil. MAS Podﬁipsko. Souãástí rekonstrukce chodníkÛ je
také odvodnûní, osvûtlené pﬁechody pro
chodce, autobusová zastávka a zatrubnûní
strouhy v Rohatcích.
V rámci II. etapy je naprojektována rekonstrukce chodníkÛ v západní ãásti ulice Hlavní.
Petr KﬁíÏ

Plán situace u mateﬁské ‰koly
Plán situace u mateﬁské ‰koly

Západní ulice

Rekonstrukce chodníku u mateﬁské ‰koly

Biodiverzita 2018 - bude okolí na‰í obce pﬁíjemné k procházce?
Vût‰ina z vás jistû ví, jak˘ letit˘ nepoﬁádek je na rozcestí mezi Rohatcemi a Ole‰kem a dále smûrem k Ïelezniãnímu viaduktu. V leto‰ním roce se zaãalo bl˘skat
na lep‰í ãasy. Rada Ústeckého kraje na svém zasedání schválila Ïádost obce o dotaci podanou v únoru leto‰ního roku a Krajsk˘ úﬁad je pﬁipraven poskytnout
neinvestiãní dotaci (80 % = 108 tis. Kã) Dále se do projektu zapojili
rohateãtí Baráãníci, kteﬁí v zimních mûsících vyﬁezali kﬁoví a tím pﬁi/ 6 /

pravili cestu bagrÛm. Místní mysliveck˘ spolek Rohatce - Libotenice
se na své v˘roãní ãlenské schÛzi usnesl podílet se 20 % na nákladech projektu. V lokalitû dle mého návrhu mají vzniknout jakási malá
biocentra s v˘sadbou plodonosn˘ch, krycích dﬁevin a bylin.
Ty vytvoﬁí v mûsících nouze kryt a potravu volnû Ïijícím ÏivoãichÛm.
Projekt také poãítá s instalací dvaceti kusÛ hnízdních budek pro
dnes tak ohroÏené drobné ptactvo.
Petr KﬁíÏ
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Multifunkãní hﬁi‰tû v Hrobcích je v provozu
Za finanãní spoluúãasti Ministerstva pro místní
rozvoj âR (0,4 mil. Kã) obec v loÀském roce vybudovala multifunkãní hﬁi‰tû nákladem 1,7 mil.
Kã. Nové hﬁi‰tû se nachází ve sportovním areálu v Hrobcích, kter˘
je volnû pﬁístupn˘ ke sportovnímu vyuÏití obãanÛm na‰í obce. Samotné multifunkãní hﬁi‰tû ale radûji zamykáme a zájemci o vyuÏití

multifunkãního hﬁi‰tû si mohou zapÛjãit zdarma klíã. Je‰tû musíme
doladit okolí a poﬁídit nûjaké posezení pro diváky a fanou‰ky. Sítû
budou v plechové skﬁínce u multifunkãního hﬁi‰tû.
Klíãe jsou k zapÛjãení: v Hrobcích u paní Lucie Hoglové, tel. 722
256 675, nebo na po‰tû u místostarostky paní Vonostránské, v Rohatcích u pana Schillera, tel. 775 192 499
Petr KﬁíÏ

Odpadové hospodáﬁství v na‰í obci
Tﬁídit ãi netﬁídit, to je
otázka, která je diskutována nûkter˘mi obãany na‰í obce. V souãasnosti je jiÏ známo,
jak se bude vyvíjet politika odpadového hospodáﬁství v âR. Od roku 2024 vejde v platnost novela zákona o odpadech, která bude
napﬁíklad zakazovat skládkování vyuÏitelného odpadu, a za skládkování tohoto jiÏ nevyuÏitelného odpadu stát nav˘‰í poplatky
o stovky procent. Naopak za odevzdání vytﬁídûného odpadu obec pobírá poplatky ze
zpûtného odbûru. Proto budeme muset pﬁejít na takzvané obûhové odpadové hospodáﬁství. V opaãném pﬁípadû se producenti
odpadÛ, obce a v dÛsledku obãané, pûknû
prohnou.
Za souãasného stavu vybavení a kapacity
sbûrn˘ch nádob v obci, kdy jsou kontejnery
v na‰í obci, zejména na plast, beznadûjnû
naplnûny bûhem 2 dnÛ, toho asi moc nevy-

tﬁídíme. MÛÏeme pﬁistavit dal‰í a dal‰í kontejnery, ale kdo se má na ty „vlaky“ koukat.
Z tûchto dÛvodÛ jsem v lednu leto‰ního

Dva dny po vyvezení

roku pﬁedloÏil zastupitelstvu obce návrh na
podání Ïádosti o dotaci od Státního fondu Ïivotního prostﬁedí âR na nav˘‰ení kapacity
nádob na tﬁídûn˘ odpad. Studie pﬁedpokládá nákup plastov˘ch nádob 240 L na plast
a na papír do domácností, které budou mít
zájem.
Nádoby pak budou pravidelnû vyváÏeny
pﬁímo od domÛ obãanÛ. Dále projekt poãítá
s velkoobjemov˘mi kontejnery na plast
a papír v Hrobcích i v Rohatcích.
Tento projekt je v‰ak bûh je‰tû na dva
roky. NeÏ a jestli SFÎP âR rozhodne o pﬁidûlení dotace (85 %), neÏ se zaﬁízení vysoutûÏí atd. Ale doufám, Ïe se v roce 2024
bude v na‰í obci ﬁádnû tﬁídit odpad, a Ïe
smûsného komunálního odpadu bude co
nejménû. A budoucí zastupitelé obãanÛm
nesdûlí, „my jsme pro to nic neudûlali
a právû proto vám nyní zdraÏujeme poplatky za odpad“.
Petr KﬁíÏ
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Knihovnické zpráviãky
HROBCE - Letos jsme se s hrobeckou knihovnou jiÏ tradiãnû zapojili do celostátní akce Noc s Andersenem. Pﬁi‰la spousta dûtí a rodiãÛ, a i kdyÏ jsme se sotva do knihovny ve‰li, tak si to v‰ichni uÏívali. Dûti si pﬁipomnûly, kdo byl H. Ch. Andersen, jaké napsal pohádky, sly‰ely pohádku O pejskovi a koãiãce, v parku lovily zatoulané my‰i s otázkami, vyplnily si mal˘ kvíz a nakonec si jako pejsek
s koãiãkou „uvaﬁily“ dort.
Noc s Andersenem bylo vãlenûno jako jedno ãtení pro dûti v knihovnû, které se koná kaÏd˘ mûsíc.Dûti si vÏdy pﬁeãtou úryvek
z kníÏky na urãité téma a dozvûdí se spoustu nov˘ch vûcí. Namalují si obrázek ãi si nûco vytvoﬁí a dají si nûco dobrého na zub.
Také bychom chtûli podûkovat panu ·imonovi ze Solan, kter˘
pﬁes knihovnu v Litomûﬁicích vûnoval hrobecké knihovnû zánovní
poãítaã. Náv‰tûvníci knihovny mohou zdarma vyuÏít v˘konnûj‰í poãítaã s pﬁístupem na internet.
Jsme moc rádi, Ïe knihovna v Hrobcích byla nejen díky ãtení v knihovnû a práci s dûtmi nominována na Knihovnu roku. DrÏíme pûsti,
aby nominace byla úspû‰nû promûnûna.

âi‰tûní rohateckého moﬁe - Kale /
cviãení protipoÏární jednotky obce
12. 5. 2018 • ProtipoÏární jednotka obce Hrobce (JSDHO) vyjela
k rohateckému Kale. Na bﬁeh rybníka hasiãi pﬁistavili Tatru 148,
která pojme aÏ 8 m3 vody a rozvinuli tﬁi proudy, kter˘mi bûhem 2,5
hodiny spláchli betonové dno rybníku. Do hasiãské Tatry hasiãi doplÀovali vodu ãerpadlem PS 12 ze studny Pod Babkama. Pﬁi pozorování ãinnosti jednotky jsem zaznamenal souhru mezi ãleny jednotky a také to, Ïe kaÏd˘ ãlen v prÛbûhu akce vykonával stﬁídavû více
ãinností, coÏ svûdãí o zastupitelnosti jednotliv˘ch funkcí v jednotce.
Podrobn˘ v˘pis kolik hasiãi pﬁi akci snûdli klobás a buﬁtÛ bude zveﬁejnûn na vratech hasiãárny.
Po odjezdu hasiãÛ se Kale ujali rohateãtí sportovci, kteﬁí z rybníka
udûlali moﬁe, na které se mÛÏete sami pﬁijít podívat. Bûhem své ãinnosti vytvoﬁili sportovci v klubovnû Rohateck˘ch baráãníkÛ místostarostovi zastupujícího starostu pûknou sekeru. Podrobn˘ v˘pis,
kolik kdo vypil piv, bude taktéÏ zveﬁejnûn.
Dûkuji v‰em obãanÛm, sportovcÛm, hasiãÛm kteﬁí se podíleli na
sobotní brigádû a pﬁispûli tím ke zlep‰ení vzhledu na‰í obce.
Petr KﬁíÏ

Knihovna Hrobce
ROHATCE - Rohatecká knihovna zaÏila v posledních mûsících
velkou zmûnu. Z pÛvodních prostor byla pﬁestûhována do men‰í, ale
útulnûj‰í místnosti v pﬁízemí mateﬁské ‰koly. Paní Kleiblová, rohatecká knihovnice, v‰echny knihy peãlivû pﬁipravila a za pomoci místních dûtí pﬁemístila do nov˘ch prostor. Sice pár hodin trvalo v‰e narovnat do regálÛ a správnû setﬁídit, ale knihovna je jiÏ v normálním
provozu a na v‰echny se tû‰í ve stﬁedu od 16 h do 18 h.
Chtûli bychom moc podûkovat dûtem, které pomáhaly se stûhováním knih.

Knihovna Rohatce
/ 8 /

Knihoãekárna Hrobce
Do ãekárny pro kníÏku? Proã ne. Od 8. kvûtna 2018 funguje
v Hrobcích Knihoãekárna inspirovaná venkovními knihovnami, které
vznikají po celé Evropû od roku 2008. Cílem Knihoãekárny není jen
zpﬁíjemnit knihou ãas v‰em pﬁi ãekání na autobus, ale i oÏivit prostor,
kter˘ byl doposud trochu zanedban˘. A jak to celé funguje? Základním pravidlem je:
PÒJâ, P¤EâTI a VRAË (nebo pﬁines jinou).
(Pokraãování na následující stranû)
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bou Michala Davida nám zpﬁíjemnilo bﬁeznov˘ veãer. I obsazení bylo
plné hvûzd ãeské hudební a muzikálové scény v ãele s v˘bornou Kamilou N˘vltovou v roli Kleopatry. Úspû‰nost muzikálu také potvrdil
neustávající diváck˘ potlesk po konci pﬁedstavení. Na konci ledna
obecní úﬁad poﬁádal zájezd na muzikál MuÏ se Ïeleznou maskou.
PÛvodní ãesk˘ muzikál byl pln˘ chytlav˘ch melodií, lásky a vûrného
pﬁátelství. Dal‰í zájezd za kulturou je naplánován na 29. 9. 2018,
a to na muzikál Tﬁi mu‰ket˘ﬁi a na 10. 11. 2018 na muzikál Trhák.

Zájezd DráÏìany
14. 4. 2018 • Obec Hrobce uspoﬁádala zájezd do DráÏìan. Zájezd
byl pÛvodnû zam˘‰len jako nákupní, ale potû‰ilo nás, Ïe spousta
úãastníkÛ zájezd pojala i jako poznávací a nav‰tívili galerii Zwinger
i dal‰í památky.

Divadlo LI-DI - âert to nemá nikdy lehké
Knihu si mÛÏe kdokoliv pÛjãit, doma pﬁeãíst a poté vrátit. Pokud
nûkoho kniha zaujme tak, Ïe by ji chtûl vlastnit, nechÈ si ji nechá
a má z ní radost. Na oplátku mÛÏe do knihoãekárny darovat knihu
jinou.
Knihoãekárnu naplnily dûti v rámci pravidelného ãtení v knihovnû,
za knihy dûkujeme jim i jejich rodiãÛm (a v‰em ostatním, kteﬁí se na
zprovoznûní podíleli, pﬁedev‰ím hrobecké knihovnici Vûﬁe Jaborové,
Kateﬁinû Hlaváãové a Alenû ëuri‰ové).

15.4.2018 • Divadelní soubor Li-Di z Litomûﬁic k nám zavítal s pohádkou âert to nemá nikdy lehké. Pohádka o Káãe a ãertech se
dûtem moc líbila, byla protkána vesel˘mi písniãkami a laskav˘m humorem. Dûtem se po skonãení pohádky ani nechtûlo odcházet
domÛ. Dûkujeme za hojnou úãast a tû‰íme se u dal‰í pohádky ãi na
akci pro dûti na vidûnou.

Jak to vlastnû bylo s „Knihoãekárnou“
„Chtûla bych Knihobudku“, svûﬁila jsem se se sv˘m pﬁáním. „To
nebude fungovat, knihy se budou za chvíli válet po vesnici“, odpovídali mi ostatní. Na chvíli jsem svoje pﬁání dala k ledu, ale ledy se
hnuly a KáÈa Hlaváãová nabídla vyﬁazenou knihovnu, PéÈa Peﬁinová
vypracovala pravidla a sen se stal skuteãností. A tak jsme slavnostnû otevﬁeli né knihobudku, ale Knihoãekárnu. Knihy nejen Ïe se nepovalují po vesnici, ale pﬁib˘vají, a z toho máme velkou radost. Knihoãekárna má i svou „odlouãenou“ Knihoãekárnu na autobusové zastávce západní, kde máme prozatím jen polici (dar pana Suttnera
z Rohatec) s pár knihami a ãasopisy. Ná‰ nápad jsme nabídli i ostatním knihovnám, a tak se moÏná na sv˘ch cestách setkáte s Knihoãekárnami i v jin˘ch vesnicích.
Vûra Jaborová

Ma‰karní Vosa jede
17. 3. 2018 • Leto‰ním ma‰karním nás provázel animaãní program Vosa jede. Dûti si mohly zatancovat, zazpívat a samozﬁejmû
zasoutûÏit o spoustu dobrot a balónkÛ. Letos se se‰ly opravdu krásné masky a v‰em dûtem to moc slu‰elo.

Zájezd na muzikál 31. bﬁezna 2018
Pro zájemce o divadlo a hudební Ïánr obzvlá‰È poﬁádal obecní
úﬁad na konci bﬁezna zájezd na muzikál Kleopatra do divadla Broadway. Pûknû zpracované téma Starovûkého Egypta a ¤íma s hud-

âarodûjnice
28. 4. 2018 • Slet
ãarodûjÛ a ãarodûjek
se uskuteãnil o pár
dní dﬁíve neÏ je filipojakubská noc, ale
i tak se velmi povedl.
Dûti si mohly v ãarodûjn˘ch soutûÏích vyhrát sladkou odmûnu.
Lovení pavoukÛ, tahání my‰í za ocásek
nebo házení ropuch
do jezírka je jen mal˘
v˘bûr soutûÏí,kter˘ch
se dûti zúãastnily.
Po hrách jsme se
pﬁemístili k ohni‰ti,
kde se spálila nejkrásnûj‰í ãarodûjnice,v‰ichni si upekli
buﬁty a sladkou teãku
zajistila Zuzana Motejlová.
Dûkujeme v‰em za
úãast.
/ 9 /
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SváÈovo dividlo zavítalo
do na‰í obce
6. 5. 2018 • Do Kulturního domu
v Hrobcích zavítal opût SváÈa s jeho pohádkou. Pohádka O neposlu‰n˘ch kÛzlátkách byla moc hezká a zároveÀ i pouãná.
Nejen, Ïe se kÛzlátka nauãila poslouchat, ale napravil se i zl˘ vlk. Dûti si pak
zazpívaly popletené písniãky s ãertíkem
Popletou a po pohlazení loutek dostaly
i sladkou odmûnu.

Jak se máme v na‰í ‰kolce
I kdyÏ uÏ v pﬁírodû vládu pﬁevzalo léto, vrátíme se v úvodu zpráviãek z M· Rohatce k zimnímu období. V prosinci nás nejprve nav‰tívil Mikulá‰ s nadílkou a ·tûpánãino divadlo s pohádkou O zlobivém ãertíkovi. JeÏí‰ek na nás také nezapomnûl a dostali jsme spoustu nov˘ch hraãek. Napekli jsme spoleãnû vánoãní linecké cukroví.
V tomto krásném zimním období nezapomínáme ani na lesní zvíﬁátka. Nosíme do krmelcÛ seno, mrkev, jablíãka a zrní. Na pohádkové
cestû jsme povûsili korále z jeﬁabin a ‰ípkÛ pro ptáãky. Vyrobili jsme
dobroty pro s˘korky a jiné ptáãky na na‰í zahradû. Sníh a mráz
k zimû patﬁí, ale leto‰ní zima byla na nadílku skoupá, ale staãili jsme
postavit snûhuláka, pozorovat stopy a vyrobit si ledovou stavebnici.
Fandili jsme ãesk˘m sportovcÛm na ZOH v Koreji a vyzkou‰eli jsme
si také soutûÏit i kdyÏ bez snûhu. Odchod zimy jsme oslavili masopustem s rejem masek a upeãením koláãÛ.
Jaro jsme pﬁivolávali písniãkami a pohádkami, ale dlouho mu trvalo, neÏ se k nám vrátilo. S na‰í planetou Zemí jsme oslavili nûkolik svátkÛ - Den vody, Uklízíme âesko a Den zemû. S radostí se dûti
pﬁipravovaly na velikonoãní svátky. Kreslili jsme vajíãka a pekli beránky. Shlédli jsme téÏ pohádku divadla Majáãek - O zlomené pomlázce. V jarním období se snaÏíme mnoho aktivit provádût v divoãinû. Nav‰tívili jsme p‰trosí farmu v Îidovicích, zaãali jsme pracovat
na na‰í zahrádce a nezapomnûli jsme ani na ãarodûjnick˘ rej. Star‰í dûti zaãaly v dubnu plaveck˘ v˘cvik v Roudnici n. L. V‰ichni jim
budeme drÏet palce, aÈ se jim líbí a s vámi v‰emi zase nûkdy u zpráviãek na shledanou.
Hana Telecká, M· Rohatce
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Hrobce informuje
âinnost hasiãÛ od posledního vydání Hrobecké vlny byla opût dost pestrá. Zaãneme
v˘jezdovou jednotkou, která si pﬁivezla nové
cisternové auto Tatru 148 s nástavbou Rosenbauer pro 8 500l nyní vody. Tato nástavba byla pÛvodnû naplnûna pûnou, coÏ nebylo pro na‰í v˘jezdovku úplnû optimální hasivo. Nejenom na pﬁedûlání z pûny na vodu,
ale i na dal‰ích úpravách strávili na‰i hasiãi
dost ãasu a v‰e vyvrcholilo 8. kvûtna prvním
vyzkou‰ením v Îidovicích u Labe. Video
mÛÏete shlédnout na facebookov˘ch stránkách SDH Hrobce. Dal‰ím pﬁírÛstkem je
Avia 31 DA-12, které je technick˘m vozidlem pﬁi mimoﬁádn˘ch událostech. V˘jezdovka tráví neskuteãn˘ ãas jak na ‰koleních, tak
na brigádách za urãit˘m v˘dûlkem, rekonstrukcí techniky, tak i pomáháním sportovním druÏstvÛm.
V sobotu 14. dubna se konala v Îidovicích
akce „Pravá ãeská Ïidovická zabíjaãka“, kde
se pﬁedstavila na‰e v˘jezdová jednotka s vozidly i mladí hasiãi. Ukázka tûchto v˘jezdov˘ch aut byla i taková premiéra. Dûti zase
ukazovaly, ãím se zab˘vají na soutûÏích a co
se uãí potﬁebného o poÏární ochranû.
KOPISEM byla zavolána na‰e v˘jezdová
jednotka k pomoci HZS Roudnice nad
Labem pﬁi poÏáru porostÛ v blízkosti Ïelezniãní trati v katastru Îidovic a dále na ãerpání vody v jedné z usedlostí v Rohatcích po
vydatném de‰ti. Dále byla jednotka povolána místostarostou p. KﬁíÏem na ãi‰tûní Kale
v Rohatcích.

Sportovní druÏstva jsou také v plné pohotovosti, jelikoÏ se koná spousta soutûÏí, kter˘ch se úspû‰nû zúãastÀují. Prvních závodÛ
se zúãastnilo druÏstvo Plamínku (3-6let)
v Klap˘m a ve Vûdomicích. Mlad‰í Ïáci zaãali sezonu úspû‰nû 3. místem na Podﬁipské hasiãské lize ve ·tûtí. Star‰í Ïáci se
zase úspû‰nû umisÈují na pﬁedních pﬁíãkách
na brann˘ch závodech.
Novû sloÏené druÏstvo dorostenek se zúãastní okresního postupového kola, ve kterém vítûz postoupí na kolo krajské. Snem tohoto druÏstva je vrcholné kolo a tím je Mistrovství republiky. Toto se dozvíte aÏ v dal‰ím

vydání Hrobecké vlny. První závod Stimaxu
na 60m s pﬁekáÏkami bylo také plné hezk˘ch v˘konÛ. Kaãka Nováková získala
1. místo ve své kategorii 6-8let, Katka Malá
7. místo, Petra ·a‰ková 8. místo, Zuzana
Jelínková 10. místo, Eli‰ka Jelínková
26. místo, v‰echny v kategorii 11-15
let.
DruÏstvo Ïen se zúãastnilo prvního závodu Podﬁipské ligy ve ·tûtí, kde skonãilo na
hezkém 3. místû v kategorii TOP. DruÏstvo
muÏÛ se bohuÏel nepodaﬁilo sloÏit pro nedostatek aktivních ãlenÛ v tomto druÏstvu.
Pavel Novák

Zkrácené zápisy ze zastupitelstva obce

last zadávání zakázek pro programové období
2014 - 2020“.
Nejvhodnûj‰í nabídka od firmy: Chládek &
Tintûra, a.s., Iâ 62743881, nabídková cena: 2
642 199,21 Kã vã. DPH.
ZO povûﬁuje starostu obce vydáním rozhodnutí o v˘bûru dodavatele: Chládek & Tintûra,
a.s., Iâ 62743881
ZO povûﬁuje starostu obce podpisem
Smlouvy o dílo s vybran˘m dodavatelem:
Chládek & Tintûra, a.s., Iâ 62743881
Schváleno 5 hlasÛ pro

Zápis z usnesení 33. veﬁejného zasedání
Zastupitelstva obce Hrobce, konaného dne
24. 1. 2018, od 19 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‰eníschopné dle § 92 zákona
o obcích.
Projednání a schválení v˘sledku v˘bûrového ﬁízení na opravy chodníkÛ v obci.
Na základû doporuãení v˘bûrové komise

navrhuji schválit toto usnesení.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
v˘sledky v˘bûrového ﬁízení ve veﬁejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Chodníky v obci“, ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona ã. 134/2016 Sb., o zadávání veﬁejn˘ch
zakázek, zadávané „Vnitﬁní smûrnice ã.
2/2017“ k zadání veﬁejn˘ch zakázek malého
rozsahu, v uzavﬁené v˘zvû, v souladu
s „OBECN¯MI PRAVIDLY PRO ÎADATELE
A P¤ÍJEMCE“, „Metodick˘m pokynem pro ob-

(Pokraãování na následující stranû)
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Projednání vyhlá‰ení zámûru disponovat
s majetkem obce - vodovodní ﬁad pﬁedfinancovan˘ SVS a.s.
Jedná se o vodovodní ﬁad v Hrobcích, kter˘
byl vybudován v roce 1996 a pﬁedfinancován
spoleãností SVS a.s., kde je obec akcionáﬁem.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Diskuze
Pan Matouch - informace pro pﬁítomné obãany do V¤ se pﬁihlásily 4 firmy a byla vybrána firma dle ceny.
Závûr.
Zasedání bylo ukonãeno v 19:23 hodin. zasedání se zúãastnilo 7 obãanÛ.
Zápis z usnesení 34. veﬁejného zasedání
Zastupitelstva obce Hrobce, konaného dne
23. 2. 2018, 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‰eníschopné dle § 92 zákona
o obcích.
Projednání a schválení v˘sledku v˘bûrového ﬁízení na sníÏení energetické nároãnosti a zmûny zdroje vytápûní fotbalov˘ch
‰aten v Hrobcích.
a) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje v˘sledky v˘bûrového ﬁízení ve veﬁejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „SníÏení energetické nároãnosti budovy fotbalov˘ch kabin“, ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona ã. 134/2016 Sb., o zadávání veﬁejn˘ch
zakázek, zadávané dle dokumentu „Zadávání
veﬁejn˘ch zakázek v OPÎP 2014-2020“ verze
7.0, dále v souladu s dokumentem Vnitﬁní
smûrnice ã. 2/2017 „k zadávání veﬁejn˘ch zakázek malého rozsahu“. VZ pro projekt „SníÏení energetické nároãnosti budovy fotbalo-
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v˘ch kabin“ (CZ.05.5.18/0. 0/0.0/16_039/000
4471) v rámci dotaãního Operaãního programu Îivotního prostﬁedí.
Schváleno 5 hlasÛ pro
b) Nejvhodnûj‰í nabídka od firmy: VIDESTAV s.r.o., Iâ 63148285, nabídková cena: 2
139 247,58 Kã vãetnû DPH.
Schváleno 5 hlasÛ pro
c) ZO povûﬁuje místostarostu obce vydáním
rozhodnutí o v˘bûru dodavatele: VIDESTAV
s.r.o., Iâ 63148285
Schváleno 5 hlasÛ pro
d) ZO povûﬁuje místostarostu obce podpisem Smlouvy s vybran˘m dodavatelem: VIDESTAV s.r.o., Iâ 63148285
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení kupní smlouvy na
vodovodní ﬁad pﬁedfinancovan˘ SVS a.s.
Jedná se o vodovodní ﬁad v Hrobcích, kter˘
byl vybudován v roce 1996 a pﬁedfinancován
spoleãností SVS a.s. kde je obec akcionáﬁem.
Kupní smlouva s pﬁílohami je pﬁílohou návrhu
usnesení vãetnû zveﬁejnûného zámûru dle zákona o obcích.
Schváleno 5 hlasÛ pro
3) Projednání a schválení nákupu poÏárního
vozu Avia od mûsta Litomûﬁice.
Jedná se o vozidlo AVIA pro JPO urãené
pro hasiãe. Cena vozu vãetnû vybavení uvedeného v pﬁíloze kupní smlouvy je 50 tis. Kã.
UpozorÀuji Ïe 1/3 kupní ceny hradí obec Îidovice v rámci dohody o poskytování JPO.
Vzhledem k technické v˘bavû vozu doporuãuji nákup této techniky. Kupní smlouva se seznamem vybavení je v pﬁíloze.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Diskuze
p. Kuãera - jak˘ bude v˘nos tohoto zateplení. Místostarosta - na projekt je zpracovaná energetická studie, kterou je podmí-

nûná dotace MÎP.
Závûr.
Zasedání bylo ukonãeno v 18:30 hodin. zasedání se zúãastnilo 12 obãanÛ.
Zápis z usnesení 35. veﬁejného zasedání
Zastupitelstva obce Hrobce, konaného dne
2. 3. 2018, 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‰eníschopné dle § 92 zákona
o obcích.
Projednání a schválení finanãního rozpoãtu obce na rok 2018
Navrhuji schválit finanãní rozpoãet obce na
rok 2018. Rozpoãet obce na rok 2018 je deficitní. Deficit rozpoãtu je kryt˘ z úspor z let
2015,16,17. Rozpoãet v pﬁíloze.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení zﬁízení vûcného bﬁemene pro fy. âEZ a.s. na pozemku obce za
úãelem zﬁízení pﬁípojky elektro.
Jedná se o pﬁípojku elektrické energie na
pozemek dle pﬁiloÏeného zámûru, katastrálního snímku s zákresem budoucího vedení
a smlouvy o budoucí smlouvû na zﬁízení vûcného bﬁemene. Viz. pﬁílohy.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Diskuze
Místostarosta obce: pracoval jsem na dotaci
na stabilizaci hﬁbitovní zdi a ministerstvo pro
místní rozvoj zastavilo je‰tû pﬁed termínem podání pﬁíjem Ïádostí. Stavební povolení máme.
Provûﬁím moÏnost opravy zdi svépomocí pomocí zamûstnancÛ v‰ech tﬁí obcí, které hﬁbitov
vlastní a budu informovat zastupitelstvo.
Závûr.
Zasedání bylo ukonãeno v 18:15 hodin. Zasedání se zúãastnili 3 obãané.

OMALOVÁNKY PRO NEJMEN·Í...

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

