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Místní obchod se dočkal po 
25 letech další úpravy

Michal Horáček, jeden z nejlepších 
českých textařů, se v loňském roce 
přihlásil o slovo s novým hudebním re-
citálem „Mezi námi“, ve kterém před-
stavil svou rozsáhlou tvorbu. V samot-
ném představení účinkuje sám Michal 
Horáček, působí jako vypravěč, kde 
představí svou poezii, prolne ji s his-
torkami a básněmi, které souvisejí s 
jeho jednotlivými hudebními projekty. 
Během devadesátiminutového pořadu 
spojuje mimořádný textař své improvi-
zované úvahy o nadčasových i právě 
aktuálních tématech s písněmi inter-
pretovanými talentovanými umělci a 
šansoniéry, jako jsou Ondřej Ruml, 
Lenka Nová nebo František Segra-
do. Každé představení je originálem, 
nabízí jiné písně a odlišná zamyšlení. 
Všichni účastníci jsou po celou dobu 
na jevišti v improvizovaném pose-
zení u vína, průvodní slova probíhají 
formou předscén. V loňském roce 
proběhly představení v Plzni, Chebu, 
Časlavi, Strakonicích, Českých Bu-
dějovicích nebo v Ostravě. Nyní míří 
do malé obce Hrobce na Litoměřicku. 
Koncert proběhne 11. února v sále kul-
turního domu, vstupenka stojí 100Kč 
a je možné ji získat pouze v předpro-
deji. Kontakty na pořadatele - obec 
Hrobce 416 848 023, info@hrobce.cz. 
Spolupořadatelem akce je občanské 
sdružení Musica et Education známé 
například úspěšnými Litoměřickými 

svátky hudby včele s vynikajícícm 
houslovým virtuosem Václavem Hu-
dečkem.

Již více než 10 let se v Hrobcích a 
Rohatcích koná setkání u vánočního 
stromku, za doprovodu koled. Ani letos 
tomu nebylo jinak. Dva dny před Štěd-

rým dnem se v Hrobcích v podvečerní 
čas obcí rozezněly koledy, které navo-
dily atmosféru času Vánoc a alespoň 
na chvíli nedovolily lidem myslet na 

všechen ten předvánoční shon, stres a 
povinnosti, které se s tímto časem stále 
častěji pojí. Místem setkání byl vánoč-
ní strom na návsi, u kterého koledy za-
hrál Podřipský žesťový kvintet, který je 
již s touto vánoční akcí neodmyslitelně 
spjatý. Někteří toto setkání využili i k vy-
puštění balónků přání. Pro ty, kteří si 
přišli poslechnout koledy, byl připraven 
horký svařák, který v mrazivý prosinco-
vý večer zahřál jak na těle, tak na duši. 
Po poslední koledě a přání do nového 
roku se žesťový kvintet přesunul do 
Rohatců, kde úderem 18 hodiny v kapli 
Všech svatých zahájil stejný program. 
Účast v obou obcích byla velká a přáním 
je, aby jsme se všichni i v příštím roce 
ve zdravý společně sešli.

Místní prodejna se smíšeným zbožím, kte-
rou místní občané budovali v rámci akce 
„Z“, byla za velké slávy otevřena 26. 2. 
1988, na počest 40. výročí Vítězného úno-
ra. Investorem stavby byl tehdy Místní ná-
rodní výbor Hrobce, provozovatelem byla 
Jednota Roudnice nad Labem, která objekt 
za 1 020 Kčs od MNV následně odkoupila. 
Na zařízení a vybavení Jednota věnovala 
103 tisíc Kčs. Obchod svým účelům slouží 
již 25 let a právě po takové době se dočkal 
další úpravy, a to výměny velkých proskle-
ných dveří, za nové plastové. Výměna vel-
kých dveří za menší, spojená se zazděním 
zbylého otvoru se uskutečnila 10. prosince 
2013. Obchod byl po krátké pauze znovu 
v prosinci otevřen. 

Činnost knihovny Hrobce v roce 2013 lze 
hodnotit pozitivně. Oproti loňskému roku 
stoupl počet registrovaných čtenářů z 10 
na 13. Zdálo by se, že nárůst není tak vel-
ký, ale vzhledem ke skutečnosti, že většina 
knihoven bojuje s klesajícím počtem čte-
nářů, je tento byť nepatrný nárůst malým 
úspěchem knihovny. O něco méně přízni-
vý je fakt, že v knihovně jsou registrováni 
pouze 2 dětští čtenáři ve věku do 15 let. 
Knihovna během roku celkem půjčila 208 
knih, z toho 145 beletrií pro dospělé a 49 
dětských knih. Během celého roku knihov-
nu navštívilo 174 návštěvníků. Rohatecká 
knihovna je, co se týče počtu registrova-

ných čtenářů, na tom o něco lépe. V roce 
2013 bylo v knihovně registrováno celkem 
20 dospělých čtenářů a 8 dětí. Tito čtená-
ři si během roku domů půjčili celkem 220 
knih, z toho 102 dětských. Celkem knihov-
nu navštívilo 277 návštěvníků, z nichž 74 
využilo služeb veřejného internetu. V Hro-
becké knihovně využilo veřejného internetu 
pouze 42 návštěvníků. 
Otevírací doba knihovny Hrobce: St 10-
11:00, Pá 16-17:00. Otevírací doba knihov-
ny Rohatce: St 17-19:00. 
Do nového roku 2014 obě knihovny svým 
současným i budoucím čtenářům přejí hod-
ně štěstí, zdraví, lásky a pohody. 

Rok knihovny Hrobce a Rohatce

KULTURNÍ TIPY
18.1. Dětský KARNEVAL So 15 - 18 
hod KD
31.1. Maškarní zábava  Pá 19 - 03 
hod KD
11.2. Český kalendář – Michal 
Horáček Út 19 – 20.30 KD
15.2. ZLATOVLÁSKA So 17 
hod KD
15.3. Matěj a Zoubková víla So 16 
hod KD
21.3. Vítání jara - zábava – zabijač-
ka Pá 8-24 KD
12.4. O Broučkovi So 16 hod  KD
18.4. zdobení velikonočních 
perníčků  Pá 16 hod Knihovna 
Rohatce
18.4. Zábava – velikonoční zába-
va Pá 19 hod – 03 hod  KD

Rok 2013 je už skoro za námi a tak se 
můžeme ohlédnout a trochu rekapitulo-
vat. Cyklobulf sdružuje 19 lidí, kteří mají 
rádi pohyb v přírodě, především na kole, 
a nebo se zúčastňují akcí, které Cyk-
lobulf pořádá. Máme i řadu příznivců, 
kteří s námi spolupracují, nebo doplňují 
naše řady v několika závodech, které 
nejsme vlastními silami schopni obsa-
dit.                                                                Ka-
ždý rok zahajujeme zimním orienťáčkem 
– buď Pojizerskou bludičkou, nebo Slaví-
kovým Mapově Relaxačním Tréninkem 
v Praze. Letos jsme jeli oba a na obou si 
naši závodníci užili nefalšovanou zimu.                                                                                                                                            
       Letos jsme pro zlepšení fyzičky 
zařadili i zimní přípravu na běžkách. 
Několik dní jsme sportovali na Božím 
Daru a zkusili si i biatlon s luky. Poča-
sí nám přálo, lyžování bylo bezvadné.                                     
Na jaře startuje plno závodů, takže i 
letos bylo z čeho vybírat. Do bohatého 
kalendáře se zapojujeme i my s naším 
orientačním závodem dvojic Bulfodrom 
– letos už po páté. Zúčastnilo se ho čty-
řicet závodníků. Kontroly jsme tentokrát 
orientovali jihozápadně od Hrobec a na 
kopečky v okolí Libochovic. Sedm hodin 
v sedle i tentokrát důkladně prověřilo 
vytrvalost a orientační schopnosti všech 
bajkerů.    V červnu jsme opět sestavili 
dva čtyřčlenné týmy do závodu 24 hodin 
ve Vesci u Liberce – jeden z mladých a 
druhý z veteránů. Po 24 hodinách v teré-
nu si naši mladí dojeli pro bronzovou me-
daili. Veteráni skončili na čtvrtém místě.                                                                                                            
Po výborných zkušenostech s letní 
přípravou se i letos 11 našich čle-
nů rozhodlo absolvovat dvoudenní 
kurz bajkování s Ivanem Rybaříkem 
v Jistebnici u Tábora. Opět jsme do-
stali do těla, ale něco nám v nohách 
zůstalo do našich dalších závodů.                                                                          

Po několika letních maratonech se šest 
našich členů postavilo na start v soutěži 
týmů Eurohry Doksy.  Letos startovalo 
116 týmů. Určitě jsme si neuřízli ostu-
du, když jsme v tak velké konkurenci 

z celých Čech skončili na 44. místě.                                                                                                                       
V září se konala už 6. valná hromada Cy-
klobulfu na Levíně. Stanovili jsme si nej-
bližší cíle a jako vždy jsme poměřili své 
síly v několika sportovních disciplínách.                                                                    
Po valné hromadě na nás ještě čeka-
lo několik podzimních závodů a jako 
poslední jsme zorganizovali krátký 
orientační závod jednotlivců 8848. 
Jako vždy nejelo ani deset závodníků 
-  i když nám jako vždy  přálo počasí.                                                                                                                                  
Závěrem si dovolujeme popřát všem 
našim příznivcům a všem, kdo mají rádi 
cyklistiku  a pohyb v přírodě všeobecně, 
hodně úspěšný rok 2014. 
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Aktivity Cyklobulfu v roce 2013

Nový rok sebou přinesl i splnění snu ně-
kolika generací zastupitelů obce i občanů 
Rohatců. Stavba kanalizace byla i hlavní 
prioritou současného vedení obce. Po 
patnácti letech plánování, diskuzí i hádek 
začala výstavba rohatecké kanalizace. 
Plánování kanalizace od samého počát-
ku provázely problémy. Několikrát se mě-
nil projekt i vlastní zadání stavby. Kana-
lizace měla původně mít novou čistírnu 
nebo se například probírala varianta, že 
bude napojena na čistírnu v Doksanech. 
Nakonec zvítězila varianta s přečerpá-
vací stanicí ve spodní části Rohatců, 
s napojením do čistírny odpadních vod 

v Židovicích. Na tuto čistírnu odpadních 
jsou napojeny i Hrobce a na výstavbu 
této čistírny i naše obec v minulosti při-
spěla. Také financování stavby provázelo 
hodně zvratů i peripetií. Stavbu nakonec 
bude financovat naše obec s pomocí 
Ministerstva zemědělství a Ústeckého 
kraje a podpory provozovatele kanaliza-
ce. Také výběr zhotovitele stavby nebyl 
jednoduchý. V průběhu přípravy stavby 
proběhlo několik výběrových řízení i pro-
to, že v průběhu dlouholeté projektové 
přípravy byl několikrát změněn zákon o 
veřejných zakázkách. Vítězem poslední-
ho a platného výběrového řízení se stala 

firma INFRATECH s.r.o. Firma si již pře-
vzala staveniště a vlastní stavební práce 
začnou v pondělí 13.1.2013. Také vlastní 
stavba je technicky velmi náročná. V tra-
se kanalizace se nachází skála, staré 
stoky i spodní voda. Podle schváleného 
harmonogramu stavby bude stavba do-
končena a zprovozněna nejpozději v říj-
nu tohoto roku.

STAVBA KANALIZACE ROHATCE ZAHÁJENA !

HROBCE – OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 A JAKÉ 
NOVINKY HROBCŮM PŘINESE ROK 2014

Co Hrobcům přinesl rok 2013?
Samozřejmě největší událostí, bohužel 
v negativním smyslu, byla červnová po-
vodeň, jenž zasáhla část obce, která se 
nachází v blízkosti Labe. Po katastrofic-
ké povodni v roce 2002 už nikdo nevěřil, 
že podobná povodeň může znovu udeřit. 
V roce 2013 se tak stalo a povodni do úrov-
ně roku 2002 chybělo jen 90 cm. Celkem 
bylo evakuováno 9 domů a vzniklé škody 
šly do miliónů. Postiženým občanům se za 

pomoci našich dobrovolných hasičů, ve-
dení obce, státních orgánů i soukromých 
darů, podařilo majetek opravit a dnes již 
všichni žijí ve svých domech. 
Největší investiční akcí minulého roku byla 
rekonstrukce budovy Mateřské školy Ro-
hatce. Budova se po velmi dlouhé době 
dočkala rozsáhlé rekonstrukce pláště bu-
dovy a podstoupila celkové zateplení. Dal-
ší velkou investiční akcí bylo vybudování 
osvětlení fotbalového hřiště. Na této akci 
se podílel Ústecký kraj. Sportovní areál 
v Hrobcích se také rozrostl o plochu s umě-
lou trávou.
Podařilo se také pokračovat v rekon-
strukci Kaple Všech svatých v Rohatcích. 
V Hrobcích pokračovala podpora tvorby 
drobného zázemí pro trávení volného času 
u Labe. Jsou zde ve spolupráci s občany 
postavena i dvě mola pro malá plavidla. 
Obyvatelé tedy mohou vodní plochu vyu-
žívat rybaření, ale i jiné vodní zábavě. Již 
tradičně v roce 2013 proběhla za velkého 
úspěchu v Hrobcích i Rohatcích oblíbená 
Neckyjáda. Stejně tak byl úspěšný dětský 
den nebo třeba pálení čarodějnic či zdobe-
ní perníčků. Všechny tyto akce chystáme i 
letos. I kulturní vyžití se v obci snaží stále 
zlepšovat. Každý měsíc Hrobce pravidelně 
navštěvuje Sváťa se svým Dividlem a bylo 
pořádáno několik tematických tanečních 

zábav. Společenský život obce se opírá 
také o sportovní činnost. V současné době 
hrají SK Hrobce I.A třídu, což je nejvyšší 
soutěž, která se tu kdy hrála. Naši dobro-
volní hasiči jsou také na špici své soutěže. 
A jelikož si moc vážíme práce našich ha-
sičů a jejich potřebnost se o povodni opět 
potvrdila, pořídila obec za pomoci státních 
a krajských dotací hasičům další vybavení. 
A co Hrobce čeká v letošním roce?
Letos dojde na uskutečnění jednoho ze 
snů několika generací hrobeckých a roha-
teckých zastupitelů – bude zahájena a také 
v tomto roce dokončena - výstavba kom-
pletní kanalizační sítě v Rohatcích. Také 
věříme, že se letos povede zrekonstruovat 
dětské hřiště v Hrobcích. Na obyvatele 
obce pak samozřejmě čekají pravidelné 
akce jako pálení čarodějnic či hasičské 
soutěže a několikrát k nám během roku 
zavítá nějaké to putovní divadlo. Kulturní 
program jsme také rozšířili i o první sku-
tečný koncert v Kulturním domě. V únoru 
zde vystoupí Michal Horáček se svým an-
sámblem a přiveze do Hrobců jejich projekt 
„Český kalendář“. 
Doufejme, že rok 2014 bude pro obec i jeho 
obyvatele lepší než rok 2013 a za redak-
ci i vedení obce přejeme všem občanům 
do roku 2014 hodně spokojenosti, štěstí a 
zdraví.

Reportáže z naší obce můžete sledovat 
také na 56. kanáliu přes set-top.boxy v 

RT Litoměřicka. Obec je také na face-
booku, kde zveřejňujeme aktuality nej-
dříve. Připravujeme také youtube video 
kanál, kde najdete všechny videorepor-
táže z obou obcí a bude možné zde zve-
řejňovat i vaše videa.



Naši hasiči i letos věnovali hromadu svého 
dobrovolného času obecním akcím, brigá-
dám, pomoci Obecnímu úřadu při různých 
pracích, závodům a k jejich přípravě a nepo-
slední řadě i k jedné živelné pohromě a k její-
mu odstranění. 
Už na začátku roku se uskutečnila brigáda na 
natírání fasády zbrojnice a jejímu úklidu. Bě-
hem jara proběhla už tradiční brigáda v Aromě 
(sekání vlečky), první čištění cyklostezky a 
v dubnu první obecní akce ,,Pálení čarodejnic“. 
,,Povodně 2013“. Pod tímto názvem si každý v 
obci Hrobce vzpomene na vylité Labe ze své-
ho koryta, které se svým rozsahem blížilo k po-
vodním z roku 2002. Nechybělo málo a rekord 
byl vyrovnán. Nedílnou aktivní složkou byli i 
místní dobrovolný hasiči, kteří svým přístupem 
pomáhali už od začátku lidem, kterých se velká 
voda týkala. Po celých 8 dnech hrobečtí hasiči 
zajišťovali pytlování, některé vystěhování věcí 
z domů, čerpání vody, čištění komunikací a 
venkovních prostorů domů a objektů od bah-
na, přivážení potřebného materiálu, ale i noč-
ní hlídání zatopených domů kvůli rabování. 
Povodně už začali pro naše hasiče v neděli 
2.6., kdy se začalo pytlovat a připravovat 

první domy na možné zaplavení. Zvedání 
Labe nadále přetrvávalo a kulminace řeky 
nastala až ve středu 5.6. k ránu. Hladina se 
zastavila před místní bytovkou č.p.1, kdy se 
zaplavili garáže. Následujícího dne se řeka 
stahovala a obyvatelé už mohli pomalu uklí-
zet následky napáchané vodou. Poslední 
dům opustila voda v neděli ráno 9.6., kdy se 

pomalu stahovala do svého koryta. Starosta 
obce Luboš Matek se mohl spolehnout po 
celé záplavy na velitele hasičů Petra Řípu, 
Miloslava Řípu, Jaroslava Jelínka, Davida 
Živného, Václava Šedivého, Markétu Nerglo-
vou a Pavla Nováka. I když hladina Labe se 
stabilizovala na bezpečnou míru, tak hasiče 
ještě čekalo čištění nové cyklostezky, čištění 
studen a čerpání ze sklepů domů. Naši hasiči 
měli plné ruce práce dostat některé úseky v 
obci do původního stavu. 

Výjezdová jednotka pořád disponovala s 
omezeným materiálem, který by byl výhodou 
při naléhavých situacích. Proto Obecní úřad 
dovybavil jednotku novým vysokotlakým čis-
tičem (vapkou), elektrocentrálou, motorovou 
pilou a o plovoucím čerpadlo Mamut, které 
bylo zapůjčeno o povodně a posléze koupe-
no. Jedná se o plovoucí čerpadlo, které může 
čerpat vodu nebo i tlakem čistit např. znečiš-
těná místa. 
Největší přípravy čekali hasiče na poslední 
srpnový víkend, kdy ve spolupráci s Obecním 
úřadem Posléze připravili dětskou akci  ,,Roz-
loučení s prázdninami“. To obsahovalo různé 
soutěže pro děti, ukázku hasičů HZS Roudni-
ce n/L a vyproštění osoby z auta, rozhazová-
ní bonbonů z letadla, vytvoření pěny, opékání 
vuřtů a večerní ohňostroj.
Hned po dětské zábavě začala první noční 
hasičská soutěž v Hrobcích v rámci Krušno-
horské ligy, kam se sjelo 19 mužských a 9 
ženských družstev. K úspěšné soutěži při-
spělo nové umělé osvětlení fotbalového hři-
ště, které bylo dokončeno pár dní před touto 
akcí. Bohužel domácím se moc nedařilo a 
přes spadnutí koše družstvo skončilo na 16. 

místě. 
Teď už můžeme napsat, že to byl sportov-
ně vydařený rok, kdy áčkové družstvo mužů 
obhájilo v kategorii TOP Podřipské ligy 1. 
místo. V kategorii na jednotný stroj téže ligy 
obsadilo 2. místo. Ženské družstvo v krátké 
době zažilo velkou přeměnu. Tím bylo zprvu 
zrušení starého družstva a posléze založení 
týmu nového. Nakonec družstvo zabojovalo 
a i přes prvotní problémy skončilo v kategorii 
TOP na hezkém 2. místě a v kategorii PS12 
na 4. místě.
V postupových soutěžích měl sbor také své 
želízko v ohni. Tím byla 
děvčata, která si přes vy-
hrané okresní a následně i 
krajské kolo vybojovala po-
stup na Mistrovství republi-
ky do Mladé Boleslavi, kde 
obsadila konečné 17. místo 
(100m překážek – 17. mís-
to, štafeta 4x100m – 16. 
místo, požární útok – 12. 
místo).  
       AUTOR: Pavel Novák
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ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ V ROHATCÍCH POKRAČUJE

MIKULÁŠ V HROBCÍCH OPĚT DĚTEM ROZDÁVAL NADÍLKU

ZIMNÍ AKTIVITY VE MATEŘSKÉ ŠKOLCE

V pátek 13. prosince se v Rohatecké 
knihovně konalo první vánoční zdobení 
perníčků, jehož pořadatelkou byla, tak 
jako u velikonočního zdobení, paní Hana 
Machová. Již od 16 hodin se v hojném 
počtu začali scházet malí účastníci to-
hoto předvánočního tvoření. Fantazii se 
meze nekladly a často se zdobení chopili 
i rodiče. Posezení nad horkým čajem a 

kávou navodilo všem účastníkům ale-
spoň trochu té vánoční atmosféry. Na 
akci, která se stává novou tradicí, se sje-
li zhruba tři desítky účastníků z okolních 
obcí, což svědčí o tom, že zdobení per-
níčků je lákavou akcí i pro „přespolní“.  
Další zdobení perníčků se uskuteční na 
jaře, 18. dubna od 16 hodin, opět v pro-
storách rohatecké knihovny. 

Za okny vládne zima, ale na zimní únavu 
to v rohatecké školce rozhodně nevypadá. 
I na konci listopadu a během prosince měly 
děti o zábavu postaráno. V polovině listo-
padu (14. 11.) navštívil rohateckou školku 
klaun Ála a jeho přítel, plyšový pes, který 
zavedl děti do kouzelného světa pohá-
dek. Klaun ve svém pořadu děti seznámil 
se skladbami G. Verdiho, A. Dvořáka a 
dalších velikánů světové hudby, mimo to 
si s sebou přivezl také drobné převleky a 

děti si zahrály na pohádky. Klaun si s dětmi 
hrál, cvičil, pouštěl skladby, takže bylo ve 
školce opravdu veselo. Rohateckou školku 
nevynechalo ve své návštěvě (25. 11.) ani 
Lenčino loutkové divadlo, které za dopro-
vodu kytary a písniček zahrálo pohádku „I 
zvířátka slaví Vánoce“. 
Školka nezahálela ani týden a byla tu další 
akce, tentokrát tradiční tvoření rodičů s dět-
mi na téma „Jak se zvířátka připravují na 
zimu“. Z přírodních materiálů, které rodiče 

se svými dětmi nasbíraly při procházkách, 
vytvořily krásná pohádková zátiší se zví-
řátky. O tom, že se i rodiče skvěle bavili, 
nebylo pochyb. 
Na začátku prosince (2. 12.) se jako každý 
rok konala beseda rodičů dětí z MŠ a zá-
stupců ZŠ Libotenice, kteří seznámili rodi-
če s klady malé venkovské školy, se svými 
úspěchy, zájmovými kroužky a aktivitami, 
které škola nabízí. Této besedy se účastnili 
zejména rodiče, jejichž dítě by v září mělo 
nastoupit do školy. ZŠ Libotenice každý rok 
bojuje s nedostatkem dětí, což je způsobe-
no tím, že rodiče upřednostňují městské 
školy před tou venkovskou. „Malotřídka a 
ještě na vesnici je úplně ideální pro mladší 
děti,“ uvedla i svůj postoj ředitelka MŠ.
Jak už to tak před Vánoci bývá, ani letos (4. 
12.) nevynechal školku ve své návštěvě Mi-
kuláš s čertem a andělem. Děti přednášely 
připravené básničky, zpívaly a vůbec se 
nebály. Bohatá nadílka, která na ně čekala, 
byla opravdu zasloužená.  

Předvánoční čas vybízí k návštěvám a 
setkáním, na které během roku není čas. 
Právě za tímto účelem se konalo další, již 
tradiční setkání seniorů, které se uskuteč-
nilo 11. prosince v dopoledních hodinách 
v Kulturním domě v Hrobcích. 
Kromě občerstvení byl pro občany připra-
ven i doprovodný program, který zahrnoval 

představení děti z Mateřské školy v Rohat-
cích. Děti si připravily představení spojené 
s ozdobou stromu a recitováním básniček. 
Hrou na hudební nástroje se zde představili 
také studenti ze Základní umělecké školy 
v Roudnici nad Labem. 
I letos lze hodnotit setkání seniorů jako vy-
dařené.

SETKÁNÍ SENIORŮ 

Ani letos nebyly děti z Hrobců, Rohatců a 
blízkého okolí ochuzeny o Mikulášskou be-
sídku. Ta se konala v sobotu 7. 12. od 15 
hodin v Kulturním domě v Hrobcích. 
Účast dětí, jejich rodičů a prarodičů byla 
opravdu veliká. Než přišel Mikuláš s an-
dělem a čertem, byly pro děti připraveny 
soutěže o sladké ceny. Okolo 16. hodiny 
začaly řinčet řetězy a každý věděl, že Mi-
kuláš se svými pomocníky a bohatou na-
dílkou je na místě. Nebyl by to ani Mikuláš, 
kdyby od každého předškoláčka nebo ma-
lého školáka nechtěl slyšet básničku, nebo 
písničku. Každý předstoupil s tím, co se 
naučil a za svůj výkon ho Milukáš odměnil 
balíčkem sladkostí. V letošním roce nebylo 

žádné dítě odneseno do pekla, což zřejmě 
svědčí o tom, že děti v Hrobcích a Rohat-
cích nezlobí.

K Partyzánům na Slovensko přeběhl z Baťo-
vých závodů ve Zlíně také zdejší občan, Fran-
tišek Bém, syn zdejšího kováře, který se zú-
častnil Slovenského národního povstání a po 
válce se vrátil jako důstojník československé 
armády. 
Za války lidem velmi pomohl občanům při ne-
dostatku potravin zdejší pojezdný z panského 
dvora pan Jaroslav Šlosser a v Doksanech 
pan Josef Pretl, stárek tamějšího panského 
mlýna, který mlel mouku lidem bez povolení. 

Dne 25. dubna 1945 byl v Rohatcích ustano-
ven Revoluční národní výbor, za předsednictví 
Františka Poláka, dosavadního starosty obce. 
V roce 1945 byla založena místní organizace 
Komunistické strany v Rohatcích. Byla to nej-
silnější strana v obci. 
Do pohraničí po odsunutých němcích se 
z naší obce během roku 1945 vystěhovalo 37 
rodin, to jest 144 osob. 
V únoru 1946 začalo budování elektrické-
ho vedení v obci. Práce šla pomalu kupředu 
a protáhla se ještě v příštím roce. Konečně 
20. prosince 1947 zazářilo poprvé elektrické 
světlo v Rohatcích. Nastala nová éra ve vývoji 
obce. 
V dubnu 1949 bylo po mnoha schůzích zalo-
ženo JZD v Rohatcích. 
Dne 4. července 1949 za účasti školského in-
spektora Františka Lonského, jeho přátel i ob-
čanstva z okolí, byla slavnostně pojmenována 
ulice ku Hrobcům ulicí Fr. Lonského.
V září 1949 byl zakoupen promítací zvukový 
přístroj a ve škole v přízemí zřízena promítací 
síň. Promítal řídící učitel Václav Štrebl. 

Nahlédnutí do rohatecké kroniky

Autorkou většiny článků je knihovnice 
naší knihovny Martina Frídová. Pokud 
máte zajímavé články ke zveřejnění, po-
sílejte je na  starosta@hrobce.cz nebo 
fridova.martina@seznam.cz   Děkujeme. 

Poděkování
 S koncem roku bychom rádi ještě jednou 
poděkovali všem, kteří svou prací napo-
máhali při zdolávání následků  červno-
vých povodní v naší obci. Velký dík patří 
dobrovolným i profesionálním hasičům, 
vedení obce a starostovi, policii, armádě 
a hlavně všem dobrovolníkům, kteří ne-
litovali času a námahy a pomáhali všem 
postiženým velkou vodou bez ohledu na 
známosti či vztahy. Děkujeme. 
        Karel a Karolína Novákovi, Hrobce

Rekapitulace SDH Hrobce roku 2013

Nový rok sebou přináší i povinnost zaplatit 
obecní poplatky. Poplatek za odvoz komu-
nálního odpadu v Hrobcích činí stejně jako 
v roce 2013 šest set korun za osobu a rok. 
Poplatek je možno zaplatit ve dvou splát-
kách. Za prvé pololetí roku je poplatek (300 
Kč/osoba/rok) třeba zaplatit do konce února 
a za druhé pololetí do konce června. Tento 
poplatek se týká všech občanů, kteří mají tr-
valý pobyt v obci.  Dále obec vybírá poplatek 
za svoz bioodpadu a to 200 Kč za rok za 
biokontejner. Tento poplatek je třeba zapla-
tit do konce března a týká se jen obyvatelů, 
kteří se svozu bioodpadu chtějí dobrovolně 
zúčastnit. Dále obec vybírá poplatek za dr-
žení psa či psů na území obce. Poplatek 

je ve výši 100 Kč za prvního psa a 125 Kč 
za každého dalšího psa. Tento poplatek je 
třeba zaplatit do konce února tohoto roku. 
Všechny poplatky se hradí na obecním úřa-
dě v hotovosti oproti dokladu. Při zaplace-
ní poplatku za odvoz komunálního odpadu 
obdrží plátce ještě samolepku, kterou musí 
vylepit na svoji nádobu na komunální odpad, 
bez této nálepky nebude předmětná nádoba 
svozovou firmou vyvážena. Kancelář Obec-
ního úřadu je otevřena každý pracovní den 
od 8 – 15 hodin, úřední dny vedení obce jsou 
pak v úterý a ve čtvrtek od 18 – 19 hodin. Se 
starostou si je také možno sjednat individu-
ální schůzku, a to na telefonu 608 971 527, 
nebo emailem starosta@hrobce.cz.

Nový rok – stará výše poplatků


