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Rok spolu
VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, DOVOLTE MI, ABYCH VÁS P¤IVÍTAL
NAD DAL·ÍM VYDÁNÍM HROBECKÉ VLNY A POP¤ÁL VÁM
P¤ÍJEMNÉ âTENÍ.
Po roce ãinnosti nového zastupitelstva bych rád bilancoval a pﬁedev‰ím podûkoval zastupitelÛm, kteﬁí se podílí na chodu obce Alenû ëuri‰ové, Lucii KﬁíÏové, Hanû ·avelové a Hanû Vonostránské. Díky jejich práci se podaﬁilo uskuteãnit oslavy 900 let od první
zmínky o na‰í obci, které se konaly za pﬁispûní sponzorÛ z ﬁad místních obãanÛ, Ústeckého kraje a mûsta Roudnice nad Labem. Velmi
si váÏíme toho, Ïe jste se vy, obãané, zapojili do tak velké akce
nejen finanãnû, ale pﬁispûli jste i vlastní prací, a podpoﬁili tak tuto
velmi v˘znamnou událost. Díky dobrovolníkÛm se vydaﬁily i dal‰í
akce, napﬁíklad velmi povedená Rohatecká lávka. Svépomocí a jen
za cenu materiálu jsme opravili autobusové zastávky v obou ãástech obce, okapy a stﬁechu obecního úﬁadu, laviãky na fotbalovém
hﬁi‰ti v Hrobcích, oplocení M· v Rohatcích a také jsme napﬁíklad zajistili komunitní kompostování.
Nyní pracujeme na získání patﬁiãn˘ch povolení a chystáme podání Ïádostí o dotace pro dal‰í velké projekty, jako jsou opravy komu-

nikací, nové veﬁejné osvûtlení a komunikace v ulici Západní, multifunkãní hﬁi‰tû v Hrobcích, rekonstrukce pﬁízemí budovy M· v Rohatcích, parkovi‰tû u M· v Rohatcích, zastávka Hrobce Západ, likvidace ekologické zátûÏe na kravínû v Rohatcích atd.
Tû‰ím se, co dobrého nám pﬁinese dal‰í rok. Je mi ctí, Ïe mohu b˘t
Va‰ím starostou a je‰tû jednou dûkuji za ve‰kerou práci a podporu
nejen v˘‰e zmínûn˘ch zastupitelÛ, ale i Vás, obãanÛ a pﬁátel na‰í
obce. Co jsme pro Vás pﬁichystali na konec leto‰ního a zaãátku pﬁí‰tího roku, najdete dále v tûchto listech.
Jménem m˘ch kolegÛ Vám pﬁeji pﬁíjemné proÏití pﬁedvánoãního
ãasu a vánoãních svátkÛ, bûhem kter˘ch si urãitû kaÏd˘ najde tu
svojí radost. Nûkdo procházku pﬁírodou v barvách podzimu, jin˘
tﬁeba posezení v teple hoﬁícího krbu.
Krásné Vánoce a ‰Èastn˘ dal‰í rok, Vá‰ starosta, Petr KﬁíÏ

FORENZNÍ AUDIT OBCE
Forenzní (soudní) audit se provádí v pﬁípadû podezﬁení na protiprávní jednání, a to
zejména v oblasti financí a úãetnictví. Provádí se v pﬁípadû podezﬁení ze zpronevûry
nebo neoprávnûné manipulace s majetkem
úãetní jednotky. Oproti tomu bûÏn˘ finanãní
audit je pouh˘m pﬁezkoumáním dokumentÛ,
zejména úãtÛ nebo závûreãn˘ch zpráv.
Jak jistû víte, loni zvolené zastupitelstvo
obce se rozhodlo provést forenzní audit
obce za období 2010-2014.
Audit byl zamûﬁen na:
• provûrku v˘znamn˘ch a neobvykl˘ch v˘bûrov˘ch ﬁízení, vãetnû kontroly plnûní v˘stupÛ z uzavﬁen˘ch smluv,
• identifikaci obchodních a pﬁípadnû dal‰ích
informací o subjektech a osobách, jeÏ se
podílely na zji‰tûních vypl˘vající z provûrky,
• identifikaci pﬁípadného stﬁetu zájmÛ,
• provûrku pﬁípadného zneuÏití finanãních
prostﬁedkÛ obce,
• anal˘zu moÏnosti vymáhání zpÛsoben˘ch
‰kod v pﬁípadû, Ïe dojde k v˘znamn˘m
zji‰tûním,
• dal‰í oblasti k provûﬁení, jeÏ byly identifi-

kovány v prÛbûhu provûrky obcí nebo samotn˘m auditorem.
Tento forezní audit vycházel pouze z dokumentÛ, které byly k dispozici. O v˘slednou zprávu projevily zájem orgány v trestním ﬁízení, a tato zpráva jim byla pﬁedána.
V souãasné dobû probíhá vy‰etﬁování,
a proto obec po dohodû s právním zástup-

Kam s ním?

cem obce nebude v˘sledek forenzního auditu prozatím zveﬁejÀovat. Uji‰Èujeme obãany,
Ïe v blízké dobû bude postupnû zpráva zveﬁejnûna.
Dále bude obec ãinit ve‰keré kroky k finanãní náhradû zji‰tûn˘ch ‰kod.
Cena auditu ãinila 95 832 korun vã. DPH
a provedla ho auditorská firma APOGEO
Audit, s.r.o.
adur

Myslím, Ïe vût‰ina z nás ví. Nûkdo tu‰í.
V‰em ostatním jsou urãeny tyto ﬁádky. O ãem
je ﬁeã? O slamníku Jana Nerudy? Ne, mluvím
o psích hromádkách a nûkdy i hromadách. V‰imnout si musel kaÏd˘. Psí hromádky nezdobí jen veﬁejná zatravnûná prostranství a pﬁedzahrádky mnoh˘ch domÛ, lemují
v‰echny cesty v na‰í obci. Ty hlavní, vedlej‰í, pro auta, pro cyklisty, pro chodce, ale i ty
polní.
Chápu, Ïe psÛm kaÏdá vytvoﬁená hromádka pﬁinese úlevu a jistû i radost. Ale pomysleli jste nûkdy na to, jaké trudné chvíle nastávají v‰em ostatním? Tedy tûm, kteﬁí
vûdí, kam s ním, nebo psa vÛbec nemají? Místo toho, abychom se kochali krásami barevného podzimu a nastavovali tváﬁe poslednímu sluníãku, zíráme k zemi a snaÏíme se
vyhnout psímu nadûlení. Okﬁikujeme dûti, aby dávaly pozor, ne‰láply pﬁímo do a nepﬁinesly si kus s sebou domÛ.
TakÏe kam s ním? Do pytlíku a pak do popelnice, prosím! To, Ïe Ïijeme na vsi, pﬁeci
neznamená, Ïe se budeme brodit po kolena v ....
KH
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Plnûní rozpoãtu k 30. 9. 2015
v tis. Kã
Rozpoãtové pﬁíjmy k 30.9.2015
Pﬁíjmy z daní, z poplatkÛ, transfery ze
státního rozpoãtu, obcí a krajÛ
Pﬁíjmy z pronájmÛ
Dary
Sbûr, svoz a zne‰kodÀování odpadÛ
Ostatní pﬁíjmy
Pﬁevody z rozpoãtov˘ch úãtÛ
Celkem pﬁíjmy

Schválen˘ rozpoãet

Upraven˘ rozpoãet

Skuteãnost

6093
116
10
75
0
0
6294

6255
131
52
75
44
400
6957

6334
130
55
69
128
499
7215

Rozpoãtové v˘daje k 30.9.2015
Schválen˘ rozpoãet
V˘daje pozemní komunikace, kanalizace
370
Mateﬁská ‰kola Rohatce
287
Knihovny
17
Kultura, tûlov˘chova
591
Osvûtlení-energie,údrÏba
391
Svoz odpadÛ
725
Péãe o vzhled v obci, veﬁejná zeleÀ
372
PoÏární ochrana
107
Zastupitelstvo obce
510
Místní správa
1461
Ostatní v˘daje
200
Pﬁevody z rozpoãtov˘ch úãtÛ
0
Splátky úvûrÛ a pÛjãek
1263
Celkem v˘daje
6294
NárÛst finanãních prostﬁedkÛ pro
plánované investiãní v˘daje

Upraven˘ rozpoãet
449
290
20
718
185
749
648
115
510
1488
122
400
1263
6957

Skuteãnost
346
206
16
545
123
616
819
54
289
1330
192
499
817
5852
1363

Mal˘ vánoãní koncert a rozsvícení stromeãku
Pﬁijìte si poslechnout vánoãní písnû a koledy v podání Sboru Du‰nick˘ch zpûvákÛ
a zpûváãkÛ. V Hrobcích budeme pﬁi zpívání rozsvûcet obecní vánoãní strom, na kter˘
ozdoby vyrobí dûti pﬁi tvÛrãím ãtení v knihovnû. V Rohatcích v Kapli V‰ech svat˘ch poté
probûhne mal˘ vánoãní koncert také v podání du‰nického sboru.
Akce se koná první adventní nedûli, 29. listopadu 2015. V Hrobcích se sejdeme na
návsi v 16.30 a v Rohatcích v kapli v 18 hodin.

âesko zpívá koledy
Hrobce i Rohatce se pﬁipojili k celorepublikové akci âesko zpívá koledy. Dne 9. prosince
2015 od 18 hodin si u obecních vánoãních stromeãkÛ zazpíváme koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán a PÛjdem spolu do Betléma. Zpívání zakonãíme vánoãní písniãkou Vánoce, Vánoce pﬁicházejí.
Minul˘ rok se zpívalo nejen v âesku, ale i v zahraniãí. Zapojilo se 580 míst a zpívalo na
70 tisíc lidí. Více informací naleznete na www.ceskozpivakoledy.cz.

KaÏd˘ ãtvrtrok ve va‰í schránce
PÍ·ETE NÁM:

Chtûl bych touto cestou upﬁímnû podûkovat stávajícímu aktivnímu zastupitelstvu
obce za jejich ãinnost. V‰ichni své funkce
zvládají v˘bornû, pﬁesto, Ïe je vykonávají
poprvé a nemûli s v˘konem veﬁejn˘ch funkcí pﬁedchozí zku‰enosti. Pod jejich rukama
obec jen a jen vzkvétá.
Své organizaãní schopnosti pﬁedvedli
mimo jiné na pﬁípravû velkolep˘ch oslav 900
let od první zmínky o obci Hrobce, kde byl
pﬁipomenut tradiãní venkovsk˘ prÛvod.
Podûkování také patﬁí vÏdy ochotn˘m pracovníkÛm obce, kteﬁí se o údrÏbu obce starají ochotnû a vzornû.
Pﬁeji jim v‰em mnoho úspûchÛ pﬁi realizaci rozvoje obce.
Jaroslav Horáãek, Lipová 120, Hrobce

Kalendáﬁ akcí
■ 25. 11. 2015 - 16 h - knihovna Rohatce v˘roba dáreãkÛ na vánoãní stromeãek
■ 26. 11. 2015 - TvÛrãí ãtení v knihovnû
v Hrobcích, vyrábûní ozdob na vánoãní
stromeãek
■ 29. 11. 2015 - Zdobení vánoãního stromeãku
16:30 h - Hrobce - zpívání koled spojené
s rozsvícením stromeãku. Zazpívá nám
Sbor Du‰nick˘ch zpûvákÛ a zpûváãkÛ.
18 h - Rohatce - mal˘ vánoãní koncert
v Kapli V‰ech svat˘ch
■ 5. 12. 2015 - 16 h - Mikulá‰ská nadílka
pro dûti v kulturním domû v Hrobcích. Vystoupí ·avelata a od 17h pﬁislíbil úãast
Kyklop, b˘val˘ ãlen Maxim Turbulenc, se
sv˘m zábavn˘m programem.
■ 9. 12. 2015 - 18 h - zpívání koled u vánoãního stromeãku v Hrobcích i Rohatcích v rámci celorepublikového projektu
âesko zpívá koledy
■ 10. 12. 2015 - 10 h - Setkání seniorÛ
v kulturním domû v Hrobcích. Na jiÏ tradiãním setkání seniorÛ vystoupí dûti z M·
Rohatce a Tonda Lev˘ a jeho band.
■ 10. 12. 2015 - 16:30 h - Muzikohrátky
v kulturním domû v Hrobcích. Ëukání, cinkání, bubnování pro malé i velké dûti.
■ 16. 12. 2015 - 16 h - TvÛrãí ãtení v knihovnû v Rohatcích

Akce na poãátek roku 2016
■ 28. 1. 2016 - Hrobce - tvÛrãí ãtení v knihovnû
■ 6. 2. 2016 - Masopust v Rohatcích
a Hrobcích
■ 24. 2. 2016 - Rohatce - tvÛrãí ãtení v knihovnû
■ 27. 2. 2016 - Ma‰karní v KD v Hrobcích
(se SváÈou a Alenkou)
■ 24. 3. 2016 - Hrobce - tvÛrãí ãtení v knihovnû
■ duben 2016 - Rohatce - noc s Andersenem

Více informací o jarním programu bude
v dal‰ím vydání Hrobecké Vlny.
/ 2 /
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âtení dûtem v knihovnách
V knihovnách v Hrobcích a Rohatcích probûhla první tvÛrãí ãtení.
Dûtem se ãtení pohádek a pﬁíbûhÛ velmi líbí a s kaÏd˘m ãtením jich
pﬁichází víc a víc.
V Hrobcích v záﬁí ãetla teta Ála úryvek z knihy Kubula a Kuba Kubikula od Jaroslava Vanãury a v ﬁíjnu ãetla babiãka Vûru‰ka úryvek

KaÏd˘ ãtvrtrok ve va‰í schránce

z Chaloupky na vr‰ku od
·árky Váchové.
V Rohatcích v ﬁíjnu teta
Ála ãetla Dá‰eÀku od
Karla âapka. Dûti poté
nejen malovaly, ale hlavnû
vyrábûly pejsky Dá‰eÀky
z ruliãek a barevného papíru.
Hojná úãast men‰ích i vût‰ích dûtí ukazuje, Ïe ãtení
kníÏek je stále velmi oblíbené. Mimo jiné i oddûlení
metodiky knihovny K.H.
Máchy v Litomûﬁicích akce
v na‰ich knihovnách kvituje a velmi chválí.
Dal‰í ãtení probûhnou 26.
listopadu 2015 v Hrobcích
a 16. prosince 2015 v Rohatcích. Hrobecká knihovna také na 10. prosince pﬁipravuje v kulturním domû v Hrobcích pro dûti Muzikohrátky, kde budou moci pod
vedením lektorky „muzicírovat“ na rÛzné hudební nástroje. Pro rohatecké dûti budou Muzikohrátky pﬁipraveny zaãátkem pﬁí‰tího roku.

Podzim v M· Rohatce
Do nového ‰kolního roku jsme spoleãnû
vkroãili i s nov˘m vzdûlávacím programem
s názvem DobrodruÏství s Lískulkou, kter˘ je
zamûﬁen˘ na Ïivot v pﬁírodû a na na‰i zahradu.
Lískulka je skﬁítek z na‰í zahrady a spoleãnû
s ní objevujeme nové kamarády a pﬁírodu
kolem nás.
Na‰e zahrada je velk˘m prostorem pro bádání a uãení, ale od leto‰ního ﬁíjna 2015 dostává nové oplocení, a tak s dûtmi
vyráÏíme na procházky a pozorování do okolí ‰koly.
Po cel˘ ‰kolní rok plánujeme pro dûti spoustu v˘letÛ a vystoupení. V záﬁí
k nám zavítal hudebník se svou Rytmickou show a seznámil dûti s rÛzn˘mi
druhy hudebních nástrojÛ a rytmÛ, divadélko Lenãiny zpívánky rozveselilo
dûti pohádkou Oslík Pepík, zazpívali jsme si na vítání obãánkÛ a v ﬁíjnu do
na‰í ‰koly pﬁijela víla Pohádka se sv˘m povídáním a písniãkami o pﬁírodû.

V záﬁí jsme pﬁivítali novû narozené obãánky
19. záﬁí 2015 - V kulturním domû v Hrobcích probûhlo slavnostní vítání novû narozen˘ch obãánkÛ. Na úvod vystoupily dûti z M·
za doprovodu paní ﬁeditelky a paní uãitelky

na kytaru. Zazpívala s nimi i Eli‰ka Jelínková. Starosta Petr KﬁíÏ poprvé ve své funkci
pﬁivítal nové obãánky na‰í obce: Sáru Zajíãkovou, Vojtûcha Fujeru, Jakuba Tokára,

Kateﬁinu Bajgarovou, Pavla KﬁíÏe a Vojtûcha Jindﬁicha.
RodiãÛm a jejich dûtiãkám starosta popﬁál
hodnû zdraví, dále pak ‰tûstí a spokojenost
pﬁi v˘chovû potomkÛ a následnû pﬁedal
spolu s místostarostkami upomínkové dáreãky a maminkám kvûtiny.
LK
/ 3 /

Prosinec 2015

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

KaÏd˘ ãtvrtrok ve va‰í schránce

SváÈovo dividlo

2. ﬁíjna 2015 - Do Hrobec opût zavítal SváÈa se sv˘m dividlem. V‰em
dûtem se pohádka O âervené karkulce moc líbila. Dûti se na SváÈu
s Alenkou mohou tû‰it i v pﬁí‰tím roce, kdy pod jejich taktovkou probûhne ma‰karní pro dûti.

Velké D˘Àování

31. ﬁíjna 2015 - Poslední sobotu pﬁed Du‰iãkami se v Hrobcích konalo velké D˘Àování. Dûti pﬁevleãené do kost˘mÛ a jejich rodiãe
se se‰ly na dûtském hﬁi‰ti. Pﬁinést s sebou mohli i d˘ni do soutûÏe o nejhezãí d˘ni. Hlasovat mohli v‰ichni pﬁítomní, kteﬁí vybírali z osmi
krásnû vyﬁezan˘ch d˘ní. První cenu vyhrál Dominik Motejl se svou d˘ní s vyplazen˘m jazykem. Pro v‰echny byl pﬁipraven ãaj a posilnit se mohli dobrotami z d˘nû - buchtou z d˘Àového kompotu a ãokoládovou d˘Àovou buchtou. Po setmûní se prÛvod, za doprovodu cinkání, Èukání a bubnování, vydal s lampiony obejít celou vesnici. Po trase dûti potkaly duchy, smrtku, kostlivce i klekánici. Za odmûnu také dostaly svítící náramky. Byli jsme mile pﬁekvapeni, Ïe lidé dûtem nabízeli dobroty, pﬁidávali se do prÛvodu, hluãeli a hráli,
pﬁevlékli se za stra‰idla a stra‰ili. Dûti mohly vidût i ohÀostroj. V‰em moc dûkujeme.

Halloweensk˘ prÛvod stra‰idel v Rohatcích
7. listopadu 2015 - Prav˘ Halloweensk˘
prÛvod se konal místo plánovaného D˘Àování. Pﬁi pﬁípravách totiÏ maminky i tatínkové pﬁicházeli s rÛzn˘mi návrhy, které se pomalu vzdalovaly od pÛvodních plánÛ. TakÏe
se dá ﬁíct, Ïe tuto akci si poskládali sami rodiãe. A bylo to dobﬁe, protoÏe prÛvod se
velmi povedl.
V‰ichni úãastníci se se‰li v knihovnû, kde
se barvami na obliãej malovaly krásné i hrÛzostra‰né masky. Dalo by se ﬁíct, Ïe uÏ samotn˘m malováním by mohla akce skonãit,
protoÏe si to uÏili jak dûti tak dospûlí. Byla
by ale ‰koda jít jen tak domÛ, tak jsme za
/ 4 /

svûtel lampionÛ a za velmi hlasitého stra‰ení vyrazili do ulic na koledu. PrÛvod byl
veden obrovsk˘m pekelníkem s velk˘mi kopyty. Dûti zvonily na zvonky a snaÏily se
v‰emoÏn˘m zpÛsobem dostat ven z domÛ
jejich obyvatele. Následnû jim spoleãnû zazpívaly písniãku a darovaly malého papírového netop˘ra, kterého samy vyrábûly pﬁed
prÛvodem v knihovnû, za coÏ si vyslouÏily
sladkou odmûnu. Sladk˘ch odmûn nakonec
bylo tolik, Ïe jsme je museli namísto no‰ení
v proutûném ko‰íku vozit v koãárku.. Po
velmi dlouhé procházce jsme se v‰ichni postavili k na‰í obrovské d˘ni, kterou jsme si

vlastními silami vytvoﬁili, a udûlali si spoleãnou fotku. Po návratu do knihovny si dospûlí oddechli, protoÏe bylo jasné, Ïe dûti se najedí pﬁinesen˘ch dobrot a chlebíãkÛ a budou
tak unavené, Ïe pÛjdou rovnou domÛ. To by
ale nesmûly b˘t na‰e rohatecké dûti, které
jsou neúnavné a pﬁály si je‰tû diskotéku. Pﬁi
hudbû vydrÏely tanãit více neÏ dvû hodiny.
V‰ichni, kteﬁí se úãastnili jak pﬁíprav, tak
samotného prÛvodu, si zaslouÏí veliké díky.
Podûkování ale patﬁí i v‰em obyvatelÛm,
kteﬁí dûtem otevﬁeli a vyslechli si koledu.
A ti, kteﬁí neotevﬁeli, aÈ k tomu mûli jak˘koliv
dÛvod, snad otevﬁou pﬁí‰tí rok.
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KaÏd˘ ãtvrtrok ve va‰í schránce

Hrobeãtí na zájezdu do divadla
23. ﬁíjna 2015 - Obec Hrobce pro své obyvatele a pro nûkolik obãanÛ z Libotenic a Îidovic pﬁipravila první autobusov˘ zájezd do divadla.
Divadlo se zamlouvalo s dostateãn˘m pﬁedstihem, tak na nás vy‰la celá první a druhá ﬁada
a polovina ﬁady tﬁetí, coÏ se zúãastnûn˘m líbilo.
Tento v˘let se naplnil nad oãekávání rychle, cel˘
autobus se zaplnil bûhem 14 dní, dokonce se
je‰tû devût lístkÛ doobjednávalo. ZájemcÛ v‰ak
bylo mnohem víc, coÏ nás na jednu stranu velice tû‰í, ale na stranu druhou nám bylo líto zájemcÛm ﬁíkat, Ïe je jiÏ obsazeno.

Komedie svûtoznámého dramatika Michaela
Frayna „Bez roucha, aneb je‰tû jednou ze zadu“
pojednává o tom, jak tûÏk˘ je hereck˘ chlebíãek,
ale zároveÀ je to veliká legrace.
Napsal ji ãlovûk, kter˘ divadlo dÛvûrnû zná
a má je rád, sám pﬁekládá âechova, a tak dokáÏe do humorného dûje zapojit i soucit s tvrd˘m
hereck˘m Ïivotem.
Cel˘ zájezd probûhl v poklidné, pﬁátelské atmosféﬁe a v‰ichni se tû‰íme na zájezd pﬁí‰tí. Samozﬁejmû dáváme prostor na‰im obyvatelÛm,
aby podávali návrhy na místo a hru, kterou by si
pﬁáli vidût.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Hrobce informuje
Na konec leto‰ní sportovní sezony budou hrobeãtí hasiãi a hasiãky vzpomínat
jen v dobrém. Hrobce A muÏi celkovû vyhráli kategorii TOP Podﬁipské ligy (PHL)
se 132 body. V kategorii ¤ÍP nakonec skonãilo druÏstvo také na hezkém 2. celkovém místû. Velkou radost si udûlala na‰e dûvãata, která vyhrála kategorii ¤ÍP
a stala se poprvé vítûzkami Podﬁipské ligy. O svém vítûzství druÏstvo rozhodlo
v posledním závodu, kter˘ se konal v Brozanech. V kategorii TOP se jim daﬁilo ménû, kde se dûvãata umístila
na celkovém 4. místû se stejn˘m poãtem bodÛ jako hasiãky z Dﬁemãic. Rozhodujícím faktorem bylo nakonec
lep‰í umístûní v jednotliv˘ch závodech dûvãat z Dﬁemãic.
10. ﬁíjna 2015 se konalo v Bechlínû Slavnostní vyhlá‰ení Podﬁipské hasiãské ligy, kde byla nejlep‰í druÏstva
ocenûna. Na‰e druÏstva pﬁevzala plakety a medaile za
uÏ zmínûné umístûní. Po samotném vyhlá‰ení do‰lo i na památeãní fotografování. Dûvãata si nechala i zhotovit památeãní triãka, která jim budou pﬁipomínat leto‰ní velk˘ úspûch. Velmi mile byl pﬁekvapen Pavel Novák, kter˘ od svého druÏstva dostal totoÏné triãko s mal˘m popiskem ,,TRENÉR“.
Nyní druÏstva uÏ oslaví konec leto‰ní sezony na tzv. Dostﬁikné. Dûvãata nezahálí a pilnû se uÏ pﬁipravují na novou sezonu. DruÏstvo nyní prochází opût promûnou, jelikoÏ se musí nahradit odcházející ãlenky. I pﬁesto se ostatní ãlenky
schází a pﬁipravují se na novou sezonu.
Pavel Novák

Ze Ïivota Cyklobulfu
Na konci srpna zorganizovali nad‰enci z Doks jiÏ 12. roãník Euroher. Letos, stejnû jako loni, pro 132 ‰estiãlenn˘ch t˘mÛ z âR i ze
zahraniãí. ProtoÏe Ondra je stále na Zélandu, nastoupila místo nûj
na‰e minuloroãní posila Tereza. Pût dal‰ích je stabilní sestava Ziky, Fejfy, Pavla, Toms a Karel. I kdyÏ se nám nûkteré sportovní
disciplíny nepovedly, nadprÛmûrné v˘kony v nûkolika ostatních nás
posunuly o dost kupﬁedu. Celkovû jsme skonãili na nádherném 26.
místû a v t˘mech, soutûÏících pod hlaviãkou ATJSK, na 3. místû.
Sklenûn˘ pohár jsme si pﬁebírali na pódiu.
V záﬁí se jel v Lipové u ·luknova jiÏ 9.roãník Pytlákovy schovanky. Po loÀském úspûchu na pﬁedem neplánované krátké trase se
letos opût podaﬁilo postavit t˘m MM ve sloÏení Fejfy a Ziky. Po pﬁíjezdu do místa závodu zaãalo pﬁes mraky svítit slunce a hned byl
lep‰í pocit z nadcházejících 5,5 hodin v sedle.Podaﬁilo se orazit 20
z 25 kontrol, coÏ staãilo celkovû na 8. místo ze 79 dvojic a v kategorii 6. místo z 36 MM dvojic.
V ﬁíjnu se jel orienÈák Ctrl braní v Hlinné u Litomûﬁic. Po loÀském
prvním místû jsme se ani letos neztratili: Fejfy obsadil 3. místo v jednotlivcích a Pavla s Tomá‰em 3. místo v mixech.
Zaãátkem ﬁíjna se také konala jiÏ 8. valná hromada Cyklobulfu
a tradiãní Keltsk˘ den, tentokrát v Hrobcích. SoutûÏí se úãastnilo 14
lidí, ale jen 8 ve v‰ech tﬁech disciplínách. Poãasí nám pﬁálo. I kdyÏ
nebylo teplo, cel˘ den aspoÀ nepr‰elo a nefoukalo. V klubovnû bylo
teplo a pivo bylo studené. Bramboraãka naopak teplá a dobrá.

Celkové v˘sledky po v‰ech disciplínách: 1. Aniãka 8 bodÛ • 2.
Milo‰ 10 bodÛ • 3.-4. Karel s Hráãem 12 bodÛ
Na VH byl zvolen nov˘ V˘konn˘ v˘bor a pﬁedsedu obhájil Karel,
místopﬁedsedou se stal Fejfy.
Máme za sebou jednu z podzimních klasik - maraton na kolech
Jesenick˘ Surovec v Jesenici u Rakovníka. Letos jel Fejfy sám a ze
zálohy vytáhl z garáÏe svého Spe‰la. TraÈ byla vedená stejnû jak
v loÀském roce vãetnû zavádûcího kola. V˘kon tentokrát staãil celkovû na 6. místo z 60 a v kategorii 4. místo z 28. I kdyÏ byl ãas lep‰í
neÏ loni, na bednu to tentokrát nestaãilo.
Karel Landkammer
/ 5 /
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KaÏd˘ ãtvrtrok ve va‰í schránce

jsem. Cestoval jsem sám od 14 aÏ do 18 let,
kdy jsem potkal Jaroslavu.

Tady jsme doma
MANÎELÉ ·OLTOVI JSOU SPOLU P¤ES SEDMDESÁT LET. OBA LETOS OSLAVILI
90. NAROZENINY A AâKOLI JE V ÎIVOTù POTKALO MNOHO ZVRATÒ, ROZHODLI
SE, ÎE ZÒSTANOU V ROHATCÍCH. JSOU TADY DOMA.
Autor: Karina FraÀková
Václav ·olta se narodil ve svém domû
s v˘hledem na rohateckou kapliãku pﬁed devadesáti lety. Jeho rodina tu ale Ïije minimálnû od roku 1641. Byli zemûdûlci - samotn˘ ·olta má i dnes nejvût‰í radost, kdyÏ
si mÛÏe vylézt na malotraktor a pozdravit se
s mlad˘mi na poli. „Je‰tû pﬁed pûti lety
jsem mûl i prasata, ale rodina mi to zakázala. Teì uÏ venku pobíhá jen jedna slepice,“ ﬁíká, kdyÏ se místností prochází jejich
ãernobíl˘ kocour.
Bûhem rozhovoru ãasto mlãí, a kdyÏ se
ho jeho dcera ptá, zda sly‰í, odpovídá jeho
Ïena Jaroslava: „Pﬁem˘‰lí.“ Vzpomíná na
první republiku, Hitlera, komunismus i revoluci. Jak˘ je podle nûj návod na spokojené
manÏelství? Co na‰í spoleãnosti chybí
a máme se dnes lépe neÏ dﬁív?
■ Jaké b˘valy Rohatce?
KaÏd˘ rok tu bylo tak pût plesÛ, drÏel se
Masopust, poráÏela se májka, do roku 1946
se slavily DoÏínky a kaÏd˘ rok tu byly dûtské dny. Skákali jsme v pytlích nebo si sedali rychle na Ïidle, kdyÏ dohrála muzika vÏdy jich bylo o jednu ménû neÏ hráãÛ. Lidé
tehdy sedávali pﬁed domy a pili pivo. Mûli
k sobû mnohem blíÏ neÏ dneska. A v‰ude
tu byly vrby a ohromn˘ topoly a akáty.
V zimû jsme si jako kluci lili vodu na zem
a klouzali se od silnice k rybníku. Ty tu byly
dva, a na tom dolním jsme skákali po ledov˘ch krách. Samozﬁejmû se nám to obãas
smeklo a skonãili jsme ve vodû. V Hrobcích
byl led hodnû siln˘, tak jsme tam hráli
hokej.
■ Byl jste asi raubíﬁ.
To víte, Ïe jo. KdyÏ byla nûjaká hloupost,
byl jsem u toho, ale nikdy jsem nebyl u vût‰ího maléru. Jako haranti jsme se po bﬁi‰e
plazili strouhou pod silnicí. Jednou jsme jed/ 6 /

nomu hospodáﬁi ve ãtyﬁech rozebrali vÛz
a dali ho na strom. A v rybníku jsme chytali
Ïáby - tehdy jich tam bylo hodnû, byl to
úpln˘ koncert - a stra‰ili jsme s nimi holky.
■ Tak jste potkal i svou Ïenu?
Byli jsme parta tﬁí klukÛ. Blbli jsme po vsi
a honili jsme holky. Moje Ïena byla z Trávãic, tak jsem jí tu v osmnácti potkal. Chodili
jsme spolu ‰est let a v únoru uÏ to bude 67
let od na‰í svatby.
■ Co jste tehdy jako kluk dûlal?
Rád jsem jezdil na kole, projel jsem republiku kﬁíÏem kráÏem. KdyÏ jsme mûli ve
fabrice dovolenou, vzal jsem si bochník
chleba, gumov˘ kabát proti de‰ti a jezdil

■ âím jste se Ïivil?
Jako úplnû mal˘ jsem pásl husy, pozdûji
jsem chodil na pole, kopal brambory, ﬁípu,...
Je‰tû za první republiky jsem pomáhal pﬁi
honu na koroptve. KdyÏ byla pouÈ, tak jsem
mûl tﬁeba pût korun, to bylo nûco, ostantí se
divili, kde jsem k tomu pﬁi‰el. Já si ale vÏdy
umûl vydûlat. Vyuãil jsem se v roudnické
Pracnerovû fabrice na secí stroje. B˘val
bych tam rád zÛstal, ale kdyÏ jsem ve ãtyﬁiadvaceti pomáhal sestﬁe zbourat chalupu
v Libû‰icích, spadnul jsem ze stﬁechy a zlomil si o‰klivû nohu, dodnes v ní mám dráty.
Nemohl jsem chodit, tak jsem pÛl roku
sedûl na vrátnici v nemocnici. Pozdûji jsem
zaãal jezdit s nákladním autem a pozdûji se
sanitou. Tu jsem ﬁídil do zaãátku devadesát˘ch let, kaÏd˘ rok jsem najezdil 50 tisíc kilometrÛ. Tenkrát jsme jako saniÈáci dûlali
v‰echno, nemûli jsme s sebou doktora
a jezdili jsme k nehodám, porodÛm, ke
v‰emu. Mûli jsme kurzy, ale praxe je úplnû
jiná.
■ Nechtûl jste pokraãovat v zemûdûlství?
UÏ jsme nic nemûli. Moji rodiãe byli poslední, kdo vstoupil do druÏstva. Bránili se
zuby nehty. Vzali nám dobytek, ale zatímco
v‰ichni ostatní dostali potvrzení, nám ho naschvál nedali. Pole u Hrobec nám nejprve
vymûnili za jiné a pak nám vzali i to. Tenkrát
to bylo ‰patn˘. V roce 46 toho po Ïních otec
moc neodevzdal, chodil mlít k mlynáﬁÛm naãerno. Asi v ﬁíjnu nebo v listopadu ale pﬁi‰li
a vzali zbytek - obilí, mouku i lístky na chleba. DruÏstvo mû pak nechtûlo pustit, chtûli,
abych na poli pokraãoval po sv˘ch rodiãích,
ale vidûli, Ïe se mnou nic nebude.
■ Byl jste ve válce?
Do boje jsem nikdy nemusel, ale dva
t˘dny jsem v Praze dûlal dekly na tanky.
Potom nás, kluky z Roudnicka i od Kladna,
15. bﬁezna 1945 dali do vlaku, bylo nás 12
vagonÛ, a odvezli nás za Budûjovice do stanice Holkov-Bﬁímov. Byla tam jednokolejka,
tak jsme stavûli dal‰í kolej. Byly jsme koneãná stanice, takÏe tam stálo víc lokomotiv. Ameriãané dûlali nálety a my se vÏdy
utíkali schovat do lesa. Báli jsme se a víckrát jsme mûli na kahánku, ale kdyÏ jsme
od nás z kopce vidûli, jak nalétávají na Budûjovické leti‰tû, mûli jsme radost. Tûch letadel bylo tak 220. Kousek od nás jednou
dopadla nádrÏ, kterou shodili, protoÏe za
letu tankovali. Asi dva t˘dny pﬁed koncem
války jsem se s dal‰íma tﬁema klukama rozhodl utéct. KdyÏ jsme vyjeli z Libãic, zaãaly
houkat sirény. Schovali jsme se pod vagón
a dali hlavy mezi kola, aby byly víc chránûné. Nakonec pﬁed nás dopadlo nûmecké letadlo.
■ Byl nûkdy nálet i tady v Rohatcích?
KdyÏ jsem se vracel pû‰ky z Roudnice
t˘den pﬁed pﬁevratem, vidûl jsem u HrobcÛ padat letadlo. Ameriãani shodili bombu,
kterou ale trefili své vlastní letadlo. Zemﬁel
tehdy v Hrobcích jeden ãlovûk - pan
Weiss.
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■ Myslíte byrokracii?
No, byrokracie. Já to ﬁekl blbû. Za první
republiky bylo v‰echno jednodu‰‰í. Na
úﬁadû se hned v‰e vyﬁídilo.

■ Jak vzpomínáte na dobu po první republice?
Jak ﬁíkám - Hitlera kaÏd˘ sabotoval, a tak
se lidé nauãili nepracovat. Za komunismu
se to je‰tû zhor‰ilo, protoÏe se dobﬁe mûl
jen ten, kdo umûl správnû mluvit. Za Hitlera
se navíc lidé zaãali hodnû bát. KdyÏ jsem
je‰tû jezdil na kole, spal jsem na kupce sena
nebo na kraji lesa. Nebál jsem se. Ale Hitler
se s lidma nepáral. Po nûm to ale nebylo
o nic lep‰í.

■ Co Evropská unie?
Ta nám dala zabrat. V‰echno zkazila.
Jenom diktuje a nic hezk˘ho neudûlala.
Navíc kdyÏ udûlají nûjaké naﬁízení, my tu
dûláme je‰tû hor‰í.
■ Máte v politice nûjaké vzory?
Tomá‰e Garigue Masaryka, Honzu Masaryka jsem mûl rád. Rád jsem mûl Ïeleznou
lady Thatcherovou a také Albrightovou. Nejvíc mû zklamal Chamberlain a Daladier kvÛli
Mnichovské dohodû. Dneska b˘vají politici
sice za zaãátku dobﬁí, ale pak se z nich stejnû stanou lumpové.

■ Byli tu v srpnu 68 Rusové?
Volali mi tehdy v noci na vrátnici, Ïe tu
jsou rusáci. V‰ichni se báli, pﬁímo v obci ale
nebyli. Pﬁi‰li sem v roce 45, a to se lidé báli.
Kradli kola, mé Ïenû z ruky vzali hodinky
a také nám jednou nabourali autem do
domu.
■ âekal jste, Ïe totalita skonãí?
To neãekal nikdo. Poﬁád ﬁíkali ‘Na vûãn˘
ãasy’. Nemûl jsem komunisty rád, byl jsem
proti nim vyvrhel. Nikdy jsem nebyl v prÛvodu na 1. máje. Jen v roce 1969 to bylo
hodnû zl˘, v‰ichni jsme se báli, Ïe nás vyhodí a zavﬁou do vûzení. Mûli jsme sraz ve
‰pitále, zapsal jsem se tam, ‰el s nimi k prÛvodu a pak hned utekl.
■ Rad‰i jste riskoval, Ïe vás chytí?
No. Ale bál jsem se. Na druhou stranu, mû
asi tﬁikrát se sanitou pustili do Jáchymova,
kter˘ byl zcela uzavﬁen˘. Sám jsem se tomu
divil, protoÏe mezi námi ﬁidiãi byli i dva kovaní komunisti, kter˘ch jsme se báli, a já byl
proti nim vyvrhel. VÏdy se tahle cesta rozkﬁikla po ‰pitále, a doktoﬁi a sestﬁiãky udûlali seznam, kolik sádla chtûjí dovézt. Zatímco
tady nebylo nic, tam bylo v‰echno - pomeranãe, banány, maso. Pa‰ovali jsme, co ‰lo
a nikdy nás nechytli.
■ Mûl jste radost, kdyÏ byla revoluce?
To víte, Ïe jo, to jsem mûl velkou radost.
První dva tﬁi dny to je‰tû bylo nejist˘, ale pak
se v‰e otevﬁelo. I pusy se otevﬁely.
■ Jeli jste na západ?
Jeli jsme do Nûmecka a Rakouska. Víte,
já si pamatuju první republiku, vím, jak jsme
byli vyspûlí. KdyÏ jsem byl ve fabrice, sbíral
jsem z ko‰Û dopisy kvÛli známkám, které
sbírám - byla tam Habe‰, Brazílie, Argentina. VyváÏeli jsme do celého svûta. Ale pﬁi‰li
komunisti a nezÛstalo nám nic. Po roce
1990 jsme v zahraniãí vidûli, co jsme v‰echno mohli mít a valili jsme oãi.
■ Vrátili vám majetek?
Hned v roce 1990. Zaãal jsem hospodaﬁit,
ale v sanitû chtûli, abych zÛstal, tak jsem
dûlal obojí. Je‰tû pﬁed pûti lety jsem mûl na
dvoﬁe i prasata, ale rodina mi je zakázala,
tak venku bûhá poslední slepice. Rád bych
je‰tû aspoÀ nûkam cestoval, ale teì uÏ to
nejde. ¤íkám klukÛm, aÈ mû berou s sebou,
kamkoli jedou, hlavnû, Ïe se nûkam podívám. M˘m snem by byla cesta kolem svûta.
Chtûl bych se podívat nûkam hodnû daleko,
tﬁeba do pralesÛ nebo do Afriky na Safari.
Rád jsem ãetl kníÏky Hanzelky a Zikmunda.
UÏ to ale nejde.
■ Nechcete alespoÀ pouÏívat vozík?
Dcera Jaroslava Krahulíková: Vy ﬁeknete
vozík a jemu se protáãí panenky. KdyÏ mu

KaÏd˘ ãtvrtrok ve va‰í schránce

■ Dál od politiky - co byste poradil mlad˘m lidem do Ïivota?
Oni nemají zájem poslouchat, nedají si
poradit. KdyÏ jim chci poradit, ﬁíkají „Neﬁe‰
to“ nebo „Dûdo, mlã“. Tak mlãím.
bylo 80 a zlomil si ãé‰ku, tak mu mÛj muÏ
ﬁekl, aÈ si vezme hÛl, uleví si. A on mu na to
odpovûdûl „Jirko, ty jsi blázen, pﬁece v 80
nebudu chodit s holí!“ Teì uÏ si vezme
aspoÀ tu hÛl.“

■ Vy jste jako kluk poslouchal?
Jo, já jsem si nechal poradit, snaÏil jsem
se od nich v‰echno odkoukat. VÏdycky jsem
vûdûl, Ïe je potﬁeba pracovat.
■ âím to, Ïe vám stále funguje manÏelství?
Máme se rádi.

■ Máme se podle vás tak, jak jste si po
revoluci pﬁedstavoval?
Je to lep‰í, ale furt to není ono.

■ A dá se tomu nûjak pomoct?
To nevím...

■ Co je‰tû není ono?
Pitomá politika a hlavnû velká buzerace.

■ Co tedy máte na své Ïenû nejrad‰i?
V˘bornû vaﬁí. V˘bornû.

RODINN¯ RECEPT JAROSLAVY ·OLTOVÉ NA VÁNOâNÍ KOKOSOVÉ KOSTKY

Utﬁeme dohromady 30 dkg cukru krystal, 15 dkg másla, 4 aÏ 5 ÏloutkÛ a 1 vanilkov˘
cukr.
Dále pﬁidáme 1/4 l mléka, 5 dkg oﬁí‰kÛ, 5 dkg polohrubé mouky, 1 prá‰ek do peãiva
a sníh ze 4 aÏ 5 bílkÛ. Tûsto vlijeme na pekáã. Upeãené a vychladlé rozkrájíme na
kostky, které pﬁed máãením mÛÏeme pokapat rumem.
Namáãíme v: V lázni rozpustíme 4 polévkové lÏíce kakaa, 15 dkg cukru mouãky, 15
dkg 100% tuku, 5 lÏic vody a rum podle chuti. Vychladlé kostky namáãíme a obalujeme.
Obalujeme v: 1 balíãek kokosu smíchan˘ s 10 dkg cukru mouãky.

Blahopﬁejeme v‰em na‰im obãanÛm, kteﬁí
v leto‰ním roce oslavili své Ïivotní jubileum!
90 let

·oltová Jaroslava
a ·olta Václav

80 let

Bufáková Jana
Fujerová Vûra
Chramostová Christina

75 let

·tûpánek Oldﬁich
Jar‰ová Jana

70 let

Bolfová RÛÏena
Horáãková Hana
Jelínková Eva

65 let

DoleÏal âestmír
MutÀan Ivan
Kocourek Josef

60 let

Pech Ivan
Hlavsová Jitka
Klímová Hana
Po‰mourná Miroslava
Zlatohlávková Jana
âernovsk˘ Miroslav
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FOTBALOVÁ FARMA v Hrobcích
Fotbalová Farma pﬁi Vy‰‰í
odborné ‰kole a Stﬁední odborné ‰kole v Roudnici nad
Labem hraje v leto‰ním
roce svá mistrovská fotbalová utkání opût v Hrobcích.
Navázala tak na období v letech 2011-2012,
kdy Farmu na místním zeleném trávníku reprezentovali mnozí souãasní fotbalisté SK
Hrobce. Jsme hrdi na to, Ïe 14 souãasn˘ch
hráãÛ A-t˘mu Hrobce pro‰lo fotbalovou pﬁípravou právû na na‰í ‰kole.
Fotbalová Farma (FF) je jiÏ 15 let úspû‰n˘m sportovnû v˘chovn˘m a vzdûlávacím
projektem, jenÏ spojuje maturitní vzdûlávání, intenzivní fotbalovou pﬁípravu a volnoãasové stﬁedisko. Tréninkov˘ a vzdûlávací proces je zamûﬁen na dorosteneckou a juniorskou kategorii. Po ukonãení dorosteneckého vûku se nejlep‰ím „farmáﬁÛm“ otevírá
moÏnost absolvovat testování v partnersk˘ch klubech profesionálního ãi v˘konnostního fotbalu (FK Teplice, FK Dukla Praha,
TJ Sokol Brozany atd.)
âtyﬁletá fotbalová pﬁíprava je chápána
jako sluÏba jednotliv˘m oddílÛm a pﬁedev‰ím samotn˘m dorostencÛm. Rozsah
spolupráce s mateﬁsk˘mi oddíly hráãÛ se
z poãáteãní krajské úrovnû rozrostl jiÏ na
oblast cel˘ch âech a ta nyní smluvnû probíhá s nûkolika desítkami fotbalov˘ch
klubÛ.
V právû probíhajícím soutûÏním roãníku
2015/2016 bojují o mistrovské body v krajském pﬁeboru Ústeckého kraje celkem dvû
farmáﬁská druÏstva. Tréninkov˘ proces je
zaji‰Èován ‰éftrenérem Janem Kolãavou,
kter˘ navázal na práci pﬁedchozích ‰éftrenérÛ Václava Budky, Jakuba Pekaﬁe, Pﬁemysla Biãovského, Karola Dobia‰e, Milana
Bok‰i, Jiﬁího Kohouta, Bﬁetislava Wozniaka
a Jana Buka. V roce 2007 se realizaãní t˘m
rozrostl o dal‰í velkou osobnost, trenéra
brankáﬁÛ Jiﬁího Sedláãka, kter˘ bûhem své

trenérské kariéry pomohl vychovat i jednoho
z nejlep‰ích souãasn˘ch svûtov˘ch brankáﬁÛ - Petra âecha.
Fotbalové tﬁídy jiÏ opustilo pﬁes 200 absolventÛ a mnoho z nich nastupuje v divizních soutûÏích nebo pﬁedních krajsk˘ch celcích. Mnozí byli testováni v profesionálních
klubech, nûkteﬁí hráãi si vyslouÏili dokonce
angaÏmá v ligov˘ch muÏstvech dospûlého
fotbalu. Jsou jimi Roman Potoãn˘ (roãník
1991 - FK Teplice, Synot liga), Matûj Mariã
(roãník 1991 - SK Sokol Brozany, âeská fotbalová liga), Miroslav Müller (roãník 1989 SK Sokol Brozany, âeská fotbalová liga)
a dal‰í. Za nejúspû‰nûj‰í souãasné hráãe
mÛÏeme oznaãit Dominika ·upa (roãník
1997 - FK Teplice, juniorská liga) a Jiﬁího
Vokouna (roãník 1996 - FK Dukla Praha, juniorská liga).
V souãasné dobû nav‰tûvují hráãi VO·
a SO· Roudnice nad Labem v‰echny maturitní obory vzdûlání (dopravní prostﬁedky,
ekonomické lyceum, agropodnikání). Pro
svÛj sportovní rÛst mají k dispozici profesio-
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nální tréninkové podmínky na úrovni zahraniãních fotbalov˘ch akademií. Celoroãní tréninkov˘ cyklus je sestaven na základû koncepãního programu, kladoucího dÛraz na
moderní prvky tréninkového procesu a individuální pﬁístup. Aby byla tûÏi‰tû v˘chovy
a vzdûlávání na FF respektována v plném
rozsahu, konfrontují se reprezentanti Farmy
nejen s pﬁípravou technicko-taktickou a kondiãní, ale také psychologickou a etickou. Plnohodnotnou sloÏkou tréninku jsou téÏ rehabilitace a regenerace.
Od ‰kolního roku 2015/2016 v rámci
ST¤EDISKA VOLNÉHO âASU pﬁi VO·
a SO· Roudnice nad Labem mohou hráãi
Fotbalové Farmy získat certifikáty (trenéra,
první pomoci atd.). Cel˘ proces zvy‰uje
uplatnitelnost a v‰estrannost hráãÛ.
Vedení VO· a SO· Roudnice n. L. a souãasnû Fotbalové Farmy v ãele s ﬁeditelem
Josefem Nehybou dûkuje touto cestou panu
starostovi obce Hrobce Petru KﬁíÏovi, dále
prezidentu SK Hrobce Martinu DoleÏilovi
a dal‰ím zástupcÛm za vstﬁícnost a poskytnutí kvalitního fotbalového zázemí.
Sá‰a Nelibová,
zástupce ﬁeditele a sekretáﬁ FF

V¯SLEDKY ZÁPASÒ SK HROBCE-ROUDNICE NAD LABEM
Domácí
SK ·tûtí
SK Hrobce-Roudnice
TJ Stﬁekov
SK Hrobce-Roudnice
Sokol Srbice
SK Hrobce-Roudnice
FK Bílina
Jiskra Modrá
SK Hrobce-Roudnice
TJ Krupka
SK Hrobce-Roudnice
Sokol Horní Jiﬁetín
SK Hrobce-Roudnice
FK Slavoj Îatec
SK Hrobce-Roudnice

Hosté
SK Hrobce-Roudnice
FK âesk˘ Lev Ne‰tûmice
SK Hrobce-Roudnice
FK Chmel Bl‰any
SK Hrobce-Roudnice
FK Duchcov
SK Hrobce-Roudnice
SK Hrobce-Roudnice
AFK LoKo Chomutov
SK Hrobce-Roudnice
FK Postoloprty
SK Hrobce-Roudnice
TJ Probo‰tov
SK Hrobce-Roudnice
TJ Baník Modlany

Z kroniky obce Hrobce od Oldﬁicha Tegera
1934 - Elektrizace obce - Na podzim tohoto roku byla provedena elektrizace obce.
Vnûj‰í vedení a domovní pﬁípojky byly instalovány na úãet obce v ãástce pﬁes 140 000
K. Av‰ak ãástku 100 000 K obec neplatila
hotovû, protoÏe v pokladnû obce tak vysoká
ãástka nebyla.
Bylo provedeno téÏ veﬁejné osvûtlení
obce 12 pouliãními svûtly.
Podle vyhlá‰ky obecního úﬁadu ze dne
29. záﬁí byla elektrizace podle jednotliv˘ch
poloÏek poﬁízena následujícím nákladem: 1.
Budova transformátoru 6 765,66 K. Stavbu
provedl Ing. Josef Domek z Roudnice. 2.
V˘zbroj transformátoru 12 650 K. 3. Sekundární rozvodná síÈ a domovní pﬁípojky provedla fa Rud. Trikal z Kralup v ãástce 75
309,75 K. 4. âlensk˘ pﬁíspûvek elekt. Svazu
okresÛ stﬁedoãesk˘ch 13 000 K. Celkov˘
náklad 104 409,75 K.

KaÏd˘ ãtvrtrok ve va‰í schránce

Po nahlédnutí do úãtÛ domnívá se kronikáﬁ, Ïe koneãn˘ rozpoãet byl pravdûpodobnû vy‰‰í, a to asi 108 000 K. âást byla uhrazena obecní reservou a to 10 000 K a v˘pÛjãkou 100 000 K z Obecní spoﬁitelny
v Roudnici n/L.
Ze zápisu obecního zastupitelstva se poãítalo pouze s 5 svûtly veﬁejného osvûtlení.
Poprvé zazáﬁilo elektrické svûtlo v obci
dne 21. prosince 1934 v 11 hod 12 min
a první zapojení odpoãítávacích hodin v bytech bylo uskuteãnûno u starosty obce Jaroslava Weise v ãp. 77 v 11 hod 59 min
téhoÏ dne. O zavedení elektrické energie do
obce zaslouÏil se nejvíce Jaroslav Weis,
starosta a Silvestr Klement, jako referent,
kter˘ ve‰keré práce ﬁídil, a kter˘ ve‰keré
koncepty vypracoval úplnû zdarma.
Celkov˘ náklad obce ãinil 108 065,05 K.
Pﬁíspûvek Elektráren. svazu 46 031,25 K.

Datum zápasu
8.8.2015
15.8.2015
22.8.2015
29.8.2015
5.9.2015
12.9.2015
19.9.2015
26.9.2015
3.10.2015
10.10.2015
17.10.2015
24.10.2015
31.10.2015
7.11.2015
14.11.2015

Zaãátek utkání

Skóre
3:2 np
5:4
5:6 np
0:4
4:1
4:2
5:2
2:4
3:2
1:5
10:0
2:3 np
2:3 np
3:1
7:3

INZERCE
■ Chcete se zbavit starého náﬁadí,
knih, nebo tﬁeba nádobí? Válí se vám ve
stodole staré kolo, skﬁíÀ nebo psací stroj?
Nevyhazujte je - budeme moc rádi, kdyÏ se
k vám na nû budeme moct pﬁijít podívat.
Vybavujeme si bydlení a staré vûci máme
rádi.
Karina FraÀková a Ondﬁej Kratochvíl, Va‰i
noví spoluobãané na Hlavní 80 (dﬁíve dÛm
JUDr. Patejdla), 724 899 552.
■ Nabízím ve‰keré stavební a zednické
práce vãetnû práce se sádrokartonem
nebo ‰tukování a malování interiérÛ. Reference rád dodám. Stanislav Mach, Hlavní
136, Hrobce, 739 508 171
■ Nové DVD z oslav 900 let obce. Na
místní po‰tû v Hrobcích je novû v prodeji
DVD s nahrávkou z oslav z 23.5.2015. Cena
DVD je symbolick˘ch 10,- Kã.
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Tradice na konci roku
Advent - Advent byl dobou oãekávání pﬁíchodu Spasitele-JeÏí‰ka
na svût. Advent pochází z latinského „adventus“, coÏ znamená „pﬁíchod“. Doba adventní byla pﬁípravou na vánoãní svátky a uÏ od 11.
století se její doba ustálila na posledních 4 t˘dnech pﬁed ·tûdr˘m veãerem. Byla ãasem pÛstu, pﬁi kterém se mûli lidé namísto poÏívání nadmûrného jídla a pití vûnovat zboÏnému rozjímání. Zakázány byly
ve‰keré zábavy, tanec a zpûv. I tak se o adventu konaly nûkteré lidové obﬁady, které tento zákaz poru‰ovaly.
Advent, jak ho známe, zaãíná ãtvrtou nedûli pﬁed ·tûdr˘m veãerem,
trvá 22 aÏ 28 dní a mÛÏe pﬁipadnout na jakoukoliv nedûli mezi 27.listopadem a 3.prosincem. KaÏdá z adventních nedûlí má své lidové
oznaãení - (Ïelezná, bronzová, stﬁíbrná a zlatá). První adventní nedûlí navíc zaãínal, na rozdíl od kalendáﬁního, liturgick˘ rok. AÏ do tﬁetí
adventní nedûle byla charakteristickou postní barvou temnû fialová,
po tﬁetí nedûli ji nahradila barva symbolizující radost, barva rÛÏová.
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VÁNOâNÍ OMALOVÁNKY

zdroj: www.topomalovanky.cz

Tradiãní vánoãní recept
dle vzpomínek p. Mrázové
Na‰e rodina pochází z RohatcÛ - jak v‰ichni ﬁíkáme z Rohatec. Rodina mého tatínka pﬁi‰la do Rohatec nûkdy zaãátkem 19 století. Mûli
vût‰í hospodáﬁství, hospodu a malé ﬁeznictví a 11 dûtí, dvû dûveãky
a koãího, a tak bylo dost krkÛ ke stolu.
Toto je jídlo, které se dûlalo jen na ‰tûdroveãerní veãeﬁi a jedlo se
jako první chod. Jí se ze spoleãné mísy a nikdo nesmí odejít od stolu,
dokud se v‰echno nesní! To asi dﬁíve nebyl problém. Je to symbol, Ïe
rodina bude cel˘ rok drÏet po hromadû. V na‰í rodinû se tato tradice
dodrÏuje dodnes a pﬁedává se z generace na generaci.
Tak koneãnû recept - jídlu, ãi spí‰e peãivu, se ﬁíká „bou‰ky“. Kde se
název vzal, nevím.
Dûlá se z dobrého vánoãkového tûsta. Vykynuté tûsto se nakrájí na
malé ãtvereãky cca 3-4cm velké, rozÈuká se na placku a naplní makovou nádivkou (stejnou jako do buchet nebo na koláã). Udûlají se
malé bochánky, dají se volnû na peãící papír, potﬁou roz‰lehan˘m vejcem a dají se upéct. Peãou se cca 2 dny pﬁed ·tûdr˘m dnem.
A jak se bou‰ky podávají? KdyÏ uÏ máme v‰echno ostatní jídlo na
‰tûdroveãerní tabuli pﬁipravené, v‰ichni jsou uÏ nastrojení a chystají
se jít ke stolu, tak se odpoãítá tolik bou‰kÛ, kolik je strávníkÛ (2 nebo
3 bou‰ky na osobu).
Do cca 2 aÏ 3litrového hrnce dáme vaﬁit vodu. AÏ se voda zaãne
vaﬁit, bou‰ky se do ní vhodí a nechají se pﬁejít varem. Tím se prohﬁejí, ale nerozvaﬁí! Cedníkem se vyndají na spoleãnou mísu, posypou
mouãkov˘m cukrem, skoﬁicí a polijí rozpu‰tûn˘m máslem. Odnesou
se na stÛl. NezapomeÀte, jedí se ze spoleãné mísy a nikdo nesmí
odejít od stolu, dokud je v míse jen drobeãek. A to je to kouzlo soudrÏnosti rodiny, a tak je nadûje, Ïe se rodina opût za rok sejde.

Náv‰tûvy Barborek
Veãer pﬁed svátkem svaté Barbory (4. 12.) chodívaly po vsi „Barborky“. Odûny byly bíle a pﬁes hlavu mûly bíl˘ závoj, mívaly pomouãené obliãeje a ãervené vûnce. Bílá barva symbolizovala ãistotu a nevinnost. Vût‰inou chodívaly ve dvojicích nebo trojicích, z nichÏ jedna
mûla v ruce ko‰ík s jablky, oﬁechy a cukrovím, kter˘m podarovávala
malé a hodné dûti a dal‰í mûla v ruce metlu pro zlobivé dûti.
SvÛj pﬁíchod do domu ohla‰ovaly jak zvonkem, tak ‰leháním metlami na okno.
My tﬁi Barborky jsme,
z daleké zemû jdeme
a dárky Vám neseme.
Neseme, neseme, velice to krásné,
kdo s námi modlit se bude, tomu je dáme
a kdo nebude, tomu hodnû nalupáme.
V okolí Roudnice Barborky obdarovávaly hodné dûti zvlá‰tním peãivem - -srdíãkem, kterému se ﬁíkalo „barborky“. I já si pamatuji jak
v Hrobcích chodily Barborky. Je to hodnû dávno, je‰tû jsem nechodila do ‰koly, ale vÏdy jsem se tû‰ila na dárky od Barborek a za pár dní
na dárky od Mikulá‰e. ·koda, Ïe se tato tradice z na‰eho Ïivota vyadur, www.ceské-tradice.cz
tratila.

Vánoãní pﬁání
Tak ti‰e, jako sen, pﬁichází
k nám ãas vánoc. Probouzí
v nás vzájemnou lásku, úctu,
vﬁelost a my se spolu s dûtmi
tû‰íme na pﬁíchod JeÏí‰ka.
Usmíváme se na sebe, jsme
na sebe milí, vstﬁícní. Vnímáme svût jinak, hloubûji. Jakoby tento vánoãní ãas otevﬁel
na‰e srdce a my jsme ochotni,
víc neÏ jindy, si pomáhat.
Kouzlo vánoc nás spojuje
a dûlá lep‰ími. Pojìme toto
kouzlo pﬁenést i do dal‰ích
dnÛ - do celého pﬁí‰tího roku.

VáÏení spoluobãané, pﬁejeme Vám klidné a spokojené Vánoce a v roce 2016 hodnû ‰tûstí, spokojenosti a to nejcennûj‰í co lze pﬁát, zdraví.
Sousedské souÏití a Pro obecní dualitu
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Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Hrobce,
konaného dne 12. 11. 2015 od 18 hodin v KD v Hrobcích
Pﬁedsedající z prezenãní listiny pﬁítomnosti ãlenÛ zastupitelstva konstatoval, Ïe je pﬁítomno 5 z 9,
takÏe zastupitelstvo je usná‰eníschopné dle § 92 zákona o obcích.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:
■ Projednání a schválení zﬁízení vûcného bﬁemene na pozemku p.ã. 136/30 KÚ
Hrobce.
Jedná se o zﬁízení vûcného bﬁemene pro
v minulosti uloÏeného odtokového a nátokového potrubí z Labe do areálu fy. Aroma
a.s.. Vûcné bﬁemeno bude zﬁízeno ve prospûch fy. Aroma Praha a.s. Iâ: 60192348.
Cena za zﬁízení vûcného bﬁemene bude stanovena jako cena v místû obvyklá na 100 Kã
za kaÏd˘ metr uloÏení potrubí ve v˘‰e jmenovaném pozemku obce.
Schváleno 5 hlasÛ pro
■ Projednání a schválení ceníku sluÏeb
a pÛjãovného za pronájem obecních
technick˘ch prostﬁedkÛ.
Ceník a seznam sluÏeb a pÛjãovného
v pﬁíloze ã. 3)
Schváleno 5 hlasÛ pro
■ Projednání a schválení provozního
ﬁádu fotbalového areálu v Hrobcích.
Schváleno 5 hlasÛ pro
■ Projednání a schválení zámûru investice do sníÏení energetické nároãnosti fotbalov˘ch ‰aten v Hrobcích.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním
a zpracováním projektové dokumentace potﬁebné k podání Ïádosti o dotaci na OPÎP
âR na projekt sníÏení energetické nároãnosti fotbalov˘ch ‰aten. Podle dnes dostupn˘ch informací by pﬁípadná v˘‰e dotace
mûla ãinit 40 % z ceny realizace projektu.
Schváleno 5 hlasÛ pro
■ Projednání a schválení zámûru investice do pﬁízemí budovy M· v Rohatcích
Zastupitelstvo obce souhlasí s pﬁípravou
a podáním Ïádosti o dotaci na rekonstrukci
pﬁízemí M· v Rohatcích z fondu Ústeckého
kraje. Podle dnes dostupn˘ch informací by
pﬁípadná v˘‰e dotace mûla ãinit 70 % z ceny
realizace projektu a Ïádost o pﬁíspûvek na
opravu zﬁejmû nebude spojen s Ïádn˘mi
náklady na zpracování projektu.
Schváleno 5 hlasÛ pro
■ Projednání a pﬁípadné schválení návrhu na zmûnu náplnû práce zastupitelÛ
a jejich odmûÀování.
Hana ·avelová - z dÛvodu pracovní vytíÏenosti v mém novém zamûstnání se nemohu funkci vûnovat tak intenzivnû jak by dle
mého úsudku bylo tﬁeba. Proto navrhuji sníÏit moji pracovní náplÀ a tím i odmûnu za
v˘kon mé funkce místostarostky.
Schváleno 5 hlasÛ pro
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■ Projednání moÏností obce pﬁi pﬁekraãování maximální dovolené rychlosti
(obec bude Ïádat o mûﬁení rychlosti Policii âR).
V reakci na ãetné Ïádosti obãanÛ poÏádám Policii âR o provádûní mûﬁení rychlosti v na‰ich obcích.
Pan Miroslav Sekera: upozornit na moÏnost omezení prÛjezdu nákladních automobilÛ dle zákona a na nutnost úkolovat tímto
policii. Starosta obce - zahrne toto do Ïádosti zasílané policii.
Zastupitelstvo bere zprávu starosty na vûdomí.
■ Projednání moÏností upu‰tûní od vymáhání (zmûna zákona ã. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.)
Na základû § 16a, § 16b, v˘‰e jmenovaného novelizovaného zákona lze s platností
od 29. 10. 2015 upustit od vymáhání dluÏn˘ch ãástek za neuhrazené místní poplatky.
Proto navrhuji, aby obecní úﬁad aplikoval
toto ustanovení a v pﬁípadech uveden˘ch
v tomto zákonû dluÏné ãástky nevymáhal.
Zejména u dluÏníkÛ, kteﬁí se v rozhodné
dobû nezdrÏovali v na‰í obci a sluÏby za
odvoz odpadu nevyuÏívali. Obecní úﬁad
mÛÏe rozhodnout na základû a po posouzení Ïádosti dluÏníka.
Neschváleno: Pro 2, proti 3.
■ Projednání a schválení stanovení stoãného za odvádûní odpadních vod kanalizací v Rohatcích.
V souãasnosti obec Hrobce získala
v‰echna potﬁebná povolení na provozování
kanalizace
v Rohatcích. Proto je moÏno se zástupci
obce podepisovat smlouvy o odbûru odpadních vod. Cena 35,38 Kã/ m3 za odbûr odpadních vod se odvíjí od cenového v˘mûru
SâVK a.s. pro rok 2015. Na základû kterého obec hradí celkové stoãné za pﬁevzetí
odpadních vod k likvidaci. Stoãné za rok
2015 bude obãanÛm poãítáno alikvotnû od
podpisu smlouvy o pﬁedávání odpadních
vod s fy. SâVK a.s. od 31.8. 2015. do doby
provedení odpoãtu vodného. Elektrická
energie potﬁebná k pﬁeãerpávání odpadních
vod a úhrada za provádûní povinného odborného zastupování bude hrazena z rozpoãtu obce.
Formuláﬁ smlouvy o odvádûní odpadních vod bude ke staÏení na webu obce,
k vyzvednutí na OÚ v Hrobcích nebo
kaÏdé úter˘ v pﬁízemí M· v Rohatcích od
18 hodin.

Pan Sekera Miroslav - proã obec neposkytne obãanÛm stoãné zdarma. Starosta obec za odvádûní odpadních vod platí jak je
uvedeno v˘‰e.
Schváleno 5 hlasÛ pro
■ Projednání a pﬁípadné schválení rozpoãtové zmûny ã. 2 za IV. ãtvrtletí.
Schváleno 5 hlasÛ pro
■ Projednání zámûru obce zakoupit b˘val˘ sklad âD s pﬁilehl˘mi pozemky.
Jedná se o b˘val˘ sklad âD na pozemku
p.ã. 213 st. a pﬁilehlé pozemky 671/13,
671/14, 671/15, 671/17, (pﬁíjezdová cesta
ke hﬁi‰ti) 671/18 v‰e v KÚ Hrobce.
Souãasná odhadní cena souboru pozemkÛ je 1 091 260 Kã. O pﬁípadném zv˘hodnûní nákupní ceny pro obec se v souãasnosti
vyjednává.
Pan Lubo‰ Jabor - jaké bude mít sklad
vyuÏití? Starosta - napﬁ. garáÏe a sklad pro
obecní techniku a sbûrn˘ dvÛr mÛÏe b˘t
schovan˘.
Pan Sekera Miroslav - sklepení skladu je
kontaminováno ropn˘mi látkami. Starosta pﬁed pﬁedloÏením návrhu ke koupi skladu
pﬁizve odborníka a nechá toto riziko posoudit.
Schváleno 5 hlasÛ pro
■ Schválení mimoﬁádné finanãní odmûny ﬁeditelce M· v Rohatcích.
Odmûna bude vyplacena z rozpoãtu krajského úﬁadu.
Schváleno 5 hlasÛ pro
■ Projednání a schválení roãní úãetní závûrky M· Rohatce za rok 2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje roãní úãetní
závûrku M· Rohatce za rok 2014.
Schváleno 5 hlasÛ pro
■ Projednání a schválení hospodáﬁského
v˘sledku M· Rohatce za rok 2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodáﬁsk˘ v˘sledek M· za rok 2014 ve v˘‰i 53
508,31 Kã. A souhlasí se zaúãtováním hospodáﬁského v˘sledku za 2014 tj. 53 508,31
Kã do rezervního fondu M· Rohatce.
Schváleno 5 hlasÛ pro
■ Projednání návrhu rozpoãtu obce pﬁed
zveﬁejnûním na rok 2016.
Navrhovan˘ rozpoãet je v pﬁíloze ã. 13
a bude vyvû‰en na úﬁední desce a na webu
obce.
Starosta - rozpoãet dnes neschvalujeme.
Dle zákona o obcích se zastupitelstvo a veﬁejnost dnes seznámí s pﬁedloÏen˘m návr(Pokraãování na následující stranû)
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hem a návrh se na 15 dní vyvûsí a na pﬁí‰tím zasedání pﬁedloÏí ke schválení.
Schváleno 5 hlasÛ pro
DISKUZE
■ Starosta obce - na Ïádost pana Bufáka
zde apeluji na ohleduplnost chovatelÛ
koãek, které zneãi‰Èují zahrady sousedÛ v˘kaly.
■ Starosta obce - 18. 11. koneãnû probûhne jednání se zástupci SâVK a.s. ohlednû
zápachu kanalizace v Hrobcích. V souãasné
dobû je se 17let˘m zpoÏdûním kanalizace
Hrobce majetkovû pﬁevedena na Severoãeskou vodárenskou spoleãnost a.s., která
je zodpovûdná za provozování tohoto díla.
Obec se bude snaÏit b˘t nápomocná pﬁi realizaci v‰ech opatﬁení proti zápachu.
■ Pan M. Sekera - dotaz na prÛbûh oprav
oplocení v M·. Starosta - v sobotu 14. 11.
by mûlo b˘t hotovo. Ale jiÏ máme územní
souhlas na posunutí oplocení za úãelem
vzniku prostranství pro parkování, tak bude
rozkopaná dal‰í ãást. Pokusíme se vymyslet
provizorní plot, aby byla zaji‰tûna bezpeãnost dûtí.
■ Paní Lenka Fujerová - dotaz na lampu
VO u zastávky na Hrobce v Rohatcích. Starosta - svûtlo je v kanceláﬁi, sloup je objednan˘. Doufám, Ïe do 1- 2 t˘dnÛ bude.

- dotaz na zpomalovací semafory v obou
obcích. Starosta - na zpomalovací semafory
v obou obcích jsou vyãlenûny finanãní prostﬁedky cca 300 tisíc, coÏ pravdûpodobnû
vystaãí na jeden.
V souãasnosti provûﬁuji moÏnosti ãerpání
dotací na tato dopravní opatﬁení.
■ Pan Lubo‰ Jabor - dotaz na prÛbûh akce
zaslepení ulice K Rybníku. Starosta - projekt
a povolení odboru dopravy máme, ãeká se
na volnou kapacitu kresliãÛ vodorovného
dopravního znaãení. Ostatní prvky jako kvû-
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tináãe a montáÏ závory a balisetÛ dodáme
svépomocí. V‰echno v‰ak závisí na poãasí,
které umoÏní kreslit vodorovné znaãení na
asfalt.
ZÁVùR
Zasedání bylo ukonãeno v 19:30. Na zasedání bylo pﬁítomno 28 obãanÛ.
Pﬁílohy jsou k nahlédnutí na Obecním
úﬁadû v Hrobcích. Provozní ﬁád a ceník pÛjãovného budou zveﬁejnûny zpÛsobem obvykl˘m.

Smlouvy o odbûru odpadních vod v Rohatcích
VáÏení spoluobãané, vlastníci nemovitostí v Rohatcích.
V souãasnosti obec Hrobce získala v‰echna potﬁebná povolení na provozování kanalizace v Rohatcích. Proto je moÏno se zástupci obce podepisovat smlouvy o odbûru
odpadních vod.
Cena 35,38 Kã/ m3 za odbûr odpadních vod se odvíjí od cenového v˘mûru SâVK a.s.
pro rok 2015. Na základû kterého obec hradí celkové stoãné za pﬁevzetí odpadních vod
k likvidaci.
Stoãné za rok 2015 bude obãanÛm poãítáno alikvotnû od podpisu smlouvy o pﬁedávání odpadních vod mezi obcí a fy. SâVK a.s. od 31. 8. 2015 do doby provedení odpoãtu vodného. Elektrická energie potﬁebná k pﬁeãerpávání odpadních vod a úhrada za
provádûní povinného odborného zastupování bude hrazena z rozpoãtu obce.
Formuláﬁ smlouvy o odvádûní odpadních vod bude ke staÏení na webu obce, k vyzvednutí na OÚ v Hrobcích nebo kaÏdé úter˘ v pﬁízemí M· v Rohatcích od 18 hodin.
Starosta obce Petr KﬁíÏ

Ceník úhrad za sluÏby obce nabízené obãanÛm obce Hrobce
SluÏby a zápÛjãky movitého majetku obce jsou urãeny obãanÛm obce k usnadnûní péãe
o své nemovitosti nacházející se na území obce.
Druh sluÏby/zápÛjãky

Cena v Kã

Omezení

Kopírování A4 - jednostranná kopie ãernobíle

3,- / Ks

Max. 50 ks

Kopírování A4 - jednostranná kopie barevnû

5,- / Ks

Max. 20 ks

Tisk na tiskárnû - strana

5,- / Ks

Max. 50 ks

Tlaková myãka VIKING

50,- / den

Max. 7 dní

Vysou‰eã domácnosti

20,- / den

Max. 30 dní

Stavební le‰ení HAKI, 1 kostka/ 1 den (celkem 2 kostky)

30,- /den

Max. 14 dní

V˘suvn˘ Ïebﬁík

100,- /den

Max. 7 dní

Doprava materiálu traktor Zetor + vlek 8 t - 1 km

18,- / km

Max. 2 fÛry/1 mûs.

Doprava materiálu traktor Iseki + vlek 1,5 t - 1 km

15,- / km

Max. 2 fÛry/1 mûs.

Mulãování travních porostÛ - traktor Iseki

300,- /hod

Do 20 cm v˘‰ky

StÛl s dvûmi lavicemi k dispozici 2 sady

50,- / den

Max 7 dní

Párty stan

100,-/den

Max 7 dní

Obec si vyhrazuje právo stanovit termím provedení sluÏby nebo zápÛjãky v pﬁípadû vázanosti pÛjãovan˘ch prostﬁedkÛ
pﬁi údrÏbû obce.
Obec si vyhrazuje právo zru‰it zápÛjãky a sluÏby v pﬁípadû mimoﬁádn˘ch situací.
Obec poÏadavky obãanÛ eviduje a vyﬁizuje dle poﬁadí pﬁihlá‰en˘ch.
Splatnost pÛjãovného a sluÏeb je 10 dní od ukonãení ãinnosti.
DÛchodci hradí 50 % ceníkové ceny.
Obec Hrobce
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Prosinec 2015

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

KaÏd˘ ãtvrtrok ve va‰í schránce

POVùST Z OKOLÍ NA·EHO BYDLI·Tù

KAM¯CKÁ RÒÎE
B˘valo veselo na Kam˘ce, kdyÏ se pánu hradu narodilo krásné dûvãátko.
TûÏk˘ smutek ale ve‰el do
hradu, kdyÏ matka dítûte
zemﬁela. Rytíﬁ Ïil jen pro
své dítû, z kterého vyrostla
krásná panna. RÛÏí z Kam˘ku jí sousední rytíﬁi naz˘vali.
Mnoho ÏenichÛ ucházelo
se o její ruku. Panna v‰echny odmítala. Mezi odmítnut˘mi byl i rytíﬁ Templáﬁského hradu v Mal˘ch Îernosekách. Pﬁísahal ji za to pomstu.
KdyÏ se jednou panna
procházela v zahradû pod
hradem, uloupili ji pacholci
Templáﬁovi a odnesli do
hradu templáﬁÛ.
Ne‰Èastn˘ otec, nemohl
dceru najít, pﬁestrojil se za

potulného pûvce a od hradu k hradu dceru hledal. Nikde po ní
nebylo stopy.
KdyÏ z bludné pouti se vracel domÛ, zastavil se v kapli
Templáﬁského hradu v Mal˘ch Îernosekách, kde odpoãíval.
Tu sly‰í v kryptû pod sebou náﬁek a pozná hlas své dcery.
Hned vûdûl co se stalo.
Pospí‰il domÛ, ozbrojil svÛj lid, v noci pﬁepadl klá‰ter
a dobyl jej. KdyÏ v‰ak pano‰i víko krypty nadzvedli nalezli
dívku jiÏ mrtvou. RÛÏe Kam˘cká uvadla.
Rozhnûvan˘ otec zapálil a rozboﬁil hrad TempláﬁÛ. Nikdy jej
jiÏ nevystavûli. Je‰tû pﬁed sto lety bylo vidût zbytky zdí. adur
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