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Do jedné z dal‰ích Hrobeck˘ch Vln
chystáme rozhovor se starostou,

kter˘ bude nejen o nûm osobnû, ale
pfiedev‰ím tom, co má jako starosta
jiÏ za sebou, co se povedlo, co se
nepovedlo a ãeho chce za dal‰í dva
roky dosáhnout. Své námûty ãi dota-
zy mÛÏete posílat na:

vlna@hrobce.cz.

Plánované akce do konce roku
■ 27. 10. 2016 - tvÛrãí ãtení - knihovna

Hrobce 
■ 28. 10. 2016 - D˘Àování - Hrobce
■ 5. 11. 2016 - Halloween - Rohatce
■ listopad 2016 - tvÛrãí ãtení - knihovna

Rohatce
■ 17. 11. 2016 - tvÛrãí ãtení - knihovna

Hrobce
■ 26. 11. 2016 - zpívání u stromeãku

Hrobce
■ 26. 11. 2016 - vánoãní koncert v kapli

V‰ech Svat˘ch - Rohatce
■ 3. 12. 2016 - Mikulá‰ská nadílka - KD

Hrobce
■ 7. 12. 2016 - setkání seniorÛ - KD

Hrobce

Obãané dluÏí za komunální odpad
pfies 66 tisíc korun - hrozí jim exekuce

PovodÀov˘ plán
11. fiíjna 2016 • Z dÛvodu aktualizace po-

vodÀového plánu obce bylo svoláno setkání
k jeho projednávání. SchÛzka byla pro
v‰echny obãany, zejména v‰ak pro ty, je-
jichÏ nemovitosti jsou v záplavovém území.
Hostem byl p. Jelínek z organizace âlovûk
v tísni, kter˘ nám poskytl dÛleÏité informace
ohlednû povodní a prevence. PovodÀov˘
plán je pfiíruãka, kde je mimo jiné zazname-
náno, co se má dûlat pfii jednotliv˘ch povod-
Àov˘ch stupních, kam voda dosáhne, kdo je
v povodÀové hlídce a komisi, ve‰keré kon-
takty na komisi, povodí, záchranáfiské sloÏ-
ky a pomoc z Ústeckého kraje. 

DÛleÏit˘ je také individuální povodÀov˘
plán nemovitostí, kter˘ by mûla mít kaÏdá
nemovitost, která je v záplavovém území
a její kopie by mûla b˘t uloÏena na obecním
úfiadû. V Hrobcích se jedná o tyto nemovi-
tosti - V Úvoze 7, V Úvoze 9, V Úvoze 10,
V Úvoze 12, V Úvoze 135, K Labi 2, K Labi
3, K Labi 4, K Labi 5, K Labi 6, K Labi 11,
K Labi 141, Polní 1, Polní 95, Polní 137,
Polní 179.

PovodÀov˘ plán obce bude zvefiejnûn na
webov˘ch stránkách po jeho schválení
v‰emi organizacemi (Povodí Labe a vodo-
právní úfiad MûÚ Roudnice n. L.). Formuláfi
na individuální povodÀov˘ plán naleznete
v praktick˘ch informacích na:

www.hrobce.cz.

VáÏení spoluobãané,
u nûkter˘ch z Vás evidujeme nedoplatky

za komunální odpad a Ïádáme vás o co nej-
rychlej‰í zaplacení tûchto poplatkÛ na Obec-
ním úfiadû, hrobecké po‰tû nebo bankovním
pfievodem - ã. ú. 15723-471/0100 var. sym-
bol: rodné ãíslo 

Je povinností obce tyto nedoplatky vymá-
hat, v opaãném pfiípadû bychom se dopusti-
li protiprávního jednání.Neuhradí-li poplatník
místní poplatek vãas nebo ve správné v˘‰i,
musí obecní úfiad poplatek vymûfiit, a to pla-
tebním v˘mûrem nebo hromadn˘m pfiedpis-
n˘m seznamem. Pfii tom mÛÏe b˘t poplatek
(jeho nezaplacená ãást) zv˘‰en aÏ na troj-
násobek. Na rozdíl od platebního v˘mûru,
kter˘ se doruãuje kaÏdému poplatníkovi in-
dividuálnû, je hromadn˘ pfiedpisn˘ seznam
pouze zpfiístupnûn k nahlédnutí po dobu
nejménû 30 dnÛ; místo a dobu, kdy lze do
hromadného pfiedpisného seznamu na-
hlédnout zvefiejní obecní úfiad vefiejnou vy-
hlá‰kou, kterou také vyvûsí po dobu ne-
jménû 30 dnÛ. Za den doruãení hromadné-
ho pfiedpisného seznamu se povaÏuje tfii-
cát˘ den po jeho zpfiístupnûní. Je na úvaze
obecního úfiadu, jak˘ zpÛsob doruãování
zvolí. Proti rozhodnutí o vymûfiení poplatku
se lze bránit odvoláním, a to do 30 dnÛ ode
dne jeho doruãení.

Správa poplatkÛ 
Poplatky podléhají stejnému reÏimu jako

daÀ. Obec je v postavení správce danû tam,

kde splÀuje podnínku § 1 odst. 3 zák o sprá-
vû daní za tûchto podmínek - Zákon ã.
565/1990 Sb. (zákon o místních poplatcích),
pfiípadnû ã. 125/1997 Sb. (zákon o odpa-
dech) a dal‰í pfiepisy stanoví, jaké místní po-
platky obec do svého rozpoãtu vybírá.

DaÀová exekuce
DaÀová exekuce se provádí ãtyfimi zpÛso-

by 
1) Pfiikázáním pohledávky na penûÏní pro-

stfiedky dluÏníkÛ (napfi. bankovní úãty)
2) SráÏkou ze mzdy, dÛchodu, soc. dávek,

nemocenské, nebo napfi. stipendia
3) Prodejem movit˘ch vûcí ve vefiejné draÏ-

bû
4) Prodejem nemovit˘ch vûcí ve vefiejné

draÏbû
Kdo poplatky nemusí platit
Od 1. ledna 2016 jsou od poplatku ze zá-

kona osvobozeny fyzické osoby, které jsou
umístûny do dûtského domova pro dûti do 3
let vûku, ‰kolského zafiízení pro v˘kon
ústavní nebo ochranné v˘chovy nebo ‰kol-
ského zafiízení pro preventivnû v˘chovnou
péãi, nebo do zafiízení pro dûti vyÏadující
okamÏitou pomoc, nebo jako nezaopatfiené
dûti umístûny v domovû pro osoby se zdra-
votním postiÏením, domovû pro seniory, do-
movû se zvlá‰tním reÏimem nebo chránû-
ném bydlení.

V takovém pfiípadû pfiineste na Obecní
úfiad v Hrobcích potvrzení o umístûní osoby
ve v˘‰e zmínûném zafiízení.

Slovo starosty 
VáÏení spoluobãané, uplynuly dva

roky od voleb do obecních zastupitelstev
a volby souãasného vedení obce. Jsme
tedy v polovinû na‰eho mandátu. Bûhem
uplynulého období jsme se museli vypo-
fiádat s poãáteãními problémy. 

Poãátek mého mandátu provázelo spous-
tu pokusÛ o zvrácení v˘sledku volby staros-
ty. Vût‰inou mafiánsk˘mi zpÛsoby. Pfiedpo-
kládám, Ïe neexistuje státní orgán, kter˘ po
volbû starosty neobdrÏel anonymní dopis
nebo email s osoãeními z trestné ãinnosti
údajnû páchané mojí osobou, ale také paní
ëuri‰ovou. Nebo si vzpomeÀte na útoky na
místostarostku paní Vonostránskou. Tyto
nátlaky mne ale pouze utvrzovaly v jistotû,
Ïe jsme uhodili hfiebíãek na hlaviãku. 

V souãasnosti spolupracuji s policii pfii vy-
‰etfiování podezfiení z páchání trestné ãin-
nosti b˘val˘m starostou panem Matkem,
kter˘ je zatím policií obvinûn z nûkolika
trestn˘ch ãinÛ spáchan˘ch pfii realizaci zasí-

Èování pozemkÛ v lokalitû Pod Skalou v Ro-
hatcích, kde je zároveÀ spoluvlastníkem za-
síÈovan˘ch pozemkÛ. Dal‰í podezfielé pfiípa-
dy fieknûme nesprávného hospodafiení jsou
provûfiovány. Detailnûj‰í informace z trest-
ních spisÛ musí nejprve obdrÏet zastupitel-
stvo obce na svém zasedání. 

Mimo tyto velmi nestandardní a nezávidû-
níhodné problémy jsem bezodkladnû musel
zavést spisovou a archivní sluÏbu na obec-
ním úfiadû, nechat v zastupitelstvu schválit
smûrnici pro zadávání zakázek malého roz-
sahu a dal‰í dokumenty, které jsou nutné
pro transparentní a efektivní vedení obce. 

Ale abych jen nenafiíkal nad rozlit˘m mlé-
kem. Doufám, Ïe za souãasn˘m vedením
obce je i pfies neustálé fie‰ení tzv. kostlivcÛ
nûco vidût. Informace o investiãních akcích
ve va‰í obci zvefiejÀuji v Hrobecké Vlnû a
následnû je umísÈuji na webové stránky
obce v rubrice investiãní akce nebo dotace.
O v‰ech plánovan˘ch a probíhajících ak-
cích se lze také doãíst v usneseních ze za-
sedání zastupitelstva.     

Starosta obce Petr KfiíÏ
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Byli jste volit?
7.-8. fiíjna 2016 • Stejnû jako v celé republice, tak i u nás se ko-

naly volby do krajsk˘ch zastupitelstev. Na jejich základû budou de-
legováni zastupitelé do zastupitelstva Ústeckého kraje a bude zvo-
len nov˘ hejtman Ústeckého kraje. Volební úãast v Hrobcích byla
33,61% a v Rohatcích 32,12%. V˘sledky voleb naleznete v tabulce

Zápach kanalizace v Hrobcích nás mÛÏe stát pfies 1 milion korun

Obec vyuÏila dotaci k vyzbrojení
jednotky protipoÏární ochrany obce

V souãasnosti dochází k ãerpání dotace Ústeckého kraje za úãe-
lem vyzbrojení a vystrojení jednotky protipoÏární ochrany obce. Cel-
ková cena vysoutûÏeného materiálu je 99 tisíc korun, z nichÏ dvû
tfietiny pokr˘vá dotace z programu na podporu JSDHO a ostatních
sloÏek IZS Ústeckého kraje. Na pokrytí finanãní spoluúãasti projek-
tu pfiispûje také obec Îidovice na základû dohody o spolupráci na
úseku poÏární ochrany. 

Materiál by mûl dorazit od dodavatele fy. H.O.C. Teplice s.r.o. kon-
cem fiíjna. Budou nakoupeny zásahové helmy, rukavice, svítilny, ob-
leky, hadice, zdravotnick˘ batoh, spojky, pfiechodky, prodluÏovací
kabely a dal‰í materiál potfiebn˘ k provedení úãinného zásahu jed-
notky.                                                                                P. KfiíÏ

Od spu‰tûní kanalizace v Rohatcích zaãa-
la odpornû zapáchat kanalizace v Hrobcích.
Hlavní pfiíãinnou zápachu je vyústûní v˘tlaku
pfieãerpávací stanice spla‰kov˘ch vod Ro-
hatce.

JiÏ druh˘ rok usilujeme o fie‰ení tohoto
problému. Realizovali jsme fiadu opatfiení
doporuãen˘ch projektantem stavby rohatec-
ké kanalizace panem ing. Jefiábkem (napfi.
nastavení ãastého spínání ãerpání odpad-
ních vod ze sbûrn˘ch jímek, zabudování
vzduchového dmychadla do sbûrn˘ch jímek
a pravidelné ãi‰tûní sbûrn˘ch jímek, kanali-
zaãních stok v Rohatcích a kanalizaãních
stok v Hrobcích).

Dále jsme pfies poãáteãní neochotu zá-
stupcÛ SâVK a.s. prosadili v˘mûnu mfiíÏo-
van˘ch kanalizaãních poklopÛ za poklopy
plné neodvûtrané, aby kanalizace fungo-
vala jako komín a zapáchala alespoÀ na
jednom místû a ne témûfi po cel˘ch Hrob-
cích. BohuÏel, vÏdy kdyÏ se do kanalizace
pou‰tí jeden den odleÏená a nasekaná
hov.... tak to páchne vÏdy a v‰ude. To to mi
bohuÏel potvrzují i technici SâVK a.s.,
ktefií fie‰í stíÏnosti v podobn˘ch pfiípadech
po cel˘ch Severních âechách. BohuÏel
odpovûdné osoby s ve‰ker˘m vzdûláním
v oboru, se v‰emi inÏen˘rsk˘mi autoriza-
cemi a s letit˘mi zku‰enostmi v oboru to to

pfii plánování v˘stavby nevûdûli.
V souãasnosti vidím jediné spolehlivé fie-

‰ení v pfiímém napojení v˘tlaku pfiímo na
ãistiãku odpadních vod v Îidovicích. V sou-
ãasnosti probíhá provûfiování moÏností
umístûní vedení v˘tlakové hadice, která by
zcela oddûlila ãerpané spla‰ky z Rohatec
od hrobecké kanalizace a tím by také ustal
tak otravn˘ zápach. PfiedbûÏn˘ odhad ná-
kladÛ na toto opatfiení je nûco pfies 1 mili-
on korun. Nyní provûfiuji pfiípadné moÏnos-
ti ãerpání dotací na tuto akci. Nebude-li
moÏnost ãerpání dotace bude obec muset
akci financovat z vlastního rozpoãtu. 

P. KfiíÏ

Na jafie leto‰ního roku byla provedena oprava stfiechy matefiské ‰koly
v Rohatcích, která byla v havarijním stavu. Do budovy zatékalo a uvol-
nûné stfie‰ní ta‰ky padaly na dvÛr matefiské ‰koly.

Na opravu se podafiilo ãerpat dotaci 150 tisíc korun z Fondu Ústecké-
ho kraje. Ve v˘bûrovém fiízení na opravu stfiechy zvítûzila firma Stani-
slav Trnka z Rohatec. Celková cena opravy vãetnû nutn˘ch víceprací ãi-
nila 420 tisíc korun.                                                                 P. KfiíÏ

Zveme vás na tradiãní setkání seniorÛ 
Ve stfiedu 7. prosince 2016 od 10 h probûhne jiÏ tradiãní set-

kání seniorÛ z HrobcÛ a RohatcÛ. Zvaní jsou v‰ichni spoluob-
ãané od 60 let v˘‰e. K posezení s pfiáteli zahraje pfiíjemná
hudba a potû‰í vás vystoupení dûtí z M· Rohatce. Malé obãer-
stvení bude samozfiejmostí. Odvoz z a do Rohatec bude zaji‰-
tûn. Tû‰íme se na vás.

S opravou stfiechy matefiské ‰koly pomohl Ústeck˘ kraj
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Povinná revize kotlÛ na tuhá paliva
Vzhledem k tomu, Ïe brzy zaãne topná

sezóna, rádi bychom na‰e obãany dopfiedu
upozornili na nutnost revize kotlÛ na tuhá
paliva. 

Dle novely zákona o ochranû ovzdu‰í ã.
201/2012 Sb. budou mít majitelé takov˘ch
kotlÛ od 1. ledna roku 2017 povinnost pfied-
loÏit obecnímu úfiadu s roz‰ífienou pÛsob-
ností (tj. u nás MûÚ Roudnice nad Labem)
potvrzení o revizi kotle. Do 31. 12. 2016 si
majitelé kotlÛ na pevná paliva - dfievo a uhlí
- musí nechat odbornû provést revizi kotle.
Na zápisu z revize kotle bude mimo jiné
oznaãena jeho emisní tfiída. Potvrzení o re-
vizi kotle budou muset v pfiípadû poÏádání
pfiedloÏit pracovníkovi pfiíslu‰né obce s roz-
‰ífienou pÛsobností. 

KdyÏ zápis o revizi kotle nebudou mít
nebo odmítnou pfiedloÏit, hrozí jim pokuta
aÏ 20 tisíc korun. Pro majitele plynov˘ch
kotlÛ se nic nemûní, ti uÏ povinnost revize
kotle na plyn mají. Revize kotle na tuhá pa-
liva budou stát kolem 1500 Kã a budou mít
dvouletou platnost.

Novela zákona o ochranû ovzdu‰í, která
vstoupila v platnost 1. 9. 2012, radikálnû
zmûnila podmínky provozování domácích

kotlÛ na tuhá paliva. Majitelé star‰ích a no-
vému zákonu jiÏ nevyhovujících kotlÛ se
musí pfiipravit na v˘daje spojené s revizemi
stávajících zafiízení. KvÛli zpfiísnûní norem
na provoz a sloÏení emisí ãeká majitele star-
‰ích kotlÛ na tuhá paliva nutnost investice
do modernûj‰ích zafiízení (kotle 3. emisní
tfiídy a vy‰‰í). Stávající kotle, které nov˘m
normám nevyhovují, bude moÏné provozo-
vat jen do roku 2022. Na základû údajÛ
z posledního sãítání lidu se zmûny v provo-
zování kotlÛ na tuhá dotkne asi 650 tisíc do-
mácností. Z dat vypl˘vá, Ïe asi 150 tisíc do-
mácností pouÏívá v souãasnosti kotle vyho-
vující i do budoucna (tedy tfietí ãi vy‰‰í emis-
ní tfiídy), zatímco asi 500 tisíc domácností
topí v nevyhovujících kotlích.

Tato novela zákona by mûla hlavnû elimi-
novat lokální zneãi‰Èovatele ovzdu‰í.

Pfiehled:
1. UÏ v lednu roku 2014 skonãil prodej ne-

vyhovujících kotlÛ.
2. V prÛbûhu roku 2016 se musí majitelé

kotlÛ nechat provést revizi. Pfii revizi by
mûlo b˘t provedeno i odborné sefiízení
kotle.

3. Prvním lednem 2017 zaãíná povinnost
pfiedloÏit potvrzení o revizi.

4. V lednu 2018 bude ukonãen prodej kotlÛ
na tuhá paliva, které spadají do tfietí emis-
ní tfiídy.

5. V záfií 2022 uÏ budou mít v‰echny do-
mácnosti - pouÏívající kotel na tuhá paliva
- povinnost pfiedloÏit potvrzení, Ïe pouÏí-
vají kotel, kter˘ patfií minimálnû do tfietí
emisní tfiídy. KdyÏ je nepfiedloÏí, mohou
b˘t pokutovány aÏ padesáti tisíci.

6. Stejnou pokutu dostanou i ti, ktefií budou
topit zakázan˘mi palivy, pfiedev‰ím odpa-
dy, uheln˘mi kaly, plasty, gumou, textilem
a podobnû.

V˘zva pro obãany:
Pfii hledání podkladÛ na tento ãlánek jsme

narazili na spoleãnost, která nabízí mnoÏ-
stevní slevu dle poãtu proveden˘ch revizí
v obci.
■ 1 revize v obci (vãetnû dopravních nákla-

dÛ) 1500 Kã bez DPH
■ 10 revizí v obci (vãetnû dopravních nákla-

dÛ) 1200 Kã bez DPH
■ 30 revizí v obci (vãetnû dopravních nákla-

dÛ) 1000 Kã bez DPH

Obãané, ktefií by mûli zájem o tuto hro-
madnou revizi, prosím, odevzdejte na OÚ co
nejdfiíve vyplnûnou pfiiloÏenou závaznou ob-
jednávku, abychom pfiípadnû mohli dohod-
nout vãasn˘ termín realizace revizí. Pfiihlá‰-
ky, prosím, odevzdejte nejpozdûji do 15. 11.
2016.                                                  LK

Jedovaté chemické látky v Rohatcích
V devadesát˘ch letech firma Agrozel Libotenice nechala v siláÏ-

ních Ïlabech v kravínû v Rohatcích uskladnit odpady. Jedná se
o tuk, kter˘ vznikl jako odpad pfii v˘robû ve spoleãnosti Setuza
v Ústí nad Labem.

BohuÏel tento tuk obsahuje zv˘‰ené koncentrace niklu, rtuti
a PCHB, proto jsou od poloviny roku 2014 kontaminované i pozem-
ky ve vlastnictví obce. Nechali jsme proto provûfiit náhodnû vybrané
studny v blízkosti zdroje zneãi‰tûní. V˘sledky byly posouzeny âes-
k˘m zdravotním ústavem, kter˘ neshledal vzorky závadn˘mi z hle-
diska kontaminace látkami z siláÏních ÏlabÛ. Na jafie leto‰ního roku
na Ïádost obce Hrobce schválilo zastupitelstvo Ústeckého kraje Ïá-
dost o dotaci na likvidaci ekologické zátûÏe v Rohatcích z Havarijní-
ho fondu MÎP âR. Zastupitelstvo Ústeckého kraje také schválilo
svou finanãní spoluúãast na celé akci. Obec se bude muset na pro-
jektu finanãnû samozfiejmû podílet také.

Nyní se zpracovávají znalecké posudky a rozbory, které stanoví
zpÛsob a pfiibliÏnou cenu likvidace.                                Petr KfiíÏ

S podzimním ãasem budeme pro dûti po-
fiádat v Hrobcích D˘Àování (28. fiíjna 2016)
a v Rohatcích Halloween (5. listopadu
2016). V Hrobcích budeme soutûÏit o nej-
hezãí d˘ni, dáme si ãaj a nûco dobrého na
posilnûnou a za svûtel lampiónÛ projdeme
vesnici. Budeme rádi, pokud budete mít pro
dûti pfiipraveno pár bonbónÛ. Dûti vám za
nû jistû rády zazpívají.

V Rohatcích bude pro dûti pfiipravena
tradiãnûj‰í verze Halloweenu. Dûti se se-
jdou v maskách v knihovnû, poté si stra‰i-
delnû pomalují obliãeje a vyrazí po domech
na koledu. Za malou sladkost kaÏdému
zazpívají.

Mikulá‰ská nadílka
Mikulá‰, ãert a andûl jsou neodmysli-

teln˘mi hosty mikulá‰ské nadílky.
Dûtem rozdají za písniãku balíãky plné
sladkostí. NezÛstane v‰ak jen u nadílky.
Na dûti ãeká program pln˘ klaunÛ,
hudby, tance a balónkÛ. Také uÏ se tû-
‰íte? Pfiijìte tedy 3. prosince 2016 od
16 h do KD v Hrobcích.

Pfiijìte na D˘Àování a Halloween
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od 1. písemné 
zmínky o obci

30. ãervence 2016 • Poslední ãervenco-
vou sobotu probûhly v Rohatcích oslavy v˘-
roãí 790 let od 1. písemné zmínky o obci.
Tato první zmínka je zaznamenána v doku-
mentu Codex diplomaticus bohemiae od Fri-
edricha, kde je pfiepsána konfirmaãní listina
Pfiemysla Otakara I., ãlánek 286, 7. fiádek.
Tam ãesk˘ král Pfiemysl Otakar I. stvrzuje
seznam majetku patfiícímu klá‰teru Doksan-
skému a pí‰e o „Rohaci“.

Oslavy zaãaly jiÏ v dopoledních hodinách
fotbalov˘mi zápasy druÏstev Ïenat˘ch proti
svobodn˘m a dûtí - dûvãata proti chlapcÛm,
pûveck˘m vystoupením dûtí z M· Rohatce
a také ukázkami poÏárního útoku, v˘zbroje
a dovedností oddílu Mlad˘ch hasiãÛ SDH
Hrobce. 

Odpoledne byla pietním aktem u pomníku
padl˘ch uctûna památka na‰ich spoluobãa-
nÛ, ktefií padli v 1. a 2. svûtové válce za na‰i
vlast. Ceremoniál zahájil starosta obce za
doprovodu Ústfiední vojenské posádkové
hudby Praha, poté pronesl proslov fiímsko-
katolick˘ knûz Pavel Adrian Zemek, kter˘ je
administrátorem probo‰tství v Doksanech.
Po ceremoniálu byla otevfiena v prostorách
knihovny v˘stava historick˘ch fotografií
obce, rohatecké kroniky a jin˘ch dokumen-
tÛ, kde mnozí z nás objevili svá stavení, své
pfiedky a nûktefií dokonce i sebe sama. Pro
náv‰tûvníky v˘stavy bylo pfiipraveno obãer-
stvení v podobû chlebíãkÛ a zákuskÛ.

Dal‰í program oslav probíhal na návsi

ROHATCE
OSLAVILY 790 LET

u rybníka, kde se jiÏ tradiãnû konala tzv. Ro-
hatecká lávka a také soutûÏ ve vafiení o Pu-
tovní Rohaãku (1. místo získala TáÀa Schil-
lerová, 2. místo Marie Tesárková a 3. místo
Renata KfiíÏová). V parku byly pro pobavení
dûtí kolotoãe, pro dospûlé zase hrála count-
ry kapela p. Maláka. Ve veãerních hodinách
se o zábavu postaral DJ p. Pánek a pro dûti
byla pfiipravena stezka odvahy.

Chtûli bychom zde závûrem podûkovat
v‰em, ktefií se podílely na pfiípravû oslav
leto‰ního v˘roãí.

Organizace fotbalov˘ch utkání, v˘roba
branek, lajnování hfii‰tû a v‰e spojené okolo
fotbalu: p. Patrik Klesniak, p. Igor HincÛ, p.
Jaroslav Kopfiiva a dal‰í

Pfiíprava v˘stavy fotografii, zapÛjãení ma-
teriálÛ: p. Petr Zika (kronikáfi), paní Danu‰e
Mrázová, paní ing. Lucie KfiíÏová, p. Jifií  Vé-
voda ml., p. Pavel KfiíÏ (pfiedseda místního
mysliveckého spolku) p. Dan Fi‰er

Vybudování nového chodníku u budovy
matefiské ‰koly: t˘m zamûstnancÛ obce,
p. Jaroslav Kopfiiva, p. Igor Hincu,
p. Zdenûk ¤edina ml. ZapÛjãení slavnost-

Rohatecká lávka - dûti úspû‰nû pfie‰ly, u dospûl˘ch pfiehlídka pádÛ.
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Z ochutnávky O putovní Rohaãku moc nezbylo.

ních uniforem hasiãského sboru Ústeckého
kraje pro ãestnou stráÏ: p. nadpraporãík
vrchní asistent poÏární ochrany Michal
Fujera 

Vlajkono‰i a ãestná stráÏ pietního aktu
u pomníku padl˘ch: proudafi SDH Hrobce

Eli‰ka Jelínková a strojník SDH Hrobce
AneÏka Fujerová, Tomá‰ Fanta a Jan Jelínek

Schválení a poskytnutí hudebního dopro-
vodu pietního aktu Ústfiední posádkovou
hudbou Praha armády âR: Ministr obrany
âR Mgr. Martin Stropnick˘, náãelník gene-

rálního ‰tábu AâR armádní generál Ing.
Josef Beãváfi, inspektor ústfiední posádkové
hudby Praha Plk. Pavel Mezihorák

Poskytnutí zázemí pro odpolední a veãer-
ní program: Klub Rohateck˘ch BaráãníkÛ

Starosta P. KfiíÏ
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V matefiince v Rohatcích... 
Do nového ‰kolního roku jsme vkroãily spoleãnû s nov˘mi kama-

rády a s Lískulkou a Barvínkem. Seznámili jsme se s nov˘mi znaã-
kami, které jsou stejnû jako ná‰ vzdûlávací program, plné pfiírody.
Na‰li jsme tam rostliny i Ïivoãichy z na‰eho okolí. Noví kamarádi
jsou velice stateãní a brzy se s námi spfiátelili.

Krásn˘ podzim nám umoÏnil hry a ãinnosti provádût na zahradû
a v okolí ‰koly. Nav‰tívit nás pfiijeli také hasiãi z Hasiãského zá-
chranného sboru âR v Roudnici nad Labem. Dozvûdûli jsme se
opût spoustu nov˘ch a zajímav˘ch vûcí.

Budova na‰í ‰kolky dostala novou stfiechu, oplocení a parkovací
plochy s chodníky. Dûkujeme zfiizovateli a jsme moc rádi, Ïe mÛÏe-
me vyuÏívat na‰í zahradu ke sv˘m pokusÛm, k bádání a nebo jen
tak si na ní zacviãit.                                                Hana Telecká 

Pestr˘ program SDH Hrobce
Na první záfiijov˘ víkend pfiichystali ve-

doucí mlad˘ch hasiãÛ pro dûti pestr˘ pro-
gram. V pátek hráli hry a opékali bufity na
fotbalovém hfii‰ti. Po opékání ‰ly vût‰í dûti
na kutû do stanÛ postaven˘ch na hfii‰ti
a men‰í dûti do hasiãárny. Na druh˘ den
byly pfiipraveny v˘lety. Men‰í se vydali vla-
kem do Ústí nad Labem, kde nav‰tívili ZOO.
Star‰í dûti odjely na prohlídku doksanského
zámku a klá‰tera, v Brozanech si vyzkou‰e-
ly hasiãskou kladinu a barieru a posléze od-
jely na horolezeckou stûnu do Roudnice n/L.
Tato stûna dûti moc nadchla a urãitû to ne-
byla poslední náv‰tûva. To nebylo pro druÏ-
stvo v‰echno, jelikoÏ je ãekalo hledání
ke‰ek podle aplikace Geocaching. Naveãer
bylo mlad‰í i star‰í druÏstvo rozpu‰tûno, aby
se hned v nedûli opût se‰lo a odjelo na po-
slední soutûÏ v rámci Podfiipské ligy v po-
Ïárním útoku do Kfie‰ic.

Hrobce B (mlad‰í dûti) a Hrobce A (star‰í

dûti) odjely v‰echny závody Podfiipské ligy
(soutûÏ v poÏárním útoku), kde nakonec
skonãily: mlad‰í na celkovém 8. místû
a star‰í na 5. místû. 

V sobotu 1.10.2016 odjela na‰e druÏstva
dûtí na brann˘ závod do Vûdomic. Tento
závod mûl rekordní úãast druÏstev, takÏe si
na‰e hlídky mohly zmûfiit síly s nejlep‰ími
t˘my z na‰eho okresu. V˘sledek byl úÏasn˘.
Plamínek skonãil na v˘borném 3. místû
(první bedna) z 9 druÏstev, mlad‰í Ïáci na
11. místû z 20 druÏstev, star‰í Ïáci A na
skvûlém 3. místû (první bedna) a star‰í Ïáci
B na 11. místû z 15 druÏstev. Doufejme, Ïe
zlep‰ení bude mít jen stoupající tendenci
a hrobecká druÏstva budou opût na v˘sluní
celkov˘ch umístûní.

SoutûÏní druÏstva muÏÛ a Ïen se v‰ak
v leto‰ním roce nepotkala s moc oslnivou
formou. V Podfiipské lize obsadilo druÏstvo
muÏÛ v kategorii TOP celkové 4. místo

a v kategorii ¤ÍP také 4. místo. Dûvãata byla
na tom je‰tû hÛfie, kdy skonãila v TOP na 5.
místû a v ¤ÍPU na 8. místû.

Bûhem mûsíce záfií byl dokonãen nákup
materiálu pro dûti z dotace od Ústeckého
kraje. Velkou zásluhu má starosta obce
Hrobce Petr KfiíÏ, kter˘ se velkou mûrou
o dotaci zaslouÏil. Z této dotace byl na-
koupen materiál, jako je napfi. vzduchov-
ky, hadice na 60 m s pfiekáÏkami, pfiikou-
pení dresÛ, sací ko‰, atd. Tímto by chtûl ná‰
sbor podûkovat p. KfiíÏovi za tuto aktivní
pomoc.

Smí‰ené druÏstvo dûtí má uÏ za sebou
první vefiejnou ukázku, a to na oslavách
první zmínky o obci Rohatce. BohuÏel ne pfii
poãetném publiku se ukazovalo, co v‰e se
dûti pfii trénincích uãí.

V˘jezdová jednotka mûla bûhem dvou
mûsícÛ dva v˘jezdy, a to opûtovnû v na‰em
hrobeckém podjezdu. Pfii obou v˘jezdech
se jednotka se‰la v hojném poãtu, coÏ jen
dokumentuje pfiipravenost ãlenÛ v˘jezdové
jednotky.                               Pavel Novák
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Úspû‰n˘ vstup do sezóny
Do fotbalové sezóny 2016/2017 vstoupili hráãi SK Hrobce velmi

úspû‰nû. K dne‰nímu dni vyhráli devût zápasÛ z deseti odehran˘ch.
V tabulce Krajského pfieboru Ústeckého kraje zaujímají 1. místo.
Velmi dobré se ukázaly kroky s pfiestupem nov˘ch hráãÛ a s pfiesu-
ny na jednotliv˘ch postech. Úspû‰nû zvolená taktika trenéra Jaro-
míra Kaly a jeho asistentÛ celé muÏstvo doslova katapultovala na
první pfiíãky. Nejlep‰ími stfielci jsou M. Polák, J. Neuman a V. Kala.

Pfiijìte na‰e fotbalisty podpofiit na následující zápasy uvedené
v tabulce.

Zápasy lze sledovat také Ïivû ãi ze záznamu na www.tvcom.cz
nebo na http://vysledky.lidovky.cz/soutez.php?id_soutez=10850

Tradiãní pouÈ na Petra a Pavla se vydafiila
1. a 2. ãervence 2016 • Leto‰ní vítání prázdnin bylo spojeno se znovu-

obnovenou tradiãní poutí na Petra a Pavla, která se v na‰í obci konala do
zaãátku sedmdesát˘ch let. O zábavu se postaraly kolotoãe a pouÈové
atrakce pro dûti.

Na sobotní odpoledne byl pfiipraven program „Bezpeãné prázdniny“. Za-
hájení probûhlo pod taktovkou SDH Hrobce, druÏstva Mlad˘ch hasiãÛ, kdy
ti nejmen‰í (Soptíci) pfiedvedli královskou disciplínu poÏární útok. Soptíci za
jejich ukázku dostali medaile a sladkost.

Dále policejní psovodi pfiedvedli práci sv˘ch ãtyfinoh˘ch kolegÛ - poslou-
chání povelÛ i zadrÏení
zloãince. Dûti i dospûlí
mohli vyzkou‰et sílu
policejních psÛ pfieta-
hováním se o hraãku.

Profesionální hasiãi
pfiedstavili svou techni-
ku a nechali dûti pro-
hlédnout hasiãská
auta.

Nakonec pfiijela zá-
chranná sluÏba se sa-
nitním vozem. Záchra-
náfii pfiítomné seznámi-
li s základy první pomoci, jak se zachovat pfii vût‰ích úrazech a jak o‰etfiit
úrazy drobnûj‰í. Vyzkou‰et si mohli také masáÏ srdce na figurínû a pro-
hlédli si monitorovací zafiízení pacientÛ.

Nejen dûti tak mûly moÏnost seznámit se s na‰ím tfiísloÏkov˘m záchran-
n˘m systémem a zásadou vlastní bezpeãnosti a to nejen o prázdninách.

Naveãer se v kulturním domû pofiádala pouÈová zábava. Do 20 hodin byl
vstup zdarma, aby se i dûti mohly vyfiádit a zatanãit si na známé písnû. Pro
dospûlé pokraãovala zábava aÏ do pÛlnoci. Cel˘m veãerem provázela sku-
pina Aquarius z Chomutova.                                                            PP

Louãení s prázdninami v Mirákulu 28. srpen 2016 • Rozlouãit s prázd-
ninami se letos hrobecké a rohatecké
dûti mohly v zábavním parku Miráku-
lum v Milovicích. Autobus rodiãe
s dûtmi zavezl pfiímo pfied vstup do zá-
bavního parku a dûti tak mohly vybûh-
nout vstfiíc dobrodruÏství. Pro v‰echny
zde byly pfiipravené prolézaãky, hou-
paãky, kolotoãe a trampolíny. Vzhle-
dem k horkému poãasí byly nejoblíbe-
nûj‰í atrakcí kyblíkové sprchy a pod-
zemní bludi‰tû, kde se alespoÀ na
chvíli ochladily.

Dal‰í moÏností vyÏití byla jízda par-
ním vláãkem, jízda v obrnûném tran-
sportéru po tankodromu nebo jen rela-
xace ve stínu pod stromy. Dûtem se
v˘let líbil a mûly tak hezkou vzpomínku
na závûr leto‰ních prázdnin.             PP
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Prostû se Ïilo

Oba pochází pfiímo z Hrobec a potkali se... „u Kolína“ Ïertuje hned
na úvod ãtyfiiaosmdesátilet˘ Zdenûk Fujera. „KdyÏ jsem se v roce
55 vrátil z vojny, chodíval jsem k Labi hrát volejbal, tak se to tak se-
mlelo...“ - „...a zÛstali jsme spolu,“ doplÀuje ho jeho Ïena Vûra, která
s ním je uÏ pfies ‰edesát let. Jejich vyprávûní stfiídá smích a dojetí,
neustále se doplÀují a ‰kodolibû popichují. Bûhem rozhovoru se
navíc pan Fujera ãasto uji‰Èuje, zda nás nezdrÏuje, kdyÏ pfieci (jak
fiíká) není, co o nûm psát, kdyÏ v‰e zajímavé tento b˘val˘ knihovník
a pfiedseda Místního národního v˘boru zapsal jako kronikáfi, kter˘m
byl donedávna od roku 1977. 

li jsme, jak ty Nûmce nahánûjí u Labe. Tam
je i chytli a v‰echny postfiíleli. To byly oprav-
du záÏitky... záÏitky spojen˘ s obrovsk˘m
strachem, protoÏe jsme nevûdûli, co se
dûje. 

VF: Partyzáni stfiíleli na koho chtûli. Na
koho namífiili. Rusáci potom dûlali zrovna to
sam˘.

ZF: No, Rusáci stfiíleli i svoje vlastní lidi.
Bez milosti. Mûli pfiísn˘ zákaz rabovat, oÏrá-
vat se a otravovat lidi. JenÏe hlavnû ãeské
Ïeny za nima byly jako posedl˘. Rusák pfii-
‰el, vyhrnul rukáv, tam mûl naskládan˘ ho-
dinky a „davaj dûvu‰ku, dûvu‰ku“ Shánûli
jenom dûvu‰ku. Baby nejdfiív za nûma hnaly

a pak kdyÏ Rusáci lezli za nima do bará-
ku, tak byl kravál. 

VF: Îensk˘ za nima chodili k nám,
my jsme se museli pfiestûhovat

k dûdovi a oni spali v na‰em
domû. 
ZF: Po barácích ale jinak ne-
byli rozlezlí. Lágrovali za sle-
piãárnou v ‰utrovnû, kde
byla obrovská díra, a ãást

byla v lesíãku za drahou.
■ Tou dobou vám bylo 12.

Jaké bylo va‰e dûtství?
ZF: Byli jsme chudá rodina. Za

první republiky táta dostal na obec-
ním úfiadû Ïebraãenku deset kaãek. Cho-

dil jsem ke HlaváãkÛm do obchodu se se-
‰ítkem, zaplatil jsem dluh a na dluh uÏ jsem
hned bral chleba. âekali jsme, aÏ bude so-
bota a táta zase dostane desetikorunu. To
byly mizern˘ doby.

VF: Já jsem na tom byla líp, mûli jsme
krám, takÏe takovou situaci neznám.

ZF: My jsme si svoje proÏili. Máma u fiez-
níka koupila ãtvrt kila hovûzího masa, z toho
uvafiila polívku a omáãku. Bylo nás pût - tfii
kluci a rodiãe - a z toho jsme se museli na-
jíst. Táta za války dûlal u sedláka u Havrán-
kÛ, ten nám tam vÏdycky nechal tajnû pytel
p‰ence. My jsme ho na zahrádce ve sklepû
roz‰rotovali a máma uvafiila knedlíky straka-
t˘ jak koroptve. A byli jsme rádi, Ïe máme
aspoÀ to. Ale pfieÏili jsme to.
■ Na kterou dobu naopak rád vzpomíná-
te?

KARINA KRATOCHVÍLOVÁ, PETRA PE¤INOVÁ

Dohromady mají 165 let zku‰eností. Roky válek a bídy, 
ale i velké lásky a podpory. To jsou Fujerovi.

■ Musel se o vás dlouho snaÏit?
VF: Ne!
ZF: No, já byl fe‰ák, na mû skoãila jak

medák na bonbon.
VF: Neodolatelnej krasavec. Do dne‰ka. 

■ Ale znali jste se od maliãka? 
VF: Ne, neznali.
ZF: Ale to víte, Ïe jo, já jsem k nim chodil

do pekafiství pro chleba. Sedûla na pytli
s moukou a pozorovala cvrkot.
■ Vy jste mûli pekafiství?

VF: Bylo tam i smí‰ené zboÏí, dneska to je
dÛm ãp. 38. Já jsem od mala pomáhala,
a kdyÏ k nám dovezli chleba z Roudnice, fií-
kali „sleãno, vy jste tady zase sama?“ Ne-
chali mû hlídat i peníze.

ZF: To ale je‰tû sleãna nebyla za pultem
ani vidût.

VF: Moji bratfii se o mû museli
pofiád starat, kdyÏ byli oba star‰í,
aãkoli jsem vÛãi nim byla fakt
hajzl, a tak mû tfieba vozili na
mouce, kterou tahalo psí spfieÏe-
ní. Jednou na mû cel˘ ten náklad
v zatáãce pfievrhli, ale nic se ne-
stalo. KdyÏ ale byla za první re-
publiky mobilizace, brali konû a psy
na frontu a my o své taky pfii‰li.

ZF: Já mûl taky dva star‰í bratry
a mûl jsem b˘t holãiãka, asi proto jsem ta-
kovej ufivanej (omlouvá to, Ïe se bûhem roz-
hovoru ãasto dojímá). Uãitelka na Obecní
‰kole mi fiíkala Slzav˘ údolí. ¤val jsem
tfieba, kdyÏ mû neposadila vedle Tondy Vo-
nostránsk˘ho. To byl starej pacholek, chodil
tfii roky do první tfiídy. Já k nûmu ráno pfii‰el,
on vzal pod postelí ta‰ku, mû si hodil na krk
a ‰li jsme do ‰koly. Byl de facto moje chÛva.

VF: Mû do ‰koly vozili bratfii. Mám sice
maturitu, ale studium mi ne‰lo, opravdu.
NeÏ se doma v‰echno udûlalo, tak jsem ne-
mûla na ‰kolu náladu. Ale jinak to ne‰lo. Tu
dobu bych nechtûla zpátky ani za nic. KdyÏ
tu byli je‰tû v pûtaãtyfiicát˘m Nûmci, to mi
bylo deset let, a chodili si pro chleba, tak
jsem byla vÏdycky oÏralá. Já jsem jim nena-
lívala, oni mi to nosili a já si musela pfied
nimi dát. Nebyla to lehká doba.
■ Bûhem války na nás byl jeden nálet,
byli jste u toho?

ZF: Zrovna jsem k nim ‰el do pekafiství
pro chleba a její maminka vyhánûla za hum-
nama housata. KdyÏ se objevila letadla, utí-
kal jsem pfies pole k Labi, tam jsme zalehli
za velk˘ stromy a oni zaãali bombardovat,
protoÏe na nû pfiedtím Nûmci vystfielili.
Jedno to letadlo spadlo ke Klementovi a já
potom stál kousek od pilota. (Na chvíli se
smutnû odmlãí) Mrtvej, hezkej, dvaadvaceti-
letej kluk... Ostatní letadla krouÏila, nene-
chali by ho tady, kdyby Ïil. Zemfiel pfii tom
i jeden ná‰ obãan, Weiss. Stfiepina mu roz-
bila bfiicho, kdyÏ ‰el zkontrolovat zahradu,

a neÏ pfiijela záchranka, tak nám za vratama
umfiel. Ten den tu navíc pfiistáli partyzáni,
skupina Korzár, které u sebe schoval ve vû-
Ïiãce právû Klement. Ti jednou málem zniãi-
li celou obec...
■ Co se stalo?

ZF: Pfiijela tfiicetiãlenná kolona esesákÛ,
protoÏe tu mûli Nûmci uskladnûn˘ vûci,
které nakradli na Ukrajinû. A ti pitomci na nû
chtûli v pûti zaútoãit v podjezdu. Na‰tûstí
z toho se‰lo.
■ Obec by pak asi vyplenili.

Po válce tihle partyzáni shromaÏìovali
pochytan˘ Nûmce, ãtrnáct jich ale uteklo.
My jsme zrovna sedûli venku pfied domama,
jak b˘valo zvykem, a najednou se kolem
stfiílelo. Schovali jsme se u Kube‰Û a sly‰e-
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ZF: Já vám ani nefieknu. Pro mû byly
v‰echny doby stejn˘, ani v˘jimeãn˘, ani
‰patn˘. Byli jsme zvyklí...

VF: Prostû se Ïilo.
ZF: KdyÏ byl ãlovûk mladej...
VF: ... a hlavnû zdravej...
ZF: ... tak nûco vydrÏel a skousnul. Halt

pfiib˘vajícími léty je to ãím dál tím hor‰í.
VF: Je to ãím dál tím lep‰í! (smûje se)

■ Ale máte je‰tû zvífiata, viìte?
ZF: Jo, mám tfiicet králíkÛ a ãtyfii slepiãky,

o zahradu se zaplaÈ pánbÛh stará dcera se
zeÈákem. Roste jim tu Ïivobytí, brambory,
v králíkárnû roste maso, je pohoda. Já do
toho byl vÏdy blázen.

VF: To je dal‰í velk˘ rozdíl mezi náma. Mû
je dodne‰ka jedno, jak˘ je rozdíl mezi p‰eni-
cí a jeãmenem. A netrápí mû to.
■ A co máte spoleãného?

VF: Spoleãn˘ máme dûti.
ZF: A dÛchod máme spoleãnej. Ona je

stráÏce penûz, kdyÏ nikam nejezdím, tak je
nepotfiebuju. A k obûdu si dáváme napÛl
pivo. Doktofii fiíkají, Ïe v tom jsou vitamíny,
proto jsme asi tak zdraví.
■ Jaká jste mûli zamûstnání?

VF: Padesát let jsem byla dûtská obvodní
sestra, to mû bavilo. KdyÏ jsem skonãila, po
práci se mi nest˘skalo, ale po dûtech jo. 
■ To jste asi znala v‰echny v okolí?

VF: V‰echny. Mûli jsme ordinaci v Roudni-
ci u kruháku na ¤íp, ale na zaãátku jsme
i chodili k lidem domÛ. Nûco bylo, kdyÏ jsme
‰li do Rohatec k BeránkÛm, mûli dvanáct dûtí.

ZF: Já jsem jim jezdil dûlat podlahy. Byla
to ouzká chodbiãka, kde stál hrnec vafie-
nejch bramborÛ a z toho ty dûti Ïily. Kdo pfii-
‰el, najed se, a kdo byl pozdû, su‰il hubu.
No nebylo!
■ Vy jste pracoval jako truhláfi?

ZF: Celej Ïivot. Vyuãil jsem se rok pfied
vojnou a dokud jsem mohl, dûlal jsem je‰tû
pro vnouãata okna, dvefie,... teì uÏ tak ma-
ximálnû ohobluju prk˘nko. Víc uÏ bohuÏel
nejde. KdyÏ jsme to tu v ‰edesát˘ch letech
stavûli, vyrobil jsem jí celou kuchyÀ se za-
oblen˘m sklem, jak bylo moderní. Jí se to

ale nelíbilo, tak jsme ji prodali a koupili
tuhle.

VF: ¤íkala jsem „uÏ ani praseãí chlívek,
ani psí boudu“. S dûtma jsme spali dole a on
tady pfies noc po práci stavûl. Byla to hroz-
ná doba, kterou bych nechtûla zpátky.

ZF na Petru Pefiinovou: Vá‰ dûda (Oldfiich
Vacek, pozn. red.) byl dobrej parÈák, ten tu
dûlal stavbyvedoucího, kdyÏ jsme budovali
prodejnu potravin. Lidi to dûlali dobrovolnû
ve volném ãase, koupil jsem tfieba basu piva
a byla pohoda.

VF: Lidi si tu pomáhali, dneska spí‰ po-
‰kodûj a ublíÏej. Dneska tu jsou z padesáti
procent cizí lidi. Tfieba ti na tûch parcelách, to
je vesnice sama pro sebe, do vesnice ne-
jdou.

ZF: Dfiív znal jeden druh˘ho a bylo tady
dobfie. To uÏ teìko není. Takovej je ale Ïivot,
s tím se musí ãlovûk srovnat, jinak by se
zbláznil. To víte, líp nám bylo, kdyÏ jsme
chodili k babiãce (Marie Vacková, pozn.
red.) na pivo. Se star˘m fiezníkem jsem jez-
dil na ryby. Pfiines vÏdycky kus salámu, já
ho odvez na druhou stranu, dûdek si zachy-
tal a pak jsem ho zase dovez domu. Ty lidi
se mûli sv˘m zpÛsobem rádi. Dneska de-
graduje morálka národa a tu agresi, tu já
‰patnû sná‰ím.

VF: A to akorát víme, jak se o tom povídá,
my uÏ nikam nechodíme.
■ A nevidíte to moc ãernû právû proto, Ïe
v médiích jsou hlavnû negativní zprávy?

ZF: Já jsem objektivní, já uznám dobr˘,
ale neuznávám ‰mejdy. KdyÏ tfieba promr-
hají miliardy, hodí to pod stÛl a nikdo není
potrestan˘. 

VF: A uÏ jsme zase u toho...
■ Vy se spolu o politice asi radûji neba-
víte?

VF: Ne, ne... To jde mimo mû, tohle mû
nebaví. Kdybych byla jako on, tak bychom
se prali na potkání. KdyÏ mû to pfiestane
bavit, tak zavfiu dvefie a jdu si lu‰tit osmi-
smûrky.
■ Pfiitom v politice jste byl dlouho. 

ZF: Nejdfiíve jsem dûlal knihovníka, to po

mû pfievzala v 15, oficiálnû v 18 letech dcera
Vûrka. KdyÏ jsem se stal pfiedsedou MNV
po Karlu Ladnarovi, museli jsme tak chodit
na v‰echny akce, úãast byla povinná. 
■ Jak byste srovnal vesnici tehdy
a dnes?

ZF: Tehdá se lidi sloÏili a koupili barák,
kde mûl pfiedtím Paul fieznictví a hospodu,
a udûlali tam kulturní dÛm. Za mû se dûla-
ly rekonstrukce, byla tam oufiadovna, kni-
hovna a na dvofie poráÏka na prasata. Po-
stavili jsme tam i pfievlíkací kabiny pro do-
mácí, protoÏe na hfii‰ti nic nebylo. Zbourá-
ní toho domu mûli schválit obãani, protoÏe
v tom byly jejich peníze, pfiitom k tomu
do‰lo bez v˘bûrov˘ho fiízení (v roce 2006,
pozn. red.) a dneska musí obec za pouÏí-
vání toho nového platit nájem. To mi do-
dne‰ka vadí, ale uÏ se proti tomu nedá nic
dûlat.

Kdysi lidi v obci odpracovali stovky hodin
zadarmo v brigádách, ale dneska jsou lidi
neteãní, nikoho nic nezajímá a jdou jen po
penûzích. BohuÏel je to ‰koda.
■ âím to je?

Mladí dfiív mûli povinnosti, museli odvést
nûjakou práci, jinak to ne‰lo. Dneska ale
hodnû z nich nic nedûlá, kradou a pijou. My
jsme v osmnácti pracovali.

VF: No jo, milej zlatej, na‰ich osmnáct
a jejich osmnáct je diametrální rozdíl.

ZF: Jo, já to beru, Ïivot jde dopfiedu, nedá
se to srovnávat, ale urãit˘ smysl by mûlo,
aby byli mladí nûjak zamûstnaní a neflákali
se po ulicích. My jsme taky chodili na zába-
vy a zatancovali jsme si.
■ TakÏe jsou dnes mladí moc zh˘ãkaní?

ZF: Îivot ãlovûka nauãí. NemÛÏete Ïít
jako Rotschild, kdyÏ máte hluboko do kapsy.
■ Pofiád se pûknû doplÀujete, co na tom
druhém máte vÛbec nejrad‰i?

VF: MoÏná, Ïe upfiímnost. Bylo na nûj
vÏdycky spolehnutí.
■ A co máte nejrad‰i na své Ïenû?

Hned fiekne: V‰ecko. Trpûlivost a, jak
bych to fiekl, tolerantnost. 

A paní se smûje: Trpûlivost, to jo...

Probûhlo slavnostní vítání obãánkÛ
24. záfií 2016 • I letos probûhlo v kulturním domû v Hrobcích

slavnostní vítání novû narozen˘ch obãánkÛ. Na úvod vystoupily
dûti z M·. Za doprovodu fieditelky a uãitelky zazpívaly nûkolik
krásn˘ch písniãek a pfiednesly básniãky. Starosta Petr KfiíÏ pfiiví-
tal obãánky na‰í obce: Bedfiicha âecha, Emu âervenkovou, Ce-
cílii Roubíãkovou, Alici Novákovou, Krist˘nu Szitaiovou, Adélu Po-
nertovou a Eli‰ku Jelínkovou. RodiãÛm a jejich dûtiãkám starosta

SváÈovo dividlo hrálo pro dûti
30. záfií 2016 • Na páteãní odpoledne se dûti tû‰ily. SváÈa

s Alenkou jim pfiijeli zahrát pohádku O KoblíÏkovi. Dûtem se po-
hádka plná písniãek moc líbila. Za odmûnu si pak dûti mohly po-
hladit loutky a dostaly sladkou odmûnu.

popfiál hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenost pfii v˘chovû potomkÛ
a následnû pfiedal upomínkové dárky. Rodiãe se také s miminky
vyfotografovali u kolébky zapÛjãené ze Îidovic.                     LK
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(Pokraãování na následující stranû)

ZÁPIS Z USNESENÍ 17. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HROBCE,
KONANÉHO DNE 21.7.2016, OD
18 HODIN V KD V HROBCÍCH
Zahájení, urãení ovûfiovatelÛ zápisu, za-
pisovatele.

Pfiedsedající z prezenãní listiny pfiítom-
nosti ãlenÛ zastupitelstva (pfiíloha ã.1) kon-
statoval, Ïe je pfiítomno 5 z 9 zastupitelÛ,
takÏe zastupitelstvo je usná‰ení schopné
dle § 92 zákona o obcích.

Projednání a schválení vyslovení ne-
sluãitelnosti funkcí zastupitele a orgánu
státní správy s rozhodovací pravomocí
vÛãi obci Hrobce (pfiíloha ã. 2)

Z vyjádfiení tajemníka MûÚ Roudnice nad
Labem plyne, Ïe paní Dana Ortová, která jiÏ
od 1.1. 2015 vykonává funkci zástupce ve-
doucího stavebního odboru MûÚ Roudnice
naplnila § 5 odst. 2 a 3 zákona o volbách do
zastupitelstev obcí ã. 491/2001 Sb. Proto
navrhuji zastupitelstvu obce vyslovit zánik
mandátu paní Dany Ortové na základû § 55
odst. 3 pís. c) 

Pan Sekera Miroslav: pfieãetl jsem si
zákon, a kdyÏ hlasujete opakovanû o jed-
nom bodu pácháte trestnou ãinnost. Staros-
ta: o vyslovení zániku mandátu jsme je‰tû
nehlasovali a nemyslím si, Ïe má pan Seke-
ra pravdu. 

Neschváleno, 1 hlas pro, 4 hlasy se
zdrÏely. 

Projednání a schválení zámûru odkou-
pit sklad âD a pozemkÛ p.p.ã. 671/13,
p.p.ã. 671/14, p.p.ã. 671/15, p.p.ã. 671/17,
p.p.ã. 671/18, které vznikají oddûlením
z pozemku p.p.ã. 671/1 dle geometrické-
ho plánu ã. 275-54/2012, v‰e v KÚ Hrob-
ce.

ObdrÏel jsem zprávu od vedoucího odbo-
ru správy a prodeje majetku âD s v˘zvou
k vyjádfiení k nabízené kupní cenû za v˘‰e
jmenované nemovitosti do 31.7.2016. Sou-
ãasnû nabízená kupní cena je 700 tis. Kã
oproti cenû minulé 1,1 mil. Kã. Na základû
upozornûní obãanÛ jsem zadal vyhotovit
prÛzkum moÏné kontaminace chemick˘mi
látkami. BohuÏel toto vyjádfiení o rozsahu
ekologické zátûÏe a v˘poãet pfiedpokláda-
n˘ch nákladÛ na sanaci bude k dispozici aÏ
v ãervenci. Dle pfiedbûÏn˘ch informací vzor-
kafiÛ se jedná o pÛvodní sklad chemie, proto
byl roz‰ífien v˘ãet odbûru kontrolních vzorkÛ
oproti pÛvodní objednávce.

Pan Sekera Miroslav: na co tyto nemovi-
tosti obci budou? Starosta: budova skladu
mÛÏe slouÏit jako sklad, garáÏe, místo zpût-
ného odbûru elektrospotfiebiãÛ atd... . Po-
zemky mají charakter vefiejn˘ch komunikací
a prostranství napfiíklad silnice od brány
Osanu ke hfii‰ti, kde v souãasnosti nemÛÏe-
me ani vydláÏdit sjezd na hfii‰tû. Na pozem-
ku u skladu mÛÏe vzniknout biopás ke sní-
Ïení hluãnosti a pra‰nosti od Ïeleznice. Na-
vrhuji pfiedbûÏnû akceptovat tuto kupní cenu
s tím, Ïe po zji‰tûní rozsahu ekologické zá-
tûÏe bude jednáno dále. (v˘zva âD a geo-
metrick˘ plán v pfiíloze ã. 3 a 4)

Schváleno 5 hlasÛ pro. 
Projednání a schválení rozpoãtové

zmûny ã. 3. (rozpoãtové zmûny v pfiíloze
ã. 5)

Schváleno 5 hlasÛ pro. 
Vzetí na vûdomí a projednání Ïádosti

pana Oubrechta o odkup pozemku ã.
29/7 o rozloze 21 m2.

Îádost pana Oubrechta v pfiíloze ã. 6
Zastupitelstvo bere Ïádost na vûdomí.

Diskuze.
Pan Sekera Miroslav: vlaky rachotí nûjak

více. Starosta: jiÏ v loÀském roce jsem po-
dával podnût na okresní hygienickou stanici
a teprve minul˘ t˘den provedli mûfiení. Nyní
musíme ãekat na v˘sledek. 

Pan Sekera Miroslav: na pozemku za
nádraÏní budovou jsou nádrÏe. Starosta:
provûfiím to.

Starosta obce pozval v‰echny obãany
na oslavy 790 let od 1. zmínky o obci Ro-
hatce.

Závûr.
Zasedání bylo ukonãeno v 18:40 hodin.

Zasedání se zúãastnilo 5 lidí.

ZÁPIS Z USNESENÍ 18. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HROBCE,
KONANÉHO DNE 30.9.2016, OD
18 HODIN V KNIHOVNù V ROHATCÍCH

Zahájení, urãení ovûfiovatelÛ zápisu,
zapisovatele.

Pfiedsedající z prezenãní listiny pfiítom-
nosti ãlenÛ zastupitelstva (pfiíloha ã.1) kon-
statoval, Ïe je pfiítomno 5 z 9 zastupitelÛ,
takÏe zastupitelstvo je usná‰ení schopné
dle § 92 zákona o obcích.

Projednání a schválení vyslovení ne-
sluãitelnosti funkcí zastupitele a orgánu
státní správy s rozhodovací pravomocí
vÛãi obci Hrobce.

Z dopisu fieditele krajského úfiadu a z me-
todického pokynu ministerstva vnitra plyne,
Ïe u paní Dany Ortové nastala nesluãitel-
nost v˘konu funkce ãlena Zastupitelstva
obce Hrobce s funkcí kterou, jmenovaná vy-
konává jako zamûstnanec zafiazen˘ do sta-
vebního odboru Mûstského úfiadu Roudnice

Archeologick˘ nález
7.ãervence 2016 • Hrobce vydaly dal‰í ze sv˘ch tajemství. Pfii

stavbû rodinného domu byly odkryty tfii kostry skrãencÛ. Dle Martina
Trefného, fieditele Podfiipského muzea a vedoucího archeologického
prÛzkumu, se podle zpÛsobu pohfibení jedná o 3 mladé muÏe z kul-
tury ‰ÀÛrové keramiky, která se zde objevovala ve druhé polovinû
3. tisíciletí pfied na‰ím letopoãtem. Název kultury pochází od techni-
ky zdobení pohárÛ, do kter˘ch byly otiskovány kroucené ‰ÀÛry. Kost-
ry byly po dÛkladném zadokumentování vyzvednuty a odvezeny do
Ústavu archeologické památkové péãe v Mostû k dal‰ímu prozkou-
mání. AlespoÀ víme, Ïe Hrobce nenesou svÛj název nadarmo.    PP

V polovinû záfií si obecní lesík jihozápadnû od RohatcÛ
pronajala filmová produkce pro natáãení filmu s pracov-
ním názvem Bazén, jehoÏ dûj se odehrává za II. svûtové
války. Vypráví o pfiíbûhu mlad˘ch NûmcÛ, ktefií Ïijí pomûr-
nû klidn˘m Ïivotem ve váleãném Nûmecku aÏ do té doby,
kdy jsou koncem války povolání do Hitlerjugend. Pro-
stfiedky z pronájmu lesíka obec plánuje pouÏít na spolu-
úãast k podání Ïádosti o dotaci na opravu památníku pad-
l˘ch v Rohatcích.                                                           PK

US army vs. Hitlerjugend
v Rohatcích
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nad Labem. V takovém pfiípadû má zastupi-
telstvo obce podle § 55 odst. 3 zákona ã.
491/2001 Sb., za dne 6. prosince 2001
o volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, vyslovit zánik mandátu zastupitel-
ky paní Dany Ortové z dÛvodu takové ne-
sluãitelnosti funkcí. (pfiílohy 2,3 a 4)

Zastupitelstvo obce Hrobce v souladu
s ust. § 55 odst. 3 zákona ã. 491/2001 Sb.
vyslovuje zánik mandátu ãlena Zastupitel-
stva obce vykonávaného paní Danou Orto-
vou z dÛvodu nesluãitelnosti v˘konu teto
funkce ãlena Zastupitelstva obce Hrobce
s funkcí, kterou paní Dana Ortová vykonává
jako zamûstnanec zafiazen˘ do stavebního
odboru Mûstského úfiadu Roudnice nad
Labem.

JUDr. Svoboda (kanceláfi fieditele kraj-
ského Úfiadu Ústeckého kraje) - nevyslo-
víte-li zánik dnes vysloví zánik fieditel Kraj-
ského úfiadu. Paní Ortová je ve stfietu
zájmÛ, i kdyby nebyla zástupcem vedoucí-
ho.

Kdo je pro vyslovení zániku mandátu paní
Dany Ortové z dÛvodu v˘‰e popsané neslu-
ãitelnosti funkcí.

Neschváleno, 3 hlasy pro, 2 hlasy se
zdrÏely

Projednání a schválení rozpoãtové
zmûny ã. 4. (pfiíloha ã. 5)

Schváleno 5 hlasÛ pro. 
Projednání a vyhlá‰ení zámûru dispo-

novat s nemovit˘m majetkem obce. Obec
plánuje smûnit ãást pozemku p.ã. 508/14
KÚ Hrobce za pozemek nutn˘ k v˘stavbû
autobusové zastávky Hrobce Západ.

Dle nového geometrického plánu ã.
244/2016 na obecním pozemku p.ã. 508/14
KÚ Hrobce vznikne pozemek p.ã. 508/26
(33 m2) a 508/27 (112 m2). Dále dle tohoto
GP na pozemku v majetku Pozemkového
Úfiadu âR p.ã. 508/13 KÚ Hrobce vznikne
p.ã. 508/25 (85 m2)

Obec poÏádá o smûnu pozemku p.ã.
508/25 v maj. PÚ za p.ã. 508/27 (112 m2),
a to je o 30% více. Ale podmínky stanovené
PÚ âR pro Ïadatele o smûnu pozemkÛ, to
vyÏadují.

Pozemek p.ã. 508/25 a 508/26 smûní
obec s manÏeli Jiránkov˘mi za pozemek
vznikl˘ GP 96/2016 p. ã. 475/8 KÚ Hrobce
potfiebn˘ k v˘stavbû autobusové zastávky
Hrobce Západ. 

(GP 244/2016 a GP 96/2016 v pfiílohách 6
a 7)

Schváleno 5 hlasÛ pro. 
Projednání a schválení investiãního zá-

mûru na roz‰ífiení vefiejného osvûtlení
v ulici Západní Hrobce. Schválení sloÏení
v˘bûrové komise.

V souãasnosti obec obdrÏela územní sou-
hlas k v˘‰e jmenované akci. V souãasné
dobû nevím o Ïádném dotaãním titulu na
roz‰ífiení vefiejného osvûtlení o dvû lampy.
Navrhuji realizaci projektu financovat
z obecních prostfiedkÛ. Cena stavebních
prací urãitû pfiekroãí 100 tisíc korun. Proto
navrhuji dle podmínek smûrnice obce pro
zadávání vefiejn˘ch zakázek malého rozsa-
hu jmenovat ãleny v˘bûrové komise. Navr-
huji paní Alenu ëuri‰ovou, Bc. Petra KfiíÏe

a Hanu Vonostránskou (projektová doku-
mentace roz‰ífieni VO v ul. Západní je pfiílo-
hou ã. 8)

Schváleno 5 hlasÛ pro. 
Projednání a schválení investiãního zá-

mûru: opravy a dostavba chodníkÛ u sil-
nic III. tfiíd v obou ãástech obce.

Investiãní zámûr na zpracování projektu
vãetnû stavebního povolení na opravu a do-
stavbu chodníkÛ u silnic III. tfiíd v obou ãás-
tech obce. Pfii realizaci obec poãítá s dotací
SFDI âR nebo MAS Podfiipsko. V souãas-
nosti je potfieba zahájit projektové a legisla-
tivní pfiípravy projektu. Navrhuji tyto pfiípravy
rozdûlit na dvû ãásti: a) opravy stávajících
chodníkÛ, b) v˘stavba nov˘ch chodníkÛ.
Z dÛvodu vylouãení rizika, Ïe se na v˘stav-
bu nov˘ch chodníkÛ nestihne vyfiídit staveb-
ní povolení, které je v pfiípadû dopravních
staveb zdvojené (stavební úfiad a poté je‰tû
odbor dopravy). Cena projektové dokumen-
tace urãitû pfiekroãí 100 tisíc korun. Proto
navrhuji jmenovat ãleny v˘bûrové komise
pro v˘bûr zhotovitele projektové dokumen-
tace. Navrhuji paní Alenu ëuri‰ovou, Hanu
·avelovou, Ing. Lucii KfiíÏovou.

(pfiedbûÏná studie investiãního zámûru je
pfiílohou ã.9)

Schváleno 5 hlasÛ pro. 
Projednání aktualizace povodÀového

plánu obce.
V roce 2014 do‰lo ke zmûnû rozlivov˘ch

pomûrÛ v povodí Labe, proto musí b˘t po-
vodÀov˘ plán aktualizován. (povodÀov˘
plán je v pfiíloze ã. 10). 

Kdo je pro, aby byl tento aktualizovan˘
povodÀov˘ plán pfiedloÏen ke schválení od-
boru ÎP Roudnice nad Labem a na povodí
Labe?

Schváleno 5 hlasÛ pro. 
Diskuze
P. Sekera - dotaz na dopravní obsluÏnost

dûtí do M· Rohatce - autobusy uÏ do Roha-
tec jezdí, p. Sekera mûl ‰patné informace,
pí. Pefiinová upozorÀuje na zmûnu jízdního
fiádu.

P. Sekera navrhuje do cyklostezky posta-
vit kÛl, pfies kter˘ neprojedou auta, po stez-
ce se neustále pohybují auta a motorky. Jde
na cyklostezku dát znaãku „Vstup chodcÛm
povolen“ ? Starosta toto zjistí a projedná
uzavfiení na pfiíslu‰n˘ch úfiadech, do Ïádos-
ti o povolení o kÛl pfiipojí i Ïádost o povolení
chodcÛ.

Pan Martínek nemá plot u domu a stûÏuje
si na psy z okolních domÛ a na psy rÛzn˘ch
pejskafiÛ. Má strach o dûti na svém pozem-
ku. Ví, o které pejskafie se jedná. Pan sta-
rosta do sporu zasáhne.

Pí. ëuri‰ová má dotaz ohlednû dopravy
v obci - zda je moÏné poÏádat policii o mû-
fiení v obci, jedná se zejména o mladé fiidiãe
a fiidiãe fy CS Beton. Starosta poÏádá policii
o mûfiení rychlosti v obou smûrech.

P. Sekera se ptá, zda plánky chodníkÛ
jsou jiÏ závazné - dle pana starosty prozatím
ne, uvidíme, jak dopadnou jednání s majite-
li sousedních pozemkÛ a nûkteré chodníky
jsou zde plánovány na pozemcích, které ne-
jsou v majetku obce a bude potfieba jednat
s vlastníky o odkupu. Pí. Hlavsová - musí se
nûkam hlásit nebo Ïádat o povolení ufiíznutí
stromu. Pan starosta - odpoví písemnû na
Ïádost na OÚ.

Závûr.
Zasedání bylo ukonãeno v 18:44 hodin.

Zasedání se zúãastnilo 8 lidí.
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MUFFINY S D¯NÍ
A ROZINKAMI
Na pfiípravu tûsta
potfiebujeme dvû míchací
misky.
Do misky ã. 1 dáme „mokré“
ingredience
1 velk˘ bíl˘ jogurt (400 g) -
kelímek nevyhazujeme,
poslouÏí nám jako odmûrka
2 lÏíce sluneãnicového oleje
nebo rozpu‰tûného másla
2 celá vejce

Obsah misky promícháme.
Do misky ã. 2 dáme „suché“
ingredience
1 pln˘ kelímek od jogurtu
polohrubé mouky (moÏno
i celozrnné)
1/2 jogurtového kelímku cukru
1/2 kelímku strouhaného
kokosu
1 sáãek prá‰ku do peãiva
Obsah misky promícháme.

Misku ã. 1 vsypeme do misky
ã. 2 a lehce promícháme.
Pfiidáme 1/2 kelímku
d˘Àového pyré (rozmixovaná
peãená d˘nû Hokkaidó) a hrst
rozinek.
Tûsto pfievracíme lehce, aby
smûs zÛstala nad˘chaná.
LÏící klademe hromádky tûsta
do formiãek na muffiny
a peãeme v pfiedehfiáté
troubû na 180 °C cca 25
minut.
Pokud nemáte d˘ni, mÛÏete jí
nahradit strouhan˘m
jablíãkem.

zdroj:dolcevita.blog.cz

OMALOVÁNKY PRO NEJMEN·Í... RECEPT...




