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Slovo starosty
VáÏení spoluobãané, rád bych Vás pfiivítal u prvního vydání Hro-

becké Vlny v leto‰ním roce a popfiál Vám pfiíjemné ãtení zpráv
z na‰í obce.

Dovolte mi na zaãátek trochu bilancovat za star˘m rokem. Za dÛ-
leÏité povaÏuji zaãátek konce pro uloÏen˘ toxick˘ odpad v siláÏních
Ïlabech v objektu b˘valého kravína v Rohatcích. Havarijní Fond
Operaãního programu Ïivotního prostfiedí v prvním schvalovacím
kole pfiedbûÏnû schválil pfiíspûvek na likvidaci této ekologické zátû-
Ïe. O ostatních investicích a opravách v na‰í obci se doãtete na dal-
‰ích stránkách tohoto ãasopisu. Po zdravém Ïivotním prostfiedí
a bezpeãnosti je dÛleÏité souÏití ve spoleãnosti. Tímto bych rád po-
dûkoval v‰em spoluobãanÛm, ktefií se podíleli nebo úãastnili na kul-
turním Ïivotû v obci, dobrovoln˘m hasiãÛm, Rohateck˘m Baráãní-
kÛm a v‰em lidem dobré vÛle.

Na leto‰ní rok má zastupitelstvo obce smûlé plány, z tûch vût‰ích
bych rád zmínil zateplení fotbalov˘ch ‰aten, nákup budovy b˘valé-
ho skladu ãesk˘ch drah, opravy nûkter˘ch chodníkÛ, rekonstrukce
sociálního zafiízení v matefiské ‰kole v Rohatcích a dal‰í projekty,
které zpfiíjemní Ïivot nám obyvatelÛm HrobcÛ a RohatcÛ. Úspû‰ná
realizace v‰ech projektÛ závisí na úspû‰ném ãerpání dotací z ev-
ropsk˘ch a národních dotaãních programÛ.

Závûrem mi dovolte popfiát v‰em do nového roku hodnû zdraví
a ‰tûstí v roce 2017.                       Starosta obce Hrobce Petr KfiíÏ

Masopust a zabijaãkové hody
Masopust vrcholí podle tradic vÏdy v úter˘, ale my v Hrobcích a Ro-

hatcích jej budeme slavit v sobotu 25. února 2017. PrÛvod pÛjde
v ãele s Laufrem nejprve poÏádat starostu o povolení k prÛvodu a zá-
roveÀ pfievezme symbolick˘ klíã od obou obcí. Tímto okamÏikem
„vládnou“ ma‰kary obûma obcím. V prÛvodu uvidíte Turky, Rasa, Ko-
miníka, Îida, Îenu‰ku, Medvûda, Slamûného a dal‰í. âeká nás
bujné a tro‰ku ztfie‰tûné odpoledne. PrÛvod budou doprovázet muzi-
kanti. KdyÏ si pfiipravíte malé obãerstvení, zahrají Vám na pfiání právû
tu va‰i písniãku a je‰tû si mÛÏete zatanãit. Tam, kde je dobré jídlo
a pití, tam b˘vá veselo. Do prÛvodu se mohou pfiidat i dal‰í vtipné
ma‰kary dûtí i dospûl˘ch. Bude nás víc a nebudeme se bát vlka nic.

Ma‰kary nav‰tíví v‰echny, ktefií se pfiihlásí u starosty nebo na
obci. Podle pfiihlá‰en˘ch bude pfiipravena trasa prÛvodu. Masopust
zaãneme v Rohatcích a ukonãíme v KD Hrobce. Na sále kulturního
domu se mÛÏete tû‰it na zakonãení prÛvodu popravou kobyly. Ná-
sledovat bude vystoupení Ïivého medvídka pro dûti i dospûlé. Po
vystoupení si mÛÏete medvídka pohladit a vyfotit se s ním. Pak uÏ
se mÛÏete tû‰it na masopustní zábavu plnou hudby, tance a zabí-
jaãkov˘ch pochoutek. O pÛlnoci bude klíã od obcí pfiedán hlavní
ma‰karou - Laufrem, zpût starostovi. Cena vstupenky je 200,-
(v cenû jsou zahrnuty zabíjaãkové dobroty-polévka, ovar, zabíjaã-
kov˘ gulá‰, fiízeãky). Vstupenky si mÛÏete zakoupit na OÚ Hrobce,
na po‰tû v Hrobcích nebo pfiímo na místû.
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PODùKOVÁNÍ

P¤IPRAVOVANÉ KULTURNÍ A SPOLEâENSKÉ AKCE
25. 2. 2017 -  Masopustní prÛvod - Hrobce, Rohatce
25. 2. 2017 -  Masopustní zábava a Zabíjaãkové hody - Hrobce
23. 2. 2017 -  TvÛrãí ãtení v knihovnû - Hrobce
11. 3. 2017 -  Karneval pro dûti - Hrobce
31.3.2017 -  Noc s Andersenem - knihovna Hrobce, Rohatce
30.4.2017 -  Pálení ãarodûjnic - Hrobce, Rohatce
duben 2017 -  TvÛrãí ãtení v knihovnû - Hrobce, Rohatce
duben 2017 -  Pfiedstavení TMA divadla - Hrobce

OBCHOD V HROBCÍCH P¤EDâASNù UKONâIL âINNOST
Provozovatel obchodu v Hrobcích pfiedãasnû ukonãil ãinnost. Prozatím se je‰tû nepo-

dafiilo najít vhodného provozovatele obchodu potravin. O termínu otevfiení obchodu Vás
budeme vãas informovat.

Plánování a pfiíprava investic a oprav majetku obce Hrobce na rok 2017
1. Shrnutí v˘sledkÛ práce za uplynul˘

rok 2016
Byly realizovány akce men‰ího rozsahu,
které nevyÏadovaly povolovací fiízení ani
jednání s jin˘mi subjekty.

• Oprava stfiechy matefiské ‰koly v Rohat-
cích. Stfiecha byla v havarijním stavu, pa-
dající stfie‰ní krytina ohroÏovala dûti na za-
hradû M·. 
Cena / dotace - 420 tis. Kã / 150 tis. Kã.

• Oprava tûlocviãny v pfiízemí M·. Katastro-
fální technick˘ stav, díry v betonové podla-
ze loupající se omítka, rákosov˘ strop, ne-
vyhovující elektroinstalace ze 70. let 20.
století. V rámci opravy tûlocviãny byla re-
konstruována chodba v pfiízemí a branka
do areálu M·. 
Cena / dotace - 350 tis. Kã / 219 tis. Kã.

• Nákup vybavení pro jednotku protipoÏární
ochrany obce. Vybavení JPO nesplÀovalo
zákonné podmínky pro pouÏití jednotky.
Cena / dotace - 99 tis. Kã / 69 tis. Kã / 
10 tis. pfiíspûvek od obce Îidovice.

• Roz‰ífiení vefiejného osvûtlení v ulici Zá-
padní. V ulici jsou v souãasnosti rozesta-
vûny dva rodinné domy. Dále zde obec
plánuje zpevnûní komunikace za pfiispûní
dotaãního titulu.
Cena / dotace - 115 tis. Kã / 0 tis. Kã

• Oprava parkovi‰tû a vstupu do M· v Ro-
hatcích. 160 tis. Kã. (svépomocí - VPP)

Nûkteré drobné investice a akce provádûné
zejména svépomocí.

• Oprava trativodu v ulici Západní V Hrob-
cích.

• Oprava dlaÏby v KD v Hrobcích.
• Investice do komunální techniky. Motorov˘

zameták VARI, 2 x rozmetadlo soli na
posyp chodníkÛ.

• Zaslepení ulice K Rybníku.
* Odklonûní eutrofních vod z pfiítoku rybní-

ka v Rohatcích.
• Likvidace asfaltov˘ch ker na komunikaci

v lokalitû Pod Skalou. PozÛstatek v˘stavby
kanalizace.

2. Projekãnû a legislativnû pfiipravené in-
vestice. Îádosti o dotace v souãas-
nosti podané.

• V˘stavba multifunkãního hfii‰tû ve sportov-
ním areálu v Hrobcích. Pfiedpokládaná
cena v˘stavby dle stavebního ceníku 2,4
mil. Kã. Îádost o dotaci 0,4 mil. Kã. (prav-
dûpodobnost úspû‰nosti Ïádosti 1/3)

• Zateplení fotbalov˘ch ‰aten ve sportovním
areálu v Hrobcích vãetnû v˘mûny zdroje
zpÛsobu vytápûní. Pfiedpokládaná cena
dle stavebního ceníku 1,9 mil. Îádost o do-
taci 40%. (pravdûpodobnost úspû‰nosti
Ïádosti 1)

• Pofiízení svozov˘ch prostfiedkÛ a nádob
pro obãany na biologicky rozloÏiteln˘
odpad (1,9 mil. Kã). Îádost o dotaci 85 %.
(pravdûpodobnost úspû‰nosti Ïádosti 2/3)

Projekty ve fázi pfiípravy.

• Zastávka Hrobce Západ. Vyfiízeny podkla-
dy Ïádost na MûÚ Roudnice nad Labem
o územní souhlas. âekárna objednána, vy-

robena. Pfiedpokládaná celková cena
150 tis. Kã. (dotace 0)

• Pfiíprava rekonstrukce chodníku ulice Zá-
padní. Pfiedpokládaná cena opravy 470 tis.
Pfiíprava Ïádosti o dotaci 65 % max. 350
tis. Kã.

• Pfiíprava rekonstrukce WC v pfiízemí budo-
vy M· v Rohatcích. Pfiedpokládaná cena
340 tis. Kã. Pfiíprava Ïádosti o dotaci 65 %
max. 250 tis. Kã.

• Pfiíprava rekonstrukce dûtsk˘ch WC v M·
v Rohatcích. Pfiedpokládaná cena 158 tis.
Kã. Pfiíprava Ïádosti o dotaci 70 %.

• Rekonstrukce památníku padl˘ch v Rohat-
cích. Pfiedpokládaná cena 100 tis. Kã. Pfií-
prava Ïádosti o dotaci 70 %.

• Pfiíprava pofiízení projektové dokumentace
na rekonstrukci vefiejného osvûtlení v Ro-
hatcích.

• Pfiedpokládaná cena 60 tis. Kã. MoÏnost
Ïádosti o dotaci aÏ 50 tis. Kã.

• Pfiíprava a rozpoãtování programu kultur-
ních akcí na rok 2017. Zejména Masopust
a PouÈ Petra a Pavla v Hrobcích. Pfiíprava
Ïádosti o dotaci max. 70 %.

• Opravy a pofiízení vybavení jednotky proti-
poÏární jednotky obce. Pfiedpokládaná
cena 110 tis. Pfiíprava Ïádosti o dotaci
90 %.

• Roz‰ífiení a oprava základny pro poÏární
sport ve sportovním areálu v Hrobcích. Vy-
bavení pro mladé hasiãe. Cestou SDH
Hrobce.

• Zv˘‰ení biodiverzity mimo zastavûné ãásti
obce. Pfiedpokládaná cena 150 tis. Kã. Pfií-
prava Ïádosti o dotaci 80 % + 20% spolu-
úãast Mysliveckého spolku Rohatce - Libo-
tenice.

• Pfiíprava projektu rekonstrukce chodníkÛ

u silnic III. tfiíd v obou ãástech obce. Pfied-
pokládaná cena rekonstrukce 5 mil. Kã.
Pfiedpoklad dotace 50 %, 85 % nebo 95 %.

Nyní vypsáno zadávací fiízení na pofiízení
projektové dokumentace.

• Pfiíprava investiãního zámûru obchvatu v˘-
tlaku kanalizace Rohatce a jeho zaústûní
rovnou do pfieãerpávací stanice v Hrob-
cích. Pfiíprava studie pro pfiedloÏení ke
schválení investiãního zámûru zastupitel-
stvem obce.

• Pofiízení zmûn v územním plánu obce.
Pfiedpokládaná cena 50 tis. Kã.

• Nákup skladu âD + pozemky, které tvofií
vefiejné prostranství. Pfiedpokládaná cena
600 tis. Kã.

U projektÛ ve fázi pfiípravy jsou ceny sta-
noveny dle stavebních ceníku MMR âR
nebo vypoptány u dodavatelÛ. V˘sledná
cena mÛÏe b˘t sníÏena v˘sledkem zadáva-
cího fiízení nebo naopak zv˘‰ena nepláno-
van˘mi v˘daji. Jednotlivé projekty mohou
b˘t realizovány po pfiidûlení dotace od po-
skytovatele (IROP, OPÎP, Ústeck˘ kraj).

Jednotlivé projekty budou, vÏdy pfied rea-
lizací projednány na zasedání ZO jako in-
vestiãní zámûry. Tento dokument pouze vy-
hodnocuje a ukazuje dal‰í smûr investování
v obci. S tím souvisí provûfiování dotaãních
titulÛ, vlastnick˘ch vztahÛ k dotãen˘m ne-
movitostem, zji‰Èování finanãní nároãnosti.
atd.

Ve‰kerá plnûní budou v rámci schválené-
ho finanãního rozpoãtu obce a v souladu se
smûrnicí obce 1/2015 o zadávání vefiejn˘ch
zakázek malého rozsahu.

Starosta obce Hrobce, Petr KfiíÏ

■ DùKUJEME ZA ÚKLID OBCE. JiÏ nûkolik let jsme si jako obãané HrobcÛ a RohatcÛ
zvykli na uklizené chodníky, podchody ãi na posekanou trávu na vefiejn˘ch prostranstvích.
Toto mají na starosti zamûstnanci obce. Je nûkdy aÏ s podivem, Ïe prÛbûÏnû staãí odstra-
Àovat nepofiádek, ktefií jiní spoluobãané ãi náv‰tûvníci obce stihnou vytvofiit. Patfií jim od nás
velké podûkování, zvlá‰tû v tûchto zasnûÏen˘ch dnech, kdy pozdû veãer ãi brzy ráno sníh
odklízejí.

■ PODùKOVÁNÍ. Jako kaÏd˘ rok byl na návsi v Hrobcích krásn˘ vánoãní strom. Proto
bychom chtûli podûkovat paní Beznoskové za jeho darování, panu Jiránkovi za pomoc s je-
fiábem pfii kácení a osazování, SDH Hrobce za celkovou realizaci a ozdobení vánoãního
stromu a v‰em dûtem a dospûl˘m, ktefií na strom vyrábûli ozdoby.



Únor 2017 KaÏdé ãtvrtletí ve va‰í schránceN 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

/  3  /

Dárky v Rohatcích

■ Místní poplatek za komunální odpad
v roce 2017 v obcích Hrobce a Rohatce je
600,- Kã na osobu. Poplatek je splatn˘ jed-
norázovû do 31.3. nebo ve dvou splátkách
do 31.3. a do 30.9. (Obecnû závazná vy-
hlá‰ka ã. 3/2012). Svoz komunálního odpa-
du je kaÏd˘ sud˘ t˘den v úter˘.

DÒLEÎITÉ INFORMACE VE ZKRATCE

■ Otevírací doby: 
Obecní úfiad: pracovní doba: po-ãt 8-15 hod.,
pá 8-13 hod. • Úfiední hodiny: ãt 18-19 hod. •
Po‰ta Partner Hrobce - po-pá 8 - 10 hod.,
13:45-16:45 hod. • Otevírací doba knihoven:
Hrobce - ãt 16-18 hod., Rohatce - st 16-18 hod.

28. 9. 2016 • D˘Àoví stra‰idláci, d˘Àové dobroty, lampióny, masky, stra‰idla, sladkosti - to v‰e patfií k hrobeckému d˘Àování. I letos jsme
se se‰li v hojném poãtu na dûtském hfii‰ti, zahfiáli se ãajem a obãerstvili d˘Àov˘mi muffinkami a buchtou. V soutûÏi o nejhezãí d˘ni bylo
velmi tûÏké vybrat opravdu tu nejhezãí, v‰echny byly krásné a sv˘m autorÛm daly velkou práci. Odmûnûni byli proto v‰ichni, ktefií svou d˘ni
pfiinesli. Pak jsme se mohli vydat na lampiónov˘ prÛvod obcí. Sice nám poãasí moc nepfiálo, ale dûtem ani dospûl˘m to nevadilo, protoÏe
po cestû nás ãekala stra‰idla se sladkostmi a drobn˘mi dáreãky. V‰echny dûti také dostaly na památku medaili s vyobrazenou d˘ní.

D˘Àování

■ Místní poplatek za prvního psa v roce
2017 v obcích Hrobce a Rohatce je 100,- Kã,
za druhého a kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ dr-
Ïitele ãinní poplatek 125,- Kã. Poplatek je
splatn˘ nejpozdûji do 31.3., pfiíp. do 15 dnÛ
ode dne vzniku poplatkové povinnosti
(Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 1/2011).

Jak jsme v Hrobcích psali JeÏí‰kovi
17. 11. 2016 • Kdo by nûkdy nepsal JeÏí‰kovi svá pfiání na dárky, které chce najít pod stro-

meãkem? V rámci tvÛrãího ãtení jsme mu v‰ichni nûjaké to pfiání napsali ãi nakreslili a po-
slali na BoÏí Dar. Odpovûì od JeÏí‰ka v rámci projektu âesk˘ JeÏí‰ek pfii‰la kaÏdému pfied
Vánoci. To ale nebyla jediná na‰e náplÀ ãtení. Balili jsme téÏ dáreãky jako ozdoby na obec-
ní vánoãní strom. Pfiipravili jsme jich spoustu, takÏe stromeãek byl krásnû nazdoben˘.

Tû‰íme se na JeÏí‰ka v Rohatcích
23. 11. 2016 • Tû‰ili jsme se nejen my do-

spûlí, ale hlavnû dûti, které se se‰ly v roha-
tecké knihovnû a pfiipravily se na Vánoce.
Pfiíjemnû jsme se v‰ichni naladili voÀav˘m
ãajem, rozsvítili jsme mal˘ stromeãek, zapá-
lili první adventní svíãku a ochutnali jsme v˘-
borné cukroví, které nám dovezla teta Ála.
Nejprve jsme si pfieãetli o vánoãních zvy-
cích. Vûdûli jste tfieba, jak vznikla tradice lití
olova, nebo pou‰tûní skofiápek? „Na‰e“ dûti

uÏ to vûdí, zeptejte se jich. Po pohádce dûti
kreslily JeÏí‰ka. Zjistili jsme, Ïe si kaÏdé dítû
JeÏí‰ka opravdu pfiedstavuje jinak. Do‰lo
i na balení dárkÛ, kter˘mi jsme pozdûji zdo-
bili stromek u kaple. Co je ale nejdÛleÏitûj‰í,
dûti si napsaly dopis JeÏí‰kovi. Pfiání bylo
opravdu hodnû. A nejen dûti, ale i my, do-
spûlí, se moc tû‰íme na JeÏí‰kovu odpovûì.
No a jestli JeÏí‰ek pfiání splnil? To my neví-
me, ale jistû byly v‰echny dûti spokojené. 
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Zpívání u stromeãku a Mal˘ vánoãní koncert

26. 11. 2016 • První adventní sobotu se v Hrobcích a Rohatcích
rozsvítily obecní vánoãní stromeãky. U této pfiíleÏitosti se konalo
zpívání koled u stromeãku v Hrobcích a Mal˘ vánoãní koncert
v kapli V‰ech Svat˘ch v Rohatcích. Zazpívat nám pfiijel Du‰nick˘
amatérsk˘ pûveck˘ sbor Cantabo tibi. S hork˘m ãajem a svafiákem
jsme se zaposlouchali do vánoãních koled a nûktefií si i zazpívali.
Krásnû jsme se vánoãnû naladili a mohl tak zaãít adventní ãas
a ãekání na ·tûdr˘ den.

Z rohatecké kaple znûly koledy

26.11.2016 • Koncert Du‰nického amatérského sboru Cantabo
tibi zahájil zvon na kapli, kter˘ se rozeznûl pfiesnû v 18 hodin. Po té
se kaple, která byla opût plná na‰ich spoluobãanÛ, rozeznûla
v duchu vánoãním. K pfiíjemné vánoãní atmosféfie opût pfiispûl hork˘
ãaj a sladk˘ svafiák, kter˘ nás pfiíjemnû zahfiál. NáleÏí nám opût milá
povinnost poslat veliké díky sboru, kter˘ nám tyto vánoãní dny pfiijel
jiÏ podruhé zpfiíjemnit a naladit nás na ty pravé, ãeské Vánoce, které
nejsou jen o dárcích a o uklizeném domovû, ale hlavnû o klidu
a o tom, Ïe se v‰ichni spoleãnû sejdeme a popovídáme si s lidmi,
se kter˘mi se bûhem roku tfieba ani nepotkáme. Právû z tohoto dÛ-
vodu se v‰ichni moc tû‰íme na rok pfií‰tí, kdy nás jistû sbor Canta-
bo tibi opût nav‰tíví.

Vánoãní tvofiení v knihovnû v Rohatcích

30.11.2016 • Na konci listopadu v rohatecké knihovnû zavládla
krásná vánoãní atmosféra. Se‰ly se tu dûti, které chtûly pro své blíz-
ké udûlat vánoãní pfiáníãko a tím jim udûlat radost z vlastnoruãnû vy-

Mikulá‰, andûl a ãerti rozdali balíãky

¨

3. 12. 2016 • I letos pfii‰li za dûtmi Mikulá‰, andûl a ãerti. V‰em
dûtem za básniãku ãi písniãku rozdali balíãky plné dobrot. Program
pokraãoval vystoupením popleteného klauna, kter˘ rozesmál v‰ech-
ny pfiítomné. Dûti si mohly také zasoutûÏit a zatancovat na dûtské
diskotéce plné svûtel a bublin z bublifuku. Na závûr byla balónková
show, ze které si v‰echny dûti odnesly balónkovou my‰ku.

Posezení seniorÛ s hudbou a obãerstvením

7. 12. 2016 • V pfiedvánoãním ãase jsme nezapomnûli ani na na‰e
dfiíve narozené spoluobãany. Pfiipraveno pro nû bylo posezení
s drobn˘m obãerstvením a hudbou. Pro babiãky a dûdeãky si dûti
z M· Rohatce pfiipravily „ãertovské“ vystoupení, pfii kterém zazpíva-
ly i zatanãily. Vûfiíme, Ïe se na‰im seniorÛm posezení líbilo a Ïe se
pfií‰tí rok zase v‰ichni ve zdraví setkáme.

robeného dárku. Dûtí se se‰lo hodnû, proto byl v knihovnû ‰rumec.
Dvû hodiny se u stoleãkÛ malovalo, stfiíhalo, lepilo a hlavnû breben-
tilo. Ne‰lo totiÏ jen o v˘robu, ale hlavnû o krásné posezení s ãajem,
u kterého se probíraly Vánoce, hlavnû tedy dárky, jak to u dûtí b˘vá.
To, Ïe v Rohatcích máme ‰ikovné dûti, jsme zjistili uÏ pfii pfiedcho-
zích akcích, ale pfii v˘robû vánoãních pfiáníãek si dûti daly hodnû zá-
leÏet a pfiáníãka vyrobily opravdu krásná.
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âesko zpívá koledy
14. 12. 2016 • JiÏ podruhé jsme se zapojili do celorepubliko-

vé akce „âesko zpívá koledy“. Letos se nás v Hrobcích se‰lo je-
denáct. Pfii‰li malí i velcí, ktefií si chtûli zazpívat známé koledy. 

Po zpívání jsme se zahfiáli hork˘m ãajem a pfiíjemnû popoví-
dali. Dle regionálního deníku, kter˘ akci pofiádá, se se‰lo a za-
zpívalo celkem 120 tisíc lidí po celé republice i v zahraniãí. 

Dûkujeme v‰em zúãastnûn˘m a jiÏ nyní se tû‰íme na pfií‰tí
roãník, kter˘ se uskuteãní 13. 12. 2017.

V rámci knihovny jsme v roce 2016 pro
na‰e ãtenáfie pfiipravili celkem 10 tvÛrãích
ãtení, tj. kaÏd˘ mûsíc jedno s v˘jimkou let-
ních prázdnin. Zamûfiujeme se na zvyky, ãi
aktuální témata v daném mûsíci (napfi. ãaro-
dûjnice, du‰iãky, masopust). Mimo to se

Hasiãi SDH Hrobce informují...
Nov˘ rok zaãali hasiãi kaÏdoroãní V˘-

roãní schÛzí, na které schválili nové úkoly
a programy. Jedním z bodÛ bylo i zlep‰ení
fungování v˘jezdové jednotky. Shodli se
na tom, Ïe se toho má docílit hlavnû pra-
videln˘mi schÛzkami v hasiãárnû, kdy se
její ãleni mají zab˘vat napfi. udrÏováním
techniky, zlep‰ováním zázemí ve zbrojnici
a pro‰kolováním nov˘ch i stávajících
ãlenÛ. Druh˘ lednov˘ víkend proto usku-
teãnili ‰kolení zdravovûdy za úãasti Ro-
many Bláhové, jednatelky SDH, která je
velmi zku‰enou záchranáfikou. ·kolení
bylo velmi nauãné, ãlenové si mohli v‰e

na místû vyzkou‰et. Nikdy opravdu ãlovûk
neví, kdy se dostane do nepfiedvídatelné si-
tuace, a i malá drobnost ve znalostech
mÛÏe nûkdy zachránit Ïivot. Dal‰ím úkolem
ãlenÛ je upravit zásahov˘ vozík a dokonãit
rekonstrukci ruãní hasiãské stfiíkaãky, která
by se mûla poprvé ukázat vefiejnosti uÏ v le-
to‰ním roce.

V leto‰ním roce také chceme rekonstruo-
vat propadající se zámkovou dlaÏbu na zá-
kladnû na fotbalovém hfii‰ti. Nyní na základ-
nû trénuje obvykle 40 hasiãÛ a z toho 23
dûtí.

JelikoÏ soutûÏní druÏstvo muÏÛ a Ïen

ãeká na teplej‰í poãasí, v‰echny t˘my dûtí
mají hodnotnou zimní pfiípravu, která se
rozdûluje na fyzickou (tûlocviãna v Rohat-
cích) a nauãnou (klubovna na hfii‰ti). Dûti
se moc snaÏí a celoroãní ãinnost vede
i k úspû‰n˘m umístûním na soutûÏích.
Velk˘m cílem kolektivu mlad˘ch hasiãÛ je
uÏ zmínûná rekonstrukce základny na
hfii‰ti a rekonstrukce poÏární stfiíkaãky na
poÏární útok. Oba cíle nejsou levnou zá-
leÏitostí, takÏe je otázkou, co se nakonec
povede.

Na V˘roãní schÛzi byla schválená sou-
tûÏ Podfiipské hasiãské ligy, která se bude
konat 11. ãervna na místním fotbalovém
hfii‰ti. SoutûÏit se bude v kategoriích
muÏi, Ïeny a dûti.              Pavel Novák

Akce hrobecké knihovny
snaÏíme ãtení udûlat trochu netradiãnû -
promítání, hledání pokladu, malování na
cyklostezce, ãtení s chytrou Albi tuÏkou. Za-
pojili jsme se i do celostátní akce Noc s An-
dersenem, která se konala zaãátkem
dubna. Do leto‰ního roãníku s tématem

„âtyfilístek“ jsme pfiihlá‰eni také. Jsme rádi,
Ïe si dûti ãtení a tvofiení oblíbily a ke stál˘m
náv‰tûvníkÛm pfiicházejí noví. âtení dûtem
roz‰ifiuje slovní zásobu, pfiedstavivost
a alespoÀ na chvíli je odtáhne od mobilÛ
a poãítaãÛ. A v knihovnû si mohou popoví-
dat, získat nové kamarády a dozvûdût se
nûco nového.
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■ Odkud k vám jezdí dûti?
HT: Chodí sem dûti ze v‰ech okolních

obcí, Rohatec, Hrobec, Ole‰ka, Îidovic, Li-
botenic a z Dolánek. Dal‰í ‰kolka je totiÏ
v Libotenicích a má jen deset dûtí. KdyÏ
jsem tu pfied sedmnácti lety zaãínala, fungo-
vala i v Îidovicích. Staãili jsme zásobit obû
‰kolky, ale teì uÏ by to byl podle mû pro-
blém. Ona ta dûtská populace tro‰ku klesá,
je nás pofiád míÀ a míÀ.
■ Máte problém ‰kolku naplnit?

HT: Plníme ‰kolku na 28 dûtí. Letos uÏ
jsme jich neodfiíkávali tolik co dfiív a pfií‰tí rok
nám patnáct dûtí pÛjde do ‰koly, takÏe bu-
deme mít co dûlat ten stav naplnit. UÏ letos
jsme brali i ãtyfii dvouleté dûti. Pro nû tu
máme zamûstnanou chÛvu - b˘valou paní
fieditelku Marcelu Pinkovou.
■ Co taková chÛva dûlá?

HT: Pomáhá s mal˘mi dûtmi se v‰ím
v‰udy. Rodiãe nemusí mít strach, Ïe by to
dvouleté dítû bylo nûjak odstrkované nebo
o nûj nebylo postaráno.

PK: Je to velká v˘hoda. KdyÏ k nám pfii-
‰ly, tak tfieba na zaãátku plakaly. A ona je
pochová a chlácholí...

HT: Je to taková babiãka. Obãas za nás
zaskakuje i odpoledne, kdyÏ tu jedna z nás

není. S mal˘mi dûtmi je hodnû práce, kdyÏ
je dûtí plná tfiída, bez chÛvy to nejde stíhat.
Uvidíme také, co bude, kdyÏ nám tûch pat-
náct odejde.

PK: Toho se i bojíme.
HT: KdyÏ bylo kdysi málo dûtí, objeli jsme

obce, zazvonili na maminky na matefisk˘...
PK: ...udûlali nábor...
HT: ... vÏdycky se ‰kolka naplnila.
Taky budete dûlat nábor?
HT: Asi budeme muset (smûje se). Dnes

staãí vypsat zápis.
■ Navíc je teì pfied‰kolní rok povinn˘.

HT: Tûch zmûn je od ledna hodnû. Napfií-
klad i o integraci, ta se nás ale zatím net˘ká.
Kdyby se nám nûkdo takov˘ ale pfiihlásil,
museli bychom ho vzít a obec by se musela
postarat tfieba o bezbariérov˘ pfiístup. T˘ká
se to ale i nadan˘ch dûtí.
■ Nyní máte nov˘ vzdûlávací program,
viìte?

HT: Jeden rok jsme jeli je‰tû podle staré-
ho programu, kter˘ byl zamûfien˘ na klasic-
ké pohádky. Ty teì máme zakomponované
taky, ale spí‰ si vym˘‰líme vlastní pfiíbûhy.

PK: VÏdy tak, aby z nich dûti mûly nûjaké
ponauãení. Zamûfiili jsme se hlavnû na pfií-
rodu. Máme hlavní postaviãku Lískulku,

která Ïije u nás na zahradû, kde rostou
opravdové lísky, a provádí nás roãními ob-
dobími, pfiírodou a v‰ím, co se musíme nau-
ãit, neÏ pÛjdeme do ‰koly. KaÏdé roãní ob-
dobí má navíc Lískulka kamaráda - na jaro
Pampeli‰ku, na léto Medovníãka, na zimu
Snûhulku a na podzim Barvínka. V‰echny
jsou vyrobené jako maÀásci. KaÏdé pondûlí
si vyprávíme pohádku ãi pfiíbûh, od kterého
se odvíjí v‰e dal‰í.

HT: A myslím, Ïe se to osvûdãilo. Dûti si
na postaviãky zvykly.
■ Jak takov˘ t˘den vypadá?

HT: Lískulka napfiíklad bojovala s bacily,
Barvínek mûl pofiád ‰pinavé ruce a nechtûl
si je m˘t. Lískulka mu vyprávûla o kamarád-
ce, která byla nemocná, protoÏe si ruãiãky
nemyla, dûti si vyrábûly zubní kartáãky, fou-
kaly bacily z pûny, uãily se základy hygieny.
V‰echno uãení je u nás formou pohádek
a povídání.

PK: A co je dÛleÏité, kdyÏ poãasí dovolí,
snaÏíme se b˘t hodnû venku. Dûti musí mít
obleãení, co maminkám nevadí, Ïe se za‰-
piní. Ven chodíme i v de‰ti.
■ Kam s dûtmi chodíte?

HT: Máme tu svou pohádkovou cestu na
polní cestû do Libotenic. Jeden pán tady
z Rohatec nám kupuje pískovcové sochy,
které si s dûtmi namalujeme a on nám je
potom pfiipevÀuje ven. Máme tam zajíãka,
draka, vodníka, koãku a Ïábu. Cestou si
ukazujeme stromy, kefie i zvífiata. Jsou tam
konû, krÛty, slepice... A také vyráÏíme na v˘-
lety, které s dûtmi hradíme ze sbûru papíru
a víãek. Nejradûji jezdíme do Opárenského
údolí, kde pro nás pfiipravují ekologické pro-
gramy.

PK: Polovina dûtí vÏdy nûco vyrábí uvnitfi
ve stanu a druhá zkoumá vûci venku. Tfieba
ÏíÏaly pod lupou a ÏíÏaly pfiímo v kompostu.

HT: Je to tam fakt pûkn˘, taková divoãina.
A Opárensk˘m údolím pak mÛÏeme jít aÏ
k âernodolskému ml˘nu, tam se dûtem
hodnû líbí. Takovou stezku bychom potfiebo-
vali tady. VyráÏíme i do okolí. Chodíme
pû‰ky do Dolánek, Îidovic na p‰trosí farmu,
nebo autobusem a vlakem z Hrobec. Dál
cestujeme i do zoologick˘ch zahrad. Vût‰i-
nou do men‰ích, teì se nám moc líbilo v Zá-
jezdu u Kladna, bylo tam krásnû. Nebo jez-
díme do Chomutova. Do tûch velk˘ch, tfieba
do Prahy, nejezdíme rádi. Je tam hodnû lidí
a zvífiat je tolik, Ïe to ani neprojdete.
■ Sv˘m pfiístupem k pfiírodû a v˘uce se
asi odli‰ujete od ‰kolek ve mûstech?

HT: Teì je trend se k pfiírodû pfiiklánût. Je
ale rozdíl, kdyÏ to je jen na papífie, nebo
jestli s dûtma do pfiírody vyráÏíte. My tady na
vesnici je‰tû potkáme i zvífiátka.
■ Proã nemáte nûjaké vlastní?

HT: Mûli jsme tu pakobylky, spí‰ ale jezdí
zvífiátka k nám. Organizace Zvífiátka lidem
z Litomûfiic nám pfiivezla oveãku, kozu,
lamu, telátko, oslíka, nebo morãata a my‰i.
Dûti hfiebelcovaly oslíka, dojily kozu a ochut-
naly její mléko.
■ Na rozdíl od mûstsk˘ch ‰kolek máte
i vlastní zahradu.

PK: Tu bychom potfiebovali celkovû upra-
vit.

HT: Chtûli bychom ji za pfiispûní zfiizovate-

Práce nás dobíjí
KARINA KRATOCHVÍLOVÁ, PETRA PE¤INOVÁ

Barevné stûny uÏ od vchodu pokr˘vají dûtské v˘tvory a hlavní prostory jsou zaplnûné ma-
link˘m nábytkem, prolézaãkami, dûtsk˘mi domeãky a peãlivû srovnan˘mi hraãkami. Je
pozdû odpoledne, kdyÏ nás zde po pracovní dobû vítají nynûj‰í fieditelka Hana Telecká a uãi-
telka Pavla Kavinová. Díky nim se rohatecká ‰kolka, kterou pro‰ly bezmála tfii generace, rok
co rok plní místními dûtmi. Velkou zásluhu na tom má i b˘valá fieditelka Marcela Pinková,
která zde zÛstala zamûstnaná jako chÛva. „Dûti jí mají rády a to je hlavní,“ fiíká Telecká. Ta
je na jejím místû tfietím rokem a spolu s novou posilou dûtem pfiipravila nov˘ program. „Za-
mûfiili jsme se hlavnû na pfiírodu. KaÏdé pondûlí si vyprávíme pohádku ãi pfiíbûh, od které-
ho se odvíjí v‰e dal‰í. A co je dÛleÏité, kdyÏ poãasí dovolí, snaÏíme se b˘t hodnû venku,“
fiíká Kavinová.

MaÀásci vyrobené uãitelkou Kavinovou.
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le upravit na pfiírodní hfii‰tû. Dali jsme si
z Îernosek pfiivézt ohromné kmeny na prÛ-
lezky, ale potfiebujeme pomoc s jejich vydla-
báním.

PK: A je‰tû by se nám hodilo zastfie‰ení
nad pískovi‰tû, aby mûly dûti stín.

HT: Je tam velk˘ ofiech, kter˘ chátrá a uÏ
by mohl b˘t nebezpeãn˘, takÏe ho asi brzy
porazí. UÏ jsme si s dûtmi zasadili nové
stromky a plánujeme roz‰ífiení zahrádky, na
které s dûtmi pracujeme. Hodnû je vedeme
i k náfiadí a náãiní. Jeden tatínek nám slíbil
vyrobit z palet holkám kuchyÀku a klukÛm
dílnu - uÏ máme ponk se svûrákem, elektric-
kou vrtaãku a náfiadí, takÏe to bude super.
SnaÏíme se hodnû vûcí s dûtmi vyrábût
sami. Na dvÛr vÏdy doneseme zbytky dfieva
a oni si tam stluãou, co si vymyslí. Také vy-
rábíme saláty, krájíme ovoce, peãeme... Dû-
láme vûci, ke kter˘m dûti tfieba jejich rodiãe
doma nepustí.

PK: Dûti to hroznû baví.
HT: Milují pokusy, zkoumání, kdyÏ se

mÛÏou v nûãem ãvachtat. ¤íkala jsem, Ïe si
zfiídíme i bláti‰tû a kameni‰tû nebo stezku
pro bosé nohy. SnaÏíme se, aby dûti aktivity
proÏívaly co nejvíce smysly, místo toho, aby-
chom jim o vûcech jen fiíkali. Omakají si to,
vyzkou‰í a zapamatují.
■ Kde hledáte nápady na program?

HT: Zapojili jsme se do projektu Jdûte
ven, odkud nám posílají deníky do divoãiny,
kde jsou prima nápady. Máme napfiíklad ve
vesnici strom, kter˘ chodíme zkoumat
a mûfiit. Na internetu si hledáme tfieba pís-
niãky, kupujeme si broÏury, obãas si nûco
i sloÏíme. Vym˘‰líme si slova a nûkdy i me-
lodii. Dûti mají rády hudbu. V zimû jezdíme
zpívat seniorÛm do Hrobec a na konci roku
máme pfiedstavení pro rodiãe. Divadlo dûti
hrají rády, dramatizujeme a vym˘‰líme pfií-
bûhy. Besídku máme sice jenom jednou za
rok, ale stojí to za to. A pak jsme zapojení
v âtûte dûtem. SnaÏíme se s nimi hodnû
ãíst, hlavnû pfied spaním.
■ âtou si dûti s rodiãi?

PK: âtení v domácnostech hodnû upadá.
HT: Hodnû, hodnû, hodnû upadá.
PK: Rad‰i pustí pohádku na DVD. Pfiitom

staãí ãíst dvacet minut.
HT: A povídat si pak s nimi o tom.
PK: Rodiãe celkovû nemají na dûti tolik

ãasu. Nebo je pro nû jednodu‰‰í jim pustit
televizi.

HT: Rodiãe by si mûli s dûtma povídat
a tfieba i kreslit... i kdyÏ nûco nakreslí rodiã
a s dítûtem si o tom povídá, je to pro ty malé
pfiínos. Ne jenom Ïe mu strãí tuÏku. I kdyÏ
i drÏení tuÏek je dnes u dûtí problém. Nûkte-
ré doma ani nemají pastelky a vÛbec ne-
kreslí. Opravdu.
■ A jak jsou na tom s mluvením?

HT: Z osmadvaceti dûtí jen tfii mluví bez
chyby. Pûtadvacet dûtí, to je velká pálka.
KdyÏ jsem chodila na praxi, byla v˘jimka,
kdyÏ jedno nebo dvû dûti chodily na logope-
dii. KaÏd˘ chce mít malého Angliãana, ale
Ïe ‰i‰lá a ‰lape si na jazyk, to rodiãÛm ne-
vadí.
■ Asi to u tûch vlastních nesly‰í?

HT: Ono je to pofiád roztomilé. KdyÏ ‰i‰lá,
berou to tak, Ïe je malé. Ale pak je ãas, aby

‰lo do ‰koly, a pak uÏ to není roztomilé, ale
je to problém. V té první tfiídû toho mají dûti
hroznû moc a je tûÏké, kdyÏ je‰tû musí cho-
dit na logopedii. Obû jsme teì byly na kurzu
logopedick˘ch asistentek a tak mÛÏeme ve
‰kolce dûlat fieãová cviãení a procviãovat
mluvidla. Pûtileté dûti dnes neumí udûlat na-
pfiíklad ãertíka.

PK: Nebo foukat do brãka.
HT: Myslím si, Ïe rodiãe dnes dûti pofiád

pfieváÏí na nûjaké krouÏky, místo toho, aby
‰li spolu za ruku, probûhli se, popovídali si,
nebo nûco vyrobili.

PK: Nûkteré dûti vÛbec nejsou zvyklé na
procházku a neumí jít za ruku.

HT: Je prima, kdyÏ dítû pfiijde do ‰kolky
v tûch tfiech letech a je pfiipravené tak, jak
má. To je pak radost pracovat. KaÏdé dítû je

volba, kam jít, mûla jsem to úplnû jasné.
VÏdycky jsem vzhlíÏela k uãitelkám s úctou
s tím, Ïe to jsou hroznû ‰ikovné maminky,
co v‰echno umí, zpívat, hrát na piano, vy-
právût pohádky.
■ A chtûla jste b˘t v matefiské ‰kolce?

HT: Dfiív bych ‰la i do ‰koly, ale dneska uÏ
ne. Ne Ïe bych na to nemûla nervy, ale
s tûma malink˘ma dûtma je o hodnû lep‰í
práce, se star‰íma je to víc o uãení. KdyÏ uÏ,
tak bych ‰la na stfiední ‰kolu. Nebo je‰tû
první stupeÀ základní, ale druh˘ stupeÀ ne,
ten je ostr˘. Obdivuju uãitelky, co do toho
jdou a dokáÏou si vybudovat respekt.
■ Co vás v té práci i po tolika letech drÏí?

HT: Mám to ráda a baví mû to. Nedovedu
si pfiedstavit, Ïe bych ‰la dûlat nûco jiného.
I kdyÏ taky kolikrát pfiijdu domÛ, jen si sednu
a uÏívám si to ticho. Pak ale pfiijdu ráno sem
a okamÏitû mû to nakopne. Ta práce mû do-
bíjí.
■ Jak dlouho uãíte vy?

PK: Tady jsem uÏ tfietím rokem, pfiedtím
jsem si vyzkou‰ela práci na základní ‰kole
jako asistentka pedagoga, práci aktivizaãní
pracovnice v domû seniorÛ, a pak ‰kolku.
V domovû seniorÛ to bylo pfiíli‰ smutné a na
základní ‰kole na druhém stupni není úcta
skoro Ïádná, nebo málokde. Tady je ta
práce veselá. Na vesnici je to myslím lep‰í
neÏ ve ‰kolce ve mûstû, je tu pfiíroda a do-
máãtûj‰í prostfiedí. Je to myslím lep‰í i pro ty
dûti.
■ Proã jste zaãala uãit?

PK: ProtoÏe na to mám vzdûlání. Mûla
jsem jiné plány, chtûla jsem studovat psy-
chologii. Myslela jsem si, Ïe tam není tak
tûÏká matematika, ale pak jsem zjistila, Ïe
to není pravda.

HT: Dûti si paní uãitelku oblíbily. Má vzác-
nou vlastnost, klidn˘ pfiístupu k dûtem. Ty
jsou ãasto zvyklé, Ïe kdyÏ zakfiiãí, maminka
hned pfiibûhne.

PK: Ty nejmen‰í dûti vám dokáÏou oproti
tûm star‰ím hezky vyjadfiovat i lásku. Pfii-
jdou se i potulit, pomazlit.

HT: KdyÏ ãlovûk tu práci miluje, tak se jí
rád vûnuje i ve volném ãase.

¤editelka Hana Telecká s postaviãkou
Lískulkou.

MATE¤SKÁ ·KOLA JE V ROHATCÍCH
UÎ OD ROKU 1976. 

Pfiestûhovala se sem z Libotenic, kde
b˘vala s pûtatfiiceti dûtmi v 2+1, pozdûji
v 3+1. V té dobû byla v budovû od roku
1908 i ‰kola, ta byla roku 1981 zru‰ena.
Od r. 2014 je fieditelkou ‰kolky paní Hana
Telecká, do té doby byla fieditelkou paní
Marcela Pinková. ·kolku nav‰tûvuje 28
dûtí z blízkého okolí.

TOP PùT KNIH PRO DùTI
„Propagujeme hlavnû ãeské autory, dnes
je hodnû dobr˘ch a mlad˘ch,“ fiíkají.
• Pohádky skfiítka Medovníãka
• Chaloupka na vr‰ku
• Mach a ·ebestová
• Martínkova ãítanka
• Ka‰tánkova dobrodruÏství

jiné a má svou osobnost. A tak k nim musí-
me pfiistupovat.
■ Uãitelé takhle dûti ãasto nevnímají,
akorát sedí v lavicích...

HT: Dneska uÏ ale nemusí. I na ‰kolách si
mÛÏe uãitel v˘uku pfiizpÛsobovat. Tfieba
v Libotenicích není problém, Ïe pan fieditel
vezme kytaru, kdyÏ vidí, Ïe jsou dûti unave-
né, nebo si jdou ven zabûhat. Dneska jsou
v tom voln˘ ruce. Je práce uãitele vypozoro-
vat, jak které dítû pracuje a ne je brát v‰ech-
ny stejnû. To i tady ve ‰kolce jedno dítû
bude malovat dvû hodiny, jiné deset minut,
nûkdo si potfiebuje na chvíli odpoãinout...
■ Za tûch 17 let, co tu uãíte, se tedy dûti
zmûnily?

HT: Uãitelé uÏ nejsou taková autorita. Pro-
stû je tady nûjaká paní, kterou poslouchat
nemusí. U nûkter˘ch dûtí chybí pokora
a úcta.

PK: A to obecnû k dospûl˘m lidem.
HT: Kolikrát vidíme, Ïe i maminky nemají

respekt.
■ Co vás k uãení pfiivedlo?

HT: TouÏila jsem b˘t uãitelka uÏ jako dítû
ve ‰kolce. KdyÏ potom byla v osmé tfiídû
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NeÏ pfii‰el
JeÏí‰ek do ‰kolky

pfiipravila k obûdu slaìouãké buchty.
Ve ‰kolce nás koncem roku potû‰ila orga-

nizace Zvífiátka lidem sv˘m programem -
Hlodavci do kapsy. Dûti si mohly prohléd-
nout my‰ky, kfieãky i morãata a dokonce si
je pohladit a nakrmit. Pfiijel k nám také pan
kouzelník se zajímav˘m ptactvem, radovali
jsme se z pohledu na pu‰tíka, ãíÏka, po‰tol-
ku, orla skalního, rarocha a papou‰ky ara.
Kdo byl odváÏn˘ a chtûl, mohl se s opefien-
ci i vyfotografovat.

V Hrobcích jsme opût vystupovali pro se-
niory, tentokrát v ãertovsk˘ch pfievlecích.
Chlupatí rará‰ci ukázali s pekeln˘m nasaze-
ním svÛj pûveck˘ a pfiednesov˘ um, na
oplátku sklidili velk˘ potlesk.

Divadlo Mi‰maják se nám prezentovalo
s velice povedenou pohádkou o ãertíkovi

a andûlovi, pfii které jsme se nasmáli, aÏ
jsme se za bfiicha popadali. Po legraãním
pfiíbûhu doplnil známou trojici i Mikulá‰.
Na‰i malí pfied‰koláãci zapûli nûkolik písní
a dostali nejen klasické balíãky ale i nadílku
pod stromeãek od JeÏí‰ka, aby si dárky
(hraãky a nové pomÛcky) do uzavfiení ‰kol-
ky mohli pofiádnû uÏít.

Poslední den ve ‰kolce pfied prázdninami
si holky i kluci vyzkou‰eli rÛzné vánoãní
zvyky a tradice jako je krájení jablíãka, kle-
pání na kurník, házení botou a dal‰í. Konala
se ochutnávka domácího cukroví z kuchyní
babiãek a maminek. KamarádÛm tak chut-
nalo, Ïe zbylo jen pár drobeãkÛ.

Pfiejeme v‰em pfiátelÛm na‰í ‰koly poho-
dov˘ rok 2017 a hlavnû pevné zdraví.

Dûti a zamûstnanci M· Rohatce

V listopadu jsme pocítili pfiíchod zimy.
ProtoÏe byl nahlá‰en den bez elektfiiny, vy-
uÏili jsme toho k náv‰tûvû lesa v Liboteni-
cích. Svezli jsme se autobusem a za mo-
ment dorazili na místo. Les nám ukázal své
poklady v podobû rÛzn˘ch hub, mechÛ a li-
‰ejníkÛ. Na posilnûnou nám paní kuchafika

Podzim s Cyklobulfem
Konec prázdnin patfiil jiÏ po‰esté Eurohrám, soutûÏi 6-ti ãlen-

n˘ch t˘mÛ v nûkolika disciplínách, v Doksech. Bulfové nastoupili
v sestavû Karel, Jarda, Pavla, Tereza, Ziky a Fejfy. Tentokrát se
nám nedafiilo v triatlonu, nohejbale, lukostfielbû a beach volejbalu.
Naopak v kuÏelkách, fotbale a ãasovce na kole jsme zazáfiili. Na-
konec z toho bylo 41. místo ze 128 t˘mÛ. Sice zhor‰ení oproti roku
2015, ale jinak celkem dobr˘ v˘sledek.

T̆ den nato se jela Krkono‰ská 70. Za Cyklobulf se na start po-
stavila Aniãka s Pavlou a tfiíãlenn˘ t˘m doplnila Mí‰a. Holky na di-
stanci 40 km obsadily 3. místo za ãas 3 hod 35 min.

V záfií jel Ziky s Fejfym orienÈák „Pytlákova schovanka“ v Lipo-
vé u ·luknova. Jeli kategorii 222 minut a obsadili 2. místo. Na Le-
vínû se konal „Keltsk˘ den“, kde jsme soutûÏili ve stfielbû ze vzdu-
chové pistole, pu‰ky, stfielbû z luku, házeli jsme diskem a o‰tû-
pem. Vítûzem se stal Hráã, druh˘ byl Milo‰ a tfietí Dindy. Druh˘
den jsme si dali pû‰í orienÈáãek v lesíku pod Sedlem - traÈ pfiipra-
vil Fejfy. BûÏelo nás 7 - nejrychlej‰í byl Karel, druhá Pavla a tfietí
Matûj.

V fiíjnu se jel orienÈák jednotlivcÛ v âeském Stfiedohofií - „CTRL
braní“ (3 hodiny). Letos byl start u hospody v Kocourovû. Za klub
jel jen Karel a i kdyÏ se snaÏil sesbírat v‰echny vrcholové kontro-
ly (podafiilo se to jen na Hrádku a na Ko‰Èálovû - na Lovo‰ uÏ ne-
zbyl ãas) a v plánu mûl i vût‰inu ostatních, jednu kontrolu minul
a dal‰í nestihnul. Celkovû to staãilo jen na 19. místo ze 49. Poãa-
sí bylo letní, ale odpoledne se spustil liják. Nûktefií závodníci v tu

dobu byli je‰tû na trati, takÏe si dé‰È uÏili. Fejfy s Terezou odjeli
do Jesenice na orienÈák Yesman. Teplota 7 °C a dé‰È. S drobnou
chybiãkou dojeli v limitu do cíle. Na‰lapali 80 km (za necel˘ch 5
hodin) a obsadili skvûlé 2. místo. 

V listopadu jsme pofiádali jiÏ 8. roãník orienÈáku pro jednotlivce
8848 (na 2,5 hodiny). Opût 7 °C a dé‰È - tohle poãasí odradilo
skoro v‰echny závodníky, takÏe nakonec dorazili jen tfii a nevzda-
li to. Nejlep‰í byl Tomá‰, druhá Pavla a tfietí Jára.

Tím skonãil ná‰ závodní a sportovní rok 2016. Pfies zimu potré-
nujeme na bûÏkách a na jafie znovu na biky.

Karel Landkammer
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âLÁNEK Z 21. PROSINCE 2016 Z LITOMù¤ICKÉHO DENÍKU, AUTOR LADISLAV POKORN¯

Jaromír Kala: KdyÏ se útoãí, tak to hráãe baví
Hrobce - âtyfibodov˘ náskok pfied soupe-

fii mají po polovinû nejvy‰‰í krajské soutûÏi
fotbalisté SK Hrobce (37 bodÛ, skóre
60:21).

Autor: Ladislav Pokorn˘
Zdroj: Litomericky.denik.cz, 21. 12. 2016 

Trenér Jaromír Kala s tím, Ïe jeho svûfien-
ci budou patfiit k nejlep‰ím, poãítal. „UÏ jaro
jsme mûli docela dobré, i kdyÏ tam byly zby-
teãné ztráty. ByÈ hodnû lidí tûÏce neslo od-
chody ·torce a Brandejse, kter˘ dal celkem
dost gólÛ, tak jsem manãaftu vûfiil. Doufal
jsem, Ïe budeme v první trojce.
■ Také vám vy‰la pfiíprava.

No, ta zimní byla lep‰í. V podstatû jsme
z divizních t˘mÛ porazili jen Libi‰, která je
teì dole. Velkou roli ov‰em hrálo, Ïe jsme
pfiivedli Va‰ka Sailera do branky.
■ První ãtyfika je odskoãená jen bodovû,
nebo i hernû?

Urãitû i hernû. Krupka, Srbice, Louny i my
máme ty kádry zkrátka o nûco lep‰í. U ostat-
ních celkÛ jsou dva, nûkdy tfii dobfií hráãi,
u té ãtyfiky je to o vût‰í úrovni.
■ Má ale pfiebor kvalitu?

Oproti loÀsku se mi zdá takov˘ vyrovna-
nûj‰í. Nejsou takoví odpadlíci, u kter˘ch se
neztrácí body. Navíc sem spadly manãafty
z divize. I poslední Brná se zvedala.
■ Sezonu jste zaãali ‰patnû.

Prohráli jsme doma s Litvínovem 2:4. To
byla ãára pfies rozpoãet, nepfiíjemná sprcha.
Na druhou stranu tfieba facka, která pomo-
hla. A moÏná jsme si i vybrali smÛlu, kdyÏ
jsme v první pÛli fiadu ‰ancí nepromûnili.
Pak jsme v‰echno vyhráli.
■ To je pravda, doma jste porazili
i v‰echny celky z vr‰ku tabulky. Na jafie
ale mífiíte k nim.

To jaro bude celkovû ‰ílené, budeme hrát
devût zápasÛ venku a jen pût doma. Ale
pro nás je to moÏná i v˘hoda. Venku proti
nám hrají t˘my otevfienûj‰í fotbal, coÏ nám
vyhovuje. S tûmi celky ze ‰piãky je ale cel-
kem jedno, kde se hraje. Stejnû si myslím,
Ïe kaÏd˘ poztrácí nûjaké body s nûk˘m
jin˘m.
■ Pravidelnû dáváte hodnû branek, ale
zlep‰ili jste i defenzivu. Jak?

S brankáfisk˘m postem jsme mûli trochu
problémy, Byl tady Vanûk, pak chytal Ky-
sela, po návratu se dobfie jevil Luke‰. Ne-
dûlali sice hrubky, ale chybûla taková jisto-
ta a klid, kterou Va‰ek Sailer dodal. Jed-
nak chytí nûco navíc, ale hlavnû v‰echno
to, co má. S ním se zvedla hra celé obra-
ny. O tom svûdãí i ménû obdrÏen˘ch bra-
nek.
■ Hrajete systémem 4 - 3 - 3. Znamená to
nûco?

Já si osobnû myslím, Ïe to není o systé-
mu, ale o tom, co kdo chce hrát. My na to
máme typy, rychlá a bûhavá kfiídla, máme
také fotbalisty, ktefií se cítí lépe ve stfiedu zá-
lohy, vlevo v obranû je kvalitní bek Jarda

Hála, vpravo pak byl Kamil Hendrich, po
nûm Kejval. Nám zkrátka ten styl vyhovuje.
Získáváme míã vysoko, tlaãíme na soupefie,
coÏ chceme. Není dÛvod to mûnit. V‰ude,
kde jsem pÛsobil, jsme na tfii útoãníky hráli.
Myslím, Ïe na této úrovni to není o tom hrát
na 1:0, svazovat to takticky, ale hráãe to
musí hlavnû bavit. A kdyÏ se útoãí, tak je to
baví.
■ Sly‰el jsem, Ïe s tréninkovou morál-
kou to ale není nejlep‰í. Je to pravda?

KdyÏ to fieknu politicky, tak to není Ïádná
sláva. Spousta klukÛ sem pfiicházela
z vy‰‰ích soutûÏí s tím, Ïe tam uÏ nestíha-
jí tréninky. Mají svá zamûstnání, coÏ je pri-
orita, ten fotbal je spí‰ pro radost. Není to
ideální, ale snaÏíme se s tím nûjak praco-
vat. Pereme se s tím. Závidím tfieba Srbic-
k˘m, ktefií fiíkali, Ïe trénují v 16 lidech. To
nám se nestává. Kádr je sedmnáctiãlenn˘,
z toho jsou tfii gólmani. KdyÏ se nûkdo

zraní, dal‰í je v práci, tak podle toho vypa-
dá trénink.
■ Jako vedoucí t˘m máte asi vysoké am-
bice?

Nûktefií kluci dozráli, tfieba Polák, Slaví-
ãek. T̆ m jsme doplÀovali a má kvalitu. Bu-
deme chtít vyhrávat a uspût i v poháru, kde
jsme také daleko. A pokud se ptáte na po-
stup, to je vûc jiná. Nemá cenu se zab˘vat
spekulacemi.
■ Konkurenti jsou jasní?

Krupka, Srbice, Louny. Ale je to jednodu-
ché. KdyÏ podáme v˘kon na na‰ich 70 - 80
procentech, tak je porazíme. Pokud ale za-
hrajeme ‰patnû, tak prohrajeme i s Brnou.
Je to jen na nás.
■ Kdy zaãnete pfiípravu na jaro?

Zaãneme 2. února v domácích podmín-
kách. Hrajeme pfiáteláky v Brozanech
a âeské Lípû, hostíme Lovosice, Neratovice
a Slan˘.

P¤ÁTELSKÁ 
UTKÁNÍ

12.2.2017, 
10:30 hod. 
Hrobce - Slan˘

25.2.2017, 
10:15 hod. 
Hrobce - Neratovice

Krajsk˘ pfiebor, Ústeck˘ kraj
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■ V na‰í obci jsme pfiivítali 
v r. 2016 tyto malé obãánky
Matyá‰ Erich
Eli‰ka Jelínková
Ruth Anna Kratochvílová
Dominika Li‰ãuková
Eliá‰ Martínek
Alice Nováková
Adéla Ponertová
Krist˘na Szitaiová

■ V roce 2017 oslaví v˘znam-
ná jubilea tito spoluobãané:
90 let
Hrobce
Jaroslav Hrdliãka
Rohatce
Kvûtoslava Zajíãková

85 let
Hrobce
Zdenûk Fujera st.

80 let
Hrobce
Vûra Beznosková
Antonie âulíková
Jaroslava Fialková
Vûra Vonostránská
Rohatce
Jifiina Nová
Eva Zeidlerová 

75 let
Hrobce
Jaroslav Horáãek

Rohatce
Anna Kuãerová
Franti‰ek Zavadil

70 let
Hrobce
Sylvie Pátá
Jana Sekerová
Bohuslava ·ulcová
Zdenûk Zapadlo

65 let
Hrobce
Miroslav Bernard
Josef Bielik
ZdeÀka âerná
Eva âufiíková
Karel Hedvábn˘

Alena MutÀanová
Miloslava Nováková
Rohatce
Jifií Do‰káfi
Kvûtoslava Jandová
Jaroslava Krahulíková

60 let
Hrobce
Josef Hes
Vûra Jaborová
Rohatce
Oldfiich Vévoda

SPOLEâENSKÁ KRONIKA OBCE

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zápis z usnesení 19. zasedání Zastupitelstva
obce Hrobce, konaného dne 7.12. 2016
od 18 hodin v KD v Hrobcích

Zahájení, urãení ovûfiovatelÛ zápisu, zapisova-
tele.

Pfiedsedající z prezenãní listiny pfiítomnosti ãlenÛ
zastupitelstva (pfiíloha ã.1) konstatoval, Ïe je pfiítom-
no 5 z 9 zastupitelÛ, takÏe zastupitelstvo je usná‰e-
ní schopné dle § 92 zákona o obcích.

Projednání a schválení odpisového plánu ma-
tefiské ‰koly Rohatce.

Odpisov˘ plán je pfiílohou ã, 2.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení nákupu pozemku p. ã.

634 KÚ Rohatce.
Jedná se o pozemek leÏící v Rohatcích za tele-

fonní budkou u kapliãky. Rozloha pozemku je 121
m2. PoÏadovaná kupní cena je 30 tisíc Kã, tj. 248 Kã
za 1 m2. Tabulková cena pozemku dle oceÀovací vy-
hlá‰ky je 346,8 Kã/1m2. Kupní smlouva a v˘poãet ta-
bulkové ceny proveden˘ soudním znalcem Ing. ·ár-
kou Poláãkovou jsou v pfiílohách usnesení ã. 3 a 4.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení nákupu 1/4 pozemku p.

ã. 580/8 KÚ Hrobce.
Jedná se o komunikaci v ulici Západní, kde zbyl˘

3/4 podíl vlastní obec. Je potfieba zbyl˘ podíl odkou-
pit z dÛvodu pfiípadné realizace oprav vefiejné komu-
nikace atd. Kupní smlouva a znaleck˘ posudek se
stanovením ceny podílu jsou v pfiílohách usnesení ã.
5 a 6.

Kupní cena podílu 1/4 pozemku 508/8 KÚ Hrobce
je 9 041,56 Kã.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení pofiízení zmûn územní-

ho plánu obce.
Vzhledem k obavám obyvatel obce z nadmûrného

hluku lodí, vodních skÛtrÛ a zneãi‰tûní fieky ropn˘mi
látkami zastupitelstvo obce vyÏaduje vyfiazení plochy
Z26 (pozemek parc. ã. 609/12 v k.ú. Hrobce a Z28
(parc. ã. 609/10, 609/9 a 609/8 v k.ú. Hrobce)

Dotãené pozemky navrhujeme v ÚP zafiadit:
609/12 na TTP. Parcely 609/10, 609/9 a 609/8 na ur-
ãení dané katastrem nemovitostí.

Zastupitelstvo obce poÏaduje zmûnu umístûní
územního systému ekologické stability, kter˘ je v dle
souãasného ÚP plánován na pozemcích v bezpro-
stfiední blízkosti obce ( 603/8, 603/9, 508/2, 508/1,
508/4, 508/5, 481/11 KÚ Hrobce) na místo toho na-
vrhujeme provûfiit nové umístûní na pozemcích

537/2, 493/5, 481/5, 521/15, 537/1 KÚ Hrobce.
Dále zastupitelstvo poÏaduje zmûnu vyuÏití po-

zemkÛ 579/7, 579/8, 579/4, 508/2, 508/4, 508/5,
508/6 KÚ Hrobce, kde je v souãasnosti plánovaná
komunikace Ïádáme o zmûnu na zemûdûlskou pÛdu.
Z dÛvodu vyuÏití k zemûdûlské v˘robû a neaktuál-
nosti plánování budování komunikace.

Starosta obce: navrhuji tyto konkrétní zmûny pfied
definitivním schválení ÚP konzultovat

s vlastníky pozemkÛ z dÛvodu moÏného poÏadav-
ku náhrady za sníÏení hodnoty pozemku dle zákona
o územním plánování. Schválení tohoto návrhu je‰tû
neznamená, Ïe k poÏadavku náhrady za zmûnu
území dojde.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení zmûn v odmûÀování za-

stupitelÛ obce.
Vzhledem k novelizaci NV ã. 37/ 2003 Sb., rozsa-

hu práce na obecním úfiadû a odpovûdnosti za úkony
provádûné pfii chodu obce. NV v pfiíloze ã. 9.

Navrhuji zv˘‰ení mûsíãních odmûn s platností od
1.1. 2017 na ãástky.

Starosta 24 321,- Kã.
1. místostarostka 9 500,- Kã.
Pfiedsedové v˘borÛ (finanãního a kontrolního)

1450,- Kã.
Paní ëuri‰ová: kde je zvefiejnûna novela NV ã 37.
Starosta: na stránkách programu jednání vlády âR

z listopadu, aktualizace NV ã. 37 je‰tû není ve vûst-
níku vlády tudíÏ navrhuji tedy hlasování odloÏit.

Kdo je pro schválení odloÏení hlasování o na-
v˘‰ení odmûn?

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrÏel se 0.
Usnesení: OdloÏeno.
Projednání a schválení rozpoãtové zmûny ã. 5.
Pfiipomínka paní ëuri‰ová: rozpoãtové zmûny je

nutno schvalovat dfiíve.
Rozpoãtová zmûna je pfiílohou ã. 7.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení pfiijetí finanãního daru

od SdruÏení obcí pro nakládání s odpady.
Darovací smlouva je v pfiíloze ã. 8.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Zvefiejnûní návrhu rozpoãtu obce
Starosta: návrh rozpoãtu obce bude od zítfika zve-

fiejnûn na úfiedních deskách
(elektronické a sklenûné)
Diskuze
p. Jaborová - pochválila rekonstrukci tûlocviãny

v budovû M· v Rohatcích - pan starosta seznámil

obãany s prÛbûhem rekonstrukce a o nakoupeném
vybavení, tûlocviãnu budou vyuÏívat hasiãi (s dûtmi)
a dûti z M·, p. Jaborová se ptá, zda mÛÏe jak˘koliv
den s dûtmi nav‰tívit tûlocviãnu. Pro náv‰tûvy tûlo-
cviãny se vytvofií plán náv‰tûv napfi. pfiehlednou ta-
bulkou na webu obce. Pro náv‰tûvy bude povûfien
správce.

p. Krahulíková Ïádá o vysvûtlení nákupu pozem-
ku, nevûdûla pfiesnû, o kter˘ pozemek se jedná. Pan
starosta vysvûtlil.

p. Turkonová se ptá, zda budou v pfií‰tím roce
k dispozici BIO popelnice, pan starosta vysvûtlil, Ïe
momentálnû jsou popelnice v nájmu od fy. BEC, pro
pfií‰tí rok by byl rad‰i pro ‰ir‰í pouÏívání obecních
kompostÛ, které se budou ãastûji vyváÏet. A to
dokud a jestli na‰e obec bude úspû‰ná v Ïádosti
o dotaci u MÎP âR na vybavení ke svozu a naklá-
dání s biodpadu, na které nyní pracuji.

Pan starosta seznámil obãany o zb˘vajících kro-
cích potfiebn˘ch k pfiedání kanalizace, zároveÀ se-
známil obãany s návrhem fie‰ení zápachu kanaliza-
ce. Kter˘ poãítá s odklonûní v˘tlaku mimo kanalizaci
v Hrobcích rovnou na v˘tlak do ãistiãky v Aromû Îi-
dovice.

Závûr.
Zasedání bylo ukonãeno v 18: 40 hodin. Zasedání

se zúãastnilo 10 lidí.

Zápis z usnesení 20. zasedání Zastupitelstva
obce Hrobce, konaného dne 29. 12. 2016
od 18 hodin v KD v knihovnû v Rohatcích

Zahájení, urãení ovûfiovatelÛ zápisu, zapisova-
tele.

Pfiedsedající z prezenãní listiny pfiítomnosti ãlenÛ
zastupitelstva (pfiíloha ã. 1) konstatoval, Ïe je pfiítom-
no 5 z 9 zastupitelÛ, takÏe zastupitelstvo je usná‰e-
ní schopné dle § 92 zákona o obcích.

Projednání a schválení finanãního rozpoãtu
obce na rok 2017.

Na základû pfiipomínky pana Ing. Matka o tom, Ïe
rozpoãet byl nesprávnû zvefiejnûn na webov˘ch
stránkách obce doporuãuji hlasování o finanãním roz-
poãtu obce na rok 2017 schválit na pfií‰tím zasedání
zastupitelstva obce po uplynutí termínu 15 ti dní od
jeho správného zvefiejnûní dne 23.12.2016.

Zastupitelstvo obce Hrobce navrhuje a schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 zákona 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znûní a § 13 zákona 250/2000
Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ,
platném znûní, pravidla rozpoãtového provizoria na
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rok 2017. Dle tohoto provizoria se se fiídí rozpoãtové
hospodafiení v dobû od 1.1.2017 do schválení rozpo-
ãtu obce na rok 2017.

Do té doby se obec bude fiídit rozpoãtov˘m provi-
zoriem, dle pravidel ãerpání 1/12 finanãního rozpoãtu
obce roku 2016.

Pfiedseda finaãního v˘boru paní Alena ëuri‰ová:
finanãní v˘bor navrhl zmûny v návrhu finanãního roz-
poãtu obce na rok 2017 a navrhuje, aby tento návrh
rozpoãtu byl zvefiejnûn a nakonec schválen. (návrh
v pfiíloze)

Kdo je pro schválení rozpoãtového provizoria
a pro zvefiejnûní nového návrhu rozpoãtu navr-
hovaného finanãním v˘borem obce.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Znovu projednání a schválení nákupu 1/4 po-

zemku p. ã. 580/8 KÚ Hrobce.
Jedná se o komunikaci v ulici Západní, kde zbyl˘

3/4 podíl vlastní obec. Je potfieba zbyl˘ podíl odkou-
pit z dÛvodu pfiípadné realizace oprav vefiejné komu-
nikace atd. Kupní smlouva a znaleck˘ posudek se
stanovením ceny podílu jsou v pfiílohách usnesení ã.
3.

Kupní cena podílu 1/4 pozemku 508/8 KÚ Hrobce
je 9 041,56 Kã.

Pfii kompletaci kupní smlouvy na nákup tohoto po-
zemku jsem si v‰iml, Ïe ve znaleckém posudku je na
stranû ã. 5 chybnû uveden˘ údaj o oceÀovaném po-
zemku. Po upozornûní odhadkynû paní Ing. Poláãko-
vé mi paní Poláãková s omluvou posudek opravila.
V novém posudku vychází odhadní cena na 20
349,15 Kã. Oproti 9 tisícÛm pÛvodnû.

Má nûkdo pfiipomínku nebo jin˘ návrh?
Pan Sekera - nelze koupit pozemek i se silnicí,

která je stejnû obecní.
Starosta ovûfií a pokusí se zaplatit pouze pozemek

bez silnice.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání a schválení rozpoãtové zmûny ã. 6

za IV. ãtvrtletí 2016
Rozpoãtová zmûna ã. 6 je pfiílohou návrhu usne-

sení ã. 4.
Má nûkdo pfiipomínku nebo jin˘ návrh?
Pfiedseda finanãního v˘boru paní Alena ëuri‰ová:

v prosinci byla vyplacena odmûna 2500,-Kã. zamûst-
nanci obce z rozpoãtové poloÏky dary vefiejná zeleÀ.
Je nutno rozpoãtovou zmûnu doplnit o tuto platbu.

Kdo je pro schválení rozpoãtové zmûny ã. 6 s do-
plnûním nav˘‰ení poloÏky dary vefiejná zeleÀ o v˘‰e
jmenovanou ãástku?

Schváleno 5 hlasÛ pro.
Projednání a schválení zmûn v odmûÀování za-

stupitelÛ obce (doplÀující bod programu)
Vzhledem k novelizaci NV ã. 37/ 2003 Sb., rozsa-

hu práce na obecním úfiadû a odpovûdnosti za úkony
provádûné pfii chodu obce. Navrhuji zv˘‰ení mûsíã-
ních odmûn s platností od 1.1. 2017 na ãástky:

Starosta 24 321,- Kã. hrubého.
1. místostarostka 9 500,- Kã. hrubého.
Pfiedsedové v˘borÛ (finanãního a kontrolního)

1450,- Kã hrubého.
Nafiízení vlády ã. 37/2003 Sb. ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ platn˘ch od 1.1.2017. Zvefiejnûná ve sbírce
zákonÛ ze dne 19.12.2016 ãástka ã. 169 je pfiílohou
návrhu na usnesení.

Má nûkdo pfiipomínku nebo jin˘ návrh?
Paní ëuri‰ová: nemûla jsem ãas navrhuji návrh

odloÏit.
Kdo je pro schválení na pfií‰tím zasedání ZO?
Schváleno 5 hlasÛ pro
Projednání zprávy finanãního v˘boru.
Zpráva je pfiílohou návrhu na usnesení.

Má nûkdo pfiipomínku nebo jin˘ návrh?
Pan Sekera - kdo vydal pfiíkaz platby odmûny

mimo rozpoãet
starosta - starosta
Starosta - zjistím, kdo za to mÛÏe a podá zprávu

zast.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí zprávu fin.

v˘boru.
Diskuze
p. Sekera - jak daleko je obec s jednáním o cy-

klostezce (kolík na uzavfiení stezky) - starosta: bylo
nám doporuãeno poÏádat o spolupráci PâR. Kolík na
uzavfiení byl zamítnut. Na stezku bude dána znaãka
povolení vstupu chodcÛ . Starosta se úpravou bude
nadále zab˘vat.

p. Jiránek - má dotaz ohlednû revize kotlÛ, ptá se
jak revize dopadla - p. KfiíÏová: o revizi budou infor-
mování obãané samostatnû. P. Jiránek byl nespoko-
jen s pfiístupem revizního technika. p. KfiíÏová nabíd-
la kontakt na firmu, která provádûla revize, p. Jiránek
si na firmu zavolá a bude Ïádat vysvûtlení. Momen-
tálnû je pan Jiránek celkovû s v˘sledkem revize ne-
spokojen.

p. Sekera: A co kanalizace? Starosta: prozatím se
pracuje na plánu vybudovat obchvat kanalizace,
kter˘ by mûl na 100% odstranit zápach.

p. Jiránek - ptá se, zda bude do budoucna v plánu
opravit ulici,vedoucí k jeho domu. Starosta: má
zámûr, Ïe v rámci oprav ulic nejprve nûkteré ulice
tzv. zakufrovat a pozdûji potáhnout finálním asfaltem.
S tímto fie‰ením pan Jiránek nesouhlasí, pr˘ by toto
nemûlo v ul. Krátká dlouhé trvání.

p. Lubo‰ Jabor - dotaz, zda se starosta zab˘val
Ïlabovnicemi v ulici K Rybníku v Rohatcích

- starosta: ne.
Závûr.
Zasedání bylo ukonãeno v 19:35 hodin. Zasedání

se zúãastnilo 9 lidí.

Zápis z usnesení 21. zasedání Zastupitelstva
obce Hrobce, konaného dne 26.1. 2017
od 18 hodin v KD v Hrobcích

SloÏení slibu zastupitele pana Pavla Matoucha.
Slibuji vûrnost âeské republice. Slibuji na svou

ãest a svûdomí, Ïe svoji funkci budu vykonávat svû-
domitû, v zájmu obce (mûsta, mûstyse) a jejích
(jeho) obãanÛ a fiídit se Ústavou a zákony âeské re-
publiky. Pfiíloha ã. 14.

Pan Pavel Matouch: slibuji.
Pfiedsedající z prezenãní listiny pfiítomnosti ãlenÛ

zastupitelstva (pfiíloha ã. 1) konstatoval, Ïe je pfiítom-
no 5 z 9 zastupitelÛ, takÏe zastupitelstvo je usná‰e-
ní schopné dle § 92 zákona o obcích.

Projednání a schválení finanãního rozpoãtu
obce na rok 2017.

Návrh finanãního rozpoãtu obce je pfiílohou ã. 2.
Schváleno 5 hlasÛ pro
Znovu projednání a schválení nákupu 1/4 po-

zemku p. ã. 580/8 KÚ Hrobce.
Jedná se o komunikaci v ulici Západní, kde zbyl˘

3/4 podíl vlastní obec. Je potfieba zbyl˘ podíl odkoupit
z dÛvodu pfiípadné realizace oprav vefiejné komunika-
ce atd. Kupní smlouva a znaleck˘ posudek se stano-
vením ceny podílu jsou v pfiílohách usnesení ã. 3.

Odhadní cena pozemku vãetnû asfaltového povrch
komunikace je 20 349,15 Kã. Cena 1/4 povrchu ko-
munikace je ve znaleckém posudku vyãíslena na 5
121,20 Kã. Proto navrhuji podíl odkoupit za rozdíl cel-
kové ceny 1/4 a ceny 1/4 asfaltového povrchu tj. 15
228,- Kã. Návrh kupní smlouvy je pfiílohou ã. 3.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Zpráva starosty obce o ãinnosti za rok 2016.

Návrh investic a oprav na rok 2017.
Zpráva starosty obce o ãinnosti za rok 2016.

Návrh investic a oprav na rok 2017 je pfiílohou ãíslo
4.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Jmenování náhradníka - pan Pavel Matouch
Dne 1. 1. 2017 odstoupila ze zdravotních dÛvodÛ

paní Hana ·avelová z funkce zastupitele obce. Na
její místo tímto dne‰ní den nastoupil zvolen˘ 1. ná-
hradník ze sdruÏení Pro obecní dualitu pan Pavel
Matouch.

Zastupitelstvo bere na vûdomí.
V˘stavba multifunkãního hfii‰tû ve sportovním

areálu v Hrobcích.
Pfiedpokládaná cena v˘stavby dle stavebního ce-

níku 2,4 mil. Kã. Îádost o dotaci 0,4 mil. Kã. (prav-
dûpodobnost úspû‰nosti Ïádosti 1/3). Projekt a Ïá-
dost o dotaci v pfiíloze ã. 5 a, b. Podpis smlouvy
o pfiijetí dotace a v˘bûrové fiízení bude projednáno
v ZO po pfiípadném úspûchu Ïádosti o dotaci. Zastu-
pitelstvo obce povûfiuje starostu podáním Ïádosti
o dotaci.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Zateplení fotbalov˘ch ‰aten ve sportovním are-

álu v Hrobcích vãetnû v˘mûny zdroje zpÛsobu
vytápûní.

Pfiedpokládaná cena dle stavebního ceníku 1,9
mil. Îádost o dotaci 40%.(pravdûpodobnost úspû‰-
nosti Ïádosti 1). Projekt a Ïádost o dotaci v pfiíloze ã.
6 a, 6 b. Podpis smlouvy o pfiijetí dotace a v˘bûrové
fiízení bude projednáno v ZO po pfiípadném úspûchu
Ïádosti o dotaci. Zastupitelstvo obce povûfiuje staro-
stu podáním Ïádosti o dotaci.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Pofiízení svozov˘ch prostfiedkÛ a nádob pro

obãany na biologicky rozloÏiteln˘ odpad.
Pfiedpokládan˘ náklad 1,9 mil. Kã. Îádost o dota-

ci 85%. (pravdûpodobnost úspû‰nosti Ïádosti 2/3).
Projekt a Ïádost o dotaci v pfiíloze ã. 7 a, b,c, d,e,
Podpis smlouvy o pfiijetí dotace a v˘bûrové fiízení
bude projednáno v ZO po pfiípadném úspûchu Ïá-
dosti o dotaci. Zastupitelstvo obce povûfiuje starostu
podáním Ïádosti o dotaci.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Rekonstrukce památníku padl˘ch v Rohatcích.
Pfiedpokládaná celková cena 100 tis. Kã. Pfiíprava

Ïádosti o dotaci do 70%. Pfii stanovení pfiedbûÏné
ceny rekonstrukce jsem vycházel ze dvou cenov˘ch
nabídek kamenick˘ch firem z okolí. Jedna za 40 tisíc
Kã bez plÛtku a druhá za 200 tisíc Kã. vãetnû plÛtku.
Proto jsem pro Ïádost o dotaci z Programu na zá-
chranu drobn˘ch kulturních památek v Ústeckém
kraji 2017 zpracoval pfiedbûÏn˘ rozpoãet na 100 tis.
Kã. Nepfiedpokládám, Ïe se tato ãástka celá vyãer-
pá. PoloÏkov˘ rozpoãet v pfiíloze ã. 8. Zastupitelstvo
obce povûfiuje starostu podáním Ïádosti o dotaci.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Pfiíprava a rozpoãtování programu nûkter˘ch

kulturních akcí na rok 2017.
Jedná se o Masopust (34 800 Kã), PouÈ Petra

a Pavla v Hrobcích (31 000 Kã) a Rohateckou Lávku
(21 500 Kã). V souãasnosti zpracovávám Ïádost
o dotaci z Programu podpory regionální kulturní ãin-
nosti na rok 2017. Dotace do 70 %. Podání Ïádosti
do 6.2.2017. PfiedbûÏn˘ rozpoãet kulturních akcí
v pfiíloze ã. 9. Zastupitelstvo obce povûfiuje starostu
podáním Ïádosti o dotaci.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Zastávka Hrobce Západ.
Vyfiízeny podklady Ïádosti na MûÚ Roudnice nad

Labem o územní souhlas. âekárna objednána, vyro-
bena. Pfiedpokládaná celková cena vãetnû nástupní-
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ho chodníku, dopravního znaãení a ãekárny 150 tis.
Kã. V leto‰ním roce dojde k realizaci nástupního
chodníku pouze na stranû ve smûru na Rohatce
z dÛvodu nemoÏnosti smûny pozemku. (dotace 0)
Projektová dokumentace v pfiíloze ã. 10

Zastupitelstvo povûfiuje starostu realizací tohoto
projektu.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Rekonstrukce dûtsk˘ch WC v M· v Rohatcích.
Pfiedpokládaná cena 158 tis. Kã. Podání Ïádosti

o dotaci z Fondu Ústeckého Kraje 2017.
Dotace do 70%. PoloÏkov˘ rozpoãet v pfiíloze ã.

11. Podpis smlouvy o pfiijetí dotace a v˘bûrové fiíze-
ní bude projednáno v ZO po pfiípadném úspûchu Ïá-
dosti o dotaci. Na akci budou pouÏity finanãní pro-
stfiedky M· Rohatce. Zastupitelstvo obce povûfiuje
starostu podáním Ïádosti o dotaci.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Oprava hasiãské stfiíkaãky PS 12
Pro zásah protipoÏární jednotky obce. Pfiedpoklá-

daná cena 110 tis. Pfiíprava Ïádosti o dotaci z pro-
gramu na podporu JPO a SDH 2017. Dotace do
90%. PoloÏkov˘ rozpoãet opravy v pfiíloze ã. 12. Za-
stupitelstvo obce povûfiuje starostu podáním Ïádosti
o dotaci.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Investiãní zámûr obchvatu v˘tlaku kanalizace

Rohatce - jeho zaústûní rovnou do pfieãerpávací
stanice v Hrobcích.

Vzhledem k nepovedenému napojení rohatecké
kanalizace na hrobeckou, kdy z kanalizace uniká ne-
snesiteln˘ zápach i po dvou letech neúspû‰ného
snaÏení o jeho odstranûní.

Navrhuji prodlouÏit v˘tlak kanalizace rovnou do
pfieãerpávací stanice v Hrobcích. Dle zpracované
studie se cena dle ceníku stavebních prací MMR po-
hybuje mezi 2,3 - 5,3 mil. Kã dle zvolené varianty.
Navrhuji schválit investiãní zámûr pro variantu A dle
doporuãení vyhotovené studie.

Navrhuji vypsat zadávací fiízení na zhotovení pro-
jektové dokumentace stavby vãetnû projednání s do-
tãen˘mi subjekty. âleny v˘bûrové komise navrhuji:
Alenu ëuri‰ovou, Hanu Vonostránskou a Ing. Lucii
KfiíÏovou.

Starosta provûfií a nechá provûfiit moÏnosti ãerpá-
ní dotace na tuto akci. (Fond vodního hospodáfiství
Úkr. do 70%) Studie moÏností v˘stavby obchvatu
v pfiíloze ã. 13 a,b,c.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Oznámení o v˘sledku v˘bûrového fiízení na

Masopustní rÛÏe
Potfiebujeme: 200 g hladké mouky, 20 g másla, 3 aÏ 5

ÏloutkÛ, lÏíci rumu, ‰petku soli
Jak na to: Na vál prosejeme mouku, rozdrobíme do ní

máslo, pfiidáme sÛl, Ïloutky a rum. Zadûláme tûsto tak
tuhé, aby nebylo potfieba podsypávat moukou. Tûsto
tence vyválíme a vykrájíme vÏdy po 3 koleãkách rÛzn˘ch
velikostí a kaÏdé koleãko na nûkolika místech po obvodû
nafiízneme. Bílkem slepíme vÏdy 3 rÛzné velikosti, ne-
jmen‰í koleãko dáme nahoru.

SmaÏíme v rozpáleném tuku mal˘mi koleãky dolÛ.
KdyÏ zãervenají, obrátíme je. Necháme na ubrousku oka-
pat. Potom je pocukrujeme a do stfiedu kytiãky dáme kou-
sek tuhé zavafieniny na ozdobu.

zdroj: www.recepty.cz • foto zdroj: hobbymanie.tv

zpracování projektové dokumentace na opravy
a dostavbu chodníkÛ v obou ãástech obce.

V˘bûrová komise ze usnesla, Ïe ani jedena ze tfií
podan˘ch nabídek nesplnila kvalifikaãní pfiedpoklady
v zadání, nebo do‰lo k chybnému podání uchazeãÛ.

Zastupitelstvo bere na vûdomí.
Vypsání opakovaného v˘bûrového fiízení na

zpracování projektové dokumentace a projednání
s dotãen˘mi subjekty - oprava chodníkÛ v obou
ãástech obce u silnic 3. tfiíd

Navrhuji za ãleny v˘bûrové komise: Ing. Lucie Kfií-
Ïová, p. Alena ëuri‰ová, p. Hana Vonostránská.

Zastupitelstvo obce schvaluje v˘‰e uvedenou v˘-
bûrovou komisi pro danou akci.

Schváleno 5 hlasÛ pro
Diskuze
Pan Suttner - bude se dodûlávát kaple?
Starosta - ano kaple v Rohatcích je v majetku círk-

ve, která dle m˘ch informací bude s opravou ven-

RECEPTY PRO DOBROU CHUË... VYMALUJTE SI...

kovního plá‰tû pokraãovat i v leto‰ním roce.
Pan Matouch - kdy bude profiez stromÛ v obci?

Starosta - AÏ pan Suttner pfiijde z plánované opera-
ce kolena.

Vzkaz paní Schillerové bude - li sraz dÛchodcÛ
i v Rohatcích? Starosta - jestli se povede letos opra-
vit WC v pfiízemí M·, tak to mÛÏeme fie‰it. Nebo akci
mÛÏeme uspofiádat v klubovnû baráãníkÛ.

Pan Matouch - sbûr papíru z M·. Starosta - zafií-
dí si ‰kolka ve své reÏii.

Pan Matouch - vyãistit sklep M· a vyuÏít. Staros-
ta - aÏ budou noví pracovníci VPP tak sklep uklidí.

Pan Matouch - jaká je cena za topení/ pronájem
zde v KD pfii zasedání. Starosta - cena je rÛzná -
3000,- s vytápûním v zimû / 500,- bez vytápûní v létû.

Pan Matouch - dnes je tu zima.
Závûr.
Zasedání bylo ukonãeno v 18:30 hodin, zasedání

se zúãastnilo 12 lidí


