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Vlna je zpût! 
Právû se Vám do rukou dostalo dal‰í vy-

dání Hrobecké Vlny. Omlouváme se za v˘-
padek, kter˘ byl zpÛsoben v˘mûnou vedení
obce. Vlna bude vydávána ãtvrtletnû a na-
jdete v ní ãlánky o dÛleÏit˘ch událostech v
Hrobcích a Rohatcích. Pfielom roku
2014/2015 nebyl jednoduch˘ z dÛvodu
zmûn ve vedení obce. I pfies kru‰n˘ zaãátek
jsme zvládli nûkolik dÛleÏit˘ch akcí, jako
jsou ãásteãná oprava dûtského hfii‰tû, „zkul-
turnûní“ okolí starého podchodu a nádraÏí,
stabilizace obecních financí a vytvofiení fi-

nanãní rezervy na nenadálé v˘daje, a ze-
jména oslava 900 let od první zmínky o obci
Hrobce. V pfií‰tím roce nás ãekají oslavy
790 let od první zmínky o obci Rohatce a s
tím spojené zvelebení obce.

Rádi bychom podûkovali v‰em obãanÛm
HrobcÛ i RohatcÛ, VPP a zamûstnancÛm
Obecního úfiadu za jejich práci pro obec.

Budeme rádi, kdyÏ nám sdûlíte své názo-
ry, návrhy a nápady na zlep‰ení Ïivota v
obci. MÛÏete se obracet pfiímo na mû a na
na‰e místostarostky, psát vzkazy na webu
obce ãi na facebooku, pfiípadnû je vhodit do
schránky u vstupu do Obecního úfiadu.

Bc. Petr KfiíÏ, starosta obce

NOVINKY

OBECNÍ KOMPOSTY
Novû mÛÏete rostlinné zbytky ze sv˘ch

zahrad vyváÏet zdarma na obecní kompo-
sty. VyváÏet na nû mÛÏete zbytky bylin
(napfi. posekanou trávu) a dfieviny (napfi.
profiez ze stromÛ). Îádáme Vás proto,
abyste rostlinné zbytky jiÏ nepálili.

■ Hrobce: Po pravé stranû pfii v˘jezdu na
Rohatce asi 15 metrÛ v poli.

■ Rohatce: Pode Dvorem.
Obû místa jsou oznaãené cedulemi.

Plány a priority zastupitelstva obce
Po ru‰né dobû, kdy se nové zastupitelstvo

muselo vypofiádat s útoky v regionálních
médiích i s „anonymními“ nafiãeními a s nimi
spojen˘m vy‰etfiováním, se na fiadu dostali
obecní kostlivci.

BohuÏel chyby z dfiívûj‰ích dob doposud
ohroÏují finanãní hospodafiení a dal‰í rozvoj
obce. Jedná se mimo jiné o:
■ Platební v˘mûr Finanãního úfiadu âR na

cca 6 milionÛ korun za nedodrÏení podmí-
nek poskytnutí dotace na cyklostezku
podél fieky Labe;

■ Nevydafien˘ projekt vycházkové stezky,
kter˘ bude obec stát celkem 520 tisíc
korun;

■ Podivn˘ poÏadavek firmy Eurovia a.s. po
obci zaplatit 2 miliony korun firmû Infinex
Invest s.r.o.

V souãasnosti máme k dispozici podrobn˘
forenzní audit, kter˘ bude po dohodû s práv-
níkem zvefiejÀován. Dafií se nám optimalizo-
vat náklady na chod obce a tím spofiit fi-
nanãní prostfiedky. Napfiíklad za správu we-
bov˘ch stránek platíme 365 Kã roãnû (dfiíve
43 000 Kã roãnû), za hnojení trávníku 0 Kã
(oproti 60 000 Kã roãnû). O plochu hfii‰tû,
krom obce, peãuje také Fotbalová Farma
Roudnice nad Labem za moÏnost odehrát
u nás mistrovské zápasy.                     PK

Zámûr budoucího fungování a investic obce
Dle mého názoru je nutné zvelebovat na‰i

obec postupnû a smysluplnû, proto jsou
na‰imi prioritami bezpeãnostní projekty
jako osvûtlení, autobusová zastávka ãi
chodníky pfied projektem vycházkové stez-
ky za obcí ãi vypracováním projektu pfiísta-
vu za 120 tis. korun na pozemcích v majet-
ku soukrom˘ch osob. A to i pfiesto, Ïe nû-
které projekty moÏná nebudou podpofieny
z vefiejn˘ch nebo Evropsk˘ch fondÛ, aÈ uÏ
z dÛvodu nevypsání dotaãního titulu nebo
nepfiekroãením minimální podporované ce-
nové hranice.                               Petr KfiíÏ

BEZPEâNOST
■ Autobusová zastávka Hrobce Západ s ãe-

kárnou a chodníkem z ulice Hlavní

■ Parkovi‰tû a chodník u M· Rohatce
■ Zaslepení ulice K Rybníku v Rohatcích

(mechanické zábrany)
■ Likvidace ekologické zátûÏe - siláÏní

Ïlaby Rohatce (rtuÈ, nikl, BCHB)
■ Zpomalovací opatfiení v Hrobcích a v Ro-

hatcích

INVESTICE DO MAJETKU OBCE
■ Vefiejné osvûtlení Rohatce (havarijní stav,

bez elektrorevize)
■ SníÏení energetické nároãnosti budov -

hasiãárna, fotbalové ‰atny.
■ Dûtsk˘ klub / knihovna Hrobce
■ Rekonstrukce pfiízemí M· Rohatce

(tûlocviãna, posilovna, knihovna, sociál-
ky)

■ Pofiízení budovy nádraÏního skladu Hrob-
ce a technologie na zpracování a sklado-
vání odpadÛ (pfiíprava na 2020)

■ Nákup traktoru Zetor na manipulaci
s odpady (bioodpad, velkoobjemov˘
odpad,

■ suÈ, drobné údrÏby a opravy v obci)
■ Odvedení pfiívalÛ vody z ulice Lipová

v Hrobcích
■ Opravy KD v Hrobcích
■ Opravy a budování chodníkÛ v obou ãás-

tech

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ A VZHLED OBCE
■ Osázení zelené clony okolo Ïelezniãního

koridoru v Hrobcích
■ Zalesnûní nebo jiné vyuÏití b˘val˘ch ãer-

n˘ch skládek v Rohatcích



SPORT A KULTURA
■ Fotbalové hfii‰tû pro pfiípravku Rohatce
■ Fotbalové hfii‰tû pro pfiípravku Hrobce
■ Multifunkãní hfii‰tû Rohatce
■ Multifunkãní hfii‰tû Hrobce
■ Vydávání ãtvrtletníku Hrobecká vlna

ÚDRÎBA A DROBNÉ OPRAVY VPP 
A BARÁâNÍCI
■ Oprava budovy OÚ (okapy, stfiecha,

komín, podhled, vûtve ve stfie‰e atd.)
■ Nátûr stfiechy klubovny Rohateck˘ch Ba-

ráãníkÛ
■ Oprava autobusové ãekárny v Rohatcích
■ Oprava oplocení M·
■ Opatfiení v rybníku proti zarÛstání fiasou

a sinicím
■ Okap nad vchodem do knihovny

OBECNÍ Ú¤AD A ZASTUPITELSTVO
OBCE
■ Zmûna územního plánu
■ Kanalizace Rohatce - Zprovoznûní/provo-

zování/reklamace
■ Kanalizace Hrobce - Pfiedání do majetku

SVS a.s.
■ Pfiekupní práva Pod Bulfem
■ Plnûní usnesení ZO
■ V˘kon pfienesené státní správy

Rok V˘‰e poplatku v Kã/rok Poãet neuhrazen˘ch poplatkÛ âástka celkem
2012 500,- 38 17 500,-
2013 600,- 39 22 800,-
2014 600,- 49 27 400,-
2015 600,- 83 46 200,-
Celkem 113 900,-

Záfií 2015 
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Kulturní program
pro zbytek roku 2015 
19. 9. Vítání obãánkÛ
24. 9. TvÛrãí ãtení s babiãkou v knihovnû

v Hrobcích
02. 10. SváÈovo dividlo v KD v Hrobcích
21. 10. TvÛrãí ãtení s babiãkou v knihovnû

v Rohatcích
31. 10. D˘Àování
26. 11. TvÛrãí ãtení s babiãkou v knihovnû

v Hrobcích
29. 11. Rozsvícení stromeãkÛ 
05. 12. Mikulá‰ v KD v Hrobcích 
10. 12. Setkání seniorÛ
16. 12. TvÛrãí ãtení s babiãkou v knihovnû

v Rohatcích
19. 12. Vánoãní zpívání u vánoãního stromu

v Hrobcích a v Kapli v Rohatcích.

TvÛrãí ãtení s babiãkou
Pro v‰echny dûti jsme pfiipravili ãtení po-

hádek s babiãkou. KrouÏek pro malé i velké
bude probíhat hravou formou s následn˘m
povídáním a moÏností namalování obrázku
o pfieãtené pohádce. Zveme v‰echny dûti
s rodiãi ãi prarodiãi, aby strávili hodinku nad
milou kníÏkou.
■ Knihovna Hrobce:

ãtvrtek 24. záfií a 26. listopadu
■ Knihovna Rohatce:

stfieda 21. fiíjna a 16. prosince.

PrÛvod a zabíjaãka
Tato tradice se jiÏ vrátila do mnoha obcí

v na‰em okolí. MoÏná se nûkter˘m z Vás
zdá, Ïe je pfiíli‰ brzo se ptát na pofiádání
oslav, které se konají v únoru, ale bez Vás to
nezvládneme. 

Potfiebujeme Va‰i pomoc pfii pfiípravû.
Oslavy masopustu jsou napoprvé organi-
zaãnû hodnû nároãné, jen pfiíprava masek
nám zabere spousty ãasu. Máme v obci
hodnû ‰ikovn˘ch Ïen, které pomohou a po-
radí nejen s jejich v˘robou, ale urãitû pomo-
hou i se zabíjaãkou a muÏÛ, ktefií pomohou
porazit prasátko.

Pokud se Vám tento nápad líbí, napi‰te
nám na web obce, zda se zúãastníte nebo
zda jste schopni pomoc i jin˘m zpÛsobem.
Jakoukoliv iniciativu vítáme.

O MASOPUSTU
Od Tfií králÛ aÏ do Popeleãní stfiedy se po-

ãítá rozverné masopustní období, coÏ je ãas
zabíjaãek, hostin, svateb a strakat˘ch prÛ-
vodÛ. Tfiídenní lidov˘ svátek Masopust se
slaví ve dnech pfiedcházející Popeleãní stfie-
dû, kterou zaãíná 40denní pÛst pfied Veliko-
nocemi. Ta bude pfií‰tí rok 10. února.

Masopustní prÛvody jsou tak jedineãné,
Ïe se zaslouÏily o zápis mezi Ïivé památky
evropského kulturního dûdictví.

PrÛvod má sice nûkterá ustálená sché-
mata, ale postavy se jmenují rÛznû, staré
zanikají a vznikají nové. Jsou zde pfiede-
v‰ím „pûkné masky“ mezi nû patfií Laufr
(Strakat˘), kter˘ vede prÛvod a Hospody-
nû (zpravidla pfievleãen˘ chlap), ãtyfii
Turci, ktefií pfied kaÏd˘m domem musí za-
tancovat na písniãku, kterou si lidé pfie-

dem vybrali - a za to dostanou od místních
nûjaké jídlo. Mezi „‰eredné“ masky patfií
Îid, Kominík, Ras s kobylou a Slamûn˘,
ktefií se pfiedev‰ím starají o pobavení pfii-
hlíÏejících, které mohou u‰pinit sazemi
nebo i vyválet ve snûhu. ProtoÏe k veselé
tradici masopustních ma‰kar patfií smích
a v˘smûch. Masky mají parodovat souse-
da, událost, historii, televizní seriál nebo lid-
ské vlastnosti. 

Po cel˘ den prÛvod provází kapela, která
hraje na pfiání ma‰kar, ale také na pfiání nav-
‰tíven˘ch hospodyÀ a hospodáfiÛ. Ti pfiícho-
zím nabízí klobásky, kofialku, pivo, koblihy,
koláãe nebo cukrovinky a do velkého talífie
pfiispívají na muziku. Po obchÛzce se prÛ-
vod odebere do hospody, kde pokraãuje ta-
neãní zábava.

Masopust mûl za cíl fiádnû se nasytit
a uÏít si dostatku pfied obdobím, které do
spíÏe nepfiinese uÏ moc zásob jídla z nové
úrody ani z chovu. Kde je dobré jídlo a pití,
tam b˘vá veselo. A tak mnohde drÏí maso-
pust, jak má b˘t nebo znovu rádi kfiísí tradi-
ci vepfiov˘ch hodÛ, nejrÛznûj‰ích vesnic-
k˘ch bálÛ a nevázaného veselí. Tím utuÏují
dobré sousedské vztahy a poznávají nové
spoluobãany.                                     adur

Obnovíme v Hrobcích tradici Masopustního veselí a prÛvodu obcí?

POJëTE DO TOHO S NÁMI!
Hledáme maminky, tatínky, babiãky, dûdeãky, tety a strejdy - v‰echny, kdo by mûli

zájem podílet se na akcích pro dûti ãi dospûlé. 
ObraÈte se na nás v hrobecké knihovnû (ãtvrtek 16.30 aÏ 18.00 hod.), na po‰tû

v Hrobcích, u Aleny ëuri‰ové doma (stfieda po 19.00 hod.) nebo u Hany ·avelové doma
(veãer).                                                                                                 Dûkujeme!

Kanalizace
KaÏd˘ z nás pociÈuje odporn˘ zápach kanalizace v Hrobcích. Tato situace vznikla prav-

dûpodobnû díky ‰patnû provedené projektové dokumentaci, kdy rohatecká kanalizace je
napojená na hrobeckou neodvûtrávan˘m a pfiím˘m pfiipojením. Na základû smlouvy z
r. 1997 o pfiedfinancování jednáme o prodeji kanalizace v Hrobcích firmû SVS a.s..Tato firma
má dlouholeté zku‰enosti s provozováním vodohospodáfiské infrastruktury a vûfiím, Ïe se jí
povede zápach v nejbliÏ‰í dobû odstranit.

Dal‰ím problémem jsou nesrovnalosti mezi vyhotovením kanalizace v Rohatcích a poÏa-
davky budoucího provozovatele SâVK a.s.. V souãasné dobû jednáme s dodavatelem sta-
vebních prací o odstranûní závad, které brání pfiedání rohatecké kanalizace do uÏívání SâVK
a.s.. NeÏ budou nedostatky odstranûny bude kanalizaci Rohatce provozovat obec ve vlastní
reÏii. Následnû budou v‰ichni vlastníci nemovitostí pfiipojen˘ch na kanalizaci vyzváni k se-
psání smlouvy s obcí a bude provedena kontrola pfiipojení.                                              PK

Poplatky za svoz komunálního odpadu
Místní poplatek za svoz odpadu za rok 2015 ãiní 600 Kã. Povinnost platit poplatek má

kaÏd˘ obãan, kter˘ má v na‰í obci trval˘ pobyt (nikdo není osvobozen). 
Chceme tímto opakovanû apelovat na spoluobãany, aby neuhrazené poplatky co nejdfií-

ve uhradili. Pokud tak nebude do konce fiíjna uãinûno, budou podniknuty dal‰í kroky s cílem
vymoci dluÏné ãástky.
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Nov˘ ‰kolní rok v Matefiské ‰kole Rohatce
Prázdniny konãí a na‰e matefiská ‰kola se tû‰í na nov˘ ‰kolní rok

2015/ 2016.
Kolektiv zamûstnancÛ, za podpory zfiizovatele, pfiipravil pro dûti

novû vymalované prostory, zrenovovali jsme skfiínû na hraãky a
opravili elektroinstalaci. Chtûli bychom, aby se i novû pfiíchozím
dûtem a rodiãÛm ve ‰kole líbilo.

Celkem máme na tento ‰kolní rok zapsan˘ch 28 dûtí z Rohatec,
Hrobec, Îidovic, Ole‰ka, Libotenic a Dolánek. Nov˘ch dûtí jsme
letos pfiijali celkem 11. Nûkteré z nich zaãaly bûhem pfiípravného
t˘dne v srpnu, v rámci adaptaãního procesu, úspû‰nû nav‰tûvovat
‰kolu.

Novou rekonstrukci chystáme i v na‰em ·kolním vzdûlávacím pro-
gramu. Pokud se budete chtít lépe seznámit s na‰í matefiskou ‰ko-
lou, zveme vás na internetové stránky www.ms-rohatce.cz.

Pfiejeme v‰em ‰kolákÛm ‰Èastné vykroãení do nového ‰kolního
roku.                              Zamûstnanci Matefiské ‰koly Rohatce

Zmûny v knihovnách v Hrobcích a Rohatcích
Od 1.7. 2015 jsem pfievzala kormidlo nad knihovnou v Hrobcích. Knihovna
ãítá asi 1500 svazkÛ stálého fondu a knihy v˘mûnného souboru, kter˘ je vy-
brán dle pfiání ãtenáfiÛ a jednou za tfii mûsíce se obmûÀuje. S pfied‰koláãky
„Oh˘báme jaz˘ãky“ pfii hrách a vyprávûní. Pfiipravujeme podzimní a zimní
pfiedãítání a knihovnické dílniãky. Na setkání s knihami i s Vámi se tû‰í
Mgr. Vûra Jaborová

Vûra Jaborová tak navázala po krátké pfiestávce na svou témûfi tfiicetiletou práci knihov-
nice. V hrobecké knihovnû jsou kromû klasick˘ch knih k v˘pÛjãce i dokumenty z v˘stavy
Hrobce na fiece ãasu, která byla otevfiena ku pfiíleÏitosti oslav v˘roãí 900 let od první píse-
mné zmínky o Hrobcích. Jsou zde kopie hrobeck˘ch kronik, kopie historick˘ch dokumentÛ
o památníku padl˘m, o partyzánské skupinû Kazimíra (Korzár) a pamûtní kniha SDH Hrob-
ce z r. 1910. Tyto jsou pÛjãovány jen prezenãnû, tzn. k pfieãtení v knihovnû, nelze je pÛjão-
vat domÛ.

V Rohatcích je novou knihovnicí Veronika KfiíÏová. Rohatecká knihovna má zfiízeny we-
bové (http://www.rohatce.knihovna.info/) a facebookové stránky (Knihovna Rohatce), kde
se dozvíte, jaké knihy jsou k zapÛjãení.                                                                     PP

Otevírací doba: Hrobce: ãtvrtek 16:30 - 18.00 • Rohatce: stfieda 16.00 - 18.00 hodin.

Pojeìte do divadla!
Kdy: 23. fiíjna
Kam: Divadlo Bez zábradlí
Pfiedstavení: BEZ ROUCHA, ANEB
JE·Tù JEDNOU ZEZADU
Hrají: Jana ·vandová, Veronika Freima-
nová, Rudolf Hru‰ínsk˘, Zdenûk Îák,
Petr Pospíchal, Josef Carda, Dana Mo-
rávková.
Cena pfiedstavení: 288 Kã, autobus
zdarma

V‰echny, ktefií se chtûjí pfiihlásit a uÏít
si spoleãn˘ veãer, prosíme o vyplnûní
pfiihlá‰ky do 30. záfií 2015 na OÚ Hrob-
ce, na po‰tû Hrobce nebo u paní ·ave-
lové v Rohatcích. Pfii pfiihlá‰ení je nutné
uhradit cenu vstupenky, tím se pfiihlá‰ka
stane závaznou.

Pálení ãarodejnic 
31. kvûtna • V obou na‰ich obcích úspû‰nû probûhlo Pálení âa-

rodûjnic. Tentokrát to kaÏdá obec pojala individuálnû, tudíÏ obû tyto
akce, aã se t˘kají stejného tématu, probûhly zcela odli‰nû. V Hrob-
cích byla hlavním tématem tvorba dûtí. Dûti donesly svá v˘tvarná
díla - vybarvené obrázky, které dostaly spolu s pozváním na akci,
z nichÏ na plotû vznikla malá v˘stava. KaÏdé dítû mûlo velkou ra-
dost, kdyÏ se oãi prohlíÏejících zastavily na jejich obrázku. Poté ná-
sledoval oãekávan˘ táborák, kter˘ se vedl v tradiãním duchu, a to
s kytarou, na kterou hrál cel˘ veãer Jifií Suttner.

V Rohatcích tento den zahájil prÛvod ãarodûjnic obcí, kdy dûti,
jako správné ãarodûjnice, dûlaly pofiádn˘ randál. Pfii prÛvodu mûly
dovoleno zvonit na zvonky domÛ, coÏ mûlo za úãel „vytáhnout“ lidi
z domova a pobavit je. K úãasti u táboráku byl povinn˘ pfievlek. Kdo
jej nemûl, musel b˘t dûtmi vykoupen ze zajetí snûdením velmi o‰kli-
vého bonbónu. 

Vykoupení v‰ech dospûl˘ch dopadlo dobfie, v zajetí zÛstala pouze
paní Gaspárová, protoÏe její patron, mal˘ Jára Tokár, chuÈ bonbónu
nesnesl a vyplivl ho. 

Po radû star‰ích byl i poslední zajatec osvobozen. Jak v Hrobcích
tak i v Rohatcích do‰lo ke spálení ãarodûjnice na kÛlu a následné-
mu táboráku s bufity.                                                              H·
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23. kvûtna • Obec Hrobce v kvûtnu pofiá-
dala oslavy v˘roãí 900 let od 1. písemné
zmínky. Poãasí organizátorÛm pfiálo a histo-
rick˘ prÛvod, kter˘ celé oslavy zahájil, pro-
‰el obcí za svitu sluneãních paprskÛ. Nûko-
likamûsíãní pfiípravy se vyplatily a v prÛvodu
‰lo pfies 100 nad‰encÛ. 

Dûti a Ïeny v krojích dûlaly doprovod
májce a vlajkám, do kroku hrála kapela Po-
zdní sbûr. 

Zúãastnili se nejen nûkdej‰í majitelé obce
Vladislav I. s manÏelkou Richenzou
z Bergu, benediktín‰tí knûÏí z Kladrub, Zbra-
slav z Miletína, Vilém z RoÏmberka s man-
Ïelkou Polyxenou z Pern‰tejna a Zdenûk
Vojtûch Popel z Lobkowicz, ale i zástupci
z fiad obyvatel - selky, sedláci s dobytkem,
truhláfi, zahradnice, dûveãky, trhovkynû,
chasa, ‰enk˘fika a hostin‰tí, hasiãi, Ïelezni-
ãáfii, úfiednice z C.K. po‰tovního úfiadu, dûl-
nice z továrny, sestra z âerveného kfiíÏe
a dámy z 1. republiky. Svou úãastí podpofiil
prÛvod i praotec âech se svou druÏinou. Zá-
vûrem jely historické motocykly a zemûdûl-
ská technika. 

PrÛvod do‰el k památníku, kde byly polo-
Ïeny vûnce a uctûna památka obãanÛ pad-
l˘ch v 1. i 2. svûtové válce. Dûti v‰ak nedo-
ãkavû ãekaly na otevfiení nového dûtského
hfii‰tû, kde jsou nejen prolézaãky pro dûti,
ale i cviãební stroje pro jejich rodiãe. Místní
rodáci i ostatní náv‰tûvníci hojnû nav‰tûvo-
vali v˘stavu nazvanou Hrobce na fiece ãasu,
kde byly vystaveny historické fotografie, do-
kumenty a pfiedmûty. Mnozí zavzpomínali
na svá mladá léta. 

K pfieãtení zde byly dokumenty o hrobec-
ké ãetnické stanici, stavbû památníku pad-
l˘m, partyzánské organizaci, havarovaném
letadle na konci 2. sv. války a historii Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ v Hrobcích. Videodo-

(Pokraãování na následující stranû)
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provod dûlalo v˘stavû DVD s dal‰ími fotografiemi, které
se na v˘stavu z dÛvodu omezené kapacity neve‰ly. Na-
vazující program na fotbalovém hfii‰ti zahájily pûveck˘m
vystoupením dûti z Matefiské ‰koly Rohatce a taneãním
vystoupením ·avelata z Rohatec. Pak se o zábavu posta-
rali slavné osobnosti se svou Arabela show. Oslavy ofici-
álnû zakonãil ohÀostroj. Pro v‰echny, ktefií se na oslavách
podíleli, byla velká úãast náv‰tûvníkÛ odmûnou za jejich
usilovnou práci.

BroÏura i DVD Hrobce na fiece ãasu je je‰tû k zakou-
pení na po‰tû ãi Obecním úfiadû. V blízké dobû bude pro
Vás pfiipraveno CD s videem z nového prÛvodu.    

Akce se konala pod zá‰titou hejtmana Ústeckého kraje
Oldfiicha Bubeníãka. Projekt podpofiilo mûsto Roudnice
nad Labem.                                                             PP

Tradice lidov˘ch zvykÛ
DOÎÍNKY 
(OBÎÍNKY, DOÎATNÁ)

DoÏínky byla slavnost, spojená s rado-
vánkami na oslavu ukonãení Ïní, pfii níÏ se
ãeleì veselila na úãet hospodáfie. Pfiípravy
zaãaly uÏ t˘den pfied doÏínkami, kdy zaãína-
la dûvãata plést obrovsk˘ vûnec z klasÛ obilí
v‰eho druhu.

Do vûnce se zaplétalo ovoce, cukrovinky
i koláãe. S ním pak doprovázely poslední
vÛz ( zvan˘ baba ) smûfiující z pole do dvora.
Vûnec nesla obyãejnû nejhezãí a hlavnû
nejv˘fieãnûj‰í Ïneãka.

Ostatní nesly ovûnãené hrábû. Souãástí
prÛvodu byly i velmi oblíbené „ Ïivé snopy „.
Vût‰inou je pfiedstavovali dva mládenci
a dvû dûvãata. Ti si na svÛj odûv na‰ili vrst-
vy slámy, klasy smûfiujícími od pasu nahoru
a opût od pasu dolÛ. Na hlavu si upletli jed-
noduch˘ vûnec z obilí.

Pfied vraty hospodáfiství se povoz s prÛvo-
dem zastavil a Ïneãka nesoucí doÏínkov˘
vûnec zvolala „Panímámo zlatá, otvírejte
vrata, neseme Vám vûnec ze samého zla-
ta!“

Na to se vrata otevfiela a vy‰el hospodáfi
s panímámou, aby si vyslechli obÏínkové
pfiání.

Se srdeãn˘m pfiáním a váÏn˘m vin‰ová-
ním vstoupili jsme do pfiíbytku Va‰eho. Pan-
táto a panímámo, to Vám vin‰ujem, aby Vás
bÛh je‰tû mnohá léta ve zdraví a ãerstvosti
zachovati ráãil, tak abyste ku potû‰ení
a oblaÏení je‰tû hodnû hojnech Ïní poÏívati

mohli.
Uznal˘ hospodáfi neváhal a obdaroval

chasu penûzi a panímáma nabídla chase
obãerstvení.

Veãer se v‰ichni pfiemístili do hospody,
kde byla taneãní zábava. Tu otevfiel prvním
tancem hospodáfi s hospodyní.          adur

DOâESNÁ
Obdobou doÏínek byla po sklizni chmele

„doãesná“. Jejím znakem byl velk˘ vûnec
uvit˘ z chmele a obiln˘ch klasÛ, ozdoben˘
kvûty. Na nûkter˘ch místech b˘val „doãesn˘
vûnec“ dovezen z chmelnice do vsi v slav-
nostním prÛvodu na ovûnãeném voze. Hos-
podyni ozdobili vûncem a hospodáfii popfiáli:

Po sklizuÀku v‰í úrody zaÏili jsme s Vámi
hody. BÛh Vás pfii zdraví zachovej, pokoje
Vám uÏití dej! Chmel je boÏí dar, co k obÏivû
BÛh nám dal.

Vûnec pak byl upevnûn na vysoké tyãi na
dvofie statku. Pod b˘vala pfiipravená bohatá

veãefie. Na stole nesmûlo
chybût pivo, skopová peãe-
nû a koláãe. Pfii této pfiíleÏi-
tosti hospodáfi vyplácel ãe-
sáãÛm jejich zaslouÏenou
mzdu. Za zvukÛ harmoniky
se tanãilo aÏ do rána.

adur
VINOBRANÍ
Vinobraní pfiipadá na obdo-
bí mezi sklizní na polích
a podzimní setbou. V kra-
jích, kde byly vinohrady,
patfiilo vinobraní k nejvût-
‰ím svátkÛ v roce.

Îeny sbíraly hrozny vína do ko‰Û a ty pak
odná‰ely do kádí. Tomu pfiedcházel jeden
prastar˘ zvyk, kter˘ se ãasto do dnes dodr-
Ïuje na JiÏní Moravû. V pfiedveãer svátku
narození Panny Marie (8. 9.) se „zaráÏí
hora“. Hlídaã - hotafi vinohradu nechá ráno
v kostele u zpovûdi posvûtit kytici polních
kvûtÛ.

Poté se odebre do vinohradu, kde nabod-
ne na dlouhé bidlo na jeden konec jablko
a k nûmu pfiiváÏe posvûcenou kytici. Pak vy-
kope jámu a rozdûlá oheÀ, ve kterém spálí
posvûcenou kytici z loÀska. Na to pfiijde sta-
rosta s majitelem vinohradu, tfiikrát obejdou
jámu, pokropí ji svûcenou vodou a pomodlí
se. Modlí se ke sv. Urbanovi - patronovi
v‰ech vinafiÛ. Po modlitbû kaÏd˘, kdo pra-
cuje na vinici, hodí do jámy tfii hrozny vína.
V jámû vztyãí ozdobené bidlo a jámu zahá-
zí. Vztyãené bidlo znamená, Ïe je vinohrad
uzavfien a nikdo do nûj aÏ do vinobraní
nesmí vstoupit.

adur, zdroj www.ceske-tradice.cz 

Pravidelná údrÏba rybníku Kale
17. kvûtna • Stejnû jako kaÏd˘ rok i letos se rohateck˘ rybník Kale doãkal své pravidelné

údrÏby.  Ve spolupráci s Baráãníky a s pomocí místních obyvatel i tûÏké techniky byl rybník
zbaven celoroãního nánosu bláta, kamení a „pefiiny“ sinic. Tato akce, pfii které vÏdy panuje
pfiátelská atmosféra, se v Rohatcích stává tradicí a kaÏd˘ rok se na ní schází spousta oby-
vatel z vesnice. Letos si ãi‰tûní rybníka zpestfiili mal˘m grilem, na nûmÏ opekli v‰e, co si kdo
pfiinesl. 

Nynûj‰í zastupitelstvo si celé léto láme hlavu nad tím, jak rybník udrÏet v takovém stavu,
aby se v nûm dalo bez starostí koupat. Rybník je stfiedobodem celé vesnice a v létû nabízí
‰iroké moÏnosti vyuÏití. Koná se u nûho napfiíklad velmi úspû‰ná Rohatecká Lávka a jezdí
se do nûho koupat i lidé z blízkého okolí. Snad se podafií udrÏet Kale tak, jak slouÏí nyní
i v dal‰ích letech.                                                                                                     H· 
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Labská neckyáda
1. srpna • JiÏ po páté letos vyrazila plavidla vlastnoruãní v˘roby po

fiece Labi z obce Îidovice do Hrobec. 
Labská neckyáda, jeÏ je spoleãenko-kulturnû-sportovní akcí, se

stává rok od roku oblíbenûj‰í a samotné plavby se úãastní ãím dál
více plavidel. Pfiípravu na plavbu nikdo z úãastníkÛ nepodcenil,
nûkdo pracoval na lodi t˘dny dopfiedu, ale na‰la se i posádka, která
se rozhodla sestavit plavidlo den pfied samotn˘m startem, coÏ ne-
mûlo na kvalitu plavidla ani kost˘mÛ Ïádn˘ vliv. 

Pfiíjemn˘m zpestfiením letos bylo odmûÀování plavidel. Îádná
z posádek do konce plavby netu‰ila, Ïe odmûnûny budou plavidla
ãtyfii.

Vítûzi se stali: Nejrychlej‰í plavidlo - Piráti z Texasu • Potopené
plavidlo - Mumie z plavidla Kleopatra • Nejoriginálnûj‰í plavidlo -
bratfii Slimáãkovi, protoÏe jediní mûli na neckyádû jako plavidlo
necky • Poslední plavidlo - Mrazící box Algida, které fiídila sestra
chlapcÛ Slimáãkov˘ch. Ta si cenu útûchy opravdu zaslouÏila. Na
plavidle plula sama a nejvíce se nadfiela. Do cíle dorazila s malou
pomocí hasiãského ãlunu, kter˘ nad celou akcí drÏel profesionální
dohled. Odmûnou posádkám byla láhev sektu a diplom. 

Velk˘ zájem o leto‰ní roãník nepanoval pouze u plavidel a jejich
posádek, ale i na bfiehu. Plavidla po cyklostezce od startu ze Îido-
vic aÏ do cíle v Hrobcích doprovodilo kolem 500 pfiihlíÏejících. U spo-

leãného posezení si v‰ichni sdûlili své záÏitky a poznatky z leto‰ní-
ho roãníku, a je moÏné, Ïe jiÏ vznikaly návrhy na plavidla pro roãník
pfií‰tí.

Za zmiÀovan˘ dozor z vody obû obce dûkují Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ z Roudnice nad Labem. Hasiãi z lodi spoleãnû se záchraná-
fiem kontrolovali posádky plavidel a v pfiípadû potfieby byli pfiiprave-
ni zasáhnout. Pomoc na‰tûstí nikdo nepotfieboval, tudíÏ si i oni uÏili
pohodovou plavbu po fiece.                                                    H·

Rohatecká Lávka
25. ãervence • Letos se Kale doãkala lávky zbrusu nové, tudíÏ ne-

panovaly velké obavy o její pfiekroãení. S velk˘m odhodláním se do
jejího pfiekonání pustil skoro kaÏd˘, kdo se tohoto dne u rybníka na-
skytl. První kolo bylo tzv. zahfiívací, kdy ji pfiekroãily v‰echny dûti,
druhé kolo jiÏ bylo soutûÏní a bûhalo se na ãas. V˘herci byli odmû-
nûni sladkostmi a diplomem. V dal‰í ãásti pfiekraãování se na lávku
vrhli dospûlí. Z dospûl˘ch nikdo lávku nepfiekroãil, av‰ak kaÏd˘ pfied-
vedl naprosto originální kreaci pádu. Po cel˘ den probíhalo nûkolik
dal‰ích akcí a soutûÏí:

Hledání pokladu kapitána RohaÈouse - Cel˘ den se vedl v pi-
rátském duchu. U Kale asi ãtyfii t˘dny rostla pirátská loì kapitána
RohaÈouse, kter˘ v dávn˘ch ãasech ztroskotal na ostrovû Rohan
a ukryl na nûm vzácn˘ poklad. Dûti mûly po cel˘ den za úkol spo-
leãnû získat indicie vedoucích k jeho nalezení. Plnily úkoly, které ne-
byly odmûnûny sladkostmi, ale stfiíbrÀáky a zlaÈáky, kter˘mi na mis-
kách vah bojovaly o poslední indicii. Po celé vesnici bylo ukryto 12
rÛzn˘ch nápovûd, které dûti nacházely pomocí map získan˘ch od
náãelníka FlintavÏitû. K velkému pfiekvapení dospûl˘ch si dûti vedly
velmi dobfie a poslední indicii (kde bylo místo napsáno) ani nepotfie-
bovaly. Aby poklad vykopaly, obdrÏely kárku, lopatu, krumpáã a po-
slední nutné instrukce. Za velkého noãního burácení a vyvolávání
slov slávy si dûti poklad na kárce dovezly -pfied jedenáctou hodinou
noãní.

Putovní Rohaãka - Do soutûÏe o Putovní Rohaãku, která je ne-
dílnou souãástí kaÏdoroãní Rohatecké Lávky, se letos pfiihlásilo cel-
kem 11 soutûÏících. Nejmlad‰ím byl tfiináctilet˘ Tomá‰ Novák ze

sousední vesnice Dolánky nad Ohfií. Vítûzkou se stala Iveta ¤edino-
vá star‰í, která pfii pfiedávání prohlásila: „Chtûli jste napéct, tady to
máte“. SoutûÏe se vÛbec nemûla v plánu zúãastnit, o to vût‰í bylo
její pfiekvapení, kdyÏ se po seãtení hlasovacích lístkÛ dovûdûla, Ïe
v˘hru získává právû ona. Prvenství jí zajistily v˘borné závitky z listo-
vého tûsta plnûné kufiecím masem. Právem si paní ¤edinová ne-
chává recept schovan˘ pod pokliãkou.

Letos poprvé byla odmûnûna první tfii místa. Hlavní cenou byla
nejen jiÏ zmínûná Putovní Rohaãka s ma‰lí, na niÏ se kaÏd˘m rokem
tiskne jméno nové v˘herkynû, ale i pfiedplacen˘ kurz v PraÏském ku-
lináfiském institutu Romana VaÀka. Dal‰í dvû místa byla ocenûna
pánvemi s keramick˘m povrchem. I kdyÏ byl letos poãet soutûÏících
opravdu potû‰ující, doufáme, Ïe v pfií‰tím roce se pfiihlásí soutûÏících
je‰tû více.

Souboj v minifotbalu. - ZápasÛ, které se hrály na „malé“ hfii‰tû,
se zúãastnilo pfiekvapivé mnoÏství lidí. Hrálo se tedy v nûkolika ka-
tegoriích a to jak vûkov˘ch, tak v˘konnostních. 

Jako poslední bod k tomuto dni mi dovolte, abychom podûkovali
v‰em, ktefií se na tomto velmi vydafieném dni podíleli. Velké podû-
kování a velká pochvala patfií panu Pavlu Matouchovi, kter˘ skoro
cel˘ program vym˘‰lel sám. Dále dûkujeme Michalu Fujerovi za v˘-
robu kladiny pfies Kale, v‰em obecním zamûstnancÛm a klubu Ba-
ráãníkÛ za starost o obãerstvení a celkovû v‰em, ktefií se jakkoliv za-
pojili do pfiípravy, organizace nebo pomohli pfii samotné práci
s dûtmi bûhem celého dne.

Rohatecká lávka se na Vás tû‰í i pfií‰tí rok, a to poslední ãerven-
cov˘ víkend. Téma na pfií‰tí rok uÏ máme vybrané, ale prozatím si
ho ponecháme v tajnosti.                                                         H·
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Louãení s prázdninami
Poslední prázdninov˘ víkend byl vyhrazen dûtem a jejich rozlou-

ãení s prázdninami. V Hrobcích byla pro dûti pfiipravena nenároãná
trasa lemovaná fáborky, kde na dûti ãekaly pohádkové postavy,
u kter˘ch plnily rÛzné úkoly. Potkat zde mohly Popelku, ãarodûjnici,
vodníka, ãernoknûÏníka, kocoura
v botách, Veãerníãka a Pipi dlou-
hou punãochu. V‰echny dûti,
které se zúãastnily pohádkové
cesty, dostaly diplom a dáreãky.
Pfiíjemné osvûÏení v parném dni
v‰em pfiichystali hasiãi, ktefií udû-
lali pûnu. Program dûtem zpestfiil
i starosta obce Petr KfiíÏ se sv˘m
sluÏebním psem s ukázkou v˘cvi-
ku vãetnû zadrÏení podezfielého. 

A bohuÏel, jak uÏ to b˘vá,
prázdniny konãí v‰ude. Proto se
i Rohateãtí se‰li na plácku
a u Kale a spoleãnû si uÏili po-
slední prázdninovou nedûli. Spo-
leãnost jim dûlal, tak jako v Hrob-
cích, cviãen˘ policejní pes, kter˘ ukázal, jak zvládá obranu svého
pána. Po ukázce v˘cviku psa na dûti ãekaly soutûÏe, jako napfi. bas-
ketbal nebo petang. Po úspû‰ném ukonãení soutûÏí opût pfii‰la ·a-

velata se sv˘m taneãním vystoupením, do kterého se zapojily ma-
minky, babiãky a dokonce i tatínkové. Jak v Hrobcích, tak i v Rohat-
cích se dûti tû‰ily z nového skákacího hradu, kter˘ na‰e obec za-
koupila. SDH Hrobce si pro dûti pfiipravil pûnu, která se letos oprav-
du povedla. Byla nad˘chaná a dûti i dospûlí si v ní uÏily spoustu le-
grace. Cel˘ den se zakonãil u táboráku, kde se opékaly bufitíky.
V‰em dûtem, které se spoleãnû rozlouãily s prázdninami, pfiejeme
mnoho úspûchÛ v novém ‰kolním roce 2016/2017.              PP,H·

SDH Hrobce 
Hrobeãtí hasiãi letní období tráví pfieváÏnû na soutûÏích. a na‰e

druÏstvo muÏÛ a Ïen si nevede vÛbec zle. MuÏi si v Pfiedonínû zaji-
stili uÏ dva závody pfied koncem titul mistra Podfiipské ligy v katego-
rii TOP. V kategorii ¤ÍP si druÏstvo vede také v˘bornû, tuto tabulku
vede s 94 body. Stejn˘ poãet bodÛ má i nejvût‰í konkurent z okresu
Kladno âernuc. T̆ m tedy bude bojovat o dal‰í titul, coÏ by byl tzv.
double. Jen zmíníme, Ïe v kategorii TOP bûhají muÏi na 3B a v ka-
tegorii ¤ÍP na 2B. Îeny v kategorii TOP soutûÏí na 2B a v kategorii
¤ÍP na 2B s ma‰inou v klidu, aby se poÏární útok li‰il od TOP-ky.

Dûvãata se po ne zrovna úspû‰ném zaãátku v Podfiipské lize po-

Myslivci se pfiipravují na zimu
Poslední zrno z pole první zrno do zásypu.

Toto staré myslivecké rãení je stále aktuální.
V na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách, kde se v pfií-
rodû s obdobím hojnosti stfiídá období ome-
zení potravní nabídky, si volnû Ïijící zvûfi po-
fiizuje zásoby na zimu. 

Proto myslivci od záfií pfiedkládají zvûfii
takzvaná jadrná krmiva, která jsou energe-
ticky vydatná a umoÏní zvûfii vybudovat si
tukové zásoby. Jedná se zejména o jeãmen
pro zvûfi srnãí a zajíce polního. P‰enici pro

zvûfi pernatou, baÏanta obecného a korop-
tev polní. V listopadu vlivem krátkého svû-
telného dne zvûfi pfiejde do úsporného me-
tabolického reÏimu a mnoÏství Ïaludeãní
mikroflóry srnãí zvûfie se zmen‰í aÏ na 1/3.
Proto myslivci omezí pfiedkládání vysoce
energetického jeãmene a zaãínají do krmítek
pfiimíchávat p‰eniãné plevy. P‰eniãné plevy
se vyznaãují vysok˘m obsahem hrubé vlák-
niny na úkor glycidÛ a bílkovin, které by Ïa-
ludky pfieÏv˘kavcÛ v úsporném reÏimu neú-

mûrnû zatûÏovaly a mohlo by docházet
k zánûtÛm. P‰eniãné plevy spoleãnû s voj-
tû‰kov˘m senem se pfiikrmují aÏ do zaãátku
jara, kdy plevy pomáhají srnãí zvûfii a zají-
cÛm ãásteãnû neutralizovat neÏádoucí
kvasné procesy pfii pfiechodu na zelenou
potravu.

Myslivecká spoleãnost Rohatce - Libote-
nice, myslivecky hospodafiící na 1 250 hek-
tarech honební plochy, pofiizuje kaÏdoroãnû
pfied zimou cca 8 tun jeãmene, 5 tun p‰eni-
ce, 50 m3 p‰eniãn˘ch plev a 1,5 tuny vojtû‰-
kového sena.

Mysliveck˘ hospodáfi Petr KfiíÏ 

stupnû zvedají a lep‰í, kdy na závodu v Mûrunicích korunovala svou
snahu v kategorii ¤ÍP rekordem ligy ãasem 19,03s. Nyní druÏstvo
vede celkovou tabulku s 51 body. V závûsu je s 50 body druÏstvo z
âernuce.V TOP-ce se holky v tabulce posouvají smûrem vzhÛru, kdy
pfied dvûma závody je‰tû okupovaly 8. celkové místo. Pfied posled-
ními dvûma závody druÏstvo díky dobr˘m v˘sledkÛm ob˘vá 3. cel-
kové místo s 31 body. 1. místo zatím drÏí Ïeny z Pfiedonína s 35 body
a 2. místo Nové Dvory s 34 body.

Je tedy na na‰ich druÏstvech, jak si povedou v posledních dvou
závodech. V záfií budou na‰i hasiãi uÏ zkou‰et ‰tûstí i v dal‰ích li-
gách, a to v Kru‰nohorské a také Podkozákovské.     Pavel Novák
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Ze Ïivota Cyklobulfu 
V kvûtnu jsme pofiádali jiÏ 7. roãník orientaãního závodu dvojic na

kolech - Bulfodrom. Úãast byla letos pravdûpodobnû díky de‰tivému
poãasí slab‰í, ale na bojovnosti t˘mÛ to nebylo vÛbec znát. V kate-
gorii DD (dáma+dáma) startovaly pouze dvû dvojice. V DM
(dáma+muÏ) se poprvé úãastnily dvû nové dvojice, jedna i s vozí-
kem, kde sedûl vedoucí skupiny, roãní Jáchym. Nejvût‰í bitva byla
tradiãnû v kategorii MM, kde se na prvních tfiech místech sefiadily
t˘my s minimálním rozdílem sebran˘ch kontrol a na‰e dvojice To-
má‰Û skonãila aÏ tfietí.

V ãervnu se konal 3. roãník orientaãního závodu dvojic „Ú‰tûck˘
masakr“. Za Bulfy jela jen jedna dvojice v kategorii MM - Karel a
Fejfy. Poãasí se „vydafiilo“ a byl to opravdov˘ masakr: teplota nad 30
st. a sluníãko praÏilo jak o Ïivot. Nakonec z toho bylo ãtvrté místo v
kategorii i celkovû - to byla nádhera. Sebrali jsme 22 kontrol za 980
bodÛ a do ãasového limitu nám je‰tû zbyly 3 minuty. Najeli jsme cca
80 km a nastoupali 1.800 m. A na závûr jsme je‰tû vyhráli v tombo-
le baterii Svijanského.

Je‰tû v ãervnu se jel 4. roãník orienÈáku „Ztracené kobylky“ v Mla-
doticích u Kralovic (PlzeÀ). Loni byli Ziky s Fejfym ãtvrtí, tak se letos
chystali zaútoãit na bednu. JenÏe zákefin˘ fotbal pfiipravil Zikyho o
úãast. Na‰tûstí mûl ãas i chuÈ ho zastoupit Tomá‰, takÏe úãast BulfÛ
byla potvrzena. Dal‰í dvojice (Karel a Jana) startovala v kategorii
MD+. âekali jsme netrpûlivû na v˘sledky - MD+ byli v poli poraÏe-
n˘ch, ale MM jsou na 3. místû! Gratulace a jen tak dál. V˘sledky:
celkem jelo 133 dvojic - MM skonãili celkovû na 8. místû, MD+ na
70. místû. V kategorii MM jelo 25 dvojic a v MD+ 26 dvojic (my skon-
ãili 15.)

V ãervenci jela Pavla orienÈák „SnûÏnick˘ stratég“ (ve Slavo‰ovû
u Dûãína). MTBO skorelauf na 5 hodin. Jela ve dvojici s Petrem Krej-
ãím a obsadili ve své kategorii 4. místo, jen 20 bodÛ od bedny. Cel-

kem jelo 38 t˘mÛ a celkové 15. místo není vÛbec ‰patné.
V ãervenci se jel uÏ 15. roãník nejvût‰ího orientaãního závodu dvo-

jic v âR - dvoudenního závodu BIKE-ADVENTURE, tentokrát se
startem a zázemím v Monínci u Jistebnice. Za ná‰ klan se závodu
úãastnili: Karel s Janou v MD+, Tomá‰ s Pavlou v MD a tfietí dvojice
se utvofiila tûsnû pfied závodem - Fejfy s Magdou v MD. Fejfy s Mag-
dou skonãili devátí, Tomá‰ s Pavlou 26. v kategorii, kde jelo 67 dvo-
jic. Karel s Janou skonãili 34. z 56 startujících dvojic.

V srpnu startoval Podkrkono‰sk˘ maraton v Lázních Bûlohrad (50
km a nastoupat 850m) a za Bulfy se na start postavil Fejfy s Karlem.
Jelo nás 525 a jak uÏ je leto‰ní léto pravidlem, za sluneãného, hor-
kého dne. Celkovû jsme dojeli: Fejfy na 53. místû a já na 225. místû.
Ve své kategorii (muÏi do 40 let) Fejfy za ãas 2.07 hod obsadil 19.
místo (ze 156 bikerÛ) a já ve své kategorii (muÏi do 60 let) za ãas
2.31 hod 24. místo (ze 64 bikerÛ).                  Karel Landkammer

 
������ ���	
 ��	�������� ����	���	���� ����� 

���	�	� �����������������  ! !"#$% &'"�� 
����������������� (�)���*+�,-�.	����� $%! !"#$% %'/ 
01�	2���, ����������������� ""! !"#$% %'3�� 
����������������� (�45��676.��8 "9! !"#$% #'/ 
����6������ ����������������� %!9!"#$% /'$ 
����������������� (����5��, $"!9!"#$% /'" 
(�7�6��� ����������������� $9!9!"#$% $3'&# 

�

1�����:���� ����������������� "3!9!"#$% $3'&# 
�

����������������� ;(�+���45���	�, &!$#!"#$% $#'$% 
�

01������ ����������������� $#!$#!"#$% $3'## 
�

����������������� (�<��	�6���	8 $=!$#!"#$% $#'$% 
�

����6�����1�2�	�� ����������������� "/!$#!"#$% $/'&# 
�

����������������� 01<����.	�, &$!$#!"#$% $#'$% 
�

(��6�,�>?�	�� ����������������� =!$$!"#$% $/'## 
�

����������������� 017����:��6��8 $/!$$!"#$% $#'$% 
�

����������	�
����������������������� 

������ ���	
 ��	�������� 
����	���	���� 

��������	��.� ��������6��.� 
((�������� ��.@��8 "3!9!"#$% $#'$% $"'&# 
((�������� �	�	� $#!$#!"#$% $#'$% $"'&# 
((�������� -�.	����� "/!$#!"#$% $#'$% $"'&# 
((�������� +�,����� =!$$!"#$% $#'$% $"'&# 

����������	�
�����	���������������	���	���������	�� ���	��	!��	�"#�$��� �����%�" 

Pfiijìte fandit fotbalistÛm
VODNÍK NA STARÉM OH¤I

UÏ je to dávno, co v Litomûfiicích Ïil star˘ rybáfi, kter˘ lo-
víval u ústí starého Ohfie. âasto tam vídával vousatého
muÏíãka celého ‰edivého. Kalhoty ‰edé, ‰ed˘ fráãek,
ãapku ‰edou, vous ‰ed˘ a i ‰ed˘ zamraãen˘ obliãej. ¤e-
zával vrbové pruty a vázal je ve svazeãky. KdyÏ se rybáfi
pfiiblíÏil, potopil se a za chvíli se objevil nad vodou, tfiikráte
zatleskal a zase zmizel.

Rybáfi vÏdy rychle odplul domÛ. Nebylo radno lovit, kdyÏ
se vodník ukázal.                                                  adur

PODZIMNÍ RECEPT HROBECKÉ VLNY...

POVùST Z NA·EHO OKOLÍ...

·VESTKOVÉ KNEDLÍKY
·vestkové knedlíky mají
u nás takovou popularitu, Ïe
se dokonce pofiádají i soutû-
Ïe v pojídání ‰vestkov˘ch
knedlíkÛ. Tradiãním místem,
kde se jiÏ nûkolik let tyto ne-
v‰ední závody konají, jsou Vi-
zovice.
ReceptÛ na zhotovení ‰vest-

kov˘ch knedlíkÛ je tolik, Ïe nelze Ïádn˘ brát za jedin˘
a universální. MoÏná, ale nejãastûj‰í je u Vizovic tûsto
z tvarohu (250g), strouhanky (z cca 1,5 housky), vajec (1
ks), a cukru (2 lÏíce) a ‰petky soli. Z ingrediencí pfiipravíte
jemné tûsto, které na hladké mouce vypracujete a vytvofií-
te váleãek, kter˘ rozkrájíte na stejnû velké kousky. Ty pak
plníte vypeckovan˘mi ‰vestkami a tvofiíte knedlíky, které
vafiíte deset minut. No, a pak uÏ je jen na Vás, ãím si pravé
‰vestkové knedlíky ozdobíte, posypete a polijete. Nezb˘vá
uÏ nic jiného, neÏ popfiát dobrou chuÈ!                   adur

OBECNÍ Ú¤AD HROBCE • Ke Hfii‰ti 14, 41183 Hrobce
PSâ 416 848 023 • www.hrobce.cz, info@hrobce.cz
Úfiední hodiny: úter˘ a ãtvrtek: 18:00-19:00
Pracovní doba: pondûlí aÏ ãtvrtek: 8:00-15:00 pátek: 8:00-13:00
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Návrh na usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hrobce,
konaného dne 27.8. 2015, od 18 hodin. v knihovnû v Rohatcích
Pfiedsedající z prezenãní listiny pfií-

tomnosti ãlenÛ zastupitelstva (pfiíloha

ã.1) konstatoval, Ïe je pfiítomno 5 z 9

takÏe zastupitelstvo je usná‰ení

schopné dle § 92 zákona o obcích.

Zastupitelstvo schvaluje:

■ Projednání a schválení vyhlá‰ky obce

2/2015 o stanovení systému komunitního

kompostování na území obce HROBCE.

Navrhovaná vyhlá‰ka upravuje systém

komunitního kompostování v obci kde do-

chází k úpravû a následnému zpracování

rostlinn˘ch zbytkÛ na zelen˘ kompost.Ko-

munitní kompost v Hrobcích na pozemku

p.ã. 476/9 bude provizornû oplocen zele-

nou textilii. V Rohatcích bude kompost na

pozemku p.ã. 589/2 to je v lokalitû Pod

Skalou. V souãasnosti se toto umístûní

jeví jako nejdostupnûj‰í. V pfiípadû realiza-

ce v˘stavby RD poblíÏ kompostu bude ko-

munitní kompostárna pfiemístûna jinam.

Návrh vyhlá‰ky ã. 2/2015 je pfiílohou ã. 1.

Schváleno 5 hlasÛ pro

■ Projednání a schválení zámûru pro-

deje vodního díla kanalizace Hrobce.

V souladu se smlouvou o pfiedfinancová-

ní v˘stavby kanalizace v Hrobcích ze

dne 24.7.1997 uzavfienou mezi obcí

Hrobce a âeskou vodárenskou spoleã-

ností a.s. Navrhuji toto vodní dílo odpro-

dat SVS a.s.. Smlouva o pfiedfinancová-

ní pfiíloha ã. 2. Kupní smlouva pfiíloha ã.

3. Soupis vodohospodáfiského majetku

pfiíloha ã. 4. Soupis umístûní vodohospo-

dáfiského majetku pfiíloha ã. 5. Situace

pfiíloha ã. 6. Situace vãetnû II. a III. etapy

pfiíloha ã. 7.

Schváleno 5 hlasÛ pro

■ Projednání a schválení zmûny projek-

tu multifunkãního hfii‰tû v Hrobcích. Návrh

na zmûnu umístûní multifunkãního hfii‰tû

v Hrobcích vychází z dohody mezi obcí

a SK Hrobce, kter˘ souhlasí s dodatkem

ke smlouvû o financování nákupu pozem-

ku p.ã. 609/14 KÚ Hrobce ze dne

30.1.2008. Projekt multifunkãního hfii‰tû

bude pfiesunut na pozemek 609/14 z dÛ-

vodu u‰etfiení pozemku 633/1 KÚ Hrobce

a jeho dal‰ího sportovního vyuÏití. (napfi.

fotbalové hfii‰tû pro pfiípravku) Náklady na

zmûnu projektové dokumentace odhaduje

zhotovitel do 10 tis. Kã. Dodatek ke

smlouvû v pfiíloze ã. 8. Snímek pfiemístûní

v pfiíloze ã. 9. 

Schváleno 5 hlasÛ pro

■ Projednání a schválení poskytnutí

pfiíspûvku na opravu kaple v Rohatcích.

Navrhuji pfiispût finanãní ãástku 30 tis. Kã

¤ímskokatolické farnosti v Doksanech na

opravu kaple v Rohatcích. Tento dar bude

poskytnut na základû darovací smlouvy.

Schváleno 5 hlasÛ pro

■ Projednání a schválení chybného zá-

pisu bodu ã. 5 ze zasedání 7/2015.

V bodû ã. 5 ze zasedání ã. 7/2015 bylo

hlasováno pomûrem 3 pro 2 proti z celko-

vého poãtu 9 zastupitelÛ tudíÏ tento zámûr

nebyl schválen. Po mylném zápisu usne-

sení nedo‰lo k Ïádnému právnímu aktu,

kter˘ by byl v rozporu s hlasováním

a návrh prodeje je tedy neschválen.

Schváleno 5 hlasÛ pro

■ Projednání a schválení chybného zá-

pisu bodu ã. 3 ze zasedání 8/2015.

V bodû ã. 3 ze zasedání 8/2015 bylo hla-

sováno 4 pro 1 se zdrÏel z celkového

poãtu 9 zastupitelÛ tudíÏ tento bod nebyl

schválen. Proto navrhuji zastupitelstvu

obce schválit závûreãn˘ úãet hospodafie-

ní obce za rok 2014 a na doporuãení fi-

nanãního v˘boru dále postupovat dle

zprávy z forenzního auditu. Zpráva fi-

nanãního v˘boru a závûreãn˘ úãet v pfiílo-

ze ã. 10.

Schváleno 5 hlasÛ pro

■ Projednání a schválení úkonÛ souvi-

sejících se zmûnou územního plánu obce.

Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním

vyhotovení projektové dokumentace

zmûn v územním plánu. Osoba povûfiená

jednáním se zhotovitelem zmûn je staros-

ta obce.

Schváleno 5 hlasÛ pro

■ Projednání a pfiípadné schválení ná-

vrhu na uzavfiení nájemní smlouvy na

vodní dílo - vodovodní fiad Pod Skalou.

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavfiením

nájemní smlouvy na vodní dílo - vodovod

Pod Skalou s provozovatelem SVS a.s..

Podpisem smlouvy v souladu s vlastnick˘-

mi právy obce k v˘‰e jmenovanému vod-

nímu dílu, zastupitelstvo obce povûfiuje

starostu obce Bc. Petra KfiíÏe.

Schváleno 5 hlasÛ pro

■ DISKUZE

Pan Jindfiich Jiránek: dotaz na prÛ-

jezdnost komunikace vedoucí na kopec

Bulf z dÛvodu v˘sadby dubÛ v rámci pro-

jektu vycházková stezka na kopec Bulf.

Odpovûì starosta obce: vysázené duby

se nacházejí na pozemku pana Ing.

Matka. V souãasnosti je vût‰ina tûchto

stromÛ uschlá. V pfiípadû ‰patné prÛjezd-

nosti komunikace, která slouÏí jako pfiístu-

pová komunikace k zemûdûlsk˘m pozem-

kÛm lze dle nového obãanského zákoníku

poÏádat majitele sousedního pozemku

o odstranûní tûchto stromÛ.

Paní Nerglová: pfiipomínka na nutnost

bezbariérového pfiístupu na po‰tu v Hrob-

cích. Starosta: nechá chodník u po‰ty

upravit.

Pan Kleibl RosÈa: dotaz na moÏnost

posunutí trasy rychlodráhy (Praha - Berlín)

dále od obce. Starosta obce: budu se in-

formovat na MûÚ v Roudnici nad Labem

a zjistíme moÏnosti tohoto oddálení.

Pan Kleibl RosÈa: upozornil na díru ve

vozovce pfied jeho domem ãp. 21. Staros-

ta obce: tomto stavu vyrozumí SUS -

správce komunikace.

Pan Jindfiich Jiránek: dotaz na sekání

trávy v soukromém lesoparku pana Matka

v Hrobcích. Starosta obce: park byl pose-

kán jednou. V budoucnu se starosta obce

pokusí uzavfiít dohodu s vlastníky parku

na zpÛsobu kompenzace nákladÛ na se-

kání.

Zastupitelka Paní Alena ëuri‰ová tlu-

moãila dotaz pana Otto Soukupa na opat-

fiení proti stálému zápachu kanalizace

v Hrobcích. Starosta obce: dnes zastupi-

telstvo obce schválilo odprodej kanalizace

Hrobce do majetku SVS a.s., která poãítá

s investicemi do opatfiení proti zápachu,

kter˘ vznikl pfiipojením kanalizace Rohat-

ce na fiad v Hrobcích. Obec bude bude

s SVS na odstranûní zápachu spolupraco-

vat.

■ Závûr

Zasedání bylo ukonãeno v 18:45 hodin.

Na zasedání bylo pfiítomno 8 obãanÛ.

Pfiílohy jsou k nahlédnutí na Obecním

úfiadu.
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Inzerujte v Hrobecké vlnû!

Pro obãany Hrobec a Rohatec

je fiádková inzerce podle poãtu

zájemcÛ zdarma.

V pfiípadû zájmu se obraÈe na

Obecní úfiad


