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Slovo starostky
Je to uÏ devût mûsícÛ, co jste mû zvolili do zastupitelstva a já se

stala starostkou. Bylo to 9 mûsícÛ velmi tûÏkého období, kdy jsem
postupnû zji‰Èovala, Ïe zmûna k lep‰ímu nebude tak jednoduchá, jak
jsem vûfiila. B˘t v ãele obce je tûÏká práce, ve které je potfieba na-
vazovat na rozjeté projekty, studovat, co a jak funguje a nefunguje,
fie‰it kaÏdodenní provoz, ale i dlouhodobé problémy, nacházet ideál-
ní fie‰ení s ostatními zastupiteli a zároveÀ se snaÏit neztrácet nad-
hled, víru v to, Ïe dokáÏeme v‰e udûlat pro obec co nejlépe a vy-
hnout se bojÛm, které v obci bohuÏel probíhaly a stále probíhají. 

Jedním z m˘ch cílÛ bylo pravidelnû a ãasto informovat o v‰em, co
dûláme. Je mi moc líto, Ïe jsem na to nena‰la dostatek ãasu,
a i proto jsme vynechali první jarní Hrobeckou Vlnu. Jsem aspoÀ
k dispozici osobnû na úfiadû, obãas pí‰i zprávy na facebook obce
a ráda mluvím s k˘mkoli, kdo mû osloví. Mrzí mû, kdyÏ se dozví-
dám, jak nûktefií místní mluví za m˘mi zády a lÏou - snad mÛÏe b˘t
dÛvodem to, Ïe se na úfiadû nachází hodnû kostlivcÛ, které by nûk-
tefií lidé rádi hodnû hluboko zakopali. Mrzí mû to proto, Ïe v‰echnu
práci dûláme s Petrou Pefiinovou tak, abychom se za sebe nemu-
sely stydût, aby se za nás nemusely stydût na‰e dûti a abyste se za
nás nemuseli stydût ani vy. Mrzí mû, Ïe to znamená b˘t nûkter˘m
lidem trnem v oku. 

V této Vlnû se pokusíme alespoÀ struãnû popsat nûkteré klíãové
projekty, které fie‰íme - aÈ uÏ jde o uzavfiení po‰ty, zmûnu provozo-
vatele místní hospody, stále problematickou kanalizaci, opravu hfibi-

tovní zdi v Libotenicích nebo nefunkãní plyn v nové ãtvrti v Rohatcích.
Je spoustu vûcí, které mû tíÏí a dûlají starosti, ale mám velkou ra-

dost napfiíklad z toho, jak se místní rohateãtí i hrobeãtí starají o oba
pomníky padl˘m, mûní kytiãky ve váze a zalévají truhlíky. Velmi mû
tû‰í i to, jak dobfie fungují obû knihovny a s jak˘m nad‰ením na‰e
knihovnice Míla Kleiblová a Vûra Jaborová pfiipravují aktivity pro dûti.
Velké zásluhy mají také na‰i kronikáfii - Petra Pefiinová a Petr Zika,
kroniky jsou cenn˘m zdrojem informací. BaráãníkÛm, hasiãÛm
a v‰em, ktefií pfiispívají k pfiíjemnûj‰ímu Ïivotu v na‰í obci, moc dû-
kuji. Vím, Ïe to není vÏdy snadné. 

Budu moc ráda, kdyÏ nám dáte vûdût, k jak˘m tématÛm se chce-
te dozvûdût víc. Probrat je mÛÏeme i na zasedáních zastupitelstva,
nebo se jim mÛÏeme více vûnovat v dal‰ích vydáních Vlny.

Dûkuji v‰em za podporu, Katefiina Hlaváãová

Pokud vám nechodí informaãní SMS, pfiihlaste se do oficiální-
ho Infokanálu Hrobce. Uãinit tak mÛÏete pfiímo na stránkách
obce www.hrobce.cz nebo osobnû na OÚ Hrobce. 

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY 
Nûkolikrát se bohuÏel stalo, Ïe se obãané obrátili se sv˘m

problémem ãi dotazem na nûkterého ze zastupitelÛ, ale infor-
mace se na úfiad i pfies jejich uji‰tûní nedostala. Obracejte
se proto vÏdy také na starostku ãi místostarostku - aÈ uÏ mailem
na starosta@hrobce.cz, telefonem (777 844 087 K. Hlaváãová,
603 850 825 P. Pefiinová) ãi osobnû na úfiadû v Hrobcích.

Úfiední hodiny 
Pondûlí .........................................08:00 - 15:00 hodin
Stfieda...........................................08:00 - 15:00 hodin
âtvrtek ..........................................18:00 - 19:00 hodin

V˘zva (nejen) v‰em rohateck˘m
JelikoÏ nám aktuální stav rybníka neumoÏÀuje zorganizovat

tradiãní Rohateckou lávku, hledáme její alternativu. Potfiebuje-
me k tomu v‰echny místní s dobr˘mi nápady, ktefií se chtûjí za-
pojit a udûlat nûco pro dûti a své spoluobãany. Sestaví nûkdo
fotbalové ãi jiné t˘my? Nûjaké klání pro dûti? Jakou hudbu
byste rádi? Lávku na sucho pfiipravíme, s ostatním potfiebujeme
pomoci. 

PfiedbûÏn˘ termín akce je 24. srpna, první schÛzka organi-
zaãního t˘mu je v pátek 26. ãervence od 19 h v klubovnû
u BaráãníkÛ. Pfiijìte nám fiíct své návrhy. Dûkujeme.

Petra Pefiinová

Pfiehled obecních akcí do konce roku
27. 7. Spaní pod stany pro rodiãe s dûtmi Hrobce
3. 8. Neckyáda spoleãnû se Îidovicemi Hrobce

24. 8. Alternativa Lávky v Rohatcích Rohatce
1. 9. Ukonãení prázdnin Hrobce
7. 9. Vítání obãánkÛ Rohatce
záfií âtení a tvofiení v knihovnû Hrobce

26. 10. D˘Àování Hrobce
fiíjen âtení a tvofiení v knihovnû Hrobce

listopad Setkání seniorÛ Hrobce + Rohatce
listopad Malování perníãkÛ Rohatce
listopad V˘roba ozdob na stromeãek Hrobce + Rohatce
17. 11. Pfiipomínka 17. listopadu Hrobce + Rohatce
30. 11. Zpívání u stromeãku Hrobce + Rohatce

prosinec âtení a tvofiení v knihovnû Hrobce
1. 12. Mikulá‰ská besídka Hrobce

11. 12. âesko zpívá koledy Hrobce + Rohatce

Program akcí se mÛÏe zmûnit. O aktuálních akcích se mÛÏete vÏdy
dozvûdût na webu a facebooku obce.

PLÁNOVANÉ AKCE SPOLKU PRO LEP·Í BUDOUCNOST
srpen ‰vestkování

záfií ofií‰ková slavnost
listopad spolupráce na pfiipomínce k 17. listopadu

SMS INFORMAâNÍ 
KANÁL OBCE
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Proã jsou starostka
i místostarostka
z jedné kandidátky

S mnoh˘mi jsem se na toto téma jiÏ ba-
vila, ale vím, Ïe se hodnû lidí stále nedo-
zvûdûlo, jak se stalo, Ïe starostou není
Petr KfiíÏ, kter˘ volby vyhrál, a proã jsou
starostka i místostarostka z jednoho usku-
pení. Kandidátka Petra KfiíÏe získala 4
mandáty, má kandidátka 3 a kandidátka
Lubo‰e Matka 2. UÏ od zaãátku jsme ne-
chtûli vstupovat do Ïádné koalice, vûfiili
jsme, Ïe se napfiíã zastupitelstvem shodne-
me na dÛleÏit˘ch projektech a v‰ichni
budou dle svého nejlep‰ího vûdomí a svû-
domí pracovat ku prospûchu obce a zastu-
pitelstvo bude zcela funkãní.

Mûli jsme dohromady nûkolik schÛzek
a fie‰ili jsme moÏné varianty. Petr KfiíÏ se
nemohl kvÛli sluÏebnímu zákonu stát sta-
rostou, coÏ avizoval jiÏ pfied volbami.
O tuto pozici nemûl zájem ani nikdo dal‰í,
a tak jsme se pomûrnû rychle domluvili na
tom, Ïe se o tuto pozici budu na zasedání
ucházet. Mûla jsem své obavy, mÛj t˘m mû
k tomu povzbuzoval uÏ dlouho pfied volba-
mi, ale vûdûla jsem, Ïe to nebude snadná
práce. Bála jsem se osobních útokÛ, které
v obci známe z minulosti. 

KvÛli pfiede‰l˘m zku‰enostem jsme se
domluvili, Ïe bude starosta uvolnûn˘
a místostarosta bude mít jen minimální
úvazek. Aãkoli bylo jasné, Ïe i tato pozice
bude nároãná, nebyl o ni i kvÛli niÏ‰í fi-
nanãní odmûnû velk˘ zájem. Je‰tû v den
zasedání zastupitelstva nebylo jasné, jak
v‰e dopadne, jelikoÏ ãást zastupitelstva
zastávala názor, Ïe by starosta mûl fiídit
Hrobce a místostarosta Rohatce, aby si
nelezli do zelí. Já si takovou práci nedo-
vedla pfiedstavit, byla zcela v rozporu
s mou snahou nás spojit dohromady a pra-
covat pro v‰echny obãany stejnû, chtûla
jsem práci rozdûlit dle kompetencí a ne dle
geografie. Nakonec jsme se domluvili, Ïe
pro fungování obce bude nejlep‰í, kdyÏ po-
zici místostarosty bude mít Petra Pefiinová,
která jiÏ udûlala pro obec ve svém volném
ãase spousty práce, ví toho o fungování
obce hodnû a nejen já, ale i celé zastupi-
telstvo a v‰ichni spoluobãané se na ni
mohu plnû osobnû i profesnû spolehnout.
Tyto dohody byly na ustavujícím zasedání
Zastupitelstva obce jednomyslnû schvále-
ny.

Nûktefií zastupitelé pr˘ ale údajnû pfie-
m˘‰lí o zmûnû, pr˘ by rádi ve vedení obce
nûkoho jiného. Nevím, zda je to proto, Ïe
podle nich dûláme svou práci ‰patnû (nic
konkrétního nám nevyt˘kají), nebo proto,
Ïe nûco ‰patnû udûlali ãi dûlají oni a ne-
chtûjí, aby se to fie‰ilo. Zaãátky byly a jsou
hodnû tûÏké, fiadu vûcí konzultujeme s od-
born˘m dozorem na Ministerstvu vnitra
a s právníky, aby v‰e bylo dle zákona a tak,
jak má b˘t a za svou a Petry prací si pevnû
stojím a budu ráda, pokud nám své pfiípad-
né pfiipomínky kdykoli fieknete.              KH

Co se nám zatím povedlo nebo nepovedlo
Od nástupu do úfiadu zabírá nejvíce

ãasu papírování, kdy se snaÏím ke kaÏ-
dému projektu dohledávat ve‰keré infor-
mace, abych mohla navázat na minulé
vedení obce a abych mohla nûkteré vûci
fie‰it a napravovat. Aktuálnû mám rozpra-
covány napfiíklad tyto projekty: 

KD V HROBCÍCH
Krom fie‰ení zmûny provozovatele celého

objektu, o ãemÏ se doãtete podrobnûji na na
stranû 5, bylo potfieba zajistit i zkolaudová-
ní 1. patra a terasy KD. BohuÏel za 12 let
ani jeden starosta kolaudaci nezahájil.
Navíc zde dlouhodobû zatéká do celého ob-
jektu a uvnitfi jsou praskliny. Spolupracuji
s projektantkou, architektem a se statikem
na odstranûní tûchto závad a úpravû vnitfi-
ních prostor. Novû budou v‰echny prostory
krom pronajaté hospody zcela v rukou obce.
Je‰tû nás ãeká oprava parket, elektroinsta-
lace, vzduchotechniky a stfiechy, zateplení
budovy a také dovybavení kuchynû a sálu.

FOTBALOVÉ KABINY
Do konce loÀského roku musela probûh-

nout kolaudace zateplení a v˘mûny otopné-
ho systému fotbalov˘ch kabin, které bylo
pfievzato od stavební firmy koncem srpna.
Kolaudace probûhla úspû‰nû, ale pfii té pfií-
leÏitosti jsem mimo jiná pochybení zjistila,
Ïe dlouhodobû zatéká stfiechou do kabin,
coÏ se minulé vedení obce rozhodlo nefie‰it.
Tím hrozí znehodnocení investice ve v˘‰i
2,5 mil. Kã a v pfiípadû vût‰ích de‰ÈÛ i pro-
valení sádrokartonov˘ch stropÛ a moÏnost
ohroÏení nejen majetku obce, ale hlavnû
i ÏivotÛ, kdy kabiny vyuÏívají zejména hasiãi
pfii tréninku dûtí. PoÏádala jsem o dotaci
z programu POV Krajského úfiadu Ústecké-
ho kraje, ale dotaci bohuÏel nebylo vyhovû-
no z dÛvodu, Ïe v pfiedchozích tfiech letech
jsme od Krajského úfiadu nûkolik dotací zís-
kali, takÏe pfiednost mají obce, jejichÏ Ïá-
dosti o dotace nebyly v minul˘ch letech ús-
pû‰né. ZvaÏuji i prozatimní opravu svépo-
mocí. Je potfieba také vyfie‰it ne zcela
funkãní zabezpeãení, obnovit lavice, opravit
pfiístfie‰ek a zajistit vybavení kiosku.

VYUÎITÍ FOTBALOVÉHO H¤I·Tù
Aktuálnû máme krásné velké hfii‰tû, ale

málo sportovcÛ. Jsme rádi, Ïe hfii‰tû vyuÏí-
vá SDH Hrobce pro trénink dûtí. SnaÏíme se
také hfii‰tû pronajímat - napfiíklad tu byli dis-
kafii z âeské asociace létajícího disku, SDH
Pfiedonín, Armex Dûãín a malí fotbalisté z Li-
tomûfiic.

MULTIFUNKâNÍ H¤I·Tù
Od zaãátku kvûtna je na‰e multiFUNKâNÍ

hfii‰tû zas o nûco funkãnûj‰í. Dobrovolníci,
ktefií se rekrutovali z fiad aktivních uÏivatelÛ
hfii‰tû, zv˘‰ili ochrannou síÈ tak, Ïe uÏ není
nutné pfieru‰ovat hru bûháním pro míã do
okolních polí. Dûkuji tímto v‰em, ktefií se ne-
zalekli v˘‰ky ani nepfiívûtivého poãasí
a obûtovali dvû soboty pro dobrou vûc.

V‰em, ktefií by rádi sportovali a multi-
funkãní hfii‰tû vyuÏili, pfiipomínám, Ïe na

webu obce je rezervaãní formuláfi, kde si
jednodu‰e hfii‰tû zarezervujete. Klíãe
jsou k dispozici u M. ¤ípy, H. Klímové
nebo u K. Hlaváãové, kontakty najdete na
webu pod rezervaãním formuláfiem.

Aktuálnû fie‰íme i dal‰í rozvoj hfii‰È
v Hrobcích i Rohatcích. V plánu mám wor-
koutová hfii‰tû, v Rohatcích bych ráda vyfie-
‰ila ideální prostor na vût‰í hfii‰tû, kter˘ ne-
naru‰í krásnou historickou náves a bude
v bezpeãném prostfiedí pro dûti.

M· V ROHATCÍCH
V polovinû ãervence byly pfiedány klíãe od

M· v Rohatcích, aby mohla b˘t zapoãata re-
konstrukce zahrady. Terénní úpravy pro-
bûhnou o prázdninách a v˘sadba rostlin
a stromÛ zaãne aÏ na podzim. V souvislosti
s v˘sadbou musíme zajistit i závlahu pro rost-
liny, proto bude zároveÀ s terénními úprava-
mi zapu‰tûna nádrÏ na de‰Èovou vodu. Bo-
huÏel nemÛÏeme ãerpat dotace z programu
De‰Èovka pro obce, jelikoÏ tento program vy-
Ïaduje minimální ãerpání 200 tis. a 50 tis.
spolufinancování s tím, Ïe z dotace nelze
ãerpat náklady na vedení vody a ãerpadlo.
Pfiedpokládáme, Ïe na‰e investice do nádrÏe
na de‰Èovku bude ãinit ménû. Nabízí se zde
i moÏnost vyfie‰it zalévání mal˘m jezírkem,
do kterého by byla svedena voda z celé stfie-
chy budovy, ale to je je‰tû pfiedmûtem disku-
zí s odborníky a posléze zastupiteli. Na re-
konstrukci zahrady získalo minulé zastupitel-
stvo dotaci v loÀském roce. Rádi bychom ve
‰kolce je‰tû zrekonstruovali kuchyni a opra-
vili sál a zadní místnosti v pfiízemí.

KALE
Ráda bych brzy zapoãala hlub‰í debatu

o rekonstrukci Kale, aby se z nûj stala co
nejfunkãnûj‰í a nejhezãí ãást rohatecké
návsi. Rádi bychom sly‰eli návrhy, jak byste
si budoucnost rohateckého Kale pfiedstavo-
vali vy. Plánujeme spoleãné setkání, kde by-
chom mohli v‰echny námûty prodebatovat. 

NÁDRAÎNÍ SKLAD
Vloni obec od âesk˘ch drah koupila spo-

leãnû s okolními pozemky i nádraÏní sklad.
Bylo zde více navrhovan˘ch variant, jak
sklad vyuÏít, napfiíklad jako sbûrn˘ dvÛr s tfií-
dírnou odpadu nebo hasiãárnu. Ráda bych,
aby objekt slouÏil hasiãÛm jako garáÏ
a sklad techniky. Nyní mají hasiãi techniku,
která se nevejde do stávající hasiãárny,
a proto je garáÏovaná ve skladech b˘valého
OSANu, kde za ni má obec platit nájem.
V souãasné dobû fie‰ím s projektantem jak
nejlépe vyuÏít prostor skladu z dÛvodu spl-
nûní zákonn˘ch norem a také moÏnost zís-
kat na projekt dotace.

ENERGIE, POJI·TùNÍ 
A DAL·Í NÁKLADY OBCE

SnaÏím se sledovat a vyhodnocovat spo-
tfiebu energií ve v‰ech obecních budovách
a dûlat opatfiení k jejich úspofie. Mám radost,
Ïe se nûkteré spotfieby energií znaãnû sníÏi-
ly, je‰tû by ale bylo vhodné kompletnû zatep-
lit klubovnu baráãníkÛ, obecní úfiad a obchod.
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Provedla jsem také revizi pojistn˘ch
smluv a zjistila, Ïe nebyl v‰echen obecní
majetek poji‰tûn nebo byl takzvanû podpo-
ji‰tûn, tzn. v pfiípadû ‰kody bychom nedo-
stali odpovídající finanãní hodnotu majetku.
Mezi problematické patfiilo napfi. poji‰tûní
KD nebo cyklostezky. Proto jsem oslovila
nûkolik poji‰Èovacích spoleãností, které nám
zpracovali nabídku. Z nich jsem zjistila, Ïe
ani jedna poji‰Èovna nedokáÏe pojistit obec-
ní majetek tak, aby byly kryty v‰echny ‰kody
na majetku obce. Oslovila jsem tedy nezá-
vislého poji‰Èovacího makléfie, s kter˘m
jsem definovala poÏadavky na poji‰tûní
a nyní ãekáme na nabídky, z nichÏ nejvhod-
nûj‰í vybere zastupitelstvo obce. Také se
aktuálnû vûnujeme revizi odvozu odpadÛ,
ke kter˘m najdete víc dále ve Vlnû.

KANALIZACE ROHATCE
Nûkolik vrásek mi pfiidûlal i nedokonãen˘

v˘tlak rohatecké kanalizace. Jednáme o v˘-
bûru a schválení varianty, kudy v˘tlak pÛjde
a i o opatfieních, které by mohly vést ke
zmírnûní zápachu. Tomuto rozsáhlému pro-
jektu se budeme vûnovat v nûkteré z dal‰ích
Vln a urãitû bude tématem i mnoha nadchá-
zejících zasedání zastupitelstva.

NEFUNKâNÍ PLYN
Situace v Rohatcích Pod Skalou je asi

nejsloÏitûj‰í pfiípad, kter˘ fie‰ím. Je k tomu
hodnû dokumentÛ, které jsem proãetla
a pfiedala právníkovi... Napfiíklad jsem zjisti-
la, Ïe se nefie‰ily nûkteré dokumenty zasla-
né do datové schránky, takÏe nûkteré vûci
jen stály. Pfiitom tam celou dobu Ïijí lidé,
ktefií kvÛli tehdej‰ím chybám nemají plyn.
Nûktefií s komplikacemi poãítali od zaãátku
a topení tak mají zatím zaji‰tûné jinak. Vloni
se prodalo dal‰ích deset parcel, nûkolik lidí
jiÏ má stavební povolení a pfiitom tfieba ty
plynové budky jsou polámané a zarostlé,
takÏe nikdo nechce provést tlakovou zkou‰-
ku, která je potfieba ke spu‰tûní plynu.
Budky by se sice daly opravit, ale zas je ne-
jasné, ãí vlastnû jsou. Firma Infinex a.s.,
která v roce 2008 koupila od obce pozemky
za 6,6 Kã/m2, chce nyní obci ony pfiípojky
prodat, pfiiãemÏ se zdá, Ïe uÏ je jednou pro-
dala souãasn˘m vlastníkÛm parcel. A po-
dobn˘ch divností je Pod Skalou nûkolik.

OSVùTLENÍ V ROHATCÍCH
V loÀském roce obdrÏela Obec Hrobce

dotaci od Ústeckého kraje ve v˘‰i 50 000 Kã
na zpracování projektu vefiejného osvûtlení
v Rohatcích, jehoÏ souãástí bylo i zaji‰tûní
stavebního povolení. To je v souãasné dobû
v procesu, kaÏd˘m dnem oãekávám rozhod-
nutí. Projekt stál 80 000 Kã. Nevím, do jaké
míry byl projekt konzultován s místními, kaÏ-
dopádnû to mám v plánu sama udûlat. Sou-
ãástí projektu je i rozpoãet, kter˘ pfiedpoklá-
dá 3,5 mil. Kã, pfiiãemÏ zatím jedinou moÏ-
ností podpory byl program Efekt, kter˘ mûl
ale uzávûrku v fiíjnu 2018, tedy pfied tím, neÏ
jsem se stala starostkou. Do toho celého mi
je‰tû vstoupil âEZ a jeho pfiíslib pokládky
elektfiiny do zemû v roce 2024 a tedy i moÏ-
nost obû akce spojit v jedno kopání. Zajímá
mû názor vás místních, proto mû prosím ne-

váhejte oslovit. V pfiípadû zájmu mÛÏeme na
dané téma domluvit i speciální setkání.

SILNICE A CHODNÍKY
Pfii kontrole stavu silnic, které máme

jako obec spravovat, jsem zjistila, Ïe je po-
tfieba opravit silnici Pod Bulfem, ulice Krátká
je také bez asfaltu. V rámci oprav SUS
(Správy a údrÏby silnic) je nutné zajistit
opravu asfaltu u zastávky v Hrobcích a také
se propadá silnice u kanálu na Hlavní ulici,
kde nás ãekají i opravy chodníkÛ. Ty jsou
spojené se stále nedofie‰enou úpravou ka-
nalizace. V Rohatcích budeme fie‰it napfií-
klad opravu a v˘stavbu chodníkÛ s odvod-
nûním Na Kopeãku a v ulici Roudnická.
V Rohatcích je také potfieba fie‰it odvod
sráÏkové vody po celé obci.

JiÏ nûkolik mûsícÛ pracuji i na úpravû do-
pravního znaãení v obou obcích a vybudo-
vání bezpeãnostních signalizaãních zafiízení
na vjezdu do obcí. Snad se nám v‰em uleví,
kdyÏ vozy budou projíÏdût men‰í rychlostí. 

DOTACE 
Jsem ráda, Ïe se povedla spolupráce na

Ïádostech o dotace pro SDH (SdruÏení
dobrovoln˘ch hasiãÛ) a JPO (Jednotka po-
Ïární ochrany) Hrobce na dodávku urãenou
k evakuaci osob pfii Ïiveln˘ch pohromách,
která se nyní vyrábí, a vybavení na‰í v˘jez-
dové jednotky. Îádostem bylo vyhovûno
a hasiãi dotace obdrÏeli. I my jako obec
jsme finanãnû pfiispûli darem pro finanãní
spoluúãast v projektu urãeném mal˘m hasi-
ãÛm, o nûjÏ si Ústeck˘ kraj zaÏádalo samo
SDH.

Velmi mne potû‰ilo, Ïe na ‰kolní rok
2018/2019 vy‰la Ïádost o dotaci (‰ablony)
na ‰kolního asistenta pro M· v Rohatcích.
·kolka má kapacitu 24 dûtí, na v˘jimku
schválenou zastupitelstvem zde mÛÏe b˘t
pfiihlá‰eno 28 dûtí. Leto‰ní rok bylo 7 pfied-
‰kolákÛ, ktefií po prázdninách nastoupí do
‰kol. K zápisu pfii‰lo více dûtí neÏ bylo vol-
n˘ch míst, takÏe nemohlo b˘t vyhovûno
v‰em a v‰echny dûti pfiijmout. Pfií‰tí ‰kolní
rok bude situace o tro‰ku lep‰í, pfied‰kolákÛ
by mûlo b˘t 15.

Mezi posledními jsem podala Ïádost o do-
taci do Programu pro podporu odpadového
hospodáfiství obcí v Ústeckém kraji na
nákup interiérov˘ch a exteriérov˘ch ko‰Û
na tfiídûn˘ odpad. A to do a ke kabinám,
obecnímu úfiadu, kulturnímu domu, Klubu
baráãníkÛ a pfiízemí ‰kolky. Toto jsou místa,
kde se kumuluje více lidí, vzniká spousta od-
padu a kde se moc netfiídí. 

ÚZEMNÍ PLÁN
PrÛbûÏnû také pokraãuji ve zmûnû územ-

ního plánu. PÛvodnû navrhovaná zmûna
byla neprÛchodná, proto zde bylo potfieba
navrhnout novou trasu pro ÚSES (Územní
systém ekologické stability). 

OBNOVA ZELENù 
A VE¤EJN¯CH PROSTRANSTVÍ

Jistû jste si v‰imli, Ïe na jafie probûhl po
nûkolika letech radikální profiez stromÛ
a v souãasné dobû probíhají posudky jejich
zdravotního stavu. Na základû tûchto po-
sudkÛ bude zpracován návrh dendrologa,

které stromy je potfieba pokácet, a bude na-
vrhnut postup na obnovu zelenû v na‰ich
obcích. Ten se bude t˘kat napfiíklad i v˘sad-
by podél nov˘ch chodníkÛ. M˘m cílem je
i postupná obnova polních cest a stezek,
stromofiadí a studánek. Ná‰ spolek letos or-
ganizoval napfiíklad ãi‰tûní studánky na
Bulfu, kterého se zúãastnila fiada dobrovol-
níkÛ.

V obou obcích bych ráda vyfie‰ila zasako-
vací prÛlehy pro zadrÏení de‰Èové vody
a zaji‰tûní jejího vsáknutí do pÛdy. Pro obû
obce mohou b˘t uÏiteãné i nové ko‰e, laviã-
ky, stojany na kola ãi kvûtináãe, které uÏ
jsou v procesu.

UÎÍVÁNÍ VE¤EJN¯CH PROSTRANSTVÍ
Za poslední roky se nám tu roz‰ífiil takov˘

ne‰var. Hromady písku ãi ãehokoliv jiného,
palety, autovraky a dal‰í pfiekáÏky, které
brání ostatním ve vyuÏívání chodníkÛ, cesti-
ãek, atd. Prosím tedy v‰echny, ktefií nûco na
obecním pozemku odloÏili, nechÈ si to zase
odklidí. Rozumné zábory nevadí tam, kde
jsou jen na nezbytnû dlouhou dobu. KaÏdo-
pádnû Ïádám v‰echny, ktefií se na zábo-
rech vefiejn˘ch prostranství podílejí,
nechÈ je ohlásí a domluví se na úfiadû na
dal‰ím postupu. Formuláfi najdete na OÚ
nebo na webu obce.

Pfii revizi smluv jsem zjistila, Ïe není uza-
vfiena smlouva s pronajímateli obchodu
s potravinami, nebo s provozovatelem Tro-
picany, která stojí na obecním pozemku.
Tyto i dal‰í pfiípady postupnû fie‰íme a na-
pravujeme.

H¤BITOV V LIBOTENICÍCH
Velké starosti mi dûlají faktury na opravu

zdi na hfibitovû v Libotenicích, kde Hrob-
ce vlastní 3/5 zadního hfibitova. Na úfiadû
jsme obdrÏeli faktury na opravu zdi z roku
2018 za cca 500 000 Kã, ale není k nim
Ïádná smlouva ani objednávka - zatím se
nám je nepodafiilo získat ani od minulého
vedení, ani z Libotenic. Problém vznikl tak,
Ïe OÚ Libotenice zaÏádal o dotaci na opra-
vu zdi v hodnotû 390 tis. Kã, z toho jim byla
pfiifiknuta dotace 250 tis. Kã. Je‰tû neÏ se
poprvé koplo, se zjistilo, Ïe nebude staãit
nahození zdi, ale Ïe bude potfieba udûlat
vûnec a sloupky, coÏ bylo spoãítáno na dal-
‰ích 320 tis. Kã, pak se zjistilo, Ïe kus zdi
padá, Ïe studna je zborcená atd. a jsme cel-
kem na 1 050 000 korun. Po odeãtení dupli-
citních prací a pfiiãtení nákladÛ na technick˘
dozor a dal‰ích nákladÛ spjat˘ch s opravou
zdí je to nûco málo pfies 980 000 Kã. V zá-
pisech zastupitelstva je na toto téma pouze
Ïádost Petra KfiíÏe o rozpoãtové zmûny,
a jak jsem jiÏ zmínila, zatím jsme k faktufie
nezískali Ïádné jiné podklady. Zatím jsem
nechala faktury a k nim uvedené rozpoãty
zkontrolovat nezávisl˘m rozpoãtáfiem a jeho
pfiipomínky poslala realizátorovi i technické-
mu dozoru. ZároveÀ jsem navrhla úpravu
poplatkÛ za hrobová místa, aby byl hfibitov
na svou údrÏbu finanãnû sobûstaãn˘. Sou-
ãasné nastavení plateb na údrÏbu hfibitova
je oproti jin˘m vlastníkÛm v neprospûch Hro-
bec, jen na‰ím podílem na ztrátovém provo-
zu hfibitova za rok 2017 byla pokryta Libote-
nicÛm celá ztráta za posledních 10 let.
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• PÛvodní provozovatel se rozhodl v loÀském roce skonãit.
• Nov˘ nájemce zru‰il podepsanou smlouvu t˘den pfied zaãátkem

provozování po‰ty.
• Nyní my i âeská po‰ta hledáme fie‰ení.

Paní Vonostránská, díky které jsme tu mûli po‰tu od roku 2014, se
rozhodla svou ãinnost provozovatele Po‰ty partner ukonãit a poda-
la v prosinci 2018 v˘povûì âeské po‰tû s.p. Úfiad i já osobnû jsem
se to dozvûdûla na konci února 2019, kdy mi to sdûlili zástupci
âeské po‰ty s.p. s tím, Ïe existuje podnikatelsk˘ subjekt, kter˘
o provozování po‰ty v na‰í obci projevil zájem.

Na konci dubna podepsala âeská po‰ta s.p. smlouvu s firmou
Axer s.r.o. o zaji‰tûní po‰tovních sluÏeb. Aãkoli mûla po‰tu pfievzít
od ãervna, na konci kvûtna smlouvu vypovûdûla a obec Hrobce
i âeská po‰ta nyní intenzivnû hledají nûkoho, kdo po‰tovní sluÏby
v obci nahradí. 

Vzniklá situace je velice nepfiíjemná, neãekala jsem, Ïe nás
(NÁS V·ECHNY) firma, která s âeskou po‰tou podepsala smlou-
vu na provozování po‰tovních sluÏeb, takhle vypeãe a smlouvu vy-
poví t˘den pfied zaãátkem. Prosím Vás o shovívavost a trpûlivost
a i o aktivní hledání nového provozovatele. Nabízí se i moÏnost
provozovat jen v˘dejnu zásilek a provûfiuji i variantu, Ïe by po‰-
tovní sluÏby provozovala obec. V‰echny moÏné varianty mají svá
pro a proti, je tfieba brát v úvahu v‰echny aspekty - provozování
po‰ty je bohuÏel spojené s velmi nároãn˘mi poÏadavky ze strany
âeské po‰ty. 

Zachování po‰tovních sluÏeb v obci je pro mû jednou z priorit
a udûlám v‰e, co je v m˘ch silách, aby zde po‰ta fungovala.

Nedoruãené zásilky a dÛchody obyvatel Hrobec i Ro-
hatec jsou uloÏeny na po‰tû v Roudnici nad Labem, na
tel. ãísle 954 241 301 si lze zdarma objednat jejich znovu-
doruãení domÛ ãi na jinou adresu v termínu, kter˘ vám
vyhovuje.

Hospoda a kulturní dÛm
zmûnili provozovatele
• PÛvodní pronajímatel se vloni rozhodl ukonãit provoz. Dle platné smlou-

vy jsme mu buì museli zaplatit za odstup, nebo mohl nechat cel˘ objekt
uzavfien˘. Ve spolupráci s právníky a odhadci jsme sníÏili poÏadovanou
sumu 2,17 mil. Kã na 1,3 milionu a podepsali v˘povûì.

• Nov˘ nájemce má k dispozici pouze prostory hospody, sál i horní patro
je nyní zcela k dispozici obci.

• PÛvodní nájem byl 500 Kã/mûsíc za cel˘ objekt, obec platila za kaÏdou
akci v KD pronájem. Nyní pronajímatel platí 3000 Kã za samotnou hos-
podu.

JiÏ od loÀska se pot˘káme
s problémem, co bude s hospo-
dou. PÛvodní provozovatel
(firma Pothouse s.r.o. - spolu-
majiteli jsou Martin DoleÏil
a Lubo‰ Matek) jiÏ nadále ne-
chtûl s ohledem na dlouhodo-
bou ztrátovost hospodu provo-
zovat a Ïádal o odkoupení tech-
nického zhodnocení budovy

a ve‰kerého vybavení. Odkup byl jeho podmínkou pro ukonãení
smlouvy - na jejím základû mûl právo objekt uzavfiít a pouze nadá-
le platit nájemné 500 Kã mûsíãnû. ZároveÀ ale bylo zjevné, Ïe vy-
bavení objektu pro obec nemûlo poÏadovanou hodnotu pfiesahující
3 miliony korun.

V listopadu provozovatel hospodu uzavfiel a na konci mûsíce jsem
obdrÏela v˘zvu nûkolika místních signatáfiÛ, ktefií Ïádali zachování
jejího provozu. V tuto dobu jsem byla v úfiadû velmi krátce a vyznat

se ve v‰ech dokumentech od roku 2008 nebylo snadné. M˘m cílem
bylo, aby obec mohla vyuÏívat kulturní dÛm, hospoda byla otevfiená
a do budoucna cel˘ objekt fungoval za lep‰ích podmínek.

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ BUDOVY
Firma Pothouse poÏadovala 2,17 mil. Kã za technické zhodnoce-

ní. Situaci jsem konzultovala s nûkolika právními kanceláfiemi, které
mi potvrdily, Ïe je smlouva z roku 2008 vãetnû dodatkÛ nenapadnu-
telná a jedinou cestou je v˘povûì provozovateli z nájemní smlouvy
ze strany obce a zaplacení za technické zhodnocení. Objednala
jsem soudního znalce, kter˘ technické zhodnocení ohodnotil na 1,3
mil. Kã a tím jsme u‰etfiili 870 tis. Kã oproti pÛvodnímu poÏadavku.
Dne 31. ledna zastupitelstvo v˘povûì schválilo a tuto ãástku jsme
firmû Pothouse z obecního rozpoãtu vyplatili. Tím byla ukonãena ná-
jemní smlouva na cel˘ objekt s v˘povûdní lhÛtou do 31. kvûtna
2019. Zastupitelstvo schválilo zámûr pronajmout hospodu s tím, Ïe
sál i zbytek objektu zÛstanou k dispozici obci.

Dne 4. dubna byl vyhlá‰en zámûr pronájmu a aÏ 10. kvûtna se
pfiihlásil první zájemce. Zaãala jednání a nic nebránilo tomu, otevfiít
hospodu a jet dál. 

Dne 21. kvûtna se pfiihlásil druh˘ zájemce - firma Pothouse - poté,
co jsem sama volala panu DoleÏilovi a upozornila ho na to, Ïe se
blíÏí konec v˘povûdní lhÛty a je tfieba se vystûhovat. Za podpory vût-
‰iny zastupitelÛ jsem rozhodla pronajmout restauraci zájemci první-
mu, kter˘ do toho jde s chutí a elánem a já vûfiím, Ïe se mu bude
dafiit. Krom toho, Ïe narozdíl od pÛvodního provozovatele vûfií, Ïe
lze hospodu provozovat bez ztráty, byl také jako jedin˘ ochoten pla-
tit nájemné ve v˘‰i 3000 Kã.

VYBAVENÍ OBJEKTU
S firmou Pothouse jsme od zaãátku roku vyjednávali o moÏnosti

odkupu vybavení sálu i restaurace, kterého si cenila na 1,2 milionu
korun. NávrhÛ a protinávrhÛ bylo mnoho, jedním z nich byl odkup
stolÛ a Ïidlí a velk˘ch spotfiebiãÛ. KdyÏ jsem se pfiiklonila k variantû
úplného vystûhování, nabídl mi pan DoleÏil, Ïe odprodá úplnû v‰e
za 605 000 Kã. K tomuto návrhu se pfiiklonila vût‰ina zastupitelÛ,
proto jsme pfiistoupili k pfiedání. 

DÛleÏitá byla podrobná kontrola majetku, pfii které jsme zjistili, Ïe
chybí nûkteré poloÏky (venkovní lavice a stoly, televize, plynov˘
gril,...) a Ïe je ãást vybavení nefunkãní. Nepodafiilo se nám zapnout
mraÏení v mrazáku, samozapalování plynového sporáku a plynové
stoliãky bylo zcela nefunkãní, kabel ke stoliãce byl oloupan˘, v elek-
trickém kotlíku nûkdo zfiejmû zapomnûl polévku a zbytky v troubû
ne‰lo identifikovat, v‰echny spotfiebiãe, desky a stoly byly uma‰tû-
né, lednice byly uvnitfi nevábnû Ïluté, kávovar byl nefunkãní. Spo-
tfiebiãe nemûly dûlané bezpeãnostní revize a byly zcela bez záruky.
Má Ïádost o doklady prokazující pofiizovací ceny vybavení byla za-
mítnuta, aãkoli se na nich zakládalo ohodnocení tohoto vybavení.
Navíc byl v cenû sud starého oleje, spousty plastov˘ch doplÀkÛ,
kyblíky, hadfiíky,... Spoustu odpadu, na jejich odstranûní by obec
musela vynaloÏit dal‰í finance. Nechtûla jsem dûlat ukvapené roz-
hodnutí, pfiem˘‰lela jsem o tom intenzivnû a do‰la jsem k závûru, Ïe
koupi v‰eho za 605 000 Kã nedokáÏu obhájit ani pfied lidmi, ani pfied
sv˘m svûdomím.

Nechala jsem o odmítnutí nákupu hlasovat a aãkoli mûli v‰ichni
zastupitelé nûkolik mûsícÛ na to, aby celou situaci se mnou sledo-
vali a dostávali ve‰kerou korespondenci v kopii mailem, pan KfiíÏ na
vefiejném zasedání zastupitelstva dne 20. ãervna 2019 neãekanû
podal protinávrh s tím, Ïe vytvofiíme komisi, která zpracuje zprávu,
porovnávající jednotlivé poloÏky s cenami na trhu, jelikoÏ se mu na-
pfiíklad ‰pína i chybûjící revize ke spotfiebiãÛm nezdály b˘t dosta-
teãn˘m argumentem proti odkupu. Na dal‰ím zasedání byl návrh
odkupu celého vybavení odmítnut, firma Pothouse se po 38 dnech
od skonãení nájmu vystûhovala. Krom v‰eho vybavení si s sebou
zabalila i elektroinstalaci, která byla pfiedmûtem technického zhod-
nocení a za niÏ obec fiádnû zaplatila, coÏ budeme nadále fie‰it. Dob-
rou zprávou je, Ïe se do prostor hospody zaãal stûhovat nov˘ ná-
jemce a obci se postupnû dafií pfiipravit kulturní dÛm a dal‰í prosto-
ry k jejich vyuÏívání. 

Ve‰keré dokumenty t˘kající se tohoto tématu jsme novû zvefiejni-
li také na webu obce. KH

Uzavfiení po‰ty v Hrobcích
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Biopopelnice
Na zaãátku kvûtna svezli zamûstnanci

obce první biopopelnice za pomoci stroje,
kter˘ byl pofiízen za finanãní podpory Ústec-
kého kraje (a kterému fiíkám oranÏové mon-
strum, protoÏe je obfií a má neuvûfiitelnû
dlouh˘ název). Svoz probíhá vÏdy v úter˘,
jeden t˘den v Hrobcích, dal‰í t˘den v Rohat-
cích. Nádoby prosím pfiipravujte pfied dÛm
v den svozu do 7:00, není moÏné projíÏdût
obec opakovanû a vysypávat pozdû pfiista-
vené popelnice. Pravdûpodobnû se nûkdy
stane, Ïe bude svoz trvat déle a bude po-
kraãovat následující den. TéÏ v pfiípadû ne-
moci ãi dovolené probûhne svoz mimo plán,
budeme Vás informovat SMS Infokanálem.
Prosím tedy ty, ktefií ho nemají, aÈ se zare-
gistrují. Dûkujeme, Ïe tfiídíte! 

Principem tfiídûní bioodpadu je sníÏit podíl bio-
logicky rozloÏitelného odpadu ze smûsného od-
padu, kter˘ konãí na skládkách. Tzn. v‰echny
slupky, ohryzky a dal‰í odpady z kuchynû je
tfieba hodit do hnûdé popelnice. Kdo ji pouÏívá
pouze na posekanou trávu a bioodpad z kuchy-
nû hází do popelnice normální, celému systému
tfiídûní jen ‰kodí - obci se zvy‰ují náklady na
odvoz bioodpadu a zároveÀ nic neu‰etfií za ne-
tfiídûn˘ komunální odpad. Bioodpad se kompo-
stuje a kompost je produkt, kter˘ se bûÏnû pro-
dává. 

Nûkdy mi ta snaha o dokonal˘ anglick˘
trávník pfiijde úsmûvná. âím více trávník se-
káme, tím více se vysu‰uje, tím více ho za-
léváme vodou, kterou platíme, a kterou by-
chom mûli ‰etfiit. Posekanou trávu nacpeme
do hnûd˘ch popelnic, jejichÏ vyvezení téÏ
nûco stojí. A na jafie kupujeme igelitové
pytle plné kompostu, abychom si mohli vy-
sázet mu‰káty atd. Stojí to peníze, prázdné
igelitové pytle nás tu v‰echny pfieÏijí. Neby-
lo by jednodu‰‰í házet bioodpad na hroma-
du a udûlat si tak kompost vlastní? Bez ná-
kladÛ? Bez plastov˘ch pytlÛ?

A to neberu v potaz dal‰í efekt jen zele-
n˘ch trávníkÛ, jak je to s vymíráním hmyzu
víme v‰ichni...

Odpadové hospodáfiství
Citrusy se velmi dlouho
rozkládají, proto je
místo do bioodpadu
mÛÏete usu‰it (krásnû
to z trouby voní) a pou-
Ïít buì na v˘zdobu,
nebo také na podpalo-

vání ohni‰tû. Su‰ené slupky citrusÛ
jsou totiÏ vysoce hofilavé.

Svoz tfiídûného odpadu
JelikoÏ nás trápí stálá pfieplnûnost kontej-

nerÛ na tfiídûn˘ odpad, nechala jsem si od
svozové spoleãnosti poslat pfiehled kontej-
nerÛ s frekvencí jejich v˘vozÛ. Z dokumentu
jsem zjistila, Ïe frekvence v˘vozÛ u mnoha
kontejnerÛ je nastavena ne‰Èastnû, ãasto
i jen jednou za dva mûsíce. Dal‰í úpravy bu-
deme fie‰it i dle va‰ich podnûtÛ. DÛleÏité
bude fie‰ení vyuÏívání kontejnerÛ cizími
lidmi a také podnikatelsk˘mi subjekty.

Dal‰í odpady
Velkoobjemov˘ odpad mohou obãané

bezplatnû odváÏet do kontejneru u nádraÏní
budovy, klíãe jsou k zapÛjãení na obecním
úfiadû. SuÈ a nûkteré dal‰í materiály je tfieba
odvézt jinam, coÏ lze domluvit u obce za po-
platek. Nebezpeãn˘ odpad se odváÏí dva-
krát za rok, o ãemÏ informujeme i letáky do
po‰tovních schránek. 

Podnikatelské subjekty
a vefiejné kontejnery

âasto se stává, Ïe nûkdo naráz zaplní
znaãnou ãást obecních kontejnerÛ. Nûkdy to
b˘vají zcela cizí lidé, se kter˘mi zatím nedo-
káÏeme pfiíli‰ udûlat, jindy to b˘vají i místní
podnikatelské subjekty, které vyuÏívají tyto
kontejnery pravidelnû. Dle zákona by ale
mûly vyuÏívat vlastní velkoobjemové nádo-
by, aby neúmûrnû nezatûÏovaly obecní.

Komunální odpad
Za kaÏdou popelnici, kterou pfiipravíte

k odvozu komunálního odpadu obec platí

50 ãi 80 Kã (za malou, resp. velkou nádo-
bu). Mnozí bohuÏel neví, Ïe zbyteãnû po
cel˘ rok zatûÏují obecní rozpoãet, kdyÏ po-
peláfiÛm pfiichystají v‰echny své popelnice,
byÈ jsou takfika prázdné. 

Za rok jde na tento svoz z na‰eho rozpoãtu
cca 900 000 Kã. Od obyvatel a za prodej dru-
hotn˘ch surovin (papír, sklo) obec získá cca
450 000 Kã. Dal‰í potíÏ ãiní i to, Ïe je mezi
námi stále hodnû dluÏníkÛ. 

Kam s ním? 
Tento ãlánek jsem zvefiejnila v Hrobecké

vlnû na podzim 2015 a protoÏe se od té
doby zmûnil jen poãet m˘ch dûtí a tedy
i pravdûpodobnost na‰lápnut˘ch bot, zve-
fiejÀuji ho znovu. 

Myslím, Ïe vût‰ina z nás ví. Nûkdo tu‰í.
V‰em ostatním jsou urãeny tyto fiádky.
O ãem je fieã? O slamníku Jana Nerudy?
Ne, mluvím o psích hromádkách a nûkdy
i hromadách. V‰imnout si musel kaÏd˘. Psí
hromádky nezdobí jen vefiejná zatravnûná
prostranství a pfiedzahrádky mnoh˘ch
domÛ, lemují v‰echny cesty v na‰í obci. Ty
hlavní, vedlej‰í, pro auta, pro cyklisty, pro
chodce, ale i ty polní.

Chápu, Ïe psÛm kaÏdá vytvofiená hro-
mádka pfiinese úlevu a jistû i radost. Ale po-
mysleli jste nûkdy na to, jaké trudné chvíle
nastávají v‰em ostatním? Tedy tûm, ktefií
vûdí, kam s ním, nebo psa vÛbec nemají?
Místo toho, abychom se kochali krásami léta
a nastavovali tváfie sluníãku, zíráme k zemi
a snaÏíme se vyhnout psímu nadûlení. Okfii-
kujeme dûti, aby dávaly pozor, ne‰láply
pfiímo do ... a nepfiinesly si kus s sebou
domÛ.

TakÏe kam s ním? Do pytlíku a pak do
popelnice, prosím! To, Ïe Ïijeme na vsi
pfieci neznamená, Ïe se budeme brodit po
kolena v .... KH

UKLIëME âESKO
Ukliìme svût, ukliìme âesko je dobrovolnická úklidová akce,

která v dubnu probíhá na území celé âeské republiky jiÏ nûkolik let.
Jejím cílem je uklidit nelegálnû vzniklé ãerné skládky a nepofiádek.
Spoleãnû a v jeden den. 

I kdyÏ jsme se do akce zapojovali jiÏ nûkolik let, oficiálnû se re-
gistrovala na‰e obec poprvé a já pevnû vûfiím, Ïe ne naposledy.
„Ukliìme âesko“ bylo v Hrobcích i Rohatcích co do úãasti ponûkud
slab‰í, ale co do mnoÏství posbíraného bordelu vynikající. Tímto dû-
kuji v‰em zúãastnûn˘m, odvedli jsme spoleãnû kus práce! Krom pet-
lahví, plechovek, krabiãek od cigaret a dal‰ích v‰emoÏn˘ch obalÛ,
jsme na‰li i nûkolik zvífiecích mrtvolek v igelitovém pytli i bez nûj.

Ov‰em na fÛry stavebního bordelu vysypané na polních cestách
do kfiovisek jsme s pytli krátcí. Na nû bylo potfieba povolat tech-
niku.                                                                                    KH

Revize kotlÛ
na pevná paliva

Obec Hrobce opût zaji‰Èuje povinné
revize kotlÛ na pevná paliva, které se
uskuteãní na podzim leto‰ního roku. Zá-
jemci nechÈ se hlásí u starostky ãi na
OÚ.
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(Pokraãování na následující stranû)

Jak je to s kulturními akcemi
Mnozí se ptají, proã se nûkteré akce ne-

konají souãasnû v Hrobcích i Rohatcích.
V pfiedchozích letech se dûlaly dûtské akce
v obou obcích zároveÀ. Samozfiejmû se ale
musely rozdûlit i finanãní prostfiedky z roz-
poãtu, které byly na kaÏdou akci napláno-
vané. V leto‰ním roce jsme se rozhodli
dûlat nûkteré dûtské akce stfiídavû v jedné
i druhé obci s celkovû vût‰ími finanãními

prostfiedky. Proto mÛÏeme na akce pozvat
vût‰í a lep‰í program, jako napfiíklad rytífie ãi
letní kino.

To ale neznamená, Ïe nûkteré akce ne-
budou probíhat zvlá‰È, napfiíklad v kaÏdé
obci probûhlo pálení ãarodûjnic. V‰e také
záleÏí na mnoÏství lidí, ktefií se aktivnû podí-
lejí na vym˘‰lení i realizaci akcí. UÏ jsme fie-
‰ili, Ïe bylo nutné udûlat jen jednu akci

proto, Ïe zkrátka nebyli lidé, ktefií by se do-
kázali postarat o obû zároveÀ. Pomoc v‰ech
vÏdy velmi vítáme - dobrovolníci se nûkdy
zapojují i z okolních obcí - není ale potfieba
v souãasné dobû vytváfiet napfiíklad zvlá‰tní
kulturní komisi. Akcí se nejen díky práci nû-
kter˘ch ãlenÛ zastupitelstva a dobrovolníkÛ,
ale i díky místním spolkÛm dafií dûlat pomûr-
nû hodnû. 

Doufáme, Ïe se nám podafií vás nalákat
k tomu, abychom spoleãnû opût dûlali i vût‰í
akce, jako je Masopust.                      PP

PROBùHLÉ KULTURNÍ AKCE
Od poslední Vlny ubûhlo jiÏ devût mûsícÛ a ohlednû probûh-

l˘ch akcí jste byli informování pouze na facebookov˘ch strán-
kách obce. NíÏe vám pro pfiipomenutí uvádíme pfiehled akcí,
které se uskuteãnily od posledního vydání Vlny.

SETKÁNÍ SENIORÒ
28. a 29. 11. 2018 - Koncem listopadu probûhlo tradiãní pfiedvá-

noãní setkání na‰ich seniorÛ v Rohatcích a Hrobcích. Po úvodním
slovu paní starostky zazpívaly dûti z M· Rohatce babiãkám a dû-
deãkÛm krásné písniãky, poté se hudebního doprovodu a zpûvu ujal
pan Jifií Mandys, kter˘ v‰echny potû‰il také písniãkami na pfiání.
V Hrobcích seniofii vyuÏili i parket a zatanãili si. Vûfiíme, Ïe se v‰em
posezení líbilo a uÏili si pfiíjemné dopoledne.                            PP

TVO¤ENÍ BALÍâKÒ A OZDOB NA VÁNOâNÍ STROMEâKY
28. a 29. 11. 2018 - V Rohatcích a Hrobcích se v rámci akcí kni-

hoven balily dáreãky na obecní vánoãní stromeãky. Balit pfii‰li dûti,
maminky, babiãky i dûdové. 

Balení ‰lo v‰em hezky od ruky a ze v‰ech krabiãek byly za chvíli
krásné ozdoby na stromeãek.                                                  PP

ZPÍVÁNÍ KOLED A ROZSVùCENÍ STROMEâKÒ
1. 12. 2018 - O první adventní sobotu jsme v Rohatcích a v Hrob-

cích rozsvûceli vánoãní stromy a zpívali koledy. Zazpívat nám pfiijel
sbor z Libotenic a Du‰ník. 

Zpívání jsme zahájili v Rohatcích v kapli V‰ech svat˘ch pod novû
opravenou kopulí, kde je úÏasná akustika. Zahfiát jsme se mohli
ãajem a svafiákem, kter˘ pfiipravil pan Zika. Po zpívání Rohateãtí ba-
ráãníci rozsvítili stromeãek v Rohatcích. Sbor se poté pfiesunul do
Hrobec, kde jsme nejprve spoleãnû rozsvítili stromeãek a poté jsme
si poslechli koledy. 

Pfii zpûvu jsme ochutnávali ãaj a svafiák (mnoÏství urãitû na pfií‰tí
zpívání doladíme) a uÏili si pfiedvánoãní atmosféru. Dûkujeme za
pomoc Rohateck˘m BaráãníkÛm, SDH Hrobce, spoleãnosti SSAD,
dárcÛm stromu a v‰em, ktefií se na akcích podíleli.                    PP
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MIKULÁ··KÁ NADÍLKA
2. 12. 2018 - Kulturní dÛm v Hrobcích nav‰tívil Mikulá‰, ãert

a andûl a pfiinesl dûtem balíãky plné dobrot. Pfied jejich pfiíchodem
SváÈa a Alenka ze SváÈova dividla zahráli pohádku Ka‰párek
a Honza v pekle. Dûti pfii‰el pobavit i ãertík Popleta, aby dûti vûdû-
ly, Ïe se ãerta nemusí zas tolik bát. Pak uÏ ale pfii‰el Mikulá‰, dûti
zazpívaly písniãky a za odmûnu dostaly sladkosti.                     PP

MA·KARNÍ S HOPSÍKEM
10. 2. 2019 - Krásné odpoledne plné masek jsme si uÏívali v KD

v Hrobcích. O zábavu se nám postaral kouzelník Hopsík, kter˘ tan-
ãil, zpíval a kouzlil. A nebyla to jen tak obyãejná kouzla, divit se ne-
staãili ani dospûlí. Dûti kouzelníkovi pomáhaly a za odmûnu dostaly
ply‰áky, bonbóny a lízátka. V‰ichni se úÏasnû bavili a smáli se Hop-
síkov˘m popleten˘m kouzlÛm a vtipÛm.                                   PP

VÁNOâNÍ TVO¤ENÍ V KNIHOVNù 
13. 12. 2018 - Poslední ãtení a tvofiení v loÀském roce bylo pro-

vonûno Vánocemi. 
Dûti vyrábûly vánoãní pfiáníãko, povídaly si a ãetly o vánoãních

zvycích a tradicích z knihy Lidové tradice. Zpívali jsme koledy, krá-
jeli jablíãka a radovali se, kdyÏ se v‰em ukázala hvûzdiãka. Místo
olova jsem lili vosk, ale i tak se vytvofiily úchvatné slitiny, tfieba mo-
t˘la nebo lodû. 

Lodiãky z ofiechov˘ch skofiápek nás ujistily, Ïe se v novém roce
zase v‰ichni sejdeme. Nakonec jsme si pochutnali na vánoãce
a s mal˘m sladk˘m dáreãkem a pfiáním klidn˘ch dnÛ sváteãních
jsme se roze‰li.                                                    Vûra Jaborová

SLUHA DVOU PÁNÒ
23. 3. 2019 - Do Kulturního domu v Hrobcích zavítal Roudnick˘

ochotnick˘ spolek s divadelní hrou Sluha dvou pánÛ. I pfies poãá-
teãní problémy s jevi‰tûm a kost˘my nakonec zahráli úÏasné pfied-
stavení z italsk˘ch Benátek plné komick˘ch situací. Truffaldino nám
ukázal, jak je tûÏké slouÏit souãasnû dvûma pánÛm, aniÏ by to
nûkdo zjistil a nakonec získat srdce a ruku své milované.           PP

ODPOLEDNE S ANDERSENEM
29. 3. 2019 - Jedna z nejdÛleÏitûj‰ích knihovnick˘ch akcí, Noc

s Andersenem, je úspû‰nû za námi. V Hrobcích to z kapacitních dÛ-
vodÛ bylo Odpoledne s Andersenem. Myslím, Ïe leto‰ní Odpoledne
s Andersenem se moc povedlo. Nejdfiíve bylo jen pár dûtí, ale po-
stupnû docházely dal‰í, takÏe pak uÏ bylo hezky veselo. Knihovnice,
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paní Jaborová, nám pfieãetla o Ïivotû pana Andersena, dûti pfieãet-
ly Malou mofiskou vílu, poskládaly a nalepily si kreslen˘ pfiíbûh o této
víle. Poté nás ãekala cesta k JiránkÛm. Cesta ale nebyla jen tak oby-
ãejná, dûti hledaly schované papírky s otázkami o panu Anderseno-
vi, na které pak odpovídaly. V‰ichni v knihovnû dobfie poslouchali
a na otázky odpovídali správnû. U JiránkÛ nás ãekalo malé pfiekva-
pení, tele Bûlka. Nejdfiíve nás pûknû pozdravila jeho maminka kráva
BoÏena a pak jsme si mohli tele podrbat a nakrmit such˘m chlebem.
Na ochutnání jsme dostali i mléko od kraviãky (samozfiejmû pasteri-
zované). Pak jsme se vydali zase zpût do knihovny, cestou jsme se
zastavili podívat na jezírko s kapry a vidûli jsme i jesetera. V kni-
hovnû jsme si dali sladkou teãku na závûr - domácí bábovku.     PP

v rÛzn˘ch ãarodûjnick˘ch disciplínách a vyhrály spoustu sladkostí.
Poté hasiãi zapálili ohnû, spálili jsme ãarodûjnice a opekli si bufity.
Posedûlo se a dûti fiádily aÏ do veãerních hodin. Moc dûkujeme za
pomoc hasiãÛm z SDH Hrobce, knihovnicím Míle Kleiblové a Vûrce
Jaborové, Rohateck˘m baráãníkÛm, Katce Bajgarové, Tropicana
baru a v‰em dal‰ím dobrovolníkÛm, ktefií pomáhali a udûlali radost
v‰em na‰im mal˘m ãarodûjÛm.                                               PP

PÁLENÍ âARODùJNIC
30. 4. 2019 - Rej ãarodûjÛ a ãarodûjnic je úspû‰nû za námi a upá-

leny byly jen ãarodûjnice, které si to zaslouÏily. Celé pálení zaãalo
srazem na dûtském hfii‰ti v Hrobcích a u kapliãky v Rohatcích, pak
v‰ichni pfielétli k pfiipraven˘m táborákÛm, kde si dûti zasoutûÏily

DùTSK¯ DEN 
26. 5. 2019 - Na Dûtsk˘ den k nám zavítali rytífii a vzne‰ené dámy

ze SH· Lepus z Libochovic. Na fotbalovém hfii‰ti vyrostl hrad a ry-
tífisk˘ stan. Tfii království si nejprve vybrali své prince a princezny
a mohl zaãít rytífisk˘ souboj o to, kdo se stane králem a královnou.
Nakonec vyhrálo modré království. Dûti si mohly poté vyzkou‰et
rÛzné historické disciplíny - stfielba z luku, hod sekerou, chytání po-
kladu z truhly, souboj, hod míãkem na rytífie nebo skládání erbÛ. Po
vysoutûÏení v‰ech bonbónÛ zaãala papírová bitva o hrad, kdy lou-
peÏiví rytífii obsadili hrad a unesli princeznu. Dûti v‰ak bojovaly jako
lvi, házely papírové koule, dokonce se snaÏily beranidlem rozrazit
bránu. To se jim nakonec povedlo a loupeÏivé rytífie zajaly. Bitva byla
vyhrána a princezna osvobozena. Princezna dûtem nakonec rozda-
la sladkou odmûnu (nanuky). Dûkujeme za úÏasné pfiedstavení SH·
Lepus, Katce Bajgarové za otevfiení kiosku a SDH Hrobce za
pomoc.                                                                                   PP
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(Pokraãování na následující stranû)

KVùTINOVÉ âTENÍ 
30. 5. 2019 - Dal‰ím z kaÏdomûsíãního ãtení a tvofiení v knihovnû

bylo Kvûtinové ãtení. V Kvûtinovém ãtení jsme pokraãovali ve ãtení
z Kroniky obce Hrobce, ãetli jsme si pohádku a básniãky o kvûti-
nách, zmínili jsme Herbáfie. Kvûtinovou jsme mûli i silnici pfied kni-
hovnou a máme rozkvetlé i obû Knihoãekárny.        Vûra Jaborová

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN A LETNÍ KINO
29. 6. 2019 - V pátek ‰koláci dostávali svá vysvûdãení a sobota

byla jako stvofiená pro vítání prázdnin. Tentokrát jsme prázdniny pfii-
vítali v Rohatcích, kde si dûti mohly zasoutûÏit v rÛzn˘ch disciplí-
nách, jako byl slalom na kolobûÏce, pfieskakování a podlézání pfie-
káÏek, stavûní komínÛ, namotávání my‰ek za ocásek, pfiená‰ení
vody do sklenic a dal‰í. Poté nám hrobeãtí hasiãi ukázali techniku,
kterou pouÏívají pfii v˘jezdech a nové vybavení, které získali z dota-

ZÁJEZD NA MUZIKÁL 
8. 6. 2019 - Mezi jiÏ tradiãní kulturní akce patfií zájezd na divadel-

ní pfiedstavení. Tentokrát jsme nav‰tívili muzikál Kvítek Mandragory
v divadle Broadway. Tento hitmuzikál sloÏen˘ z písní Heleny Vond-
ráãkové pobavil a potû‰il v‰echny zúãastnûné. Humorn˘ch scének
a drobn˘ch naráÏek na aktuální dûní od znám˘ch hercÛ bylo nepo-

ãítanû. Vidût jsme mohli, jak se sv˘ch rolí zhostili Miroslav Etzler,
Josef Carda, Yvetta Blanaroviãová, Jan Pfieuãil, Jaroslava Oberma-
ierová ãi Ivana Jire‰ová.

Máme v plánu náv‰tûvu dal‰ích divadelních pfiedstavení, napfi.
muzikálu Tarzan v divadle Hybernia. Rádi ale uvítáme va‰e nápady
a námûty na pfiedstavení nebo na v˘lety pro dûti ãi dospûlé.      PP



âERVENEC 2019 I N F O R M A C E  Z  D ù N Í  V  H R O B C Í C H  A  R O H AT C Í C H

/  10  /

cí. Poté pfii‰la na fiadu tolik oãekávaná pûna,
které byla rovnou dvojitá porce. Díky novému
stroji se povedla pûna krásnû vysoká a nad˘-
chaná. Dûti se v ní úÏasnû vyfiádily. Moc dûku-
jeme SDH Hrobce a Rohateck˘m baráãníkÛm
za velkou pomoc pfii realizaci sobotního odpo-
ledne pro dûti. Odpoledne patfiilo dûtem, veãer
a noc byly spí‰e pro dospûlé. Letní kino je
v souãasné dobû fenoménem a jsme rádi, Ïe
zavítalo i do Rohatec. Promítal se film Po ãem
muÏi touÏí, oddechová komedie s Annou Polív-
kovou a Jifiím Langmajerem.                    PP

OD MALOVÁNÍ KRASLIC 
PO OPRAVU STUDÁNKY

Jsme jen dvû malé obce kousek od sebe
s takfika stejnou historií. Mnohé rodiny tu Ïijí
po generace, hodnû lidí si to tu zvolilo za
svÛj domov teprve nedávno. Nûktefií se pot-
káváme pfii procházkách, zdravíme se pfii
zahradniãení pfies plot, s dûtmi b˘váme na
dûtsk˘ch hfii‰tích nebo se vídáme aspoÀ
v hospodû, pfied ‰kolkou nebo na úfiadû.
Jsme jen malé obce a pfiitom se zde hodnû
lidí navzájem nikdy nepotkalo. V Hrobcích
i Rohatcích b˘valo na návsích Ïivo, bylo tu
více mal˘ch ÏivnostníkÛ a podnikÛ a jak fií-
kají pamûtníci, „lidé se k sobû mûli“. Aãkoli
by si asi vût‰ina z nás pfiála, aby se tu pod-
nikání a spolkové ãinnosti dafiilo, zrovna
v poslední dobû se pot˘káme s moÏností
zru‰ení po‰ty i hrobecké hospody. To pfieci
ale neznamená, Ïe rezignujeme a budeme
o tom, co nám schází, jen mluvit.

Proto jsme s na‰ím spolkem Pro lep‰í bu-
doucnost vloni na podzim zaÏádali o grant
od T-Mobile Pomáháme. Uspûli jsme a zís-
kali jsme finance, díky kter˘m kaÏd˘ mûsíc
zdarma pofiádáme setkání Mluvme spolu.
Spoleãnû jsme uÏ pekli tradiãní cukroví, zdo-
bili velikonoãní kraslice i vyrábûli vánoãní
vûnce ãi masky pro dûti k Masopustu, spe-
ciální setkání dokonce nastartovalo vyãi‰tû-
ní studánky na Bulfu, poznávali jsme na ko-
lech na‰e okolí a setkali se na Veãeru plném
hudby. Zatím jsme se setkali sedmkrát, aby-
chom se navzájem nauãili nûco nového
a pfiedev‰ím, abychom se potkali. Krom
nás, ktefií akce chystáme, se vÏdy najde
i spoustu lidí, ktefií pomáhají s programem,

Spolek pro lep‰í budoucnost

pfiichází s domácími koláãi nebo se podûlí
o své znalosti a zku‰enosti. Proã se nás ale
neschází víc? Obãas sl˘cháme, Ïe to v obci
málo Ïije - bohuÏel to b˘vá od lidí, ktefií na
akce ale nechodí. Moc rádi vás na dal‰ích
pfiivítáme!

Dejte nám vûdût, jaká témata by vás
zajímala. Najdete na nás na facebooku
fb.com/ProLepsibudoucnost nebo na:
www.prolepsibudoucnost.cz.  
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Zdravíme z Matefiské ‰koly Rohatce
Dûti v na‰í ‰kolce se stejnû jako dospûlí tû‰ili na jaro, ne jen na to

kalendáfiní, ale hlavnû na to, které se nám umí pfiedvést v podobû
krásného poãasí, kdy nás sluneãní paprsky hladí do tváfií. Se zimou
jsme se rozlouãili peãením masopustních koláãÛ a karnevalem
pln˘m soutûÏí a tance. 

Jaro nám pomohla pfiivítat Pampeli‰ka, ta kouzelná postaviãka
z na‰í ‰kolky a pomáhal jí v tom ptáãek skfiivánek. Dûti si poslechly
pohádku o jaru a zvífiátkách, kterou si následnû zdramatizovaly
v ãepiãkách, a to víte, Ïe se vÏdy s nad‰ením hlásí, Ïe ten chce hrát
tohle a ta chce hrát zas tamto. 

Dále se dûti seznamovaly s rÛzn˘mi druhy kvûtin, zkoumaly je
lupou a mikroskopem, dûlaly pokusy s inkoustem a zahrály si na
malé badatele. Na vycházkách jsme hledali kytiãky po cestû, roste
jich je‰tû pomálu, ale zlep‰uje se to. V mûsíci bfieznu, kter˘ je mû-
sícem knih, se dûti uãily jaké máme druhy knih, jak se o nû stará-
me a také si vyrábûli ruãní papír. Nav‰tívilo nás ·tûpánãino diva-
délko s pohádkou O koblíÏkovi a poprvé jsme ve ‰kolce uvítali ‰i-
kovného pána, kter˘ nám ukazoval rÛzné pokusy, dûti si jako
z mnoha ãinností mohly vyrobit vlastní sliz, kter˘ si odnesly domÛ
na hraní. V nejbliÏ‰í dobû se v‰ichni tû‰íme na spoleãné tvofiení
s rodiãi, které nás ãeká jiÏ v dubnu, tak nám drÏte palce, aÈ se nám
v‰e povede, aby maminky ãi tatínkové hezky spolupracovali se
sv˘mi ratolestmi a v˘sledkem byla pûkná jarní dekorace, která po-
tû‰í nejen oko, ale i srdíãko, protoÏe vznikla pfii pûkné rodinné
a ‰kolkovské spolupráci.

Letní slunce nám pálí do tváfií a my v M· si uÏíváme konec ‰kol-
ního roku. Hlavním bodem byla oãekávaná besídka, letos ve zna-
mení zvífiátek na dvorku. Publikum se se‰lo v hojném poãtu a dûti
pfiedvedly, co se nauãily za písnû, taneãky a básnû. ZároveÀ jsme
se rozlouãili s budoucími ‰koláky, popfiáli jim hodnû zdaru v lavicích,
co znamenají vûdûní a na památku jim vûnovali pohádkovou knihu.
Zmûfiili jsme si síly v nohou pfii prÛchodu Opárensk˘m údolím, ko-

chali jsme se tamní faunou i flórou, plnili po cestû úkoly, které nás
dovedly aÏ ke zfiíceninû, kde byl ukryt poklad loupeÏníkÛ. Zdafiilo se,
truhla se na‰la i se vzácn˘m obsahem v podobû zlat˘ch mincí, pfií-
rodních medailí a nûco sladkého na zub. Také jsme si stihli uÏít pár
divadelních pfiedstavení, napfiíklad pohádku Proã se lev Emil dlouho
nemyl, nebo pfiíbûh Jak kohoutek utekl. Na zahradû ‰koly se pfii nej-
vy‰‰ích teplotách osvûÏujeme vodou, hrajeme si s ní a zaléváme za-
hradu a samozfiejmû se tû‰íme na prázdniny a dovolené po âe-
chách, ãi u mofie.

Pfiejeme pfiíjemné léto plné prima záÏitkÛ, 
zamûstnanci M· Rohatce
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Hrobce slaví úspûchy
Prozatím nejvût‰ím úspûchem zaãátku sezóny bylo probojo-

vání se druÏstva dorostenek pfies krajské kolo na Mistrovství re-
publiky dorostu, které se konalo 5. a 6. ãervence ve Svitavách. 

Dûvãata bûhem závodÛ musela splnit vûdomostní testy, zabûh-
nout ‰tafety 4x100 m s pfiekáÏkami a odbûhnout co nejlépe králov-
skou disciplínu - poÏární útok. I pfies bezchybné testy se dûvãatÛm
nedafiílo ve ‰tafetách a útoku, jak by si pfiedstavovaly, ale i tak skon-
ãily na úÏasném 14. místû. Zopakovaly tak úspûchy z loÀska, kdy se
probojovaly na Mistrovství republiky dorostu v Plzni.

V souãasné dobû probíhají jednotlivé závody Podfiipské hasiãské
ligy, zde se závodí v poÏárních útocích. Jeden z jejích závodÛ se
konal 23.6.2019 na hfii‰ti v Hrobcích. Na‰i soutûÏící si vedli v˘bornû,
mlad‰í i star‰í Ïáci skonãili na medailov˘ch pozicích. Ale ani na dal-
‰ích závodech si nevedou vÛbec ‰patnû a vrací se domÛ s medaile-
mi na krku. Ve Ctinûvsi dokonce star‰í Ïáci vytvofiili rekord ligy v ãase
15,18 s. PrÛbûÏnû jsou nyní muÏi v kategorii TOP a ¤ÍP na 9. místû,
Ïeny v kat. TOP na 2. místû a Hrobce H na 9. místû a v kat. ¤ÍP na
2. místû a Hrobce H na 8. místû, star‰í Ïáci jsou na 1. místû a Hrob-
ce B na 7. místû, mlad‰í Ïáci jsou na 3. místû a Hrobce B na 6. místû.

Dal‰ími závody, kter˘ch se SDH zúãastÀuje jsou branné závody,
které se konají na jafie a na podzim. Jsou to závody v poÏární v‰e-
strannosti, kde dûti musí b˘t nejen fyzicky zdatné, aby ubûhly traÈ

dle vûkové kategorie, ale musí mít znalosti mimo jiné také z topo-
grafie, hasiãsk˘ch znaãek a zdravovûdy. 

Dûti také trénují 60 m ãi 100 m pfiekáÏek, kde dÛleÏit˘m seriálem
závodÛ, kterého se zúãastÀujeme, je Stimax Cup. Díky dotaci z Ús-
teckého kraje jsme mohli zakoupit ãást vybavení a pfiekáÏky, které
jsme na jafie na hfii‰ti instalovali. V polovinû seriálu je Sofinka Chvoj-
ková na 5. místû kategorie mlad‰í dívky A, Kaãka Nováková na 4.
místû a Eli‰ka Nitschová na 6. místû kat. mlad‰í dívky B, Eliá‰
Chvojka na 7. místû, Tomá‰ Pefiina na 23. místû kat. mlad‰í chlapci
B, Eli‰ka Jelínková na 2. místû, Zuzka Jelínková na 30. místû a KáÈa
Malá na 31. místû kat. star‰í dívky, Va‰ek Dolej‰í na 20. místû
a Tomá‰ Netolick˘ na 26. místû kat. star‰í chlapci.

Velk˘ dík patfií nejen dûtem a v‰em soutûÏícím, ktefií SDH Hrobce
reprezentují, ale hlavnû trenérÛm, ktefií se jim ve sv˘ch voln˘ch chví-
lích vûnují a motivují je k stále lep‰ím v˘sledkÛm.

Jak vzniká Hrobecká Vlna
Rádi bychom Vlnu vydávali vÏdy pravidelnû kaÏdé tfii mûsíce, ale

bohuÏel na to ne vÏdy máme dostatek ãasu. Právû leto‰ní rok byl
velmi hektick˘ - hlavní zmûnou je, Ïe se ‰éfredaktorka Vlny Petra
Pefiinová stala místostarostkou obce a hlavní pfiispûvatel do Vlny,
tedy starostka obce Katefiina Hlaváãová, má hodnû práce se v‰ím,
co jsme se v této Vlnû pokusili krátce popsat. Na Vlnû také pracuje
Karina Kratochvílová, která má za práci pfiedev‰ím editaci textÛ
a také rozhovory. Ten jsme tentokrát vynechali, abychom mohli více
prostoru vûnovat popisu toho, co se v obci dûje, ale nebojte, v dal‰í
Vlnû chybût nebude. Petra Pefiinová prÛbûÏnû Ïádá od místních
sdruÏení a spolkÛ pfiíspûvky, které potom do Vlny upravujeme a po
cel˘ rok myslíme na to, aby z kaÏdé akce byly fotografie k tisku.

Jak ale vypadá reálné vytváfiení Vlny? Pfies internet spolu sdílíme
dokument, kam dáváme ve‰keré texty. Vidíme, kdo zaná‰í které
zmûny a navzájem (pfiedev‰ím PP a KK) si je schvalujeme nebo
dále upravujeme. Dûláme soubûÏnû i první jazykovou korekturu.
Jakmile se nám podafií napsat a získat ve‰keré texty, v‰e fiadíme za
sebe tak, aby v tiskárnû vûdûli, jak˘m zpÛsobem texty zalomit (tedy
graficky upravit a poskládat na jednotlivé stránky). Spolu s fotogra-
fiemi texty za‰leme do tiskárny, kde vytvofií první náhled. Ten upra-
vujeme nejen kvÛli grafice (ne vÏdy se podafií odhadnout, kolik se
toho na kterou stránku vejde), ale také probíhá dal‰í jazyková ko-
rektura. KdyÏ jsme s v˘sledkem z tiskárny spokojení (nûkdy je to na
více pokusÛ), zadáme v‰e do tisku. Potom Vlnu rozdáváme do
v‰ech schránek a zvefiejÀujeme ji i na webu obce. 

Publikovat své texty mÛÏe pfiednostnû kaÏd˘ spolek a zastupitelé
obce. Texty obãanÛ vítáme a rádi je zafiadíme do Vlny dle prostoru.
KaÏd˘ obãan má také moÏnost podat zdarma krátk˘ inzerát. KaÏd˘
autor má právo vidût svÛj ãlánek po editaci a jazykové korektufie, re-
dakãní rada má právo ãlánek odmítnout napfiíklad pro plagiátorství
nebo pro udrÏení slu‰ného tónu komunikace ve Vlnû (i to se jiÏ
stalo). Psát nám mÛÏete na email: vlna@hrobce.cz 

Karina Kratochvílová


