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Slovo starostky 
Tato ãást roku je vÏdy jedineãná. Zdobíme

a rozsvûcíme vánoãní stromy, zpíváme koledy,
setkáváme se spolu na akcích se sváteãní té-
matikou a i sami doma se chystáme na Vánoce,
svátky klidu a pohody.

KéÏ by takov˘ byl cel˘ rok, ale snad proto, Ïe
se neustále pot˘káme s rÛzn˘mi pfiekáÏkami, si
potom o to víc váÏíme v‰ech, ktefií nezi‰tnû pfii-
kládají ruku k dílu, pracují ve prospûch celé obce
a dokáÏou mil˘m slovem ocenit na‰i práci. Pfieji
Vám v‰em klidn˘ a pohodov˘ vánoãní ãas, kter˘
si uÏijete se sv˘mi blízk˘mi. 

Dûkuji v‰em za podporu,  Katefiina Hlaváãová

Máme KNIHOVNICI ROKU 2019 Ústeckého kraje!!!
Vûra Jaborová, která hrobeckou knihovnu vede s krátkou pfie-

stávkou uÏ 42 let, byla letos nominována do soutûÏe Knihovník Ús-
teckého kraje roku 2019. 

SoutûÏ kaÏdoroãnû vyhla‰uje Krajská knihovna ve spolupráci
s Ústeck˘m krajem a organizací SKIP od roku 2015.

V úter˘ 20. srpna nás
nav‰tívila hodnotící ko-
mise a 30. záfií jsme do-
jatû pfiihlíÏely slavnostní-
mu udûlení titulu na‰í
nejlep‰í knihovnici Vûrce
v novû opravené Wolfru-
movû ãítárnû ústecké
knihovny.

K úspûchu gratuluje-
me a tû‰íme se na dal‰í
knihovnické akce!!!

■ OPRAVA
V minulém ãísle bylo na stranû 2 v ãlánku „Proã jsou starostka

i místostarostka z jedné kandidátky“ uvedeno „...kandidátka Lu-
bo‰e Matka“. Na Ïádost spolku Spoleãnû pro rozvoj HrobcÛ
a RohatcÛ zvefiejÀujeme opravu, správnû mûlo b˘t napsáno „...
kandidátka spolku Spoleãnû pro rozvoj HrobcÛ a RohatcÛ“.

■ SMS INFORMAâNÍ KANÁL OBCE 
Pokud vám nechodí informaãní sms, pfiihla‰te se do oficiál-

ního Infokanálu Hrobce. Uãinit tak mÛÏete pfiímo na stránkách
obce www.hrobce.cz nebo osobnû na OÚ Hrobce. 

Fotbalové kabiny mají novou stfiechu
Zastupitelstvo obce se shodlo na nutnosti v˘mûny stfie‰ní krytiny

a kabiny jiÏ mají novou stfiechu. Ta je z plechov˘ch ‰ablon, které by
mûly vydrÏet alespoÀ garantovan˘ch 30 let. 

Fotbalisty sice stále nemáme, ale prostor je vyuÏíván pro aktivity
mal˘ch a mlad˘ch hasiãÛ, v létû se tu uskuteãnilo stanování místní
knihovnické party a v neposlední fiadû slouÏí hfii‰tû i jako zázemí pro
venkovní kulturní akce (i kdyÏ leto‰ní léto nám moc nepfiálo). Kabiny
i hfii‰tû jsou pronajímány i jin˘m subjektÛm, pravidelnû k nám jezdí
sportovci z Asociace létajícího disku, mladí litomûfiiãtí fotbalisté
a hrála tu i Dukla Praha.

Stále hledáme aktivní sportovce, ktefií by se chtûli podílet na roz-
voji sportovních volnoãasov˘ch aktivit v obci. Vítáme v‰echny sporty
pro v‰echny vûkové kategorie, zázemí teì máme skvûlé...

Foto: Petra Valentová
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Obnova studánky
V minulém vydání jsme informovali o inici-

ativû obnovy studánky. O tom, jak se nûkte-
r˘m místním zastesklo po dfiíve oblíbeném
cíli nedûlních procházek a jak se pustili do
profiezávání náletov˘ch kfiovin a kácení ne-
bezpeãn˘ch stromÛ. V tomto ãísle Vás chce-
me informovat o tom, jak intenzivnû a nejpr-
ve potají na obnovû studánky pracoval pan
Rudolf Sticha. Odvedl za celé léto a podzim
neskuteãn˘ kus práce. Krom odvedené
práce mu dûkuji i za informace. Dozvûdûli
jsme se napfi. Ïe studánka byla naposledy
opravována pfied 80 lety. 

Na‰e podûkování také zaslouÏí nûkolik
dal‰ích dobrovolníkÛ, ktefií v létû vyãistili zá-
sobník vody u studánky a bûhem sucha sem
pravidelnû pfiiváÏeli vodu pro zvûfi.

Projekt na opravu rohateckého rybníka Kale
Na podzim schválilo zastupitelstvo obce zpracování projektu na opravu rohateckého ryb-

níka, kter˘ uÏ nûkolik let nefunguje tak, jak by se oãekávalo. Zpracování projektové doku-
mentace bylo po posouzení tfií nabídek zadáno firmû Gabriel s.r.o. Díky panu Zikovi se za-
choval pÛvodní projekt Kale, kter˘ poskytuje cenné informace. V prosinci se uskuteãní set-
kání Ing. Tomá‰e Gabriela se v‰emi místními, ktefií se podíleli na údrÏbû a úpravách v mi-
nul˘ch letech. Cílem je navrhnout opravu tak, aby byli místní s v˘slednou revitalizací spoko-
jení a rádi ke Kale chodili.

Studie pfiestavby nádraÏní skladu
Zastupitelstvo obce Hrobce schválilo zpracování studie na pfiestavbu b˘valého nádraÏní-

ho skladu na sklad a zázemí pro obecní techniku a zároveÀ garáÏ pro techniku hasiãskou.
Nyní jsou obesílány dotãené instituce s Ïádostmi o stanoviska. 

Zahrada M· Rohatce
Pfies prázdniny vyrostlo v zahradû hodnû

nov˘ch prvkÛ, na podzim se vysadila spous-
ta nov˘ch rostlin, kefiÛ a stromÛ. Na realiza-
ci nûkter˘ch prvkÛ se v rámci projektu podí-
leli i rodiãe, ktefií nejprve vyrobili venkovní
dílnu a kuchyÀku, v dal‰í fázi se rodiãe
a pfiátelé ‰koly podíleli na úklidu spadaného
listí a na tvorbû bosonohé stezky. Tu dûti
ocení aÏ za nûkolik mûsícÛ, aÏ budou bosky
zkou‰et pfiejít po ‰i‰kách, kamínkách a dal-
‰ích pfiírodninách. 

Zahradu dûti o prázdniny zamkly a na její
odemãení si poãkáme do jara. Projekt byl
podpofien Národním programem Ïivotního
prostfiedí.

Osvûtlení v Rohatcích
Na konci záfií se v Rohatcích uskuteãnilo

setkání nad projektem vefiejného osvûtlení.
V‰ichni si mohli prohlédnout projekt, podívat
se, kde budou stát lampy a kudy se bude
kopat a v‰e zkonzultovat s autorem projektu
Ing. Tintûrou a p. ·infeltem. 

Z podkladÛ pro dotaci z programu Efekt
vyplynulo, Ïe dotace Efekt moc efektivní
není. Oslovila jsem tedy âEZ, kter˘ potvrdil,
Ïe mají v plánu uloÏit elektrické kabely v Ro-
hatcích do zemû v roce 2023. Spojením
obou akcí by se u‰etfiily v˘daje na v˘kopové
práce, ãímÏ by se realizace vefiejného
osvûtlení v˘raznû zlevnila. Rozpoãet na
celou akci je necel˘ch 3,5 mil. Kã. 

ZároveÀ je moÏné pfii soubûhu prací spo-
leãnû s âEZem poÏádat o dotaci Ústeck˘
kraj, kter˘ poskytuje cca 350 tis. Kã jako
podporu obcím, které dostanou od âEZu v˘-
povûì z pouÏívání sloupÛ. 

Druhou moÏností, kterou provûfiuji, je spo-
jení realizace s poloÏením datového kabelu,
pfii ãemÏ by opût do‰lo ke sníÏení v˘dajÛ na
v˘kopové práce.

Dotace na chodníky
V polovinû fiíjna jsme podali Ïádost o do-

taci na opravu chodníkÛ v ulici Hlavní
v Hrobcích (od nádraÏního podchodu smû-
rem na Îidovice), v˘sledky se dozvíme na
jafie.

Biodiverzita Rohatce 2019
V Rohatcích byl zrealizován projekt Biodi-

verzita 2019, v rámci kterého jsme zasadili
spoustu stromkÛ, vysbírali spoustu odpadkÛ
a na‰li i zajímavé cedule. Za finanãní pod-
poru dûkujeme Ústeckému kraji, kter˘ po-
kryl 70 % nákladÛ. 

â. smlouvy: 19/SML2415/SoPD/ZPZ,
Celkové náklady 30 625 Kã, Pfiíspûvek Ús-
teckého kraje 21 350 Kã.



PROSINEC 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

/  3  /

JSDH se doãkala a nov˘
dopravní automobil
uÏ je v Hrobcích

Na pofiízení dopravního automobilu se
450 tisíci Kã podílela HZS a 300 tisíci Ústec-
k˘ kraj, za coÏ velmi dûkujeme. Dodání de-
vítimístného Fordu tranzit vysoutûÏila THT
Poliãka, s.r.o. a mû velmi potû‰ila rychlá
a bezproblémová spolupráce. Vûfiím, Ïe
ãleny JSDH zas potû‰il cel˘ dopravní auto-
mobil. DA je primárnû urãen jako evakuaãní
vozidlo pro pfiípad povodní ãi havárií a já si
jen pfieju, aby tûchto v˘jezdÛ bylo co nejmé-
nû. 

Vybavení JSDH 
V roce 2019 nám byla Ústeck˘m krajem

poskytnuta také finanãní podpora na vyba-
vení JSDH. Ta byla ve v˘‰i 60 tisíc Kã, 10 ti-
síci se podílela obec Hrobce. V rámci dota-
ce byly zakoupeny chybûjící zásahové oble-
ky vã. bot a ochranné pomÛcky pro práci
s motorovou pilou. 

Získali jsme dotaci na ko‰e na tfiídûn˘ odpad
ObdrÏeli jsme dotaci na projekt Tfiiìme v‰ude! z Programu pro podporu odpadového

hospodáfiství obcí v Ústeckém kraji na nákup interiérov˘ch a exteriérov˘ch ko‰Û na tfií-
dûn˘ odpad. A to do a ke kabinám, obecnímu úfiadu, kulturnímu domu, Klubu baráãníkÛ
a pfiízemí ‰kolky a na dal‰í místa, kde se kumuluje více lidí, vzniká spousta odpadu a kde
se moc netfiídí.

Znaãka obytná zóna v ulici Pod Bulfem
Znaãku oznaãující zaãátek obytné zóny jsem dala odstranit, jelikoÏ na Dopravním úfiadû

v Roudnici nad Labem neexistuje povolení, které by ji legalizovalo. Poukázala na to Policie
âR. Znaãku bych na místû nechala déle (alespoÀ jako psychologick˘ faktor) do té doby, neÏ
dofie‰íme schválení dopravního znaãení, na kterém aktuálnû pracuji s p. ·estákem, ale na
srpnovém zasedání zastupitelstva obce byl z této informace velmi poboufien pan EvÏen
Martínek, kter˘ se cítil dotãen tím, Ïe byl znaãkou uveden v omyl. Proto jsem ji nechala od-
stranit, aby nikoho neuvádûla v omyl. 

Dle vyjádfiení Policie âR bylo vÏdy jasné, Ïe se o obytnou zónu nejedná, neboÈ musí b˘t
oznaãen jak zaãátek, tak i konec zóny, pfii vjezdu se musí pfiekonat nûjaká stavební pfie-
káÏka a parkovací místa musí b˘t oznaãena svisl˘m znaãením. 

V rámci dopravního znaãení fie‰íme signalizaãní znaãky pfii vjezdech do obou ãástí obce,
sníÏení rychlosti v ulici Pod Bulfem a Pod Skalou - pravdûpodobnû to bude zóna 30 nebo
20, protoÏe obytná zóna sebou nese i jistá negativa, napfi. to, Ïe nelze parkovat mimo vy-
znaãená místa, tedy hrozí pokuty i náv‰tûvám v‰ech místních obyvatel atd., dále chybí pfied-
nosti v jízdû v Rohatcích, u Labe nás zase ohroÏují cyklisté, na návsi fiidiãi kamionÛ, ktefií
jezdí do areálu Stimmbuildingu neuvûfiitelnou rychlostí atd... SnaÏím se s panem ·estákem
najít co nejoptimálnûj‰í fie‰ení.                                                                                 KH

Vítání obãánkÛ
V polovinû záfií jsme pfiiví-

tali devût mal˘ch obãánkÛ
a poãasí nám k tomu pfiálo,
takÏe jsme slavnost mohli
udûlat v Rohatcích v parku.
V‰em dûkujeme za úãast
a pomoc pfii pfiípravách, bylo
to krásné odpoledne.

Milé dûti, pfiejeme vám,
abyste v Hrobcích a Rohat-
cích proÏili krásné a láskypl-
né dûtství, abyste tu naváza-
li pfiátelství, která pfietrvají,
a i kdyÏ vás vítr pozdûji za-
vane jinam, abyste se sem
vraceli alespoÀ ve vzpomín-
kách. Pfiejeme vám, aby se
Hrobce i Rohatce staly va‰ím
domovem. 

Pfiejeme vám, aby z vás vyrostli dobfií a ãestní lidé,
ktefií budou ctít svobodu a demokracii a ktefií budou mi-
lovat svou zem.

UÏívání vefiejn˘ch prostranství
Pfiipomínám, Ïe je potfieba ohlásit na OÚ zábory vefiejn˘ch prostranství a domluvit se na

dal‰ím postupu. Formuláfi najdete na OÚ nebo na webu obce.

Restaurace v Hrobcích je jiÏ v provozu
Od záfií funguje restaurace v Hrobcích, od listopadu se jiÏ vafií. Aktuální nabídku jídel

a více informací je moÏné nalézt na restauracehrobce.cz nebo pfiímo na místû. 

Nové vybavení kuchynû a nábytek v KD Hrobce
V srpnu jsme pofiídili vybavení kuchynû, které nás vy‰lo na necel˘ch 94 tisíc Kã. Koupili

jsme dva nerezové stoly, nerezov˘ dvoudfiez, plynov˘ sporák, regály, vodní lázeÀ, fritézu
a konvektomat s gastronádobami. Ve‰keré vybavení bylo nové, pouze konvektomat byl kou-
pen od matefiské ‰koly v Karlov˘ch Varech, kde byl v provozu max. dvû hodiny dennû.

Nábytek do restaurace (police, regály, stoly a Ïidle pro 40 osob) nás v‰echny pfii‰ly na ne-
cel˘ch 50 tisíc Kã a smontovat nám ho pomohli dobrovolníci z fiad obãanÛ a SDH.

Stoly a Ïidle do sálu jsem pÛvodnû plánovala pofiídit aÏ po opravû stfiechy, v˘malbû sálu
a opravení parket, ale jelikoÏ byl sál jiÏ potfieba, pofiídila jsem je v listopadu. Stoly, Ïidle, pod-
sedáky, jejich doprava a montáÏ pro 100 osob stály necel˘ch 100 tisíc Kã. 

V souãtu nás vybavení celého KD pfii‰lo na necel˘ch 250 tisíc Kã, pfiiãemÏ jen jedna vûc
je pouÏitá, v‰e ostatní je nové a se zárukou.
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(Pokraãování na následující stranû)

Asistence - puÈák u Labe
„Pût dnÛ • krajina • Labe • stany • vafiení • ohnû • zku‰enosti * propojování.

Dík v‰em úãastníkÛm za sílu. Dík Nadaci O2 za podporu a Lence ·edivé, Ïe
do toho s námi ‰la.

...Dûkujeme paní starostce z HrobcÛ za moÏnost postavit stany na obecním
pozemku a vyuÏívat toalety na nedalekém hfii‰ti! Ani ranní de‰tík nám krásn˘
nocleh nezkazil!“ napsala nám Anna Kupková, která celou akci organizovala
a první noc u nás s ostatními pfienocovala pfii svém puÈáku po Labi.

Asistence o.p.s. poskytuje sociální sluÏby pfiibliÏnû 250 lidem s tûlesn˘m
a kombinovan˘m postiÏením roãnû. Jejich programy mají spoleãn˘ cíl: podpo-
fiit svobodn˘ a samostatn˘ Ïivot v bûÏném prostfiedí. Jedná se o osobní asi-
stenci a sociální rehabilitaci, doplnûné o dobrovolnick˘ program, ergoterapii
a peer konzultace s rodinn˘mi pfiíslu‰níky. Dlouhodobû jsou aktivní v oblasti od-
straÀování bariér ve vefiejné dopravû a zlep‰ují podmínky pro Ïivot lidí s posti-
Ïením v bûÏné spoleãnosti. Posláním Asistence o. p. s. je podporovat lidi s tû-
lesn˘m a kombinovan˘m postiÏením, aby mohli svobodnû a samostatnû Ïít.

ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ

ZPRÁVY ZASTUPITELÒ

Svoz bioodpadu 
V záfií zmizela hromada bioodpadu

v Hrobcích, v dal‰ích dnech bude následo-
vat i ta v Rohatcích. Pro ty, ktefií mají více bi-
oodpadu, neÏ se jim vejde do hnûdé popel-
nice, jsou k dispozici v obou ãástech obce
zelené kontejnery.

Bioodpad se od kvûtna vozí do kompo-
stárny v Îidovicích, v˘sledn˘ kompost je pak
pouÏíván na hnojení polí v na‰em okolí.

DÛleÏité je vytfiídit z komunálního odpadu
ten biologicky rozloÏiteln˘, kter˘ pfiedstavu-
je aÏ 37% v‰eho odpadu z domácností. Ko-
munální odpad se vozí na skládku na dru-
hou stranu okresu a je‰tû se za jeho odvoz
a uloÏení platí nesrovnatelnû více penûz.
Vytfiídûním bioodpadu pfiispûje kaÏd˘
k tomu, Ïe nebude skládkován odpad, kter˘
lze krásnû a témûfi za humny zpracovat
a vyuÏít. A je‰tû se u‰etfií spoustu penûz.

V‰em, ktefií tfiídí, dûkujeme!!! V‰em, ktefií
je‰tû netfiídí, nabízíme pomocnou ruku.

Do hnûd˘ch popelnic a zelen˘ch kontej-
nerÛ patfií v‰e, co je rostlinného pÛvodu, ze-
jména:

• tráva, plevel, listí,
• vûtve,
• seno, sláma,
• skofiápky od vajíãek a ofiechÛ,

• zbytky ovoce a zeleniny,
• piliny, kÛra...
S koncem listopadu skonãil i pravideln˘

svoz bioodpadu, nicménû je nám jasné, Ïe
bioodpad v kuchyni vzniká pofiád, a proto
bude v lednu a dle potfieby i v únoru prove-
den mimofiádn˘ svoz, kter˘ bude ohlá‰en
obecním infokanálem.

Tfiídûn˘ odpad
Kontejnery na tfiídûn˘ odpad nám pfiiná‰í

kaÏd˘ den nûjaké pfiekvapení. Zpravidla
tedy ne moc pfiíjemné. Tu pfietékající kontej-
ner prÛmyslov˘m odpadem, tu pln˘ kontej-
ner na papír zaplnûn˘ jednou obfií krabicí.
Prosíme obãany, aby kartonové krabice vy-
hazovali do kontejnerÛ v rozloÏeném stavu.
Od ledna 2020 pfiibude je‰tû jeden kontej-
ner na jedlé oleje a tuky do Rohatec k by-
tovkám a jeden do Hrobec k trati. PouÏité
jedlé oleje a tuky je tfieba pfielít do uzavíra-
telné plastové nádoby (pouÏitá PET láhev)
a poté vhodit do kontejneru. 

Velkoobjemov˘ odpad
Kdo si poãká, ten se doãká! A i kdyÏ jsme

ãekali opravdu dlouho, nakonec jsme se do-
ãkali. Pofiídili jsme kontejner na velkoobje-
mov˘ odpad, kter˘ bude vyuÏíván v obou

ãástech obce. V Rohatcích je pravidelnû pfii-
stavován vÏdy první pátek v mûsíci na
rÛzná místa v obci, poprvé byl v pátek
4. fiíjna umístûn na náves pod vodárnu, ná-
sledoval prostor u bytovek a dal‰í místa. In-
formace o umístûní je a nadále bude posílá-
na obecním sms infokanálem. Nadále platí,
Ïe pfii potfiebû celého kontejneru bude po
dohodû s OÚ pfiistaven v‰em místním pfiímo
pfied dÛm. Podmínkou je zaplacení poplatku
za komunální odpad.

Kontejner je urãen pro odkládání objem-
ného odpadu, tzn. té ãásti komunálního od-
padu, která se pro velké rozmûry nebo
hmotnost nemÛÏe odloÏit do sbûrn˘ch
nádob na smûsn˘ komunální odpad. Jedná
se napfi. o nábytek, koberce, matrace, lyÏe,
umyvadla atd.

Do kontejneru se nesmí vhazovat suÈ,
pneumatiky, stavební odpad, odpady vznik-
lé z podnikatelské ãinnosti, bioodpad a od-
pady, které je moÏno vytfiídit, tedy papír,
sklo, plast a kovy.

Napoprvé se tam sice objevilo nûkolik
pneumatik a trocha stavebního odpadu, ale
já vûfiím, Ïe se v nûm bude objevovat jen to,
co tam patfií. 

Dûkujeme, Ïe tfiídíte a respektujete pravi-
dla!

Následující pfiíspûvky nebyly redakãnû upraveny a nevyjadfiují názor redakce.

PROâ BUDE JEZÍRKO V M· ROHATCE A NE
NÁDRÎ NA DE·ËOVOU VODU POD ZEMÍ ZA
DOTACE?

S rozsáhlou v˘stavbou ekozahrady v na‰í ma-
tefiské ‰kole v rámci projektu za cca 800 tis. Kã,
z toho 500 tis. z dotace získané b˘val˘m místos-
tarostou Petrem KfiíÏem, vznikla i otázka, jak se
budou novû vysázené, rostliny, kefie a stromky
zalévat. Variant bylo nûkolik. JiÏ v 1/2019 navr-
hovalo sdruÏení Petra KfiíÏe, aby se je‰tû pfied
v˘stavbou nové zahrady svedla de‰Èová voda
z okapÛ do nádrÏe pod zem, kde se voda neka-
zí a zÛstává ãistá. Na tento projekt je moÏné vy-
uÏít prostfiedky z dotaãního programu de‰Èovka
pro obce do v˘‰e 85 %.  Domnívali jsme se tedy,
Ïe na tomto návrhu paní starostka Katefiina Hla-
váãová pracuje. Náklady na realizaci tohoto pro-
jektu by dle podmínek dotaãního programu mu-

sely b˘t minimálnû 242.000,—Kã a obec by in-
vestovala z obecního rozpoãtu 128.700,—Kã
(dle v˘poãtÛ paní starostky). Kolik by realizace
opravdu stála, se ale bohuÏel nedovíme, protoÏe
paní starostka nenechala zpracovat ani cenovou
nabídku pro tuto variantu a sama jí rovnou za-
mítla z dÛvodu neefektivnosti. Argumentovala
mimo jiné tím, Ïe co z EU dostaneme, musí z 50
% zaplatit âR zpût do EU. TakÏe nebudeme zby-
teãnû pl˘tvat penûzi âR a EU (242.000,—Kã) ve
prospûch na‰í obce. Taková argumentace paní
starostky nám a dal‰ím obãanÛm pfiipadá nedo-
my‰lená a zavádûjící. Peníze v tomto fondu pro
obce na tento úãel ale jsou, a pokud nebudeme
ãerpat my, tak budou ãerpat jiné obce a âR a EU
to zaplatí tak jako tak.

Dal‰í návrh vznikl nûkdy v 9/19, a to jezírko
nazvané „de‰Èová zahrádka“. Jedná se o jezírko

o velikosti 8 m3, údajnû s maximální hloubkou
0,5 m, bfiehy by mûly b˘t pozvolné, rozloha
bude tedy asi 20 m2 a bude napojené na nûkte-
ré okapy. Bude tedy napájeno de‰Èovou vodou.
Náklady na jeho vybudování ve v˘‰i 166 tisíc Kã
pÛjdou celé z obecního rozpoãtu. Pokud nebude
objem vody v jezírku staãit, pfiislíbili hasiãi dová-
Ïet vodu z Labe. Jezírko má plnit i vzdûlávací
funkci, kde se budou dûti uãit spousty nov˘ch
poznatkÛ o vodû a Ïivotû v ní. Otázkou je, jaká
bude kvalita vody jezírka v parném létû? Kolik
se tam bude líhnout komárÛ? A jak dalece bude
toto jezírko bezpeãné pro dûti ve ‰kolce? (pozn.
K té bezpeãnosti, na zasedání zastupitelstva
probûhla informace, Ïe kolem jezírka se udûlá
„plÛtek“.)

Návrh s jezírkem nakonec schválilo 6 zastupi-
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telÛ z 8 pfiítomn˘ch, my dva jsme hlasovali proti
z dÛvodu rizika nûkolikamilionového od‰kodnûní
za zranûné ãi utonulé dítû v takovém jezírku, coÏ
by na‰i obec zruinovalo, a z dÛvodu nevyuÏití
dotaãního programu mnohonásobnû objemnûj‰í
a tedy efektivnûj‰í podzemní plastové nádrÏe na
de‰Èovku. Doufáme tedy, Ïe ná‰ stát (âR) a EU
si budou vûdomi toho, Ïe na‰e malá obec Hrob-
ce jim u‰etfiila 242.000,—Kã tím, Ïe nebude
Ïádat o dotaci z programu de‰Èovka pro obce
a budeme z toho mít i nûjaké v˘hody. ;-) Navíc,
kdyby se realizovala 1. varianta na dotace, zbylo
by nám je‰tû 38.000,—Kã na pfiípadnou realiza-
ci malého zahradního jezírka pro dûti, ve kterém
by mohly Ïít i ryby, protoÏe by se voda nevyãer-
pala na zalévání.

LUCIE K¤ÍÎOVÁ,
zastupitelka obce, sdruÏení „Za zdravûj‰í

Hrobce a Rohatce, spoleãnû a férovû“
EVÎEN MARTÍNEK, 

zastupitel obce, sdruÏení „Za zdravûj‰í Hrobce
a Rohatce, spoleãnû a férovû“

■  ■  ■

JAK PROBÍHALA JEDNÁNÍ 
PO VOLBÁCH?

V dobû pfiedvolební kampanû do zastupitel-
stva obce jsme se domnívali, Ïe kandidátky
z „Pro lep‰í budoucnost“ s námi budou „táhnout
za jeden provaz“ a budou s námi po volbách
spolupracovat, dokonce jsme si i vzájemnû vy-
pomáhali, napfi. s rozná‰ením letákÛ. Ale po vol-
bách se brzy ukázalo, Ïe o spolupráci s námi ve
vedení obce nemají zájem, Ïe ji chtûjí vést samy,
bez ohledu na volební v˘sledek, kter˘ byl 4 za-
stupitelské mandáty pro sdruÏení Petra KfiíÏe, 3
mandáty pro sdruÏení Katefiiny Hlaváãové a 2
mandáty pro sdruÏení Lubo‰e Matka.

Chtûli jsme vzhledem k na‰emu volebnímu v˘-
sledku a i k dlouholetému nepsanému pravidlu
dodrÏet, Ïe kdyÏ bude starosta z Hrobec, bude
místostarosta z Rohatec. Proto jsme pfii povo-
lebních vyjednáváních navrhovali za místostaro-
stu Petra KfiíÏe. JenÏe uÏ od poãátku si paní
Hlaváãová kladla jako podmínku, Ïe pokud má
pfiijmout funkci starostky, poÏaduje do funkce
místostarosty Petru Pefiinovou. Dále paní Hla-
váãová a její t˘m (Alena ëuri‰ová, Karina Kra-
tochvílová) trval na tom, Ïe funkci pfiedsedy fi-
nanãního v˘boru by mûl obsadit Lubo‰ Matek,
kter˘ byl jiÏ v té dobû pravomocnû odsouzen za
pfieãin spáchan˘ v dobû, kdy byl místostarostou
v Roudnici n.L. (Sdûlení soudu o této skuteã-
nosti odmítlo sdruÏení paní Hlaváãové obãanÛm
sdûlit je‰tû pfied volbami.) Tento poÏadavek
paní Hlaváãové a spol. byl pro nás velk˘m pfie-
kvapením a zklamáním. Pro nás bylo naprosto
nepfiijatelné, aby pan Matek, navíc v té dobû
souzen˘ za machinace pfii v˘bûrovém fiízení
v pozici starosty v Hrobcích, vykonával jakou-
koli funkci na obci. Proto jsme tedy ustoupili
s tím, Ïe Petr KfiíÏ nebude místostarostou,
pokud pan Matek nebude v Ïádném v˘boru za-
stupitelstva obce.

Vedle toho paní Hlaváãová poÏadovala, Ïe
chce b˘t plnû uvolnûnou starostkou, tj. starost-
kou na pln˘ úvazek za 47 tis. Kã mûsíãnû, aby se
mohla práci pro obec stoprocentnû vûnovat, jak
se vyjádfiila, a Ïe tedy nemá zájem o námi navr-
hovan˘ model, kdy místostarostu se zamûfiením
na Rohatce by za 24 tis. Kã mûsíãnû vykonával
Petr KfiíÏ. Tuto odmûnu pro Petra KfiíÏe jsme Ïá-
dali proto, jelikoÏ by neodpovídal jen za kulturní
akce, jako v souãasnosti místostarostka Pefiino-
vá, ale vedle odpovûdnosti za Rohatce by pfii-
pravoval investiãní dotaãní projekty v obou ves-

nicích, pfiípadnû pomohl fie‰it provozní problémy
obce. Paní Hlaváãová o zku‰enosti Petra KfiíÏe
nemûla zájem, naopak uvedla, Ïe jako ‰kolní
projektová manaÏerka bude dotaãní investiãní
projekty podávat sama a Ïe traktorem umí jezdit
také. Ani za této situace ale není pravdou, Ïe
funkci místostarosty nemûl zájem za na‰e sdru-
Ïení nikdo vykonávat, naopak. Navrhli jsme, aby
se místostarostkou za na‰e sdruÏení stala Lucie
KfiíÏová. Katefiina Hlaváãová ale stále trvala na
svém, Ïe chce za místostarostku Petru Pefiino-
vou.

Kdybychom na podmínky paní Hlaváãové ne-
pfiistoupili, na‰e obec by byla dnes bez sta-
rost(k)y, nebo s odsouzen˘m panem Matkem ve
funkcích, jelikoÏ se ale chováme odpovûdnû
a v souladu s na‰imi pfiedvolebními sliby, pfii-
stoupili jsme nakonec na tento model, kter˘ pro-
sazovala paní Hlaváãová, jeÏ ale od poãátku
s námi odmítala uzavfiít jakoukoli dohodu o pod-
mínkách tohoto modelu a spolupráce s odÛvod-
nûním, Ïe chce spolupracovat i s panem Mat-
kem. Po sloÏit˘ch jednáních jsme nakonec pfii-
stoupili na to, Ïe za na‰e sdruÏení bude pfiedse-
du finanãního v˘boru vykonávat za 2,5 tis. Kã
mûsíãnû Lucie KfiíÏová a pfiedsedu kontrolního
v˘boru za 2,5 tis. Kã mûsíãnû pan Jan âíÏek,
oba v té dobû za na‰e sdruÏení. Uvedená tvrze-
ní mÛÏeme doloÏit. Toto sdûlení bylo zasláno 25.
fiíjna 2019 starostce Katefiinû Hlaváãové a mís-
tostarostce Petfie Pefiinové ke zvefiejnûní v Hro-
becké vlnû. 

LUCIE K¤ÍÎOVÁ,
zastupitelka obce, za sdruÏení „Za zdravûj‰í

Hrobce a Rohatce, spoleãnû a férovû“
EVÎEN MARTÍNEK, 

zastupitel obce, sdruÏení „Za zdravûj‰í Hrob-
ce a Rohatce, spoleãnû a férovû“

Reakce starostky
V˘‰e uvedené ãlánky jsou plné lÏí, zkreslen˘ch informací a ne-

pfiesností. K tématu povolebního vyjednávání bylo jiÏ fieãeno mnoho,
zopakuji znovu, co jsem fiíkala po volbách a na ãem si stále trvám.
Nikdy jsem s nik˘m nechtûla podepisovat Ïádnou koaliãní dohodu.
Vûfiila jsem a stále vûfiím, Ïe pokud jsou návrhy kohokoliv rozumné
a pfiispûjí k rozvoji obce, najdou podporu napfiíã politick˘m spektrem
a je v zájmu obce je podpofiit a zrealizovat. 

Není pravdou, Ïe jsem od zaãátku trvala na Petfie Pefiinové jako
místostarostce. Po 3 t˘dnech jednání jsme mûli na stole tfii dohody,
které Petr KfiíÏ vÏdy do druhého dne zru‰il. První variantou bylo, Ïe
bude místostarostou on za 10 000 Kã, coÏ odmítl. Druhou variantou
místostarostky byla Lucie KfiíÏová, tuto dohodu opût zru‰il Petr KfiíÏ
slovy, Ïe za ten fufník to nebude dûlat ani on, ani Lucie. 

Pro variantu místostarosta Petr KfiíÏ za 24 000 Kã s plánem „dûlat
si Rohatce“ nezískal podporu. AÏ po tûchto „komediích“ jsem se
rozhodla, Ïe pokud mám vykonávat funkci starostky, tak to budu
dûlat jen s osobou, které 100% dÛvûfiuji, a o které vím, Ïe vÏdy
bude prosazovat v‰e pro dobro obce. A proto jsem trvala na Petfie
Pefiinové. 

Poté jsem dala funkci starosty v‰anc a Ïádná kandidátka (ani ta
vítûzná) jiného kandidáta na starostu nenavrhla. Podpofiit nás nikdo
nemusel, i pfiesto jsme získaly hlas od v‰ech zastupitelÛ.

De‰Èová zahrádka v zahradû matefiské ‰koly
Mûla jsem za to, Ïe v‰ichni chceme podporovat pfiírodovûdné

vzdûlávání, podnûcovat v dûtech lásku k pfiírodû a nauãit je o pfiíro-
du peãovat. V souãasné dobû se vynakládají miliardy korun na ob-
novení pfiírodovûdného a polytechnického vzdûlávání ve ‰kolách,
vym˘‰lí se modely, jak toto pfiiblíÏit dûtem tak, aby k polytechnice
nemûly odpor (vzpomeÀte na svá ‰kolní léta). A v na‰í M· nám toto
v‰echno zaji‰Èují pedagogové a pfiitom jim nûkdo chce házet klacky
pod nohy. Zkuste se, prosím, alespoÀ podívat na fotogalerii na

ZMùNA NA ZASTUPITELSTVU
Ke dni 14. 10. 2019 odstoupil Petr KfiíÏ a na jeho místo zastu-

pitele nastoupil Mgr. EvÏen Martínek, PhD., kter˘ byl dal‰ím kan-
didátem dle poãtu získan˘ch hlasÛ. 

www.ms-rohatce.cz, kde uvidíte, co v‰echno a jak paní uãitelky dûti
v rohatecké ‰kolce uãí.

DÛvodÛ, proã v zahradû de‰Èová zahrádka vznikne, je nûkolik.
Jednak mÛÏeme jednodu‰e a levnû vyfie‰it zálivku bez nutnosti
kopat do skály, vodní prvek ochladí a zvlhãí okolí a také zv˘‰í ekolo-
gickou stabilitu. Druhak ty nesporné v˘hody pro uãitele a dûti - na
pfiíkladu biotopu lze prakticky ukázat velké mnoÏství uãiva ze ‰kol-
ního vzdûlávacího programu, napfi. fyzikální zákony v praxi, biodi-
verzitu nebo promûnlivost barev a tvarÛ. Dûti mají navíc pfiístup
k bezpeãné vodní plo‰e, která je zajímá - dno se postupnû svaÏuje,
coÏ umoÏÀuje dítûti (kdyÏ tam omylem ‰lápne) poznávat vlastnosti
vody a dává mu ‰anci se bezpeãnû vrátit zpût, ostfiej‰í pfiechody se
zabezpeãí hust‰í v˘sadbou nebo oplocením. 

A ano, mÛÏeme skupenství vody, vodní cyklus, princip spojen˘ch
nádob ãi v˘vojová stádia Ïab (a mnoho dal‰ího) dûti uãit v bezpeãí
‰kolní tfiídy z knih, protoÏe by se jim venku mohlo nûco stát. Ale mÛ-
Ïeme jim to také ukázat, podnítit v nich zájem dozvûdût se víc a pro-
budit v nich lásku k oboru.

ZÛstává záhadou, proã nebyla závlaha stromÛ a rostlin fie‰ena
spoleãnû s projektem zahrady. UÏ tehdy bylo pfieci jasné, Ïe se
budou muset zalévat. Îe by se na to opût zapomnûlo? Dal‰ím pod-
nûtem k zamy‰lení je argumentace, jak moc nebezpeãné jezírko je
a o co men‰í hrozbou bude men‰í jezírko s rybami? Argument, Ïe
nám nad obcí visí hrozba v nûkolikamilionového od‰kodnûní, pova-
Ïuji za lich˘ a slouÏící pouze k vyvolání paniky. M· má pojistku od-
povûdnosti za ‰kodu ve v˘‰i 15. mil. Kã, obecnímu rozpoãtu tedy ne-
hrozí nic.
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KAPITOLY Z HISTORIE NA·Í OBCE

KULTURNÍ A SPOLEâENSKÉ AKCE V OBCI

Historii obce a na‰ich obãanÛ budeme postupnû dávat na webové stránky www.hrobce.cz. Pfiispûjte nám sv˘mi vzpomínkami nebo tfieba
star˘mi fotografiemi, abychom my ani na‰i potomci nezapomnûli na historii. 

30 let od revoluce
V Rohatecké kronice se revoluce pfiipomí-

ná dvûmi vûtami: „Od 17. 11. 89 se mûní si-
tuace z hodiny na hodinu. 29. 12. jsou volby
nové vlády, prezidentem byl zvolen Václav
Havel.“ Skonãila doba, po kterou byli lidé
desítky let perzekuováni a je dÛleÏité, aby-
chom na to, co komunismusté dûlali, neza-
pomnûli. Nûkteré rodiny, které zasáhli v na‰í
obci nejtvrdûji, bychom rádi krátce pfiipo-
mnûli. Víme, Ïe nejsou v‰echny, ale bohuÏel
nemáme k dal‰ím Ïádné informace. Pokud
si na nûkteré pamatujete, dejte nám prosím
vûdût - chceme poskládat vûrn˘ pfiíbûh na‰í
obce a zpfiístupnit jej na internetu v‰em,
ktefií se o nûj zajímají. 

Nûkteré jmenované rodiny zde stále Ïijí,
jiné byly vyhnány a nevrátily se do domÛ, ve
kter˘ch hospodafiily generace jejich pfiedkÛ
ani po revoluci. Jejich tragédie se odehráva-
ly jen jednu, dvû generace nazpátek a listo-
padová revoluce sice pfiinesla svobodu, ale
urãitû nedokázala napravit v‰echny kfiivdy.
Zodpovûdnost nenese jen ideologie, kterou
stále tolik lidí podporuje, ale i konkrétní lidé,
ktefií vyuÏili moci ve svÛj prospûch, i kdyÏ to
znamenalo zniãit ostatním Ïivot.

„V Hrobcích k Ïádn˘m zmûnám nedo‰lo,
dále zde vládli komunisté, ktefií odmítali
vydat ná‰ zabaven˘ majetek. To nás ohro-
milo a varovalo. Po zváÏení v‰ech událostí
padlo v rodinû rozhodnutí, Ïe do Hrobec se
jiÏ nikdo nevrátí a ve‰ker˘ majetek bude
prodán. Ne na kaÏdé období mÛÏe b˘t obec
Hrobce hrdá“, napsal vloni v dopise zastupi-
telstvu obce Josef Havránek, ve kterém od-
mítl nabídku udûlení ãestného obãanství pro
nûj a jeho sestry. Pfiipomnûl tak v‰em, Ïe
historie není nûco, co uÏ skonãilo a nemá to

vliv na na‰e Ïivoty. I my, tehdy jako dobro-
volníci, dnes, jako zastupitelé obce, cítíme
potfiebu nahlas fiíct, Ïe nás mrzí, co se zde
v minulosti dûlo, a Ïe se budeme snaÏit, aby
se nejen nezapomnûlo, ale pfiedev‰ím, aby
se to neopakovalo.                               KH

Havránkovi
KdyÏ si pro statkáfie Franti‰ka Havránka

(*1899) pfii‰li, pr˘ ve vchodu popadl vidle,
zapíchnul je estébákovi do nohy a hned na
to fiekl: „Udûlal jsem chybu... mûl jsem vzít ty
od hnoje. Ve vykonstruovaném procesu jej
odsoudili k trestu odnûtí svobody, propadnu-
tí ve‰kerého majetku a doÏivotnímu zákazu
pobytu v Hrobcích pro celou rodinu. Jeho
Ïena s dûtmi musela statek druh˘ den opus-
tit s pár vûcmi, které jim dovolili odvézt a jiÏ
se nevrátili. „Franti‰ek Havránek se sprave-
dlnosti nedoãkal. Zemfiel v roce 1979 ne-
smífien s osudem, protoÏe kfiivdy na nûm
a jeho rodinû spáchané se nedaly odpustit,“
napsal do dopisu obci jeho syn Josef, kter˘
se sv˘mi sestrami vloni odmítl nabídnuté
ãestné obãanství. Na statku ã.p. 4 u Labe
hospodafiili po generace. Mezi lidmi byli ob-
líbení, dle komunistÛ se k lidem chovali tak
dobfie ale jen proto, aby si je získali a potom
je mohli je‰tû víc odfiít.

Vyho‰tûní HavránkÛ popisuje v diplomové
práci Jakub Bfiezina, ta bude k vidûní na
webu obce a bude moÏno si ji zapÛjãit na
obecním úfiadû.

Klementovi
Sylvestru Klementovi (*1898) je‰tû ani ne-

bylo 20, kdyÏ po svém zesnulém otci zdûdil
hrobeckou továrnu a musel se postarat
o sourozence a nevlastní mámu. Pfieãkali
válku, kdy ve své vile Sylvestr se sourozen-

ci ukr˘val partyzány a odmítl vyrábût pro
Nûmce. I proto pfii nástupu komunistÛ
k moci mu nezb˘valo tolik majetku, aby
mohla b˘t jeho továrna znárodnûna. „Nûkte-
fií známí ode‰li, ale on ne‰el. Neopustil by
Hrobce a ani âechy. Byl patriot. Aby se ho
zbavili, tak fiekli, Ïe nebyl na vojnû, aãkoli
byl ve válce, a Ïe musí v 52 letech na vo-
jenské cviãení na Zelenou horu u Nepomu-
ku u Plznû,“ vypráví jeho dcera Sylva. Ona
i její bratr byli úplnû malé dûti, kdyÏ jim otce
komunisté poslali na dva roky k PTP [Po-
mocn˘ technick˘ prapor, slouÏil k pfiev˘cho-
vû politicky nespolehliv˘ch osob] stavût sil-
nice. KdyÏ se mohl po dlouhé dobû pfiijet po-
dívat za rodinou, zatkli ho ve vykonstruova-
ném pfiípadu za vlastizradu. Ve vûzení strá-
vil ‰est let. Jeho obû dûti stále Ïijí v Hrob-
cích. Vilu, kterou nechal postavit SylvestrÛv
otec, aby ve velk˘ch místnostech s lep‰ím
vzduchem ochránil rodinu pfied tuberkuló-
zou, prodali hned po revoluci. Vila ani pfied
sto lety nepfiinesla rodinû ‰tûstí, na nemoc
zemfiela Sylvestrovi máma a osm z jede-
nácti sourozencÛ.

Tachecí
Jaroslav Tachecí, jehoÏ rodina byla vystû-

hována, kdyÏ byl je‰tû mal˘, pfievzal v roce
2018 ãestné obãanství Hrobec. Jeho otec
uvaÏoval o tom, Ïe se do HrobcÛ vrátí, ale
nikdy o tomto tématu moc nemluvil. Tachecí
patfiili k místním v˘znamn˘m rodinám, které
tu po generaci hospodafiili. Komunisté je
z obce vystûhovali do Kostelce, odkud se
pozdûji vrátili aspoÀ do Libotenic, odkud po-
cházela ãást jejich rodiny. „Byla to taková
doba. Vystûhovali ho a udûlat s tím ne‰lo
nic. Musel se tomu podfiídit,“ fiekl pan Ta-
checí o svém otci, kter˘ zemfiel v roce 2005. 

Spaní na hfii‰ti
27. ãervence • JiÏ dlouho jsme mûli v hlavû nápad uspofiádat

spaní ve stanech pro dûti a rodiãe. Nakonec jsme tento nápad na
hrobeckém hfii‰ti v létû úspû‰nû zrealizovali. Nejdfiíve jsme si s dûtmi
zahráli pár soutûÏí a nauãili se vázat uzly. Jak˘m pfiekvapením pro
nás v‰echny bylo, kdyÏ pfii‰lo tele Bûlka pana Jiránka a pfiineslo pro
dûti sladkosti. Pak uÏ jsme se vrhli na táborák, opekli si bufity a po-

povídali si. Po setmûní nás ãekala stezka odvahy se stra‰idly. Po
stezce odvahy jsme zasedli ke kytafie a zazpívali táborákové písnû.
Do pÛlnoci jsme v‰ichni spokojenû spali ve stanech. Ráno nás pro-
budilo sluníãko a ãerstvá snídanû s tepl˘m ãajem. Podûkování za-
slouÏí v‰ichni, ktefií se na této akci podíleli, SDH Hrobce, stra‰idla
a snídaÀoví dobrovolníci.                                                          PP
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Neckyáda
3. srpna • Letos se konal

jiÏ 9. roãník tradiãní Labské
neckyády. Na start se letos
postavily 4 posádky plavidel
na vlastní pohon. Po 14. ho-
dinû byla neckyáda odstarto-
vána a plavidla se mohla
vydat na pohodovou cestu
po Labi. I kdyÏ cestou mûla
posádka My‰ek tro‰ku pro-
blémy, nakonec v‰echny po-
sádky dopluly do cíle. První
v cíli bylo plavidlo Apalucha,
druzí byli doktofii ze Sanitky,
tfietí Matterhorn a závûrem dorazily My‰ky Minnie. V‰echny posád-
ky dostaly drobné ceny a následnû mohla pokraãovat volná zábava
v Tropicana Baru. Závûrem bychom chtûli podûkovat SDH Roudni-
ce nad Labem a SDH Hrobce za asistenci na vodû, aby posádky po-
hodovû dopluly do cíle. Pfiipojíte se i vy pfií‰tí rok na jubilejním 10.
roãníku Labské neckyády? Budeme se tû‰it.                             PP

cviãn˘ pohybliv˘ terã, kde mohli zasáhnout divoãáka nebo li‰ku.
Bûhem celého odpoledne p. Krejn˘ vafiil vynikající kotlíkov˘ gulá‰,
kter˘ pak zasytil v‰echny pfiítomné. V soutûÏi O putovní Rohaãku se
sv˘mi slan˘mi a sladk˘mi dobrotami zvítûzila a loÀské první místo
obhájila paní Má‰a Trhlínová. Zahrát a zazpívat pfiijel také p. Man-
dys. Rádi bychom podûkovali rohateck˘m zastupitelÛm, Rohatec-
k˘m baráãníkÛm, p. Pavlu KfiíÏovi, p. Schillerovi, p. Krejnému a dal-
‰ím dobrovolníkÛm, ktefií na této akci pomáhali. Dal‰í podûkování
patfií sponzorÛm za vûcné dary - Emco Hrdly, p. Miloslav Tlala
z Travãic, p. Jan Rittich z Travãic.                                              PP

Konec prázdnin
1. záfií • Poslední nedûle
pfied zaãátkem ‰kolního roku
byla vûnována dûtem, aby si
je‰tû mohly uÏít poslední den
prázdnin. Od 13 hodin byli
u Tropicany pfiipraveni mini-
koníãkové a králík na pomaz-
lení, kartonová kraviãka na
podojení a dûti si mohly ne-
chat pomalovat obliãej od
malífiky. BohuÏel tûsnû pfied
zaãátkem startování na po-
hádkovou cestu zaãala boufi-
ka a chvilku dokonce padaly
i kroupy. Pohádkové postavy
na trase nám úplnû promok-
ly, snad jedin˘ komu dé‰È

nevadil byl vodník. Nemohli jsme ale dûti nechat bez slavnostního
ukonãení prázdnin a tak jsme v‰e pfiesunuli do kulturního domu. Moc
dûkujeme v‰em, dospûl˘m i dûtem, Ïe pomohli pfieskládat lavice,
Ïidle a stoly na sále do podoby, aby zde mohla akce pokraãovat.
A tak v 15 hodin mohla vystoupit klaunka MáÀa s jejím popleten˘m
vystoupením a akrobatistick˘mi ãísly. Pfiekvapením bylo, Ïe se do
sálu ve‰el i skákací hrad, tak se mohly dûti vyfiádit i tam. I pfies ne-
pfiízeÀ poãasí to bylo pro v‰echny hezké ukonãení prázdnin a dûti
tak mohly zvesela v pondûlí do ‰koly. Moc dûkujeme v‰em za
pomoc pfii pfiípravû sálu, Katce Bajgarové a Tropicana Baru za pro-
gram pfied pohádkovou stezkou, SDH Hrobce pfii pfiípravû pohád-
kové cesty, paní ëuri‰ové za pÛjãení kost˘mÛ a v‰em ostatním dob-
rovolníkÛm za pomoc.                                                            PP

Rohatecké odpoledne
24. srpna • Poprvé se

v Rohatcích konalo Rohatec-
ké odpoledne, které bylo al-
ternativou Rohatecké Lávky.
Celé odpoledne bylo zaháje-
no turnajem v nohejbale,
kde první místo získal t˘m
z Travãic, druhé místo t˘m
z Hrobec, tfietí místo „Roha-
teãtí kulturisti“ a ãtvrté místo
t˘m z Rohatec. Po nohejba-
lu byly pfiipraveny soutûÏe
pro dûti. Ty si mohly zasou-
tûÏit v házení balónkÛ, teni-
sov˘ch disciplínách nebo ve
stfiílení vzduchovkou. Pro
dûti i dospûlé byl zajímav˘

Rohatecké kotlíkobraní 
21. záfií • Krásné poãasí, krásná akce, úÏasní lidé a je‰tû lep‰í gu-

lá‰e. To by mohlo vystihovat leto‰ní Rohatecké kotlíkobraní. PÛvod-
ní nápad Zdenka ¤ediny a Hanky ·avelové pfierostl do vût‰ích roz-
mûrÛ a 8 t˘mÛ uvafiilo vynikající gulá‰e. Pfii zaãátku vafiení pfiijel
dûtem zahrát SváÈa se sv˘m dividlem, pak se pro dûti nafoukly ská-
kací hrady, kde se mohly vyfiádit bûhem vafiení dospûlákÛ. Kolem
poledne pfii‰lo sladké pfiekvapení od ¤edinÛ, ktefií uvafiili Baby gulá‰
(krupicovou ka‰i), o kter˘ byl neskuteãn˘ zájem. V‰ichni soutûÏící
stihli ãasov˘ limit vafiení a tak porota mohla zaãít ochutnávat. Po
dlouh˘ch debatách nakonec velmi tûsnû vyhrál ·u‰u Team se ·u‰u
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gulá‰em ala Rohatce. Rádi bychom podûkovali sponzorÛm této
akce - AÎD Praha, Antonín Stejskal, Tomá‰ Krejn˘, Z.+Z. ¤edinovi,
Má‰a Trhlínová, Pro lep‰í budoucnost z.s. a také v‰em, ktefií upekli
sladké dobroty (paní Novákové, Jiránkové, ëuri‰ové), které si mohli
náv‰tûvníci dát k ãaji a kávû.                                                     PP

Zájezdy na muzikály
V leto‰ním roce jsme spoleãnû podnikly 2 zájezdy na muzikály do

Prahy. Zaãátkem ãervna jsme nav‰tívili divadlo Broadway a muzikál
Kvítek Mandragory, kter˘ byl sloÏen z hitÛ Heleny Vondráãkové.
V fiíjnu jsme se vypravili do divadla Hybernia na muzikál Tarzan.
Vstupenky byly sice o tro‰ku draÏ‰í neÏ do divadla Broadway, ale
kdo na tento muzikál jel, urãitû nelitoval. V‰e vykompenzovalo ho-
nosné prostfiedí, krásn˘ v˘hled na pódium a také samotn˘ muzikál,
kter˘ byl pln˘ líbiv˘ch melodií, úÏasn˘ch hereck˘ch v˘konÛ a akro-
batick˘ch kouskÛ. Pokud budete mít moÏnost tento muzikál nav‰tí-
vit, tak ho vfiele doporuãujeme, je to jeden z nejlep‰ích muzikálÛ,
kter˘ jsme vidûli.                                                                     PP

D˘Àování
25. fiíjna • Stra‰idla a d˘nû, to bylo hlavním tématem páteãního

odpoledne v rámci D˘Àování. Opût se nám se‰la spousta vydlaba-
n˘ch d˘ní do soutûÏe o nejkrásnûj‰í d˘ni - nûkteré d˘nû byly stra‰i-
delné a nûkteré i pohádkové. Nejprve jsme si v knihoãekárnû pfie-
ãetli pfiíbûh o Jackovi, na jehoÏ základû vznikl Halloween, a posilni-
li se dobrotami, které pfiinesly místní maminky. Pfii vyhodnocení sou-
tûÏe o nejkrásnûj‰í d˘ni jsme se nemohli dohodnout, která je ta nej-
krásnûj‰í, proto sladké odmûny dostaly v‰echny dûti. I kdyÏ je‰tû ne-
byla moc tma, tak jsme se vydali na lampionov˘ prÛvod po Hrobcích.
âasem se hezky setmûlo a tak jsme cestou mohli vidût rozsvícené
d˘nû, stra‰idla a dokonce jsme potkali stra‰ideln˘ dÛm s velk˘m pa-
voukem a dokonce Ïiv˘m kostlivcem, kter˘ nás vystra‰il.           PP

Lípa svobody Rohatce a kfiíÏek Na Horách
17. listopadu • Ku pfiíleÏitosti 30. v˘roãí boje za svobodu a de-

mokracii jsme v Rohatcích v lokalitû Na Horách vysázeli lípu svobo-
dy. Pan ·uman zde na své náklady obnovil také kfiíÏek, za coÏ mu
velmi dûkujeme. Akce se zúãastnil i P. Mgr. Wolfgang Karel Horák,
O. Praem., kter˘ lípû i kfiíÏku poÏehnal. 

Naveãer jsme se pfiipojili k iniciativû PamûÈ národa a v 17:11 ro-
zeznûli zvon hrobecké kapliãky. Sedmnáctého listopadu v 17 hodin
a 11 minut se rozeznûly zvony na kostelích a kaplích mûst a obcí
jako pfiipomínka 30 let od pádu komunistického reÏimu.

Balení dáreãkÛ na vánoãní stromky
20. a 21. fiíjna • V Rohatcích i v Hrobcích jsme v rámci knihovnic-

ké akce balili dáreãky jako ozdoby na vánoãní stromky. Se‰li se malí
i velcí. Nejprve zaãaly balit dûti, které se s chutí vrhly na zabalení
krabiãek, poté ‰tafetu pfievzali rodiãe a zbylé krabiãky dobalili. A Ïe
jich bylo. Moc dûkujeme v‰em za donesené krabiãky a za pomoc pfii
balení. Dáreãky budou krásnû zdobit vánoãní stromky v Hrobcích
i Rohatcích.                                                                           PP

Pfiedvánoãní posezení seniorÛ
27. a 28. listopadu • V Rohatcích i v Hrobcích se uskuteãnilo tra-

diãní pfiedvánoãní posezení seniorÛ. Babiãkám i dûdeãkÛm nejprve
pfii‰ly zazpívat dûti a paní uãitelky z Matefiské ‰kolky v Rohatcích.
Dûti mûly nauãeno spoustu nov˘ch písniãek a básniãek a v‰echny
pfiítomné jejich vystoupení pfiíjemnû pohladilo po du‰i. Po dûtech se
zpûvu ujal pan Mandys, kter˘ seniory bavil aÏ do odpoledních hodin.
Dûti za zpívání dostaly Brumíky a mal˘ dortíãek. Ani na‰i seniofii ne-
pfii‰li zkrátka, pfiipraveny byly krásné a v˘borné dorty a teplé fiízeã-
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ky z hrobecké restaurace U NádraÏí. Na‰im seniorÛm pfiejeme do
nového roku pevné zdraví a hodnû spokojenosti a vûfiíme, Ïe se
v plné síle opût zase spoleãnû sejdeme na dal‰ím pfiedvánoãním
posezení.                                                                              PP

Tvofiení adventních vûncÛ
27. a 28. listopadu • Na Ïádost na‰ich spoluobãanÛ jsme ve spo-

lupráci se spolkem Pro lep‰í budoucnost uspofiádali v Rohatcích

Rozsvícení stromeãkÛ a zpívání koled
30. listopadu • Poãasí nebylo úplnû pfiedvánoãní, pfiesto se roz-

svícení obou stromeãkÛ povedlo. V Hrobcích nás pfiekvapil lehk˘
de‰tík, ten nám ale nezabránil uÏít si zpívání koled v podání Smí‰e-
ného sboru VO· a SO· z Roudnice n.L. a hudebníkÛ z Libotenic
a Du‰ník. V rohatecké kapli V‰ech svat˘ch se ke sboru pfiidala Te-
rezka Trnková a stfiihla si na úvod dvû sóla a na závûr jeden duet.

Cel˘m veãerem nás slovem i zpûvem provázel Vlasta âtverák,
klidn˘ adventní ãas nám v‰em popfiál pan faráfi Horák a já jim i sboru
tímto dûkuji. Dûkuji i Terezce, která v kapli V‰ech svat˘ch vystoupi-
la jiÏ podruhé a poloÏila tak základ dal‰í hezké tradici. Velké díky
patfií i BaráãníkÛm a hasiãÛm, ktefií pfiichystali a nazdobili stromky
a paní a panu Bufákov˘m za krásn˘ strom. A také panu Jiránkovi za
asistenci jefiábu. A taky Petfie Pefiinové za skvûlou organizaci a celé
její rodinû za pomoc. Dûkuji!

Dûkuji v‰em za vysly‰ení na‰í v˘zvy, dobrá polovina náv‰tûvníkÛ
si pfiinesla vlastní hrneãek, díky ãemuÏ jsme vyprodukovali o polovi-
nu ménû plastového odpadu neÏ obvykle.                                KH

a Hrobcích akci tvofiení
adventních vûncÛ.
Zuzka Nováková nám
ukázala jak si pfiipravit
chvojí a vytvofiit z nûj
vûnec, jak udûlat juto-
vou ma‰li a vûnec na-
zdobit. 

Tato akce se tû‰í
velké oblibû, babiãky,
maminky, dûti a dokon-
ce i tatínkové si tak
mohou vyzdobit dÛm
vlastnoruãním v˘tvo-
rem.                       PP
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(Pokraãování na následující stranû)

Mikulá‰ská nadílka
1. prosince • Nedûlní odpoledne do Kulturního domu v Hrobcích

zavítal Mikulá‰, andûl a ãert a pfiinesl balíãky plné dobrot. NeÏ ale
tato trojice pfii‰la, mûli jsme o zábavu postaráno. Kdo by si nechtûl
zkusit vyrobit krásného andílka nebo ãertí sliz, vyzkou‰et si indobo-
ardy nebo taneãní podloÏky. A pokud byla nûkde fronta, tak jste
mohli vyzvat kamaráda na souboj v pukecu. Nuda urãitû nebyla, v‰e
proloÏilo tancování a fiádûní s ãerty. Pak ale pfii‰el Mikulá‰ s andíl-
kem a ãerty a za hromadnû zazpívané písniãky a koledy dûti dosta-
ly balíãky s dobrotami. To ale nebylo v‰echno, ãerti si pro nás pfii-
pravili pfiekvapení pfiímo od nich z pekla - ohnivku neboli ohnivou
show. Moc dûkujeme v‰em, ktefií pomáhali s pfiípravami a Bezva
partû za úÏasn˘ program.                                                       PP

Zpráviãky z Matefiské ‰koly v Rohatcích
Houby nám ukazují své krásné klo-

bouãky, listy se chlubí paletou barev
a poãasí nezapfie svou sílu a nûkdy nás
pfiikryje pefiinou mlhy, je podzim. 

Nové dûti, které pfii‰ly do na‰í ‰kolky
v záfií, pfiedvedly svou houÏevnatost
a ‰ikovnost a na‰e ‰kolka se jim stala
nov˘m domovem. Nikdo nám nepláãe,
a tak mÛÏeme proÏívat spoleãné chvíle
plné her a moÏností se nûco nového na-
uãit. Pravidelnû se odmûÀujeme ná-
v‰tûvami divadel a sférick˘m kinem.
Nedávno jsme vyrazili do sousední ves-
nice Hrobce. Zrovna jsme probírali po-
znatky o zvífiátkách, které Ïijí na dvorku.
V Hrobcích jsme vidûli krásné kraviãky,
b˘ky i telátka. Svou opefienou nádheru
nám ukázaly andulky, papou‰ci a ka-
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(Pokraãování na následující stranû)

Dal‰í úspû‰ná sezóna SDH Hrobce je za námi
ÚSPùCHY NA 60 M P¤EKÁÎEK

V Ostravû se v listopadu konal dal‰í halo-
v˘ závod star‰ích ÏákÛ v disciplínû
60 m s pfiekáÏkami. Blanka Nagyová získa-
la 68. místo s ãasem 13,81 s, Zuzka Jelín-
ková 144. místo s ãasem 15,72 s. Celkem
startovalo 269 holek. Va‰ek Dolej‰í získal
9. místo s ãasem 12,20 s z 217 soutûÏících. 

Mûli jsme své zástupce i v Praze na

závod Memoriálu Habadové v disciplínû 60
m s pfiekáÏkami v kategorii star‰í Ïákynû
a star‰í Ïáci. Eli‰ka Jelínková 79. místo
(14.02 s), Zuzana Jelínková 120. místo
(14.59 s - osobák) z celkem 311 dívek.
Va‰ek Dolej‰í 10. místo (12:25 s -osobák),
Tomá‰ Netolick˘ 225. místo (20:49 s) z cel-
kov˘ch 292 chlapcÛ. O den pozdûji nás re-
prezentovaly mlad‰í Ïákynû Katefiina Nová-

ková (53. místo) a Eli‰ka Nitschová (148.
místo z 231 dívek). Konkurence byla veliká,
ale na‰i borci nezklamali. 

BRALI JSME CENNÉ KOVY 
V CELKOVÉM PO¤ADÍ POD¤IPSKÉ 
HASIâSKÉ LIGY

Star‰í Ïáci obhájili úÏasné 1. místo v po-

Knihovna Rohatce je místem k setkávání na‰ich spoluobãanÛ
Nejen hrobecká knihovna, ale i rohatecká knihovna je místem setkávání na‰ich spoluobãanÛ, jak dûtí tak i dospûl˘ch. Dûti zde nejen vy-

uÏívají moÏnost pfiipojení k internetu ãi chvilku, kdy si zabûhají v tûlocviãnû, ale také zde tvofií. Jejich obrázky a díla zdobí celou knihovnu.

ãenky a dokonce jsme si mohli prohlédnou
sametov˘ koÏí‰ek ‰tûÀátek u Sárinky doma. 

Velmi dûkujeme v‰em zúãastnûn˘m, Ïe
nás nechali nahlédnout do sv˘ch domovÛ.
Teì se tû‰íme z poznávání plodÛ polí
a plodÛ podzimu. Budeme se uãit nové
písnû a básnû. Budeme poãítat plody,
ochutnávat, oãichávat, dokonce i ohmatá-
vat. Zkrátka poznávat v‰emi smysly. A to
nás vÏdy velmi baví. Také jsme zvûdaví, na
novou zahradu, která se nám uÏ teì velmi
líbí, kéÏ by byla co nejdfiíve hotová a my
mohli uÏívat v‰ech jejích krás a pohybo-
v˘ch prvkÛ.
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Grant Spolku pro lep‰í budoucnost umoÏnil akce zdarma
Do leto‰ního fiíjna jsme ãerpali grant od T-

Mobile na projekt Mluvme spolu, mohli jsme
tak cel˘ jeden rok dûlat zdarma pro obãany
Hrobec a Rohatec akce, na kter˘ch jsme se
spoleãnû hodnû nauãili a pfiedev‰ím jsme se
na nich mohli potkávat. Nyní se nadále za-
pojujeme i do pfiíprav obecních a dal‰ích
akcí a pomáháme s vydáváním této Hrobec-
ké Vlny. Na pfií‰tí rok máme dal‰í plány, pfie-
dev‰ím se chceme zasadit o digitalizaci his-
torie na‰í obce - nejen kronik, ale pfiedev‰ím
vzpomínek místních pamûtníkÛ, protoÏe ne
v‰e bylo zapsáno.

Ïárním útoku v celkovém seriálu Podfiipské hasiãské ligy. Bûhem
jednotliv˘ch závodÛ dokonce vytvofiili rekord PHL v nástfiiku terãÛ.

DruÏstvo mlad‰ích ÏákÛ obhájilo celkové 3. místo v PHL. Na‰e
nová generace bojovala, coÏ jim vyneslo tento velk˘ úspûch. Kon-
kurence byla letos veliká, jelikoÏ jezdí ãím dál tím více skvûl˘ch druÏ-
stev.

DruÏstvo dûvãat skonãilo v kategorii TOP na celkovém 2. místû
a v kategorii ¤ÍP na 3. místû. 

BRANNÉ ZÁVODY
Nejen poÏárním útokÛm se vûnují na‰i mlad‰í a star‰í Ïáci. Dal‰í

hlavní náplní tréninku mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ je pfiíprava na bran-
né závody - závody v poÏární v‰estrannosti. Úspûch jsme slavili

i v Brozanech. Mlad‰í Ïáci A 9. místo a B 8. místo ze 16 druÏstev,
star‰í Ïáci 4. místo, star‰í dorostenky - Petra ·a‰ková 2. místo,
stfiední dorostenky - Blanka Nagyová 1. místo a Eli‰ka Jelínková 2.
místo a stfiední dorostenci - Václav Dolej‰í 1. místo.

V fiíjnu se konal dal‰í brann˘ závod, a to v Lukavci. Mlad‰í Ïáci
B získali 4. místo, mlad‰í Ïáci A 14. místo z 22 druÏstev, star‰í Ïáci
3. místo z 11 druÏstev, mlad‰í dorostenky - Eli‰ka Jelínková 1. místo,
Zuzana Jelínková 2. místo, Blanka Nagyová 4. místo, Katefiina Malá
6. místo, star‰í dorostenky - Petra ·asková 2. místo, mlad‰í doro-
stenci - Václav Dolej‰í 2. místo.

SETKÁNÍ HASIâÒ POD ¤ÍPEM - Ná‰ sbor a jednotka se zúãastnili setkání hasiãÛ, které se konalo 28. fiíjna na hofie ¤íp. Tatra byla první
pilífiem, jelikoÏ dopou‰tela hlavní cisternu, pfii dálkové dopravû vody na vrchol hory.


