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âTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ PRO OBâANY OBCÍ HROBCE A ROHATCE

Úvodní slovo starostky

pf 2021

Milí hrobeãtí a rohateãtí,
kdyÏ jsem naposledy psala úvodník, mûli jsme vrcholící pandemickou
krizi za sebou, radovali jsme se z rozvolÀování, dûkovali v‰em, kteﬁí pﬁiloÏili ruku k dílu, tû‰ili se ze sluníãka a z toho, Ïe se ná‰ Ïivot vrátí do star˘ch kolejí, dûti do ‰kol a pracnû u‰ité rou‰ky hluboko do skﬁínû.
Dnes pí‰u úvodník znovu a pﬁem˘‰lím, kolik vln se pﬁes nás je‰tû pﬁeÏene a co s sebou pﬁinesou. Kolik akcí budeme muset zru‰it, kolik jich budeme muset vymyslet jinak, v kolika dal‰ích „semaforech a psech“ se budeme muset vyznat, abychom zjistili, Ïe se musíme spolehnout jen sami
na sebe. Aã ãísla klesají, vidíme, jak kﬁehká je hranice mezi zdravím a nemocí, a proto prosím vytrvejte v dodrÏování pravidla 3R - myjte si ãasto
ruce, noste rou‰ky a dodrÏujte rozestupy.
âeká nás nejkrásnûj‰í ãas v roce, ãas Vánoc. UÏijte si je v pohodû
a klidu, a to, Ïe budou letos jiné, zkusme vzít jako v˘hodu.
Dûkuji zamûstnancÛm obce, kteﬁí peãují o veﬁejná prostranství a zeleÀ
za zvládnutí dal‰í sezóny. Podûkování patﬁí i tûm z kanceláﬁe, neboÈ tato
zvlá‰tní doba si ãasto Ïádá nestandardní ﬁe‰ení, flexibilitu a plné nasazení!
Kateﬁina Hlaváãová

V¯ZVA
POT¤EBUJETE POMOC
S NÁKUPEM, NEMÁTE
ROU·KY, .. ATD.
Stále Vám nabízíme
pomoc se zaji‰tûním nákupÛ, vyzvedáváním lékÛ
apod. K dispozici je také
moÏnost vyuÏití generátoru ozonu k dezinfekci bytÛ
ãi domÛ od virÛ a bakterií.
Neváhejte nás kontaktovat na tel. 777 844 087 (K.
Hlaváãová), 603 850 825
(P. Peﬁinová), 416 848
023 (OÚ), 704 612 977
(krizová linka OÚ).

V˘sadba
biodiverzity
u Borku

■ Ú¤EDNÍ HODINY OÚ

28. ﬁíjen pﬁinesl
spoustu událostí. Pﬁipomnûli jsme si vznik
âSR poloÏením kvûtin
u obou pomníkÛ padl˘m a spolu s dal‰ími
jsme nasázeli dal‰ích
60 stromkÛ u Borku
v Rohatcích. V listopadu se tamtéÏ dosázelo dal‰ích 50 doubkÛ.
Dûkujeme BaráãníkÛm za pomoc a za
o‰etﬁení stromkÛ proti
okusu zvûﬁí.

Hrobce - ãtvrtek 16-18 hod.
Rohatce - pátek 17-19 hod.

Po 8:00 - 13:00 hod.
St 10:00 - 15:00 hod.
a kdykoliv po telefonické domluvû.
■ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVEN

Pﬁed náv‰tûvou knihovny se telefonicky
ohla‰te a nechte si pﬁipravit poÏadované
ãtivo. Obû knihovny v této dobû fungují v reÏimu v˘dejního okénka, nikoliv jako místo
setkávání.
■ OTEVÍRACÍ DOBA PO·TY

Po, St
12:00-15:00 15:30-18:00 hod.
Út, ât, Pá
10:30-13:30 14:30-17:00 hod.
Tel.: 704 182 090
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INFORMACE PRO OBâANY

Omezení svícení
V nejbliÏ‰í dobû plánujeme zku‰ebnû
omezené svícení, které by mûlo spoãívat ve
svícení ob lampu ãi vypnutí veﬁejného osvûtlení od pÛlnoci do 4. hodiny ranní. Pokusíme
se tak sníÏit svûteln˘ smog v obci a uspoﬁit
energii. Budeme rádi za va‰i zpûtnou vazbu.

Poplatky za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad je splatn˘
do bﬁezna následujícího roku. Rohateãtí
budou mít pﬁíleÏitost zaplatit poplatek a získat nálepku na popelnici opût i v Rohatcích,
o pﬁesn˘ch termínech budeme informovat
SMS Infokanálem a na v˘vûsce. Hrobeãtí
mohou odloÏit platbu poplatku na únor
a bﬁezen, pokladna bude otevﬁená vÏdy
v pondûlí a stﬁedu, po rozvolnûní vládních
opatﬁení proti ‰íﬁení onemocnûní Covid-19
opût obnovíme úﬁední hodiny ve ãtvrtek od
18 do 19 hodin.

Veﬁejná zasedání
Aktuálnû se v‰echna veﬁejná zasedání
konají v KD Hrobce, kde jsme díky vût‰ímu

prostoru schopni zajistit splnûní v‰ech protipandemick˘ch opatﬁení. Dûkujeme za pochopení!

Riziková místa pod dohledem
Mûstské policie
Do ulice NádraÏní byl dodán kontejner na
elektroodpad, do kterého se, doufejme, uÏ
nikdo nevloupá a nevybrakuje ho. Nad rizikov˘mi místy v obci byl zﬁízen kamerov˘
systém (prozatím v ul. Hlavní, Pod Bulfem,
NádraÏní), kter˘ bude dohlíÏet na dodrÏování poﬁádku. Kamerov˘ systém (KS) slouÏí
k dohledu v místních záleÏitostech veﬁejného poﬁádku a k pﬁedcházení pouliãní trestné
ãinnosti a pﬁestupkÛ. ZároveÀ jsou tyto
systémy vyuÏitelné pro aktuální koordinaci
postupu bezpeãnostních sloÏek, hasiãÛ,
zdravotní sluÏby apod. pﬁi závaÏnûj‰ím
ohroÏení bezpeãnosti obãanÛ.
KS spravuje Mûstská policie v Roudnici
nad Labem na základû Veﬁejnoprávní smlouvy o v˘konu úkolÛ obecní policie. ¤ídící a vyhodnocovací centrum je umístûno na sluÏebnû Mûstské policie v Riegrovû ulici. KS je
provozován v souladu se zákonem ã.

553/1991 Sb. o obecní policii, resp. se zákonem ã. 283/1991 Sb. o Policii âR. ReÏim dispeãerského stanovi‰tû je zaji‰tûn tak, aby
manipulaci s pﬁíslu‰nou technikou provádûla
v˘hradnû kompetentní a vy‰kolená obsluha
a je zde zabránûno vstupu nepovolan˘ch
osob. K poﬁízen˘m záznamÛm mají pﬁístup
pouze pﬁíslu‰né orgány (Mûstská policie,
Policie âR). âinnost obsluhy je dÛslednû
kontrolována. O tom, Ïe je urãit˘ prostor monitorován jsou obãané a náv‰tûvníci informováni upozornûním umístûn˘m na cedulích.

Propojka plynu Pod Skalou
Co se událo Za Humny? Dodûlala se plynová propojka ulice Pod Skalou s hlavním
vedením. Po letech od v˘stavby pÛjde v celé
ulici Pod Skalou plyn. Ti, kteﬁí se chtûjí pﬁipojit, vyplní Ïádost o pﬁipojení k síti na stránkách www.gasnet.cz. ZároveÀ byla cesta
zpevnûna recyklátem, protoÏe obzvlá‰tû na
podzim pﬁipomínala bahenní láznû.
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V mateﬁské ‰kole v Rohatcích
se vaﬁí v nové kuchyni
Letní uzavﬁení ‰kolky bylo letos vyuÏito ke
kompletní rekonstrukci kuchynû. Novû se
rozvedla voda, odpady i elektﬁina, zrekonstruovala se kompletnû podlaha, poloÏila
dlaÏba, vyrobila se kuchyÀská linka na míru
a zabudovali se profesionální spotﬁebiãe myãka, která jednu dávku ‰pinavého nádobí zvládne za 3 minuty, konvektomat a digestoﬁ.

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
Svobodová. V kapli se dokonãila i v˘malba
stûn a ãi‰tûní podlah. V pﬁí‰tím roce je
v plánu zrestaurovat oltáﬁ a kazatelnu a tím
celou rekonstrukci dokonãit. Uzavﬁe se tak
etapa bﬁezového háje na stﬁe‰e a otevﬁe se
etapa nová.
zdroj: Litomûﬁick˘ deník

úãetní ukazatele, prozkoumat v˘daje i pﬁíjmy na‰í obce a mnoho dal‰ího.

Dotace na poﬁízení techniky
Na podzim nám byla pﬁiklepnuta Ústeck˘m krajem dotace na poﬁízení techniky na
údrÏbu zelenû a úklid veﬁejn˘ch prostranství. Dûkujeme! Za tuto dotaci byla poﬁízena motorová pila, kﬁovinoﬁez, zameták
a dal‰í zahradnické vybavení.

Projekt Odolná obec
Máme velkou radost, Ïe mÛÏeme b˘t souãástí projektu Odolná obec, díky kterému
jsme získali ãlun pro v˘jezdovou jednotku
hasiãÛ, veﬁejn˘ digitální povodÀov˘ plán
a nové ampliony pro obecní rozhlas (dotace
se bohuÏel vztahuje pouze na obce pﬁi vodním toku, tedy na Hrobce). To na‰e Labe,
které máme rádi, ke kterému nás to táhne
a Hrobce by bez nûj nebyly Hrobcemi, nám
v posledních letech ukázalo nûkolikrát, Ïe
ovládnout se nenechá. A jediné, co mÛÏeme
udûlat my, je dobﬁe se pﬁipravit. Proto vznikla i pﬁíruãka pro ty, kter˘ch se povodeÀ
osobnû t˘ká. Online verze je na webu obce,
ti‰tûná pﬁíruãka bude rozdûlena v prÛbûhu
prosince.
Více na www.odolnaobec.cz

Dotace na kompostování
Získali jsme dotaci na kompostování! 70%
pﬁíspûvek ve v˘‰i 665 tis. Kã z celkov˘ch
950 tis. Kã, v pﬁípadû schválení zastupitelstvem obce, pÛjde na domácí kompostéry,
oplocení siláÏních ÏlabÛ, nákup ‰tûpkovaãe atd.

Krásné malby v kapli
v Rohatcích
V kapli V‰ech svat˘ch v Rohatcích probûhly letos dal‰í opravy. Akademické malíﬁky Eva Votoãková a Anna Svobodová zrestaurovaly nástûnné malby ãesk˘ch svûtcÛ
v technice fresky pﬁipisované malíﬁi F. X.
Palkovi, kter˘ vyzdobil i premonstrátsk˘
klá‰ter v Doksanech. Rohateck˘ kostel totiÏ
zakládaly ﬁeholnice z doksanského klá‰tera.
„S kolegyní jsme se jely do Doksan podívat.
Musely jsme uznat, Ïe jak kompozice, tak
barevnost rukopisu autora jsou stejné. Proto
si myslíme, Ïe stojí za malbami v obou objektech,“ ﬁekla Svobodová. Nûkteré obrazy
byly podle restaurátorek v havarijním stavu,
jiné pokryté neãistotou a pﬁemalbami ãi
s prasklinami. „Musely se injektovat, ãistit,
dûlat sondy i domalovávaní,“ vypoãítala

Koncepce rozvoje knihoven

Rozklikávací rozpoãet
na webu obce
Na www.hrobce.cz jsme pﬁidali rozklikávací rozpoãet obce, tzv. MONITOR, kter˘
spravuje Ministerstvo financí. MÛÏete se
proklikat deset let zpátky, prohlédnout si

V srpnu schválila vláda Koncepci rozvoje
knihoven na léta 2021 aÏ 2027 s v˘hledem
do roku 2030. ·edesátistránkov˘ dokument
vychází z aktuálního stavu ãeského knihovnictví, vytyãuje mu cíle a cesty rozvoje. Koncepce staví budoucnost knihoven na tﬁech
pilíﬁích, jeÏ pﬁedstavují smûr rozvoje knihovnictví. Men‰í knihovny, coÏ je ta hrobecká
(Pokraãování na následující stranû)
/ 3 /

PROSINEC 2020
i rohatecká, nemusí v‰echny tﬁi pilíﬁe naplÀovat a mohou si zvolit pouze jeden. Prvním
je knihovna jako pilíﬁ obãanské spoleãnosti
a pﬁirozené centrum komunity, druh˘m je
knihovna jako vzdûlávací a vzdûlanost podporující instituce a tﬁetím je knihovna jako
správce kulturního a znalostního bohatství.
Jsem nesmírnû hrdá na to, Ïe obû na‰e knihovny v‰echny tﬁi cíle naplÀují jiÏ nyní!

Vysokorychlostní traÈ
O vysokorychlostní trati jsme psali jiÏ
v minulé Vlnû a ve‰keré informace mÛÏete najít také na webu obce www.hrobce.cz ãi pﬁímo u starostky.
Správa Ïeleznic na konci ãervna pﬁedloÏila Ministerstvu dopravy dvû trasy z pÛvodních tﬁí variant. Varianta I. (tunel pod Rohatci) padla, pﬁedloÏené k v˘bûru byly varianty
II. (nûkde uprostﬁed mezi Hrobci a Rohatci Mrchov˘ kopec - Poãaply) a III. (pﬁes Labe
na Lounky a Kﬁe‰ice). Rozhodnutí padne
v ﬁádu mûsíce, poté bude poÏádáno
o zmûnu Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, následovat bude SEA (Posuzování
vlivÛ koncepcí na Ïivotní prostﬁedí) a poté
i EIA (Vyhodnocení vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí)
- v okamÏiku zmûny ZÚR a pﬁi projednání
SEA a EIA se zaãneme bránit i formálnû námitkami, pﬁipomínkami atd. Právû v tento
okamÏik se stanou pﬁedpokládané trasy oficiálními a my se mÛÏeme proti nim i oficiálnû
bránit. Z dÛvodu obrany pﬁed VRT ãi „Novou
tratí“, jak jí Správa Ïeleznic naz˘vá, jsme
vstoupili do spolku RozVRTaná krajina, jejímiÏ ãleny jsou také dal‰í obce, které by touto
stavbou byly postiÏené. Spoleãnû tedy budeme bojovat proti této nechtûné stavbû.
Na ãervencovém setkání SÎ se zastupiteli postiÏen˘ch obcí v Hrobcích mû zaskoãila
informace, Ïe roudnická lokálka bude elektrifikována a bude spojnicí pro osobní vlaky
od nás na nov˘ terminál mezi dálnicí a leti‰tûm. Tak nûjak si neumím pﬁedstavit, obzvlá‰È pﬁedstavím-li si pﬁechod pod rozhlednou, jak tudy projíÏdí osobák z Dûãína, aby
cestující z venkova mohli nasednout na
rychlík do Prahy. Ale nepﬁedstavitelná je pro
mû celá VRT...
Na jednání padlo mnoho argumentÛ od
SÎ, proã tudy vést rychlotraÈ, a VELMI
mnoho argumentÛ od v‰ech pﬁítomn˘ch zástupcÛ obcí, proã ne.
Nesouhlasím s vedením trati ani pﬁes na‰i
obec, ani jinde v na‰em regionu. TraÈ tu
jednu máme, dálnici taky, vodní cestu taky,
dal‰í traÈ na druhé stranû Labe témûﬁ na doslech.
V podzimních volbách do krajsk˘ch zastupitelstev získal Ústeck˘ kraj nové vedení.
V‰echny zastupitele jsme v rámci práce spolku RozVRTaná krajina oslovili, nyní pﬁipravujeme dal‰í kolo argumentÛ, proã tudy ne...
Na podzim umístila firma Geo‰rafo nûkolik geodetick˘ch kamenÛ v plánované trase
I. - od Chvalína pﬁes Rohatce, Ole‰ko
a Travãice. Tato trasa jiÏ není aktuální, nicménû firma Geo‰rafo vysoutûÏila od SÎ zakázku na zamûﬁení trasy I., kterou dokonãila i pﬁes to, Ïe se trasa I. nebere v potaz
jako moÏná varianta.
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Dosud Ïádné rozhodnutí ze strany Ministerstva dopravy nepadlo, Správa Ïeleznic
je‰tû nepoÏádala Ústeck˘ kraj o zmûnu
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.
Kateﬁina Hlaváãová

Pﬁístﬁe‰ek na I. nástupi‰ti
V‰imli jste si stavebních prací na I. nástupi‰ti? Ano, vzniká tam nová ãekárna! Po nûkolika neúspû‰n˘ch Ïádostech jsme v létû
znovu poÏádali Správu Ïeleznic o pﬁístﬁe‰ek
na I. nástupi‰tû a koncem listopadu se zaãalo budovat.

dech dostatek, proto Vás prosím, vytvoﬁte si
v‰ichni malou zásobiãku, aÈ nás ta vládní
opatﬁení zaskoãí co nejménû...
BohuÏel se nûkolika hrobeck˘m i rohateck˘m obãanÛm Covid-19 nevyhnul, dokonce
z tohoto dÛvodu musela b˘t dvakrát uzavﬁena M· v Rohatcích. Proto Vás znovu Ïádáme o dÛsledné dodrÏování naﬁízení Vlády
âR a Krajské hygienické stanice. V pﬁípadû
podezﬁení ãi dokonce onemocnûní Covid-19
je nutné dodrÏování karantény ãi izolace.
VÏdyÈ k dal‰ímu ne‰íﬁení infekce pomÛÏe
málo - no‰ení rou‰ek, ãasté mytí rukou teplou vodou a m˘dlem a dodrÏování rozestupÛ. Chráníte tak nejen své blízké, ale
i v‰echny ostatní. Dûkujeme.
NÁVOD NA V¯ROBU ROU·EK

Ko‰e na psí exkrementy
V prÛbûhu ﬁíjna jsme po Hrobcích a Rohatcích namontovali ko‰e na psí exkrementy. Vûﬁíme, Ïe se k poctiv˘m sbûraãÛm pﬁidají i ti, které doposud bobky jejich zvíﬁecích
miláãkÛ na chodnících nechávaly zcela
chladn˘mi.
Sbírací pytlíky vyzkou‰eny na vlastním
zvíﬁeti, FUNGUJE TO!

A u psích miláãkÛ je‰tû zÛstaneme. MnoÏí
se nám tu stíÏnosti na volnû pobíhající psy
po obou vsích. Berte prosím v potaz to, Ïe
ne v‰ichni jsou stejní milovníci psÛ jako Vy.
Pes musí b˘t odvolateln˘ a na vodítku.
I kdyÏ odmyslíme v‰echny moÏné hrÛzy,
které se mohou stát, tak zkrátka respektujte
to, Ïe nûkteﬁí nechtûjí mít obtisklé zabahnûné tlapky Va‰eho psa na hrudi ãi kdekoliv
jinde, nechtûjí mít Va‰eho psa na své zahradû a ani ho nechtûjí potkávat na ulici bez
dozoru.

Îivot v dobû pandemie
BohuÏel jediné, ãím si mÛÏeme b˘t na
100% jistí, je fakt, Ïe opatﬁení vzniknou ze
dne na den a dal‰í den budou zpﬁísnûna
nebo tﬁeba zru‰ena úplnû.
Proto jsme namontovali do v‰ech obecních budov a na v‰echny zastávky bezdotykové dávkovaãe na dezinfekci. Co se t˘ãe
rou‰ek a rukavic, tak tûch je nyní v obcho-

18. ﬁíjna probûhla v televizi velmi dobrá
debata o COVIDu v poﬁadu Zemû v nouzi,
kterou pﬁipravil jeden z nejlep‰ích novináﬁÛ
Daniel Stach (Hydepark, civilizace). Cel˘
záznam si mÛÏete pustit na webu ct24.ceskatelevize.cz
Zde je krátké shrnutí:
• Vût‰ina lidí nemá Ïádné pﬁíznaky, nebo
jsou jen mírné (nemusí nemoc postﬁehnout)
• NakaÏen˘ch je proto reálnû 10x více, neÏ
ukazují ãísla
• V nemocnici konãí cca 0,4 % nemocn˘ch
(uvádûná 4 % neberou v potaz, Ïe je nemocn˘ch reálnû v˘raznû víc)
• Rou‰ky fungují
• Vir nemutuje tak radikálnû jako chﬁipka,
jeho pﬁirozená mutace neznamená vût‰í
nebezpeãnost
• Je moÏné opakovanû onemocnût (u virov˘ch nemocí je to normální), ale imunitní
pamûÈ zajistí mírnûj‰í prÛbûh infekce
• Neprokázalo se, Ïe by Ibuprofen zhor‰oval onemocnûní (na jaﬁe to nûkteﬁí tvrdili)
• Nemá smysl testovat v‰echny, ideálnû jen
vybrané skupiny, jako jsou zdravotníci
• Negativní je celá komunikace (politikÛ
i médií) o covidu, má ‰patné dopady na
psychiku
• Sociální izolace senioru má za následek
propad kvality Ïivota a velmi negativnû
ovlivÀuje psychiku
• JiÏ nyní dochází k trojnásobnému nárÛstu
du‰evních onemocnûní v oblasti úzkostnû
depresivního a neurotického spektra
• Zdravotnicí v první linii jsou pod takov˘m
tlakem, Ïe se u nich mÛÏe vyvinout posttraumatická stresová porucha - rozvoj úzkostnû depresivních poruch
(Pokraãování na následující stranû)
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Rizikové skupiny
Hlavní rizikovou skupinou jsou senioﬁi,
poté lidé s obezitou a srdeãními onemocnûními.
Ménû rizikové
Mírnûj‰í prÛbûh mají lidé s autoimunitním
onemocnûním. Tûhotné Ïeny mají stejná rizika, jako jiná bûÏná populace.
7 rad, jak b˘t zdraví a mít se lépe
• Posilujte pﬁirozenou obranyschopnost jdûte na procházky, jezte ovoce a zeleninu, myjte si ruce a buìte psychicky v pohodû.
• Je dobré doplnit vitamíny C, D a zinek.
• Vûtrejte - právû kvÛli topení a nedostateãnému vûtrání se kaÏdoroãnû ‰íﬁí i bûÏné
chﬁipky.
• Noste rou‰ky, kde je potﬁeba - nevíte, zda
jste nemocní.
• Nezapomínejte na nutná preventivní vy‰etﬁení a neodkládejte náv‰tûvu lékaﬁe,
pokud máte podezﬁení napﬁíklad na infarkt, ale odkladné vûci radûji s lékaﬁem
vyﬁe‰te nejprve po telefonu.
• Buìte k ostatním vlídní.
• AlespoÀ zavolejte sv˘m pﬁíbuzn˘m a popovídejte si se sousedy pﬁes plot.

Nalezené auto v Labi
Druhé srpnové nedûlní odpoledne vyjíÏdûli profesionální hasiãi z Roudnice nad
Labem, poﬁíãní oddûlení policie a policisté
k nalezenému potopenému automobilu
v Labi u náplavky v Hrobcích. Automobil byl
z vody vytaÏen, ohledán a dle VIN bylo zji‰tûno, Ïe nikdy nebyl registrován v âR. Majitel tedy nebyl znám, Policie pﬁedala vrak
obci a obec zajistila likvidaci tohoto vraku.

Bar Tropicana v plamenech

FOTO: FB TROPICANA BARU

13. srpna - V brzk˘ch ranních hodinách
vyjíÏdûli hasiãi z Roudnice nad Labem spoleãnû s SDH Hrobce k poÏáru Tropicana
Baru. Cyklisty oblíben˘ bar podpálil neznám˘ Ïháﬁ. Majitelé v‰ak vymysleli náhradní
variantu a provoz opût zahájili.
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I na zahradû má smysl zadrÏovat vodu
Aãkoliv se mÛÏe zdát, Ïe se suchem se dá bojovat pouze na velk˘ch zemûdûlsk˘ch a lesních pozemcích, svou trochou k zadrÏení vody v ãeské krajinû mÛÏe pﬁispût i majitel malé
zahrady za rodinn˘m domem. KaÏd˘ zahrádkáﬁ mÛÏe nakládat ‰etrnû s vodou, vyuÏívat de‰Èovku a zlep‰ovat mikroklima své zahrady tak, aby na zahradû bylo pﬁíjemnû a pﬁiná‰ela
svému majiteli i v dobû sucha skuteãné osvûÏení. Pﬁeãtûte si pár tipÛ, jak toho docílit.
UzpÛsobte svoji zahradu obdobím sucha - Na problém s nedostatkem vody a období
dlouhotrvajícího sucha zpÛsobeného klimatick˘mi zmûnami je dobré myslet uÏ pﬁi zakládání nové zahrady nebo pﬁi následn˘ch úpravách. Prvním krokem ochrany pﬁed suchem je
zv˘‰ení ãlenitosti povrchu va‰í zahrady. Díky vy‰‰í ãlenitosti totiÏ zamezíte vysychání vrchních vrstev pÛdy. K ochlazení a zastínûní zahrady pﬁispívá zejména zasazování stromÛ
anebo vytváﬁení jak˘chkoliv terénních úprav, které va‰i zahradu alespoÀ ãásteãnû zastíní.
Zastínûná plocha pak va‰i zahradu jednodu‰e ochladí. DÛleÏité je také to, jak va‰e zahrada vypadá. ZvaÏte napﬁíklad, jestli opravdu chcete mít na zahradû krátce poseãen˘ anglick˘ trávník. NejenÏe takov˘ trávník neudrÏí v zahradû moc vláhy, zároveÀ jej bude nutné
ãasto zalévat, aby se vÛbec zazelenal. Krátce poseãen˘ trávník vysychá a v létû jeho plocha zadrÏuje teplo, které dál ohﬁívá va‰i zahradu. Nebyla by lep‰í pro nûkterá místa na va‰í
zahradû napﬁíklad hezká kvûtinová louãka, kterou poseãete dvakrát v roce, nebo mozaikové kosení? Vy‰‰í tráva zadrÏí vláhu v pÛdû a ochladí povrch pÛdy. Kvetoucí byliny také podporují uÏiteãn˘ hmyz.
Pﬁi zvy‰ování ãlenitosti terénu va‰í zahrady se radûji vyh˘bejte kamenn˘m skalkám, betonu, kamínkov˘m cestiãkám ãi dláÏdûní. V‰echny tyto materiály totiÏ fungují jako akumulátory tepla. Pﬁes den se nahﬁejí a v noci toto teplo vyzaﬁují do okolí. Pokud opravdu potﬁebujete nûjak˘ úsek vydláÏdit tﬁeba pro parkování auta nebo pro lep‰í pohyb po zahradû, pouÏijte napﬁíklad zasakovací dlaÏdice.
Zasakujte a sbírejte vodu - Zasakovací dlaÏdice namísto tûch bûÏn˘ch nejsou v˘hodnûj‰í
jen díky niÏ‰í akumulaci tepla. Jsou skvûl˘m nástrojem i pro zasakování de‰Èové vody, které
má téÏ obrovsk˘ v˘znam. Souãasn˘ trend zvy‰ování podílu nepropustn˘ch ploch v ãeské
krajinû (napﬁ. silnice, parkovi‰tû, stﬁechy budov) na úkor propustné pÛdy totiÏ negativnû
ovlivÀuje pﬁirozen˘ kolobûh vody. De‰Èová voda nebo rozpu‰tûn˘ sníh má men‰í ‰anci vsáknout se do pÛdy a obnovovat zásoby podzemní vody. Místo toho voda po zpevnûn˘ch povr‰ích rychle odtéká do kanalizace, kde se smíchá s vodou spla‰kovou. Rychle tekoucí voda
zejména po intenzivních de‰tích se také stává jednou z hlavní pﬁíãin lokálních povodní.
O potﬁebû zasakování vody tedy není pochyb, ale jak toho docílit i na vlastním pozemku?
Zamyslete se, jestli na va‰em pozemku je nûjaká zpevnûná plocha, která by ‰la pﬁemûnit na plochu propustnou. Máte betonové cestiãky na zahradû nebo vydláÏdûn˘ dvÛr? Není
moÏné ãást tûchto ploch nahradit plochami, které jsou propustné? Nahradit je trávou, ‰tûrkem, vegetaãními tvárnicemi?
U nûkter˘ch ploch to samozﬁejmû moÏné není, proto je klíãové i to, co se dûje s de‰Èovou
vodou svedenou tﬁeba z va‰í stﬁechy. Existuje nûkolik technick˘ch ﬁe‰ení, jak vsakování vody
ze stﬁech zajistit. Zvolené ﬁe‰ení je vÏdy závislé na konkrétní situaci kaÏdého vlastníka nemovitosti. Jednou z moÏností je zaloÏit si de‰Èovou zahradu. Je to terénní prohlubeÀ, kam
stéká voda z okolí, napﬁíklad je sem svedena voda ze stﬁech. Do této prohlubnû jsou vysázeny rostliny, jejichÏ koﬁenov˘ systém slouÏí jako filtr a napomáhá zadrÏovat vodu. Voda se
pﬁes koﬁenov˘ systém tûchto rostlin, které by mûly sná‰et 2-4 dny dlouhé zamokﬁení, filtruje
a zasakuje do podzemních vod. ZároveÀ doãasnû zadrÏovaná voda zlep‰uje mikroklima
v okolí. A pokud nechcete nebo nemÛÏete de‰Èovou vodu vsakovat, tak ji sbírejte. Napojte
okapy na barely nebo jiné nádoby. Je také moÏné si u domu zakopat do zemû plastovou
nádrÏ. Tyto zásoby vody mÛÏete pak v obdobích, kdy nepr‰í, vyuÏít na zalévání zahrady.
Zalévejte s rozumem - Vodu z plastové nádrÏe pak lze s ãist˘m svûdomím pouÏít na zalévání va‰í zahrady. A jak co nejefektivnûji zalévat? Ukazuje se, Ïe je lep‰í intenzivní a nepravidelná zálivka. Nutíte tím rostlinky na zahradû zakoﬁenit hloubûji, aby dosáhly na pÛdní
vláhu. V pﬁípadû opravdu váÏného sucha pak mají vût‰í nadûji na pﬁeÏití. I ãas zalévání je
dÛleÏit˘. Urãitû nezalévejte bûhem toho nejvût‰ího horka. Voda se v bûhem parn˘ch dní
rychle odpaﬁí a nûkteré rostliny mÛÏete takto dokonce i spálit. Nejlep‰í je si ráno pﬁivstat
a zalévat, dokud je venku co nejvût‰í chladno. Zalévejte také pﬁímo rostliny, ne pÛdu okolo.
ZaloÏte si kompost - Aby byla pÛda na zahradû schopná zadrÏet dostatek vláhy i pﬁes
parné dny, potﬁebuje pﬁítomnost organické hmoty. Ideálním ﬁe‰ením je pouÏívat právû
humus z va‰eho vlastního kompostu. Získáte tím dÛleÏit˘ materiál pro udrÏování zahrady,
a navíc vyﬁe‰íte problém organického odpadu z kuchynû i ze zahrady.
Mgr. et Mgr. Kamila ·imková,
Diakonie âCE - Stﬁedisko humanitární a rozvojové spolupráce
Zdroje:
https://www.pocitamesvodou.cz/destova-zahrada/
https://ekolist.cz/cz/zelenadomacnost/rady-a-navody/jak-se-pripravit-na-sucho-na-zahrade
http://www.ekopolitika.cz/cs/publikace/publikace-uep/jak-hospodarit-s-destovou-vodou-nasoukromem-pozemku/download.html
https://www.dotacedestovka.cz/
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HASIâI
Karina Kratochvílová a Petra Peﬁinová
Udûlaly jsme dva rozhovory. První je
s vedoucím na‰eho velmi úspû‰ného
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ (SDH, funguje
pod hlaviãkou HasiãÛ âech, Moravy a Slezka, kde je asi 300 tisíc ãlenÛ) Pavlem Novákem, druh˘ s velitelem místní v˘jezdní jednotky poÏární ochrany (JPO, jejich zﬁizovatelem je obec a nejvy‰‰ím velitelem formálnû starostka obce) Jaroslavem Jelínkem.
Ne kaÏd˘ v˘jezdní hasiã se vûnuje hasiãskému sportu a naopak ne kaÏd˘ dobrovoln˘ hasiã se úãastní v˘jezdÛ. „U nás je v˘hoda, Ïe fungujeme dohromady, ale není to
bûÏné. âasto b˘vají rozpory kvÛli financím
nebo vybavení. Je ‰patnû, Ïe to hasiãe
ãasto rozdûluje. V˘jezdní hasiãi ãasto neuznávají sport, ale co si budeme nalhávat, ty
dûti to vychovává. Bez nûj by v˘jezdovky
jednou nebyly, ty dûti by k tomu nemûly tak
siln˘ vztah. Od nás zrovna ‰ly tﬁi dûti i na
hasiãskou ‰kolu,“ ﬁíká Pavel Novák.

SDH a Pavel Novák

Hasiãárna. V Hrobcích stojí vedle kulturního
domu, má klasická „hasiãská“ vrata, a kdyÏ se
pﬁes srolované hadice dostanete k toãitému
schodi‰ti, kterému chybí klasická tyã pro rychlej‰í sjezd, v‰ude okolo uvidíte poháry a trofeje. Zabírají kaÏdé volné místo i ve spoleãenské
místnosti. Jsou zkrátka v‰ude. „Podle kroniky
máme ceny od roku 1956, ale tady jsou jen od
roku 1998,“ ﬁíká Pavel Novák, vedoucí SDH,
zatímco si v‰e v úÏasu prohlíÏím. „Na Podﬁipské lize jsme zaãali dávat plakety s fotkou.
SoutûÏení je oãividnû pro ná‰ sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ nejen standardní souãástí aktivit,
ale také vá‰ní - nûkdo hraje a fandí fotbalu,
nûkdo jin˘ hasiãÛm. A s tûmi máme u nás
v obci bohatou a velmi úspû‰nou historii,“ dodává. Sám má za sebou ﬁadu úspûchÛ a nyní
trénuje na Ïelezného hasiãe. „Vloni jsem to
zkusil poprvé, dûláte úkony ve v˘zbroji, nosíte
tûÏké pﬁedmûty, stoupáte do vysokého
patra,...potom jsem se rozd˘chával asi 40
minut a uÏ jsem nemohl. Jin˘ kluk tam zkolaboval, tak jsem chápal, proã jsou v cíli záchranáﬁi. Teì uÏ mám asi víc vytrvalosti neÏ rychlosti, tak trénuju.“
/ 6 /

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
■ V ãem tkví vá‰ úspûch?

DrÏíme si sbor ﬁadu let. Jiní postaví druÏstvo,
a kdyÏ odroste, tak skonãí. My máme hodnû
dûtí, poﬁád pﬁib˘vají a druÏstvo se doplÀuje.
■ Mohou b˘t ve va‰em sboru i lidi z okolních obcí?
MÛÏou, nûkolik jich tu i máme. Ná‰ sbor má
v okolí dobré jméno, protoÏe máme v˘born˘
kolektiv vedoucích. Jsou za tím i praxe a zku‰enosti. Sám jsem velk˘ kritik poÏárního sportu, kter˘ pÛvodnû vzniknul pro zvy‰ování fyzické zdatnosti hasiãÛ v b˘valém Sovûtském
svazu. Vedoucí ãasto nemají snahu uãit se
nov˘m trendÛm, tﬁeba trenérství, takÏe mívají
problém uãit správnû dûti, které se potom na
závodech trápí. Je to, jako kdyby tﬁídu kuchaﬁÛ uãil zedník, kter˘ to nikdy nedûlal. Ale je to
lep‰í, neÏ kdyby nedûlali nic.
■ Dûti to baví?
Nûkteré tlaãí rodiãe, coÏ b˘vá problém, ale
vût‰inu to baví. Nad tím tréninkem je tﬁeba pﬁem˘‰let, aby je to bavilo.
■ Jste pﬁísn˘?
Asi jo, ale mohl bych b˘t ãasto i tvrd‰í. KdyÏ
ﬁíkají, Ïe uÏ nemÛÏou, tak ﬁíkám, Ïe dokáÏou
v‰echno.
■ Zní to, jako kdybyste byl trenér nûjakého
klasického sportu.
Teoreticky ano. Uãí se vûci na brann˘ závod
- znaãky, hasiãáky, zdravovûdu, topografické
znaãky a také fyzickou zdatnost. Nejmen‰í dûti
v Plamínku mají hlavnû opiãí dráhy. Základem
je, aby dítû skákalo, bûhalo, lezlo, podlézalo...
jsou to základní vûci, které dnes dûti uÏ moc
neumí. Je to vidût i na hokeji - ãesk˘ hokej má
pokles v˘konnosti, protoÏe máme v˘borné Ïákovské t˘my, ale v 15 je to pﬁestane bavit
a konãí. V jin˘ch zemích nechávají dûtem vût‰í
volnost, aby je to víc bavilo. A to chci dûlat
i u nás. Mám rád, kdyÏ se posiluje fyziãka, ale
tréninky nemÛÏou b˘t v‰echny stejné. BohuÏel
s tím máme problém, kdyÏ je hodnû soutûÏí
a nezb˘vá ãas na v˘lety, pﬁespávání a stanování. Dûti v podstatû uãíme v‰eobecn˘ rozhled, není to jen jedna disciplína.
■ Je to takov˘ sportovnûj‰í skaut.
Asi jo, i kdyÏ u nás je hlavní cíl ta soutûÏivost. Dûti pak mají radost, kdyÏ dostanou medaile, pﬁitom ale nemají v hlavû, Ïe musí vyhrát. Mûli jsme tu i t˘m holek, které chodily trénovat samy a byly hodnû namotivované. KdyÏ
ale prohrály, tak na sebe neﬁvaly, nebyl to problém.
■ Asi dobr˘ t˘m.
Proto se nám daﬁí.
■ Jak˘ je na dûti vyvíjen tlak, aby vyhrávaly?
To moc ne, ale urãitû tu existuje zodpovûdnost. Vût‰ina soutûÏí je t˘mová, coÏ znamená,
Ïe by bylo blb˘, kdyby jedno dítû zkazilo ostatním ﬁadu závodÛ. KdyÏ se taková vûc dûje, tak
je tﬁeba s tím pracovat, dûti motivovat, vyzkou‰et jiné pozice...
■ Jak dlouho dûti trénujete?
Historie je dlouhá. V 80. letech tu dûti byly
jedny z nejlep‰ích. Velká ãást starousedlíkÛ
byla u hasiãÛ, v roce 1990 ale skonãily. My
jsme to znovuzaloÏili asi pﬁed pûti lety. U skleniãky, pﬁesnû tady, nûkdy k ránu. „Mohli bychom..?“ „Ne“, ale druh˘ den jsem vzal telefon,
obvolával jsem lidi a udûlal nábor. Vytisknul

jsem plakátek, objel jsem ‰kolku, ‰kolu v Libotenicích, dával jsem to na nástûnky, a kdyÏ
jsme mûli první trénink, tak pﬁi‰lo jedno dítû.
Kaãka, moje dcera. Na druhém tréninku ale
pak byly dal‰í dvû dûti a postupnû se to rozvíjelo.
■ Od kolika dûti zaãínají?
âleny mohou b˘t od 3 let, od 4 do 6 je Plamínek, do 11 mlad‰í Ïáci, od 11 do 15 jsou
star‰í Ïáci a potom je dorost do 18, ti mohou
soutûÏit uÏ i za dospûlé.
■ Jsou hasiãi i v okolních obcích?
Nejsou. Novû zaãíná sbor v Libotenicích,
nejbliÏ‰í jsou zatím ve Vûdomicích, v Nov˘ch
Dvorech mají problém s dûtma, v Brozanech
taky, ne kaÏd˘ vedoucí je chce trénovat, nûkde
b˘vá jeden trenér na v‰echno a dûtí navíc není
tolik, aãkoli rodiãe mívají na v˘bûr, zda dûti
vozit do mûsta, dát je na fotbal nebo právû
k hasiãÛm. My jsme jeden z nejvût‰ích sborÛ
v kraji - do 18 let jich máme pﬁes 40. Navíc
máme druÏstva dospûl˘ch, muÏe a Ïeny.
■ Jsou nûkteﬁí u v˘jezdních?
To je‰tû ne, je‰tû jsme je nevychovali. Ale
uÏ máme dûti odrostlé do tûch dospûl˘ch kategorií. Do v˘jezdních mÛÏou od 18, tﬁeba na
brigádu, a mÛÏou zkou‰et ty ménû nebezpeãné vûci jako je v˘jezd s Tatrou a snad je to
chytne.
■ Vy jste ãlenem i na‰í v˘jezdní jednotky,
co vlastnû dûlá?
KaÏdá jednotka je v nûjaké tﬁídû. My jsme
v pûtce, takÏe nás nejvíc povolává obec, pomáháme pﬁi akcích, brigádách,... K v˘jezdÛm
profíci povolávají spí‰ „trojky“, to jsou Brozany,
Roudnice, Bohu‰ovice a Litomûﬁice. Nás
mohou profíci také povolat, je to na velitelích
daného zásahu, ale máme pomalej‰í v˘jezd
a hor‰í vybavení. Máme ale tﬁeba velkou cisternu, Tatru 148, kterou mÛÏeme profesionálÛm doplÀovat vodu.
■ Hlavnû tu nejste cel˘ den.
Pﬁesnû tak, nemusíme vyjet. Po povolání
musíme potvrdit zprávu, Ïe jsme schopni vyjet.
■ Jak˘ jste mûli poslední v˘jezd?
PoÏár Tropicany. V‰ichni tou dobou asi spali
a za kluky musím ﬁíct, Ïe tam kluci pﬁi‰li dvû tﬁi
minuty po profících. Co zaznûla siréna, tak tam
byli do 5 minut. Zrovna se to dobﬁe se‰lo, ale
o tom to je.
■ Chtûli byste b˘t ve vy‰‰í skupinû?
Je to sen na‰eho velitele, ale je to hlavnû
o lidech. Pokud je ãlovûk ve trojce, tak musí
b˘t bdûl˘ a vyjet.
■ A asi je to potom placená práce?
Potom uÏ jo. V t˘ trojce je to uÏ trochu jin˘,
ale tam uÏ jsou finance i z kraje.
■ Co vlastnû dûláte za aktivity? Na co si
vás mohou lidé zavolat?
âerpáme napﬁíklad vodu z podjezdu, ãistíme Kale nebo nás volají na vãely. ProfíkÛm doplÀujeme vodu, lidem pomáháme ﬁezat nebezpeãné stromy, kﬁoví v silnici... lidé by nemûli
moc hasiãe zneuÏívat, coÏ se na‰tûstí nedûje,
pomÛÏeme v podstatû se v‰ím, dûláme to rádi.
■ Jste vlastnû nejen dobrovolní hasiãi, ale
i dobrovolní pomocníci v obci.
Relativnû ano. Spolupracujeme oboustrannû. Takhle by to asi mûlo vypadat. Nûkdy potﬁebujeme pomoc my, nûkdy obec.
■ Co znamená b˘t dobrovoln˘ hasiã?
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Hasiãi, to je prostû Ïivot. Je neskuteãné,
kolik ãasu tady nûkteﬁí lidé stráví. âasto i na
úkor rodiny.
■ Z toho vám jiskﬁí oãi.
Nûkdy si ﬁíkám, Ïe by se na to ãlovûk i vyka‰lal, ale pak si ﬁeknete, Ïe uÏ máte za sebou
vydﬁenou cestu a to bych nechtûl ztratit.
■ Co vás na tom baví?
Nejvíc to soutûÏení. Od maliãka jsem sportoval, hrál jsem fotbal, a kvÛli soutûÏení jsem
se dostal k hasiãÛm. Pomáhání pﬁi akcích, brigády,.. To pﬁi‰lo samo pozdûji. Nejvíc mû táhlo
soutûÏení a pozdûji trénování a rozvíjení samotného sportu. Moje nejvût‰í motivace je to
nûkam dotáhnout a mít nûjak˘ cíl, protoÏe nároky se zvedají. PociÈují to i na‰e soutûÏní
druÏstva, která trénuju.
■ Jaké trofeje si nejvíc ceníte?
Nevím, jestli tu nûkde je, ale hodnû si cením,
Ïe jsem vyhráli Kru‰nohorskou ligu. Do té se
ale uÏ nezapojujeme, máme Podﬁipskou.
■ Tu jste zakládal?
Jo, nikdo do toho nechtûl jít, odrazovali mû
od toho. Chtûl jsem sjednotit pohárové soutûÏe, protoÏe na Litomûﬁicku jsme byli co do
poãtu soutûÏí a druÏstev nejsilnûj‰í v kraji, a to
se ãásteãnû povedlo. Zavolal jsem konkrétním
lidem, nabídnul jsem jim koncept, pozval jsem
je do rady Podﬁipské ligy a bûhem jednoho veãera jsme mûli základ hotov˘. Na první roãník
pﬁijelo 30 druÏstev a po roce 2015 jsme zaãali ligu dûlat i pro dûti.
■ Kolik je tu druÏstev?
No, to je sloÏité. Je tu hodnû soutûÏí a nûkteré t˘my se soustﬁedí jen na nûkteré typy.
Navíc ne vÏdy soutûÏí. Tﬁeba v létû, kdyÏ rodiãe rozhodnou, Ïe pojedou na dovolenou, tak
s tím nic neudûlám. Ti dospûlí uÏ jsou k závodÛm zodpovûdnûj‰í. Tﬁeba já musím mít dovolené vÏdy tak, abych byl na v‰ech závodech.
■ V ãem se Podﬁipská liga li‰í?
Míval jsem problém s tím, kdyÏ na soutûÏích
dávali velké ceny, a kdyÏ jsme pak pﬁijeli na
men‰í akci, kde nám dali tﬁeba propisku, tak
nûkdo zaãal „Co to je? Propisku? To snad ne.“
Ta soutûÏ pﬁitom byla pûkná, jel jsem tam kvÛli
ní a ne kvÛli cenám. Na Podﬁipské lize jsem
proto zru‰il ceny, v‰ichni dostávají jen diplom.
Na jin˘ch soutûÏích, tﬁeba na Moravû, mÛÏe‰
získat ceny i za desítky tisíc, ale o tom to pro
mû není. Dûti mívají vekou radost za medaili,
kterou si mÛÏou nûkam povûsit nebo tu plaketu s fotkou. Já hodnotím traÈ, základnu, rozhodãí, obãerstvení a poﬁadatele.
■ Jak vás zasáhla koronakrize?
Samozﬁejmû byly zakázané soutûÏe. Na‰e
druÏstvo dorostenek mûlo velké ambice a teì
pﬁi‰ly o cel˘ rok. Vrcholem bylo mistrovstvi republiky, kdyby se to povedlo.
■ Jaké máte cíle?
Velitel v˘jezdní jednotky, Jarda Jelínek, má
cíl jednotku zlep‰it a zvût‰it. Ten cíl je na nûm
jasnû vidût. My máme v soutûÏích také nûjak˘
cíl kaÏd˘ rok - tﬁeba s dorostenkama postoupit
na mistrovství republiky a b˘t tam v poÏárním
útoku do tﬁetího místa.
■ Byl jste na nûm nûkdy?
Pûtkrát s dorostenkama, tﬁikrát s Ïensk˘m
t˘mem a osobnû asi osmkrát. Na takov˘ch
soutûÏích ãlovûk získává zku‰enosti, vidí, jak
se to kde dûlá a pﬁiná‰í to k sobû.
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■ Jak˘ je vá‰ osobní cíl?

Mám hodnû zkou‰ek, osobní, vedoucí, rozhodãí,.. a chci si udûlat je‰tû oficiální hasiãskou trenérskou licenci. Potom uÏ chci jen vychovávat, víc uÏ nemám, co dokázat.
■ âeho jste uÏ sám dosáhnul?
Já o tom nikde moc nemluvím. Nejvût‰ím vrcholem je mistr republiky v poÏárním útoku,
dvakrát vicemistr, jednou vítûz Kru‰nohorsk˘
ligy a asi ‰estkrát, sedmkrát vítûz Podﬁipsk˘
ligy, vyhraná krajská kola na 100 m s pﬁekáÏkama. Ale ta cesta byla dlouhá a vydﬁená.
■ Jak dlouhá?
Musel jsem skonãit s fotbalem. Chodil jsem
nûkolik let na atletiku, protoÏe kdyÏ to ãlovûk
chce dûlat líp, tak to bez té atletiky moc dobﬁe
nejde. AspoÀ star‰í by mûli mít atletické návyky pro bûh, ruce, frekvence a tak podobnû.
Potom uÏ jde o trénování, trénování a trénování.
■ Jak jste se k tomu dostal?
Díky tátovi. Pﬁi‰el z hospody a ﬁekl, Ïe hasiãi hledají ãleny. Hrál jsem fotbal, tak jsem ﬁekl
„mnû je to jedno“ a tím to haslo. Bylo mi uÏ 24,
coÏ je fakt pozdû. Za t˘den mû zastavil u pískovny hasiã „hele, ty to pr˘ chce‰ zkusit u hasiãÛ“, vykulil jsem oãi a on ﬁekl, Ïe ve ãtvrtek je
od pûti trénink, tak aÈ dorazím. Do té doby
jsem se ani nechodil dívat na závody, ale jsem
zodpovûdn˘, tak jsem tam ‰el a zÛstal jsem.
■ Co vás chytlo?
Hlavnû ta soutûÏivost. A druh˘ rok jsem uÏ
trénoval holky, i kdyÏ jsem tomu nerozumûl.
Kdybych do toho ne‰el, tak by skonãily, pro
ostatní to byla trochu pﬁítûÏ. Musel jsem se nauãit od píky, jak se co dûlá. Na mistrovství byli
kluci, kteﬁí uÏ byli v reprezentaci. V hasiãském
sportu jsou mistrovství svûta, olympiáda,...ve
svûtû je to opravdu roz‰íﬁen˘ sport.
■ TakÏe byste mohli i na mezinárodní soutûÏe?
My asi ne. Jsou reprezentace, reprezentaãní trenéﬁi. Je to stejné, jako v jakémkoli jiném
sportu.
■ TakÏe by tam nûkdo od nás mohl?
Teoreticky ano, ale je‰tû se to nestalo. Jsme
silnûj‰í v tûch kolektivních sportech neÏ v jednotlivcích.
■ Co vám chybí?
Myslím, Ïe máme jedno z nejlep‰ích zázemí
v Ústeckém kraji. Mnû osobnû chybí tﬁeba
100m bûÏecká dráha podél hﬁi‰tû, ale to stojí
tak milion a pÛl. KdyÏ se zrekonstruuje ten
sklad u trati pro v˘jezdovku, tak to moc pomÛÏe.
■ Budete dûlat dal‰í nábor?
Nejlep‰í je se nám ozvat, po telefonu se domluvíme, aby se rodiãe s dítûtem pﬁi‰li podívat
a pak záleÏí, zda je to chytne.

JPO a Jaroslav Jelínek
V˘jezdní jednotka dobrovoln˘ch hasiãÛ je
skupina lidí, kteﬁí mají stále pﬁi ruce telefon, aby
mohli ve dne v noci vybûhnout a pomáhat. Nemají za to honoráﬁe, ani plakety. Ani o jednom
bûhem rozhovoru nepadne ani slovo, protoÏe
b˘t hasiãem je zkrátka Ïivotní smysl. „Baví mû
pomáhat lidem a baví mû v krizov˘ch situacích
vûdût, jak je ﬁe‰it. Víme, jak se zachovat pﬁi
první pomoci, pﬁi poÏáru, nebo tﬁeba dopravních nehodách“ vysvûtluje Jarda Jelínek.

■ Jak jsi se k tomu dostal?

U hasiãÛ jsem asi 14 let, jako mlad˘ kluk
jsem zaãal kvÛli závodûní a potom jsem ‰el
k v˘jezdové jednotce. Nyní jsem její velitel
a navíc závodím s dûtma v rámci SDH.
■ Co tam dûláte?
SDH je skupina lidí, která se vûnuje zájmov˘m ãinnostem, jako je poÏární prevence, závodûní, pﬁíprava dûtí... V˘jezdová jednotka je
skupina 13 lidí, která se specializuje a ‰kolí
ãistû na zásahy v‰eho druhu - pila, ãerpání,
bodav˘ hmyz, poÏáry, udrÏování a provozuschopnost techniky. Pár let máme i dvû radiostanice, coÏ je v˘borná vûc, ale je to nároãné.
V podstatû to jsou vysílaãky a problém je, Ïe
nefungují jako mobily, ale vÏdy mÛÏe mluvit jen
jeden. Jakmile je pﬁi zásahu 30 vysílaãek na
jednom místû, je tﬁeba vûdût, kdy kdo mÛÏe
mluvit a co pﬁesnû má ﬁíkat, v‰ichni musí b˘t
sehraní. ·kolení míváme jednou za rok, tak to
pro nás b˘vá v praxi nároãnûj‰í.
■ Co má‰ na starosti jako velitel celé jednotky?
Starám se o v˘jezdu schopnost jednotky,
pﬁípadnû hlásím, kdy nejsme v˘jezduschopní,
a starám se o ‰kolení lidí. Hlídám, aby v‰ichni
mûli obleãení, aby byly pﬁipravené stroje, bylo
natankováno a podobnû. U v˘jezdu je to dost
rozsáhl˘ proces a funguje to podobnû, jako
v armádû. KdyÏ pﬁijedeme k zásahu, tak dobrovolné jednotky se ﬁadí podle poﬁadí, ve kterém pﬁijely. Záhy, kdyÏ pﬁijede profesionální
jednotka, automaticky pﬁebírá velení. Jasnû
funguje hierarchie a kaÏd˘ ví, kdo má komu
velet a komu podléhá.
■ Jak˘ je vá‰ rajón?
Jsme ve skupinû 5, coÏ je v praxi nejniÏ‰í,
a máme místní pÛsobnost. Automaticky tak vyjíÏdíme v katastru obcí, které máme pod sebou
- Îidovice, Hrobce a Rohatce. Máme pomûrnû
klidnou ãást republiky, nic moc se tu nedûje.
■ Krom obãasn˘ch záplav.
Fujera ﬁíká: „KdyÏ v Budyni padají trakaﬁe,
tak tady pr‰í. A kdyÏ tady padají trakaﬁe, tak se
ani neptejte, co se dûje okolo.“ Máme tu klid,
ale ﬁe‰íme i v˘jezdy okolo, od kter˘ch se
uãíme. Jako vloni, kdy byl ten nepﬁíjemn˘ v˘jezd, kter˘ byl i v médiích, pﬁi kterém byla jednotka povolaná do lesa, kde byl spadl˘ jeden
strom. KdyÏ ho zaãali ﬁezat, pﬁi‰el velitel, obhlídnul situaci a v‰echny je stáhnul, rychle
z toho lesa utekli. O pár vteﬁin pozdûji tam
(Pokraãování na následující stranû)
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spadlo asi tﬁicet stromÛ. Pohotovost toho velitele zachránila hodnû ÏivotÛ. KdyÏ je tedy siln˘
vítr, je tﬁeba se zamyslet, zda je nutné ﬁe‰it tu
danou situaci nebo ne. Je dÛleÏité se na takové vûci dívat a ponauãit se. Proto vím, Ïe kluci
z jin˘ch jednotek letos hodnû jezdili, ale u nás
v katastru prostû jen víc foukalo a nic se nedûlo.
■ Je pravda, Ïe to tu je klidnûj‰í. Jak˘ jste
mûli nejzajímavûj‰í zásah?
Urãitû mi utkvûly v pamûti leto‰ní zásahy na
skládce, které byly obrovské, asi nejvût‰í, ke
kter˘m jsme se dostali. KdyÏ hoﬁel HavránkÛv
les, tak to byl asi nejvût‰í poÏár, u kterého
jsme byli, tehdy jsme je‰tû ani nemûli velkou
cisternu. Asi nejdel‰í zásah byl v Rohatcích,
kdyÏ pﬁi‰el pﬁívalov˘ dé‰È a vytopilo to dvÛr.
Povolaní jsme byli v pÛl osmé, v pÛl tﬁetí jsme
mûnili ãerpadla a konãili jsme asi ve 4 ráno.
Bylo to technicky nároãné, protoÏe se nám
ãerpadla ucpávala. Vzniklo tam jezírko, které
mûlo moÏná 100m2 a museli jsme pouÏít
silné ãerpadlo, které má v˘kon 2400 litrÛ za
minutu. Tﬁeba pro ãerpání sklepÛ je nevhodné, protoÏe ten sklep vyãerpá skoro dﬁív, neÏ
ho tam doneseme, ale máme i druhé men‰í
ãerpadlo.
■ Jaké dal‰í vybavení máte?
Máme tﬁi poÏární stﬁíkaãky a v˘jezdová
auta. Doufáme, Ïe se nám podaﬁí spravit Opel,
kvÛli koronaviru máme problém získat motor
z ciziny. Pak jsou s námi vidût Ford, Avia
a Tatra. Dál tu je motorová pila, elektrocentrály, které si obãas nûkdo pÛjãuje, a pro dûti
máme stroj na pûnu. Je trochu dûdeãek a na
v˘jezdu ho asi nepouÏijeme, ale pro dûti je to
hezké. Potom máme v˘bavu na odchyt
hmyzu, a také mÛÏeme k ropn˘m haváriím.
Letos máme novû kvÛli poÏáru na skládce tﬁi
d˘chací pﬁístroje, protoÏe nám pﬁedtím chybû-
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ly. KvÛli koronaviru nám ale nechtûli dovolit
setkání s profesonální jednotkou, která nás vy‰kolí. PouÏíváme je zatím u generátoru ozonu
pﬁi dezinfekci uzavﬁen˘ch prostor a pﬁi tréninku, abychom si zvykli a nauãili se s nimi správnû fungovat. Rád bych pochválil starostku, Ïe
dostáváme novou techniku, radost mám z nového ãlunu, coÏ nám roz‰íﬁilo rajon. Je dÛleÏit˘ hlavnû z dÛvodu povodní. Pﬁi tûch se tu sice
také jezdilo, ale na soukrom˘ch lodích, které
nebyly moc vhodné. Mohli jsme jezdit a lidem
ﬁíkat, Ïe se jim tﬁeba voda nedostala do domu,
Ïe zÛstala na zahradû.
■ S ãím dal‰ím lidem mÛÏete pomáhat?
V podstatû s ãímkoli, ale nerad bych, aby
nás zneuÏívali tﬁeba pro oﬁezávání stromkÛ.
Zatím nás ale nikdo nezneuÏívá, letos jsme
nûkolikrát ﬁe‰ili bodav˘ hmyz a ãerpání vody.
Lidé na to nevolají profesionály, ale automaticky pﬁímo nás.
■ Pomáhali jste i pﬁi koronakrizi nebo s vánoãním stromeãkem.
To dûláme automaticky dohromady jako
SDH a JPO, jeden má pilu, druh˘ zas nûco jiného, tohle dûláme v‰ichni spoleãnû.
■ JPO zﬁizuje obec, ale ãlenové nejsou jen
místní, viì?
To je pravda, jednou z nepﬁíjemností je, Ïe
máme málo ãlenÛ z obce a docela mû mrzí, Ïe
nemáme nikoho z Rohatec. Nûkteﬁí jsou z Lovosic, Liberce, Raãinûvse, Bohu‰ovic, Roudnice,... ale ta akãní jednotka, kde je asi pût
klukÛ, kteﬁí jezdíme na vût‰inu v˘jezdÛ a ‰kolíme se, tak je místní. Urãitû bych vychválil kluky
z Îidovic - podle mého názoru bylo spojení na‰ich jednotek to nejlep‰í, co ‰lo vymyslet. Nemyslím si, Ïe by se nûkdy stalo, Ïe bychom
kvÛli jedné obci nejeli do druhé. I pﬁi ãerpání
pﬁi povodních jsme naddimenzovaní. Problém
nebudou ãerpadla, ale spí‰ nedostatek lidí.

Kdybychom ale nebyli spojení, tak bychom nemûli tolik techniky.
■ Kam se chcete posouvat?
Jedna z vûcí je rekonstrukce nové budovy,
na kterou se shání dotace. Potom bychom
chtûli vymûnit Avii a poﬁídit auto, které má
v sobû vodu. Tatra sice funguje perfektnû, ale
má svoje stáﬁí a není vhodná na rychlé v˘jezdy. Kdyby nám bylo dobﬁe pﬁáno, tak bychom
se rádi pov˘‰ili do vy‰‰í skupiny.
■ K tomu potﬁebujete ale víc ãlenÛ.
Spí‰ víc aktivních ãlenÛ, potﬁebovali bychom
víc ãlenÛ, kteﬁí Ïijí tady. KdyÏ je jednotka místní, tak by mûla b˘t schopná vyjíÏdût. Za tûch
pût let, co jsem velitel, tak se stalo jen jednou,
Ïe jsme nevyjeli proto, Ïe jsme se nese‰li, jednou jsme nevyjeli kvÛli technice.
■ Musíte b˘t poﬁád na pozoru?
Vyjet musíme do deseti minut, kdybychom
byli ve trojce, tak je to stejné, ale povinné. AÏ
dvojka, která je snad jen v Mûlníku, to má do 3
minut. Trojky drÏí pohotovosti jen kdyÏ jsou vyhlá‰ené pohotovostní stavy, coÏ se stalo letos
dvakrát, kdyÏ byly orkány. Na‰tûstí se nic nedûlo. Pro nás to znamená, Ïe obvolám kluky,
aby s tím poãítali.
■ Musím vás pochválit, Ïe pﬁi poÏáru Tropicany jste tam byli rychle.
Jo, do 13 minut jsme byli na místû. Kdybychom mûli Tatru blíÏ, tak bychom tam byli
mnohem dﬁív, tﬁeba za 5 aÏ 6 minut. Musíme
tam dobûhnout, musí se otevﬁít dvoje vrata,
která se pak musí zavírat,...kdyÏ jde o minuty,
tak to trvá. Navíc pﬁi silném vûtru, bûhem kter˘ch se ãasto vyjíÏdí, musí ta vrata drÏet dva
chlapi. V hasiãárnû tam staãí dobûhnout, první
vyjede ven a první tﬁi obleãení mÛÏou hned jet
na zásah. Ta nová budova nám pomÛÏe.
A kdyby se k nám chtûl nûkdo pﬁidat, aÈ se mi
ozve.

Z ãinnosti Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Hrobce
STIMAX CUP
Dne 12.9.2020 se konal tﬁetí a tím i leto‰ní poslední závod Stimaxu Cupu 2020 v disciplínách 60m a 100m s pﬁekáÏkami. Po
pﬁedchozích závodech v Ústí nad Labem
a Meziboﬁí se klání vrátilo opût na Mûstsk˘
atletick˘ stadion do Ústí nad Labem. Na‰e
úãast byla opût hojná v mnoha kategoriích,
coÏ dokazuje, Ïe je ná‰ sbor velmi aktivní.
Tento závod byl nejvíce vidût
Va‰ek Dolej‰í, kdy byl pﬁed
tﬁetím závodem na celkovém
2. místû. I pﬁes jeho dûsiv˘
pád na kladinû v prvním pokusu se dal Va‰ek hlavnû
psychicky
dohromady
a sv˘m nejlep‰ím ãasem
v druhém pokusu v‰em ukázal, Ïe si celkové 1. místo
v leto‰ním roce opravdu zaslouÏí. Neztratila se ani
Katka Nováková, která tento
závod vyhrála a v celkovém
hodnocení skonãila na hezkém 3. místû. Karel Janou‰ek vybojoval také sympatické 4. celkové místo, coÏ bylo
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uÏ krÛãek od pomyslného stupnû vítûzÛ. Musíme ale pochválit v‰echny na‰e závodníky
a závodnice, jelikoÏ jejich bojovnost a odhodlanost skonãit co nejlépe byla veliká.
CELKOVÉ V¯SLEDKY STIMAX CUPU
2020 (ÚSTI N/L, MEZIBO¤Í, ÚSTÍ N/L):
• kategorie mlad‰í dívky 9-11 let
3. místo - Kateﬁina Nováková

7. místo - Eli‰ka Nitschová
20. místo - Denisa Jelínková
24. místo - Edita Sofie Chvojková
28. místo - Tereza Dolej‰í
• mlad‰í chlapci 6-8 let
16. místo - Martin Peﬁina
• mlad‰í chlapci 9-11 let
4. místo - Karel Janou‰ek
19. místo - Tomá‰ Peﬁina
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• star‰í chlapci 11-15 let
1. místo - Václav Dolej‰í
25. místo - Tomá‰ Netolick˘
37. místo - Elijá‰ Chvojka
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• dorost dívky 13-16 let
4. misto - Blanka Nagyová
6. místo - Eli‰ka Jelínková
9. místo - Ludmila Honzíková

Dále se alespoÀ jednoho závodu zúãastnil/a - Zuzana Jelínková,
Petra ·a‰ková, Kateﬁina Malá a Pavel Novák.
HASIâSK¯ VÍKEND
Tent˘Ï den po závodu Stimax Cupu byl sraz na fotbalovém hﬁi‰ti
v Hrobcích, kde si dûti postavily s vedoucími stany. KaÏd˘ rok mají
dûti ,,Stanování“, které je velmi oblíbené a pﬁispívá k stmelování kolektivu. Po hrách a aktivitách následovalo opékání vuﬁtÛ a pﬁedávání pamûtních medailí a diplomÛ. O pÛlnoci pﬁi‰lo velké probuzení
v podobû sirény. Dûti musely rychle vstávat, jelikoÏ si pro nû v˘jezdová jednotka pﬁipravila nûkolik bojovek v podobû poÏární ochrany.
Byla udûlána 4 stanovi‰tû, kde dûti musely po skupinkách plnit
úkoly - 1. urãování poÏárního materiálu, 2. ha‰ení skuteãného ohnû
pomocí dÏberovek, 3. hledání pohﬁe‰ované osoby a plnûní první pomoci, 4. hledání ztracené osoby v podobû ply‰áka v zakouﬁeném
prostoru. Na v‰ech stanovi‰tích se dûti nûco nového nauãily, coÏ jen
prospívá k jejich rozvíjení. Druh˘ den se po snídani dûti odebraly na
exkurzi na p‰trosí farmu do Îidovic, kde byla na‰e skupinka velmi
pﬁívûtivû provedena i s v˘kladem. Moc bychom chtûli i podûkovat za
umoÏnûní se vÛbec na takovou farmu podívat.

POD¤IPSKÁ LIGA
Leto‰ní sportovní sezona nám jiÏ skonãila a my mÛÏeme zrekapitulovat prÛbûh Podﬁipské hasiãské ligy. Musíme podotknout, Ïe to
byl nejsmolnûj‰í rok, protoÏe 4-krát potkala na‰e druÏstva prasklá
hadice B a 1-krát po‰kozen˘ stroj bûhem útoku. I pﬁesto na‰e druÏstva bojovala aÏ do posledního závodu, aby dohnala ztráty a umístila se v horních patrech tabulky.
Novû poskládané muÏské druÏstvo ukázalo svou sílu a po nûkolika zbyteãn˘ch chybách skonãilo v kategorii TOP (útok na 3B) na
celkovém 4. místû a v kategorii ¤ÍP (útok na 2B) na 6. místû. DruÏstvo se na postech od béãek dopﬁedu velmi omladilo, kdy nejmlad‰ím ãlenem se stal Va‰ek Dolej‰í, kterému je nyní 15 let.

DûvãatÛm z Áãka se vedlo o poznání lépe, kdy skonãila na hezkém celkovém 3. místû v kategorii TOP (útok na 2B) a na 3. místû
v kategorii ¤ÍP (útok na 2B s vypnutou ma‰inou).
DruÏstvo H mile pﬁekvapilo a skonãilo v TOP-ce na celkovém 4.
místû a v ¤ÍPU na 2. místû.
Musíme pochválit v‰echny druÏstva za velkou bojovnost a psychickou odolnost, jelikoÏ je provázely jiÏ zmiÀované technické problémy. BohuÏel to vedlo i ke zranûní nûkolika dûvãat. Na‰tûstí jsou
jiÏ v‰echny v poﬁádku.

Star‰ím ÏákÛm se letos nepodaﬁilo obhájit 1. místo, pﬁiãemÏ tréninky tomu pﬁed sezonou nasvûdãovaly. BohuÏel se projevilo omlazení t˘mu, coÏ nakonec staãilo na celkové 3. místo. Nejvût‰ím leto‰ním úspûchem se mohou py‰nit mlad‰í Ïáci. Poprvé toto druÏstvo
vyhrálo Podﬁipskou ligu a dokázalo, Ïe umí útoky pod 19s.

V¯JEZDOVÁ JEDNOTKA
V˘jezdová jednotka mûla poslední mûsíce velmi perné. Zaãneme
tím nejménû oblíben˘m, a to v˘jezdem jednotky na poÏár kiosku
Tropicany a poÏár skádky u âíÏkovic. Dále hasiãi dûlali dûtské pûny
v Hrobcích, Rohatcích, Libotenicích a v Nov˘ch Dvorech. Dále vytvoﬁila pÛlnoãní bojovku pro dûti na Stanování 2020.

V˘jezdová jednotka vyjela ke vznícení skládky u âíÏkovic.
/ 9 /
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Historie druÏstva mlad˘ch hasiãÛ
První zmínka o zaloÏení druÏstva mlad˘ch hasiãÛ je v roce 1958.
22.10.1958 byla ustanoveno druÏstvo ÏákÛ. SloÏení druÏstva:
Majer Václav, Zavadil K., Job Jaroslav, BrÛna, Job Zdenûk, Hrabánek Zdenûk, Kos Jiﬁí, Elefant Jaroslav, Uher Lumír
Dal‰í kolektiv mlad˘ch hasiãÛ byl znovuzaloÏen 6.10.1979 a zanikl pravdûpodobnû v roce 1990.
Mladí hasiãi si zaloÏili 3 kroniky, kam si zapisovali jakékoliv aktivity druÏstev.
Kolektiv se úãastnil rÛzn˘ch besídek, exkursí, schÛzí, v˘letÛ, táborÛ, Mírov˘ch manifestací, brigád, v˘stav, ale i soutûÏe Plamen
(branného závodu, okresního a krajského kola). Právû v soutûÏi Plamen patﬁili hrobeãtí v osmdesátilet˘ch letech mezi jedny z nepﬁekonateln˘ch druÏstev v okrese. Okresního kola se zúãastnilo okolo 35
druÏstev, takÏe je vidût dobrá pﬁipravenost i vedení na‰ich ÏákÛ. Následnû se 7x za sebou zúãastnili krajského kola (v letech 19811987). Hrobeãtí hasiãi dokonce 4x poﬁádali okresní kolo soutûÏe
Plamen a to v letech 1980,1981,1985 a 1989.
DruÏstvo se scházelo i 4x t˘dnû, kdy si plnilo své povinnosti i záliby mladého hasiãe. Zprvu byla zaloÏená dvû druÏstva (mlad‰í
a star‰í Ïáci). Tímto i pﬁedstavuji zahajovací ãleny tûchto druÏstev.
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Seznam ãlenÛ: Bolfová Markéta, âmejlová Stanislava, Horáãková
Jaroslava, Jauerniková Iveta, Kondorferová Renata, Kutzlerová Romana, Mrázová Danu‰e, Novotná Petra, ·ulcová Bohuslava, ·ulcová Iveta, Veselá Hana, Vonostránská Vûra, âmejla Martin, Frída Jiﬁí,
KﬁíÏ Jiﬁí, Kutzler Martin, Mráz Martin, ¤ípa Jaroslav, ¤ípa Miloslav,
¤ípa Pavel, ¤ípa Petr, Sekera Jiﬁí, ·a‰ek Libor, Burzík Libor, Krahulík Tomá‰.
Dal‰í kolektiv mlad˘ch hasiãÛ byl obnoven v roce 2016. Zakladateli byli Pavel Novák a Jaroslav Jelínek.
Nejvût‰í úspûchy od roku 2016:
mlad‰í Ïáci 1x 1. místo a 2x 3. místo v Podﬁipské lize,
star‰í Ïáci 2x 1. místo a 1x 3. místo v Podﬁipské lize
A jak to v‰echno zaãalo?
Bylo to roku 1909, kdy se se‰el Obecní v˘bor a jednal o zakoupení ruãní stﬁíkaãky a postavení skladi‰tû na její uloÏení. Povûﬁeni ke
koupi stﬁikaãky byli páni Klement Josef a pan starosta Hrdliãka
Josef. Za úkol nemûli jen stﬁíkaãku zakoupit, ale mûli po okolních obcích shlédnout stﬁíkaãky v ãinnosti. Pak Obecní úﬁad svolal novou
schÛzi v‰ech obãanÛ, kde se zaloÏil Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
v Hrobcích s prozatímní vedoucí silou. Koupila se nová ruãní stﬁíkaãka od firmy âenûk Tyl‰ z âeské Skalice. Skladi‰tû bylo téÏ postaveno a stﬁíkaãka do nûho uloÏena. Jako první valná hromada
byla dne 24. února 1910.
Tak zaãala dlouholetá éra hasiãÛ v Hrobcích.

PROBùHLÉ AKCE OBCE

Rohatecké odpoledne pro dûti
25. ãervenec - Pro radost dûtí se uskuteãnilo Rohatecké odpoledne pro dûti. Poãasí se trochu udobﬁilo, a tak hasiãi z SDH Hrobce
mohli vyrobit úÏasnou pûnu. Po osu‰ení na dûti ãekaly soutûÏe
a spousta sladk˘ch odmûn. Veãer byl pro v‰echny pﬁipraven táborák a buﬁty na opeãení. Moc dûkujeme za pomoc SDH Hrobce, Rohateck˘m baráãníkÛm a místním dobrovolníkÛm.

mentované krmení lemurÛ, po kterém jsme si obû ãásti zooparku
mohli v klidu projít a prohlédnout. DoráÏela na nás mláìata „krále
Jelimána“, vrãel karakal nebo jsme mohli vidût, jak si hrají mláìata
surikat. Po krmení velbloudÛ zahájil svÛj program sokolník, kdy nám
povûdûl nûco o sokolech, káÀatech, sovû pálené a krkavci, a to v‰e
s názorn˘mi ukázkami. Nejzajímavûj‰í bylo prolétávání káÀat tûsnû
nad hlavami divákÛ. Zoopark je zase otevﬁen od 10.00 hod. do
16.00 hod.

V˘let do Zooparku Zájezd
16. srpna - Spolek Pro lep‰í budoucnost s Obcí Hrobce uspoﬁádal
v˘let do Zooparku Zájezd u Kladna pro obãany Hrobec i pro zájemce z okolních obcí. Zoopark není sice rozsáhl˘, ale je rodinn˘ a útuln˘ a zvíﬁátka tu máte skoro na dosah. Po pﬁíjezdu nás ãekalo ko/ 11 /
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Letní kino v Hrobcích a Rohatcích
25. ãervence, 29. srpna - Na leto‰ní léto byla pﬁichystána pro obãany Hrobec a Rohatec dvû letní kina. Letní kino v Rohatcích navazovalo na Rohatecké odpoledne pro dûti a shlédnout jsme mohli komedii Pﬁes prsty. V Hrobcích, i pﬁes poãáteãní problémy s projekcí
a hor‰í poãasí, jsme mohli vidût novinku leto‰ního roku komedii 3Bobule.

Labská neckyáda
25. ãervence - Letos se uskuteãnil jubilejní 10. roãník Labské neckyády. Pﬁed 14 hodinou se za celkem pﬁíznivého poãasí zaãaly sjíÏdût na místo startu posádky se sv˘mi plavidly. Je‰tû pﬁed vyplutím
se mohli v‰ichni obãerstvit lahodn˘m pivem nebo osvûÏující limonádou u stánku Pivovaru Îidovice. Pﬁed zraky pﬁíznivcÛ této humornûsportovní akce byla plavba pﬁedstaviteli obou obcí odstartována.
Celkem 5 plavidel pohánûn˘ch jen lidskou silou se vydalo po Labi
ze Îidovic do Hrobec. Na jejich bezpeãné a pohodové plutí dohlíÏeli pﬁímo na vodû hasiãi z ãlunu ﬁízeného Jirkou Novákem. Stejnû tak
byl zaji‰tûn hasiãsk˘ dozor i ze bﬁehu. Tímto dûkujeme SDH Hrobce za dohled a Jiﬁímu Novákovi z Hrobec za pomoc a zapÛjãení
ãlunu. Za doprovodu a povzbuzování divákÛ dorazily v‰echny posádky po klidné jízdû v poﬁádku do cíle. Jako první byl pﬁivítán Hydroplán, po nûm následovalo Bezejmenné plavidlo a tﬁetí v cíli bylo
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plavidlo SK Rohatec. Po gratulacích a pﬁedání drobn˘ch cen se
úãastníci neckyády i její pﬁíznivci bavili u Tropicany aÏ do veãera.
Mgr. Simona Kr‰ová

Z pohádky do pohádky
23. srpna - Leto‰ní Pohádková cesta pﬁedãila v‰echna na‰e oãekávání. Tolik dûtí, které splnily úkoly, nevidûl snad ani Harry Potter
v Bradavicích. Pohádkové postavy byly ale na v‰e pﬁipravené a soutûÏícím pﬁipravily nûkdy lehké, ale i nûkdy i zapeklité soutûÏe. DÛleÏité je, Ïe v‰ichni soutûÏící, kteﬁí se vydali na cestu, úkoly splnili
a zaslouÏili si tak medaili, sladkou odmûnu a ply‰áka. Jen co poslední dûti dosoutûÏily, dorazili hasiãi z SDH Hrobce vykouzlit dûtem
krásnou nad˘chanou pûnu. Tím ale program neskonãil, nastoupila
totiÏ Bezva parta s dal‰ími hrami, soutûÏemi, skákacími botami ãi
zorbingov˘mi koulemi, které mûly obrovsk˘ úspûch u mal˘ch i velk˘ch. A i kdyÏ nám poãasí na stﬁídaãku chvíli pﬁálo i nepﬁálo, dne‰ní rozlouãení s prázdninami se vyvedlo. Moc dûkujeme SDH Hrobce za úÏasnou pûnu, Tropicana baru v ãele s KáÈou Bajgarovou za
zaji‰tûní a spoluúãasti na dal‰ím programu a zejména v‰em pohádkov˘m postavám a dal‰ím dobrovolníkÛm, kteﬁí pomáhali.

PROSINEC 2020

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

Pan Melen s Baráãníky pﬁipraví podstavec a ‰títek a so‰ku slavnostnû usadí. Stejnû tomu tak bylo ve stﬁedu 16.9.2020, kdy na stezku pﬁibyla dal‰í 4 zvíﬁátka. První postaviãka zde byla osazena jiÏ
v roce 2014. Projdûte se po cestû a zjistûte, která to byla. Buìte ale
opatrní, abyste nepo‰kodili dûtem práci, na kterou jsou patﬁiãnû
hrdé. Dûkujeme.
Velké podûkování za celou Pohádkovou cestu patﬁí panu Melenovi, dûtem a uãitelkám z M· Rohatce a Rohateck˘m baráãníkÛm.

Rohatecké kotlíkování
19. záﬁí - Tradiãní a dlouho oãekávaná soutûÏ ve vaﬁení gulá‰Û se
mohla díky epidemii uskuteãnit aÏ v prÛbûhu záﬁí. Kotlíkovou v˘zvu
pﬁijalo celkem 6 druÏstev, která bûhem sobotního dopoledne peãlivû
loupala, krájela, míchala a pﬁikládala pod oheÀ. VÛnû se linula po
celé vsi a pﬁilákala tak spoustu místních i pﬁespolních náv‰tûvníkÛ,
kteﬁí chtûli gulá‰e ochutnat. Pro dûti byly pro zábavu k dispozici skákací hrady a pohádka SváÈova dividla. Velk˘ úspûch mûl u v‰ech trenaÏer rodeo b˘ka, kde si v‰ichni mohli vyzkou‰et jízdu na divokém
b˘kovi. KdyÏ se ãas naplnil, zasedla porota, která postupnû ochutnávala naservírované dobroty. Po poradû poroty za zavﬁen˘mi dveﬁ-

Pohádková cesta v Rohatcích
16. záﬁí - Víte, Ïe Rohatce mají svou Pohádkovou cestu? Pohádková cesta je prodlouÏení ulice Na Skále a je to pﬁíjemná procházka po travnaté cestû, kterou lemují pohádkové postavy a zvíﬁátka.
Na tvorbû stezky spolupracuje pan Melen, Klub rohateck˘ch baráãníkÛ a Mateﬁská ‰kola Rohatce. A jak taková spolupráce vypadá?
Dûti ze ‰kolky dostanou od pana Melena darem so‰ku zvíﬁátka ãi
pohádkové postavy, kterou vlastnoruãnû pomalují a vymyslí jméno.
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mi do‰lo na vyhlá‰ení vítûzÛ. V‰echny gulá‰e byly v˘borné, nejvíce
bodÛ v hodnocení v‰ak získal Pivní gulá‰ od Luká‰e a Nikoly, kteﬁí
tak vyhráli první cenu, multifunkãní elektrick˘ hrnec. Velmi dûkujeme
sponzorÛm této akce, Rohateck˘m baráãníkÛm a v‰em, kteﬁí pomáhali pﬁi plánování a organizaci této akce.
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Vítání obãánkÛ
20. záﬁí - Po roce jsme slavnostnû pﬁivítali dal‰í hrobecké a rohatecké obãánky. Letos jich bylo celkem jedenáct. Mûli jsme krásné
poãasí, skvûlou kytaristku a nejlep‰í fotografy. Dûkujeme!

D˘Àování
Leto‰ní d˘Àování v podobû, na kterou jsme zvyklí, nám zhatil nepﬁátelsk˘ vir, nic nám ale nebránilo v tom, uÏít si d˘Àování separé.
Hrobce i Rohatce rozzáﬁila velká spousta d˘ní. D˘Àovalo se v Rohatcích Pod Skalou, u ‰kolky i Na Kopeãku, v Hrobcích svítilo nejvíc
d˘ní na Hlavní, ale i Pod Bulfem a na návsi.

Ukliìme âesko
19. záﬁí - JiÏ tradiãnû se v záﬁí konala akce „Ukliìme âesko
2020’’ aneb uklízíme Hrobce. Poﬁadatelem této akce byl Obecní
úﬁad a jsme rádi, Ïe se zúãastnily i na‰e hasiãské dûti. Je moc
smutné, Ïe se akce jinak zúãastnilo pouze 5 dal‰ích pomocníkÛ
z obce. To není moc zdárn˘ pﬁíklad dûtem, které se akce zúãastnily. Snad bude úãast pﬁí‰tí rok o mnohem vût‰í. Hasiãská
/ 14 /

skupinka chodila po ulicích obce, uklidila park, dûtské hﬁi‰tû, fotbalové hﬁi‰tû a pﬁíkopy u silnice aÏ do RohatcÛ. Mimochodem se
na‰la na nádraÏí injekãní stﬁíkaãka.....
Po akci,,Ukliìme âesko 2020“ se hasiãská skupinka pﬁemístila do Rohatcec, kde se na‰i 3 hasiãsk˘ odváÏlivci Jarda, Va‰ek
a ·árka zúãastnili akce ,,Kotlíkování’’.
Pavel Novák, SDH Hrobce
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Ze Ïivota Mateﬁské ‰koly v Rohatcích
·kolní rok 2019/2020 pﬁinesl na‰í ‰kolce hodnû pozitivního, ale
i negativního. Velká pozitiva byla rekonstrukce zahrady a posléze
obnova pÛvodní kuchynû z roku 1975. Cel˘ t˘m zamûstnancÛ i dûtí
se velmi tû‰il aÏ se po prázdninovém uzavﬁení ‰kolky vrátí zpût do
znám˘ch míst a na vlastní oãi spatﬁí, novou a krásnû nabl˘skanou
kuchyÀ vonící ãistotou. A co teprve ty vÛnû, které se budou linout
chodbami po tom, co na‰e ‰ikovná paní kuchaﬁka bude vaﬁit své
dobroty. Rekonstrukce kuchynû trochu prodlouÏila, a proto dûkujeme v‰em rodiãÛm za shovívavost a trpûlivost. Uvidíte, Ïe ãekání
stálo za to.
Pﬁed prázdninami jsme se rozlouãili s budoucími ‰koláky, odcházelo nám sedm kamarádÛ. Jen nás mrzelo, Ïe se kvÛli viru Covid19, nemohla konat kaÏdoroãní rozluãková besídka. TakÏe jsme se
louãili komornûji, na na‰í zahradû, zazpívali jsme si spolu a pﬁedali
budoucím prvÀáãkÛm dáreãky na památku. Koronavirus to bylo to
hlavní negativum, co nás postihlo. ·kolka se uzavﬁela z preventivních dÛvodÛ od 17. 3. 2020 do 22. 5. 2020. KdyÏ jsme se mohli zase
sejít ve ‰kolce, museli jsme dodrÏovat dÛleÏitá opatﬁení. Bylo nutné
pouÏívat dezinfekci rukou, ãastûji dezinfikovat povrchy, nepou‰tût do
budovy osoby s pﬁíznaky Covid-19, rodiãe museli nosit rou‰ky,
a hlavnû pob˘vat s dûtmi co nejvíce venku. V‰e jsme zvládli na v˘bornou. Doufáme, Ïe se situace kolem pandemie koronaviru bude
jen zlep‰ovat a ‰kolka nebude muset b˘t opût uzavﬁena. Dále by-

chom chtûli srdeãnû podûkovat na‰emu zﬁizovateli a rodiãÛm za
spolupráci a za to, Ïe nám vychází vstﬁíc a dûlají toho pro na‰i ‰kolku opravdu hodnû.
AKCE V MATE¤SKÉ ·KOLE V ROHATCÍCH
Byli jsme pozvat dûti do Knihovny v Hrobcích v rámci T˘dne knihoven. Ná‰ knihovnick˘ skﬁítek Kvûtinka si s dûtmi vyprávûla o skﬁítcích. âetli jsme z knihy J. âapka „Povídejme si, dûti -Jak je svût zaﬁízen a z knihy“ 365 pﬁíbûhÛ“ - Domácí skﬁítkové“. V pohádkách Veãerníãka jsme hledali postaviãky skﬁítkÛ - Kanafásek, Rákosníãek,...
Dûti se také pochlubily skﬁítkem Podzimníãkem, kter˘ byl hned
s Kvûtinkou kamarád, i kdyÏ má svoji Lískulku.
Slíbili jsme si, Ïe náv‰tûva Kvûtinky urãitû nebyla poslední. Dûti
byly velice ‰ikovné a moc jsme si setkání se skﬁítky uÏili.
Zdravím Vûra Jaborová a ﬁed. Hana Telecká
a parta ‰ikovn˘ch dûtí z Mateﬁinky v Rohatcích
/ 15 /
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P¤ÍSPùVKY âTENÁ¤Ò

Co nám pﬁiná‰í sport
JelikoÏ je pod ãlánkem mé jméno, je
jasné, Ïe budu psát o bûhu. KaÏdopádnû si
myslím, Ïe pozitivní emoce pﬁiná‰í kaÏd˘
pohyb.
TakÏe, já zaãala ze zvûdavosti. Jsem totiÏ
typ ãlovûka, kterému kdyÏ ﬁeknete, Ïe nûco
nejde, tak to musím zkusit, abych to pak
mohla ﬁíct taky. Nastoupila jsem tedy do
kurzu, kter˘ konãí 12 minutami bûhu v kuse.
První zádrhel! Jak pﬁemluvím své obrovské,
neladnû se vlnící tûlo k tomu, aby bûÏelo 12
minut? Blbû! Ale donutila jsem ho. Po skonãení kurzu jsem zjistila, Ïe pocity, které mám
pﬁi dobûhnutí zas tak ãasto nezaÏívám. Ani
to tûlo uÏ není tak velk˘, jak b˘valo. Citelnû
míÀ se klepe. I úbytek v horních partiích
jsem uvítala, je totiÏ fajn se pﬁi bûhu nebát
o zuby. Pak uÏ se to se mnou vezlo. Nejsem
v kdovíjak skvûlé kondici, ale nemám závodní ambice, dûlám to pro sebe a pro svoji
radost. Kolikrát se mi nechce, ale Ïádn˘ argument, kter˘ si nahlas ﬁeknu prostû nemÛÏu akceptovat. Tak tﬁeba: bolí mû hlava - jdi
na vzduch ne! Bolí mû noha - váÏnû? Tady
se mi líbí vûta z filmu: KdyÏ nemÛÏe‰ chodit
tak bûhej! Doma mám bordel - hele, upﬁímnû, kdyÏ bude‰ doma dﬁepût na gauãi, tak
se to stejnû neuklidí. Pokud chcete, tak tyhle
blbce, kteﬁí vám nûco namlouvají, po‰lete
hravû do zadele! ProtoÏe ty pocity po zvlád-

nutí i té nejkrat‰í trasy se niãemu nevyrovnají. Já tomu ﬁíkám bûhorgasmus. V‰echno,
co dûlám potom, mû hroznû baví, i ten úklid.
Tro‰ku. Díky bûhu jsem poznala i spoustu
lidí, kteﬁí jsou poﬁád veselí, poﬁád se usmívají a nic je jen tak nerozhází. KdyÏ se jich

RECEPT

PODùKOVÁNÍ
Dûkujeme paní starostce, místostarostce
a v‰em ostatním za pomoc v dobû na‰í koronavirové izolace.
Rodina ëuri‰ova

Medovníkové koule
Tûsto:
• 500 g hladké mouky
• 2 vejce
• 2 ãl jedlé sody
• 60 g rozpu‰tûného másla
• 4 pl medu
• 200 g mouãkového cukru

POVùST

Podivná mzda

Krém:
• 1 slazené karamelové salko
• 250 g zmûklého másla
• oloupané mandle nebo rozinky namoãené
v rumu
1. Ze surovin vypracujeme tûsto, udûláme
beztvaré placiãky, které peãeme pﬁi
180°C asi 10 min.
2. Poté necháme vychladnout a vychladlé
placiãky rozmixujeme nebo nastrouháme. Trochu odloÏíme stranou na obalování kuliãek.
3. Z karamelového kondenzovaného slazeného mléka a zmûklého másla utﬁeme
hladk˘ krém.
4. Poté do krému vmícháme nastrouhané
tûsto na potﬁebnou hustotu a necháme

ptám co berou za matro‰, víte co odpoví?
Nic, bûhám. To je skvûl˘ ne?! A pﬁesnû mezi
takov˘mi lidmi se chci pohybovat. Neﬁe‰it
kraviny, ale naprosto váÏnû se pohádat
o tom, ze kterého závodu je nejkrásnûj‰í
medaile. Îivot v bûhu mû nauãil Ïít ve vût‰ím klidu, víc se usmívat, mít ráda sama
sebe a b˘t prostû ‰Èastná. Raduju se i z úpln˘ch kravin, tﬁeba oslovení „bûhno“ mi dûlá
dobﬁe, protoÏe vím, Ïe bylo tûÏké se jí stát.
Jako, mám dny, kdy musím vypustit páru,
poﬁád ﬁvu na dûti, ale uÏ mi to tak nevadí :)
Vûﬁím tomu, Ïe co mû dává bûh, mÛÏe dát
Frantovi posilovna, Karlovi brusle a Alfonsovi jízda na kole. Jde jen o to, na chvíli vystoupit ze své komfortní zóny, najít si to své
a nûco pro to udûlat. Ony totiÏ ty pocity nepﬁijdou hned, ãlovûk se musí nauãit pracovat se sv˘m tûlem, najít své limity a pomalinku je posouvat. Pak se teprve dostaví
ve‰kerá pozitiva sportu. Na závûr bych teda
chtûla ﬁíct: dûlejte co vás baví, co vás dûlá
‰Èastn˘mi, a mûjte se rádi. Pou‰tûjte na lidi
takovou energii, kterou od nich chcete vrátit.
Funguje to! Hleìte si sami sebe a nehledejte ‰patnosti ve svém okolí, kaÏd˘ je nûjak˘
a kaÏd˘ je originál. Jednou mi jedna paní
ﬁekla vûtu: „I ta nejlep‰í slepice na dvorku
pﬁijde o hlavu, kdyÏ bude kdákat dlouho“.
Docela fajn Ïivotní moudro. Mûjte se krásnû,
mûjte se rádi a hejbejte pÛlkama, tﬁeba se
nûkdy na nûjaké polÀaãce potkáme :)
Hanka ·.

na 2 hod v lednici ztuhnout, aby se kuliãky lépe tvoﬁily.
5. Do kuliãek se mohou dávat rozinky namoãené v rumu nebo oloupané mandle.
6. Nakonec kuliãky obalíme v rozmixovaném nebo nastrouhaném tûstû.
zdroj: toprecepty.cz

Ke kováﬁi v Litomûﬁicích
pﬁi‰el jednou z rána mal˘
muÏíãek a Ïádal jej, aby
s ním poslal tovary‰e, Ïe
je potﬁeba okovat konû.
K rozkazu mistrovû vzal
tovary‰ náãiní a ‰el za
muÏíãkem. Ten jej vedl
k Radob˘lu. Chodbou
ve‰li do jakési jeskynû,
kde tovary‰i poruãil okovat konû.
KdyÏ byl s prací hotov, nasypal mu muÏíãek jako mzdu plnou zástûru koÀského
hnoje a vystrãil jej ven.
Tovary‰ se rozlobil a hnÛj vyházel. KdyÏ
pﬁi‰el domÛ, v‰e mistrovi vypravoval. Jak do
kapsy u zástûry sáhl, vyjmul staré zlaté peníze. To byla ta tro‰ka hnoje, která ze zástûry do kapsy zapadl.
Rychle bûÏel na místo, kde hnÛj vyházel,
ale nic nena‰el. Také chodba zmizela.
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