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Úvodní slovo
Milí hrobeãtí a rohateãtí,
kdyÏ jsem psala úvodní slovo do loÀské jarní Vlny, myslela jsem

si, Ïe uÏ ta divná doba brzy skonãí. Nyní se ukazuje, Ïe ten divn˘
vir tu bude s námi pofiád, jen se s ním musíme nauãit Ïít. Statistika
ukazuje zlep‰ující se ãísla, pfiesto si myslím, Ïe je stále potfieba b˘t
ve stfiehu, chránit sebe i ostatní.

Ve stfiehu je u nás i policie - za poslední dva roky je u nás ãast˘m
náv‰tûvníkem obecního úfiadu. Zpravidla na anonymní podnût pro-
vûfiuje, jak nakládám s obecním majetkem, jaké smlouvy jsem uza-
vfiela ãi co jsem za obecní peníze koupila. Nejen, Ïe ta nafiãení ubli-
Ïují celé mé rodinû, ale obírají mû o ãas, kter˘ bych mohla a chtûla
vûnovat na‰í obci. Na druhou stranu to má i svá pozitiva, alespoÀ
víme, Ïe v‰e, co bylo Policií âR provûfieno, je v pofiádku.

Je zkrátka potfieba zaãít se radovat z maliãkostí a myslet pfii tom
na druhé v dobrém. Pfii kaÏdé své ãinnosti se zamyslet nad tím,
zda to nûjak negativnû neovlivní ostatní, pfiece jen Ïijeme v obci,
kde se témûfi v‰ichni známe. Tedy, pokud nám jde o to, aby se
nám tu Ïilo dobfie, lidé spolu vycházeli a obec prosperovala, ne
o boje. O pomoci i o ‰arvátkách je ná‰ hlavní rozhovor, kter˘ na-
jdete o pár stran dál.

Vûfiím, Ïe vás tato Vlna inspiruje a s pfiicházejícím jarem a postup-
n˘m rozvolÀováním bude v‰e zase trochu veselej‰í. Snad jiÏ brzy
bude více pfiíleÏitostí se setkávat, tfieba i na obecních akcích.

Pfieji Vám krásné sluneãné dny Katefiina Hlaváãová 

Plánované kulturní akce*
■ 1. 5. - Májová poboÏnost (Hrobce)
■ 28. 5. - Noc kostelÛ
■ âerven 2021 - Den dûtí
■ 26. 6. - zasazení lípy svobody 

u kapliãky (Hrobce) 
■ 26. 6. - letní kino (Hrobce)
■ 14. 8. - letní kino (Rohatce)
■ Záfií 2021 - Rohatecké kotlíkování 

(Rohatce)
■ 30. 10. - D˘Àování
■ Listopad 2021 - setkání seniorÛ
■ Prosinec 2021 - Mikulá‰ská nadílka

* Programy ãi datumy konání akcí se mohou
zmûnit ãi zru‰it dle aktuální situace.

V˘zva pro obãany
Opravy kaple V‰ech svat˘ch v Rohat-

cích budou pokraãovat. Hledáme proto
fotky vnitfiku kaple. Nemáte?

Sãítání 2021
Sãítání lidu, domÛ a bytÛ 2021. Sãítání

2021 zaãalo na konci bfiezna. V první fázi
má kaÏd˘ moÏnost seãíst se online pro-
stfiednictvím elektronického formuláfie na
webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nese-
ãte elektronicky, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat lis-
tinn˘ sãítací formuláfi. Se sãítáním Vám rádi
pomÛÏeme.

„Májová“ je oblíbená lidová mariánská po-
boÏnost, která má své nezastupitelné místo
v tradici fiímskokatolické církve. 

Vûfiící se po staletí v mûsíci kvûtnu nave-
ãer scházejí v na‰ich kostelích, kapliãkách
nebo pfied nazdoben˘m venkovním oltáfiem,
zpívají mariánské písnû, posilují se ãetbou
ÏivotopisÛ svat˘ch a krajinou zní zpûv Ma-
riánsk˘ch písní a Loretánsk˘ch litanií. 

Pofiádá ¤ímskokatolická farnost Liboteni-
ce ve spolupráci s obcí Hrobce.

Registrace k oãkování proti onemocnûní covid-19
Od 15. ledna byla spu‰tûna moÏnost registrací k oãkování proti onemocnûní covid-19.

V souãasné dobû se mohou registrovat k oãkování obãané 55+ a chroniãtí pacienti (dle pri-
ority do 30. 4. 2021, respektive do 15. 5. 2021). 

Registrovat se mÛÏete na webové adrese https://registrace.mzcr.cz/.

Vy, kdo potfiebujete s registrací pomoci, mÛÏete zavolat Alenû ëuri‰ové (608
441 182), Petfie Pefiinové (603 850 825) nebo Katefiinû Hlaváãové (777 844 087),
které Vás zaregistrují. Je potfieba mít pfiipravenou kartiãku poji‰tûnce a Va‰e te-
lefonní ãíslo.
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(Pokraãování na následující stranû)

Îádosti o dotace
Od prosince 2020 byly podány Ïádosti

o podporu na mnoho akcí. PoÏádali jsme
o dotaci na opravu stfiechy KD, která má jiÏ

Dotace na techniku
Díky Ústeckému kraji
jsme v roce 2020 pofiídili
techniku na údrÏbu zele-
nû v obci. Nejvût‰í poloÏ-
kou byl zameták, kter˘
jsme letos vyuÏili i neãe-
kanû v zimû, dále kfiovino-

fiez, kter˘ je u nás v zapfiahu celou sezónu
a dále byla pofiízena spousta drobnûj‰ího
náfiadí. DùKUJEME za podporu, která ãinila
70 % celkov˘ch nákladÛ. Tedy 63 tisíc Kã.

De‰Èovka v Rohatcích
Pídûní se po tom, jak vypadá a kudy vede

de‰Èová kanalizace v Rohatcích, je trochu
jako detektivka. Díkybohu za pány baráãní-
ky, ktefií se mnou i projektantem nûkolikrát
probûhli celou ves a díky tomu pomalu vzni-
ká podklad k celkovému zmapování a zno-
vuzprovoznûní tak, aby de‰Èovka napájela
rybník na návsi. Dopátrali jsme se ãásti pro-
jektu z roku 1947 a také k informaci z archi-
vu, Ïe úprava v témÏe roce stála 60 tisíc!
Teì nás ãeká zapsání jeho skuteãné podo-
by do katastru a obíhaãka k územnímu fiíze-
ní, sehnání financí,... a na konci té cesty
doufám v krásn˘ vesnick˘ rybník, kter˘ bude
po kapli V‰ech svat˘ch dal‰í dominantou
návsi! Tû‰íte se taky?

PS: K dokonalé radosti z projektu by bylo
je‰tû potfieba, aby se zaãaly vyuÏívat ko‰e
na psí h... Ne‰lápnout v parku do nûjaké
z hromad je nadlidsk˘ úkol!                  KH

Odolná obec
Díky projektu Odolná obec jsme získali

motorov˘ ãlun vãetnû v˘bavy jako pomocní-
ka v pfiípadû povodní. âlun byl v nedûli 6.
12. 2020 pfiedán tûm nejpovolanûj‰ím,
na‰im hasiãÛm. Díky ãlunu se roz‰ífií pÛsob-
nost na‰í v˘jezdové jednotky. Je to dal‰í krÛ-
ãek k lep‰í pfiipravenosti na velkou vodu,
pfieci jen Labe je blízko a dokáÏe divy.
I s hojn˘m pfiíslu‰enstvím stál 240 tisíc, 85%
nákladÛ pokryje financování z daru Diakonie
Katastrophenhilfe. Dûkujeme!

Díky projektu Odolná obec za finanãní
podpory Diakonie - Katastrophenhilfe vznikl
i digitální povodÀov˘ plán, kter˘ je zvefiejnûn
na webu obce. V rámci projektu absolvova-
la Krizová komise obce ‰kolení a já vûfiím,
Ïe jsme kaÏd˘m tímto krÛãkem více pfiipra-
veni na velkou vodu.                           KH

svou dobu Ïivotnosti za sebou a pfiedstavu-
je velkou investici z obecního rozpoãtu, dále
na obnovu asfaltu v ulici Pod Bulfem a také
na dvû workoutová hfii‰tû jak do Hrobec, tak
i Rohatec. To rohatecké by mûlo v pfiípadû
úspû‰né Ïádosti vzniknout v ulici Pod Ska-
lou spolu s nûkolika herními prvky pro dûti.
V˘sledky v˘zev MMR budou známy na
konci kvûtna. 

Ústeck˘ kraj prozatím vypsal dva dotaãní
tituly, oba jsme vyuÏili pro podání Ïádosti na
obnovu biodiverzity u studánky a na Bulfu
a druhá v˘zva je na podporu enviromentál-
ního vzdûlávání a v˘chovy, kterou jsme vyu-
Ïili na podání Ïádosti o podporu na vybudo-
vání nauãné stezky. 

I ve ‰kolce chceme letos pokraãovat a tak
jsme zpracovali Ïádost o podporu na rekon-
strukci vstupu a zázemí - v rámci projektu by
mûly b˘t vymûnûny v‰echny rozvody ze 70.
let, rádi bychom obnovili kamenné schody
a dali tak vyniknout kráse budovy. 

V dobû uzávûrky fini‰ujeme Ïádost
o podporu do Státního fondu podpory in-
vestic na regeneraci brownfieldÛ, v rámci
které chceme opravit a vrátit do Ïivota b˘-
val˘ dráÏní sklad.

Projekt Odolná obec
V loÀském roce se na‰e obec zapojila do
víceletého projektu Odolná obec. Byli jsme
osloveni Diakonií âCE - Stfiediskem huma-
nitární a rozvojové spolupráce, které se

v âeské republice soustfiedí na humanitární pomoc lidem po povod-
ních a povodÀovou ochranu. Projekt Odolná obec pomáhá obcím
pfiipravit se na pfiípadné povodnû v budoucnu tak, aby jejich dopady
byly co nejmen‰í. V loÀském roce se do projektu zapojily i dal‰í obce
- Chodouny na druhém bfiehu Labe, Kam˘k nad Vltavou a mûsto
Rumburk, které suÏují bleskové povodnû. 

Díky finanãní podpofie nûmecké organizace Diakonie Katastrop-
henhilfe bylo moÏné v na‰í obci pofiídit zásahov˘ ãlun pro dobrovol-
né hasiãe vãetnû nutného vybavení, vytvofiit digitalizovan˘ povod-
Àov˘ plán a vytisknout pfiíruãky pro povodnûmi nejvíce ohroÏené do-
mácnosti.

Obec Hrobce ve spolupráci se spoleãností VOP Dolní Bousov do-
konãuje povodÀov˘ plán, kter˘ Hrobce získají v ti‰tûné i digitalizo-
vané formû. Pfiíprava povodÀového plánu zaãala jiÏ v druhé polovi-
nû srpna loÀského roku a bude dokonãen na jafie leto‰ního roku. Pro
obãany bude pfiístupn˘ na webov˘ch stránkách obce, kde bude
v dosahu, kdykoliv ho obãané budou potfiebovat. 

Vedle pfiipravenosti celé obce a povodÀové komise pfiiná‰íme dÛ-
leÏité informace i ohroÏen˘m obãanÛm. Za tímto úãelem vznikla pfií-
ruãka pro obyvatele Hrobec, kter˘ch se hrozba povodní pfiímo dot˘-
ká. Pfiíruãka „Jak se chránit pfied povodnûmi?“ byla roznesena mezi
tyto domácnosti v prÛbûhu prosince. Online verze pfiíruãky je do-

stupná na stránkách projektu
(www.odolnaobec.cz)  i strán-
kách obce.  Pfiíruãka pfiiná‰í
rady a doporuãení, jak se pfii-
pravit na povodnû, ochránit své
zdraví, zamezit ‰kodám na majetku a pfiipravit si vlastní povodÀov˘
plán. Ten pfiijde vhod zejména ve chvíli, kdy uÏ se povodeÀ blíÏí. Ob-
ãané v nûm najdou v‰echny dÛleÏité kontakty vãetnû nového krizo-
vého ãísla obce 704 612 977. 

Díky finanãní podpofie projektu mohla obec pofiídit také zásahov˘
ãlun pro hrobecké dobrovolné hasiãe. K ãlunu samozfiejmû náleÏí
ve‰keré nezbytné vybavení vãetnû suchého obleku, záchrann˘ch
vest, helem a vleku za auto. âlun bude hasiãÛm slouÏit pro práci na
fiece nejen pfii povodních, ale i v jin˘ch krizov˘ch situacích. 
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Pokud to situace dovolí, pro leto‰ní rok plánujeme uspofiádat spo-
leãné akce pro obãany Hrobec a Rohatec. V neposlední fiadû bude
podpofiena i modernizace místního rozhlasu pro snaz‰í informování
a varování obãanÛ. Modernizace rozhlasu bude dokonãena v druhé
polovinû roku 2021.

Z HROBECKÉ KRONIKY
Krásn˘ v˘hled na fieku protékající jen nûkolik málo metrÛ pod

návsí kazí vzpomínky na povodnû, které obec v poslední dobû za-
sáhly v letech 2002, 2006 a 2013. V roce 2002 se dokonce velká
voda dostala aÏ k úfiadu obce. Povodnû 2013 témûfi pfiekonaly re-
kord z roku 2002, rozsahem se katastrofick˘m povodním v roce
2002 v Hrobcích bohuÏel velmi pfiiblíÏily. Povodnû v moderní historii
máme stále v Ïivé pamûti. Povodnû ale urãitû nejsou otázkou pouze
posledních desetiletí, s velkou vodou se pot˘kali i na‰i pfiedkové. To
dokazují i záznamy v kronice Hrobec. 

Nejstar‰í záznam o povodni je ze dne 4. záfií 1890. Tehdy okolo
‰esté hodiny ráno zaplavilo Labe obce Nuãniãky, Libotenice a Hrob-
ce. Pozemky tûchto obcí leÏících pfii fiece byly vût‰inou pod vodou,
píce, fiepa a brambory byly zniãeny. Pozemky byly zaneseny pískem,
ze zoran˘ch polí byla odnesena ornice. Velké ‰kody napáchala po-
vodeÀ i na domech tehdej‰ích obyvatel. Pfiestavûn musel b˘t napfií-
klad dÛm ãíslo popisné 4. DÛm s ãíslem popisn˘m 2 byl zaplaven do
v˘‰e 30 cm nad úroveÀ podlahy a následkem toho se zbortil.

Dal‰í záznam o povodních je z roku 1926, kdy Labe vystoupalo
v létû z bfiehÛ, byly zaplaveny pozemky a poniãena úroda. Na‰tûstí
se o ‰kodách na domech v kronice nepí‰e, i tak ale znamenala pro
obyvatele velké ztráty.

Voda vylitá z bfiehÛ ale v˘jimeãnû mÛÏe pfiiná‰et i trochu radosti.
Tak tomu bylo v roce 1939 na konci prosince. Tehdy se totiÏ voda
vylila z bfiehÛ a zaplavila pole od Îidovic aÏ k HrobcÛm. V mrazivém
poãasí voda samozfiejmû zmrzla a vytvofiila velké kluzi‰tû.

âESKÁ KRAJINA A VODA ANEB JAK SPOLU SOUVISÍ
SUCHO A POVODNù

Voda je v mnoh˘ch formách v‰ude kolem nás a do poslední doby

jsme o ní v na‰í spoleãnosti ani moc nepfiem˘‰leli ãi nediskutovali.
VÏdycky tu byla a vÏdycky pfiece bude. Staãí otoãit kohoutkem a je
nám k dispozici dokonce v takové kvalitû, Ïe ji mÛÏeme i pít.

Do popfiedí zájmu odborné vefiejnosti a nyní i nás, bûÏn˘ch obãa-
nÛ, se ale v posledních desetiletích dostává otázka vody stále více.
Je to dáno hlavnû dvûma extrémy. Nûkdy je vody v tocích pfiíli‰
mnoho, nebo jsme ohroÏeni jejím nedostatkem. Jak povodnû, tak
sucho mají velmi negativní dopad na fungování na‰í spoleãnosti.

Následky povodní jsou vidût okamÏitû. Zatopené domy, sklepy,
pole a zahrady v záplavov˘ch oblastech dûlají vrásky v‰em, ktefií
bydlí u velk˘ch tokÛ nebo i mal˘ch potÛãkÛ, které se mohou po pfií-
valov˘ch de‰tích zmûnit v dravou fiíãku takfika v okamÏiku. Obrázky
z tûchto katastrof jsou pak v médiích neustále a pfiipomínají nám, jak
niãiv˘m Ïivlem dokáÏe voda b˘t.

Naopak nedostatkem vody zpÛsobené sucho je plíÏivûj‰í. Jeho
varovné známky jsou vidût zatím málo a do popfiedí zájmu médií se
tato hrozba dostává pouze pomalu. Dopady na na‰i spoleãnost jako
celek jsou v dlouhodobém mûfiítku mnohem závaÏnûj‰í neÏ jiÏ zmi-
Àované povodnû. Nedostatek vody není hrozbou jen pro majitele
studní pfii poklesu hladiny podzemních vod nebo zahrádkáfie, kter˘m
obec zakáÏe zalévat zahrady. Sucho bude mít do budoucna nega-
tivní vliv na celou na‰i spoleãnost.

Problémem âeské republiky je bezesporu ‰patn˘ stav krajiny. Pro
na‰i zemûdûlskou krajinu jsou typické dlouhé lány polí protkané me-
lioraãními rourami, které odvádûjí vodu co nejrychleji do vodních
tokÛ, které jsou ãasto narovnány a vybetonovány. ·patnû obhospo-
dafiovaná pÛda je pak náchylná k erozi a nedokáÏe vodu ani dobfie
vsakovat.

Jak ale promûÀovat krajinu, která by byla odolnûj‰í vÛãi suchu
a zároveÀ dokázala na‰e obydlí lépe chránit pfied povodnûmi? ¤e-
‰ením je zlep‰it zadrÏování vody v krajinû - umoÏnit zadrÏování vody
na místních loukách, zabránit odvodÀování mokfiadÛ, obnovit pfiiro-
zená koryta vodních tokÛ, podpofiit zavodnûní krajiny v˘sadbou stro-
mÛ (nejlépe tûch ovocn˘ch a jin˘ch nelesních dfievin) a v neposled-
ní fiadû podpofiit provozování ekologického zemûdûlství. 

Jak se dopfiedu pfiipravit na nebezpeãí?
Není tfieba panikafiit, ale vÏdy je lep‰í

b˘t pfiipraven. Zaãíná jaro, taje velké
mnoÏství snûhu a mÛÏe se stát, Ïe se
na‰e Labe rozvodní, svou sílu nám od
ledna ukázalo jiÏ nûkolikrát. Na‰tûstí
máme pfiipravenou násypku na písek
a pytle na zatarasení vchodÛ a dvefií, ha-
siãi v prosinci získali profesionální zá-
chranáfisk˘ ãlun vã. ve‰kerého pfiíslu-
‰enství a hlavnû, na‰i hasiãi jsou vÏdy
pfiipravení!

Nejvût‰í pfiírodní hrozbou jsou v âeské re-
publice rozsáhlé povodnû. Mimofiádn˘mi
událostmi ale nejsou ohroÏení pouze lidé
v záplavovém území, s men‰í pravdûpodob-
ností nás mohou zasáhnout i jiné katastrofy.
MÛÏe se jednat o únik nebezpeãné látky
nebo extrémní klimatické jevy (napfi. vichfiice
ãi tornáda). V‰ichni bychom si tedy mûli pro-
myslet a dopfiedu nachystat pár vûcí - t˘ká
se to nejen lidí Ïijících pfiímo v záplavové ob-
lasti!

Pfiipravte si kontakty na pfiíbuzné
a známé, ktefií vám v pfiípadû nutnosti po-
mohou s pfiepravou a poskytnou vám ubyto-
vání bûhem evakuace i v prvních t˘dnech po
ní. V evakuaãních centrech není moÏné
v‰em zajistit soukromí a komfort, jak˘ by po-
tfiebovali.

Promyslete pfiepravu ãlenÛ rodiny se
sníÏenou mobilitou a vyÏadujících zvlá‰tní
péãi (napfi. invalidní vozíky, pomÛcky a léky

bûhem pobytu mimo domov).
Promyslete pfiepravu hospodáfisk˘ch

a domácích zvífiat do bezpeãí (napfi. místa
pro ustájení hospodáfisk˘ch zvífiat, umístûní
domácích zvífiat u pfiíbuzn˘ch, klece, náhub-
ky, valníky apod.).

Mûjte pfiipravená evakuaãní zavazadla
pro v‰echny ãleny domácnosti, dÛleÏité
dokumenty, prostfiedky pro nouzové pfieÏití
a nepfiedvídatelné situace. Doporuãujeme
vyplnûní Seniorské obálky - karty s infor-
macemi o va‰em zdravotním stavu, kterou
pak budete mít u sebe.

Pokud to je moÏné, umístûte cenn˘ maje-
tek do zv˘‰eného patra nemovitosti. V zá-
plavové oblasti mÛÏete poÏádat o pomoc
SDH a obecní úfiad.

Rozdûlte si v domácnosti úkoly pro pfií-
pad evakuace (napfi. kdo vypne hlavní vypí-
naã a pfiívody vody, plynu a elektfiiny, kdo se
postará o sloÏku s dokumenty aj.). Vysvûtle-

te ostatním ãlenÛm domácnosti, jak se cho-
vat bûhem mimofiádné události (i malé dûti
potfiebují jasné informace, co dûlat a na
koho se obrátit). Nikdy nevíte, kdy vás mÛÏe
postihnout krizová situace, a není vÏdy ãas
hledat napfi. uzávûr vody.

Mûjte dotankované pohonné hmoty a pfii
zv˘‰ení rizika auto zaparkujte mimo zápla-
vovou oblast.

UdrÏujte koryta fiek a potokÛ ãisté (napfi.
do nich nevhazujte do nich posekanou trávu
nebo dal‰í materiál). Nenechávejte na sv˘ch
pozemcích volnû poloÏené objekty, které by
mohla voda odplavit (napfi. palivové dfiíví)
a pfii zv˘‰eném nebezpeãí odstraÀte
i v‰echny ostatní materiály, které by se
mohly uvolnit a napáchat dal‰í ‰kody

Bûhem mimofiádn˘ch událostí mÛÏe dojít
k v˘padkÛm telefonního pokrytí a obecního
rozhlasu a záchranáfii nemusí mít v‰echny
informace o v‰ech ohroÏen˘ch lidech ve
va‰em sousedství. Varujte tedy sousedy,
ktefií v˘strahy nesly‰í (mají ‰patn˘ sluch
nebo u nich není signál), a pokud vám to do-
voluje va‰e situace, aktivnû pomáhejte
i sousedÛm, ktefií to bez pomoci nezvládnou
(napfi. stafií lidé, nemocní lidé se sníÏenou
mobilitou aj.).

A pfiedev‰ím - zbyteãnû neriskujte!

Mgr. et Mgr. Kamila ·imková, 
Diakonie âCE - Stfiedisko humanitární 

a rozvojové spolupráce
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Investiãní akce od 10/2018 do 12/2020
VáÏení spoluobãané, dovolte mi seznámit Vás s pfiehledem dokonãen˘ch investiãních akcí za poslední dva roky. Tento pfiehled nezahr-

nuje opravy a údrÏbu obecního majetku. Za dva roky jsme proinvestovali 5603 tis. Kã a podafiilo se nám získat dotace ve v˘‰i 2.719 tis Kã..
Neb˘t Covidu 19, tak byly nûkteré investiãní akce dokonãeny dfiíve. Ale to není jedin˘ problém, kter˘ do budoucna ovlivní hospodafiení
s obecním rozpoãtem. V leto‰ním roce, díky Covidu,  pfiedpokládáme pokles pfiíjmÛ pfiibliÏnû o 2 miliony Kã .To znamená, Ïe oproti minu-
l˘m volebním obdobím bude toto zastupitelstvo hospodafiit s men‰í pfiíjmem pfiibliÏnû o 4 miliony Kã. 

Schválen˘ rozpoãet na rok 2021

Rozpoãet na rok 2021 je schodkov˘. Rozdíl ve
v˘‰i 2905 tis. Kã bude financován z finanãních
rezerv vytvofien˘ch v letech 2015-2020.
V rozpoãtu jsou zahrnuty investice ve v˘‰i
4881 tis. Kã. 
Stav finanãních prostfiedkÛ k 31.12.2020 je
10.897 tis. Kã

Plánované investiãní v˘daje na rok 2021

50

581



K V ù T E N 2 0 2 1 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

/  5  /

(Pokraãování na následujících stranách)

Zastupitelstvo se shoduje, Ïe prioritou v roce 2021 je vefiej-
né osvûtlení (dále VO) v Rohatcích. PfiedbûÏn˘ rozpoãet VO je
3,6 mil. Kã.

Na VO je schválená dotace od Ústeckého kraje ve vá‰i 350 tis.
Kã a pfiíspûvku ve v˘‰i 170 tis. Kã. Souãasnû s vybudováním VO
v Rohatcích by firma RETE z Roudnice nad Labem poloÏila optick˘
kabel a tím rohateãtí získají i moÏnost pfiipojení k vysokorychlostní-
mu internetu a ãásteãnû by se firma RETE  podílela na v˘kopov˘ch
pracech.

Obec vyuÏije v˘kopov˘ch prací a poloÏí kabely pro obecní roz-
hlas.

Pokud v leto‰ním roce obbdrÏíme investiãní dotaci na rekonstruk-
ci nádraÏního skladu v Hrobcích, bude zastupitelstvo rozhodovat,
zda tento nádraÏní sklad bude slouÏit jako zázemí pro na‰e hasiãe
a obecní techniku.

Celkov˘ rozpoãet na rekonstrukci nádraÏního skladu je 5.700 tis.

Kã, z toho dotace 2.850 tis. Kã, obec by z ropoãtu hradila 2.850 tis.
Kã.

Stfiechou kulturního domu v Hrobcích zatéká, je potfieba vymûnit
vnitfiní dvefie a vymalovat sál. Rozpoãet na tyto opravy je 2.200 tis.
Kã. U MMR jsme zaÏádali o 80% dotaci ve v˘‰i 1.760 tis. Kã, z obec-
ního rozpoãtu bychom hradili 440 tis. Kã.

V ulici Pod Bulfem v Hrobcích není na silnici dokonãen˘ povrch.
Proto jsme zaÏádali MMR o 80% dotaci . Celkem je rozpoãet 5.900
tis. Kã,  z toho dotace 4.720 tis. Kã, z rozpoãtu obce 1.180 Kã.

Nová workoutová hfii‰tû by na‰ím obcím také slu‰ela, proto je za-
Ïádáno u MMR i na hfii‰tû. Celkov˘ rozpoãet na 2 hfii‰tû ãinní 697
tis. Kã, z toho dotace 558 tis. Kã, z rozpoãtu obce 139 tis. Kã.. MMR
zvefiejní v˘sledky koncem kvûtna 2021.

Je malá pravdûpodobnost, Ïe získáme dotace na v‰echny poÏa-
dované opravy a investice. I tak je v leto‰ním roce pfied námi dost
práce.                                        Za finanãní v˘bor ëuri‰ová Alena

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAË A HROBCE
Od loÀského léta se naplno vûnujeme té-

matu Vysokorychlostní tratû, pro kterou
novû, zcela neãekanû a bez opory v plat-
n˘ch dokumentech, naplánovala Správa Ïe-
leznic nové trasy, které vedou mezi Hrobce-
mi a Rohatcemi. Jedna varianta pokraãuje
do Libotenic a druhá pfies slepiãárnu a Labe
do Chodoun. Zastupitelstvo obce Hrobce na
ãervencovém zastupitelstvu schválilo usne-
sení: „ZO Hrobce nesouhlasí s navrhova-
n˘m projektem v˘stavby Ïeleznice na území
obce Hrobce. ZO Hrobce vyjadfiuje dÛvodné
pochybnosti o ekonomické efektivitû
a o smysluplnosti celého projektu. ZO Hrob-
ce se ohrazuje proti netransparentnímu zpÛ-
sobu projednávání navrhovan˘ch tras vã. je-
jich zmûn s dotãen˘mi obcemi.“

Psali jsme o tom i v minulé Vlnû, celá vûc
se stále vyvíjí a vûfiíme, Ïe máme ‰anci
tento plán Správy Ïeleznic zvrátit. 

Hlavní body a otázky o VRT a Hrobcích
1) VRT je v na‰em katastru od roku 2004

Skoro dvacet let je v na‰em katastru, asi
500 m za Rohatcemi, rezerva pro koridor
vysokorychlostní tratû. Tato rezerva je ‰iro-
ká 600 metrÛ a bylo v plánu v ní nûkdy po-
stavit finální traÈ. Pokud by se v tomto kori-
doru nûkdy stavûlo, bylo by moÏné je‰tû
jednat o tom, aby byla trasa v rámci tûch
600 m co nejdále od obce. Hlavní jednání
bylo potfieba vést pfied tímto zákresem, pfií-
padnû bûhem zmûn územních plánÛ. Po
celou dobu je po celé této trase zakázáno
stavût, v‰echny obce s koridorem poãítají ve
sv˘ch územních plánech. Budeme rádi,
kdyÏ VRT (pokud se vÛbec bude stavût) po-
vede úplnû mimo ná‰ region.

Proã o tom místní neví?
V územním plánu obce je koridor 20 let,

poslední velké zmûny nastaly v roce 2014,
kdy do‰lo k aktualizaci územního plánu.
O VRT pí‰eme ve Vlnû ãi na facebooku od
loÀského roku, kdy téma po letech oÏilo.
Správa Ïeleznic nekontaktovala ani samot-
né obce (vãetnû velk˘ch mûst), aãkoli na
zmûnách pracovala nûkolik let.

2) Správa Ïeleznic chce novou trasu pfies
Hrobce

Vloni pfii‰li do na‰eho katastru geodeti
a ani v okolních mûstech nikdo nevûdûl, co
se dûje. Správa Ïeleznic totiÏ finalizovala
„Studii proveditelnosti VRT“ a pfii‰la s tím, Ïe
trasa má vést zcela mimo schválen˘ koridor.
Od léta nám, starostÛm dotãen˘ch obcí,
ukázali (na ná‰ nátlak) tfii varianty. Jedna
z nich, s tunelem ãásteãnû pod zastavûnou
ãástí Rohatec, je uÏ pr˘ definitivnû ze stolu.
Dal‰í dvû - ãervená a modrá, které vedou
mezi Hrobcemi a Rohatcemi a poté buì na
Libotenice nebo pfies Labe - jsou stále ve
hfie. Obû jsou komplikací pro Rohatce (dva-
krát pfiekfiíÏí silnici mezi na‰imi obcemi,
k RohatcÛm je jedna z tratí vzdálená asi 700
m, hluk z napojení odboãky trasy VRT na
stávající traÈ u Ole‰ka), pro Hrobce jsou ne-
pfiípustné. Zasahují do zastavûné ãásti
obce, ãervená varianta zcela svírá celou
ãtvrÈ mezi koleje a vede pfies zastavûnou
ãást obce..

Kudy mÛÏe VRT nakonec vést?
Jediná legální a oficiální varianta je ta pÛ-

vodní, zakreslená v územních plánech za
Rohatcemi smûrem na Doksany. Správa Ïe-
leznic, Ministerstvo dopravy a Ústí nad

Labem tlaãí na zmûnu - ãervená a modrá
varianta, ale zatím nemají podrobné prÛzku-
my a je moÏné, Ïe budou technologicky ne-
proveditelné. Modrá varianta je ve Studii
proveditelnosti oznaãená jako neproveditel-
ná a chybí k ní i podstatné v˘kresy. Existují
i dÛvody pro to, aby se trasa pfiesunula
úplnû jinam. MÛÏe jít mimo ná‰ kraj, mÛÏe
dojít k rÛzn˘m kompromisÛm... a je moÏné,
Ïe bude pfiehodnocen cel˘ projekt vzhledem
ke zmûnám po covidu. 

3) Starostové na Litomûfiicku se spojili
Spolu s dal‰ími obcemi (Chodouny, Kle-

neã, Kfie‰ice, Polepy, Travãice, Trnovany
a Îitenice) jsme od loÀského roku ãlenem
spolku rozVRTaná krajina. Dohromady jsme
vytvofiili strategii a dali dohromady hlavní
priority spolku. Scházíme se nûkolikrát za
mûsíc, jednáme s politiky, médii a dal‰ími,
kter˘ch se projekt t˘ká napfiíã celou republi-
kou. Na‰e aktivity mÛÏete sledovat na face-
book.com/rozvrtanakrajina a brzy také na
webu rozvrtanakrajina.cz

Kolik nás to stojí?
KaÏdá obec dává na spoleãn˘ úãet 15

korun na obyvatele. V na‰em pfiípadû to je
10 260 Kã za rok. Práci kolem VRT vûnuje
hodnû svého ãasu (v rámci práce i ve vol-
ném ãase) starostka Hlaváãová, Karina Kra-
tochvílová je placena ze spolku, dal‰í lidé
pracují jako dobrovolníci.

4) Ná‰ hlas má sílu
21. bfiezna Zastupitelstvo Ústeckého

kraje odsouhlasilo vznik Pracovní skupiny,

Ve‰keré informace o VRT najdete na www.hrobce.cz, novinky jsou na facebooku obce a na www.facebook.com/rozVRTanakrajina

3674
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■ OranÏová - stávající trasa Ïelezniãní tratû Praha - Ústí nad Labem
■ RÛÏová trasa - zakreslen˘ koridor v Konceptu územního rozvoje kraje - jedná se o ‰ífii 600 m, v rámci které mûlo dojít k umístûní trasy

(cca 20 m ‰ífie)
■ Svûtle modrá - provûfiovaná varianta s tunelem hned na kraji Rohatec - zamítnuta
■ Modrá - napojení na stávající traÈ + tunel u Libotenic
■ âervená - napojení na stávající traÈ + most pfies Labe, most nad slepiãárnou AG Mainwald a nad silnicí a polní cestou na Libotenice -

tuto trasu preferuje ministerstvo dopravy, neexistují pro ni Ïádné prÛzkumy
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(Pokraãování na následující stranû)

do které hejtman Jan Schiller pozval 19 lidí
z celého kraje. Ná‰ spolek získal dohroma-
dy 5 míst, coÏ dokazuje, Ïe se s námi chtûjí
bavit. V kraji nejsme jedin˘ spolek, ale zfiej-
mû proto, Ïe máme nastudované materiály,
vystupujeme racionálnû, bavíme se s opozi-
cí a nechováme se agresivnû, získává ná‰
hlas na síle. Zásadní je také spolupráce
s ostatními obcemi, sami bychom moc ne-
dokázali. Zajímají se o nás celostátní média,
obrací se na nás zástupci hlavních politic-
k˘ch stran, komunikujeme s dal‰ími spolky
po republice, které jsou v podobné situaci.

âleny pracovní skupiny za ná‰ spolek
jsou: Katefiina Hlaváãová (Hrobce), Martina
âechová (Trnovany), Ondfiej ·tûdr˘ (Kfie‰i-
ce) ing. arch. Petr Vávra (urbanista) a Lada
Rej‰ková (Libotenice).

Nehodí spolek pfies palubu Rohatce
nebo obce, které ve spolku nejsou?

Nehodí. Na‰ím spoleãn˘m cílem je odvrá-
tit obû novû navrhované trasy. Chceme, aby
stát neporu‰oval to, co platí desítky let
a máme pfiipravenou strategii a fiadu argu-
mentÛ, které nám v tomto boji pomohou.
Také vûfiíme, Ïe by pro VRT bylo lep‰í, aby

byly zváÏeny i jiné trasy, napfiíklad s napoje-
ním praÏského leti‰tû namísto centra Prahy
- v˘raznû by se zrychlilo spojení mezi DráÏ-
ìany a Vídní. Ale to zatím nemáme jak ovliv-
nit, uvidíme, jak bude vypadat setkání Pra-
covní skupiny. Pokud pÛjde posunout trasu
mimo na‰i oblast, budeme v‰ichni rádi.
Tento boj mûl probíhat jiÏ dfiíve, ale snad se
nám v nûm podafií nûco udûlat. 

Za dal‰í obce, kter˘ch se VRT t˘ká, ale
(je‰tû) nejsou ve spolku, jsme do pracovní
skupiny nominovali starostku Libotenic Ladu
Rej‰kovou.             Karina Kratochvílová

Anketa pro v‰echny zastupitele obce:
1) „Jak˘ máte názor na VRT?“
2) „Jak vidíte fie‰ení této situace?“

Katefiina Hlaváãová
1) Pod pojmem „vysokorychlostní traÈ“ si

pfiedstavím japonsk˘ ‰inkanzen ãi francouz-
ské TGV, které spojuje velká mûsta v roz-
lehlé zemi a supluje tak leteckou dopravu.
PÛvodní my‰lenka VRT napfiíã celou Evro-
pou se v‰ak v roce 2017 zmûnila do podoby
„pfiipojíme v‰echna krajská mûsta a aby to
bylo jakÏ takÏ rentabilní, zapojíme i nákladní
dopravu“ a s tím nemohu souhlasit. SÎ pod
taktovkou Ministerstva dopravy a pravdûpo-
dobnû i dal‰ích „ovlivÀovatelÛ“ mûní cel˘
koncept trati a s ním i jeho trasu. To, co je
nyní pfiedkládáno, se jiÏ naz˘vá „rychlé spo-
jení“, je dle mého názoru dal‰í konvenãní
traÈ, kterou uÏ tu máme.

2) Existuje fie‰ení? Program rychl˘ch spo-
jení, do kterého patfií krom trati Praha -
DráÏìany i traÈ na Brno a Bfieclav, Ostravu
a dal‰í, schválila sv˘m usnesením Vláda âR
v roce 2017. V Ïádném dokumentu v‰ak
není zakotvena její konkrétní podoba, jen
existuje koridor vymezen˘ v Zásadách
územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR)
a v územních plánech obcí. V tom na‰em je
od roku 2005 jako 200 m ‰irok˘ koridor, pfii
vzniku nového územního plánu v roce 2014
se koridor roz‰ífiil na 600 m. Proto vûfiím, Ïe
jedin˘m argumentem, jak s trasou nûco
udûlat, je poukazovat na nezákonnost
zmûny trasy mimo územní rezervu ZÚR.
Tato rezerva je pro vedení trasy je jediná zá-
konná a v souãasnosti platná. 

Jan âíÏek
1) S v˘stavbou VRT na území na‰í obce

nesouhlasím. Máme tu krásnou krajinu
a pokud tu VRT postaví, v‰e nám tím zniãí -
v˘hled, podzemní vody,... i tu trochu klidu,
kterou tu máme.

2) Musíme proti VRT bojovat do poslední-
ho dechu. Ná‰ domov jen tak nedáme.

Alena ëuri‰ová
1) VRT by mûla spojovat krajská mûsta

s hlavním mûstem a propojit mezinárodní
Ïelezniãní síÈ. V Polabí se v‰ak neplánuje
stavba VRT. Mezi Hrobcemi a Rohatcemi
jsou plánovaná 2 pfiemostûní a traÈ by zde
mûla vést na mostech. Hluk ‰ífien˘ z v˘‰ky
v‰ak protihlukové stûny nezachytí! V pfiípa-
dû tunelu u Libotenic pfii vjezdu a v˘jezdu

nebo pfii tûsném míjení dvou vlakÛ se zvuk
rovná v˘stfielu z dûla. Ani si nechci pfiedsta-
vit jak vysoká by zde byla hluková zátûÏ.

2) Nejlep‰í by bylo vést VRT v tûsné blíz-
kosti dálnic nebo oblastmi s men‰í hustotou
sídel. V pfiípadû, Ïe pfies na‰e katastry nová
traÈ povede, tak by ve vzdálenosti minimál-
nû 1 km od trati, mûl stát odkoupit nemovi-
tosti v nûkolikanásobku hodnoty jejich odha-
du. Kolik stojí ztráta vody, zmûna krajinného
rázu, úbytek zemûdûlské pÛdy atd. neumím
vyãíslit.

Lucie KfiíÏová
1) Tato traÈ nebude nikdy vysokorychlost-

ní, pokud bude stavût v kaÏdém vût‰ím
mûstû. Spojení s nákladní dopravou mi pfii-
jde dost zatûÏující, jak pro traÈ samotnou,
tak pro krajinu. Pokud by mûlo dojít k reali-
zaci VRT v kterékoli z dosud zam˘‰len˘ch
variant, tak pfiijdeme nejen o klid a krásu po-
labské níÏiny, ale pfiedev‰ím se nám âe-
chÛm bude celá Evropa smát, jak˘ jsme si
tu postavili paskvil. Ale to jiÏ bude pozdû.

2) Rozhodnû nesouhlasím s postojem
paní starostky Hlaváãové a celého spolku
Rozvrtaná krajina, ktefií se pouze snaÏí vra-
cet VRTku do pÛvodní trasy za Rohatce, pfii-
ãemÏ o této variantû jiÏ nikdo neuvaÏuje. Na
zasedání obce dne 7. 7. 2020 bylo jedno-
myslnû zastupitelstvem schváleno, Ïe obec
bude bojovat proti v‰em variantám VRT na
území obce, ale paní starostka se tím bohu-
Ïel nefiídí. To jak˘m zpÛsobem byla pÛvodní
trasa opu‰tûna a vznikly nové verze VRT,
které nebyly Správou Ïeleznic s nik˘m ko-
munikovány je trestuhodné. Proã se pÛvod-
ní trasa u Roudnice nad Labem odklání od
dálnice k nám, kdyÏ se pak u Lovosic k ní
vrací?

EvÏen Martínek
1) Hluk vysokorychlostních vlakÛ na tra-

tích pfies Hrobce ãi Rohatce se vyrovná
hluku startu dopravních letadel, coÏ se zv˘-
‰ením poãtu nákladních vlakÛ v˘raznû zhor-
‰í zdraví a Ïivot na‰ich obãanÛ a dramaticky
sníÏí hodnotu jejich domÛ. Namísto klikaté
trati po nadjezdu pfies Labe u HrobcÛ a tu-
nelem skrz Stfiedohofií by rovná traÈ mohla
vést pfies leti‰tû v Ruzyni podél dálnice na
Louny, Chomutov a na Ústí. Tudy by mohl
rychlovlak jet 350 km/h, narozdíl od nyní na-
vrhovan˘ch klikat˘ch tras pfies na‰i obec.

2) Starostka Hlaváãová by mûla najmout

advokáty specializované na ekologické
a stavební právo, ktefií návrh obou koridorÛ
a v‰ech variant rychlotratí pfies na‰e obce
zaÏalují u soudÛ spoleãnû s majiteli zbourá-
ním a znehodnocením ohroÏen˘ch domÛ
a pozemkÛ. Dále by mûla najmout PR agen-
turu, která zajistí, aby celostátní média infor-
movala o v‰ech negativech, rizicích a nee-
fektivnosti návrhÛ vysokorychlostních tratí
veden˘ch pfies na‰i obec.

Petra Pefiinová
1) VRT jako taková bude v budoucnosti

v âR potfieba, a to nejen k rychlému cesto-
vání po âR, ale také v mezinárodním v˘zna-
mu jako alternativa a náhrada leteckého
spojení. Je ale dÛleÏité oddûlit my‰lenku
VRT, která bude opravdu moderní a vysoko-
rychlostní od zcela nekoncepãního paskvilu
Rychlého spojení, kter˘ je plánován teì
u nás. Proti plánování takové stavby na
na‰em katastrálním území budeme bojovat.

2) Je otázka, zda v dne‰ní covidové a po-
covidové dobû bude potfieba cestování ta-
ková, aby byla VRT vyuÏitá. Z dÛvodu husté
Ïelezniãní sítû v âR by bylo nejspí‰ pfiínos-
nûj‰í modernizovat stávající tratû na vy‰‰í
rychlosti a nestavût novou traÈ, která po‰ko-
dí nejen pfiírodu, ráz krajiny, ale také obyva-
tele po její trase.

Pfiíspûvky zastupitelÛ
Projektování nové trasy VRT - podraz

Správy Ïeleznic na obãany, nejen HrobcÛ.
Vysokorychlostní traÈ je pfiibliÏnû od roku

2000 Evropskou unií a potaÏmo âesk˘m
státem prosazovaná koncepce konkurence
leteckému spojení mezi metropolemi v celé
Evropû. ·lo o návrh tratí s plánovan˘mi
rychlostmi minimálnû 300 km/hod. a s vy-
louãením nákladní dopravy. Tato koncepce
dopravy má jiÏ nûkolik desítek let v územ-
ních plánech obcí a v ZÚR Ústeckého kraje
vyznaãenou rezervu pro umístûní této stav-
by. Obãané, obce i firmy tedy jiÏ desetiletí
vûdí, kudy tato vysokorychlostní Ïeleznice
má vést a pfiizpÛsobili tomu své plány. Kon-
krétnû na‰e obec Hrobce zafiadila územní
rezervu pro tuto stavbu do svého Územního
plánu v roce 2005.

K na‰emu nemilému pfiekvapení se v‰ak
nyní hovofií o zásadním vyboãení z této
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schválené trasy a nová trasa má na‰i obec
pfietnout vedví. Také do‰lo ke zmûnû kon-
cepce a z vysokorychlostní tratû se stal pro-
jekt tzv. Rychl˘ch Ïelezniãních spojení. Tedy
Ïeleznice o rychlosti do 200 km/hod a vãet-
nû nákladní dopravy. TakÏe jde o dal‰í Ïe-
lezniãní traÈ, která má duplikovat jiÏ existují-
cí traÈ v na‰í lokalitû s ãímÏ zásadnû nesou-
hlasím. 

Tím, Ïe s tajnou pfiípravou nové trasy pfii-
‰la Správa Ïeleznic a platí ze sv˘ch pro-
stfiedkÛ projektování trasy mimo schválen˘
koridor v Územních plánech obcí a Minister-
stvo dopravy to toleruje, dochází zásadním
zpÛsobem k flagrantnímu poru‰ení právní ji-
stoty v‰ech obãanÛ na‰eho kraje s tvrd˘m
dopadem na obãany obce Hrobce. Proto se
budu zasazovat, o to, aby byl projekt Ry-

chlého Ïelezniãního spojení podroben dÛ-
kladné anal˘ze a pfii pfiípadném novém pro-
jektování trasy byl brán ohled na ochranu
pfiírody, krajiny a potfieb obãanÛ v na‰í obci.

Lubo‰ Matek

Zvefiejnûná vyjádfiení zastupitelÛ k VRT
nebyla redakcí upravována a nemusí se
shodovat s názory redakce.

Kdo vlastní tyto pozemky? Za dva roky propadnou státu
Podle Úfiadu pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch je

v âesku pfies 170 tisíc nemovitostí s neznám˘m majitelem. MÛÏe se
jednat o pfieklep ve jménû, pro kter˘ se pozemek ãi dÛm nedostal do
dûdick˘ch fiízení, nedofie‰ené restituce, zru‰ené firmy... V na‰em ka-
tastru jsou tyto nemovitosti také, podívejte se, zda nûkterá není va‰e
nebo va‰ich znám˘ch. Kdo se nepfiihlásí do roku 2023, toho maje-
tek propadne státu.

Starostka 4 lidem z tohoto seznamu (v‰ichni narození pfied více
neÏ 100 lety) dûlá opatrovníka pfied soudem kvÛli vyvlastnûní vûc-
ného bfiemene na vedení vysokého napûtí. Dohledat potomka se jí
podafiilo u jednoho z nich. 

U Rohatec se nachází 15 nemovitostí (viz mapa). V‰e krom jed-
noho pozemku je orná pÛda.
■ ManÏelé Jaroslav a Marie Müllerovi - Na Kopeãku, Rohatce -

ã. 303/13, 613 m2 zahrady.

Fotka - katastr 1
■ Bílinská Rozálie - Kluvinec - ã 210/3 - 19051 m2

■ Bímová AlÏbûta - Jahnova 1, Litomûfiice - ã. 418/15 - 5650 m2

■ Grunclová Marie - Rohatce - ã. 104/21 - 5097 m2

■ Helclová BoÏena - neznámá adresa - ã. 63/23 - 2437 m2

■ ManÏelé Marie a Josef Hromádkovi - Rohatce 81 - ã. 104/15 -
4999 m2

■ Klementová Anna - Libotenice 28 - ã. 69/4 - 6431 m2

■ Klementová Anna - Libotenice 28 - ã. 56/46 - 2361 m2

■ Klementová Anna - Libotenice 28 - ã. 56/36 - 3306 m2

■ ManÏelé Josef a Marie Mackeovi - Libotenice 60 - ã. 63/31 -
2660 m2

■ ManÏelé Franti‰ek a Julie Mádrovi - Praha - ã. 418/14 - 4572 m2

■ Ing. Jifií Novotn˘ - Votice 51 - ã. 63/33 - 1/2 4817 m2 (druhá 1/2
patfií Janu Novotnému, Západní, Hrobce)

■ ManÏelé Josef a Emilie Polákovi - Rohatce 20 - 363/6 m2 -
6352 m2

■ Rybáfiová Anna - Libotenice 69 - ã. 65/17 - 4883 m2

■ ManÏelé Václav a ZdeÀka Skokanovi - Rohatce 56 - ã. 71/9 -
9734 m2

Fotka - katastr 2 (na následující stranû)

KATASTR 1
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Ukliìme âesko
Hromadn˘m úklidÛm situace nepfieje,

ale i kaÏd˘ sám mÛÏe uklidit kousek na‰í
obce. BohuÏel je to nikdy nekonãící pfií-
bûh...

Za nûkolik t˘dnÛ jste posbírali pûknou
fiádku pytlÛ bordelu, klobouk dolÛ. Je‰tû
je tu ale spousta míst, kde by se pár pytlÛ
na‰lo. ·karpy smûrem na Îidovice, kfio-
viska u cyklostezky atd. Kdo máte chuÈ,
pytle jsou k dispozici v pytlomatech ãi
u starostky, plné je zase rádi odvezeme,
staãí poslat fotku. Pfiidáte se?

Zamûstnanci obce, dobrovolníci
a spousta rodin sbírají, sbírají a sbírají, za
coÏ jim ze srdce dûkujeme!

A ani v zimû se zamûstnanci obce ne-
nudili. Krom úklidu leto‰ního pfiídûlu
snûhu a jiného pravidelnû sbírají odpad-
ky, které se nám neustále kupí v obci
i okolo ní. Odpadky jsou na cyklostezce,
v podchodû, v kfioví, ve v‰ech ‰karpách
u silnic vedoucích v‰emi smûry.

Dal‰ím pravidelnû se opakujícím ne‰-
varem je otáãení a vyvracení dopravních
znaãek. Nyní je v‰e narovnáno, tak uvidí-
me, jak dlouho nám to vydrÏí.

Odpadové okénko
Z rychloanal˘zy popelnic a kontejnerÛ
mi vy‰ly následující závûry:

■ Velké mnoÏství popelnic je velmi dobfie
vytfiídûno!

■ Skofiápky od vajíãek patfií do bioodpa-
du, ale je‰tû lépe udûláte, kdyÏ je usu-
‰íte a dáte sousedovi se slepicemi.

■ Ve smí‰eném odpadu se hodnû vysky-
tují malé papírové obaly - krabiãky od
ãajÛ, su‰enek, papírové visaãky z ob-
leãení - to v‰e mÛÏete dát do kontej-
neru na papír.

■ Krabice je tfieba pfied vyhozením do
modrého kontejnerÛ rozloÏit, jinak pfii
v˘vozu v‰ichni draze platíme za pfie-
voz vzduchu v prázdn˘ch krabicích.
Platíme za objem, ne za váhu.

■ Pozor - nápojové kartony patfií do Ïlu-
t˘ch kontejnerÛ!

■ Je skvûlé, Ïe tfiídíte kovy, ale neházej-
te je do kontejnerÛ na kovy v igelit-
kách.

■ Nevystrkujte popelnici, která je skoro
prázdná - platíme za v˘voz po kusech,
ne dle váhy. Dûkuji moc tûm, ktefií tfiídí
a ktefií se snaÏí produkovat co nejmé-
nû odpadu, má to cenu!                KH

VyuÏívání vefiejn˘ch prostranství
Ráda bych, aby si v‰ichni uvûdomili, Ïe vefiejn˘ prostor slouÏí

v‰em a pokud na nûj odstavíte autovrak ãi uloÏíte nûjakou kupiãku,
omezujete tak vefiejn˘ prostor pro ostatní. Cílem m˘m a myslím, Ïe
i vût‰iny z Vás je mít to tu co nejhezãí, tzn. upravené, bez odpadkÛ,
bez kupiãek bordelu ãi písku, kamínkÛ a v‰eho, co se nûkdy bude
hodit. Bez odpadky obloÏen˘ch kontejnerÛ, vystaven˘ch popelnic ãi
autovrakÛ bránících prÛchodu a hyzdících okolí.

Pokud jste majitelem podobného vozu a je pro vás sloÏité zajistit
ekologickou likvidaci, ráda Vám s tím pomÛÏu. Dejte mi plnou moc

a já v‰e zajistím, vãetnû Ïádosti o zánik vozidla do registru vozidel.
Pokud k autÛm nemáte technické prÛkazy, nevadí, poradíme si i bez
nich. Vraky musí z ulic pryã!

Dal‰ím velk˘m hyzditelem vefiejného prostoru jsou psí hromady.
Zámûrnû pí‰u hromady, protoÏe mnohdy se dle velikosti v˘sledku zdá,
Ïe nûktefií chovají doma slona. Co je prosím tak tûÏkého na tom, vzít
si sebou na venãení pytlík (popfiípadû vyuÏít ty papírové u ko‰Û) a ten
bobek sebrat? KdyÏ uÏ ho máte, mûli byste poãítat s tím, Ïe k tomu
úklid patfií. Mít psa neznamená jen vyhradit mu místo na gauãi, je po-
tfieba po nûm i uklízet. A pokud u nûho nejste, tak je va‰e chyba je‰tû
vût‰í - nenechávejte své psy bûhat samotné po obci.                 KH

KATASTR 2
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SRDCA¤I
AUTO¤I: KARINA KRATOCHVÍLOVÁ, PETRA PE¤INOVÁ

Od zaãátku mají dobrou náladu, jen se nechtûjí bavit o politi-
ce, která by ji zkazila. Víc neÏ covid. O tom jsme se naopak ba-
vili hodnû, protoÏe právû v téhle tûÏké dobû je je‰tû obdivu-
hodnûj‰í, s jak˘m nasazením oba pomáhají svému okolí. Nejen
tady v obci, ale i lidem, které vÛbec neznají. „Proã bychom se-
dûli doma, kdyÏ mÛÏeme b˘t potfiební nûkde jinde?“ vysvûtlují.
Právû proto jsme je vybrali pro tento rozhovor. Po roce, kter˘
zmûnil Ïivoty nás v‰ech, se chceme bavit o tom, jak se k tako-
v˘m v˘zvám mÛÏeme postavit. Setkali jsme se jen pfies poãítaã,
Martina s Honzou sedûli v ob˘váku a kolem sebe mûli nûkolik
krabic s obleãením, na které bûhem rozhovoru upozornili. KdyÏ
zaãne Martina mluvit o lidech, se kter˘mi se setkává, vÏdy se
rozzáfií.

■ Jak˘ vliv na vás má covid?
M: Sná‰íme to docela dobfie, chodíme do práce a máme zahradu,

coÏ pomáhá. KdyÏ není co dûlat, tak nûco hrajeme, povídáme si,
ãteme..

J: ...pijeme kafe...
M: ...a kdyÏ nûkdo nûkde potfiebuje pomoct, tak tam zajedeme.

TakÏe je v‰e docela dobré.
■ To jste se k pomáhání ostatním dostali rychle, povûzte nám

ale je‰tû nûco k sobû.
M: Já jsem si covid odmarodila a mám je‰tû následky. A s Honzou

jsme se pfiihlásili do nemocnice na covidov˘ oddûlení. 
J: Já pracuji v HECHTu a Martina v pizzerii v Litomûfiicích, na‰tûstí

se to na‰ich míst nedotklo, tak jsme v pohodû.
■ A tak jste si zvolili dobrovolnû, aby se vás covid t˘kal víc?

J: No, dá se fiíct, Ïe jo. KdyÏ je ta moÏnost... Já tfieba nechápu,
proã hospod‰tí breãí, proã nejdou do nemocnic. Placené by to mûli,
mÛÏou jít nûco dûlat, ale asi je jednodu‰‰í doma plakat.

M: Ne kaÏd˘ má povahu na to b˘t zrovna v nemocnici a pomáhat
s nemocn˘ma lidma, to asi ãlovûk musí mít trochu v sobû. KaÏd˘ na
to není. Ale brigádníci se jistû hodí i jinde. Maminy navíc musí b˘t
doma s dûtma, kdyÏ je je‰tû distanãní v˘uka. My s nemocnicí i se se-
niorama, a vlastnû i s dûtma, máme velké zku‰enosti, takÏe nám ta
práce nevadí. 
■ Jak to v nemocnici vypadá?

J: Na covid oddûlení si nás je‰tû nezavolali, zatím nás dali jen do
mobilních t˘mÛ. Nabídli mi i práci v Liberci na ‰ichty a b˘t kaÏd˘
druh˘ t˘den na Moravû, ale to jsem odmítnul, ne‰lo by to dûlat pfii
práci.

M: Já je‰tû po ãtyfiech mûsících nemÛÏu pofiádnû d˘chat, takÏe
mû zatím nechávají b˘t. 
■ TakÏe asi mají dostatek lidí?

J: Snad teì jo. Tfieba i na onkologii v Ústí, kam jsme jezdili s ha-
siãi [pozn. red. - o tom, jak i ãlenové SDH Hrobce pomáhali v Ústí,
se doãtete v dal‰ím ãlánku], bylo docela dost lidí, tedy hlavnû z fiad
hasiãÛ. UÏ na kurzech kvÛli covidu nám fiíkali, Ïe nejvíc se hlásí
právû dobrovolní hasiãi. I to, Ïe Litomûfiická nemocnice shání lidi,
jsme se dozvûdûli na hasiãské stránce. Nezaváhali jsme ani pût
minut, viì? Pili jsme zrovna kafe, koufiili... fiíkám „hele, jdeme do
toho“, tak jsme tam zavolali a já jsem ‰el t˘den na to do kurzu.

M: Já nemusela, protoÏe jsem dlouho pracovala v nemocnici
a v domovû pro seniory. No a dítû máme uÏ dospûlé, o sebe se ne-
bojíme... nebo, bojíme, ale chráníme se.

J: Není co fie‰it.
M: Proã bychom sedûli doma, kdyÏ mÛÏeme b˘t potfiební nûkde

jinde. Teì tu tfieba máme nûkolik krabic s obleãením, které nám vozí
kamarádi. Já to vytfiídím, vyperu, rozdûlím a potom obvolávám,
abych zjistila, kam to dovézt. V nûkter˘ch tûch zafiízeních to ne-
chtûjí. 

J: Jednou se MarÈa setkala s tím, Ïe chtûli jen znaãkové vûci. Co
to je za nesmysl?

M: BohuÏel, to já potom ‰patnû sná‰ím... Jinak my si klidnû pfiije-

dem a vûci vyzvedneme. Hodí se i hraãky, kdyÏ jsou hor‰í, tak je dá-
váme do útulkÛ pro psy, ktefií si s nima pohrají a rozcupují je. Ty lep‰í
vozím tfieba do Lovosic, kde jsou maminky s dûtma. KdyÏ pfiijede-
me, dûti za námi utíkají „Teto! Teto! Co jsi nám pfiivezla?“ a jsou
úplnû nad‰ené. Teì je sloÏitûj‰í, Ïe kvÛli koronû nemÛÏeme dovnitfi
a já moc ráda s tûma dûtma, lidma komunikuju.
■ Je nûco, s ãím potfiebujete pomoct? 

M: ·patnû se shání maliãké obleãení. Jednu malou krabici jsme
vezli i aÏ za Dûãín, protoÏe to bylo pro dûti do jednoho roku a toho
moc není. Maminky to vût‰inou prodávají, coÏ chápu.
■ Jak dlouho to dûláte?

J: MarÈa se tomu vûnuje uÏ asi pût let.
M: Dûlala jsem i v ústavech s postiÏen˘ma, které mám moc ráda.

Jsou to úÏasn˘ lidi. Jsou upfiímní, rovní,...
J: ...jsou to srdcafii.
M: A na nic si nehrají. I pfies nûjak˘ hendikep dokáÏou ãlovûku

pfiedat chuÈ radovat se i z maliãkostí. Kdo taková setkání nezaÏil,
tak to nepochopí.

J: Jsme takoví blázni, Ïe jsme i douãovali dûti a dûlali dal‰í po-
dobné nesmysly. Nevím no, nám to pfiijde normální, baví nás to. 

■ Dûláte toho tolik, jako kdybyste byli organizace nûkolika
lidí.
J: My jsme taková samo-domo organizace. Ale prostû jenom po-

máháme. 
M: Taky nám pomáhá dcera, kdyÏ má ãas.
J: Ona je hlavnû pejskafika a pomáhá v útulcích, my jsme na obojí.

■ Máte nûjaká zvífiata?
J: Hodnû, ale mívali jsme 16 koãek a tfii psy.
M: Sbíráme ty odloÏené. 

■ Taky jistû máte své starosti, pfiitom se v podstatû rozdáváte.
M: To mají v‰ichni, my jsme na to tfii.
J: Máme co jíst, máme kde spát, je nám teplo. Tfieba na zaãátku

loÀského roku nám bylo hodnû ouvej. Byl jsem po nehodû, MarÈa
byla bez práce a b˘val˘ zamûstnavatel mi nezaplatil pár mûsícÛ,
nemûl jsem ani nemocenskou... Pomohlo nám tu ale hodnû lidí
vãetnû Katky a Petry. 

M: KdyÏ jsem na silvestra vezla Honzu do hospody na invalidním
vozíku, tak mi Míra Sekera pomohl ho dostat zpátky, to bych jinak
nedala, to bylo fajn.
■ Jaká nehoda?

M: Honza boural s dodávkou do kamionu, nebyla to jeho vina.
Auto bylo na odpis a vystfiíhávali ho hasiãi.

J: 18. prosince, pfiedloni.
M: Navíc jsme chvíli pfiedtím pfii‰li po letech snaÏení se o mimão.
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(Pokraãování na následující stranû)

Bylo toho hodnû, ale dostali jsme se z toho. Hlavnû, Ïe se Honza
dostal z toho auta, teda, hasiãi ho z nûj dostali.

J: Nejdfiív zaãal zametat, a kdyÏ jsem na nûho promluvil, tak se
hroznû divil, Ïe jsem naÏivu. 
■ Co zdraví po nehodû?

J: Trochu mû zlobí koleno, ale jinak je to dobr˘. 
M: Mûl utrÏená stfieva, vnitfiní krvácení,... Ale i tak byl za dva dny

doma. Hned první den mi fiíkal, Ïe má hlad.
■ StráÏn˘ andûl mûl co dûlat.

M: My fiíkáme, Ïe uÏ mají o‰oupaná kfiid˘lka, uÏ nûkolikrát nám
pomohli.
■ Stáli pfii vás tfieba nûkdy i pfii práci hasiãe?

J: ZaplaÈ pánbÛh je tu klid. I profi hasiãi fiíkají, Ïe pfiímo u nás je
vÏdycky klidnûj‰í poãasí, neÏ okolo. âerpáme podjezd, obãas zato-
pené domy, ale jinak, tedy krom povodní, není nic váÏného. Tak
jsme tu spí‰ pro ozdobu, kdy nejhezãí kluci z vesnice dûlají hasiãe.
A navíc máme novû od Diakonie a obce ãlun, takÏe mÛÏe b˘t víc v˘-
jezdÛ. Tfieba nedávno profíci nahánûli zranûnou labuÈ, coÏ bychom
teì mohli dûlat my. 
■ TakÏe se k vám dal‰í nemusí bát pfiidat.

J: Nene. Mrzí mû, Ïe ve v˘jezdovce nemáme jediného rohatec-
kého. Pfiitom je tam dost klukÛ, které bychom rádi pfiivítali mezi
sebou.
■ Vy jste u hasiãÛ taky trénoval dûti, viìte?

J: Mrzí mû, Ïe jsem s tím musel pfiestat, protoÏe jsem to uÏ nedá-
val. I kdyÏ mi Petra Pefiinová hodnû pomáhala s Plamínkama, musel
jsem to pustit. Bylo to sice jen hodinu t˘dnû, ale se závody toho bylo
uÏ moc. Na‰tûstí je teì o nû postaráno. Rád se na nû chodím dívat,
kdyÏ jsou tfieba soutûÏe. Trápí mû, Ïe je nemÛÏu vidût ãastûji, tfieba
právû mal˘ho PefiiÀáãka. 
■ Dali jste se dohromady pfies dobroãinnost?

M: Ne. Dali jsme se dohromady tak, Ïe kdyÏ mojí dcefii bylo 10,
omylem poslala sms nûkomu do Teplic, protoÏe mûl na konci 4, já
mûla 5. A kdyÏ jsem zjistila, Ïe si onen pán dopisuje s mou deseti-
letou dcerou, jela jsem mu vysvûtlit,...

J: Bylo to ve v‰í slu‰nosti! (oba se smûjí)
M:...já to vidûla ãernû. Tak jsem se sebrala...
J: Ne, nejprve jsi mi napsala a psali jsme si dva mûsíce.
M: A potom jsem mu ale uÏ jela vysvûtlit, Ïe s mojí desetiletou

dcerou si dopisovat nebude.
J: Pfiijela v pátek, na kafe.
M: No a zÛstala jsem 15 let.
J: Taková obrovská náhoda. Ani jsem nevûdûl, jak vypadá a teì

uÏ je to 16. rok.
M: TakÏe to nemûlo s charitou nic spoleãn˘ho, já mu jela vynadat. 
J: Ale prdlajz, byla to charita. Ona mû tam vidûla, takov˘ho chu-

dáãka, a fiíkala „toho nemÛÏu nechat samotn˘ho, vÏdyÈ je jak zra-
nûn˘ pejsek“ a bylo to. 
■ Odkud vlastnû jste?

J: Jeden z Karlov˘ch varÛ, druh˘ z Teplic a skonãili jsme tady na
placce. Chybí nám obûma hory.

M: A lesy.
J: Je tu akorát Havránkovic les. KdyÏ jsem byl mal˘, tak jsme si

myslel, Ïe je obrovsk˘. KdyÏ teì vidím z jedn˘ strany na druhou, tak
jsem z toho smutn˘, ale zase tu jsou jiné hezké vûci. Je tu fieka, ost-
rov,... je paráda jet tam v létû stanovat. Je to obrovsk˘ záÏitek. V‰em
to doporuãuju, tam se bát nemusí, tam covid nechytí, leda rybu.
■ Já myslela, Ïe jste odsud.

J: MÛj pradûdeãek tenhle barák postavil, pfiedtím bydleli v Libote-
nicích. Za první republiky tu byl po‰Èákem a mûl na starosti Travãi-
ce, Nuãniãky, Libotenice, Rohatce, Hrobce a dal‰í vesnice, nevím,
jak to mohl na kole kaÏd˘ den objíÏdût. Moje prababiãka tu byla pra-
dlena. Mám tu tedy nûjaké rodinné kofiínky, ale ne takové, jako tfieba
Fujerovi nebo Zajíãkovi. PovaÏuju se spí‰ za pfiespolního. VyrÛstal
jsem tu, byl jsem tu o víkendech a pfies prázdniny, ale furt se beru
jako naplavenina.
■ My vás bereme za na‰e.

J: Tak to rád sly‰ím.
M: Za to, Ïe jsme pfiistûhovaní, k nám ale nikdo nebyl protivn˘.
J: Lidi z ulice a místní mû asi berou jako hrobeck˘ho.
M: I naplavenina je lep‰í neÏ ty vûãné boje dvou vesnic. To bylo

a asi vÏdycky bude, vÏdyÈ to tak funguje desítky let. Kdyby si ko-
neãnû dali pokoj.

J: Asi ani neví, proã se hádají. Trochu mi vadí, Ïe Rohatce nespo-
lupracují víc s Hrobcema a asi i obrácenû. Hrobeãáci taky tolik k Ro-
hatcÛm netíhnou. Ale trochu se to snad zlep‰uje, tfieba kotlíkobraní
je super, letní kino, co udûlala Katka, bylo super, a tak se snad uÏ
v Rohatcích necítí tak odstrãení. Pfiekvapilo mû, Ïe kluci z Rohatec,
ale i z dal‰ích vesnic, chodili k nám do hospody, kdyÏ tam MarÈa to-
ãila pivo. To bylo pûkn˘.

M: Bylo fajn vidût lidi z nûkolika vesnic, Ïe se sejdou v hospodû,
je tam sranda a mají si co fiíct, aniÏ by se pohádali.
■ Co máte na Hrobcích rádi?

J: Lidi.
M: To je pravda, já tu mám lidi taky opravdu ráda, jsou tu hodnûj-

‰í. âím víc na západ, tím jsou zlej‰í. KdyÏ tam jezdím, tak tfieba na
obci o 200 obyvatel si v‰ichni tak hroznû závidí i vûci, které mÛÏe mít
kdokoli, kdo chodí do práce. Ne‰la bych tam zpátky.

J: I sousedské vztahy jsou naprosto... Nevím, jak v dal‰ích ulicích,
ale tady je to pecka. OdjakÏiva. U garáÏí jsme mûli centrální ohni‰-
tû, kde jsme se scházeli. Teì to nejde, protoÏe je tam nov˘ barák,
ale laborujeme, kde si udûláme nové místo. V pátek jsme se tam
scházeli, stafií, mladí. KaÏd˘ donesl nûco, bufity, fla‰ky, kytaru... od
jara aÏ do podzimu. Byla to paráda. 

M: Halekáme na sebe pfies ulici, máváme na sebe,... 
J: KdyÏ nûco potfiebuju, tak hned pfiijdou. A já zase pomÛÏu jim.

Tady ráno vstanete, jdete k brance a máte tam bed˘nku paprik.
Nebo králíka. Tak pfiem˘‰líte a v‰imnete si vzkazu „tohle mi zbylo,
nechtûlo se mi jet do v˘kupu“, kouknete se ven a ta samá bed˘nka
je i u dal‰ích lidí v ulici. 
■ To musím potvrdit. Jedno z prvních, kdyÏ jsme se sem pfii-

stûhovali, bylo, Ïe nám Krejzovi donesli okurky. (Karina)
J: Je to skvûlé, Ïe jo?
M: Tam na severu by si to lidi rozkradli, na poli by nic nezbylo, tady

naopak. 
J: Jen ty lesy a kopce tu chybí. A teda aÏ postaví VRT, tak to bude

stát za houby. 
■ Asi se ani nemusím ptát na názor.

J: To ne. Zkazí se to tu v‰em, v˘hled na Bulf uÏ nebude ono... Ale
myslím si, Ïe kdyÏ tu byli na‰i pradûdové, tak taky asi nûkomu vadi-
lo, Ïe tudy pÛjde dráha. A ve finále nám to ani nepfiijde. TakÏe asi
generace, které pfiijdou po nás, to nûjak zvládnou.
■ Akorát je rozdíl, Ïe tady dráha byla jako první a aÏ potom se

okolo stavûly domy. A pak záleÏí, kolik tûch mlad˘ch po nás
pfiijde, kdyÏ by tu byla dal‰í dráha.
J: Musíme bojovat do posledního dechu.

■ A do té doby aspoÀ otevfiít tu hospodu.
J: To sly‰ím kaÏd˘ den.
M: Jakmile to pÛjde, tak ji otevfieme, aby lidi zase mohli b˘t spolu.
J: A my budeme je‰tû víc zapojení do obecního dûní.

■ Vy? Nevûdûla jsem, Ïe se staráte dokonce i o tohle.
J: Oficiálnû je‰tû ne, musíme vyhrát konkurz.
M: Chceme ji vzít na sebe právû proto, aby se lidi mûli kde schá-

zet. Je vidût, Ïe si po t˘dnu v práci potfiebují u piva popovídat s chla-
pama o niãem, vyãistit si hlavu.

J: Nejenom chlapi, i Ïensk˘.
M: Mastûj karty, kaÏdá se uvolní,...Pfii‰lo nám ‰koda, aby si ji bral

nûkdo cizí, kdyÏ mÛÏeme my. Pracovala jsem tam a poznala jsem
místní lidi, v‰ichni jsou fajn a byly to hezké veãery. Musím fiíct, Ïe
kdyÏ jsem tam sedûla do pûti do rána a pak jsem ‰la v ‰est do dal‰í
práce, tak mi bylo ouvej, ale nemûla jsem to srdce je odtamtud vy-
kopnout. 

J: Oba jsme tam byli v hospodû a od rána jsme pak obsluhovali
na dvou svatbách najednou. Byl to masakr.

M: Ale hosti byli spokojení. Proto bychom tu hospodu chtûli, je to
tu na‰e. 

J: Já bych chtûl zavést deníãek a zaznamenávat moudra, co tam
lidi fiíkají. 
■ Po kolika pivech?

J: No to je právû ono, kdyÏ se ti chlapi i tro‰ku napijou, tak zaãnou
b˘t bezprostfiední, je jim v‰echno jedno a kaÏd˘ je pak filosof. KdyÏ
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to ãlovûk poslouchá, tak Ïasne, co je schopn˘ vymyslet nûkdo, kdo
cel˘ Ïivot, s prominutím, kydal slepice. Vymyslí vûc, Ïe stojíte
a pfiem˘‰líte, kde se to v nûm vzalo, Ïádn˘ filosof by se za to ne-
musel stydût. Mû se to hroznû líbí, tahle selská filosofie je úplnû
úÏasná. 
■ Selská filosofie by byla dobrá kníÏka.

M: A zaãne‰ psát.
J: Já jsem mûl literární vlohy na stfiední ‰kole, ale nûjak to ne-

klaplo. Bavilo by nás tam dûlat akce pro místní, plesy,.. Sehnali jsme
kapelu z Litomûfiic, která hraje i swingovou hudbu a mohli bychom
udûlat veãer 30.-40. let, nûco jako ma‰karní, aby se lidi nenudili.
Není to jen o tom, pfiijít se napít piva, ale pfiijít i za nûjak˘m kulturním
záÏitkem.

M: Chceme, aby se nám tam se‰li seniofii, tfieba jednou za 14 dní,
aby si dali kafíãko...

J: MarÈa jim napeãe. Obrovská v˘hoda té restaurace je, Ïe tam je
i kuchynû podle norem, takÏe tam mÛÏe MarÈa napéct. To je nic...
Teda, je to práce, ale co se t˘ãe fi-
nancí, tak to je nic, a tûm dÛchod-
cÛm to rádi dáme zadarmo. Stejnû
to tu rozdáváme po ulici, protoÏe
já sladk˘ nejím a MarÈa stra‰nû
ráda peãe. Je to korunová záleÏi-
tost, tak proã jim to nedat jako
dárek. 

M: Nûkter˘m navíc chybí spo-
leãnost. Tfieba kdyÏ byl ná‰ dûda
uÏ na vozíãku, akorát za ním
obãas chodil faráfi, pan Sticha,
nebo jsme ho brali na fotbal, kde
potkal svoje znám˘. KdyÏ seniory
vytáhne‰ do jiného prostfiedí, tak
úplnû pookfiejí. A to je úplnû úÏas-
n˘.

J: Proto jsme si s MarÈou fiíkali,
Ïe bychom si, je to takov˘ ná‰
sen, pofiídili vût‰í auto a lidi mohli rozváÏet, aby si nemuseli shánût
odvoz. Nejen seniofii, ale tfieba i lidi, co si tu budou chtít v sobotu tro-
chu uÏít. Aby si nûkdo nemusel tahat ãerného Petra. UÏ jsme to tak
dûlali, kdyÏ Martina v hospodû toãila.
■ Kde se ve vás bere ta snaha pomáhat?

M: Dûlám to ráda. Sama jsem obãas potfiebovala pomoct... 
J: Já taky.
M:... a obãas to ne‰lo nebo nebyl kdo. TakÏe vím, jaké to je, a od

té doby to tak mám.
J: Já jsem se od patnácti vûnoval takovému koníãku, co je nûco

mezi trampem a military, kde nám klukÛm ve v‰em ostatní pomáha-
li, i kdyÏ jim bylo tfieba pfies 50, a my od nich tu filosofii pfievzali. Od
té doby mám kamarády, kter˘m kdyÏ o pÛlnoci zavolám, tak se na
nic neptají a hned jedou.
■ To byl dobr˘ vzor, máte i nûjaké dal‰í lidi, ktefií vás takto in-

spirují?
J: To fiíct nemÛÏu.
M: Mû se líbí práce doktorÛ. Ráda jsem se pohybovala v nemoc-

nici a líbilo se mi, jak pomáhají. 
J: Hlavnû se jí líbili ti doktofii.
M: No, proto jsem s tebou. Nûkdy se ti doktofii do té pomoci vloÏi-

li osobnû, tak, jak ani nemuseli. To se mi opravdu líbilo a já je za to
doteì obdivuju.
■ Zmínili jste i faráfie, jste vûfiící? 

J: Slovy klasika, zaplaÈ pánbÛh, Ïe jsem ateista.
M: Já to mám trochu jinak, neÏ Honza. Mám pokfitûného i syna,

chodila jsem do kostela s dûdou. Urãitû vûfiím, Ïe je nûco mezi
nebem a zemí. 

J: Vûfií‰ ve mû (smûje se). MoÏná, Ïe nûco existuje, ale v jedno-
ho Boha nevûfiím. Hroznû rád o tom diskutuju, mám tfieba rád, kdyÏ
pfiijdou jehovisti.
■ TakÏe vy neodeÏenete od dvefií ani jehovistu. 

J: Ne, já si s ním moc rád promluvím.
■ KdyÏ jsme u víry, co byste si pfiáli?

M: Moje nejvût‰í pfiání je zdraví. To je to, co si ãlovûk v Ïivotû ne-
koupí. KdyÏ je ãlovûk zdrav˘, tak mÛÏe dûlat úplnû v‰echno. MÛÏe

to znít kli‰é, ale je to pro mû víc neÏ cokoli jiného. Honza má asi jiné
priority.

J: Já si jen fiíkal, Ïe bys je‰tû mohla fiíct „a celosvûtov˘ mír“. Já to
mám asi trochu jinak. Já bych si pfiál nûco, co nejde splnit, vrátit ãas.
Asi tak o dvacet let.
■ To jste se je‰tû neznali, ne? KdyÏ koukám na Martiny v˘raz.

(v‰ichni se smûjí)
J: Zafiídil bych si jinak cel˘ Ïivot. Lidé mi fiíkali, aÈ jdu je‰tû do

‰koly, ale já jim fiekl, Ïe na to ka‰lu, Ïe pÛjdu na vojnu a pak budu
vydûlávat prachy. Lituju toho. 
■ Co byste jinak dûlal?

J: Udûlal bych si maturitu, abych mohl pracovat jako policista
nebo s dûtma, které mám moc rád. Bez ní bohuÏel nemÛÏu, takÏe
to vrácení ãasu by bylo moje nejvût‰í, nesplnitelné pfiání. A pak bych
si pfiál fiíct vûci lidem, ktefií tu s náma uÏ nejsou. Tfieba mÛj kamarád
ode‰el stra‰nû rychle.

M: Z toho je tfieba si vzít ponauãení a fiíkat lidem vûci hned.
J: KdyÏ ono to nûkdy nejde. âlovûk by chtûl, ale je‰itnost, strach,

ego to nedovolí. A potom bych chtûl celosvûtov˘ mír... Je dobfie, Ïe
mám pfiání, které nelze splnit, protoÏe kdyÏ si chlap splní v‰echno,
tak mÛÏe umfiít.
■ A z pfiání, která jdou splnit? Dodávku?

M: Hospodu.
J: A s tou nám pomáhá nûkolik lidí. Nebudu je jmenovat, protoÏe

by to nechtûli, ale objevilo se tu nûkolik lidí, ktefií nabídli ve v‰em
pomoc, coÏ je super. Oni za náma dokonce pfii‰li, jestli bychom si tu
hospodu nechtûli vzít a byli mezi nimi i tací, které bych neãekal.

M: A pak tedy to auto na vození seniorÛ, lidí z hospody, obleãení,
nebo i jídlo - rádi bychom jednou rozváÏeli jídlo. 

J: Zatím nám staãí to na‰e autíãko. Ale po covidu bychom ho chtû-
li. A to je myslím reáln˘ sen. 

M: Jestli mÛÏeme o nûco poprosit, tak i staré matrace a deky pro
psy a koãky. Doma jsme skoro pofiád.
■ Martino a Honzo - dûkujeme!

Jak mÛÏete
také pomoci:

Máte-li staré deky a mat-
race, âíÏkovi je odvezou do
psích útulkÛ. Pokud jste vy-
fiadili obleãení (hlavnû je
nedostatek obleãkÛ pro
malé dûti do jednoho roku),
poslouÏí napfiíklad v azylo-
v˘ch domech. PomÛÏe,
kdyÏ je k Martinû a Honzo-
vi dovezete vyprané a vy-
Ïehlené, ale pfiípadnû si pro
vûci pfiijedou aÏ k vám.

Hasiãi vypomáhali v nemocnici
âást hrobecké v˘jezdové jednotky pomáhala na pfielomu roku

na ústecké onkologii. Pánové, klobouk dolÛ!
Hasiãi ale nejsou jediní, ktefií v této divné dobû pfiikládají ruku

k dílu a nezi‰tnû pomáhají. Hrobeãtí i rohateãtí nakupují souse-
dÛm, ti nejodváÏnûj‰í dobrovolniãí v nemocnicích, dal‰í pomáha-
jí s vybavením azylového domu, podporují ‰kolku a ‰tûdrost
místních, pfieváÏnû seniorÛ, v Tfiíkrálové sbírce mi vyrazila dech.
DùKUJI VÁM V·EM! Jsem moc ráda, Ïe v Hrobcích a Rohatcích
Ïije tolik lidí s dobr˘m srdcem.                                          KH
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Hasiãi z Hrobec pomáhají na onkologii
„V ústecké nemocnici pomáháme bez obav, zdravotníkÛm

v ochrann˘ch oblecích není co závidût,“ fiíká velitel SDH Hrobce Ja-
roslav Jelínek

Ústí nad Labem/Hrobce - Vûdûli jste, Ïe v ústecké Masarykovû
nemocnici vypomáhají hasiãi? Mimo jiné i ti z HrobcÛ. Co v‰echno to
obná‰í, nám povûdûl jejich velitel Jaroslav Jelínek.

■ Proã právû ústecká nemocnice?
„S prosbou o pomoc nás oslovil Ústeck˘ kraj. A protoÏe Ústeck˘

kraj v minulosti pomohl nám, kdyÏ podpofiil na‰i ãinnost, neváhali
jsme. Na onkologickém oddûlení Masarykovy nemocnice jsme vy-
pomáhali dva dny a to pfiímo u vstupu. DohlíÏeli jsme na to, aby
v‰ichni pfiíchozí mûli ochranné prostfiedky, mûfiili jsme jim teplotu
a nezfiídka jsme také pomohli s vyplnûním dotazníku o zdravotním
stavu.
■ Nemáte obavu z nákazy?

Rozhodnû ne. V nemocnici jsem se cítil naprosto bezpeãnû. Vy-
bavili nás ochrann˘mi obleky a v‰emi dostupn˘mi pomÛckami. KdyÏ
stojím ve frontû v obchodû, strach, Ïe se nakazím, je mnohem vût‰í.
Tímto se skláním pfied v‰emi zdravotníky a hlavnû pfied tûmi na
covid jednotkách. Nikdo, kdo si to nezkusil, si nedokáÏe pfiedstavit,
kolik nepohodlí musejí v ochrann˘ch oblecích sná‰et. A to nemluvím
o v‰í té (bezpochyby nároãné) péãi o pacienty.

■ Budete pomáhat ústecké nemocnici i nadále?
Urãitû ano, bude-li to potfieba. Jsem rád, Ïe jsme mohli pomoci

a doufám, Ïe jsme personálu nemocnice aspoÀ trochu ulevili. Jedi-
n˘ problém je, Ïe ne kaÏd˘ ãlen na‰eho sboru mohl pomáhat - nû-
komu to prostû nedovolily pracovní povinnosti. V‰ichni ale posílali
pozitivní energii a fandili nám. A nejen nám, ale i ostatním jednot-
kám SHD z Ústeckého kraje, které v nemocnici vypomáhaly.

Autor: Katefiina Hutyrová, Litomûfiicko24

KULTURA A DAL·Í ZPRÁVY Z OBCE

Studánka v Hrobcích
Dal‰í dobrá zpráva, i u studánky nám uÏ

proudí voda! Jsou to pfiesnû dva roky, co
jsme se skupinkou dobrovolníkÛ a SDH
Hrobce zaãali klestit celou oblast. O tom, Ïe
se studánka stává oblíben˘m cílem prochá-
zek místních, svûdãí bohuÏel i poãet psích
min po cestû.

Dûkuji panu Stichovi, kter˘ má obfií záslu-
hu na celé obnovû!                              KH

Tip na domácí kufiecí
Na p‰trosí farmû v Îidovicích, nebo v je-

jich obchodû na Karlovû námûstí v Roudnici
nad Labem, si mÛÏete novû koupit krom p‰t-
rosího masa také domácí kufiecí. Doporuãu-
jeme kostru do polévky! 

Cukroví pro seniory
20. prosince • Ne v‰ichni seniofii mají do-

statek sil na peãení cukroví, proto jsme pfied
Vánoci nûkolika místním seniorÛm roznesli
balíãky s domácím cukrovím. Tento nápad
mûlo nûkolik místních domácích „pekafiek“
a zejména Janìa Tfiísková. V‰em moc dû-
kujeme, balíãky udûlaly velkou radost. 

Zasazení vánoãního
stromku v Hrobcích

28. listopadu • Dnes byl zasazen a ozdo-
ben vánoãní stromeãek v Hrobcích. Není
sice tak velk˘, jako obvykle, zato je Ïiv˘
a vûfiíme, Ïe nám bude dûlat radost je‰tû
spoustu let. Stromeãek byl pro jistotu o‰et-
fien pfiípravkem, kter˘ by pfiípadnému nene-
chavci pûknû „vonûl“.

ZároveÀ byla pokácena jedna bfiíza, která
byla suchá a pro obãany nebezpeãná. Bo-
huÏel v Hrobcích na návsi jsou suché dal‰í 3
bfiízy, které byly také pokáceny, budou v‰ak
nahrazeny jin˘mi dfievinami. Moc dûkujeme
SDH Hrobce (Mílovi, Viktorovi, Járovi a Pav-
lovi) a mal˘m i velk˘m pomocníkÛm za
pomoc.

Rozsvícení obecních
vánoãní stromeãkÛ

28. listopadu • Rozsvícení stromeãkÛ
v Hrobcích a Rohatcích probûhlo první ad-
ventní sobotu díky koronakrizi ponûkud ne-
tradiãnû. Nemohli jsme se setkat a zpívat
v kapli ani u stromeãku, proto koledy zaznû-
ly alespoÀ z rozhlasu. Bûhem koled se roz-
svítily obecní vánoãní stromeãky v obou ob-

Vodník na pohádkové cestû má po dlouhé
dobû zas plnou studánku!

A co vám udûlalo dnes radost?
Foto: Helena ·Èástková

(Pokraãování na následující stranû)
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cích a trochu jsme tak pfiinesli pfiedvánoãní
atmosféru i k vám domÛ.

Netradiãnû tradiãní
Mikulá‰ská nadílka

5. prosince • Pozor dûti, v Rohatcích
i Hrobcích chodil Mikulá‰, ãert a andûl! His-
toricky první s rou‰kami. Z dÛvodu ‰patné
epidemiologické situace jsme nemohli udû-
lat pro v‰echny dûti Mikulá‰sk˘ program
v Kulturním domû, proto Mikulá‰, andûl
a ãert obe‰el domy dûtí do 12 let vãetnû,
které mají trvalé bydli‰tû v Hrobcích ãi v Ro-
hatcích a roznesl jim balíãky s dobrotami
nebo s uhlím dle jejich zásluh. I pfies rou‰ky
a dodrÏení v‰ech protiepidemiologick˘ch
opatfiení byla náv‰tûva Mikulá‰e pro dûti ne-
v‰edním záÏitkem. 

Ovoce pro seniory
13. prosince • V dobû adventu jsme mys-

leli nejen na dûti s dáreãky od Mikulá‰e, ale
i na na‰e spoluobãany 60+. Od obce jim
byly rozvezeny malé dáreãky - balíãky plné
ovoce, jelikoÏ vitamíny, a zejména pfiírodní,
jsou v této dobû velmi dÛleÏité. Krásnû vo-
Àavé ovoce nám dodalo Ovocnáfiství Plos-
kovice a my jsme rádi, Ïe jsme tím mohli
podpofiit i místní pûstitele. Dûkujeme SDH

Hrobce, Járovi Jelínkovi a Karolínû Dittricho-
vé za pomoc.

Koledy do oken
22. prosince • KdyÏ se nemohly hrát

a zpívat koledy u stromeãku, tak Vám je
Podfiipsk˘ ÏesÈov˘ kvintet zahrál do oken.
Pro radost, pro dobrou náladu nebo pro
vût‰í tû‰ení se na JeÏí‰ka. Jsme rádi, Ïe
Podfiipsk˘ ÏesÈov˘ kvintet mohl v Hrobcích
i Rohatcích zahrát a Ïe koncert do oken byl
pro v‰echny velmi mil˘m pfiedvánoãním pfie-
kvapením a pohlazením po du‰i. 

rohatecké kaple ãi hrobecké kapliãky pro
Betlémské svûtlo. Víte, kde se vzala tradice
Betlémského svûtla? Betlémské svûtlo je
plamínek zapalovan˘ kaÏdoroãnû pfied Vá-
noci v betlémské jeskyni, v níÏ se podle tra-
dice narodil JeÏí‰ Kristus, a rozváÏen˘ skau-
ty do fiady míst v mnoha evropsk˘ch a také
nûkolika americk˘ch zemích. Zpravidla b˘vá
nejprve letecky dopraven do Vídnû, odkud
se dále ‰ífií vût‰inou po Ïeleznici. V roce
1988 pfii‰el s my‰lenkou rozsáhlé distribuce
betlémského svûtla skautsk˘ vÛdce Herbert
Grünwald. Byl inspirován my‰lenkou míro-
vého svûtla, se kterou pfii‰la rakouská umûl-
kynû Ada Brandstetterová. Od roku 1989
tak Herbert Grünwald kaÏdoroãnû pofiádá
ve Vídni ekumenick˘ obfiad, na kterém je
plamen míru pfiedáván delegacím skautÛ
z celého svûta.                  Zdroj: Wikipedie

Tfiíkrálová sbírka
V pondûlí 25. 1. 2021 jsme odevzdali ka-

siãku T¤ÍKRÁLOVÉ SBÍRKY. V Hrobcích
a Rohatcích bylo darováno 4 129 Kã. Nûkte-
fií dary poslali pfiímo pofiadatelÛm. Dûkuje-
me!!!           

A pfiipojuji slova Ing. Marcely Lysáãkové,
fieditelky Charity Roudnice nad Labem:

„Sbírka s kasiãkami byla ukonãena v ne-
dûli 24. 1. 2021 a v úter˘ 26. 1. 2021 pro-
bûhlo sãítání v˘tûÏku z kasiãek. K na‰emu
velkému pfiekvapení a zároveÀ i potû‰ení se
v kasiãkách nashromáÏdilo celkem 84 076
Kã, coÏ je krásn˘ v˘sledek. V Roudnici jsme
mûli kasiãky na více místech, takÏe v˘tûÏek
tomu odpovídá. Na ostatních místech byla
kasiãka pouze na jednom místû - buì na
úfiadû, nebo v prodejnû.

Chtûla bych touto cestou podûkovat neje-
nom Vám, ale samozfiejmû i v‰em dárcÛm,
Va‰im obãanÛm, ktefií do kasiãek pfiispûli.

Tfiíkrálová sbírka je‰tû neskonãila, pouze
její 1. ãást - prostfiednictvím kasiãek byla
ukonãena. Dárci mohou je‰tû stále bezhoto-
vostnû pfiispívat na tfiíkrálov˘ úãet
66008822/0800 - VS 77701930, nebo pfies
platební bránu na www.trikralovasbirka.cz -
do 30.dubna 2021 - a mÛÏete dát pfiíspûvek
pfiímo na‰í Charitû Roudnice.“

Je‰tû jednou v‰em srdeãné díky!        KH

Betlémské svûtlo
v Hrobcích a Rohatcích

24. prosince • Je jiÏ pfiíjemnou ‰tûdro-
denní tradicí si krátkou procházkou dojít do
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Hudební happening
„Na sly‰enou“

30. ledna • Jsme rádi, Ïe jsme mohli b˘t
u toho. Dûkujeme Police Symphony Or-
chestra!

Muzikanti z Police Symphony Orchestra
zahráli najednou pro více neÏ 80 mûst
a obcí prostfiednictvím místních rozhlasÛ

Symfonick˘ orchestr Police Symphony
Orchestra (PSO) z Police nad Metují v so-
botu

Dne 30. ledna 2021 odehrál patnácti mi-
nutov˘ Ïiv˘ koncert „Na sly‰enou!“, kompo-
novan˘ jako happening na podporu Ïivé kul-
tury. Prostfiednictvím místních rozhlasÛ za-
znûly 4 skladby (Krkono‰ské pohádky, Hla-
diny, Warvick Avenue a Sluneãn˘ hrob) ve
v‰ech 14 krajích âeska. Podle odhadÛ or-
ganizátorÛ mohlo pfienos sly‰et aÏ 300.000
lidí.

·edesátiãlenné tûleso Ïivû odehrálo
z kulturního zafiízení Pellyho domy v Polici
nad Metují, kde bylo moÏné dodrÏet bez-
peãné rozstupy a v‰echna dal‰í opatfiení.
ZároveÀ pfied akcí absolvovali hudebníci
testy na nemoc Covid-19.

Hudba byla pfiená‰ena prostfiednictvím
skrytého odkazu na kanálu YouTube, kter˘
dopfiedu obdrÏeli pfiihla‰ovatelé z jednotli-
v˘ch míst. UÏ v prÛbûhu pfienosu dostával
orchestr zpûtnou vazbu, vût‰inou, Ïe spoje-
ní je navázáno. Pro nûkteré obyvatele bylo
vysílání pfiekvapením, napfiíklad pro rodinu
Mikolá‰íkovu z Hradce Králové, ktefií
s dvûma chlapci pfiijeli na chalupu do obce
Javor u Teplic nad Metují. „Byli jsme právû
venku a najednou sly‰íme hudbu. Na‰i sy-
nové byli velmi pfiekvapeni, protoÏe z mûsta
obecní rozhlas neznají. Na chvíli dokonce
pfiestali fiádit ve snûhu a jen se divili, co to tu
hraje. A mû potû‰ilo, kdyÏ jsem sly‰ela zpí-
vat Jana Sklenáfie, kterého znám z hradec-
kého Klicperova divadla. Bylo to moc milé
a mûlo by to b˘t ãastûji. UÏ nám ta kultura
opravdu chybí,“ fiekla Mí‰a Mikolá‰íková.
Byla ale také místa, kter˘m se spojení navá-
zat nepodafiilo, napfiíklad v Pfiedmûfiicích
nad Labem, kde bohuÏel bylo ticho.

Hudebníci akci pfiipravovali pouze nûkolik
dní, za tu dobu dokázali svou v˘zvou oslovit
více neÏ 80 obcí a mûst, odkud bylo potvr-
zeno, Ïe se pfiipojí. Nejmen‰í byla podle
v‰eho Suchá Lhota u Litomy‰le s 83 obyva-
teli. Nejvût‰ím mûstem pak devadesátitisí-
cové Ústí nad Labem. „Zatím je‰tû pfiesnû
nevíme, kde v‰ude jsme byli sly‰et, ale dû-
kujeme v‰em, ktefií do toho s námi ‰li“, fiíká
dojatû zakladatelka orchestru PSO Petra
Soukupová tûsnû po skonãení vysílání.
„U nás v Polici víme, Ïe za námi úÏasnû
stojí, ale Ïe se pfiidají místa z celé na‰í
zemû, nás samotné vlastnû pfiekvapilo. Pfiáli
jsme si to, a pokud se spojení technicky po-
dafiilo navázat, jsme vdûãní za kaÏdého po-
sluchaãe, kterému jsme snad udûlali ra-
dost“, dodává Petra Soukupová.

Police Symphony Orchestra zahájil hap-
peningem „Na sly‰enou!“ trilogii podobn˘ch
aktivit. Podle aktuálních opatfiení by dal‰í
poãin mohl b˘t uÏ ve vizuálním formátu „Na

vidûnou“, aÏ po koncert „Na shledanou“,
tedy prezenãní a s diváky. 

Orchestr se happeningem „Na sly‰enou“
hlásil k iniciativû #kulturunezastavis, zaloÏe-
nou praÏsk˘m souborem Cirk La Putyka. Ini-
ciativa si klade za cíl pfiiná‰et Ïivou kulturu
publiku v období pandemické krize. Bezpeã-
nû a s respektem k vládním nafiízením.
V prÛbûhu pandemie se tak umûlcÛm staly
podiem mnohdy ulice, dvorky, vitríny obcho-
dÛ a hledi‰tûm okna a balkony bytÛ, nemoc-
nic nebo domovÛ dÛchodcÛ. K iniciativû se
pfiipojili profesionální nebo amatérské sou-
bory a instituce napfiíã âeskou republikou
napfiíklad v happeningu „Majáky ãeské kul-
tury“. www.kulturunezastavis.cz

POLICE SYMPHONY ORCHESTRA
zaloÏila v roce 2010 v Polici nad Metují
tehdy ãerstvû patnáctiletá Petra Souku-
pová se sv˘m bratrem Jakubem. Dnes
orchestr pÛsobí pod vedením dirigenta
Joela Hány a sdruÏuje mladé muzikan-
ty a dal‰í pomocníky z celého Králové-
hradeckého kraje. Spolupracuje s pfied-
ními ãesk˘mi umûlci. Napfi. zpûváci
Ondfiej Ruml, Jan Cina, Vendula Pfiího-
dová, Jan Maxián, klavírista Ivo Kahá-
nek, dirigent Václav Zahradník, sólisté
baletu Národního divadla, herec MiloÀ
âepelka, moderátorka Lucie V˘borná
a mnoho dal‰ích. Dosud odehráli pfies
130 koncertÛ v âR i v zahraniãí pro více
neÏ 170 000 divákÛ, a to vãetnû mnoha
beneficí, na kter˘ch dokázali vybrat více
neÏ 1,8 milionu Kã.             Zdroj: PSO

Cesta na Bulf a Pohádková
cesta byly plné úkolÛ

Aby malí ani velcí nezaháleli a mûli námû-
ty a cíle k individuálním procházkám, byly
v prÛbûhu nouzového stavu pfiipraveny
a vyvû‰eny podél cest zajímavé úkoly. Ces-
tou na Bulf na dûti ãekalo 8 zimních a zvífie-
cích úkolÛ. Odmûnou byly krásnû zasnûÏe-
né v˘hledy z Bulfu. Ani rohatecká Pohádko-

vá cesta nezahálela a zde byly bûhem zimy
rozvû‰eny úkoly se zvífiátkovou tématikou.
A nebyla by to na‰e ‰kolka, kdyby paní fiedi-
telka s uãitelkami na dûti a dospûlé také ne-
myslely a nepfiipravily pro nû jarní stezku
plnou úkolÛ. Patfií jim za to veliké podûková-
ní. Dûkujeme také Sokolu Brozany a Jabo-
rÛm za námûty a pomoc.

Respirátory pro seniory
V‰ech 150 obãanÛ star‰ích 60 let z Hro-

bec i Rohatec dostalo do schránky balení 5
respirátorÛ tfiídy FFP2 ãeské v˘roby. Pomoh-
li jsme tak alespoÀ ãásteãnû vykr˘t akutní
potfiebu respirátorÛ u té nejzranitelnûj‰í sku-
piny na‰ich obãanÛ. Dûkuji Petfie, Honzovi
a Járovi za pomoc pfii jejich roznosu.

Dûkuji SDH Hrobce, díky kter˘m to spo-
leãnû pûknû ods˘palo i dal‰ím, ktefií nabídli
svou pomoc.                                         KH

V Hrobcích vlaje uÏ
potfietí! Tibetská vlajka

10. bfiezna - Nezapomínejme ale i na pod-
poru dal‰ích nesvobodn˘ch národÛ. Bûlo-
rusko! Ukrajina! Vlajkou pro Tibet pfiipomí-
náme jiÏ 62. v˘roãí povstání TibeÈanÛ proti
ãínské okupaci Tibetu, které bylo násilnû po-
tlaãeno armádou âínské lidové republiky
a pfii nûmÏ zahynulo na 80 000 TibeÈanÛ.
Statisíce TibeÈanÛ zemfiely v následujících
letech ve vûznicích, pracovních táborech
nebo bûhem hladomoru. Poãet tibetsk˘ch
uprchlíkÛ v exilu dosáhl zhruba 140 000. Na
protest proti poru‰ování lidsk˘ch práv v Ti-
betu se za posledních jedenáct let upálilo jiÏ
155 TibeÈanÛ.
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(Pokraãování na následující stranû)

Masopust a Velikonoce
na plotû

Masopust i Velikonoce byli v Hrobcích na
návsi na plotû! NaÏivo to nejde, tak alespoÀ
na papífie. Nicménû díla jsou to velmi zdafii-
lá, stojí za to nedívat se jen z auta, ale jít si
je prohlédnout pû‰ky. Velké dík patfií paní
Jaborové, knihovnick˘ch dûtem a ÏákÛm Z·
praktické v Roudnici n.L.

Vût‰ina mobilních zafiízení je umí intuitivnû
naãíst, staãí mít k dispozici mobilní data,“ vy-
svûtluje zámûr zakladatelka orchestru Petra
Soukupová. „Pokud kód naãtete, uvidíte
z velké ãásti koncertní provedení skladeb,
které má orchestr takzvanû v ‰uplíku, s mi-
l˘mi hosty jako jsou napfiíklad Vendula Pfií-
hodová, Jan Cina, KühnÛv smí‰en˘ sbor,
Balet Národního divadla a mnoho dal‰ích.“

Aktuálnû se pfiipojilo 186 obcí a mûst na-
pfiíã celou âeskou republikou. Jsou mezi
nimi napfiíklad Karl‰tejn, Nové Mûsto na Mo-
ravû nebo Vsetín.
(Aktuální seznam zapojen˘ch je na

www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou)
Jedním ze zapojen˘ch mûst je také Libe-

rec, kter˘ v minulosti s orchestrem spolu-
pracoval, proto chce pokraãovat i pfii této
formû podpory kultury. „KvÛli pro nás ne-
standardní velikosti plakátÛ sice nemÛÏeme
vyuÏít v‰echny na‰e plochy, ale zaujalo nás
v˘tvarné zpracování QR kódÛ, proto urãitû
chceme, aby zdobily alespoÀ nûkteré ulice
v na‰em mûstû. Projekt budeme také pre-
zentovat ve zpravodaji, takÏe se informace
urãitû dostanou do vût‰iny libereck˘ch do-
mácnosti“, popisuje vedoucí tamního odboru
kultury Jaromír Kvasniãka.

Podle Petry Soukupové je zájem mûst
a obcí mnohem vût‰í, protoÏe projekt nekla-
de pfiíli‰né nároky na technické vybavení
a plakátovací plochy jsou témûfi v‰ude.
„Zájem o spolupráci nás moc mile pfiekvapil.
Proto dûkujeme v‰em samosprávám. Part-
nerem projektu je spoleãnost Wikov MGI,
a.s., a dûkujeme také v‰em celoroãním part-
nerÛm, ktefií pfii nás stojí i v této nelehké
dobû.“                                    Zdroj: PSO
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SváÈovo dividlo hrálo
v Hrobcích

4. dubna • I pfies pfiísná opatfiení jsme
mohli v Hrobcích pfiivítat SváÈovo dividlo,
které od nás Ïivû vysílalo pohádku Princez-
na a dráãek Kulihrá‰ek. I pfies chladnûj‰í po-
ãasí svítilo krásnû sluníãko, proto se mohlo
hrát pod ‰ir˘m nebem. Dûkujeme SváÈovu

dividlu a Litomûfiicko24 za moÏnost dûtem
zpfiíjemnit velikonoãní svátky.

Projekt „Na vidûnou!“
Duben 2021 - Symfonick˘ orchestr Police

Symphony Orchestra (PSO) z Police nad
Metují oÏivuje od dubna plakátovací plochy
obcí a mûst v âeské republice projektem
„Na vidûnou!“. Ten navazuje na lednov˘
happening na podporu Ïivé kultury „Na sly-
‰enou!“, Ïivû vysílan˘ prostfiednictvím míst-
ních rozhlasÛ po napfiíã republikou.

NeÏ se totiÏ hudebníci budou moci se
sv˘mi posluchaãi potkat tváfií v tváfi, rozhod-
li se vstoupit do vefiejného prostoru s nov˘m
typem kulturního vyÏití. Tentokrát si dali za
cíl oÏivit v˘lepové plochy speciálními plaká-
ty, které díky své interaktivní sloÏce mohou
pfienést vlastníka chytrého telefonu do kon-
certních sálÛ. Série plakátÛ totiÏ obsahuje
unikátní v˘tvarnû zpracované QR kódy.
„Pod kaÏd˘m z nich se skr˘vá jiná skladba
z koncertÛ Police Symphony Orchestra.

SDH Hrobce informuje
Na nouzov˘ stav nebudeme pohlíÏet jako na dobré období. Ome-

zování vycházení a celkového pohybu, nuceni nosit rou‰ky a respi-
rátory jsou nyní nedíln˘mi nafiízeními, kter˘mi jsme v‰ichni nyní za-
saÏeni. V˘jezdová jednotka i v‰echny sportovní druÏstva se proto
musí této situaci pfiizpÛsobit. Sborov˘m mottem je nyní „ZÛstat
pofiád aktivní“, coÏ opravdu sbor dokazuje mimo to pfiíspûvky na so-
ciálních sítí. Tímto bychom chtûli pfiipomenout, Ïe máme internetové
stránky, profil na Facebooku nebo Instagramu, fotogalerii na Rajãe-
ti nebo i videa na Youtube. Pofiád se snaÏíme aktualizovat novinky,
abychom své sledovatele, fanou‰ky, ale i ostatní ãleny sboru, co nej-
rychleji a maximálnû informovali o na‰em dûní.

V˘jezdová jednotka mûla jiÏ letos dva v˘jezdy na ãerpání vody ze
zatopeného sklepa v Rohatcích. Dále pak probûhlo zasazení vá-

noãního stromku a rozváÏení respirátorÛ ve spolupráci s Obecním
úfiadem. MÛÏeme b˘t i patfiiãnû hrdí na nûkteré na‰e ãleny, ktefií byli
pomáhat v Masarykovû nemocnici v Ústí nad Labem na Onkologic-
kém oddûlení. Za to jim patfií velké díky. Probíhaly i opravy na tech-
nice, kdy byly vymûnûné sedaãky, majáky, signalizaãní zafiízení
a zadní svûtla na cisternû Tatra148 nebo probûhlo lepení nápisÛ na
motorov˘ ãlun. S potû‰ením mÛÏeme napsat, Ïe jednotka zachráni-
la i starou motorovou stfiíkaãku PS 2/3 pfied vyhozením. Nyní bude
ãekat na rekonstrukci.

Doba nás nutí se uãit nov˘m trendÛm trénování, které pak pomá-
há sportovním druÏstvÛm b˘t v pohybu, popfiípadû se uãit nov˘m
vûcem. Tím prvním trendem jsou v˘zvy a úkoly, které vedoucí a tre-
néfii vym˘‰lejí. Zpûtnou vazbou jsou poslané obrázky, fotky, a videa
splnûn˘ch úkolÛ. Tím druh˘m trendem je v˘uka nebo cviãení online
na dálku pfies internet, coÏ zase je zprostfiedkování urãitého kontak-



tu. UÏ se v‰ichni tû‰í, aÏ se budeme moct
v‰ichni setkat osobnû na hfii‰ti.

Mlad‰í Ïáci mûli napfi. za v˘zvy: nakresle-
ní hasiãského automobilu, podepsání listu,
kter˘ byl schován na Bulfu, projít pohádko-
vou cestu v Rohatcích a vyplnit tajenku, po-
slat fotky uzlÛ, nakreslit topografické znaãky
a znaãky poÏární ochrany, namalování nápi-
su ,,SDH HROBCE“ do snûhu, urãování
stromÛ a listÛ, urãování optické signalizace,
vyplnûní tajenky, obrázkové urãování pohá-
dek, plnûní hádanek cestou na Bulf vyvû‰e-
né starostkou p. Hlaváãovou, poslání fotek
z ponoÏkové v˘zvy a tím i ‰ífiení povûdomí
o lidech s Downov˘m syndromem.

U star‰ích ÏákÛ probíhá ve velké mífie on-

line v˘uka, kdy je ãást vûnována v˘uce jako
je opakování topografick˘ch znaãek a po-
Ïární ochrany, procviãování uzlÛ, základní
v˘Ïivu, recyklování odpadÛ atd. Ve druhé
ãásti se druÏstvo vûnuje pohybové stránce
jako je protáhnutí, cviãení „tabaty“ podle
pfiedcviãování trenéra, streãinku nebo
i ukázce správného provedení dan˘ch cvikÛ.
Také i toto druÏstvo dostává v˘zvy a úkoly,
z kter˘ch musejí posílat fotky a videa. Tou
poslední v˘zvou bylo napfi. pfieskakování
pfies ‰vihadlo nebo skákání panáka.

DruÏstva Ïen mají jiÏ urãitou volbu. Buì
se úãastní online cviãení, kdy dûvãatÛm
pfiedcviãuje trenér nebo cviãí individuálnû,
kdy je podmínkou poslat fotky aplikací, fotky
cviãení nebo videa.

DruÏstva muÏÛ trénují pouze individuálnû
se stejnou podmínkou jako mají dûvãata.

Dûkujeme paní starostce za novou ná-
stûnku, která je novû umístûná vedle dvefií
do obchodu s potravinami. MÛÏete tam
zhlédnout nûkteré obrázky, které malují
nebo vyplÀují mladí hasiãi.

Sbor se také zúãastnil v˘zvy ,,Ukliìme
âesko 2021“, kdy se dûti i rodiãe zúãastnili
sbûru odpadkÛ v obci i v jeho blízkém okolí.
Tuto v˘zvu sbor bere opravdu váÏnû kaÏd˘
rok, jelikoÏ je pro nás mnohem hezãí Ïít
v uklizené obci nebo krajinû.

JiÏ na konci podzimu ná‰ sbor uloÏil vr-
cholovou knihu na ,,Bulfu“, jenÏ je vrstevnicí
vrcholu ,,Na Horách“. Jsme moc rádi, Ïe
tuto knihu lidé pouÏívají a zapisují do ní
datum, poãasí, podpisy, zprávy, pocity, popfi.
bydli‰tû. Jsme moc rádi, Ïe pro nûkteré li-
diãky je kniha i cílem procházky. Moc v‰em
dûkujeme za napsání zprávy.

Na‰im leto‰ním cílem je malinko pfiiblíÏit
Ïivot hasiãÛ v 80-letech, kdy byla sportovní
druÏstva mnoho let mezi nejlep‰ími v okrese
a pravidelnû se úãastnila i krajsk˘ch kol.

Pavel Novák

Omluva: Omlouváme se Pavlu Novákovi
(SDH Hrobce) za jeho neuvedení jako auto-
ra u ãlánku „Historie druÏstva mlad˘ch hasi-
ãÛ“ v minulém vydání Hrobecké Vlny.

Informace z M· Rohatce
Vrabãák pípá písniãku,
ospalému sluníãku.
Vstávej slunce, uÏ je jaro!
Copak se ti v zimû zdálo?
Vrabãák pípá vesele,
slunce, vylez z postele!
Îe tû klovnu do ucha,
paprsky ti rozcuchám!

Stejnû jako vrabãák v básniãce i my lidé touÏíme po pravém a ne-
fal‰ovaném jaru. KéÏ by se sluncem pfii‰lo i více dobr˘ch zpráv
ohlednû této podivné doby.

Dokud to bylo moÏné uÏívali jsme si ve ‰kolce zimu. Dûti se se-
znamovaly díky rozliãn˘m aktivitám se zimními sporty, poznávaly stu-
dené zemû Antarktidu a Arktidu, zavítali jsme s hvûzdiãkou do ves-
míru a nezapomnûli jsme se rozlouãit se zimou s úsmûvem, tancem
a soutûÏemi na ma‰karním reji, chcete-li karnevalu. Tû‰ili jsme se
z masek jako je Karkulka, ãarodûjnice, princezna, baletka, Elsa, nû-
kolik superhrdinek, panáãek minecraft domácí v˘roby, ninja, holãiãka
kostlivec, slu‰Àák, voják, zajíãek, koãiãka, moucha a také tfieba gori-
la. A pak se vláda rozhodla plo‰nû uzavfiít matefiské ‰koly.

Tímto chceme podûkovat rodiãÛm budoucích ‰kolákÛ za spoluprá-
ci pfii distanãní v˘uce. Také chceme podûkovat rodiãÛm Ïe dodrÏují
v‰echna hygienická opatfiení a bohuÏel také pokárat ty, ktefií hygie-
nická nafiízení poru‰ují a sotva pfiijdou do ‰atny rou‰ku sundají, nebo
vodí do ‰kolky dûti s ka‰lem a r˘mou a riskují zdraví ostatních náka-
zou nemocí covid-19. Doufáme, Ïe se polep‰íte! Dûti a zamûstnanci
pfiípadnou nákazu moÏná pfieãkají bez vût‰í úhony, ale co rodiny dûtí
a zamûstnancÛ, kde mají pfiíbuzné spadající do tzv. rizikov˘ch skupin,
tam uÏ jde opravdu o Ïivot!

Myslete i na druhé, ne jen na sebe. Budeme se tû‰it, Ïe se ve ‰kol-
ce opût v‰ichni setkáme. Snad se nám na‰e pfiání o slunci a lep‰ích
ãasech brzy splní.                                 Zamûstnanci M· Rohatce
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Instalace hmyzího hotelu
v M· Rohatce

Ve ‰kolce se pofiád nûco dûje, i kdyÏ dûti
musí b˘t doma. Ale o to vût‰í to pak bude
pfiekvapení. Firma Gabriel s.r.o. vyuÏila klidu
ve ‰kolce a na ‰kolkovou zahradu nainsta-
lovala obfií hmyzí hotel. Dûkujeme. Doufá-
me, Ïe dûti po svém návratu do ‰kolky
budou moct sledovat nové hmyzí obyvatele.

/  18  /

Den Matek
NezapomeÀte na Den matek,

kter˘ slavíme druhou kvûtnovou
nedûli, letos tedy 9. kvûtna. Mat-
kám vûnovan˘ den má b˘t ocenû-
ním odvahy a obûti matefiství. Pfie-
jeme v‰em maminkám, aby svÛj
den oslavily se sv˘mi nejbliÏ‰ími.

Jednoduché sladké pfiekvapení
pro maminky, které zvládnou i dûti.

Tvarohov˘ dezert 
se su‰enkami
• 1 vaniãka tvarohu
• 1 vaniãka mascarpone 
• (nebo zakysaná smetana)
• Mouãkov˘ cukr dle chuti
• Ovoce (jahody, borÛvky, mali-

ny...)
• Balení bebe su‰enek ãi jin˘ch,

které máte rádi

Tvaroh, mascarpone (zakysanou smetanu) a cukr vymícháme do hladkého krému. Na
dno skleniãek si nadrobíme nahrubo su‰enky, zasypeme ovocem a pfiidáme krém, opût pfii-
dáme trochu su‰enek, ovoce a krém. Vrstvení záleÏí na vás, va‰ich skleniãkách ãi miskách.
Ozdobíme ovocem a mátou, müsli nebo strouhanou ãokoládou.         Zdroj: matostavu.cz

HROBECKÁ VLNA - Vydává Zastupitelstvo obce Hrobce v nákladu 300 ks • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku. • Pro obãany obce v˘tisk zdarma • Pfiíspûvky zasílejte na
e-mail: vlna@hrobce.cz, po‰tou nebo osobnû na Obecní úfiad ve ãtvrtek 18.00-19.00 hodin • Inzerce podle poãtu zájemcÛ pro obãany Hrobec a Rohatec zdarma.

Poklad trpaslíkÛ
KdyÏ pí‰Èaly lokomotiv a sirény parníkÛ

krásné Polabí ze snÛ pohádky probudili
a nejen rusalky ve vodách a víly v lesích, ale
i pidimuÏíci v horách nemûli jiÏ klidu, umínili
si, Ïe opustí kraje tyto, aby vrátili se zpût, aÏ
ãlovûk bude takov˘m jako jindy b˘val; na
statky chud˘, ale bohat˘ láskou k jin˘m
a k matiãce zemi.

Nejvíc starostí dalo trpaslíkÛm ukrytí vel-

POVùST

OMALOVÁNKY PRO NEJMEN·Í

k˘ch pokladÛ, aby je hrabiví lidé nikdy nedo-
stali. Odnesli je do nejhlub‰ích jeskyní v srd-
cích hor a ustanovili nejstar‰ího a nejzku‰e-
nûj‰ího trpaslíka, aby je hlídal. Rozlouãili se
s Polabím a ode‰li daleko, pfiedaleko; kam,
nikdo neví.

Také hluboko v Bukové hofie je ukryt˘ po-
klad, kter˘ hlídá trpaslík samotáfi s ‰ed˘m
vousem aÏ na zem. Jedenkráte za sto let
vychází, aby se rozhlédl po modru nebes se
zlat˘m sluncem a po krásném kraji. KdyÏ

uvidí shon lidí a nenávist místo lásky,
vzdychne si a vrátí se k pokladu.

Jen jednou za rok, kdyÏ pa‰ije knûz zpívá,
o Velk˘ Pátek, plamének ukazuje místo,
kde hluboko pod zemí leÏí poklad trpaslí-
kÛ.

Mnozí pfii‰li, pokusili se jej získat pro
sebe, ale nikomu se to nepodafiilo, protoÏe
ne láska, ale touha po obohacení je vedla.
Pfiijde ãas, kdy podafií se to nûkomu; bude
to nevinné a chudobné dítû.

Víte, co je I.C.E. karta
neboli Seniorská obálka?

I.C.E. karta ãili Seniorská obálka, je karta, která mÛÏe
zachránit Ïivot. Seniorské obálky jsou urãené pfiede-
v‰ím star‰ím lidem, ale mÛÏe ji mít vyplnûnou kaÏd˘,
kdo uÏívá léky ãi trpí nûjak˘mi chorobami. Obsahuje
základní o nemocech a uÏívan˘ch lécích, kontakt na lé-
kafie a pfiíbuzné. Pokud si nebudete vûdût rady s vypl-
nûním, pomohou vám pfiíbuzní nebo se mÛÏete obrátit
na Obecní úfiad v Hrobcích. V pfiípadû zdravotních
komplikací pak mÛÏe usnadnit záchranáfiÛm práci a v˘-
raznû zv˘‰it ‰anci na pfieÏití. âasto se totiÏ stává, Ïe
pacient v pfiípadû zdravotních potíÏí není schopn˘ ko-
munikovat nebo si nevzpomene s ãím se léãí nebo na
uÏívané léky. A nezapomeÀte vyplnûnou I.C.E. kartu
(Seniorskou obálku) pfiipevnit na viditelné místo -
na lednici nebo na vchodové dvefie.
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