www.hrobcice .cz

Hrobčický zpravodaj
ČERVENÝ ÚJEZD - DŘÍNEK - CHOUČ - HETOV - HROBČICE - MIROŠOVICE - MRZLICE - MUKOV
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TÍSŇOVÁ
VOLÁNÍ
HASIČI
150
ZÁCHRANKA
155
POLICIE ČR
158
MĚST. POLICIE
417 810 999
SOS

VOLÁNÍ SOS
112

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
OBECNÍ ÚŘAD
Hrobčice č. p. 41
417 57 Hrobčice
Úřední dny: pondělí, středa
7.00—11.00 / 12.00—17.00
Telefon: 417 828 015
Fax: 417 82 8015
SMS oznámení: 725 141 403
E-maily:
podatelna@hrobcice.cz
starostka@hrobcice.cz
mistostarosta@hrobcice.cz
uctarna@hrobcice.cz
zpravodaj@hrobcice.cz

Podněty občanů:

Žádáme občany, aby se se svými podněty, které se týkají např.
zkrášlování obcí, nebo naopak
upozorňování na nedostatky v obcích, obraceli na obecní zastupitele, popř. je možné své podněty
podávat písemně, mailem, telefonicky, či prostřednictvím chytré
aplikace Mobilního Rozhlasu.

BEZPEČNOST
Městská policie Bílina
Želivského 50/1
41801 Bílina
mpbilina@bilina.cz
417 810 999
Policie České republiky
Obvodní oddělení Bílina
Studentská 874
418 23 Bílina
tpoopbili@mvcr.cz
417 823 333, 974 440 200

Požární stanice Bílina
Kapitána Jaroše 687
418 01 Bílina
psbilina@hasici-teplice.cz
950 442 011

POŠTA
Partner České pošty
Hrobčice 41
417 57 Hrobčice
posta@hrobcice.cz
417 538 303
Otevírací doba pošty:
Po 7.30–11.00 / 12.00–17.00
Út 7.30–11.00 / 12.00–15.30
St 7.30–11.00 / 12.00–17.00
Čt 7.30–11.00 / 12.00–15.30
Pá 7.30–11.00

ZDRAVÍ A PÉČE
Hornická nemocnice Bílina
417 777 111
Pohotovost Bílina
417 777 221
Domácí péče (Home care)
Nemocnice Bílina
725 127 707
Dům s pečovatelskou službou
Bílina
417 821 009
Krizová linka
116 006
Linka duševní tísně Most
476 701 444

OSTATNÍ SLUŽBY
SčVAK, a. s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice
Přítkovská 1689
415 01 Teplice
info@scvak.cz
840 111 111, 726 828 282
ČEZ Prodej, s. r. o.
Duhová 425/1
140 53 Praha 4
cez@cez.cz
840 840 840
Innogy, Severočeská
plynárenská
Klíšská 940/96
401 17 Ústí nad Labem
info@innogy.cz
840 113 355

Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje
Dispečink Želénky
417 532 235
Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje
Dispečink Louny
Zimní údržba komunikace
Č. Újezd–Hetov
dispecink.ln@susuk.cz
415 652 005

REDAKCE HROBČICKÉHO
ZPRAVODAJE
HROBČICKÝ ZPRAVODAJ,
magazín obce Hrobčice.
Ev. č. MK ČR E 20445.
Ročník X., číslo 2/2020.
Vychází v prosinci 2020.
Vychází jako občasník
pro obyvatele Hrobčic
a přidružených osad.
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Obec Hrobčice
Hrobčice 41
PSČ 417 57
(dále jen OÚ Hrobčice)
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v čele se starostkou Janou
Syslovou.
Layout a koncepce periodika,
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BcA. Tereza Skřivanová
skrivanovatereza@seznam.cz
Čtenáři se mohou obracet
i přímo na e-mail starostky
obce: STAROSTKA@hrobcice.cz
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REDAKCE ZPRAVODAJE
Hrobčice 41
417 57 Hrobčice

Příjem a zpracování inzerce:
zpravodaj@hrobcice.cz

Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků, je bez předešlého
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www.hrobcice.cz
Obec Hrobčice
Mobilní Rozhlas

ÚVODNÍK
STAROSTKY

Milí občané ,
přátelé a sousedé ,
dovolte mi poděkovat za výjimečnou podporu, kterou jste
mi vyjádřili v uplynulých senátních a krajských volbách.
Velmi si této podpory vážím. Mojí motivací k takto aktivní
účasti na volbách je větší pomoc našemu regionu. Ze shora jde totiž vším pohnout lépe než odspodu.
Rok 2020 byl rokem nelehkým pro každého z nás. Naše životy výrazně omezilo onemocnění COVID-19. Žádná nemoc by neměla být zlehčována, zároveň však je důležité
nepropadat zbytečné panice a velmi důsledně dodržovat
základní hygienické návyky i vydaná nařízení. Pokud by se
někdo dostal do situace, kdy bude potřebovat jakoukoliv
pomoc, třeba jen nakoupit nebo donést roušku či dezinfekci, na obecním úřadě jsme v mimořádných případech
připraveni Vám pomoci.
Chtěla bych poprosit občany obce Mirošovice, aby u svých
domů překontrolovali vyústění dešťových svodů. Od léta
při dešti dochází k vyplavování kořenových filtrů čistírny
odpadních vod dešťovou vodou a velmi to snižuje životnost čistírny, která je majetkem nás všech.
Děkuji všem, kteří se odpovědně postavili k vybudování
vlastních domácích čističek odpadních vod. Už vás je celkem 68. Náklady na vybudování domácích čističek, které
obec občanům hradí v podobě dotace ve výši až 80 tis.
korun budou obci z 50 % nahrazeny darem od vodárenské
společnosti jako podpora ekologických projektů. Zároveň
považuji za svou povinnost znovu připomenout, že všichni vlastníci pozemků a staveb jsou povinni zabezpečit nezávadnou likvidaci svých odpadních vod v souladu s platnými právními předpisy.
Stalo se už krásnou tradicí, že v týdnu před první adventní
nedělí rozsvěcíme společně vánoční strom na hrobčické
návsi. Letos bylo rozsvícení jiné, bylo poznamenané opatřeními proti šíření viru, ale přesto jsme si zahájení adventu
užili výjimečným způsobem. Rozsvícení stromečku jsme
spojili s Mikulášskou nadílkou a objeli našich devět obcí,
a přitom i rozsvítili všechny vánoční stromy.
Ještě v témže týdnu jsme přivítali letos narozené občánky
Hrobčicka. I přes všechna omezení to byla událost přeradostná.
Přeji Vám krásné adventní dny, požehnané svátky a do nového roku 2021 hlavně hodně zdraví, sil a odvahy. Protože,
jako celý svět, čelíme neviditelnému a zákeřnému nepříteli. Hledejme povzbuzení mezi blízkými a ve svém okolí,
lépe řečeno, vyměňujme si je navzájem.
Vaše starostka
Jana Syslová
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Pomoc
seniorům
a ohroženým
občanům
Nakoupíme Vám
a nákup doručíme až
domů.
Dezinfekce "Anti-Covid"
na ruce ZDARMA*
na přepážce Partnera
České pošty v přízemí
Obecného úřadu
Hrobčice.
* Dezinfekce je vydávána
oproti občanskému průkazu
v objemu cca 1 l na rodinu.
Občanům, kteří si desinfekci
nemohou vyzvednout
osobně, ji dovezeme domů.

Volejte:
725 141 403

Prosba občanům obce Mirošovice
V průběhu léta se pravděpodobně někdo z občanů připojil svodem dešťové vody do nové kanalizace a dochází tak k vyplachování kořenové
čistírny dešťovou vodou, což má za následek neúčinnost filtru. Prosíme
občany, aby překontrolovali, zda do nové kanalizace opravdu vypouští
pouze vody splaškové. Děkujeme.

Vyhlášení soutěže
o nejkrásnější vánoční
výzdobu

Obec dostala příslib
finančního daru
na DČOV

Rada obce vyhlásila 6. ročník soutěže O nejkrásnější vánoční výzdobu
domu. V průběhu prosince a ledna
budou vyzdobené domy, okna, zahrady a předzahrádky nafoceny a v průběhu měsíce února bude soutěž
vyhodnocena. Z každé obecní části
budou nominovány vždy 3 nejlépe
vyzdobené domy. Z nominací vzejde
z každé z devíti obcí jeden vítěz, který
získá poukaz v hodnotě 500 Kč.

Dne 17. 9. 2020 byla v majetkové komisi SVS, a. s. projednána a následně
schválena žádost obce Hrobčice o finanční dar: ,,Hrobčice – řešení individuálního čištění odpadních vod“.
SVS, a. s. je nyní připravena poskytnout
finanční dar do výše 6 960 000 Kč.
Finanční dar musí být využit pro individuální výstavbu domovních čistíren majiteli nemovitostí na Hrobčicku. V současné době podalo žádost
o dotaci od obce na DČOV již 68 občanů, z toho je již 24 zkolaudováno
a proplaceno.

Výzva majitelům
hrobových míst
102 let od vzniku
samostatného
československého
státu
Starostka s místostarostkou obce
Hrobčice položily květinu u příležitosti 102. výročí vzniku samostatného Československa k pamětní desce
na návsi v Hrobčicích. Pamětní deska
je umístěna na obecní studni, která
byla v roce 2018 renovována a věnována 100 letému výročí vzniku Československého státu.

Stále vyzýváme
a žádáme majitele, případně dědice
hrobových míst na
hřbitově v Hrobčicích,
v Chouči, v Mukově
a v Mrzlicích, aby se
přihlásili na Obecním
úřadě v Hrobčicích
s informací o vlastnictví hrobového místa.
Děkujeme.

Informace nejen z hrobčické radnice
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Poděkování starostce
obce Hrobčice
Institut pro památky a kulturu, o.p.s.,
který spravuje portál a časopis
PROPAMÁTKY poděkoval starostce
obce za práci a nasazení při snaze
záchrany zámku v Mirošovicích.

Ostrá munice v popelnici na směsný odpad
Začátkem září na Hrobčicku zasahoval policejní pyrotechnik. Někdo si totiž
do popelnice na směsný odpad na návsi v obci Mirošovice odložil několik ostrých granátů a nábojů. Munici v nádobě na odpad objevil zaměstnanec obce
při úklidu kontejnerových hnízd a ihned poté byla přivolána Policie ČR, která následně kontaktovala policejního pyrotechnika. Po ohledání místa byla příslušníky
policie nalezena ještě další munice. Několik granátů bylo později nalezeno také
v lesíku mezi Tvrdínem a Měrunicemi. Nalezenou ostrou munici ještě téhož dne
pyrotechnik zneškodnil.

Mobilní rozhlas
Obec Hrobčice se zapojila do platformy Mobilní rozhlas.
Chceme tak lépe komunikovat s obyvateli, kteří budou
rychle a snadno získávat informace o dění v obci.
Jaké jsou možnosti registrace
do Mobilního rozhlasu?
Nejjednodušší je on-line registrace
na webu hrobcice.mobilnirozhlas.
cz, případně přes mobilní aplikaci
v chytrém telefonu, která je zdarma
ke stažení pro android a pro iOS
na www.zlepsemecesko.cz/aplikace.
Další možností je vyplnění formuláře,
který je vložen v tomto čísle hrobčického zpravodaje, a který stačí po vyplnění vhodit do poštovní schránky
obecního úřadu.

Je registrace do Mobilního rozhlasu složitá?
Od každého občana, který má zájem o informace, je vyžadována

pouze jedna povinnost, která souvisí
s ochranou osobních údajů – je nutné se zaregistrovat a dát souhlas
se zpracováním osobních údajů.

Co můžete očekávat od zapojení
se do Mobilního rozhlasu?
Obrovskou výhodou je možnost,
naprosto jednoduchou formou,
upozorňovat na různé podněty.
Nesvítí někde v obcích lampa? Není
posekaná tráva ve vaší obci? Spustím
si mobilní aplikaci, vyfotím a odešlu
ke zpracování. Vše je hotové v řádu
desítek vteřin a máte jistotu, že se váš
podnět dostane k odpovědné osobě,
která vám na něj odpoví a zajistí
nápravu.
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Nová komunikace
Razice-Bílina
Nové komunikační propojení
přes Radovesickou výsypku
je dokončeno.
Práce na silnici, vedoucí od křižovatky VPR, a.s. Razice přes Radovesickou výsypku do Bíliny s vyústěním u sběrného dvora na Teplickém předměstí, jsou
dokončeny. Vzhledem k častým dotazům, od vás
občanů k této stavbě, jsme se zeptali za Vás a položili pár otázek tiskovému mluvčímu Severočeských
dolů, a.s., panu Ing. Kopeckému.
Kdy bude nová komunikace předána k užívání?
Na obou komunikacích byly práce ukončeny a převzaty ke dni 30. 10. 2020. V současné době probíhá příprava
na kolaudaci (zaměření skutečného stavu komunikací geometrickými plány, vyjádření ke kolaudaci odborných útvarů
státní správy apod.). Předpokládáme, že do užívání budou
komunikace předány v 1.Q. 2021.

Bude probíhat zkušební provoz komunikace?
Zkušební provoz komunikací nebude probíhat.

Jaká je celková cena díla?
Cena díla se pohybuje v řádech desítek miliónů Kč. Dle veřejného registru smluv je cena díla 41 334 360 Kč bez DPH.

Vyskytly se na stavbě nějaké problémy?
Výstavba obou komunikací probíhala v souladu s projektovou dokumentací a na stavbě se nevyskytl žádný zásadní
problém.

Informace nejen z hrobčické radnice
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Pojízdná prodejna

- JÍZDNÍ ŘÁD Pojízdná prodejna jezdí na Hrobčicku
pravidelně každý čtvrtek.

Pojízdná prodejna Pekařství PeDu
projíždí celým Hrobčickem s nabídkou
běžného i sladkého pečiva a dalším
sortimentem (mouka, droždí, vejce,
mléko, jogurt, atd). Sortiment pojízdné
prodejny může být na přání zákazníků
doplňován.
Kučlín............................................................. 9.00–9.45 h.
Razice.........................................................10.00–10.45 h.
Hrobčice................................................... 11.00–11.40 h.
Chouč..........................................................11.45–12.15 h.
Mirošovice............................................... 12.30–13.15 h.
Tvrdín.........................................................13.30–14.00 h.
Mrzlice........................................................14.15–14.45 h.
Mukov.........................................................15.00–15.30 h.
Červený Újezd....................................... 15.45–16.15 h.

Za poslední půl rok
jsme na Hrobčicku
volili dvakrát
Nejprve jsme volili v doplňovacích
volbách do Senátu, pro obvod Teplice,
které byly kvůli pandemii koronaviru
posunuty z původního březnového
termínu na první červnový víkend
a ve kterých se volil senátor za Teplický okres. Začátkem října jsme pak
volili ve volbách do Zastupitelstva krajů. Ve volbách do Senátu Parlamentu
ČR i ve volbách do Zastupitelstva krajů
kandidovala za Politické hnutí Starostové a nezávislí (STaN) také starostka
Hrobčic Jana Syslová. V prvním kole
Senátních voleb pro obvod Teplice se
umístila z celkového počtu 10 kandidátů na 5. místě. V druhém kole své vítězství z prvního kola obhájil kandidát
za ODS pan Hynek Hanza.
V krajských volbách přišlo svůj hlas
odevzdat 31,3 % oprávněných voličů, což bylo nejméně v republice.
Do pětapadesátičlenného zastupitelstva Ústeckého kraje se dostalo celkem
8 subjektů. ANO získalo 17 mandátů,
ODS 8, STAN 7, Piráti 6 a SPD 5 křesel.
KSČM získalo 4 mandáty, 4 zastupitele má koalice JsmePRO, LES, SNKED,
Zelení, TOP09 a 4 zastupitele má Koalice UFO, ProMOST. Hnutí ANO v krajských volbách zvítězilo s 25,88 % voličů. S odstupem následuje ODS, která
oslovila 12,37 % voličů v regionu. Třetí
místo obsadili Starostové a nezávislí
s 11,17 %.

Nenechte si ujít
důležité informace
www.hrobcice.cz
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Zbývá ještě 5 kompostérů zdarma
pro vaší domácnost
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali, že Obec Hrobčice
získala dotaci na zakoupení 132 ks kompostérů o objemu 1000 l, které budou sloužit pro oddělený sběr bioodpadu na Hrobčicku. Dotace
byla poskytnuta od Ústeckého kraje z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025
ve výši 322 tisíc korun, 141 tisíc korun bylo hrazeno z rozpočtu obce.
Celkové náklady činily 463 tisíc korun.

V současné době má obec k dispozici ještě
5 kompostérů o které je možné si požádat.

Kdo může žádat?

Žádost

O kompostér si může požádat fyzická osoba starší 18 let, která je
vlastníkem nebo spoluvlastníkem
rodinného domu s pozemkem
na Hrobčicku, tj. v obci Červený
Újezd, Chouč, Hrobčice, Kučlín,
Mirošovice, Mrzlice, Mukov a Tvrdín. Kompostér může být užíván
pouze v katastrálních územích
výše uvedených obcí.

•

Pravidla
1.
2.

Kompostér nesmí být umístěn
na veřejně přístupném pozemku.
Kompostéry budou přidělovány
bezplatně na základě smlouvy
o výpůjčce na dobu 5 let v počtu
1 ks na jednoho žadatele a jednu
nemovitost.

3.

Kompostéry budou přidělovány
do vyčerpání zásob.

4.

Pro přidělení kompostéru nevzniká žadateli právní nárok.

5.

Po celou dobu výpůjčky bude
kompostér umístěn na pozemku
uvedeném v žádosti, případné
změny v umístění kompostéru
je žadatel povinen oznámit obci
Hrobčice ve lhůtě do 10 dnů.

6.

Kompostér může být využíván
pouze k účelu, ke kterému je určen, tzn. ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu.

7.

Žadatel musí umožnit kontrolu
umístění a užívání kompostéru
v souladu se smlouvou o výpůjčce, jak ze strany obce, tak ze strany poskytovatele dotace či jiných
příslušných orgánů dle dotačních
podmínek.

•

2.

Zájemci mohou požádat o kompostér pomocí formuláře zveřejněném na webových stránkách
obce Hrobčice.

Vypůjčitel zajistí na své náklady
účelné a ekologické využití vzniklého kompostu.

3.

Po celou dobu výpůjčky bude
kompostér v majetku obce
Hrobčice. Žadatelé budou mít
kompostér zdarma vypůjčený,
po uplynutí doby výpůjčky přejde
do jejich osobního vlastnictví.

Vzniklý kompost je jeho majetkem. Nekvalitní kompost nebo
odpad vzniklý nekvalitním kompostováním je vypůjčitel povinen
zneškodnit na své náklady.

4.

Vypůjčitel kompostéru je povinen
oznámit obci veškeré změny skutečností, které uvede ve smlouvě
(změna adresy bydliště, adresa
umístění kompostéru apod.), a to
nejpozději do 10 dnů.

•

Smlouva o výpůjčce a následném darování je k nahlédnutí
na webových stránkách obce.

•

V případě, že bude žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna,
bude vyřazena.

•

Kompostéry bude možné vyzvednout na Obecním úřadě v Hrobčicích. Před převzetím kompostéru
předloží žadatelé občanský průkaz a podepíší smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostéru.

Co byste měli vědět?
1.

Vypůjčitel je povinen udržovat
kompostér po celou dobu výpůjčky v takovém technickém
stavu, aby byla zachována jeho
funkčnost, je povinen zabránit poškození nebo odcizení
kompostéru. Za případné škody
na kompostéru nese odpovědnost vypůjčitel, který je povinen
v případě poškození kompostéru
na vlastní náklady uhradit opravy
nebo výměny jednotlivých dílů.
Tyto povinnosti se nevztahují
na závady vzniklé výrobní vadou
po dobu záruky poskytované výrobcem kompostéru (60 měsíců).

Specifikace
Kompostéry jsou vyrobeny z odolného recyklovaného plastu, mají objem
1 000 litrů. Občanům budou předány
v rozebraném stavu spolu s návodem
na sestavení a s pokyny.
Rozebraný kompostér se vejde do zavazadlového prostoru běžného osobního auta. Hmotnost kompostéru je
25 kg. Po sestavení je vysoký 110 cm.
Kompost je možné vybírat z každé
strany, kompostér má zajištění proti otevření větrem, větrací otvory po
celém svém obvodu, vnitřní systém
žebrování (zabraňuje ucpání větracích otvorů), jednoduše se montuje
a demontuje, je bez dna – přímý styk
s půdou – a je vyroben z UV stabilního
materiálu.

Formulář najdete na:
www.hrobcice.cz

Informace nejen z hrobčické radnice
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Před a po

Úprava rybníku
v areálu tvrze Hrobčice
č.p. 29

Rekonstrukce barokní
brány a části ohradní zdi
na hřbitově v Chouči
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Před a po

Informace nejen z hrobčické radnice

Rekonstrukce havarijního
stavu schodiště
na hřbitově
v Hrobčicích

Informace nejen z hrobčické radnice
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Chodníky v Hrobčicích byly dokončeny již začátkem roku, dopravní inspektorát si však díky
drobným změnám v projektu vyžádal i změnu dopravního značení. Stavba by tak měla být
do konce roku zkolaudována. V rámci tohoto projektu proběhla i revize dopravního značení
v obci. Nových dopravních značek jste si mohli všimnout zejména kolem Naučné stezky skřítka
Hrobčíka, odstavné plochy u fotbalového hřiště a na přístupové komunikaci ke hřbitovu.

Rozšíření dinosauřího údolí na konci Naučné
stezky skřítka Hrobčíka. Přibyly zde tabule s jednotlivými popisy dinosaurů a je zde připravena
konstrukce sopky.
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Před a po

Probíhají práce na vybavení vnitřních prostor hasičské zbrojnice v Hrobčicích. Již byla do budovy zbrojnice umístěna buňka se sociálním zázemím a šatnou pro hasiče. Byly dokončeny práce
na zázemí pro veřejně prospěšné pracovníky obce, vodovodní přípojce do hasičské zbrojnice
a probíhají dokončovací práce na elektroinstalaci a vzduchotechnice. Dále bude řešena kanalizační přípojka k objektu.

Byly zahájeny práce na první etapě záchranných prací na vedlejším hospodářském objektu v areálu hrobčické tvrze.
Bylo provedeno vyklizení prostor a nyní se
provádí zpevnění a dozdívání obvodových
zdí budovy. Následně bude provedena
konstrukce krovu a začátkem následujícího
roku bude položena střešní krytina.

Probíhá postupná rekonstrukce ohradních zdí na hřbitově
v Hrobčicích a Chouči

V nejbližších dnech budou zahájeny práce na rekonstrukci bytového domu č.p. 51 v Hrobčicích.

Probíhá příprava realizace projektu „Chodník pro
pěší podél sil. III/2577 k.ú. Kučlín“.

Žádost o dotaci byla úspěšná. Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo projekt částkou 8 233 000 Kč. Práce bude
provádět společnost VOBAS Most.

Jedná se o vybudování chodníku vedoucího podél komunikace ve směru do Bíliny.

Informace nejen z hrobčické radnice
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Rekonstrukce
zámku Mirošovice
V minulém čísle jsme Vás informovali
o tom, že se dlouhodobě chátrající zámek
konečně dočká rekonstrukce, a že se se
samotnou obnovou chátrajícího zámku
v Mirošovicích začne ještě tento rok.
Projekt rekonstrukce podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu 122D21 Regenerace
a podnikatelské využití brownfieldů. Projekt byl Meziresortní hodnotitelskou komisí doporučen k financování částkou
41,6 mil. Kč. Zastupitelé souhlasili s příjmem dotace a spolufinancováním objektu rekonstrukce ve výši 7 mil. korun.
V červenci však došlo k dalším destrukcím objketu a tím
se výrazně změnil rozpočet stavby. Starostka proto požádala Ministerstvo průmyslu a obchodu o změnu projektu a bylo nám doporučeno odstoupit od stávající žádosti
o dotaci z Programu regenerace a podnikatelské využití
brownfieldů -Výzva III-2019 na projekt Komunitní centrum
Mirošovice a podání nové žádosti o dotaci do Programu
regenerace a podnikatelské využití brownfieldů -Výzva IV2020. Starostka obce spolu s místostarostkou tak ještě na
konci září podaly v agentuře CzechInvest konečnou verzi
žádosti o zařazení projektu rekonstrukce zámku Mirošovice
do programu a obec tak má šanci získat částku až 50 mil. Kč
namísto původních 41,6 mil. Kč. Zahájení prací na zámku,
pokud bude žádost úspěšná, by mohla začít v březnu 2021.
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Polyfunkční centrum
v areálu tvrze Hrobčice
Projekt Polyfunkční centrum Hrobčice
v areálu tvrze Hrobčice 29 je stále ve fázi
výběru dodavatele na stavební práce.
Projekt je rozdělen na dvě samostatné části: stavební objekt 01 – hlavní budova původní tvrze čp. 29 Hrobčice
a stavební objekt 02 – výstavní prostory, vedlejší hospodářská budova. Na projekt rekonstrukce hlavní budovy již
byla poskytnuta dotace ve výši 18 mil. korun z programu
IROP. Na projekt rekonstrukce SO 02 vedlejší hospodářské
budovy podaly starostka s místostarostkou žádost o dotaci
na Ministerstvo kultury do programu na záchranu architektonického dědictví. Žádost byla úspěšná a obec získala
částku 900 000 korun. 1 000 000 korun musí obec uhradit
z rozpočtu obce. Tato dotace by měla být obci poskytována
po dobu 10 let a objekt by se tak mohl postupně dočkat
celkové rekonstrukce.

V Integrovaném regionálním operačním
programu (IROP) došlo k uvolnění finančních prostředků na projekt „Centrum pro
zájmové a neformální vzdělávání v Hrobčicích“ pro Mateřskou školu Hrobčice.
V září zastupitelé nabídku IROP projednali a souhlasili s přijetím dotace ve výši 6 414 751 korun od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Jedná se o projekt, který řeší rekonstrukci nevyužívaných prostor v podkroví a sklepení mateřské
školky. V rámci projektu měl být vybudován výtah a vytvořeny dvě nové učebny a keramická dílna. Původní příjem
dotace, o kterém jsme Vás informovali v jednom z minulých čísel zpravodaje, zastupitelstvo neschválilo z důvodu
nízké částky dotace. Jednalo se pouze o 3 800 000 korun.
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Myslíme (eko)logicky
Kontejnery
Elektroodpad
Suť a objemný odpad
Likvidace pneumatik

15

DČOV v obrazech

16

Dotace na domovní ČOV
Co všechno lze do ČOV
vypouštět a co je zakázáno?
Proč si pořídit domovní ČOV?

16
17

Třídíme komunální odpad
Kontejnery ve sběrných
hnízdech na tříděný odpad
Žluté na plasty
– svoz 1x týdně

Modré na papír
– svoz 1x za 14 dní

Zelené na sklo
– svoz 1x měsíčně

Suť a objemný komunální
odpad
Příjem ve dvoře Obecních garáží
v Hrobčicích (za bývalým motorestem)
Zde jsou pro tyto účely přistaveny dva velkokapacitní
kontejnery označené štítky jeden pouze na SUŤ a jeden
pouze na objemný KOMUNÁLNÍ ODPAD. Prosíme
i zde o pečlivé třídění! Stává se, že suť a kameny jsou
naházeny v obou kontejnerech. Kontejner je pak zbytečně
těžký, což prodražuje následnou likvidaci na skládce.
Vytříděnou suť a kameny odvážíme k recyklaci, což
je podstatně levnější, než likvidace na skládce.

Pneumatika NENÍ
komunální odpad!
Zpětný odběr pneumatik – jak to vlastně
funguje?
Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí
občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí,
aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět
výrobci a nekončila jako odpad na sběrném dvoře
či dokonce jako černá skládka.

Každý, kdo odpad odhodí mimo sběrnou nádobu,
by si měl být vědom, že vlastně vytváří černou
skládku.
Na odpad slouží pouze nádoby popelnic
a NE kontejnerová hnízda v obcích.
Pokud se odpad do nádoby nevejde, je možné
vyhledat nejbližší další kontejner v sousední obci
nebo odpad odvézt do sběrného dvora v Hrobčicích
u obecních garáží (za bývalým motorestem, dnes Vrata
Sýkora) v maximálním množství 300 kg/osobu.

Elektro-odpad
Příjem pouze v E-domku
ve dvoře Obecního úřadu v Hrobčicích
(v provozní době úřadu)
Zde se elektroodpad shromažďuje a hromadně se pak
sváží k ekologické likvidaci.
Spotřebič musí být celý NEROZEBRANÝ!
Prosíme Vás tedy, abyste elektroodpad (televizory,
monitory, CD a DVD přehrávače, rádia, lednice,
myčky, pračky, vysavače, mixéry a různé jiné
domácí elektrospotřebiče) neskladovali v okolí boxů
kontejnerů na tříděný odpad, ale sváželi tento odpad
k E-domku.

Odběrová místa
VSP Auto Bílina, a.s. Důlní ulice č.p. 437
SITA CZ Sklárna v Bílině č.p. 33. Při odmítnutí převzetí
pneumatik kontaktujte pracovníka Odboru odpadů:
petra.choutkova@mzp.cz.
Sběrný dvůr Hrobčice u obecních garáží (za firmou Vrata
Sýkora - bývalý motorest) PO – PÁ / 8:00–15:00 hodin
popř. na zavolání tel.: 704 031 663 nebo tel.: 607 024 721
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Domovní
čistírna
odpadních vod
v obrazech

Informace nejen z hrobčické radnice

Dotace na domovní čistírny
odpadních vod
Zastupitelé schválili ekologický program pro poskytnutí
dotací na podporu výstavby domovních ČOV.
Dotace je určena majitelům nemovitostí ve všech
spádových obcích, kde není nakládání s odpadními
vodami řešeno centrální čistírnou, tj. obce Červený
Újezd, Chouč, Kučlín, Mrzlice, Mukov, Razice a Tvrdín.

Ekologický program
Příjemce dotace
1) Obec Hrobčice poskytne dotaci na řešení individuálního čištění
odpadních vod majitelům nemovitostí určených k trvalému
bydlení a rekreaci ve všech spádových obcích, kde není nakládání
s odpadními vodami řešeno jiným způsobem, tzn. vyjma obcí
Hrobčice a Mirošovice.
2) Dotaci lze poskytnout na každé číslo popisné/evidenční pouze
jednou.

Podmínky pro přiznání dotace
1) Žadatel vyplní a doručí obci žádost o poskytnutí dotace na řešení
individuálního čištění odpadních vod.
2) Žadatel nesmí mít vůči obci jakékoli závazky.
3) Žadatel předloží projektovou dokumentaci a stavební povolení.
4) Pořízená technologie a její provoz musí být v souladu s platnou
legislativou. Pořízená DČOV musí mít označení CE a kapacitu
do 50 EO, což bude doloženo kolaudačním rozhodnutím
příslušného stavebního a vodoprávního úřadu.
5) Žadatel uzavře smlouvu s obcí Hrobčice o poskytnutí dotace
po splnění všech výše uvedených podmínek se závazkem,
že pořízená technologie, na níž dotaci čerpal zůstane součástí
nemovitosti minimálně po dobu 5 let.
6) Žadatel splní všechny výše uvedené náležitosti nejpozději do 20
měsíců od vyhlášení Programu.

Vyplacení dotace
Obec Hrobčice uhradí 100 % skutečně vynaložených nákladů
na řešení individuálního čištění odpadních vod, mimo nákladů
na pořízení projektové dokumentace, nákladů na inženýrskou
činnost a související poplatky, maximálně však částku 80 tisíc
Kč na jednu nemovitost.
Dotace bude vyplacena na účet majitele nemovitosti
do 30 dnů od splnění výše uvedených podmínek.

Se svými dotazy k domovním ČOV se můžete obracet
na místostarostku obce paní Ing Čapkovou,
na tel. čísle 607 024 721.

Informace nejen z hrobčické radnice

Co všechno lze do ČOV
vypouštět?
Do čističek je možné bez obav vypouštět znečištěnou
vodu z koupelny, kuchyně, z myčky nádobí, pračky
i sociálního zařízení.
Kyseliny a louhy
Bez problémů pracuje domovní čistírna také při běžném používání
kyselin a louhů v domácnosti. Malé množství kyselin, případně louhů,
které je obsaženo v některých drogistických přípravcích, chod čistírny
neohrozí. Zákaz se týká likvidace větších množství koncentrovaných
roztoků.

Tuky a oleje
Běžný provoz domácnosti s běžným používáním obvyklých dávek tuků
chod čistírny neohrozí. Zákaz se týká likvidace větších množství tuků
a olejů.

Co je zakázáno do ČOV
vypouštět?
Biologicky těžko rozložitelné nebo nerozložitelné látky
Látky jako jsou kosti, vlasy, textil, plasty, guma, vlhčené ubrousky,
sanitární materiál apod. Pokud se tento materiál objeví v natékající odpadní vodě, je zachycen v nátokovém koši a odtud musí být vybírán.
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Proč si pořídit
domovní čistírnu
odpadních vod?
Nezávadná likvidace odpadní
vody je povinností každého
vlastníka nemovitosti, v níž
odpadní vody vznikají.
Běžná česká domácnost každý den
vyprodukuje několik stovek litrů odpadní vody. U novostaveb je řešení nakládání s odpadními vodami
už součástí projektu. V místech nebo
v obcích, kde není kanalizace, je nutné sáhnout po individuálním řešení,
pomocí domovní ČOV. Bez tohoto
zařízení by stavba nebyla v žádném
případě zkolaudována.

Moderní ČOV jsou
téměř bezúdržbové
a mají nízké provozní
náklady. Vodu
z nich je možné
využívat na vlastním
pozemku.

Toxické látky
Toxické látky je nepřípustné likvidovat v jakékoli kanalizaci.

Barvy a ředidla
Je zakázáno likvidovat barvy a ředidla v jakékoli kanalizaci.

Čistící a desinfekční prostředky
(Savo, Domestos, Asanox, Colorox, Bref Duo Active, Devil, Tiret Profesional, Cillit Duo …) obsahují chloran sodný, který způsobuje zpomalení
aktivity aktivovaného kalu. V případě používání uvedených desinfekčních prostředků se doporučuje maximální denní dávka 0,1 litrů. Z uvedeného vyplývá, že pro bezproblémový chod ČOV je prospěšnější
výše uvedené látky používat v menších dávkách než v jednorázovém
větším množství.

Dešťová voda
Dešťová voda není samozřejmě ničím škodlivá. Hrozí pouze nebezpečí
vyplavení fungujících bakterií..
Obavy, že pokud se dostane do ČOV běžné množství
některých agresivních látek, automaticky to znamená vyhubení bakterií a nutnost jejich znovuobnovení, čímž se zvyšují náklady na její provoz, jsou tedy
neopodstatněné. Čistírna je schopna dál bezproblémově fungovat a sloužit jak svému majiteli, tak i životnímu prostředí.

Jak je tomu u staveb, které
jsou již léta užívány a nakládání s odpadní vodou nebývá zcela v souladu s platnými
předpisy?
Jistě je lepší tento problém řešit ještě dříve, než na dveře zaklepe úředník
a za špatné nakládání s odpadní vodou vyměří nemalou pokutu, kromě
které bude vyžadovat nápravu nevyhovujícího stavu. Moderní ČOV jsou
téměř bezúdržbové a mají nízké provozní náklady. Vodu z nich je možné
využívat na vlastním pozemku například na zalévání okrasných rostlin
na zahradě.

Zajistili jsme pro Vás
prodej ekologických a super-koncentrovaných čistících, mycích a pracích prostředků přímo
v Hrobčicích na poště.
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Vybrali jsme pro vás zajímavá data z aktualizace
demografických a územních podkladů

Správní obvod ORP Bílina
Správní obvod ORP Bílina je tvořen 8 obcemi, ve kterých žilo k 31. 12. 2019 celkem 22 600 obyvatel, což tvoří 2,8 % všech
obyvatel Ústeckého kraje. SO ORP Bílina tak v Ústeckém kraji patří na 14. místo s počtem obyvatel z celkem 16 - ti ORP.
Počet obyvatel k 31. 12. 2019 byl v Ústeckém kraji 820 965, oproti roku 2015 došlo ke snížení počtu obyvatel za celý Ústecký
kraj o 1 861 obyvatel.
Největším sídlem ORP je město Bílina, jehož počet obyvatel od roku 1996 kolísá, avšak za posledních 5 let se počet obyvatel
ve městě Bílina mírně zvyšuje. Z celého SO ORP žije v samotném městě Bílina 76,1 % obyvatel. Po Bílině jsou dalšími velkými obcemi nad 1 000 obyvatel obce Hrobčice, Hostomice a Světec. Nejmenší obcí SO ORP je obec Lukov se 126 obyvateli.

Části obce
Obec

Počet
obyvatel
k 1. 1. 2019

Bílina, Chudeřice, Mostecké, Pražské,
Teplické, Újezdské předměstí

3 250

17 200

Hostomice

300
4 258

1 254
1 391

497
964
1 149
707
1 234
12 358

544
126
310
739
1 036
22 600

Počet částí
obce

Bílina

6

Hostomice
Hrobčice

1
9

Ledvice
Lukov
Měrunice
Ohníč
Světec
Celkem ORP Bílina

Rozloha
(ha)

1
2
2
5
4
30

Seznam částí obce

Červený Újezd, Hrobčice, Chouč, Kučlín,
Mirošovice, Mrzlice, Mukov, Razice, Tvrdín
Ledvice
Lukov, Štěpánov
Měrunice, Žichov
Ohníč, Dolánky, Křemýž, Němečky, Pňovičky
Chotějovice, Světec, Štrbice, Úpoř
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Vývoj počtu obyvatel
Vývoj počtu obyvatel celé ORP Bílina v posledních letech mírně roste, přestože 3 obce v řešeném území (Lukov, Měrunice,
Ohníč) mírně ztrácí (to je změna oproti roku 2015 – od poslední úplné aktualizace ÚAP). Index vývoje obyvatel (dále též
„IV“) v posledních pěti letech (období 2015-2019) za celou ORP je 100,83. Největší přírůstky v posledních 5 letech zaznamenala obec Hrobčice (IV=107,50) a Světec (IV=102,07). Naopak největší úbytek obyvatel za posledních 5 let zaznamenaly
obce Lukov (IV=97,67), Měrunice (IV=97,79) a Ohníč (IV=97,11).
Z dlouhodobého pohledu za posledních 20 let byl nejvyšší nárůst počtu obyvatel v období 2000–2019 zaznamenán v obcích Hrobčice (IV=150,90), Měrunice (IV=121,09) a Lukov (IV=120,00).

Vývoj počtu obyvatel v obcích SO ORP Bílina (2000–2019), zdroj: ČSÚ 2019
Obec
Bílina
Hostomice
Hrobčice
Ledvice
Lukov
Měrunice
Ohníč
Světec
Celkem ORP
Kraj

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

17 125
1 216
898
540
105
256
763
967
21 870
819 450

15 669
1 262
895
547
151
287
780
962
20 553
823 173

15 790
1 266
1 009
566
146
318
761
988
20 844
836 045

17 112
1 246
1 294
539
129
317
761
1 015
22 413
822 826

17 205
1 249
1 344
546
124
307
740
1 031
22 546
821 377

17 203
1 252
1 393
541
122
301
727
1 051
22 590
821 080

17 166
1 243
1 380
544
123
303
733
1 050
22 542
820 789

Hrubá míra migračního salda
V rámci dlouhodobého období sledování migračního salda na území SO ORP Bílina bylo použito ukazatele hrubé míry migračního salda, sledované v pětiletém období 2015 – 2019. Hrubá míra migračního salda je vyjádřena celkovým součtem
salda migrace za 5-ti leté období připadající na 1000 obyvatel středního stavu, vyjádřeno v %.
Za poslední 5-ti leté období byla zaznamenána nejvyšší hrubá míra migračního salda v obci Hrobčice a to výrazně vyšší
oproti ostatním obcím, což vypovídá o vysokém trendu přistěhovalých obyvatel. Nejnižší hodnota pak byla v obci Lukov,
tedy vysokém počtu vystěhovalých obyvatel. Hodnota hrubé míry migračního salda je pak v rámci SO ORP Bílina výrazně
vyšší oproti hodnotě v Ústeckém kraji, což vypovídá o zvýšeném trendu přistěhovalých obyvatel do SO ORP Bílina v rámci
Ústeckého kraje.

Hrubá míra migr. salda/přirozeného přírůstku
období 2015–2019

Hrubá míra migračního salda 2015–2019
Hrubá míra přirozeného přírůstku 2015–2019
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Bořeň

Zemědělská a rekreační oblast:
Hrobčice, Lukov, Měrunice
Hrobčice jsou v podkladech označeny jako jižní oblast
území spravované Bílinou. Z velké části je území Hrobčicka tvořeno chráněnou krajinnou oblastí České středohoří,
zásadní přírodní hodnotou celého území Bílinska. Jedná
se o území s příznivým životním prostředím představující
rekreační a tedy i hospodářský potenciál. V této oblasti Bílinska se však také nachází rozsáhlá převažující část plochy,
dnes již rekultivované Radovesické výsypky, vedle povrchového lomu Bílina vůbec největší zcela antropogenně přeměněná část území. Oblast zemědělská a rekreační je tak
charakterizována jedním z největších kontrastů řešeného
území. Vedle sebe se tu rozkládá přírodně a krajině nejcennější část území ORP, CHKO České středohoří a zároveň
území nejméně ekologicky stabilní, ohromné území uměle
vytvořeného reliéfu Radovesické výsypky.

Zvláště chráněná území na Bílinsku
Na území Bílinska se nachází celkem 6 maloplošných zvláště chráněných území.

Národní přírodní rezervace Bořeň
(Bílina, Hrobčice)
O rozloze 65,37 ha je nejvýznamnějším maloplošným
chráněným územím rezervace Bořeň, která je zároveň
jedinou evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000 v ORP (CZ 0420026 - Bořeň). Přírodní rezervace
na Bořeni byla zřízena již před 2. světovou válkou. Předmětem ochrany jsou přirozené lesní porosty tvořené především suťovými lesy, acidofilními teplomilnými doubravami

a dubohabřinami a porosty nízkých xerofilních křovin se
skalníkem; společenstva vegetace pohyblivých sutí, úzkolistých suchých trávníků, skalní vegetace s kostřavou sivou
a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin; populace
vzácných a ohrožených druhů rostlin hvězdnice alpské
(Aster alpinus) a kosatce bezlistého (Iris aphylla), včetně jejich biotopů; mohutný vypreparovaný lakolit, modelovaný
procesy mrazového zvětrávání s vysokými skalními stěnami, skalními sloupy, jehlami a věžemi, včetně puklinových
jeskyní.

Informace nejen z hrobčické radnice

Územní zajímavosti | 21

2. nejvyšší bod Českého středohoří

Přírodní rezervace Hradišťanská louka
(Hrobčice-Mukov)
Rezervace o rozloze 2,93 ha, byla vyhlášena 3. ledna 1952,
ještě předtím zde byla přírodní rezervace Lobkoviců. Předmětem ochrany jsou čedičové valy keltského hradiště
z 8.– 9. století a dále typická květena horské louky s bohatým výskytem vstavačovitých rostlin (starček oranžový,
úpolín nejvyšší, hadí mord nízký, mochna bílá, hrachor různolistý, kostřava ametystová).

Hradišťanská louka

Lilie zlatohlávek
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Dřínek

Přírodní rezervace Trupelník
(Bílina, Hrobčice-Kučlín)
Rezervace o rozloze 13,83 ha byla vyhlášena 1. srpna
2001 v rozsahu významného paleontologického naleziště paleogenní diatomitové mikroflory a makroflory.
Kromě ní zde byly nalezeny zkameněliny korýšů řádu
Decapoda, hmyzu (Hymenoptera, Coleoptera) a obratlovců (Pisces, Testudines, Crocodilia). Starý vápencový
lom u Kučlína je významným nalezištěm zkamenělin
druhohorních ramenonožců (Brachiopoda). V okolí vrchu jsou doklady o počátcích třetihorní tektonické činnosti, v lomu u Kučlína pak doklady o vývoji v druhohorách (obnažená statigrafická hranice mezi svrchním
a středním turonem). Současně Trupelník představuje
poměrně rozsáhlý zbytek teplomilných společenstev s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin (např. hlaváček jarní, len žlutý, bělozářka větevnatá,
sasanka lesní, hvězdnice chlumní atp.). V rezervaci se
nachází teplomilná společenstva s výskytem vzácných
a ohrožených druhů rostlin (hlaváček jarní, len žlutý).

Trupelník, zkamenělina ryby
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Přírodní rezervace Dřínek
(Hrobčice-Dřínek)
Rezervace o rozloze 1,80 ha na jihozápadním okraji Radovesické výsypky se nachází přírodní rezervace Dřínek. Rezervace byla vyhlášena 1. června 2002. Důvodem ochrany
jsou xerotermní travinná společenstva stepního a lesostepního charakteru a teplomilné druhy rostlin, vzácně se
vyskytující v severní části českého termofytika. Na svazích
jsou evidovány zvláště chráněné druhy rostlin (kavyl úzkolistý a koniklec luční český), které se řadí do kategorie silně
ohrožených, v kategorii ohrožených (hlaváček letní, bělozářka liliovitá a kavyl Ivanův).

Přírodní památka Husův vrch
(Hostomice)
Přírodní památka o rozloze 4,69 ha vyhlášená v roce 1989
v blízkosti Hostomic na svazích Husova vrchu (neovulkanický suk z olivinického nefelinitu). Na území přírodní památky je evidován výskyt teplomilných druhů, zejména
hlaváčku jarního, dále tařinky horské, kavylu vláskovitého,
koniklece lučního nebo chřestu obecného.
Předmět ochrany PP Husův vrch: xerotermní travinná společenstva a ochrana teplomilných druhů rostlin vzácně se
vyskytujících v severní části českého termofytika, jako je
např. tařinka horská, kavyl vláskovitý, koniklec luční a chřest
obecný. Na svazích Husova vrchu prosperuje mnohočetná
populace hlaváčku jarního, zvláště chráněného druhu.

Hrobčice, východní pohled

Hlaváček jarní

Přírodní památka Štěpánovská hora
(Hrobčice-Radovesice)
Přírodní památka o rozloze 0,64 ha na jižních svazích čedičového vrchu Štěpánovské hory, zahrnující rozsáhlé lesní porosty – dubové bučiny, doubravy s dřínem, kamenité
habrové doubravy. Štěpánovská hora je spojena s teplomilnou skalní flórou a bohatým výskytem ohrožených druhů
rostlin (kavyl Ivanův, koniklec luční český, bělozářka liliovitá, lilie zlatohlavá, medovník meduňkolistý, hvězdnice zlatovlásek).
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Dětský den
Hrobčice
Dětský den Hrobčice 2020
aneb jede k vám pohádka!
Vzhledem k opatřením způsobených pandemií koronaviru jsme museli přistoupit k netradiční variantě oslav
tohoto dne a spolu s Divadlem V Pytli Petra Stolaře jsme
pro vás přichystali pohádkovou jízdu s názvem „Dětský den Hrobčice aneb jede k vám pohádka“. V pondělí
1. června, na který připadají oslavy mezinárodního Dne dětí,
tak Divadlo V Pytli absolvovalo divadelní maraton a připravilo program pro všechny obce Hrobčicka. Každou z našich
devíti obcí, tj. Hrobčice, Chouč, Mirošovice, Tvrdín, Mrzlice,
Mukov, Červený Újezd, Razice a Kučlín, jsme spolu s Divadlem V Pytli objeli a oslavili s dětmi jejich den tak trochu
jinak. Divadlo mělo pro děti připravený program v podobě
pohádkové rozcvičky, sčítání lidu a nechyběly také odměny pro děti v podobě sladkostí a trička s logem obce, které
kromě starostky obce předával také hloupý Honza. Součástí
programu v každé obci bylo také společné focení dětí a pohádkových rekvizit z tohoto dne do nového pohádkového
kalendáře Hrobčicka, který bude rozdělen na zimní, jarní,
letní a podzimní část. Doufáme, že se vám akce líbila a spolu s námi jste si její netradiční formu užili.

Partnerem akce byla Skupina ČEZ.

Pohádkový kalendář 2021
z Dětského dne
si můžete zakoupit na poště v přízemí
Obecního úřadu Hrobčice.
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Den amerických
letců v Mukově
76. výročí Dne amerických letců jsme si připomněli v rámci
tradiční vzpomínkové akce v sobotu 25. července v Mukově, kam dorazili nejen vzácní hosté uctít památku padlých
z letecké války a položit věnce k památníku amerických letců. Památník byl vystavěn v roce 1999 Severočeským leteckým archivem Teplice na podnět pana Václava Vadlejcha.
V roce 2012 Obec Hrobčice ve spolupráci s Akademií výtvarných umění Praha pomník překoncipovala do podoby,
tak, jak jej vidíme dnes. Všichni zúčastnění tak vzpomenuli

události z období 2. světové války, kdy se 21. července 1944
nad oblastí říšské župy Sudety objevila bombardovací letadla 15. letecké armády Spojených států. Z Mukova se poté
konvoj osvobození vojenských historických vozidel a hosté
přesunuli k památníku amerických letců do Teplic na Písečný vrch, kde byly položeny věnce a kytice a stejně jako
na Mukově zazněla „Večerka“ i hymny Spojených států
a České republiky a na obou místech bylo rovněž zmíněno,
jak je důležité připomínat si události 2. světové války.
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Odpoledne pro děti s politickým
hnutím Starostové a nezávislí
(STaN)
První srpnová neděle se v Hrobčicích nesla ve znamení
rodinného odpoledne pod hlavičkou STAN. Pozdravit nás
přijeli pánové Vít Rakušan a Jan Farský s rodinami. Na hřišti byly připraveny soutěže pro děti, nechyběl skákací hrad
a malování na obličej. Program doplnilo živé vystoupení
kapely LP Tandem.

Soutěž O nejlepší kotlíkový guláš
V srpnu se v hospůdce u Arnošta na Dřevcích konala soutěž o nejlepší kotlíkový guláš, které se zúčastnil tým z obce
Mukov v čele se starostkou obce Hrobčice a tým z obce
Razice v čele s panem Medunou, který uvařil nejlepší kotlíkový buřt-guláš a umístil se tak na 1. místě. Tým z obce
Mukov se zúčastnil soutěže poprvé a nakonec se umístil na
3. místě. Gratulujeme k vítězství razickému týmu.

Informace nejen z hrobčické radnice
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„Krása má tu sílu
a nadání, že vnáší
mír do lidských
srdcí.“
Miguel de Cervantes
y Saavedra

Vyhlášení výsledků soutěže
O nejkrásnější květinovou výzdobu
Rada obce letos opět udělila ceny v soutěži o nejkrásnější
květinovou výzdobu. První kategorií byla okna a balkony
a druhou kategorií soutěže byly předzahrádky. V průběhu
července a srpna byla okna, balkony a předzahrádky sledovány. Z nominací vzešli z každé z devíti obcí dva vítězové,
jeden v kategorii okna a jeden v kategorii předzahrádek.
Výherci získali poukaz v hodnotě 500 Kč.

Seznam výherců
Červený Újezd
Okno – č.p. 31 Ondřej Dvořák a Petra Dvořáková
Předzahrádka – č.p. 61 MUDr. Jana Králová

Hrobčice
Okno – č.p. 3 Ivana Karasová
Předzahrádka – č.p.85 SJM Vratislav Adamec a Olga
Adamcová

Chouč
Okno – č.p. 36 Helena Heřmánková
Předzahrádka – č.p. 33 Anna Vladařová

Kučlín
Okno – č.p. 8 SJM Pavel Böhm a Mgr. Eva Böhmová
Předzahrádka – č.e. 51 SJM Václav Jeníkovský a Dagmar
Jeníkovská

Mirošovice
Okno – č.p. 42 Helena Nestlerová
Předzahrádka – č.p. 50 Petr Procházka

Mrzlice
Okno – č.p. 33 SJM Lukáš Skřivánek a Mgr. Lucie
Skřivánková
Předzahrádka – č.p. 1 Kostel Mrzlice – (Eva Volková)

Mukov
Okno – č.p. 8 Jiří Horčic
Předzahrádka – č.p. 25 SJM Martin Rouček a Jana
Roučková

Razice
Okno – č.p. 88 SJM Pavel Dušek a Eva Dušková
Předzahrádka – č.p. 28 David Kaplan a Josef Kaplan

Tvrdín
Okno – č.p. 7 Vladimír Bartoněk a Karin Ederová
Předzahrádka – č.p. 25 Miloslava Hausnerová

Podzimní setkání rodáků
a přátel Hrobčicka
Každoroční podzimní setkání rodáků a přátel Hrobčicka muselo být jako řada jiných akcí z důvodu vyhlášeného nouzového stavu zrušeno. O novinky z Hrobčicka naši
přátelé nepřijdou. Natočili jsme reportáž, kterou je možné
shlédnout na youtube kanálu Hrobčice TV.

Ke shlédnutí na Hrobcice TV
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Loučení s předškoláky

Plavání

V červnu letošního roku jsme se na zahradě naší mateřské
školy rozloučili s našimi předškoláky. Pro děti byl připraven
bohatý program s názvem Veselá škola, který připravil pan
Zdeněk Lukesle. Děti dostaly šerpy a od obce Hrobčice dostal každý předškolák výtvarný kufřík, který jim předala paní
starostka. Na závěr na děti čekalo občerstvení v podobě
brambůrků, bonbónů, ovoce a nádherného dortu.

Stejně jako každý rok tak i letos se naše nejstarší třída Sluníček na podzim zúčastnila plaveckého kurzu v plavecké hale
v Bílině. Kurz plavání vedly lektorky z plavecké školy Prosen.
Kurz obsahoval celkem 5 lekcí. Další kurz je naplánovaný
na jaro příštího roku 2021.

Divadlo v MŠ
V září k nám do školky zavítalo loutkové divadlo s marionetami. Představení se jmenovalo Kašpárek a čert.

Přespání v mateřské škole
Jelikož nám koronavirová situace nedovolila vyjet do plánované školy v přírodě, tak jsme zvolily pro děti i rodiče jiný
plán v podobě dobrodružného přespání v mateřské škole.
Nejprve proběhlo na zahradě mateřské školy opékání buřtů
a poté byl pro děti připraven večerní program. Před spaním
jsme si společně s dětmi pustily pohádky na dobrou noc
a zakončili tak tím tento den.
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Jablíčkové tvoření
Jablíčkový týden je dětmi v naší školce velice oblíbený. Děti
si donášejí jablíčka z domova, ale také je česají na naší zahrádce. Z nich pak tvoří, vyrábí a pečou například štrůdly.
Z jablek také sušíme křížaly, vyrábíme tiskátka nebo je
zkoumáme pod lupou či mikroskopem.

Podzimní tvoření
Sběr přírodnin v podzimním období je oblíbenou činností našich dětí. S dětmi se vydáváme na vycházky do okolí
školky, ale hlavně především do pohádkového lesa. Děti
sbírají listy, kaštany, žaludy, šípky, ořechy a šišky, ze kterých
pak vyrábí podzimní dekoraci a truhlíčky, které nám zdobí
naší školku. Děkujeme také rodičům, kteří donesli do školky
dýně na halloweenské dlabání.

Mimoškolní aktivity
Pro děti jsme měly připravené zájmové aktivity - například
bruslení na ledním stadionu v Bílině nebo kroužky v Domu
dětí a mládeže Bílina. Bohužel se kvůli opatřením nemůžeme v této době žádných takových akcí zúčastnit. Doufáme
a věříme, že si to na jaře vynahradíme.
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JSDH Hrobčice
je v plné síle
Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Hrobčic aktivně vyjíždí k zásahům.
V letošním roce se podílela
celkem na 24 výjezdech.
Jednalo se o požáry, ale také o technické pomoci jako odstranění nebezpečných stromů, likvidace vos a sršňů
nebo odstranění nebezpečných konstrukcí budov.
V současné době se výjezdová jednotka skládá z 12 členů plně vybavených pro jakýkoliv zásah v naší obci.
Akceschopnost jednotky zajišťují tři
výjezdová vozidla. Cisternová automobilová stříkačka TATRA T815 CAS
32, která je vybavena lafetovou proudnicí a předním navijákem o tažné síle
10 tun. Ve své nástavbě kromě základního požárního vybavení veze také
motorovou pilu STIHL, kalové čerpadlo HECHT a plovoucí čerpadlo Pavliš
& Hartman. Technický automobil Ford
Transit vybavený prostředky pro technické zásahy a vysokotlakým čerpadlem pro rychlý požární útok Nilfisk
Alto. Třetím vozidlem je TATRA T148
PP27 pracovní plošina pro práce ve
výšce až do 27 m nad zemí.
V hasičské zbrojnici probíhají dokončovací práce a pracuje se na dokončení zázemí pro hasiče. Byla zřízena
a vybavena šatna a zasedací místnost
pro školení a schůze hasičů obce.
Za JSDH Hrobčice: Ing. Jaroslav Pilný

Informace nejen z hrobčické radnice
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Enduro Hrobčice
Letošní rok neboli sezónu 2020 jsme
jako obvykle začali jarním soustředěním,
tentokrát v západočeském Drmoulu
u Mariánských Lázní.
Bohužel kvůli pandemii Covid-19 jsme sezónu začali až
v půlce června, kdy se jel první závod. Do té doby příprava
probíhala spíše individuálně a bohužel některé z nás vyřadilo i zranění během tréninku. Bohužel všechny seriály
závodů endura a crosscountry se nedokončily kvůli druhé
vlně pandemie a bohužel nám nebylo umožněno uspořádat plánované závody. Dohromady se odjelo dost závodů,
ale spíše pořádané jednotlivými kluby, nikoliv Autoklubem
ČR, tudíž jsme nikdo nedosáhl žádného celkového výsledku, ale na klubových závodech jsme pravidelně dojížděli
na stupni vítězů. Teď už je před námi jen zimní příprava
na sezónu 2021 a doufáme, že už si konečně pořádně zazávodíme. Tímto bych asi ukončil smolnou sezónu 2020,
popřál všem pevné nervy a hodně zdraví v těchto chvílích.
Děkujeme všem fanouškům za podporu a především děkujeme obci Hrobčice za podporu a vzájemnou spolupráci.
Za Enduro Hrobčice: Radek Bučina ml.
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Výročí fotbalu v Hrobčicích
Letos slavíme 65 let fotbalu v Hrobčicích.
Připadl mi nelehký úkol seznámit Vás s historií našeho fotbalu. Omlouvám se předem
za případné drobné nesrovnalosti, protože
všechny příspěvky znám pouze z vyprávění
lidí, kteří v současné době již nežijí a od dosud žijících pamětníků.
Takže od začátku. První fotbal se začal hrát v Mirošovicích.
Máme zachovanou fotku z roku 1949. Hřiště se nacházelo v prostoru, kde byly později vybudovány silážní jámy.
Do Hrobčic se přestěhoval fotbal v roce 1955. První hřiště
bylo za Syčivkou v poli na Razice, které ale nevyhovovalo
pro neustálou přílišnou vlhkost. Proto tehdejší STS Hrobčice uvolnilo zkušební polygon, kde se zkoušely opravené zemědělské stroje a tam bylo vybudováno hřiště, které slouží dodnes. Svépomocí byly postaveny kabiny, které
také po rekonstrukci slouží dodnes. Kdo sponzoroval fotbal
v Hrobčicích? STS Hrobčice, Státní statek Hrobčice, Aterm
Hrobčice a v současné době je to Obec Hrobčice. Největší krizi prodělal náš fotbal po roce 1990, kdy z původního
mužstva zůstalo jen 5 hráčů. Tehdejší starosta přišel s dotazem, jestli ještě budeme hrát v Hrobčicích fotbal. Jinak prý

hřiště rozprodá na stavební parcely. Během dvou měsíců
se nám podařilo fotbal udržet. Postavil se nový mančaft
a kdo měl dvě nohy a chuť, tak hrál. Můžu s hrdostí prohlásit, že jsme nikdy nespadli do 4. třídy. K mládežnickému
fotbalu. V historii byla založena třikrát družstva žáků a to
poprvé v šedesátých letech, podruhé v roce 1985 a naposledy v roce 2014. Bohužel, vždy po několika letech musela
soutěž končit pro nedostatek hráčů. V současné době hrajeme v soutěži starších a mladších přípravek. K mužstvu dospělých. Většinou přicházeli do Hrobčic fotbalisté, kteří byli
za zenitem výkonnosti a bez většího zájmu o dění. V současné době došlo k přebudování mužstva, kdy dostávají
příležitost kluci mladší dvaceti let, většinou se jedná o naše
bývalé žáky. A je to znát. Začalo se hrát systémem jeden
za všechny, všichni za jednoho a společně za Hrobčice.
Závěrem si dovolím připomenout několik lidí, bez kterých
by asi fotbal v Hrobčicích nebyl: Matouš, Havelec, Hrůnek,
Lehký, Valjent, Kohout, Takáč, Pokorný, Houdek, Kovařík,
Takacz, Kovářík, Bučina, Holtsche, Karásek, Komárek, Toman, Nedbálek, Mikšíček a další, kteří se na tento seznam
nedostali a kterým se tímto omlouvám.

1966
Ještě jednou chci poděkovat výše uvedeným sponzorům za podporu našeho fotbalu a současnému vedení FK
za jeho práci.
Za FK Hrobčice Josef Komárek
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Pozvánka

9. ročník
ČERVENO-ÚJEZDSKÝ
MASOPUST
20. 2. 2021 | 13.00 hodin
Červený Újezd

Veselý venkov, z.s.

„Sv. Václav víno chrání,
po něm bude vinobraní.“
Podzim a zima v obraze tradic,
zvyků a obyčejů
Svatováclavské slavnosti – sv .Václav byl první mezi zemskými patrony, neboť pocházel z vládnoucího rodu Přemyslovců. Zajímavostí je, že po třicetileté válce, v rámci rekatolizace, církev slavnosti sv. Václava potlačila ve jménu
světce barokní doby – Jana Nepomuckého. Ten byl symbolem pevnosti víry, zatímco sv. Václav byl vzpomínkou
na českou národní velikost a slávu. A to se v době habsburské vlády nehodilo.
Sv. Václav byl v lidovém povědomí patronem „babího léta“,
dozvukem léta, staročeského „poletí“.
Dušičky – zkracují se dny, holé stromy a šedé nebe jako by
vybízely ke vzpomínce na zemřelé. Hroby mrtvých se zdobily speciálním pečivem. Pekl se nadívaný chléb, bochánky,
věnečky apod., souhrnně nazývané „dušičky“. Též se konaly
kolední obchůzky, říkalo se „chodit po rohlíkách“. Dnes vnímáme „dušičky“ jako svátek ticha.
Sv. Martin – (11. 11.) pocházel z Panonie, z rodiny římského vojáka. Šířil křesťanství a založil ve Francii první klášter.
V r. 371 byl zvolen biskupem v Toursu. Dle legendy daroval polovinu svého pláště nahému žebrákovi. Po té se mu
ve snu zjevil Kristus oděný v jeho plášti. Martin se nechal
pokřtít a stal se patronem vojáků, koní, pastýřů, žebráků
a hus. Bývá zobrazován jako biskup na bílém koni s husou
v ruce, který podává svůj plášť žebrákovi.
Sv. Kateřina – (25. 11. ) patronka žen a dívek. Kateřinské
hody uzavírají cyklus posvícenských slavností. V lidové tradici poslední příležitost k zábavám před nastávajícím adventem.
Sv. Ondřej – (30. 11.) je církevním patronem šťastných svateb, dokonce podle lidové víry patronem nevěst. „Sv. milý

Spolku "VESELÝ VENKOV" se
podařilo obhájit stávající ocenění
pro Červeno-Újezdský masopust "KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt"
v kategorii – zážitek – a tak
prodloužit jeho trvání až do roku
2022.

Ondřeji, prosím tebe potají, ať se mi ve snu zjeví ten, jež
za muže mi přisouzen.„
Advent – přípravné období Vánoc.
První adventní věnec – v r. 1838 v Hamburku jej teolog
J. H. Wichern pověsil na dveře tamějšího sirotčince
První adventní kalendář – v r. 1908 v Mnichově
Tři králové – (6. 1.) od dob třicetileté války (1618–1648) se
píší na dveře domů počáteční iniciály jmen tří králů, kteří se
přišli do judského Betléma poklonit Ježíši. Caspar (Kašpar),
Melichar, Baltazar.
Za spolek VESELÝ VENKOV: Soňa Jermanová
Zdroj: Obyčeje a slavnosti v lidové kultuře. Český lidový
a církevní rok. Abeceda Vánoc.
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Jubilanti
hrobčicka
V měsíci květnu
až listopadu oslavili svá
životní jubilea:
(řazeno abecedně)

Aubrechtová Věra (4)
Brožková Zdeňka
Celjak Zbyněk † 1. 11. 2020
Čížková Hana
Deimlingová Terezie
Dušek Pavel (1)
Gärtner Stanislav
Havelcová Hana (5)
Hron Jaroslav
Jonáš Štefan (6)
Jůza Karel (7)
Kaplan Josef (8)
Kohlertová Hana (9)
Koš Vladimír (10)
Kotěborský Zdeněk

Kovaříková Věra (11)
Král František (12)
Lehká Blažena (13)
Magalyas Mykola (2)
Magalyas Olena (2)
Mrkvička Miroslav (14)
Očko Milan (15)
Patera Slavomír
Pilný Miloslav (16)
Piskorová Zlata (17)
Růžička Oldřich
Stuchlý Karel
Tejmlová Květa (3)
Uhlířová Daniela
Vejlupková Stanislava

Oslava životního
jubilea:
Oslavenci ve věku - 50, 55, 60 let
– písemné blahopřání
Oslavenci ve věku – 65, 70, 75, 80 let a poté
každý další rok životního jubilea – dárkový
koš předaný starostkou nebo místostarostkou
obce a písemné blahopřání

Plán kulturních akcí 2020
Všechny kulturní akce, které byly do konce roku
naplánovány jsou z důvodu současné koronavirové
situace zrušeny. Děkujeme za pochopení.

Mikulášské putování
V pondělí 30. listopadu se konala na Hrobčicku akce s názvem „Mikulášské putování“ ve spolupráci s Divadlem V Pytli
Petra Stolaře, při kterém sv. Mikuláš se svou družinou a nadílkou projel všechny naše obce tj. Hrobčice, Chouč, Mirošovice, Tvrdín, Mrzlice, Mukov, Červený Újezd, Razice a Kučlín
a rozsvítil i všechny vánoční stromečky. Nechyběli andělé

www.hrobcice.cz

jako doprovod, čertovská garda jako dozor a nutno dodat, že
strážců pekla bylo letos obzvlášť hodně. V každé obci obdaroval Mikuláš všechny přítomné děti sladkou odměnou v podobě adventního kalendáře. Doufáme, že příště se již potkáme
za lepších podmínek při našich pravidelných setkáních. K této
variantě spojení dvou každoročních akcí Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášské besídky jsme přistoupili z důvodu
současné koronavirové situace a aktuálních opatření.

