Zpravodaj
obce Roprachtice č. 4/2019
říjen - prosinec 2019

VÝZNAMNÉ AKCE UPLYNULÉHO OBDOBÍ
SHROMÁŽDĚNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 101. VÝROČÍ REPUBLIKY
Dne 28. října odpoledne se uskutečnilo slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 101.
výročí vzniku naší republiky. Na programu byl projev starosty obce zaměřený na zásadní
význam vzniku republiky a
vzpomínka na oběti z naší obce,
jejichž jména jsou zvěčněna na
pomníku obětem obou světových
válek. Následovalo položení kytice
a společné zazpívání státní hymny.

Kladení kytice
Celkový pohled

Atmosféru období vzniku republiky navodila účast členů Spolku vojenské historie
z Vysokého nad Jizerou, kteří byli ve stejnokrojích prvorepublikových vojáků, policistů a
sokolském kroji.
Zastupitelstvo děkuje tímto občanům za účast na tomto shromáždění.
REKONSTRUKCE SILNICE
S velikou úlevou můžeme konstatovat, že rekonstrukce silnice č. 290, která prochází celou
naší obcí je takřka u konce. Uzavírka trvala velmi dlouho a průjezdnost obcí byla komplikovaná.
Obyvatelům bydlícím podél celé délky silnice komplikovala život nejen při příjezdu ke svým
domům, ale obtěžovala ještě vysokou prašností a hlukem.

Na průběh rekonstrukce neměla obec prakticky žádný přímý vliv, protože rekonstrukci
prováděla Krajská správa silnic Libereckého kraje, která je vlastníkem této komunikace. Přesto
v průběhu rekonstrukce často zasahoval starosta obce při komplikacích, které kolidovaly se
zájmy obce nebo se dotýkaly práv vlastníků objektů sousedících s komunikací. Přístup
pracovníků firem, které rekonstrukci prováděly byl seriózní a prakticky všechny připomínky a
požadavky byly vyřešeny.
Společným úsilím Zemědělského družstva a obce se
podařilo využít vyfrézovaného materiálu k úpravě
komunikace od kostela k mýtu. Tato komunikace byla
hojně využívána. Na jaře však bude nutno komunikaci
opravit. Vznikají tam výtluky, ale po opravě by mohla
sloužit lépe než původní neupravená polní cesta.
Při provádění prací se podařilo v dolní části obce, na
okraji silnice znovu osadit původní patník s letopočtem
1858, tedy dobou vzniku silnice.

Rodina Roubalových umístila na
propusti u svého pozemku desku
s letopočtem 2019. Za tuto iniciativu
jim děkujeme.
Poděkování za pochopení a trpělivost patří všem našim občanům a zejména majitelům
nemovitostí, kteří byli rekonstrukcí nějakým způsobem omezováni při využívání svých
nemovitostí.
ZNAK A VLAJKA OBCE OFICIÁLNÍ
Před uzávěrkou tohoto čísla jsme dostali snímek
ze slavnostního předání oficiálních dokumentů
ke znaku a vlajce naší obce.
Dokumenty
převzal na slavnostním předání v odpoledních
hodinách
dne
25.11.2019
v prostorách
Parlamentu ČR starosta obce Zdeněk Petřina a
místostarosta obce Jiří Hloušek. Dokumenty
předával předseda Parlamentu ČR Radek
Vondráček.
V příštím čísle Zpravodaje přineseme
podrobnější informace o slavnostním předání a
současně i informace o používání znaku a vlajky
obce.
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí spoluobčané,
celé léto ovlivňovalo sucho, a tak jsme všichni s velkými obavami sledovali, zda dosavadní
vodní zdroje vystačí po celé období. Již od počátku obci pomáhalo přečerpávání vody ze zdroje
zemědělského družstva. Tato „výpomoc“ byla významná a jsme za ni Zemědělskému družstvu
velmi vděčni.
NEDOSTATEK VODY ZŮSTÁVÁ NEJVĚTŠÍM PROBLÉMEM OBCE – proto ŠETŘME VODOU!
Stále se ještě nepodařilo získat úplné podklady pro zahájení stavebního řízení na stavbu
vodojemu. Přesto však jednání s dodavatelem projektu výrazně pokročila, když některé návrhy
z naší strany byly projektantem akceptovány. Nyní, na podzim, byla zaměřena trasa a bylo
započato s kácením náletových dřevin na trase pokládky vodovodních trubek. Po vydání
stavebního povolení přikročíme neprodleně k zahájení stavby vodojemu a jeho napojení do
vodovodního řadu.
Další oblastí, kam koncentrujeme prioritně naše úsilí, je likvidace domovního odpadu a jeho
důsledné třídění. Při pouhém nahlédnutí do obou kontejnerů na odpady je zjevné, že odpad
není tříděn tak, jak by tříděn měl být. Důsledkem toho jsou vysoké náklady na likvidaci
netříděného - směsného domovního odpadu.
O rekonstrukci silnice č. 290 informujeme v jiném článku, a tak pouze přání, aby provedená
rekonstrukce vydržela dalších nejméně 150 let.
Za významnou událost považujeme setkání u příležitosti 101. výročí naší republiky, které se
konalo 28.10. u pomníků obětí obou světových válek, a o kterém se zmiňujeme na titulní
straně.
Protože je obec již vlastníkem hřbitova, chceme v dohledné budoucnosti nahradit stávající
vstupní branky na hřbitov brankami novými. Touto investicí chceme přispět ke kultivaci
hřbitova a jeho okolí. Zatím byly položeny panely pod kontejner a nádoby na odpadky. Práce
provedené Obecním úřadem a Roprachtickým okrašlovacím spolkem jistě přispěly
k důstojnějšímu průběhu období tzv. Dušiček.
A jak jste si jistě všimli, Zpravodaj dostal novou úpravu – v záhlaví je znak obce. Oficiálního
převzetí znaku obce se dne 25. listopadu zúčastnili starosta obce Zdeněk Petřina a
místostarosta obce Jiří Hloušek. Od nynějška můžeme oficiálně znak používat. Pravidla pro
používání znaku obce budou k nahlédnutí na obecním úřadě a webových stránkách obce.
Zastupitelstvo obce se obrací na občany, kteří mají nějaké náměty či připomínky
k záležitostem obce, a žádá je, aby je přednesli nejen na veřejných zasedáních zastupitelstva,
ale informovali nás v úřední hodiny na obecním úřadě a my rádi jejich názory zveřejníme
v našem Zpravodaji.
ZASTUPITELÉ OBCE
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PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH OD PROSINCE 2019 DO ÚNORA 2020
1.12. Adventní koncert v kostele Nejsvětější trojice od 15,00 hod. – pořádá Orchestr přátel
Waldorfské školy pod vedením Pavla Kraťuka
7.12. Rozsvícení vánočního stromku od 17,00 hod., hraje Konverze band a na sále vystoupení
sboru Hlas z Nové Paky – pořádá TJ Sokol
8.12. Dílničky od 13,00 hod., Vánoční tvoření – pořádá TJ Sokol
26.12. (Ne)věrné manželky – od 19,30 hod. – pořádá Divadelní spolek ve spolupráci s TJ Sokol
27.12. Posezení pro důchodce s programem – na sále, zveme důchodce i nedůchodce (do
20.12. je nutno se přihlásit) – pořádá TJ Sokol
31.12. Silvestr U Tichánků – pořádá TJ Sokol
LEDEN Hasičský ples – pořádá SHD
Dětský karneval – pořádá SDH
ÚNOR Ples Českého červeného kříže – pořádá ČČK
29.2. Maškarní bál – pořádá TJ Sokol

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI JUBILANTI:
Kopalová Jaroslava - 89 let
Pacholíková Věra - 81 let
Hanuš Václav - 81 let
Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně radosti ze života.

Vzpomínka na vzácného člověka
Dne 2. listopadu, v dušičkový čas, zemřel pan Josef Nosek, mistr kolářský, držitel ocenění
Nositel tradice lidových řemesel.
Opustil svou dílnu, ale ta opuštěná
nezůstala. A tak až si tam půjdeme
objednat násadu, hrábě nebo i sáňky
„noskovky“,
určitě
na
něho
vzpomeneme. Na jeho prostou
moudrost, na kterou si nehrál, ale takový
byl. Na jeho upřímnost a ochotu si
popovídat o časech minulých i
současných.
A až vezmeme do ruky jeho hrábě, či
posadíme sebe, děti nebo vnoučata na
jeho sáňky, pohlaďme to dřevo, které
prošlo jeho pracovitýma rukama.
Děkujeme…
4

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Roprachtice
konané dne 6. září 2019 v hospodě U Tichánků
1. Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 19:45 starostou obce p. Zdeňkem Petřinou. Starosta konstatoval, že
je přítomno 6 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1. Zahájení
2. Změna Územního plánu č. 3
3. Rozpočtové opatření č. 3/2019
4. Záměr zřízení věcného břemene na p.č. 516 a 517
5. Poskytnutí dotace MR Pojizeří
6. Finanční dar hudební skupině Konverze band
7. Informace o činnosti obce
8. Diskuze
9. Usnesení
10. Závěr
Návrh nebyl dále doplněn a byl schválen všemi 6ti hlasy.
2. Změna Územního plánu č. 3
Starosta obce seznámil přítomné se změnou územního plánu č. 3. Zastupitelstvo obce
Roprachtice rozhoduje o námitce č.1 takto: „Námitka nevyvolala úpravu dokumentace návrhu
změny č. 3 Územního plánu Roprachtice“. Odůvodnění rozhodnutí je uvedeno v odůvodnění
územního plánu.
Zastupitelstvo obce Roprachtice bere na vědomí vyhodnocení připomínek. Vyhodnocení
připomínek je uvedeno v odůvodnění územního plánu.
Po ověření, že změna č. 3 územního plánu Roprachtice není v rozporu s Politikou územního
rozvoje České republiky ve znění aktualizace č.1, s vydáním Zásadami územního rozvoje
Libereckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu
Libereckého kraje a dále, že nebyly řešeny žádné rozpory.
Změna Územního plánu č. 3 byla schválena všemi 6ti hlasy.
3. Rozpočtové opatření č. 3/2019
Radka Pacholíková seznámila přítomné s navrhovaným rozpočtovým opatřením č. 3/2019
(rozpočtové opatření je dostupné na webových stránkách obce).
Rozpočtové opatření č. 3/2019 bylo schváleno 6ti hlasy.
4. Záměr zřízení věcného břemene na p.č. 516 a 517
Starosta přítomné seznámil s faktem, že převod hřbitova a přilehlé parcely byl dokončen a
v katastru již obec figuruje jako vlastník. Dodatečně navrhuje schválení věcného břemena
týkající se těchto pozemků a vyplývajícího ze smlouvy o darování. Věcné břemeno zajišťuje
přístup církve ke kostelu.
Zřízení věcného břemene na p.č. 516 a 517 bylo schváleno všemi 6ti hlasy.
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5. Poskytnutí dotace MR Pojizeří
Starosta obce navrhuje udělit dotaci MR Pojizeří ve výši 58.345,- Kč. Tato dotace bude využita
na koupi sypače v celkové hodnotě 114.345,- Kč. Tento sypač bude následně využíván obcí
Roprachtice v zimních měsících k údržbě místních komunikací.
Poskytnutí dotace MR Pojizeří ve výši 58.345,- Kč bylo schváleno všemi 6ti hlasy.
6. Finanční dar hudební skupině Konverze band
Starosta obce navrhuje udělit finanční dar ve výši 5 tis Kč hudební skupině Konverze Band.
Skupina letos v hospodě U Tichánků oslavila své výročí, její členové hrávají mimo jiné také při
příležitosti Štědrovečerní mše, a to zdarma.
Finanční dar hudební skupině Konverze band ve výši 5tis. Kč bylo schváleno všemi 6ti hlasy.
7. Informace o činnosti obce
Silnice – starosta poděkoval družstvu, Lubošovi Kučerovi, že bylo možné zprovoznit cestu ke
Škodějovu. V úterý starosta mluvil se stavbyvedoucím – termíny stíhají, propusti jsou již
zaasfaltované, pracuje se u zastávek. Finálně dělají o 3 propusti více. Balená – povrch, by měl
být pokládán v půlce října cca.
Voda – starosta poděkoval družstvu za výpomoc během léta, pramen u Ráje je v podstatě
suchý, voda nepřitéká, denně se přečerpává. Projekt je v řešení, doufáme, že příští rok se nám
podaří realizace.
Oprava mostu Na Mejtě – starosta se účastnil veřejného zasedání v Poniklé, provizorní most
nebude (náklady by byly 5 mil. Kč, což kraj zamítal. Problém je také železnice, výstavba by
trvala 2 roky. Takto by mělo být zavřené 8 měsíců. Realizace nebude příští rok, protože kraj
nemá peníze. Objízdná trasa bude přes Jablonec nad Jiz. Autobusy budou pravděpodobně
zajíždět do Roprachtic a budou odjíždět zase na Vysoké. Obec by chtěla opravit silnici k Jánu
obdobně jako silnici na Škodějov.
8. Diskuze
Starosta přítomné pozval na sobotní hasičskou soutěž.
Radka Pacholíková vyzvala přítomné, aby uhradili poplatky za vodu a odpady, pokud tak ještě
neučinili.
P. Hubař poděkoval panu Hermannovi za pasportizaci obecních cest, kterou nám dal
k dispozici pro obecní účely. Dále informoval, že cesty na hořením konci obce by do začátku
podzimu měly být opravené – ty úseky, kde roste tráva skrz asfalt.
Starosta poděkoval okrašlovacímu spolku za práci na hřbitově – podél zdi byla provedena
údržba, jsou zakoupeny nové popelnice, které budou výhledově umístěny na hřbitov s popisky,
byl opraven kohoutek u vody. Obec plánuje také nové branky. Dále informoval přítomné o
prořezu stromů okolo pomníku. Další záměr s pomníkem – budou obnovena písmena, opraven
řetěz.
Luboš Kučera informoval, že družstvo má vody dostatek a je pro občany nadále k dispozici. A
vznesl dva dotazy, na které odpověděl starosta obce:
V jakém rozsahu bude probíhat oprava mostu Na Mejtě v Poniklé? Zůstanou pilíře a mostovka
bude nová z železobetonu. Kameny prošly zátěžovými testy a jsou ve špatném stavu. Most má
nyní kvalifikaci 6. kvalita, na stupnici 1-6 (6 je nejhorší), ale ještě není v havarijním stavu. Nový
most bude širší, na obou stranách budou chodníky. Současný most není chráněná památka,
jeho stáří je cca 150 let.
6

V čem spočívala schvalovaná změna územního plánu? Byly vyhodnocovány žádosti občanů a
obce na provedení změn ve stávajícím územním plánu. Např. žádost obce se týkala nového
vodojemu a jeho napojení na stávající vodovod. Schválení žádostí o změnu parcel na stavební
byla podmíněna změnou již stávající stavební parcely na nestavební (např. úspěšná žádost J.
Čermáka).
9. Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo:
 Změnu Územního plánu č. 3
 Rozpočtové opatření č. 3/2019
 Zřízení věcného břemene na p.č. 516 a 517
 Poskytnutí dotace MR Pojizeří
 Finanční dar hudební skupině Konverze band ve výši 5 tis. Kč
10. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ V NAŠÍ OBCI

TJ SOKOL ROPRACHTICE
Setkání harmonikářů
V sobotu dne 21. září se konalo VI.
setkání harmonikářů a heligonkářů v naší
obci. Tohoto setkání se zúčastnilo 39
účinkujících, z různých míst naší vlasti.
Nejmladší účinkující z naší obce byla
Terezka Petřinová, která hraje již třetím
rokem a účastní se i různých republikových
soutěží.

Roprachtice dále reprezentoval Pepa Šedivý s Juditou
(kteří byli zároveň jako pořadatelé) a Ladislav Kovář.
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Celým odpoledním programem provázel tradičně Jaroslav Křapka. Akce měla hezký průběh
a během lidových písniček se dalo opravdu potvrdit známé rčení „co Čech to muzikant“ i na
místním sále naší hospůdky. Nechyběl ani doprovodný program-poudačka s písničkou, nějaký
ten vtípek a kde se vzal, tu se vzal, na jevišti stál KRAKONOŠ, který přišel pozdravit účinkující a
hosty.

Ráda bych poděkovala sponzorům, díky kterým byly připraveny odměny a občerstvení pro
účinkující: obec Roprachtice, ZD Roprachtice, pan František Hubař, TJ SOKOL, místní ženy.

Děkuji všem zúčastněným za skvělou atmosféru a vynikající pomoc při zajištění a přípravě
této náročné akce.
Věra Nosková
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USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL
Strašidýlka šla spát v sobotu 9.listopadu. Dobrou noc jim přišlo popřát dvacet malých
odvážlivců, kteří se vydali za tmy na cestu po světýlkách i se svým doprovodem.

Děti cestou potkaly MELUZÍNKY, RAŤAFÁKA SE SVÝM PAVOUČKEM, KOSTLIVCE S DUCHEM
A PAVOUČKY SE SVÝMI KAMARÁDY.

Na závěr stezky pro odvážné si mohli ti
nejstatečnější
prolézt
strašidelným
tunelem, kde na ně čekal diplom a
originální odměna.

Těšíme se na další ročník této akce!

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů Roprachtice
Poslední prázdninový víkend proběhlo mistrovství ČR v požárním sportu, které se konalo
v Ústí nad Labem. Členka našeho sboru Eliška Lukešová byla součástí družstva SDH Poniklá a
pomohla jim k získání titulu vicemistryň ČR v požárním sportu.
V sobotu 7. září jsme pořádali na místní hasičské dráze 6. kolo Poháru OSH Semily. Jednalo
se již o 14. ročník Memoriálu Josefa Rybáře. Soutěže se zúčastnilo 17 družstev můžu a 9
družstev žen. Kategorii mužů vyhrál sousední Bozkov. Družstvo našich mužů se umístilo na
krásném druhém místě. Kategorii žen vyhrálo naše družstvo žen. Soutěžilo také družstvo
„Roprachtice maminy“ a ty se umístily na 8. místě. Počasí nám nepřálo a podstatnou část
soutěže propršelo.
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2. místo mužů, Memoriál J.Rybáře 2019

V pondělí 9. září v 16:35hod. byla naše jednotka povolána k výjezdu. Jednalo se o technickou
pomoc odstranění stromu z komunikace (blízko „Koziny“). Při příjezdu na místo zásahu bylo
průzkumem zjištěno, že se jedná o nahnilý strom, který je lehce nakloněný do profilu vozovky.
Po domluvě s KOPIS (operační středisko) bylo rozhodnuto nezasahovat a vyčkat příjezdu
jednotky HZS LK stanice Jilemnice. Po provedení průzkumu profesionální jednotkou bylo
rozhodnuto, že strom nepředstavuje žádné nebezpečí a odřezán nebude. Jednotky proto
nezasahovaly a následně se vrátily zpět na základnu. Výjezdu se účastnil: Hloušek Jiří, Janata
Milan, Kučera Aleš a Šimůnek Ota.
V sobotu 14. září se konalo poslední kolo Poháru OSH Semily a zároveň vyhlášení celého
ročníku 2019. Již tradičně se soutěžní družstva sjela do Škodějova. Družstvo našich mužů
v tomto kole skončilo na 9. místě, družstvo žen na 4. místě a družstvo „maminy“ na 8. místě.
Celkové výsledky 27. ročníku Poháru OSH Semily 2019
MUŽI
1. místo
Bozkov „A“
90 bodů
1. místo
2. místo
Škodějov „A“ 85 bodů
2. místo
3. místo
Želechy
77 bodů
3. místo
4. místo
Roprachtice 73 bodů
4. místo
5. místo
Libštát
69 bodů
5. místo
Družstvo našich žen se umístilo celkově na 6. místě.

ŽENY
Bozkov „A“
Želechy
Tuhaň
Bozkov „B“
Škodějov

53 bodů
50 bodů
46 bodů
36 bodů
32 bodů

V sobotu 21. září jsme ukončili soutěžní sezónu na soutěži ve Víchové nad Jizerou.
V letošní sezóně se družstvo mužů zúčastnilo celkem 12 soutěží a družstvo žen 5.
V pondělí 30. září v 23:49hod. byla naše jednotka povolána k výjezdu. Jednalo se o
odstranění stromu z komunikace (nad „Kočárkovým lomem“). Jednotka spolupracovala
s jednotkou HZS LK stanice Jilemnice. Výjezdu se účastnil: Čermák Jiří, Hloušek Jiří, Janata
Milan a Šimůnek Ota.
10

V sobotu 2. listopadu zemřel bratr Josef Nosek. Poslední rozloučení se uskutečnilo v kostele
Nejsvatější trojice v Roprachticích za přítomnosti zástupců našeho sboru.
V pátek 15. listopadu proběhlo setkání zasloužilých hasičů a zasloužilých funkcionářů, které
se uskutečnilo v Mašově. Náš sbor zastupoval Jiří Hloušek st. a Bohumil Farský.
V neděli 17. listopadu jsme na 10. výročí otevření rozhledny U borovice zajišťovali
občerstvení.
V pátek 6. prosince od 18:00hod. proběhne v budově ZD výroční schůze sboru.

Mladí hasiči
Prázdniny nám utekly jako voda a ke konci srpna je čas se vrátit do tréninkového tempa.
Hned druhý zářijový víkend v neděli nás čeká soutěž v Chuchelně – požární útok a část
branného závodu – lano, uzle a topografie. U obou družstev dochází k malému zaváhání u
útoku, ale vše dohání bezchybnou brannou částí. Výsledek 6. místo mladší a 5. místo starší.
Jen z této soutěže máme bohužel jednoho zraněného. Barunka Šimůnková si poranila ruku a
na týden dostává sádru.
Naštěstí pro nás je do dalších závodů v pořádku. Ty proběhly v sobotu 5. 10. v Jablonečku.
Tady naše hlídky o 5 dětech obchazí v rámci přípravy na hlavní závod všestrannosti všechna
stanoviště: střelba, zdravověda, uzle, překonání lana, požární ochrana a topografie. Nejvíce
záleží na počtu trestných bodů.
Po závodech v Chuchelně se
naše starší družstvo drží na
nádherném druhém místě
celkově v Soptíkově poháru.
Ale boj o medaile mezi čtyřmi
týmy: Jabloneček, Roprachtice,
Semily a Bozkov je neúprosný a
těžký.
Výborné
výsledky
mladších i starších, 5. místo
bohužel starší tým odsouvá na
celkové 4. místo, ale i to je
úžasné a na parádní pochvalu.
Požární útok dětí v Chuchelně
Hlavní závod hasičské všestrannosti probíhal o našem posvícení 12. 10. v Čisté u Horek.
Startují 2 hlídky mladší a 2 starší. Bojovný výkon jim nechybí, ale chybičky se tady dostavily.
Ale výsledek je pro nás ohromující. Starší 2. místo (skvěle běželi) a 24. místo a mladší 9.
místo a 29. ze 49 týmů. Máme z dětiček radost!
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O týden později, 19. 10. nás čeká v Košťálově slavnostní vyhlášení Soptíka. Jedeme si to užít,
protože letošní výkony dětí byly skvělé. Mladší i starší končí na celkovém 4. místě a v Králi
útoků na 6. místě starší a 8.
místě mladší. Dobroty a
poháry jsou dětem za
odměnu.
Závodní sezona skončila,
ale k podzimu patří ještě
jedna naše tradiční akce pro
všechny DRAKIÁDA. Tu
vyhlašujeme
ještě
za
pěkného počasí 23. 10. ve
středu. I ti nahoře nás mají
rádi a krásně fouká a u
Ručiček si užíváme krásné
podzimní odpoledne s draky
nad hlavou a perníkem a
čajem na zemi.
Ze slavnostního vyhlášení Soptíka v Košťálově
dobroty a poháry jsou dětem za odměnu

Opět musím zmínit práci mého manžela Milana, syna Fandy, bez kterých by to nefungovalo.
Zkušenou práci na fyzičce dětí Radka Čumy a nedílnou pomoc Evy Havlíčkové, Radky Hlouškové
a starosty Zdeňka Petřiny.
Lada Lukešová

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Konec srpna patří tradičně výletu
ČČK po krásách naší České republiky.
Letos bylo vše od začátku jinak. Na
výlet se přihlásilo 72 lidí, a tak přes
pana Jiřího Ráže (náš dvorní
autobusový šofér) objednáváme hned
dva autobusy, velký a malý. Oprava
silnice v naší vesničce je v plném
proudu, a tak 24. 8. v 6 hodin ráno
čeká část účastníků na zastávce u
Stanislava a část u Ručiček. Velitel kou
malého autobusu se stává Milenka
Nosková a velkého Lada Lukešová.
Vyrážíme na Želivku–Vodní dílo Švihov
Vodní dílo Švihov

12

Před 9.hodinou jsme na místě, čeká nás návštěva Vodního domu Hulice a komentovaná
prohlídka přehrady, která zásobuje pitnou vodou Prahu a je proto přísně zabezpečena. U
Vodního domu si to užívají hlavně malé děti, které se svlékají a čachtají se v různých uměle
vytvořených vodních potůčcích, stružkách a vodotryscích. Ale i dospělí se dozvídají zajímavé
informace o výstavbě přehrady a vodním i podvodním světě.
Před obědem přejíždíme do 8 km vzdáleného
Trhového Štěpánova, kde nám ve dvou
hospůdkách uvařili hovězí vývar, svíčkovou a
pivínko. Posilněni pokračujeme do Prahy do
Botanické zahrady v Troje, kde máme
připravenou komentovanou prohlídku skleníku
Fata Morgana. Celá naše tlupa se rozdělila do 4
skupin, abychom si mohli všichni vychutnat krásu
a zajímavost zde rostoucích květin. Pak už
následuje rozchod, někdo se ještě toulá po
botanické zahradě, jiní po zámeckém parku, nebo
Před vchodem do Faty Morgany
si v poklidu posedí ve venkovní zahradní restauraci.
Domů se vracíme ve večerních hodinách procházkou od Ručiček, plni nových zážitků a budeme
se těšit na příště.
Markéta Malíková, Lada Lukešová

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO
Honební společenstvo v tomto čtvrtletí nevyvíjelo žádnou činnost.

MYSLIVECKÝ SPOLEK KOPANINA ROPRACHTICE
V říjnu je žádoucí věnovat se zejména průběžnému odstřelu naší nejhojnější spárkaté zvěře.
Ke konci října bychom měli mít splněnou větší polovinu plánu lovu srn a srnčat. Ponechávat
odstřel na pozdější měsíce není vhodné. Z černé zvěře lovíme selata a lončáky, podle možností
a potřeby snižování stavů také nevodící a slabé bachyně.
Příroda v měsíci listopadu nám jasně ukazuje vrcholící přípravu na nadcházející zimní
období, kdy můžeme připravit zvěř na zdárné překonání období nouze nebo strádání. Proto se
snažíme zvěři předkládat krmivo, ze kterého může asimilovat cukry, které následně přemění
na tolik potřebné tukové zásoby pro překonání zimy. Nezbytné je také předkládání soli. Se
zakládáním sena počkáme až na vyšší sněhovou nadílku. Tradičně v listopadu se koná poslední
leč, která letos vyšla na 16. listopadu.
V prosinci kontrolujeme pravidelně 1x v týdnu krmná zařízení, dokončujeme plán lovu
spárkaté zvěře. Děláme maximum, abychom vše řádně stihli do poloviny prosince a dopřáli
zvěři v období Vánoc klid.
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Myslivecký hospodář vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, evidenci vydaných
povolenek, evidenci o ulovené zvěři a orgánu státní správy podává hlášení o průběhu lovu a
plnění plánů lovu.
Od 1. října do dnešního dne bylo našimi členy spolku uloveno 8 srnců, 9 srn, 16 divokých
prasat a 6 lišek.
Vážení občané, brzy bude další rok za námi. Dovolte mi proto, abych Vám a Vašim rodinám
popřál klidné prožití Vánoc a do nadcházejícího roku mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a
spoustu nejenom krásných mysliveckých zážitků.
Vlastimil Tulach

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROPRACHTICE
Dne 21.6.2019 jsme se zúčastnili
Chovatelského dne v Nové Pace. Kravičky
chození měly naučené z našeho Chovatelského
dne. Mazlíček a Vendulka si se svými vodičkami
Hanou Dobrou a Lenkou Škutovou vedly velmi
dobře a skvěle reprezentovaly naše
Zemědělské družstvo a jeho chov. Stavbou těla
i vemene patřily k nejlepším.
V létě a na podzim máme samozřejmě nejvíce
práce, senážování, sušení sena, sklízení obilí
na zeleno na krmení i zrno, sklízení hrachu,
Tým doprovázející naše kravičky na Chovatelském dni
pelušky a sklízení kukuřice. Jen už druhý rok v Nové Pace
nám nepřeje počasí a velké sucho opět zapříčinilo nedostatek krmení pro naše kravičky.
Situace není vůbec jednoduchá a musíme
se s ní poprat. Velmi důležité pro nás je, že
máme svoji vodu a můžeme tak alespoň
zajistit našemu dobytku dostatečný přísun
vody, jak na pastvě, tak i ve chlévech. Další,
co nám znepříjemňuje hospodaření je
přemnožení černé zvěře, která poškozuje
jak plodiny na orné půdě, tak především
travní porosty, které se tím stávají
neskliditelné. Letošní léto jsme konečně
pořídili sběrač kamení KIVI PEKKA na naše
horské kamenité pole. Došlo k instalaci
ventilátorů do čekárny a dojírny ke snížení
tepelného stresu. I uzávěru silnice jsme ve
spolupráci s obcí nějak zvládli.

Sběrač kamení KIVI PEKKA

Luboš Kučera
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ROPRACHTICKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Náš okrašlovací spolek se v průběhu pozdního léta a podzimu zabýval činnostmi, pro které
byl založen. Dokončili jsme vytřídění knih v obecní knihovně a započali údržbovými pracemi na
hřbitově. Očistili jsme hřbitov od náletových dřevin, provedli odklizení nepořádku pod zídkou
před vchodem do sakristie a přezdění části této zídky. Také jsme položili roury pro odvod části
dešťové vody mimo hřbitov.
Při pracích na odvodnění přezdívání zídky jsme pod nánosem zeminy objevili štětovanou
cestu k sakristii. Štětování je však tak zajímavé, že by při opravě kostela někdy v budoucnosti
mělo/mohlo být obnoveno. Cesta je „štětována“ křemennými říčními valouny, které jsou
kladeny vedle sebe nastojato. Ve spolupráci s panem děkanem Gajdošíkem jsme zajišťovali
čistění okapů na kostele a instalaci okapních svodů na jižní straně kostela.
V průběhu celé doby od založení spolku se zabýváme registrací stavu jednotlivých památek
v obci a přípravou podkladů pro dotace na jejich opravu – záchranu. Máme provedenou
fotodokumentaci všech Božích Muk, soch a křížků, včetně fotodokumentace jejich stavu
v minulosti. Také se nám daří získávat nové informace k historii obce a k tomu příslušných
historických dokumentů. Abychom získali co nejpřesnější informace a podklady,
spolupracujeme s Okresním archivem v Semilech a dalšími odborníky na historii a další obory.
Zatím nejvýznamnějším úspěchem při studování historie obce je nález dokumentu, který
přesně datuje dobu trvání druhého (dřevěného) kostela v Roprachticích, který stál na místě
dnešního kostela od října roku 1533 do roku 1767, resp. 1768. Archivář Biskupství
litoměřického považuje tento nález za senzaci.
Pokud se týká praporu vojenských vysloužilců, o kterém jsme informovali v minulém čísle
Zpravodaje, dovezli jsme ho restaurátorce do Prahy k odbornému posouzení. Před uzávěrkou
tohoto čísla jsme dostali informaci, že zachování výšivek a zakonzervování tohoto praporu by
mělo stát 88.700 Kč. V tuto chvíli prapor není kulturní památkou, a proto není možné požádat
o dotaci na jeho úpravu (zakonzervování).
Aby kniha o historii obce mohla obsahovat všechny dostupné informace, písemné
podklady a fotografie, uvítáme jakékoliv podklady a informace k historii obce.

SRAZ ŠKOLÁKŮ V ROPRACHTICÍCH
Sraz Obecné školy v Roprachticích je velice neobvyklé, avšak všemi milované setkání různých
věkových kategorií žáků, kteří navštěvovali zdejší Obecnou školu.
Tato setkání se konají od roku 2005 každé 2 roky a těší se veliké oblibě. Poslední, v pořadí
již 8. setkání se uskutečnilo 28. září 2019, kde se sešlo 59 bývalých žáků.
Účastníci setkání velmi ocenili, že byli přivítání panem starostou Zdeňkem Petřinou ml.,
velký dík patří Obecnímu úřadu za finanční příspěvek, poděkování patří TJ Sokol Roprachtice
za poskytnuté zázemí a součinnosti při přípravě srazu a zabezpečení provozu v době srazu.
Všem, kdo se na akci podíleli, díky.
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Letošní setkání bylo zaměřeno na naši krásnou obec v Podkrkonoší, naše okolí, dělící hranici
Jizerských hor (Štěpánka). Na zručné ruce našich občanů…
Rodina Noskových, jako jediná v republice vyrábí tradiční sáně, takzvané vlčky, které se
používaly na horách již v 19. století. Je posledním, kdo uchoval jejich původní výrobu. Pan Josef
Nosek za to získal prestižní titul Nositel tradic lidového řemesla. V tradici pokračuje jeho syn
Jan Nosek.
Fotografie z akcí obce účastníkům přiblížily dění v obci. Ti, kteří přijíždí do své rodné vesnice
jen občas, jsou šťastni, že se vrací do živé vesnice a moc za to všem, kteří se na životě podílí,
děkují.
Nejstarší, velmi vitální a milá žákyně, paní Jiřina Burešová, která se na sraz dostavila, oslavila
letos již 94. narozeniny. Nejmladší žák byl Jenda Nosek ml., který navštěvoval zdejší školu poté,
kdy byla na nějakou dobu opět otevřena po roce 1989.
Jenda nám zároveň posloužil jako fotograf a z jeho fotek jsme měli upřímnou radost.
Do budoucna bychom si my, dříve narození, přáli, aby na naše setkání chodili i mladší,
„porevoluční“ ročníky.
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Všichni, kdo se srazů účastní, se těší na 9. setkání žáků Obecné školy v roce 2021.
Alena Černá

17. LISTOPAD NA ROZHLEDNĚ U BOROVICE
Lze říci, že 17. listopad na rozhledně U borovice je již tradičním setkáním lidí, kteří mají
k tomuto místu vztah.

Foto: J. Hejral
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Letošní oslavy „kulatých“ výročí - 80. výročí uzavření vysokých škol, 30. výročí sametové
revoluce a 10. výročí otevření rozhledny proběhly za větrného počasí. Hymnu jsme si zazpívali
se skupinou Střípky ze Semil, posezení při harmonice s Juditou a Pepou zpestřilo občerstvení,
které zajišťovali naši hasiči – samozřejmě nechyběly tradiční sejkory.
Občerstvení s možností posezení u rozehřátých kamen bylo i v obslužném domku u
rozhledny.
Mezi
přítomnými, z nichž
mnozí tam chodí
každoročně, byla i
paní Věra Sůvová,
která
projekt
rozhledny
vypracovala.

Foto. Jiří Tomáš

Nejen pro děti byli po celý den přítomni neúnavní vládcové hor – Krakonoš a Muhu. Letos
poprvé se objevila i víla Izerína. Poděkování patří nejen všem, kteří se na tomto setkání podíleli,
ale také návštěvníkům. A návštěvnická zajímavost nakonec – ze Škodějova snad chodí všichni
obyvatelé! Letos jich přišlo 25!
František Hubař

ZAJÍMAVOSTI Z PŘÍRODY
Rostliny, advent a Vánoce
Tak už tu zase brzy budou – advent a Vánoce. Pokud budeme mít štěstí, tak louky budou
zapadlé sněhem a květinku na nich aby člověk pohledal… Ale i k vánočnímu času některé
rostliny nerozlučně patří, i když ne všechny u nás rostou.
Tak třeba jmelí bílé. To v české přírodě roste – je to stálezelený neopadavý keřík, který žije
jako poloparazit na některých jehličnatých nebo i listnatých stromech. Jeho srdcovitá bílá
semena jsou uložena v lepkavém oplodí (schválně si zkuste jednu bobulku jmelí rozmačkat).
Tato semena roznáší ptáci, kterým oplodí chutná, nestravitelná semena ale zase vyloučí
neporušená a pokud dopadnou na strom, přilepí se na jeho kůru a mohou tam zakořenit.
Zelené listí jmelí má sice schopnost organické látky asimilovat fotosyntézou, ale vodu a
minerály čerpají jeho kořeny ze stromu, do jehož pletiv jsou vrostlé.
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Tento způsob obživy symbolizoval obřad přijímání Kristova těla a krve a proto se snad jmelí
stalo pro křesťany celosvětovým symbolem vánočních svátků. Větvička nad štědrovečerním
stolem má zajistit domu štěstí a požehnání. Symbolem života a ochranným talismanem bylo
jmelí už v předkřesťanském období. Keltové věřili, že jmelí léčí nemoci a odstraňuje
neplodnost lidí i zvířat. Jeho léčebné účinky se ve farmacii využívají dodnes.
Stejně jako u nás jmelí,
je
v Anglii
tradičním
symbolem Vánoc cesmína
ostrolistá.
Je
to
stálezelený keř, jehož
plodem
jsou
drobné
červené peckovice. U nás
roste
v zahradách
a
parcích – první k nám byla
dovezena v roce 1880 na
Sychrov. A jedna drobnost
o cesmíně – (anglicky
Holly) – podle ní byl
nazván Hollywood – tedy
dřevo cesmíny.
Cesmína ostrolistá

Víte, jaká je nejrozšířenější vánoční květina na světě? Pryšec nádherný – tedy vánoční
hvězda. Jde o rostlinu původem z Mexika. Už samotní Mexičané ji pokládali za symbol
betlémské hvězdy. Její červeně zbarvená listová růžice však není květ. Jsou to listeny, které
lákají opylovače na jinak nenápadné žluté kvítky vyrůstající ze středu této listové růžice.

K Vánocům patří určitě i vůně – třeba vanilky, skořice a hřebíčku.
Vanilka je plod tropické orchideje vanilkovníku plocholistého. Má bledě žlutozelené květy
a jeho plodem je až 30 cm dlouhá tobolka, která obsahuje voňavý vanilin. Bohužel vanilkový
cukr, jak ho běžně známe, obsahuje často jen vanilin syntetický.
Zato skořice je zaručeně pravá sušená nebo rozemletá kůra skořicovníku pravého. To je
strom až 15 m vysoký, který pochází z jihovýchodní Asie.
I hřebíčkovec kořenný je strom – vysoký až 10 m. Pochází z Indonésie a voňavé hřebíčky
jsou jeho sušená poupata.
K vánočnímu času patří i oříšky a mandle v misce na stole. Že „buráky“ rostou na podzemnici
olejné je věc docela známá. Podzemnice patří do čeledi bobovitých, stejně jako hrách nebo
fazole. Je jim i podobná. Ale také to je okopanina, jako naše brambory. Původně pochází z jižní
Ameriky. Má žluté květy s krátkou stopkou. Po oplození se stopka prodlužuje a sklání k zemi.
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Tam se „zavrtá“ do půdy do hloubky až 6 cm, kde se pak vyvíjejí 2-6 cm dlouhé nepukavé lusky.
Vyorávají se celé rostliny za 4-7 měsíců po výsevu semen. Vyorané rostliny se ještě dosušují a
lusky se oddělí až po několika týdnech.
S mandlemi je to jednodušší. Jsou to prostě semena z pecek mandloně obecné. Strom
vysoký až 8 m pochází ze střední Asie a daří se mu tam, kde dobře roste i vinná réva. Také u
nás
v Hustopečích
na
Moravě máme unikátní
mandloňový
sad.
V šedesátých
letech
minulého století tam rostlo
na 50 tisíc stromů na 185 ha.
Po pozdějším mnohaletém
úpadku a úbytku se
v současnosti opět sad
udržuje a rozšiřuje. Atrakcí
bývá vždy brzy zjara (od
půlky března), kdy sad
rozkvete růžovými květy.
Na vánočních trzích a
v některých obchodech si
zase můžeme koupit jedlé
kaštany. Jde o plody
kaštanovníku
setého,
stromu příbuznému buku a
dubu. Nemá tedy nic
Plody kaštanovníku v ostnité číšce
společného s jírovcem maďalem,
kterému se všeobecně kaštan říká. Kaštanovník pochází ze Středomoří a Kavkazu. I v Čechách
můžeme obdivovat staré vysázené sady „kaštánky“. Nejstarší kaštánka je u Kamencového
jezera u Chomutova – pochází z roku 1679.
Známá je i kaštánka v Nasavrkách u Chrudimi – ta je z roku 1776. Daleko více kaštanovníku
však roste na Slovensku v Malých Karpatech, kam jej přivezli již staří Římané. Plody
kaštanovníku jsou uloženy v ostnité číšce, konzumují se pečené ve slupce. Semeno je bohaté
na škrob, cukry i bílkoviny. Semena se také melou na kaštanovou mouku - ta je vhodná
k pečení sladkých moučníků, pečiva i chleba. Z kaštanové mouky byl ve Francii kdysi připraven
spolu s medem a karamelem první nugát.
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Největší ozdobou našich domovů o Vánocích je vánoční stromek. Pokud je to smrk uříznutý
krátce před ozdobením a má stojan s dostatkem vody, může vám doma v teple i o Vánocích
(nebo přesněji po Vánocích) začít růst. Jeho rašící výhony tak potěší a provoní váš domov i
krátce po vánočních svátcích.
Ještě připomenutí nakonec - 4.
prosince si nezapomeňte uříznout
třešňové „barborky“.
A pokud vám na Štědrý den vyraší
březová větvička, znamená to prý
pevné zdraví a celoroční dobrou
náladu……
a tu vám všem přeji i já.

Zdena Pacholíková
Výhonky na vánočním stromku

ZAJÍMAVOSTI O POČASÍ V NAŠÍ OBCI
Přehled o dešťových/sněhových srážkách uvádíme v tabulkovém přehledu, ze kterého je
možné srovnávat údaje se stejným obdobím roku uplynulého.
V období do uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje se žádné mimořádné výkyvy počasí
nevyskytly. Po celé léto však bylo velké sucho, které bylo na podzim zmírněno srážkami, které
však nestačily na doplnění pramenišť. Vody je tedy stále málo. Přemnožení kůrovce
(scolytinae) neustává.
Z archivních podkladů pana Vl. Kováře, sahajících až do roku 2000, uvádíme následující
zajímavé informace. Víte, že:
- nejvíce sněhu napadlo v roce 2009 a to 482 cm
- nejvyšší vrstva sněhu – 120 cm - byla v roce 2006
- nejvíce za 1 měsíc napršelo v srpnu 2010, celkem 267,2 mm
- na vodní srážky byl nejbohatší rok 2001, vodní srážky činily 1171 mm?
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Přehledová tabulka vodních srážek v tomto roce (do 25.11.) a porovnání se stejným
obdobím minulého roku. Z přehledu je zřejmé, že listopadové srážky pomohly snížit deficit
podzemních vod.
Měsíc
Leden - březen
Duben – červenec
Srpen – listopad

Rok 2019
162 cm sněhu=324 mm vody
154,7
89,0 – do 24.11.

Rok 2018
64,5 cm sněhu=128 mm vody
209
24

Úhrn vody

567,7

361

Panu Vladislav Kovářovi děkujeme za poskytnutí údajů za dlouhých 20 zpátky.
Z podkladů Vl. Kováře

DĚJINY OBCE, VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI
HISTORIE OBCE V LETECH 1500 -1599
Tak jako v předchozím století, i v toto století nenacházíme příliš písemných nebo jiných
dokladů o historii – nejen obce. Obyvatelé se stali zcela poddanými a podléhali vrchnosti
takřka ve všech věcech svého života.
Abychom pochopili vývoj dějin, uvádíme jména vladařů v 16. století. Do roku 1516 to byl
Vladislav Jagellonský, známý jako Vladislav II. Od roku 1516 Ludvík Jagellonský, který v roce
1526 padl v bitvě u Moháče. Po něm na téměř 300 let nastupuje dynastie Habsburků, která
začíná vládou Ferdinanda I. Habsburského (zeť Vladislava II.). Ferdinand I. Habsburský umírá
v roce 1564. Druhý Habsburk na českém trůnu byl Maxmilián II, kterého v roce 1576 nahrazuje
Rudolf II.
Panství, pod které Roprachtice patřily, vlastnili Jan a Bernart, bratři z Valdštejna až do roku
1511. Dalším majitelem panství v letech 1511 – 1542 byl Jan Svojanovský z Bozkovic. Rod
Smiřických potom vlastnil panství až do roku 1608 a to nejdříve Zikmund Smiřický ze Smiřic
1542 – 1556, dále Jindřich Smiřický ze Smiřic 1557-1568 a posledním byl Zikmund Smiřický na
Skalách (Hrubá Skála) v letech 1569-1608
Významnou historickou událostí, s dopadem na tehdejší katolické země a tedy i země
Koruny české, je Tridentský koncil, který zasedal v letech 1545-1563. Zásadní povinností,
kterou tento koncil zavedl, byla povinnost vést farní matriky narozených, pokřtěných,
oddaných a zemřelých. Tyto farní matriky měli za povinnost vést jednotlivé farnosti. Trvalo to
však na mnohých místech i 50 let, než byly farní matriky sjednoceny. Díky těmto matrikám
můžeme lépe sledovat vývoj dějin obce, a také vysledovat své předky až do doby zavedení
matrik.

22

Pro Roprachtice je významný rok 1533 tím, že byl dokončen nový kostel (rovněž dřevěný),
místo dřevěného kostela, zmiňovaného r. 1352. Kostel z roku 1533 byl v roce 1768 nahrazen
kostelem kamenným. Toto zjištění je písemně potvrzeno jedním ze zápisů prvního stálého
faráře v obci. Tímto farářem byl Franz von Finger, uváděný také jako František de Fingor.
Pokud se týká názvu obce - do roku 1543 se uvádí název Roprechtitze, od roku 1543 po celé
16. století je to potom název Rozprachtitze.
Míry, váhy a měna byly v 16. století natolik nesjednocené, že nejsme schopni určit ty, které
se v Roprachticích používaly.

VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI – ČÁST 1998 - 2004
O OBCI
Od 18.12.1996 do 13.11. 1998 byl starostou obce pan Václav Dobrý. Po volbách v listopadu
1998 se stal starostou pan Ing. Tomáš Franc, a to až do 1.11. 2002. Po něm nastoupil opět pan
Václav Dobrý, který byl starostou obce až do roku voleb v roce 2006.
Uvádíme některé statistické údaje, vztahující se k naší obci. V roce 2001 měla naše obec k
1.březnu 268 obyvatel, z toho 129 mužů a 139 žen. Domů bylo v tomto roce 211, z toho trvale
obydlených 107, k rekreaci 85.
V roce 2004 měla obec 227 obyvatel a 207 domů. Trvale obydlených domů bylo 95 a 112
domů bylo rekreačních.
Rozpočet pro rok 2001 počítal s příjmy ve výši 1,505 mil. Kč a výdaji ve výši 1,741 mil. Kč.
Obec v té době měla nesplacenou část úvěru 418 tis. Kč.
Příjmy obce a z toho navazující rozpočet obce v roce 2002 byly 1,475 mil. Kč, výdaje byly
2,065 mil. Kč. Nesplacená část úvěru byla ve výši 394 tis. Kč.
Cena vody v roce 1999 byla 5,- Kč/m3 cena za likvidaci komunálního odpadu v roce 1999
činila 250,- Kč na osobu, na dítě 100,- Kč. Vodu obec dotovala v uvedených letech značnou
částkou.
Škola v obci byla znovu otevřena pro školní rok 1991-1992 a vyučování skončilo v roce 2003.
po celou dobu ve škole vyučovala učitelka paní Ludmila Jungová z Hrabačova. Ve školním roce
1997-1998 navštěvovalo školu 8 žáků. Po celé období novodobého trvání školy, až konce
školního roku 2002-2003, byla v obci škola pro 1.-3. třídu. V posledním školním roce měla
jednotřídka 3 žáky 1. třídy, 3 žáky 2. třídy a 2 žáky 3. třídy.
Ze školní kroniky (Hlavní matriky) jsme vyčetli, že školu od roku 1886 navštěvovalo celkem
2393 žáků, z toho od roku 1991 do roku 2003 to bylo 48 žáků.
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V roce 1998 bylo vynaloženo 40.000,- Kč na opravu sochy Jana Nepomuckého.
Zajímavostí je, že v roce 2002 bylo zpracováno Posouzení hydrogeologických poměrů
hřbitova na pp.č 516. Toto posouzení má velmi podrobný a dobrý popis složení hornin na
území celé obce.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – počátkem roku, vždy v lednu, se konaly členské schůze. Ročně se také
konalo 6-7 výborových schůzí. V roce 1998 měla organizace 74 členy, v roce 2004 bylo 81
členů. Nejvíce členů bylo koncem roku 2000 a to 87 členů. V roce 2000 byla předsedkyní
zvolena paní Věra Lukešová, která již byla předsedkyní od roku 1996. Od ledna 2001 spadá
naše organizace pod krajskou organizaci v Liberci. Každoročně na přelomu ledna a února se
konal ples ČČK v hospodě U Tichánků. Počty účastníků plesů se pohybovaly od 79 do 122
účastníků a tombola na plesech byla vždy bohatá. Každoročně se naši členové účastnili soutěží
hlídek záchranářů. V jednotlivých letech probíhala školení a doškolování zdravotních sester.
Dne 14.12. bylo zakoupeno 200 příruček první pomoci. Pravidelně byli vyhodnocováni dárci
krve. Dvě z členek byly dárkyněmi kostní dřeně. Tradiční se již staly sběry textilu v termínech
jaro – podzim. Skupina pořádala výlety na zajímavá místa a každoroční pravidelné zájezdy do
divadel. Pravidelná byla také účast na brigádách, a to jak pro obec, tak i pro Zemědělské
družstvo.V roce 2001 dne 10.11. se naši členové účastnili na natáčení silvestrovské estrády na
Barrandově. Od roku 2002 byla novou ředitelkou spolku Semily, se sídlem v Jablonci nad
Jizerou paní Zd. Jabůrková. Dne 19.8.2002 byla organizována sbírka na pomoc při povodních.
Vybráno bylo 40.100 Kč a další hygienické a čistící prostředky, deky atp. Pomoc byla odvezena
do obce Píšťany – mezi Litoměřicemi a Lovosicemi. Odvoz bezplatně zajistili R. Javůrek a Mirek
Václavík a peníze předány starostovi obce – Milanu Šedinovi. Dokumentaci o zničené obci
máme.
Markéta Malíková, Lada Lukešová
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – 1998 - Preventivní prohlídky komínů proběhly v 55
rodinných domech a 37 rekreačních objektech. Dne 6. června pořádal sbor pouťovou zábavu
a druhý den pouť – atrakce pro děti.
Ve dnech 4. a 5. července proběhly oslavy 110. výročí založení SDH Roprachtice. Při této
příležitosti byl uspořádán Sjezd rodáků, probíhala výstava požární techniky a soutěž
v požárním sportu. Byla vydána brožurka Roprachtice – jak šel čas. Ve škole byla uspořádána
výstava z historie a současnosti naší obce. V sobotu večer sbor pořádal country zábavu.
V neděli zahrála Semilská dvanáctka.
Za týden po našich oslavách jsme se zúčastnili výročí 110 let SDH ve Sklenařicích.
Dne 15. srpna se naši muži zúčastnili oslav 125. výročí založení SDH Vysoké nad Jizerou. Při
této příležitosti se konala soutěž, kterou naše družstvo mužů bezkonkurenčně vyhrálo.
V tomto roce byl organizován 2x sběr starého železa. Peníze byly použity na úpravu
hasičského stroje PS 12.
V tomto roce zemřeli členové spolku bratr Bohumil Farský a Antonín Nesvadba.
Rok 1999 - Sbor měl 101 členů, z toho 31 žen, 70 mužů a 13 členů do 18 let.
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Dne 29. května se ve Víchové nad Jizerou uskutečnila okrsková soutěž. Družstvo našich mužů
předvedlo pěkný, a hlavně rychlý požární útok. Útok však měl jeden háček, a to zásadní, nebyla
voda. Ten den naši muži použili novou savici, ve které zůstal po předchozím čištění hadr, který
se dostal do stroje a muži svůj pokus nedokončili.
Bezpečnostní prohlídky byly provedeny v 31 rodinných domech a 34 chalupách. Bylo
zjištěno 5 závad. V jednom případě nebyl umožněn vstup do objektu.
Rok 2000 - V tomto roce měl sbor 98 členů, z toho 70 mužů a 28 žen.
29. dubna se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v Poniklé. S časem 32,50s se naše družstvo
dostalo na první místo spolu s Mříčnou „A“. Pohár byl jen jeden, a protože se již nikomu
nechtělo opakovat útok, rozhodl los, po kterém se naši muži umístili na druhém místě.
V červnu pořádal sbor pouť. V sobotu večer zahrála skupina Konverze band. Druhý den
v neděli odpoledne hrála živá hudba v podání pana Kováře, Bubeníka a Romana Dolenského.
28. srpna se družstvo mužů zúčastnilo krajského kola v požárním sportu, který se konal ve
Dvoře Králové nad Labem. Obsadili zde 8. místo.
V průběhu roku proběhl 2x sběr starého železa a v listopadu bylo postaveno oplocení
hasičské nádrže pod Harcubovými. Také se uskutečnily preventivní prohlídky rodinných domů
a chalup.
Na výroční členské schůzi dne 29.12. byl zvolen starostou sboru Aleš Kučera.
V tomto roce zemřeli členové spolku bratr Fr. Pacholík, L. Vavřich a O. Šimůnek.
Rok 2001 - Od jara probíhala příprava techniky a úklid garáže před začátkem soutěžní sezóny.
Dne 30. 6. muži obsadili druhé místo na okresním kole soutěže v požárním sportu, které se
konalo v Semilech.
Ve dnech 6.-7. října byl uspořádán výlet na hrad Bouzov, poté do Uherského Hradiště do
sklípku a dále se pokračovalo na ubytování. Zájezdu se účastnilo 30 lidí.
V sobotu 13.10. sbor pořádal posvícenskou zábavu, které se zúčastnilo 164 platících.
Rok 2002 - Sbor měl v tomto roce 91 členů, z toho 65 mužů a 26 žen.
SDH pořádal v sobotu 25.5. pouťovou zábavu a v neděli následně pouť. Zábava se
uskutečnila na hřišti u Hospody U Tichánků. Počasí bylo střídavé, neděle propršela a děti měly
na pouť zimu.
Dne 18. 8. se muži zúčastnili okresního kola v požárním sportu, které se konalo v Turnově.
Obsadili zde 2. místo. Výtěžek ze soutěže byl věnován na pomoc oblastem postiženými
povodněmi.
V tomto roce se po několika letech dalo opět dohromady družstvo žen a zúčastnilo se
soutěže ve Škodějově.
Byl organizován sběr starého železa, úklid křoví okolo nádrže, úklid okolo kontejneru.
Výroční valná hromada se konala 14.12. v budově ZD.
V tomto roce zemřel bratr M. Buchar a Zd. Nesvadba.
Rok 2003 - Sbor měl v tomto roce 87 členů, z toho 61 mužů a 26 žen.
Na začátku roku došlo k požáru u chalupy „v tunelu“. Při rekonstrukci chalupy došlo
k opětovnému vznícení starých prken a pilin, které tam během dne pálili. Vše dopadlo dobře
a k žádné škodě nedošlo.
Druhý srpen se do historie SDH Roprachtice nesmazatelně zapsal černým písmem.
V podvečer na hřišti ve Vysokém nad Jizerou nečekaně zemřel velitel sboru bratr Josef Rybář.
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Bylo mu 46 let. Rozloučení proběhlo v pátek 8. srpna v kostele Nejsvatější trojice v
Roprachticích za účasti více než 120 hasičů z celého kraje v uniformách a velké množství lidí.
Velitelem družstva byl zvolen Bohumil Farský a výbor doplněn o 1 člena – Tomáše France.
V rámci údržby hasičské nádrže proběhlo i její vybagrování a betonování. Uklízelo se i u
dolního kontejneru, který v tomto roce 2x hořel. Připravovalo se cvičiště, kde bylo
odpracováno 250 hodin. Byly provedeny tyto práce – vyměření, zatrubnění, navážka a ostatní
úprava. Sběr starého železa je již samozřejmostí. Došlo k přečerpávání pitné vody a čištění
bazénu. Kupovaly se stoly, lavičky a sklenice, a tak zůstalo v pokladně pouze 4.607,30 Kč.
Valná hromada se konala 13.12. v budově ZD.
V tomto roce zemřel bratr B. Kos, J. Kovář, V. Pičman a J. Rybář.
Rok 2004 - Sbor měl 92 členů, z toho 61 mužů a 31 žen.
Od jara se z hasičské zbrojnice u potoka stal sklad pro obec. Hasičská zbrojnice je nově
umístěna v garáži u dílen, kde je již delší dobu uskladněna výzbroj a výstroj pro soutěžení.
2. května sbor pořádal pouť a hasiči měli poprvé jako pouťovou atrakci kolo štěstí. Do střelnice
se umotalo 350 růží a okolo 4. hodiny odpoledne již nebylo co střílet.
Dne 19. června v Dolních Štěpanicích oslavovali 110 let výročí od založení sboru a při této
příležitosti uspořádali soutěž v požárním útoku s historickou technikou. Naši muži soutěž
s přehledem vyhráli a s naší historickou stříkačkou porazili i parní stříkačku.
Při Rallye Bohemia 10. července se 10 členů našeho sboru podílelo na zajištění bezpečnosti.
Dne 8. srpna se družstvo mužů zúčastnilo okresního kola v požárním sportu, které vyhráli.
Postoupili tak na krajské kolo, které se uskutečnilo 21. srpna ve Vratislavicích nad Nisou.
Obsadili zde krásné 3. místo.
Sběr starého železa vynesl cca 6 tis.Kč. Byla zrekonstruována a napuštěna dolní nádrž,
pokračovala úprava hasičské dráhy. Příjmy za rok 2004 byly 109.868 Kč a výdaje 79.558,50 Kč.
Valná hromada se konala v sobotu 11.12. v budově ZD. Proběhla volba výboru. Starostou
sboru byl opět zvolen Aleš Kučera a velitelem opět Bohumil Farský.
Z podkladů hasičské kroniky a Fr. Hubaře zpracovala V. Čermáková

TJ SOKOL - Akce 1998 - Maškartní bál, divadelní představení hostující z Poniklé a Víchové,
opravy u hospody a na hřišti, účast našich členů na lyžařských závodech ve Švédsku, běh
okolo Roprachtic, vánoční koncert,
1999 - Závody na igelitových pytlích, maškarní bál, ochotníci z Loukova „Krakonošova
Medicína, ochotníci z Víchové „ Podskalák“, běh okolo Roprachtic, Pohádkový les, oprava a
přestavba na hospodě, Vánoční koncert v hospodě.
2000 - Maškarní bál, divadelní představení z Bozkova „ Kam čert nemůže „ slet čarodějnic a
průvodem na Chřiba, běh okolo Roprachtic, sportovní den dětí, účast na fotbalovém utkání na
Jilmu, letní karneval pro děti, Pohádkový les,
2001 - Maškarní bál, závody na igelitových pytlích, vystoupení Spiritus kvartetu z Prahy, běh
okolo Roprachtic, pěší pochod pro děti, oprava a bourání hospody, letní karneval pro děti,
Pohádkový les, vánoční besídka pro důchodce,

26

2002 - Maškarní bál, závody na igelitových pytlích a na lyžích, turistická šlápota, Poutní zábava,
běh okolo Roprachtic, setkání s harmonikou a country zábava, pěší pochod pro děti, divadlo
Bozkov, Pohádkový les, letní karneval pro děti, Silvestr
2003 - Výlet na lyžích okolo Roprachtic, maškarní bál, závody na igelitových pytlích, Rošlap,
Běh okolo Roprachtic, rozšíření hřiště, pouť, Pohádkový les, fotbalové utkání, karneval pro
děti, Divadlo z Bozkova, Silvestr
2004 - Maškarní bál, závody na igelitových pytlích, velikonoční zábava, Rošlap, běh okolo
Roprachtic, Pohádkový les, Letní zábava, fotbalové utkání, Posvícenská zábava, divadlo
Bozkov, Silvestr
Věra Nosková

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ KOPANINA ROPRACHTICE - Podávám přehled ulovených kusů zvěře,
po celé období byl předsedou Mysliveckého sdružení Vlastimil Tulach.

ROK
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Srnci
11
10
14
8
10
13

Srny
8
9
9
8
9
11

Srnče
6
9
9
8
9
12

Prase div.
3
9
8
9
5
11

Zajíc
14
5
6
8
5
2

Liška
7
13
8
19
17
20
Vlastimil Tulach

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROPRACHTICE - Po překlenutí složitých 90-tých let dochází
k modernizaci. V těchto letech se připravuje plánování výstavby nového kravína.
Probíhají jednáním s bankou o financování stáje. Podmínka je zprovoznit 2/3 stáje a 1/3 stáje
dodělat za provozu. V roce 2001 se nakupuje první soubor moderních strojů. Traktor JCB
Fastrac, sběrač píce TITAN, shrnovač píce FELLA a sekačka KRONE, jejichž nákup byl kryt
úvěrem z Komerční banky. Funkci předsedy ZD vykonával po celé období Ing. Oldřich Novák.
Luboš Kučera
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Jménem obecního úřadu přejeme všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků a úspěšný Nový rok.

Vydává Obecní úřad Roprachtice. Ročník č. 1, vychází 4x ročně jako nepravidelné periodikum. Toto číslo vychází dne
29.11.2019. Cena výtisku je 10,- Kč. Odpovědná osoba: František Hubař, spolupráce: Ing. Klára Kratochvílová. Evidenční číslo
MK ČR E 23553.
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