Zpravodaj
obce Roprachtice č. 1/2020
leden - březen 2020

PŘEDÁNÍ DEKRETU O UDĚLENÍ ZNAKU A VLAJKY OBCE
Jak už jsme Vás informovali v minulém čísle, proběhlo dne 25.11.2019 oficiální předání
dekretu ke znaku a vlajce obce. Nyní
přinášíme oficiální snímky z předání,
které pořídil fotograf Poslanecké
sněmovny.

Převzetí dokumentu starostou z rukou předsedy
Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka

Společné foto předsedy PS Radka Vondráčka,
starosty a místostarosty obce

Úplná dokumentace je uložena na obecním úřadě a na
webových stránkách obce jsou uvedeny podmínky
používání znaku a vlajky. Jsme přesvědčeni, že
vhodným používáním znaku a vlajky obce se dosáhne
výraznějšího vnímání naší obce, a to nejen
v historickém kontextu, ale také při prosazování zájmů
obce ve prospěch našich občanů. Nezanedbatelné zcela
jistě bude také používání znaku a vlajky obce při
kulturních akcích a jiných oslavách, které vyžadují
důstojné zastupování obce. Hrdost občanů, chalupářů a
návštěvníků na naši obec
bude
vítaným
a významným potvrzením správného rozhodnutí znak
a vlajku obce zvolit.

Zastupitelstvo obce
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení spoluobčané,
dne 5.1.2020 vyšli opět po roce „Tři králové“, kteří Vám popřáli zdraví, štěstí, dlouhá léta, jak
zní v koledě. Za krásného počasí jsme
navštívili
na
devadesát
domácností.
Darovaný příspěvek činil neuvěřitelných
17.500 Kč. Vybraná částka je věnována na
místní kostelíček a byla předána do rukou
pana faráře Gajdošíka.

Přiměřená sněhová pokrývka umocnila atmosféru obchůzky Tří králů

Vážení
občané,
rádi
bychom Vám poděkovali za
štědrost a důvěru, a také i za
občerstvení, kterého se nám
dostalo a přejeme Vám
hodně
zdraví
štěstí
a spokojenosti.
Tři králové

ÚVODNÍ SLOVO - O NAŠÍ OBCI
Vážení a milí spoluobčané,
na začátku roku chceme poděkovat všem přispěvatelům za jejich příspěvky do Zpravodaje
v uplynulém roce. Bez jejich zajímavých příspěvků by Zpravodaj nemohl vycházet. Často se
musí podřizovat pevným termínům, což jejich práci ještě ztěžuje. Budeme rádi, když nám, resp.
Zpravodaji, zachovají přízeň a budou svými příspěvky Zpravodaj obohacovat a zaznamenávat
život obce a činnost spolků pro budoucnost.
První číslo letošního ročníku nám umožňuje ohlédnout se zpět za činností zastupitelstva
v uplynulém roce. Vrátíme-li se k záměrům, se kterými jsme Vás seznámili v prvním čísle
Zpravodaje 2019, můžeme konstatovat, že zastupitelé vynaložili velké úsilí na to, aby byli pro
obec přínosem. Stále však nejsme schopni stanovit termín, kdy dojde k napojení vodovodního
řadu na nový vrt a to i přesto, že se celou problematikou trvale a intenzivně zabýváme. Jsou
však věci, které stojí mimo náš vliv. Věřte nám, že úspěšné dokončení akce je stále naším
prvořadým úkolem. Zejména proto, že vody je v obci nedostatek.
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Jak můžete vysledovat z veřejných jednání zastupitelstva, a také při ukládání tříděného
odpadu a komunálního odpadu do kontejnerů, snažíme se občany seznamovat s jejich
povinnostmi při třídění. Informovanost zajišťujeme pomocí informačních tabulek na místech
odkládání odpadu nebo formou informačních letáků. Přesto se objevují případy, kdy ti, kteří
odpad mají třídit, tak nečiní. Předpokládáme, že lepšímu třídění odpadů napomůže stavba
sběrného místa v dolní části obce. Obec zadává projektovou dokumentaci haly-přístřešku,
která by se měla stát tzv. sběrným místem.
Abychom mohli přistoupit k revitalizaci některých částí – objektů v obci, chystáme zadání
dokumentace k takovému kroku. Tato záležitost bude ale dlouhodobá a finančně náročná.
Budeme však postupovat vždy v souladu se zájmy našich občanů. Pokud se nám to podaří,
chtěli bychom pokračovat ve zkvalitnění a opravě komunikací k „Mejtu“ a na „Sytovskou
stranu“. Při této činnosti máme přislíbenou pomoc a spolupráci s místním Zemědělským
družstvem.
Dne 1. prosince se v kostele od 15 hodin představil Orchestr přátel Waldorfské školy, který
dirigoval Pavel Kraťuk. Vystoupení bylo velmi pěkné a budeme rádi, když někdy v budoucnu
budeme moci tento orchestr v Roprachticích opět přivítat.
Pravidelná každoroční podvečerní „půlnoční mše“ měla 170 účastníků. Krásné zakončení
čekalo účastníky venku, když Tichou noc zahráli na trubky Pavel Dolenský a Pepa Šedivý. Potom
byl již Štědrý večer dokonalý a lidé se rozešli do svých domovů.
Při náledí dne 27. ledna 2020 byl poprvé v plném rozsahu vyzkoušen nový sypač, který
umožnil bezpečnější sjízdnost a schůdnost komunikací v obci. Sypač obsluhuje Jiří Hloušek, ml.
Jak si jistě mnozí z Vás všimli, věžní hodiny na kostele již jdou a přesně. Pánové Jan Pacholík
a Jiří Hloušek, ml. se stali „hodináři“ a naučili se hodiny udržovat v chodu, za což jim patří
poděkování.
Jsme rádi, že jsme našimi čtenáři upozorňováni na některé chyby, nepřesnosti nebo
neúplnosti. Zpravodaj začíná vycházet druhým rokem a naší snahou je vyvarovat se všem
nesprávnostem tak, aby naši čtenáři měli informace správné a úplné.
Zastupitelstvo obce se obrací na občany, kteří mají nějaké náměty či připomínky k některým
problémům obce, že je mohou přednést nejen na veřejných zasedáních zastupitelstva, ale rádi
také jejich názory zveřejníme v našem Zpravodaji.
Ještě vás chceme informovat o tom, že smlouvu s poskytovatelem charitní taxislužby
prodlužujeme. Tuto službu je tedy možné nadále využívat.
A ještě zmínka o kronice. V prvním čísle roku 2019 jsme informovali o zpracování kroniky
za roky 2016-2018, která byla předložena veřejnému zasedání. Jak můžete ze Zpravodaje
zjišťovat, popisujeme činnost v obci a ve spolcích průběžně velmi podrobně a i zpětně tak, aby
z těchto podkladů bylo možné kroniku sestavit.
Obec obdržela od Policie ČR Zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2019. Z této zprávy
vyplývá, že v průběhu roku nedošlo v katastru obce k žádnému trestnému činu, bylo
evidováno 27 přestupků – většinou v oblasti dopravy. Dále bylo zjištěno 9 přestupků na úseku
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cizinecké policie a 2 případy přestupku proti občanskému soužití, které řešila přestupková
komise.
I přes tyto příznivé výsledky apeluje policie na všechny občany, aby byli ostražití, zejména
starší občané se mohou stát cílem různých prodejců a podvodníků. Majitelům rekreačních
objektů doporučují instalaci zabezpečovacích zařízení.
Policie ČR také poděkovala obecnímu úřadu za spolupráci.
Celé období od uzávěrky minulého Zpravodaje se vyznačovalo mnoha aktivitami spolků,
na kterých se významnou měrou podílela i obec. Obec předala do užívání TJ Sokol loutkové
divadlo. Loutky a kulisy bude zcela jistě nutné očistit a opravit. Pokud se to podaří, lze očekávat
do budoucna nějaké představení loutkového divadla. Držíme palce a budeme nápomocni!
Naše obec měla k 31.12.2019 celkem 281 stálých obyvatel a počet domů byl 219. Zhruba
2/3 domů v obci je obýváno pouze jako rekreační objekty. Tato skutečnost ovlivňuje chod,
resp. možnosti obce investovat do tzv. infrastruktury a dalšího zvelebování obce. Některé
významné akce zlepšují situaci v obci aniž by se na nich obec finančně podílela. Nejvýznamnější
dokončenou akcí v loňském roce byla rekonstrukce silnice, která naší obcí prochází.
Další velmi výraznou akcí – významným krajinotvorným prvkem – je zřízení (stavba)
2 rybníků v obci, které zřídil pan František Vráblík. Stavba je provedena důkladně a velmi dobře
zapadá do krajiny. Jsme přesvědčeni, že po dokončení bude působit nejen jako retenční nádrž
při zadržování vody v krajině, ale
bude optimisticky působit při
procházce po vsi - i při pohledu
z výšky. Posuďte sami na snímcích
pořízených z dronu.

Panu Františku Vráblíkovi
vyslouvujeme poděkování za
tento skvělý počin.

A jedna turistická informace nakonec. Podle sdělení majitelů (dědiců) Roztockého mlýna
bude tento trvale pro veřejnost uzavřen. Důvodem je to, že původní majitel mlýna, pan
Novotný, v loňském roce zemřel a noví majitelé nemají možnost prohlídky umožňovat. Okolí
naší obce tímto ztrácí jednu z možností výletů.
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PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH OD ÚNORA 2019 DO KVĚTNA 2020
8.2. Ples ČČK
29.2. Maškarní bál pro dospělé – pořádá TJ SOKOL
20.3. Schůze Honebního společenstva
21.3. Vítání občánků – večer: NATĚRAČ – divadelní představení spolku DESNÁ
4.4. Slavnostní setkání u příležitosti 100. výročí čs. vlajky a křtu vlajky obce
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY – „JARO“
VÝLET DO DIVADLA – pořádá ČČK
12.4. TCHÝNĚ NA ZABITÍ – divadelní představení SLANÁ
30.4. „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ pořádá SDH
ROPRACHTICKÁ ŠLÁPOTA – turistická akce
SPORTOVNÍ DEN – miniolympiáda pro děti
V květnu se chystají akce u příležitosti oslav konce II. světové války a 100. výročí státní vlajky.
Tyto akce chystá obec ve spolupráci se spolky. Termíny budou upřesňovány.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI:
Malíková Hana - 76 let
Zelenka Antonín - 78 let
Kovářová Lidmila – 75 let
Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně radosti ze života.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
konané dne 29. listopadu 2019 v hospodě U Tichánků
1. Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 19:30 starostou obce p. Zdeňkem Petřinou.
Starosta konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 4/2019
3. Rozpočtové provizorium na rok 2020
4. Jmenování inventarizační komise
5. Odměňování členů zastupitelstva od 1.1.2020
6. Údržba vozovky v zimním období
7. Dotace pro ZDRAVOŠ
8. Příspěvek do rozpočtu MR Pojizeří na rok 2020
9. Vyhláška o poplatcích z pobytu
10. Vyhláška o poplatcích ze psů
11. Vyhlášky o odpadech
12. Záměr prodeje části pozemků p.č. 522
13. Informace o činnosti obce
14. Diskuze
15. Usnesení
16. Závěr
Návrh nebyl dále doplněn a byl schválen všemi 7mi hlasy.
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2. Rozpočtové opatření č. 4/2019
Radka Pacholíková seznámila přítomné s navrhovaným rozpočtovým opatřením č. 4/2019
(rozpočtové opatření je dostupné na webových stránkách obce).
Rozpočtové opatření č. 4/2019 bylo schváleno všemi 7mi hlasy.
3. Rozpočtové provizorium na rok 2020
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2020, do doby než
bude vytvořen rozpočet na rok 2020.
Tento návrh byl schválen všemi 7mi hlasy.
4. Jmenování inventarizační komise
Starosta navrhl, aby inventarizační komise byla ve složení Jan Pacholík, František Hubař, Jiří
Čermák.
Tento návrh byl schválen všemi 7mi hlasy.
5. Odměňování členů zastupitelstva od 1.1.2020
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem na odměny pro rok 2020 ve stejné výši, jako
tomu bylo doposud, tedy:
Starosta obce
13.500,-Kč
Místostarostové obce
4.000,-Kč
Předsedové výborů
1.000,-Kč
Členové zastupitelstva
700,-Kč
Tento návrh byl schválen všemi 7mi hlasy.
6. Údržba vozovky v zimním období
Komunikace se v zimním období budou udržovat pouze pluhováním.
7. Dotace pro ZDRAVOŠ
Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem poskytnutí příspěvku organizaci ZDRAVOŠ ve
výši 55 tis. Kč na běžný provoz v roce 2020.
Tento záměr byl schválen všemi 7mi hlasy.
8. Příspěvek do rozpočtu MR Pojizeří na rok 2020
Příspěvky do Mikroregionu Pojizeří pro rok 2019 navrhl starosta ve výši 35 Kč / osobu.
Tento návrh byl schválen všemi 7mi hlasy.
9. Vyhláška o poplatcích z pobytu
Místostarostka informovala přítomné, že v souvislosti s legislativou došlo k úpravě stávající
vyhlášky o místních poplatcích a byla vypracována nová vyhláška o poplatcích z pobytu
a navrhla hlasovat o jejím schválení. Výše poplatků zůstává stejná.
Tato vyhláška byla schválena všemi 7mi hlasy.
10. Vyhláška o poplatcích ze psů
Místostarostka informovala přítomné, že v souvislosti s legislativou došlo k úpravě stávající
vyhlášky o místních poplatcích a byla vypracována nová vyhláška o poplatcích ze psů a navrhla
hlasovat o jejím schválení. Výše poplatků zůstává stejná.
Tato vyhláška byla schválena všemi 7mi hlasy.
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11. Vyhlášky o odpadech
Místostarostka informovala přítomné o nově vypracovaných obecně závazných vyhláškách
o odpadech, jimiž jsou:
- Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Roprachtice a
- vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
První výše jmenovaná vyhláška představuje aktualizaci vyhlášky z roku 2015 tak, aby
reflektovala současnou legislativu a odpadový systém v obci.
Druhá výše jmenovaná vyhláška upravuje zejména výši poplatku, který se mění ze
stávajících 350Kč na 450Kč za osobu a rok, úlevy se nemění.
Místostarostka navrhla schválení těchto vyhlášek.
Tyto vyhlášky byly schváleny všemi 7mi hlasy.
12. Záměr prodeje části pozemků p.č. 522
Obec v tomto roce zakoupila pozemek p.č. 522 od církve. Jelikož jeho část se nachází
v bezprostřední blízkosti rodinného domu rodiny Janáčových, zastupitelstvo vyhovuje jejich
žádosti, tuto část prodat. Náklady na vyměření ponese kupec a prodejní cena bude stejná jako
kupní cena od církve, tj. 117,- Kč/m2.
Tento návrh byl schválen všemi 7mi hlasy.
13. Informace o činnosti obce
V dolní části obce byly umístěny nové kontejnery na tříděný odpad (PET lahve, papír, sklo).
Od 1.1.2020 bude k dispozici také popelnice na jedlé oleje a tuky – občané budou dále
informováni.
Na hřbitov byly umístěny 2 nové popelnice a v příštím roce se plánuje oprava branek.
MR Pojizeří poskytl obci sypač, který bude využíván v zimních měsících.
Pan Hubař informoval přítomné o záměrech oprav pomníku, božích muk a smírčích křížů,
které má zastupitelstvo ve spolupráci s okrašlovacím spolkem. Opravy by měly být vždy
financovány z více zdrojů, bude žádáno o dotace, přispěje obec a spoluúčast přislíbili i vlastníci
památek. V roce 2020 by to pro obec měl být náklad zhruba 20 tis. Kč. První žádost na přidělení
dotace se týká pomníku, vypracuje ji pan Hubař a měla by být doručena do 11.1. na
ministerstvo obrany.
Významnou památkou je také prapor vojenských vysloužilců, který ale bohužel není kulturní
památkou. Pan Hubař požádal zastupitelstvo, aby hlasovalo o záměru okrašlovacího spolku,
požádat ministerstvo kultury o prohlášení praporu kulturní památkou.
Záměr byl schválen všemi 7mi hlasy.
Prapor je ve špatném stavu, ale je vzácný tím, že z jedné strany je lev s korunkou – podobné
prapory ze stejné doby mají vyobrazenu rakouskou říšskou orlici. Prapor byl odvezen do Prahy
ke konzervátorce Barboře Štěpničkové, aby udělala rozpočet na jeho konzervaci. Ta byla
vyčíslena na 88 tis. Kč.
Starosta přítomným připomněl možnost nechat se informovat o dění v obci pomocí služby
SMS infoslužby, k odběru SMS se mohou registrovat na webových stránkách obce.
Starosta informoval o převzetí dekretu obecního znaku – s panem místostarostou Jiřím
Hlouškem byli v pondělí přebrat dekret na obecní znak v poslanecké sněmovně v Praze.
Předání probíhalo v sále aktů, bylo přítomno cca 40 lidí, dekret předával předseda poslanecké
sněmovny. Následovala komentovaná prohlídka PS.
Připomínky k silnici – když by se přes zimu objevily nějaké problémy, hlásit na OÚ a na jaře
se bude hromadně řešit.
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Projekt vodojem – problémy s dodavatelem projektu, ale blíží se ke zdárnému konci.
Renata Čumová přítomné informovala o možnosti zažádat o nové kontejnery, resp. žádost již
byla podána (ve spol. EKO-KOM u pana Bukáčka) a v březnu bychom je mohli mít, bude-li ještě
potřeba navýšit kapacitu.
14. Diskuze
Voda – starosta informoval o nedostatku vody, na hořením konci obce ve vodojemu U Ráje
občas nebyla žádná voda a ve spodním vodojemu jí bylo také málo, proto musel pan Pičman
pravidelně přepouštět a na hořením konci obce občas voda došla. Zastupitelstvo proto žádá
i nadále o hospodárné využívání vody. Probíhá šetření možností posílení zdroje U Ráje, ale
zatím není nic jisté.
Silnice – dotaz, kdy bude otevřena. Podle veřejně dostupných informací (na obec nic
doručeno nebylo) by uzavírka měla skončit 6.12. Nicméně uzavírka je již týden pouze pro
nákladní automobily. Úsek u Kousalů bude opraven až na jaře, protože nebylo v projektu.
Pan Hubař informoval přítomné, že je k dispozici Zpravodaj č. 4 za 10 Kč, na kterém už je
znak na titulní straně.
15. Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Rozpočtové opatření č. 4/2019
- Rozpočtové provizorium na rok 2020
- Inventarizační komisi
- Odměňování členů zastupitelstva na rok 2020
- Dotaci pro ZDRAVOŠ
- Příspěvek do rozpočtu MR Pojizeří na rok 2020
- Vyhlášky:
o O místním poplatku z pobytu
o O místním poplatku ze psů
o O odpadcích
- Záměr prodeje části pozemků p.č. 522
- Záměr okrašlovacího spolku požádat o prohlášení vojenského praporu vysloužilců
kulturní památkou
16. Závěr
Starosta pozval přítomné na adventní koncert a rozsvěcení stromku a poděkoval jim za účast
na veřejném zasedání.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
konané dne 17. ledna 2020 v hospodě U Tichánků
1. Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 19:25 starostou obce p. Zdeňkem Petřinou.
Starosta konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Předsedající navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: Ing. Klára Kratochvílová
Ověřovatelé: František Hubař a Jan Pacholík
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Starosta seznámil přítomné s programem:
1. Zahájení
2. Schválení prodeje části pozemku p.č. 522
3. Žádost o dotaci na údržbu pomníku padlým v I. a II. světové válce – Válečný hrob
4. Žádost o dotaci na restaurátorské práce na Božích mukách při cestě ke Škodějovu
5. Žádost o dotaci na restaurátorské práce na Krucifixu – Božích mukách na pp.č. 446/2
6. Výdaje na opravu smírčích křížů
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
Návrh nebyl doplněn a byl schválen všemi 7mi hlasy.
2. Schválení prodeje části pozemku p. č. 522
Starosta navrhl schválit prodej části pozemku p.č. 522 Janáčovým. Záměr prodeje byl
projednán na minulém zasedání. Prodejní cena za m2 se bude rovnat kupní ceně, za kterou
pozemek nakoupila obec od církve.
Tento návrh byl schválen všemi 7mi hlasy.
3. Žádost o dotaci na údržbu pomníku padlým v I. a II. světové válce - Válečný hrob
Pan Hubař přítomné seznámil s problematikou a navrhl schválit předloženou žádost
o dotaci. Jedná se o typ výzvy MO 107290 Zachování a obnova historických hodnot I. Evidenční
číslo válečného hrobu je CZE-5107-08380. Celkové finanční náklady na realizaci 80.600,- Kč,
celková požadovaná dotace 64.480,- Kč. Realizace akce je plánovaná v roce 2021. Objekt není
veden jako kulturní památka.
Tento návrh byl schválen všemi 7mi hlasy.
4. Žádost o dotaci na restaurátorské práce na Božích mukách při cestě ke Škodějovu
Pan Hubař přítomné seznámil s problematikou a navrhl schválit předloženou žádost
o dotaci. Dotace se poskytuje z vyhlášeného Programu 7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji pro rok 2020. Celkový položkový rozpočet je 102.300,- Kč, dotace ve výši 70
%, tj. 71.610,- Kč. Realizace akce je plánovaná v roce 2020. Objekt je veden jako kulturní
památka, rejstříkové číslo 51209/6-6229.
Tento návrh byl schválen všemi 7mi hlasy.
5. Žádost o dotaci na restaurátorské práce na Krucifixu – Božích mukách na
pp.č. 446/2
Pan Hubař přítomné seznámil s problematikou a navrhl schválit předloženou žádost
o dotaci. Dotace s poskytuje z vyhlášeného Programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny,
vyhlášeného Libereckým krajem. Celkové finanční náklady na realizaci 69.000,- Kč, dotace ve
výši 70%, tj. 48.300,- Kč. Realizace akce je plánovaná v roce 2020. Objekt není veden jako
kulturní památka.
Tento návrh byl schválen všemi 7mi hlasy.
6. Výdaje na opravu smírčích křížů
Pan Hubař přítomné seznámil s problematikou. Oba smírčí kříže jsou kulturní památkou,
dle rozpočtu restaurátora by náklady na jejich opravu byly cca 12 tis. Kč. Nelze již žádat více
dotací. V loňském roce se 1 kříž dostal do špatného stavu, podrůstá kořeny buku, který ho
zvedá. Roprachtický okrašlovací spolek provedl údržbu. Je domluveno s majitelem pozemku,
že stromy okolo se mohou vykácet – Roprachtický okrašlovací spolek to chce provést do konce
zimy v rámci vegetačního klidu.
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Pan Hubař navrhl zastupitelstvu, aby schválilo vynaložení nákladů na opravu smírčích křížů.
Tento návrh byl schválen všemi 7mi hlasy.
7. Diskuze
Paní Šimůnková se zastupitelstva zeptala, kam se poděla lavička, která byla umístěna
u sochy sv. Jana Nepomuckého. Lavička pravděpodobně zchátrala a zastupitelstvo bude
uvažovat o umístění nové lavičky.
8. Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Prodej části pozemku p.č. 522
- Předloženou Žádost o dotaci z jednotného dotačního programu na údržbu Pomníku
padlých Roprachtice
- Předloženou Žádost o dotaci na provedení restaurátorského záměru restaurování
Božích muk při cestě na Škodějov/Helkovice
- Předloženou Žádost o dotaci na provedení restaurátorského záměru restaurování
Krucifixu-Božích muk na pp.č. 446/2
- Výdaje na opravu smírčích křížů
9. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast.

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE PLATNÉ OD 1.1.2020
Rádi bychom Vás informovali o nových obecně závazných vyhláškách, které byly schváleny
zastupitelstvem obce dne 29. listopadu 2019, a které vstoupily v platnost 1. ledna 2020.
Tyto vyhlášky najdete na webových stránkách obce nebo jsou k dispozici na obecním úřadě.
1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
Tato vyhláška reflektuje novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2020. Sazba poplatku nadále činí 10,Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
2. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Tato vyhláška reflektuje novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2020. Sazba poplatku nadále činí
100,- Kč za každého psa.
3. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Roprachtice
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně nakládání se
stavebním odpadem produkovaným na území obce nepodnikajícími fyzickými osobami. Oproti
předchozí vyhlášce z roku 2015 nedošlo k významným změnám.
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4. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Touto vyhláškou dochází ke změně sazby poplatku. Sazba poplatku nově činí 450,- Kč, úleva
ve výši 150,- Kč se nadále poskytuje poplatníkům, kteří:
- v příslušném kalendářním roce dovrší 76 a více let věku,
- v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 15 let věku.
Splatnost poplatku do 30. září zůstává beze změny.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ V NAŠÍ OBCI

TJ SOKOL ROPRACHTICE
Rozsvícení vánočního stromu 2019
Rozsvícení vánočního stromu se konalo dne 7.12.2019 od 17 hodin u hospody U Tichánků,
jedná se o tradiční akci pořádanou TJ Sokol Roprachtice. K poslechu a vykouzlení vánoční
atmosféry nám koledy zahrála naše oblíbená kapela Konverze Band a na klarinet Zdenda
Petřina nejmladší.
Navštívit nás přišli i vládci
hor Krakonoš a Muhu, kteří
dětem přinesli něco na zub
a možná se i s dospělými
zahřáli voňavým svářákem.
Letos se akce již podruhé
konala ve spolupráci s obcí,
proto nám krásné, klidné
a veselé svátky popřála nejen
předsedkyně TJ Sokol Věra
Nosková, ale
i starosta
obce Zdeněk Petřina.
Krakonoš a Muhu zpestřili předvánoční atmosféru
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V 18 hodin se akce
přesunula na sál, kde
jsme si poslechli
a zapěli se smíšeným
pěveckým
sborem
HLAS z Nové Paky.
Tímto
bychom
také rádi poděkovali
mysliveckému spolku,
neboť nám pro sbor
k večeři věnovali srnčí
guláš.
Za TJ Sokol
Radka Hloušková
Z vystoupení pěveckého sboru HLAS z Nové Paky

Rozloučení s koncem roku nejenom pro důchodce
Bylo 27. prosince 13:30 hodin a my - roprachtičtí důchodci a přátelé se setkáváme tak, jako
každý měsíc abychom si
popovídali a zavzpomínali.
Toto poslední posezení
v roce 2019 je však slavnostní.
Sokol v zastoupení paní Věry
Noskové
ve
spolupráci
se starostou panem Zdeňkem
Petřinou připravili velký sál
v hospodě „U Tichánků“, který
byl slavnostně vyzdobený, bílé
ubrusy, svíčky a ve vázičkách
zeleň nás hned při vstupu mile
přivítaly.

Celkový pohled do vyzdobeného sálu
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Program, který následoval, byl zahájen přivítáním paní Noskovou a panem Petřinou. Celou
příští dobu a atmosféru příjemně podmaloval
hudbou na klávesy a zpěvem pan Hanžl.
Zasmáli jsme se hereckému výkonu pana
Škůty při groteskně zpracované pohádce
„Sněhurka a sedm trpaslíků“. Velký potlesk
sklidili sourozenci Terezka a Zdenda Petřinovi,
kteří si připravili koledy na klarinet
a akordeon. Poprvé jsme zatleskali i malé
Anitce
Čumové, která zahrála na příčnou
flétnu
a s harmonikou nechyběl Pepa
Šedivý s Juditou. A v neposlední řadě nám
vlastní „poudačkou“ obohatila odpoledne
Přátelská pobava
Milena Nosková.
Občerstvením a přípitkem skleničkou
šampaňského
přáním
hodně
štěstí,
spokojenosti a hlavně hodně zdraví, jsme si
každý s každým popřáli. Dostali jsem
i novoroční přání. Následoval volný program.
Při hudbě se tancovalo, zpívalo, někteří si
pochutnali na roládě s hranolkama a celé
posezení někteří zakončili v šenku.
Obdrželi jsme taková krásná přáníčka

BYLO TO PŘEKRÁSNÉ ODPOLEDNE.
Za důchodce, Jarmila KLAUSOVÁ

Zpráva o činnosti divadelního spolku při TJ Sokol Roprachtice
Po více než 50-tileté přestávce jsme navázali na několikasetletou tradici ochotnického
divadla v Roprachticích. Na podzim roku 2014 jsme začali zkoušet první divadelní hru
Loupežník od Karla Čapka. Premiéra byla 24.5.2015.
Jako další následovalo nastudování dvou pohádek Jana Wericha - Lakomá Barka a Splněný
sen. Do dnešní doby s tímto představením hostujeme na různých místech našeho kraje.
Veselohra Dědictví a pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký, byly dalšími, nastudovanými
hrami, se kterými jsme se zúčastnili Krajské postupové přehlídky venkovských divadelních
souborů v Josefově Dole.
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Zatím poslední, situační komedie Neprodejné manželky, měla premiéru na domovské scéně
na sále U Tichánků dne
26.10.2019 a opakování
26.12.2019. Pokaždé se nám
podařilo dvakrát vyprodat sál.
Od představení k představení
se nám daří být lepší a lepší.
"Neprodejné manželky" jsme
odehráli
dne
25.1.2020
v
Bystré
nad
Jizerou
a 31.1.2020 v Jablonci nad
Jizerou, kde rovněž byla hojná
účast.
Děkujeme divákům, výboru
TJ a všem příznivcům za
laskavou podporu. Věříme, že
vám i nadále budeme přinášet
spoustu radosti a příjemných
divadelních zážitků.

To je situace …

Závěrečná „děkovačka“ Neprodejných manželek

A moji milí kolegové - ochotníci, ZLOMTE VAZ!
Milena Nosková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dne 6. prosince 2019 se konala výroční valná hromada sboru. K tomuto dni měl náš sbor
celkem 109 členů. (59 mužů, 30 žen a 20 dětí) Při této příležitosti byl zvolen nový výbor sboru:
Starosta – Jiří Hloušek ml.
Náměstek starosty – Ota Šimůnek
Náměstek starosty – František Lukeš
Velitel – Jiří Kučera
Velitel jednotky obce – Ota Šimůnek
Zástupce velitele – Aleš Kučera
Strojník – Jiří Hloušek ml.
Referent prevence a výchovné činnosti – Jiří Čermák
Jednatel – Radka Pacholíková
Hospodář – Tomáš Zelenka
Vedoucí kolektivu mladých hasičů – Milan Lukeš
Referentka žen – Hana Václavíková
Kronikář – Veronika Čermáková
Referent MTZ – Lada Lukešová
Členové výboru – Bohumil Farský, Zdeněk Petřina, David Malík
Rok 2020 jsme zahájili pořádáním hasičského bálu, který se konal 18. ledna na sále
U Tichánků. K tanci a poslechu hrála skupina H!IT! Přišlo 96 platících. Druhý den v neděli 19.
ledna se uskutečnil dětský maškarní bál. Na dětském bále hrála skupina JANA A HONZA. Dětí
se zúčastnilo 72, byla to za poslední tři roky největší účast. V lednu se konala brigáda v hasičské
zbrojnici. Nyní probíhají přípravy na nadcházející soutěžní sezónu, která v letošním roce začne
v květnu.
Za SDH Roprachtice Veronika Čermáková
Mladí hasiči
Sportovní sezonu jsme
úspěšně
zakončili
a
během
listopadu
a prosince jsme secvičili
vystoupení s hudbou na
výroční hasičskou schůzi.
S nápadem přišla Terka
Petřinová a secvičit naše
vystoupení se dvěma
žebříky nám pomohly
Radka Hloušková a Lucka
Petřinová.
Z vystoupení Mladých hasičů
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Na písničku „V mládí sem se učil hasičem“ se nám povedlo secvičit veselé hasičské vystoupení,
které jsme předvedli 6.12.2019 na naší výroční schůzi. Za celoroční výbornou reprezentaci
našeho sboru po celém okrese, děti dostaly krásné hasičské kšiltovky. Pak už jsme si užívali
Ježíška. Hned po novém roce 8.1.2020 jsme začali trénovat v bývalé škole. Kde máme
k dispozici dvě třídy,
prostor,
světlo a teplo!
Moc za tyto prostory děkujeme
zastupitelstvu obce. Naše zimní
příprava je na dětech hodně znát.
V neděli 19.1.2020 pro nás naši
velcí hasiči přichystali DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ BÁL. Moc jsme si to užili!
Naše
masky
vynikaly
mezi
hromadami serpentýn. Odměnu
nám
letos
rozdávali
Muhu
a Krakonoš. Měli jsme spoustu
dobrot a byl nás plný sál.
Společné foto Mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Roprachtice v roce 2019
uskutečnil projekt, na který obdržel podporu od
Libereckého kraje. V rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Libereckého kraje, jsme obdrželi finanční podporu na
projekt: Zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých hasičů.
Za udělenou podporu srdečně děkujeme
Lada Lukešová

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Hned po vánočních svátcích tradičně s Novým rokem otvíráme nový rok svojí Výroční
členskou schůzí. V sobotu 4.1.2020 se ve
13,30 hod. scházíme v hospodě U Tichánků
v hojném počtu 35 členů. Za Oblastní spolek
ČČK Semily nás navštívil předseda
výkonného výboru Oblastního spolku ČČK
pan Zdeněk Pršala a členka výkonného
výboru paní Dana Pršalová. Se zprávou
o činnosti naší místní skupiny za rok 2019
nás seznámila předsedkyně Markéta
Malíková. To, jak jsme hospodařili s penězi
byla moje pokladní zpráva a revizní zprávu
Projev předsedkyně M. Malíkové a hosté
přidala
Věrka Farská.
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Pro zpestření naší schůze si pro nás připravili krásné hudební vystoupení Terezka Petřinová
na harmoniku a Zdenda Petřina na klarinet. V diskusi nás pan Pršala seznámil s činností
červeného kříže v naší republice i v regionu. Pozdravil nás starosta obce pan Zdeněk Petřina
a starosta hasičů pan Jiří Hloušek. Tradičně odměňujeme dárce krve, kterých si nesmírně
vážíme. Letos byli obdarováni Eva Jandurová a Jiří Hloušek ml. za 80 odběrů a prvodárce
Zdeněk Petřina. Od Oblastního spolku byly obdarovány kytičkou Lucie Petřinová za práci ve
výkonném výboru, Lada Lukešová za práci v dozorčí radě a Markéta Malíková za vykonávání
funkce předsedy.
Na závěr jsme připravovali letošní ples, na který vás srdečně zveme 8.2.2020. Vše jsme zapili
kávou a pochutnali si na jablečném řezu a chlebíčku se šunkou.
Ještě bych ráda zmínila, že jsme na konci roku 2019 obdrželi PAMĚTNÍ STŘÍBRNOU MINCI
vydanou ke 100. výročí založení Českého červeného kříže.
Markéta Malíková, Lada Lukešová

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO
Honební společenstvo v tomto čtvrtletí nevyvíjelo žádnou činnost. Připravuje se však
schůze Honebního společenstva na 3. pátek v březnu.

MYSLIVECKÝ SPOLEK KOPANINA ROPRACHTICE
Vánoční a Novoroční čas bývá dobou, kdy můžeme zhodnotit uplynulý rok a většina z nás
přemýšlí o tom, co přinese rok následující. Náš myslivecký spolek bude na výroční členské
schůzi začátkem měsíce dubna hodnotit myslivecký rok 2019 – 2020. Každý myslivecký rok
začíná 1. dubna a končí 31. března následujícího roku.
Pro život zvěře pokračuje zimní období, které nazýváme dobou nouze nebo strádání a na
které má zvěř upravený metabolizmus pro zimní podmínky. Vzhledem k letošnímu průběhu
zimy, je víc než důležité upravit předkládání a druhy krmiva současným podmínkám.
Rozmyslíme si pořádání společných lovů, které vždy ruší samice spárkaté zvěře, ve kterých se
vyvíjejí plody. Raději se věnujeme individuálnímu lovu, v měsíci únoru je vhodné lovit selata
a lončáky, dále lišky, kuny a straky.
Od prosince loňského roku do dnešního dne, ulovili naši členové spolku 10 ks srnčí zvěře,
13 ks divokých prasat, 2 ks jelení zvěře a 7 lišek.
V současné době má spolek 14 členů.
Vlastimil Tulach
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ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROPRACHTICE
Ke konci předchozího roku pracovalo v ZD 35 stálých zaměstnanců, což činí ze ZD největšího
a svojí činností i nejvýznamnějšího zaměstnavatele v obci. Obhospodařuje 720 ha půdy, z toho
105 ha vlastních polí. V uplynulém roce byly na 220 ha pěstovány obiloviny (žito, triticale, jarní
ječmen). Na 45 ha byla pěstována kukuřice, hrachy a luskoviny na 60 ha. Na ostatních plochách
byly pícniny. Sklizeň pícnin však byla na úrovni roku 2018, tedy z důvodu sucha opět významně
nižší, než bývaly sklizně v předchozích letech. Proto ZD musí opět senáž nakupovat.
ZD je orientováno na výrobu mléka a masa a tomu odpovídá i počet skotu. Na konci roku
mělo ZD 340 dojnic, 120 býků, 200 jalovic a 80 telat. Zajímavostí je, že se narodilo 363 telat,
z toho 22 dvojčat. Za tímto výsledkem stojí dobrá péče ošetřovatelů a spolupráce
zaměstnanců rostlinné a živočišné výroby. Za celý rok bylo vyrobeno 2,5 mil. litrů mléka. Je to
tedy více než v předchozích letech.
ZD úzce spolupracuje s vedením obce k oboustranné spokojenosti a prospěchu. I v tomto
roce bude pokračovat spolupráce při zpevňování komunikací tak, aby byla zajištěna kvalitní
dostupnost obce i v případě uzavření mostu přes Jizeru v Poniklé.
Luboš Kučera

ROPRACHTICKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
V zimních měsících se činnost spolku orientovala na získávání dalších informací z historie
naší obce, zejména z archivních dokumentů. Mezi významné „objevy“ je možné zařadit
přesnou lokalizaci třetí roprachtické samoty na mapě. Tato samota je v některých pramenech
zmiňována, ale již minimálně od poloviny 19. století je zaniklá. Dalším důležitým objevem je
přesná lokalizace 4 domů a přilehlých pozemků, které patřily od roku 1492 pod Panství
Štěpanice, později Velkostatek Jilemnice. Postupně také probíhá příprava místnosti
a výstavních exponátů, které by měly v roce 2022 tvořit naše malé „muzeum“. Ve spolupráci
s obcí a využitím sálu TJ Sokol byla dne 17.1.2020 uskutečněna přednáška o archeologii,
archeologických nálezech a souvisejících historických faktech v Roprachticích a okolí. Po této
přednášce byli účastníci ještě seznámeni s historií Spolku vojenských vysloužilců a jejich
praporem, který byl na obci nalezen, a o kterém jsme se již dříve zmiňovali. Prapor není kulturní
památkou. Spolek vyvíjí úsilí, aby získal oprávnění uspořádat veřejnou sbírku na záchranu této
místní památky.
Spolek se také podílel na vypracování a odeslání žádostí o dotace na obnovu pomníku
obětem obou válek, restaurování Božích muk při cestě ke Škodějovu a Krucifixu-Božích muk
pod Pičmanovými. Je v jednání s vlastníky pozemků, na kterých stojí stromy – lípy a buky, které
památky ohrožují a bude je nutno odstranit. I při této činnosti přiložíme ruku k dílu. Naši
členové také chtějí zorganizovat akci u příležitosti konce II. světové války u pomníčku Jiříka
Nesvadby.
Pro knihu o historii obce hledáme všechny dostupné informace, písemné podklady a
fotografie, uvítáme jakékoliv podklady a informace k historii obce.
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ZAJÍMAVOSTI Z PŘÍRODY
Možná jste si také všimli, jak přibývá stromů s červeně zbarvenými kmeny. Dříve se nic
takového
na
stromech
neobjevovalo.
Zbarvení
způsobuje řasa s latinským
názvem trentepohlia umbrina.
V posledních letech (možná
v posledním desetiletí) se tato
řasa hodně rozšířila. Někde se
dokonce uvádí, že je to
v souvislosti
s odsířením
elektráren – řasa totiž potřebuje
ke svému životu nejen vlhko, ale
i čistý vzduch.

Řasa na kmenech topolů u horního kontejneru (29.1.2020)

Trentepohlia
patří
mezi
zelené řasy, ale protože
obsahuje beta-karoten, barví se
do červena nebo oranžova.

Jiný druh této řasy – trentepohlia
iolithus žije zase na kamenech
u potoků a řek – v Krkonoších se
hodně rozšířila.
Do červena se tak zbarvilo celé
řečiště Čertovy strouhy v Čertově
dole.
V dřívějších dobách se tradovalo,
že tato řasa na kamenech vydává
fialkovou vůni a kameny se prodávaly
jako suvenýr z hor. Od voňavých
kamenů dostal údajně jméno i Violík –
vrchol nedaleko Sněžných jam. Ale
s tou vůní to budou asi jenom
báchorky.
Řasa na kamenech v Čertově dole (27.6.2018)
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Mezi tradiční posly jara patří bledule, sněženky nebo petrklíče. Ale rostlina, která vykvétá
ještě o mnoho dříve, je čemeřice. A protože je
letošní zima téměř bez sněhu, podařilo se mně
vyfotit její poupata už koncem ledna.
Čemeřic je několik druhů (černá, zelená,
nachová, smrdutá…) U nás původní není, ale
odedávna se v zahrádkách pěstovala a může i
zplaňovat.
Patří do čeledi pryskyřníkovitých. To jsou
rostliny většinou jedovaté a čemeřice není
výjimkou. Dříve se využívala v lidovém léčitelství
a její rozemletý sušený kořen se přimíchával do
šňupacích prášků. Vzhledem k její značné
jedovatosti a určitému riziku se dnes už
v léčitelství nepoužívá.

Čemeřice (27.1.2020)

Letošní teplá zima zmátla i stromy…
Když se na javoru odlomila jen malá větvička, začala z ní
kapat již proudící míza. A protože začalo trochu mrznout,
tak se z mízy stal rampouch. Možná byl i sladký…
Javorový rampouch (25.1.2020)

Aby se nám po květech a lístečcích
v zimě nestýskalo, tak nám je občas
vykouzlí mráz.

Hezké předjarní dny Vám přeje Zdena Pacholíková
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Když rostou tak rostou i v zimě!
Letošní mírná a vlhká zima přeje houbařům. Nejznámější houbou v tomto období je hlíva
ústřičná. Tato hlíva dostala druhové jméno
podle plodnic, které připomínají tvarem
i zbarvením ústřice. Roste na odumřelých nebo
živých listnáčích. Nejkrásnější bývá na buku,
jabloni, olši nebo třešni. V kuchyni se nejčastěji
využívá jako náhražka na držkovou polévku.
Mladší plodnice na řízky, nebo pod maso.

Hlíva ústřičná

Penězovka sametonohá roste od pozdního
podzimu do jara v trsech na pařezech a
odumřelých stromech (jasan, javor.) Využití
v kuchyni je široké. Nejvíce se používá do všech
polévek, nebarví! Nebo jako smaženice, ale musí
jich být hodně.
Penězovka sametonohá (vánoční houba)

První zmínky o Uchu Jidášově pocházejí z Číny, už kolem r. 300-200 př.n.l. U nás roste hlavně
na větvích černého bezu a akátu
a tam, kde je větší vlhkost.
Plodnice rostou po celý rok. Tato
houba je nezbytnou součásti
čínské kuchyně. Do obchodu se
dodává
sušená
a
před
použitím je nutno ji „oživit“na 20
min. ve vroucí vodě. Používá se
do zel. salátu, polévek a těstovin.
Houba je z lékařského hlediska
velmi zdravá.
Úspěšný sběr přeje B. Farský

Boltcovitka bezová (Jidášovo ucho)
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ZAJÍMAVOSTI O POČASÍ V NAŠÍ OBCI
Přehled o dešťových/sněhových srážkách uvádíme v tabulkovém přehledu, ze kterého je
možné srovnávat údaje se stejným obdobím let 2018 a 2019 a celoroční úhrny.
V období do uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje se žádné mimořádné výkyvy počasí
nevyskytly. Vody je však stále málo, a to i přes vyšší přísun srážek v roce 2019.

ROK 2020
Voda/sníh-mm

ROK/MĚSÍC
CELÝ ROK
Leden
ÚHRN VODY-ROK*
Nejvyšší vrstva sněhu

53,6/170

ROK 2019
ROK 2018
Voda/sníh-mm Voda/sníh-mm
824,2/1760
178,0/139
1176,2
29.1.=62 cm

717,7/1060
129,6/530
929,7
19.1.=32 cm

* ) Sníh na vodu přepočten koeficientem 0,2.

Z podkladů Vl. Kováře, Fr. Hubař

DĚJINY OBCE, VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI
HISTORIE OBCE V LETECH 1600 -1699
V tomto století se objevují první souvislé písemné dokumenty a zprávy o historii naší obce.
Abychom pochopili vývoj dějin, uvádíme jména vladařů v 17. století. Do roku 1611 vládl Rudolf
II., v letech 1611-1617 vládl Matyáš II., dále Ferdinand II. vládl v letech 1617-1619, po něm do
roku 1620 Fridrich Falcký, řečený „zimní král“, od roku 1620 do roku 1637 opět Fridrich II. Za
jeho vlády začala v Čechách tvrdá rekatolizace obyvatelstva. Fridrich III. nastupuje v roce 1637
a vládne až do roku 1657. Také on dále pokračuje v rekatolizaci. V letech 1657-1705 vládl
Leopold I.
Velmi pomalu probíhalo v našich zemích zavádění dekretu Tridentského koncilu (15451563) ve věci pravidelného vedení sjednocených farních matrik. Proto při zpracovávání
rodokmenů narážejí badatelé na nedostatek písemných podkladů z matrik z období před
rokem 1650.
Významnou událostí v českých zemích bylo v roce 1615 přijetí tzv. jazykového zákona, který
sice nikdy nebyl uveden do praxe, ale později jeho základních ustanovení využívali národní
buditelé. Pro zajímavost uvádíme hlavní ustanovení zákona: každý nový osídlenec musel dát
své děti učit česky, osoba znalá češtiny měla přednostní dědické právo na nemovitosti,
u soudů byla určena jako jednací řeč čeština, kdo se úmyslně vyhýbal češtině, měl
být vyhoštěn ze země. Zajímavé je ustanovení, že bez znalosti češtiny nemohl šlechtic dostat
tzv. inkolát (právo obyvatelské).
V roce 1651 je zmiňován první známý rychtář obce, který se jmenoval Jindrů Matěj.
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Berní rula z roku 1654, která byla prvním celistvým soupisem poddaných, jejich majetku
a povinností, měla pro některé obyvatele naší obce i jiný velký význam. Obyvatelé naší obce
(a některých dalších obcí z Panství semilského) se zasloužili o osvobození (vyplacení) Mikuláše
hraběte Desfours ze zajetí Švédů v Praze v roce 1648, za což jim Desfours snížil povinné
dodávky ovsa. Tato skutečnost je v Berní rule uvedena. Za důvod ke snížení dodávek lze ovšem
také považovat to, že životní situace prakticky všech poddaných po 30-tileté válce se stávala
neúnosnou.
Evropskou událostí tohoto století byla 30-tiletá válka v letech 1618-1648. První záminkou
rozpoutání této dlouhé války s vážnými důsledky pro celou Evropu bylo zboření luteránského
(protestantského) kostela v Hrobu u Teplic dne 12.12.1617 a později uzavření protestantského
kostela v Broumově. Protestantské stavy rozpoutaly povstání proti Habsburkům, které
skončilo jejich porážkou na Bílé hoře. 30-tiletá válka byla zakončena tzv. Vestfálským mírem
24.10.1648, který změnil významně politické, náboženské a územní poměry v Evropě. Pro
české země to znamenalo tvrdou rekatolizaci. V některých zemích však naopak zavládlo
náboženské uvolnění.
V roce 1668 propuklo v okolí selské povstání proti zvyšujícímu se útlaku a jako důsledek
chudoby a těžkých poměrů po 30-tileté válce.
Panství semilské, pod které Roprachtice z převážné části patřily, vlastnili Zikmund Smiřický
na Skalách (Hrubá Skála) v letech 1569-1608, Jaroslav Smiřický 1611-1618, Alžběta Smiřická,
provd. Vartemberková do r. 1621, 1621-1623 patřily pod správu královského fiskusu, 16231634 Albrecht z Valdštejna, 1635-1661 Mikuláš hrabě Desfours, po něm Albrecht Maximilián
hrabě Desfours v letech 1661-1683 a posledním majitelem v tomto století byl Ferdinand hrabě
Desfour 1683–1748. Po celé toto století patřila malá část Roprachtic (4 domy) pod Velkostatek
Jilemnice, a to již od roku 1492, kdy je o tomto zmínka ve smlouvě o dělení Panství
štěpanického, resp. jilemnického.
Po Bílé hoře byla provedena i v Roprachticích důsledná protireformace a veškeré knihy
podobojí a českých bratří byly spáleny. Od dob husitských až do bitvy Bělohorské faráři do naší
vsi docházeli. Jména však nejsou známa. Po Bílé hoře (asi 80) roků zde nebyl žádný kněz. Pouze
v Semilech byl od roku 1640 Jan Heřman, který docházel do kostelů ve Vysokém nad Jizerou,
Pasekách, Bozkova, Loukova, Roprachtic a Lomnice. Později i další faráři, a to až do roku 1700.
Od roku 1700 do roku 1755 docházel do Roprachtic farář vysocký.
V letech 1698-1699 byl roprachtický kostel zcela jistě filiálním kostelem k Vysokému nad
Jizerou. V té době spravovala farnost obce Škodějov, Přívlak(u) a Helkovice (patřící jesenskému
panství).
V roce 1698 se poprvé objevuje německý název obce, a to ve tvaru Ropersdorff.
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VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI – ČÁST 1991 - 1997
O OBCI
Od 10.12.1990 do 18.11. 1994 byl starostou obce pan Vladislav Kovář. Po volbách
v listopadu 1994 se stal starostou pan Josef Pacholík, který dne 18.12. 1996 odstoupil ze
zdravotních důvodů. Po něm se stal starostou pan Václav Dobrý, který byl zvolen starostou
i v roce 1998.
Uvádíme některé statistické údaje, vztahující se k naší obci. V roce 1991 měla naše obec
301 obyvatel, z toho 129 mužů a 139 žen. Domů bylo v tomto roce 211, z toho trvale
obydlených 107, k rekreaci 85.
V roce 1998 měla obec 227 obyvatel a 207 domů. Trvale obydlených domů bylo 95 a 112
domů bylo rekreačních.
Otevření školy (2.9.) ve školním roce 1991-1992 bylo významnou událostí v obci. Na
přípravě učebny a zázemí se podíleli občané naší obce brigádnickou činností. První učitelkou
v nové historii školy byla učitelka paní Ludmila Jungová z Hrabačova, která zůstala věrná naší
škole až do jejího uzavření v roce 2003. Škola byla jednotřídní pro 1.-3. třídu. Školu začalo
navštěvovat 7 prvňáčků a 4 žáci třetí třídy. Ve školním roce 1997-98 chodilo do školy 8 žáků –
2 prvňáčci, 4 druháci a 2 třeťáci. Škola fungovala jako jedna ze tříd ZŠ Vysoké nad Jizerou, takže
neměla ani vlastní ředitelství.
V roce 1991 byla provedena oprava střechy na věži kostela. Další oprava menší věže
kostela byla provedena v roce 1992. V témže roce došlo i k vykradení kostela. K dalšímu
vykradení kostela a několika dalším pokusům došlo také v roce 1997.
Rozpočet pro rok 1992 počítal s vyrovnaným rozpočtem s příjmy ve výši 393 tis Kč a výdaji
ve výši 393 tis. Kč. Významnými položkami rozpočtu bylo 80 tis. Kč na vodní hospodářství a 70
tis. na úpravy a opravy komunikací.
Příjmy obce a z toho navazující rozpočet obce v roce 1993 byly 572 tis. Kč, výdaje byly 572
tis. Kč. Rozpočet byl následně zvýšen o 300 tis. Kč na vybudování vodovodu. Na vodní
hospodářství bylo určeno 408 tis. Kč, na komunikace v obci 300 tis. Kč.
V roce 1993 byla postavena čekárna U ručiček. V kostele natáčela skupina NEREZ vánoční
koledy. Na konci roku došlo k hrůznému činu vraždy Stanislavy Komárkové.
V roce 1995 byla provedena oprava střechy na hospodě U Tichánků. Na podzim se potom
v obci natáčel film Zapomenuté světlo s B. Polívkou a V. Žilkovou v hlavních rolích.
V tomto roce také byla provedena oprava střechy hospody „U Tichánků“.
V roce 1996 byl rozpočet v příjmech 1.484 tis. Kč, plánované výdaje činily 1.484 tis. Kč.
Významnými položkami bylo oplocení prameniště a oprava studny za 70 tis. Kč, opravy sochy
Panny Marie za 50 tis. Kč a cesta od Farských k Valčišovým s nákladem 638 tis. Kč. Nákladem
50 tis. Kč byla zřízena nová cesta k čp. 57.
V roce 1996 proběhla telefonizace obce.
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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.
Z různých, veřejně přístupných, zdrojů: Fr. Hubař

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Základní organizace měla v roce 1991 80 členů, z nichž bylo 15 dárců krve. 8. ples naší
organizace se konal 2.2.1991 a bylo 101 platících účastníků. Poprvé se však neprodaly všechny
losy. V tomto roce byla také konána brigáda navíc ve škole a naše organizace přispěla 5.000,Kčs na náklady zahájení provozu. V březnu byl pořádán zájezd do divadla F.X. Šaldy na
představení ke 100. výročí narození E. F. Buriana. Účinkovali Suchý, Molavcová, Hermanová.
Dne 10. listopadu se pořádal zájezd do ND Praha – na představení Zlý jelen od Klicpery. V této
době už bylo lehké sehnat lístky, které nám zajistil herec ND Miroslav Doležal, který bydlel
o prázdninách u Kousalů čp. 130. V. Lukešová bydlí v čp. 131, a tak bylo lehké vše dojednat. Po
představení mu donesla do šatny kytičku a poděkovala. Stále v obci není placená pečovatelka,
a tak zůstává pouze sousedská výpomoc. Školení sester se nikdo nezúčastnil, protože
zaměstnavatel nechce platit placené volno.
V roce 1992 dochází ke změně názvu na Český červený kříž, členská základna se snižuje na
77 členů, z toho je 12 dárců. V květnu byl pořádán zájezd do Lán a Průhonic – v autobuse
zůstalo ještě 10 míst volných. Za rok jsme odpracovali 4 394 brigádnických hodin pro ZD. Byly
prováděny obvyklé úklidy prostranství a pro potřebné sousedská výpomoc. 9. ples ČČK se
konal v sále hostince U Judity dne 1.2.1992, účast byla 97 lidí. Hasiči dostali 200,- Kč za
výzdobu, nájem a energie stály 170,- Kčs.
1993 – dne 8.1. se konala členská schůze. Organizace měla 79 členů. Na začátku roku obcí
otřásla vražda Slávky Komárkové. Až v létě byl vypátrán vrah – byl to místní občan. V létě se
uskutečnil zájezd do severních Čech – Frýdlant Hejnice, Liberec – botanická zahrada a ZOO.
V říjnu byl objednán autobus do Vysokého n.J. na přehlídku divadelních souborů, aby nejezdil
každý sám. 10. ples se uskutečnil 6.2. za účasti 120 lidí, hudba stála 1.700,- Kč.
Rok 1994 přinesl snížení členské základny na 78 členů. Dozvěděli jsme se, že školení
dobrovolných sester již nebude – nikdo školení nechce platit. Byl pořádán výlet na Sněžku dne
1.10. Dne 5.2. byl uspořádán 11. ples za účasti 70 platících. Tiskárna zdražila tisk pozvánek,
a tak se pozvánky dělaly doma.
V roce 1995 došlo ke změně pokladní – náhle zemřela paní Švedlerová. Místo ní byla
zvolena Lada Kučerová. V tomto roce bylo 9 dárců krve. Úklidy byly prováděny jako obvykle.
Pro ZD bylo odpracováno 1000 brigádnických hodin. Pořádány byly 2 výlety – v květnu Rtyně
v Podkrk. na přehlídku dechových hudeb, v září Zahrada Čech – Litoměřice. Konstatujeme, že
jsme jedinou organizací, která výlety pořádá. V našem okrese došlo v ČČK k podstatným
změnám. K 31.10.95 zakončil svoji činnost OV v Semilech. Veškerou činnost převzala paní
Kotková, avšak nedostala 4 měsíce výplatu a když se ozvala, dostala výpověď. Semilský okres
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spadá pod Trutnov. Na výroční schůzi zahráli na harmoniku Pacholík Josef a Kovář Vladislav.
Dne 28.1.1995 byl uspořádán 12. ples, vstupenka stála 20,- Kč, bylo 96 platících.
1996 – Předsedkyní je stále Věra Lukešová, počet členů zůstává nezměněn. V tomto roce
zemřel br. Fr. Kučera, který byl členem a jednatelem 45 let. J. Rybář obdržel Zlatou plaketu
Janského za 40 odběrů krve, Stříbrnou plaketu dostala Lída Poláková za 20 odběrů. V květnu
se uskutečnilo setkání předsedů organizací v Semilech kvůli vzájemnému poznání a sblížení.
V červenci 96 byl zájezd na Veselý Kopec a návštěva Hřebčína ve Slatiňanech. V říjnu 96 byl
pořádán. zájezd na Svět květin do Trutnova, a ještě zájezd do Jelenie Gory na vánoční trhy.
A pro zájem ještě v listopadu. Poprvé jsme uskutečnili 4 zájezdy za rok. Jarní a podzimní trhy
se nevyvedly pro malou účast kupujících. Zisk z trhů byl 200,- Kč. Prováděny byly obvyklé úklidy
prostranství. Brigádnických hodin jsme odpracovali 2000 hodin ZD. Tradičního 13. plesu dne
27.1. na sále U Tichánků se účastnilo 90 lidí. Byla zrušena vkladní knížka a převedeny peníze
na účet.
V roce 1997 jsme měli 11 dárců krve. Na pomoc povodněmi postižené Moravě naše organizace
poslala 25.810,- Kč, které jsme vybrali. Bylo uspořádáno 5 zájezdů za rok, z toho 2x do
Národního divadla. Uskutečnila se také sbírka textilu na humanitární účely. L. Kučerová
převzala vývěsní skříňku, úklidy prostranství byly prováděny jako obvykle. Dne 1.2. byl
uspořádán 14. ples, začali jsme využívat i sponzorů. Byl zakoupen fritovací hrnec pro rozšíření
možností občerstvení na plese.
Markéta Malíková, Lada Lukešová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – 1991-1997 (Výpis z hasičské kroniky 1991 – 1997)
Pořádání hasičského plesu, dětského bálu a provádění preventivní prohlídky domů a chalup
bylo v tomto období pravidelnými činnosti. Pravidelně se náš sbor účastnil soutěží ve
Škodějově, Nouzově, Mříčné a Ploukonicích. Také pořádal pouťové a posvícenské taneční
zábavy.
Rok 1991 - 15. června se muži a ženy zúčastnili okrskové soutěže ve Víchové n. Jiz. Prováděly
se dva požární útoky. Jeden z kádě a druhý z Jizerky. Muži vyhráli a ženám se nevedlo.
V červenci se konala taneční zábava. Výtěžek byl věnován dětem, aby mohly jet stanovat do
Dachové. 31. srpna se muži zúčastnili soutěže v Nouzově, kterou vyhráli. 2. září byla opět po
dlouhých letech otevřena místní škola. Před jejím otevřením probíhala menší rekonstrukce
a přípravy, kterých se účastnili i naši členi. V tomto roce často vypovídala službu naše stříkačka,
povedlo se koupit dvě jiné a sestavit z nich jednu dobře funkční.
Ke konci tohoto roku měl sbor 97 členů. (21 žen, 76 mužů a 8 dětí).
Rok 1992 - 16. května se uskutečnilo okrskové kolo v požárním sportu na Jestřabí. Družstvo
mužů toto kolo vyhrálo. Okresní kolo se konalo v Lomnici nad Popelkou, kde muži obsadili 5.
místo. 30. května se pořádal výlet do Vlčnova na „Jízdu králů“. 1. srpna jsme se účastnili výročí
100 let založení SDH Rybnice a 22. srpna 80 let SDH Loukov.
V tomto roce zemřel bratr Stanislav Strnádek a Josef Bouzek.
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Rok 1993 - Na soutěžní sezónu se naše družstva začala připravovat v květnu. Okrskové kolo
v požárním sportu se konalo v Poniklé. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetách. Ženy zde
obsadily 3. místo a muži vyhráli. Okresní kolo se uskutečnilo v Turnově a muži obsadili 3. místo.
24. července se konal v Peřimově první ročník soutěže Pohár peřimovského starosty. 21. srpna
(25. výročí invaze spojeneckých vojsk do ČSSR, (tedy z dnešního pohledu okupace)) ve
Vysokém nad Jizerou oslavovali 120 let od založení sboru. Dopolední program proběhl ve
sportovním duchu. Ale s takto špatně zorganizovanou soutěží jsme se snad ještě nesetkali.
Při této příležitosti se konala i výstava starých stříkaček, kam jsme zapůjčili i naši. Tragickou
dohru měla zpáteční cesta domů, kdy do naší zastavené Avie nabourala Tatra jilemnických
profesionálních hasičů. Zřejmě zde sehrála roli lehkovážnost a vliv alkoholu jilemnického
řidiče. Nehoda neměla tragické následky. Způsobila jedno těžké zranění a několik lehčích.
Hmotná škoda byla 70 000 Kč. V tomto roce zemřel bratr Antonín Hradecký a Josef Holubec.
Rok 1994 - 21. května jsme pořádali okrskové kolo soutěže v požárním sportu. Družstvo
mužů soutěž vyhrálo a ženy se umístily 3. 28. května se naši muži zúčastnili soutěže
u příležitosti výročí 110 let SDH Mříčné. 20. srpna SDH Jilemnice oslavoval 120. výročí od
založení, také při této příležitosti pořádali soutěž.
Rok 1995 - 3. června byla zahájena sportovní sezóna. V květnu jsme se zúčastnili oslav při
výročí 100 let SDH Košťálov. 29. července družstvo mužů vyhrálo soutěž v Peřimově
v konkurenci 20 týmů. V tomto roce naši muži vyhráli poprvé Okresní pohár.
V tomto roce zemřel bratr Josef Malík a Pavel Polák (dlouholetý učitel a ředitel zdejší školy
i školy ve Vysokém n. Jiz.). Ke konci tohoto roku měl sbor 97 členů. (21 žen, 66 mužů a 10 dětí).
Rok 1996 - 7. 2. 1996 byl SDH Roprachtice registrován jako organizační jednotka Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dne18. května muži vyhráli soutěž v Tuhani. 1. června se
konalo okrskové kolo v požárním sportu ve Víchové n. Jiz. Obě naše družstva se umístila na
druhé příčce a postoupila na okresní kolo. Na okresní kolo do Turnova nakonec jelo jen
družstvo žen a obsadilo 6. místo. Druhou sobotu v září se konala soutěž ve Škodějově. Po 18
letech boje naše družstvo mužů tuto soutěž vyhrálo a ženy obsadily 4. místo. V tomto roce
zemřel bratr František Kučera. Ke konci tohoto roku měl sbor 100 členů. (75 mužů a 25 žen).
Rok 1997 - Před zahájením soutěžní sezóny byla provedena oprava stříkačky za 8 500 Kč.
Soutěže začaly v květnu. Obě družstva postoupila na okresní kolo v požárním sportu, které se
konalo v Semilech. Ženy obsadily krásné 3. místo a byl to v tomto období jejich nejlepší
výsledek. Věra Farská (Petřinová) vybojovala první místo v jednotlivcích v běhu na 100m
překážek! Na soutěži ve Škodějově muži obhájili vítězství z roku předešlého v konkurenci cca
40 družstev. Posvícenské zábavy se zúčastnilo 180 lidí. V tomto roce zemřel bratr Josef Dresler.
Ke konci tohoto roku měl sbor 102 členů. (29 žen, 73 mužů a 13 dětí).
Z podkladů hasičské kroniky a Fr. Hubaře zpracovala V. Čermáková

TJ SOKOL
V letech 1991-1997 TJ SOKOL pravidelně pořádal akce – „Pohádkový les“ a „Běh okolo
Roprachtic“. Akce byly každoročně velmi úspěšné. V roce 1994 zakoupila Tělovýchovná
jednota budovu hospody U Tichánků. V roce 1997 byla provedena velká oprava vnitřní části
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budovy a odpracovalo se 2287 brigádnických hodin. Na této akci s podílelo 79 občanů. Členové
jednoty se také účastnili různých běžeckých závodů v zahraničí. Nejdále se vypravili v roce
1996 do Švédska na legendární Wassův běh.
Ještě připomeňme další pravidelné akce, které se v uvedených letech pořádaly. Jsou to
maškarní ples a masopustní rej v únoru, lyžařské závody a pohostinská divadelní představení.
V červenci to bývá country zábava. Kromě toho se během roku pořádá ještě běh pro děti
a probíhají pravidelná cvičení. O Vánocích býval uspořádán koncert, jehož výtěžek byl posílán
na konto postižených dětí do domova Tereza v Benešově u Semil. V pořádání poutních
a posvícenských zábav se TJ Sokol střídala se Sborem dobrovolných hasičů. Jednota měla
v roce 1997 celkem 82 členy a zároveň se snažila vychovávat nástupce pro členskou základnu
pro další generaci. Starostkou TJ Sokol byla po celé období Věra Nosková.
Z publikace Roprachtice… Jak šel čas, zprac.: Fr. Hubař
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ KOPANINA ROPRACHTICE
V letech 1991-1997 byl předsedou Mysliveckého sdružení Vlastimil Tulach. Myslivecké
sdružení mělo v roce 1991 17 členů. V mysliveckém roce - tedy duben 1991-březen 1992 ulovili
členové mysliveckého sdružení 22 ks srnčí zvěře, 12 ks divokých prasat, 1 ks jelení zvěře, 23
zajíců, 21 divokých kachen a 8 lišek.
Vlastimil Tulach
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROPRACHTICE
Od 1. ledna 1991 bylo Zemědělské družstvo Roprachtice – po rozdělení s Háji nad Jizerou –
opět samostatné. Od ledna do srpna byl předsedou nově vzniklého ZD Ing. Jaroslav Kučera.
V srpnu však byl odvolán a na jeho místo nastoupil Ing. Oldřich Novák. V roce 1997 mělo
družstvo 90 členů, z toho bylo 31 členů s pracovní účastí, 37 důchodců a 22 členů bez pracovní
účasti. Obhospodařovalo 700 ha půdy v Roprachticích a 100 ha půdy na Přívlace. Veškerá půda
je pronajatá. Hlavní činností družstva je chov hovězího dobytka. Stavy se pohybují okolo 300
ks krav, 81 telat, jalovic 240 kusů a 70 ks býků. Roční dojivost v roce 1977 činila 3.700 litrů.
V posledních letech vybudovalo družstvo i vlastní malou porážku a bourárnu masa, kde
provádí porážku vlastního hovězího dobytka a prodej masa.
Z plodin se pěstují hlavně obiloviny na cca 280 ha. Brambory asi na 20 ha a jako okrajové
plodiny se na malé výměře pěstují len, mák a hrách. Z ostatních ploch se sklízejí pícniny. V roce
1997 bylo dosaženo u obilovin výnosu 36 q/ha.
Z publikace Roprachtice… Jak šel čas, zprac. Fr. Hubař
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