Zpravodaj
obce Roprachtice č. 2/2020
duben-červen 2020

75. výročí konce války
Nejvýznamnější výročí
tohoto roku bylo 75. výročí
konce II. světové války.
Plánované oslavy jsme
museli zrušit, a tak položení
květin proběhlo pouze za
přítomnosti starosty a
místostarosty naší obce.
Minutou ticha byl obřad
ukončen. Jakmile to situace
dovolí, tak bude obec
připravovat akce, které byly
z důvodu koronavirové krize
zrušeny.

Oběti II. světové války z naší obce byly:
Emanuel Skrbek, ruský legionář,
popraven 10.7.1944 v Drážďanech
Jaroslav Šourek, št. prap. čs. armády
popraven 19.10.1944 v Drážďanech
Štěpán Strnádek, zahynul při náletu
v Ostravě dne 23.9.1944
Marie Strnádková, zahynula při náletu
v Praze dne 25.3.1945
Jiří Nesvadba, zastřelen Němci při cestě
do Vysokého n.J. dne 5.5.1945. Stal se
poslední a nejmladší obětí války z naší
obce.

ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Zastavení a chvíle ticha u pommíčku
třináctiletého Jiříka Nesvadby z Roprachtic.
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí spoluobčané,
dnešní úvodní slovo vzniká v době, kterou nikdo z nás ještě nezažil. Od počátku roku nás
rozhlasová a televizní média informují o vzniklé světové pandemii způsobené virem Korona.
Virem, který je zcela nový a neprobádaný. Každý den nás doslova zaplavují informace ze světa
o zasažených státech, o nově nakažených a zemřelých pacientech, fotografie z nemocnic
a vylidněných ulic měst. Naše země odolávala až do 12. března, kdy jsme se doslova ze dne na
den ocitli v době nouzového stavu. Ve stavu, který obrátil život na ruby nám všem, i když
každého se dotkl jiným způsobem. Uzavřeny byly školky, školy, veškeré obchody. Museli jsme
si zvyknout na dodržování rozestupů, nošení roušek a jednorázových rukavic, odloučení od
svých příbuzných, známých a kamarádů. Přijatá opatření se možná zdají být příliš přísná, avšak
možná díky tomu to v naší zemi nevypadá jako v jiných státech.
I naší obci tento stav přinesl nové a mnohdy nelehké situace. Každý den obecní e-mail
přijímá množství zpráv a dokumentů s různými vyjádřeními a nařízeními k této vzniklé situaci.
Ty nejdůležitější z nich Vám občanům předáváme. Zpočátku jsem se snažili zajistit roušky,
dezinfekci, respirátory, rozvoz ovoce a zeleniny či krmiv pro domácí mazlíčky. Musely být
zrušeny veškeré kulturní akce, které chystaly naše spolky ale i my, zástupci obce. Velice nás
mrzí, že se nemohla uskutečnit oslava 100. výročí státní vlajky, které jsme si alespoň
symbolicky připomněli 30. března jejím vyvěšením před obecním úřadem. Ani zákaz
pracovních schůzek zastupitelů nám situaci nijak neusnadnil, protože provozní věci a některé
rozpracované projekty dále plynuly a musely být řešeny. Přijímali jsme mimo jiné také spoustu
připomínek k tomu, že většina místních chalup se zaplnila rekreanty z nejvíce postižených
měst. Ano, všichni jsme měli a máme strach. Na druhou stranu, možná bychom se zachovali
stejně jako oni. Co nás ale v této souvislosti opravdu trápí, jsou odpady. Za poslední dva měsíce
se zvýšila jejich produkce a co je nejhorší, stále a častěji se setkáváme se špatně vytříděnými
pytli jak u skladiště, tak i u kontejnerů. Proto apelujeme na všechny - dodržujte postupy pro
třídění odpadu a pokud si nejste v něčem jistí, neváhejte se na nás obrátit. Ušetříte nám tak
spoustu práce a nákladů. To samé platí i pro odběr vody. Už nyní je jasné, že nás s vodou čeká
nelehké období, a i když je projekt na posílení vodovodu hotový, k realizaci celé stavby nás
čeká ještě dlouhá cesta.
Na závěr úvodního slova je třeba zmínit jen jediné – děkujeme, děkujeme všem. Všem, kteří
přes den i po večerech šili roušky, starali se o své příbuzné, nabízeli pomoc obci
i spoluobčanům, děkujeme za trpělivost a ohleduplnost jeden k druhému. Děkujeme panu
starostovi obce, že se o nás vzorně postaral a šel nám příkladem.
Snad se zase brzo všichni shledáme v nové lepší době.
Zastupitelstvo obce
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PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ 2020
V tomto čísle neuvádíme žádné veřejné akce, protože nevíme, jakým způsobem bude
pořádání veřejných akcí uvolňováno. Proto doporučujeme sledovat vývěsku obecního úřadu
a všechny další informační zdroje (SMS, e-maily), kterými bude obecní úřad o akcích včas
informovat.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI:
pan Opelka Pavel
pan Malík Karel
paní Pičmanová Věra
pan Klaus Jindřich
paní Nováková Marie
Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně radosti ze života.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
konané dne 21. února 2020 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. Rozpočet na rok 2020
3. Zpráva inventarizační komise
4. Finanční dary spolkům
5. Schválení investičního záměru k realizaci akce údržba pomníku padlých Roprachtice
6. Informace o činnosti obce
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
2. Rozpočet na rok 2020
Paní Radka Pacholíková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2020. Rozpočet je
k nahlédnutí na webových stránkách obce.
Tento návrh byl schválen všemi 7mi hlasy.
3. Zpráva inventarizační komise
Jan Pacholík, předseda inventarizační komise, seznámil přítomné s průběhem řádné fyzické a
dokladové inventarizace za rok 2019 a přečetl návrh na vyřazení majetku v hodnotě 29 tis. Kč.
Zpráva je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Tato zpráva byla schválena všemi 7mi hlasy.
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4. Finanční dary spolkům
Starosta informoval o záměru zastupitelstva poskytnout finanční dar TJ Sokolu a SDH – každý
obdrží dar ve výši 50 tis. Kč. ČČK dostane v průběhu roku příspěvek na dopravu do divadla či
na výlet.
Záměr byl schválen 7mi hlasy.
5. Schválení investičního záměru k realizaci akce údržba pomníku padlých Roprachtice
Starosta obce navrhl schválit investiční záměr k realizaci akce údržba pomníku padlých
Roprachtice.
Záměr byl schválen 7mi hlasy.
6. Informace o činnosti obce
Starosta přítomné informoval o činnosti obce:
• Vodojem – stále čekáme na projekt, stavební povolení by mohlo být nejdříve na konci
prázdnin
• Vrt U Ráje – zvažujeme možnosti dalšího vrtu u vodojemu U Ráje
• Loutkové divadlo – zastupitelstvo obce schválilo zapůjčení obecního loutkového
divadla TJ Sokolu, které ho plánuje zrenovovat a aktivně užívat
• Chystá se akce 100 let státní vlajky, uskuteční se 4.4.2020 u obecního úřadu
• Hala – připravuje se projekt na odpadovou/skladovou halu
• Květen –75. let výročí konce války, setkání u Pomníku, možná beseda ve spolupráci
s muzeem Jilemnice, budeme dále informovat
• Zpravodaj – další číslo v prodeji
7. Diskuze
Vznesen dotaz – jak to vypadá s opravou mostu U Mejta v Poniklé. Pan místostarosta Jiří
Hloušek odpověděl, že dle dostupných informací oprava letos probíhat nebude, protože nebyl
vybrán dodavatel, který by splňoval cenu a pravděpodobně se bude měnit projekt.
8. Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočet na rok 2020
• Zprávu inventarizační komise
• Finanční dary spolkům
• Investiční záměr k realizaci akce údržba pomníku padlých Roprachtice
9. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ V NAŠÍ OBCI
TJ SOKOL
Aktivity naší TJ byly, jako u všech spolků, omezeny zákazem pořádání veřejných akcí
a uzavřením místní hospody. Přesto ještě do zákazu podařilo uspořádat Maškarní bál.
Maškarní bál je tradiční akce, kterou pořádá TJ Sokol Roprachtice, již několik let. Ač poslední
dobou zájem o tuto akci
maličko upadá, v letošním
ročníku se zúčastnilo 80x
platících,
z čehož
bylo
51xmasek.
Celkově
bylo
oceněno deset nejlepších
masek,
které
vyhodnotili
účastníci akce.
1.místo MOTÝLCI
2.místo ROPRACHTICKÉ
LOUTKOVÉ DIVADLO
3. místo PINDRUŠE

Roprachtické loutkové divadlo 2. místo

Dále byly oceněny masky: ANDĚL, SLEPEC, KORONAVIR, MATRJOŠKY, POTAPĚČI, ČÍNSKÝ
CESTOVATEL, RUMCAJS A MANKA. Všechny masky byly úžasné, propracované do detailu
a hosté si atmosféru maškarního bálu moc užili.
Všem děkujeme za účast a podporu.
Věra Nosková

Zpráva o činnosti divadelního spolku při TJ Sokol Roprachtice
Milí příznivci Divadelního spolku Roprachtice,
přinášíme vám další zprávy o činnosti našeho spolku. Hostování s představením Neprodejné
manželky pokračovalo v únoru ve Víchové nad Jizerou a v Kruhu, a na začátku března v Lomnici
nad Popelkou. Poté naši činnost bohužel přerušila současná epidemie koronaviru, kdy jsme
museli přestat zkoušet a vystupovat. V květnu jsme se měli zúčastnit Krajské postupové
přehlídky venkovských divadelních souborů v Josefově Dole, která byla odložena na začátek
července. Hned jak se uvolní opatření v souvislosti s epidemií a bude nám dovoleno se zase
scházet, začneme se do „Josefáče“ s nadšením připravovat.
TJ Sokol, pod který náš spolek spadá, se ve spolupráci s Obecním úřadem Roprachtice pustil
do obnovení a opravy loutkového divadélka, které se zde hrálo v období mezi válkami.
Zachovalo se malé jeviště a několik původních loutek. Propadlé a polámané dřevěné jeviště
opravil místní truhlář Jan Nosek a paní Věra Nosková ušila novou oponu.
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Jeviště po opravě

Jeviště před opravou

Bylo také dokoupeno asi 20 nových loutek a společně bychom chtěli tradici hraní
loutkového divadla v Roprachticích v nejbližší době obnovit pro naše děti.

Loutky nové

Původní loutky

Držte nám palce a doufáme v brzké shledání s našimi diváky.
Milena Nosková

6

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů
Z uplynulého období je třeba zmínit dva výjezdy naší jednotky.
V pondělí 10. února v 16.23 hod. byla naše jednotka vyslána na větrem uvolněnou střešní
krytinu v obci Roprachtice čp. 97. Po příjezdu na místo události provedla jednotka průzkum.
Bylo zjištěno, že se jedná o uvolněný plech na střeše objektu. Na místo události dorazila
jednotka HZS LK stanice Jilemnice, které bylo místo události předáno. Dál se jednotka SDH
řídila pokyny velitele zásahu.
V úterý 25. února v 8.36 hod. byla naše jednotka vyslána na padlý strom na komunikaci
II/290 do obce Roprachtice. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Jednalo
se o padlý, vzrostlý, listnatý strom, který blokoval celou šíři komunikace. Na zásahu jednotka
spolupracovala s jednotkou HZS LK stanice Jilemnice, které bylo místo události předáno. Dále
se jednotka SDH řídila pokyny velitele zásahu. Jednotka spolupracovala na rozřezání stromu
pomocí ruční motorové pily a odklízení dřevní hmoty mimo komunikaci.
V březnu zemřel tragicky Petr Farský, v dětském věku soutěžil s družstvem mládeže našeho
sboru.
V tomto období sbor z důvodu pandemie Covid-19 neprovádí žádnou pravidelnou činnost.
Pálení čarodějnic a pouť se z důvodů opatření vlády konat nebudou. Zrušena byla též
okrsková soutěž v PS, kterou jsme měli v letošním roce pořádat my.
Požár lesa v Horské Kamenici
Dne 6. dubna v odpoledních hodinách byl ohlášen na linku 112 požár lesa v Horské
Kamenici. Přes veškerou snahu zasahujících
hasičů se postupně požár rozrostl až na rozlohu
cca 400 x 700 metrů. Byl vyhlášen zvláštní
stupeň poplachu. Ve dvou dnech zde postupně
zasahovalo 35 hasičských jednotek, vrtulník a
letadlo letecké hasičské služby. Do požářiště
bylo nalito přes 560 000 litrů vody. Náklady na
zásah stále nejsou vyčísleny, ale budou se
pohybovat v řádu milionů Kč. Příčinou požáru
bylo pálení klestí. V následujících deseti dnech
bylo nahlášeno na území Libereckého kraje
dalších více než 30 požárů lesa ze stejného
důvodu. (Hložková, 2020)
(Zdroj obrázku HZS LK)
Proto si jako referent prevence a výchovné činnosti našeho sboru dovoluji uvést několik
bodů týkajících se správného pálení klestí a jiného biologického materiálu nejen v lese po
těžbě.
•
•
•

Nepálit klestí za velkého sucha, ani za silného větru.
Velikost hromady klestí volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě dozor.
Místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Při náhlém zhoršení počasí (především sílení větru) je nutné pálení ihned přerušit
a oheň uhasit.
Místo pro pálení se izoluje pruhem širokým 1m, kde bude odstraněný hořlavý materiál
až na zeminu.
Po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat.
Příjezdová cesta k místu pálení musí být vždy průjezdná.
Spalovat klestí lze jen v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských budov.
Osoba mladší 15 let nesmí odpad spalovat bez osoby starší 18 let, která byla pověřena
spalováním.
V dostupné vzdálenosti mít připraveny prostředky pro hašení (hasicí přístroj, zahradní
hadici, lopatu, písek, kanystr s vodou).
Mít při ruce nabitý funkční mobilní telefon. Jakmile dojde k nežádoucímu,
nekontrolovatelnému hoření, na které hasební prostředky nebudou stačit, neprodleně
volat linku 150 nebo 112.
Podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby mají za povinnost plánované pálení
přírodních materiálů předem oznámit místně příslušnému HZS kraje. Je vhodné, když
zamýšlené pálení nahlásí i osoba fyzická, i když to nemá za povinnost. (Zaoralová, 2018)

U nás v Libereckém kraji existují dva jednoduché způsoby, jak plánované pálení nahlásit.
První možnost je zavolat na telefonní číslo 950 471 100. Vhodnější a přesnější je druhý způsob
hlášení a to přímo na webových stránkách HZS Libereckého kraje: https://www.hzscr.cz/hzslibereckeho-kraje.aspx (viz níže návodný obrázek).
→ Kliknout na odkaz NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ. Dojde k přesměrování na https://paleni.izscr.cz/
a zde vyplnit jednoduchou tabulku.
Nutno podotknout, že
pálení klestí a ostatního
přírodního
materiálu
si
nesmíme plést s vypalováním
porostu. Plošné vypalování
trávy a porostů je zakázáno
třemi zákony ČR (z. o požární
ochraně, z. o ochraně přírody
a krajiny a z. o myslivosti). Dle
zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, nesmí
fyzická osoba (dále jen FO)
provádět vypalování porostů,
jinak se dopouští přestupku, za který lze FO uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Pro podnikající
fyzické osoby (dále jen PFO) a právnické osoby (dále jen PO) za tento přestupek hrozí pokuta
do výše 500 000 Kč. Pokuta 500 000 Kč hrozí PFO a PO i v případně nenahlášení pálení klestí
a ostatních materiálů. (Zaoralová, 2018)
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Závěrem bych rád Vás občany požádal, abyste se chovali a jednali nejen při pálení v lese
zodpovědně, rozumně a ohleduplně. Nahlášením pálení lze předejít zbytečnému výjezdu
hasičských jednotek.
Za SDH Roprachtice Jiří Čermák
Použité zdroje:
Hložková, Lucie. 2020. AKTUALIZACE: Požáry v Libereckém kraji dosáhly až do zvláštního stupně požárního
poplachu. In: HZSCR.cz. [online] [cit. 2020-04-30] Dostupné z: https://www.hzscr.cz/clanek/pozary-vlibereckem-kraji-dosahly-az-do-zvlastniho-stupne-pozarniho-poplachu.aspx
Zaoralová, Nicole. 2018. Vypalování trávy versus pálení zahradního odpadu. In: HZSCR.cz. [online] [cit. 202004-30] Dostupné z: https://www.hzscr.cz/clanek/vypalovani-travy-versus-paleni-zahradniho-odpadu.aspx

Mladí hasiči
Letošní zima nebyla moc
bohatá na sníh, ale povedlo se
nám
uskutečnit
pořádnou
sáňkovačku. Jezdili jsme ve
vláčku, kluci postavili skokánek a
moc jsme si to užili na sáňkách,
pekáčích a různých ježdících.

Pokračujeme v tréninku ve škole, kde
máme spoustu nových překážek, kozu,
tunel, stojan na technické prostředky.
Poslední trénink jsme měli ve středu
11.3.2020. Od 12.3.2020 nastává
Nouzový stav v naší republice a zákaz
sdružování. Všechny jarní hasičské
soutěže jsou zrušeny a uvidíme co
bude dál. Nám i dětem se po hasičině
stýská!
Lada Lukešová
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Dne 1.2.2020 vyrážíme s pozvánkami na náš bál, zveme po Roprachticích a tradičně jdeme
s pozváním i do sousedního
Škodějova.
Po
předešlých
přípravách se scházíme v sobotu
8.2.2020 v 9hod. ráno na výrobu
jednohubek a přípravu sálu. Sešla
se skvělá parta, a tak jde práce od
ruky.
Ještě probíhá závěrečná zkouška
POUPAT na večerní vystoupení.
Od 18.30hod. začíná Milan Lukeš
jezdit s hasičským autem a přiváží
první návštěvníky. Bál se skvěle
rozjíždí a přichází 127 platících lidí.
K poslechu i tanci nám hrají naši kamarádi KONVERZE BAND. V kuchyni prodáváme
jednohubky, tousty a tradiční křižácký mls. Máme radost, že náš bál podporují zastupitelé
obce, pan starosta Zdeněk Petřina s manželkou nám moc pomáhali.

Již tradičně náš bál obohatilo po 22 hodině vystoupení ROPRACHTICKÝCH POUPAT s novým
tanečním číslem DUHOVÁ VÍLA. Vystoupení bylo něžné a doplněné obrovskými duhovými
deštníky, mělo velký úspěch u publika. Samozřejmě jsme prodávali i tombolu, za kterou velmi
děkujeme sponzorům. Bál se moc vydařil a tančilo se až do ranních hodin.
4.4.2020 jsme měli jet na Valnou hromadu ČČK na Horský hotel Stráž a 28.4.2020 na
divadelní představení Klíčovou dírkou do divadla F.X.Šaldy do Liberce. Obě akce byly
samozřejmě z důvodu Nouzového stavu a šíření nákazy koronaviru COVID- 19 zrušeny. Život
všech se změnil ze dne na den a celý stát i svět přijal spoustu bezpečnostních opatření. Nařízení
nošení roušek vyvolalo vlnu solidarity, a i naše členky i nečlenky začaly šít roušky pro své
spoluobčany a všechny potřebné. Patří jim velký dík a obrovské poděkování. Z Oblastního
spolku ČČK jsem dovezla látky na šití roušek a využili jsme nabídky firmy COCA-COLA, která
zdarma přivezla některé ze svých nápojů právě pro ty naše skvělá děvčata, co šijí roušky.
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Pro nápoje jsem do Jablonce n./Jiz. dojela a jako malé symbolické poděkování jsem je
rozvezla našim šičkám. Hrozně ráda bych je jmenovala, ale mám strach, že nedokážu
pojmenovat všechny, a to by mi bylo líto. Takže ženský, ještě jednou DĚKUJEME MOC!!!
Musím podotknout, že výborně funguje spolupráce s obcí!
Markéta Malíková, Lada Lukešová

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO
V minulém čísle Zpravodaje bylo avizováno, že 3. pátek v měsíci březnu se bude konat
schůze Honebního společenstva. Tato akce byla, tak jako jiné akce v tomto období, zrušena.
Příští schůze Honebního společenstva se odkládá o rok. Bude se konat 3. pátek v měsíci březnu
v roce 2021.
Luboš Kučera, starosta HS

MYSLIVECKÝ SPOLEK KOPANINA ROPRACHTICE
Vzhledem k nařízení vlády a nouzovému stavu, se nekonala členská schůze našeho
Mysliveckého spolku. Nekonala se ani Okresní výstava trofejí. Z toho důvodu uvádím pouze
přehled ulovené zvěře za myslivecký rok, který skončil 31.3.2020. Uloveno bylo 33 kusů srnčí
zvěře, 48 prasat, 2 ks jelení zvěře, 21 lišek a 9 strak. V měsíci dubnu bylo uloveno 5 prasat
a 4 lišky. V měsíci květnu byla ulovena ještě 2 prasata a 1 liška.
Vlastimil Tulach

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROPRACHTICE
Největším problémem na začátku tohoto roku je pro náš podnik opětovné sucho
a nedostatek krmení. K tomu přibyla starost s nákazou koronaviru COVID – 19. S prvním bojem
nákazy nám velmi pomohla obec Roprachtice, která nám zajistila a dodala ochranné pomůcky
a dezinfekci. A několik místních skvělých žen, které nám našily ochranné roušky. Všem za tuto
pomoc velmi děkujeme. Další nepříjemná situace nastala ve snižování ceny za mléko, snažíme
se všem těmto nepříjemnostem čelit, i když to není vůbec jednoduché. Všem proto přejeme
hlavně zdraví a snad lepší a pozitivnější průběh další části tohoto roku.
Luboš Kučera

ROPRACHTICKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Tak, jako ostatní spolky, ani náš spolek se nescházel. Přesto však byl činný a svým způsobem
zajišťoval některé aktivity související např. s poražením lip u Božích muk a sochy Panny Marie
při cestě ke Škodějovu a Krucifixu na pp.č. 446/2. Ve věci opravy Božích muk a Krucifixu bylo
jednáno s Krajským úřadem o dotaci a dostalo se nám ujištění, že dotace na jejich opravu by
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současnou situací neměla být ohrožena. Zemědělské družstvo upravilo okolí pomníčku Jiříka
Nesvadby u Koziny, čímž se (i přes sousedící zbořeniště) stane toto místo upravenějším.
Vlastník pozemku také porazil buky u smírčího kříže u Koziny a oba dva smírčí kříže budou
v krátké době opraveny. Pro mapování historie naší obce se nám podařilo získat kopii
významné publikace o našem okolí „Vysocko nad Jizerou“ od Methoděje Metelky. Dále se
podařilo provést výpis nejdůležitějších událostí v obci, které byly zachyceny v zápisech
z jednání obecní rady a obdobných orgánů, a to od roku 1919 do roku 1989. Při využití tohoto
obsáhlého materiálu jsme relativně dobře schopni zpracovat celé toto historické období.
Z iniciativy spolku byly natřeny a opraveny 3 venkovní lavice, které jsou umístěny před obecním
úřadem, na hřbitově a pod Lípou Svobody. Bylo provedeno očištění zídky na hřbitově a
vytrháním plevele a postřikem upraveno zdivo kostela.
Pro knihu o historii obce hledáme všechny dostupné informace, písemné podklady,
fotografie a předměty, vztahující se k historii obce. Můžete volat 606 620 494 nebo psát na
e-mail: ou@obecroprachtice.cz, příp. osobně na Františka Hubaře.
František Hubař

ZAJÍMAVOSTI Z PŘÍRODY
Tentokrát to nebude z botaniky – ostatně o letošním zoufalém jarním suchu, které mění
naše zelené louky ve stepní, se ani psát nechce.
A protože brzy nastane čas hnízdění ptáků, chci se s vámi podělit o zážitky, kterak nám vloni
jedno takové hnízdění omezilo volný pohyb. Začalo to docela nenápadně a nevinně. Nějaký
párek šedivých ptáčků si
dělal hnízdo přímo nad
vraty zadního vchodu do
našeho domu. Samička
pak do hnízda nakladla 4
vajíčka a začala na nich
sedět. Protože jsem
nevěděla, o jaký druh se
jedná, poslala jsem její
fotku kamarádce, která
ji dál rozeslala svým
známým ornitologům, a
ti určili, že se jedná o
lejska šedého.
Lejsek šedý
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Ptáčka, který v našem kraji sice hnízdí pravidelně, ale poměrně řídce. Je zařazen na seznam
zvláště chráněných druhů ptáků
v Česku, do kategorie „ohrožené“.
Samička byla přitom velice plachá a při
každém otevření dveří z hnízda
odlétla. Začali jsme mít tedy starost,
aby vajíčka nezastydla. Protože jsme
už věděli, že se jedná o chráněný druh,
chtěli jsme, aby své mladé řádně
vyvedla. A tak jsme domácí traktor
z dílny přeparkovali jinam, vnoučatům
zakázali pohyb za domem a procházet
se tamtudy mohlo jen v nutných
případech – tak dvakrát denně.
Samička lejska na hnízdě
Asi po 14 dnech se k naší radosti
dostavil výsledek a ze 4 vajíček se
vylíhli 4 mladí lejskové. Oba rodiče
začali pilně krmit.
Lejskové (lidově též mucholapky)
se živí výhradně létajícím hmyzem a
loví ho zásadně v letu. Sedávají na
kůlech plotu, suchých větvích nebo
jiných vyvýšených místech, odkud
prudce vylétají za letícím hmyzem.
Bylo docela pěkné je pozorovat.
Oba rodiče tedy pilně krmili, naše
přítomnost jim už tolik nevadila, ale
tím to nekončilo. Hned v prvních
Mladí lejskové
dnech jejich krmení jednoho z rodičů
ulovila naše kočka. Co teď? Bylo nám líto těch malých ptáčat i zbývajícího rodiče, který to
nevzdával a dál neúnavně lovil a krmil.
Nezbylo, než učinit další opatření –
všechny naše tři kočky dostaly domácí
vězení. Na 14 dnů zůstaly zavřené doma
v dílně. Asi se divily, co se děje, ale
zbytečné to nebylo. Ze 4 narozených
mláďat nakonec 3 z hnízda vylétla. Pouze
jedno uhynulo. Měli jsme nakonec
radost, že poměr živých lejsků k jejich
ztrátám činil 4:2. Věřím, že další ztráty je
už nepostihly!
Mladý lejsek před odletem
z hnízda
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A tak zatímco letos zažíváme všichni určitá omezení nařízená vládou v důsledku pandemie
koronaviru, my jsme měli malou generálku už vloni.
Letos se mi podařilo pozorovat
dvakrát v okolí domu dudka
chocholatého. Ten v našem kraji
nehnízdí, ale celkem pravidelně
tudy protahuje. Už v minulých
několika letech se u nás na svých
cestách zastavil.
Přeji vám v příštích dnech
hodně zajímavých pozorování.
A také si popřejme hodně
zdraví - a všemu, co chodí, létá a
roste také dostatek vláhy a deště!
Dudek chocholatý v Roprachticích
19.4.2020

Zdena Pacholíková

ZAJÍMAVOSTI O POČASÍ V NAŠÍ OBCI

ROK/MĚSÍC

ROK 2020
Voda/sníh-mm

I.čtvrtletí
286,7 / 221
Duben
14,2 /
0
Leden-duben
290,9 / 221
CELÝ ROK
ÚHRN VODY-ROK*
Nejvyšší vrstva sněhu
5.2.=16 cm
* ) Sníh na vodu přepočten koeficientem 0,2.

ROK 2019
ROK 2018
Voda/sníh-mm Voda/sníh-mm
298,0 / 156
13,8 /
0
311,8 / 156
824,2 / 1760
1176,2
29.1.=62 cm

186,4 / 541,5
43,2 /
1
229,6 / 542,5
717,7 / 1060
929,7
19.1.=32 cm

A ještě nějaké údaje z historie – vývoje počasí u nás.

Protože se nám daří získávat informace o počasí hlouběji do historie, tak budeme naše
čtenáře s těmito informacemi seznamovat.
V roce 1984 byla zima mírná až teplá. Celý rok od jara do podzimu byl poměrně chladný a
deštivý. Listopad i prosinec byl mlhavý a vyskytovaly se přímrazky.
Rok 1988 byla opět nezvykle teplá zima, bylo málo sněhu a hodně deště. Sníh napadl až ve
2. polovině února, zůstal až do takřka konce března a jak je uvedeno v kronice - bylo ho i
hodně. Dne 12. března byla uzavřená silnice na Semily, protože neuměli odklidit velké
množství napadaného sněhu. V tomto roce muselo JZD zaorat 90 ha ozimů. Červenec byl teplý
a deštivý. Takové počasí trvalo až do konce září. Říjen byl nejdříve teplý, ve druhé polovině
deštivý a chladný. Ve druhé polovině listopadu již napadl sníh. Prosinec začal oblevami. Kolem
10. prosince napadlo 55 cm sněhu. Výjimečná situace nastala 22. prosince, když 4 linkové
autobusy uvázly u Stanislava a musely vyčkat, až posypou silničáři silnici. Na Štědrý den byl
silný vítr a jinovatka.
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Dne 1. ledna 1989 bylo pouze 15 cm sněhu, ale vyskytla se v tento den veliká duha, což je
v tomto období velmi neobvyklé. Převážně celý leden a únor bylo zataženo při -5°C až k 0°C.
Do 5.3. sníh zmizel úplně. Dubnové počasí bylo aprílové a 29.4. přišel opět sníh. V první
polovině května byly mrazíky, ve druhé polovině května už bylo teplo, ale sucho. Koncem
května začalo senážování a sušení trav. Ani červen nepřinesl očekávané srážky. V červenci bylo
v první polovině jasno a sucho, později zataženo a občas déšť. Srpen byl obdobný. Začátek září
byl deštivý a od druhé poloviny teplo a jasno až do konce října. Listopad byl již podzimní měsíc
s mlhami a deštěm. Dne 17. listopadu bylo možno pozorovat na obloze polární záři. Potom
22.11. začal padat sníh. Začátek prosince mrazivý, později déšť a mlhy. 20.12. úplně bez sněhu,
a to trvalo až do konce roku.
Nevšedně zajímavá byla duha 1.1. a polární záře 17.11.1989!
Z kroniky obce a podkladů Vl. Kováře, Fr. Hubař

DĚJINY OBCE, VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI

HISTORIE OBCE V LETECH 1700 -1799
Naši historickou část uvádíme nejdříve přehledem panovníků v Českých zemích. Do roku
1705 vládl Leopold I., po něm až do roku 1711 vládl Josef I. Dalším panovníkem do roku 1740
byl Karel VI. Nejdéle v tomto století – a to 40 let - vládla až do roku 1780 Marie Terezie. Po ní
nastoupil na trůn její syn Josef II., který vládl do roku 1790. Ještě jako následník trůnu
prokazatelně dvakrát projel naší vsí. Stalo se tak dne 1.června 1766 v 5 hodin odpoledne jel
budoucí císař pán Josef II. od Rajchumberka k Vrchlabí na pěším koni a málo vojskem podle
kostela. V ten čas se začal kostel stavět a byli s gruntem nad zemí – tak zní zápis v jedné obecní
Pamětní knize. Druhá „návštěva“ budoucího císaře Josefa II. byla dne 13. října 1771, kdy jel od
Trutnova k Semilům se 4 kočáry a 3 pěšími koňmi. Bylo to ve 4 hodiny odpoledne. V doprovodu
byl tenkrát i hrabě Nostic a s největší pravděpodobností se zastavili také na faře. V té době to
bylo obvyklé. Zmiňován je ještě datum 15. září 1779, kdy jel opět přes Roprachtice od Jilemnice
do Liberce.
Do roku 1792 vládl Leopold II. Po něm nastoupil na trůn František I. Rakouský, jehož vláda
trvala až do roku 1835.
Historické prameny uvádějí, že od roku 1700 do roku 1755 docházel zdejšího kostela farář
vysocký. Po částečné přestavbě původní myslivny na faru v roce 1755 se stal zdejší kostel
farním kostelem. Prvním farářem se stal farář Franz von Finger, uváděný také jako František
de Fingor. V roce 1793 potom byla fara celá přestavěna na kamennou-zděnou stavbu.
V polovině tohoto století – v roce 1748 – dochází ke změně majitelů panství. Ves
Roprachtice, spadající z převážné části pod Panství Semily, koupil za 200.000 zl. František
Václav hrabě del Caretto-Millesimo. Zbývající část Roprachtic (4 stavení) patřila již od roku
1492 pod Velkostatek Jilemnice. Rod Caretto z Millesima se výrazně zapsal do historie naší
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obce. Nejvýznamnější dominantní stavbou v tomto století byla stavba kostela, který nahradil
předchozí dřevěný kostel z roku 1533. Základní kámen byl položen 16. června 1766, stavba
byla dokončena 12. června 1768. Kostel byl zasvěcen Nejsvětější Trojici. Při stavbě pomáhaly i
okolní obce – i ty nepřifařené. Přifařenými obcemi v té době byly Škodějov, Helkovice a
Přívlak(a) a také Jilm. Podle záznamu v Malé roprachtické kronice měl kostel 2 báně. Ve stejné
kronice je zmiňována je i oprava zvonu v roce 1799. Proč byla oprava provedena není však
známo.
První odborné zaměřování katastru obce bylo provedeno v roce 1748 tzv. prvním
Tereziánským katastrem. V roce 1757 následoval druhý Tereziánský katastr. Přesnější výsledek
přinesl až tzv. Jozefínský katastr, který byl pořízen v letech 1785-1789. Z dob Jozefínského
katastru se do dnešních dnů zachovala mnohá pomístní jména. V té době poslední dům na
konci hořejším se nazývá U Bubáků, na dolejším U Pražků. Dům U Pražků koupil Jiří Miksánek
již v roce 1645 od Jana Pražkova.
Prvním známým mapovým zobrazením rozdělení Roprachtic pod Panství Semily a
Velkostatek Jilemnice je Grauparova mapa Velkostatku Jilemnice z roku 1765.
Z matrik můžeme vysledovat, že do konce 18. století byly obyvatelé v obci z valné většiny
sedláci a chalupníci. Jiné profese zastupovali pouze mlynáři, truhláři a kováři. Vyšší počet
řemeslníků se objevuje od počátku 19. století.
V tomto století se objevují v katastru obce 3 samoty – Kozina, Mýto a samota řečená na
Starověsti. Škodějov měl v té době 2 samoty – Podves a Vystrkov.
V roce 1770 se připomíná pod č.p. 187 mlýn s mlynářem Janem Václavíkem
V údolí pod kostelem býval rybník, jehož hráz je dosud patrná. Byl veden jako vrchnostenský
rybníček marastivý o výměře 1175 sáhů (1 sáh = 1,7-1,9 m). Jeho hráz byla při veliké průtrži
mračen asi v roce 1796 protržena. Rybník již nebyl obnoven a pozemek byl později prodán
k chalupě čp. 209. V minulých stoletích zmiňovaná tvrz u hráze rybníka byla již v 18. století
tvrzí zaniklou.
Historie zdejší školy se začala psát v tomto století. Uvádí se rok 1757. Prvním učitelem byl
Ondřej Hladík, který na obecním pozemku vystavěl chaloupku, ve které potom vyučoval.
Místu, kde chaloupka stávala se říkalo „Na školišti“ a nacházelo se blíže čp. 5. Po učiteli
Hladíkovi velmi dlouhou dobu učil František Novák (též psán jako Nowák). Školní výuka tedy
začala ještě před tereziánskou školní reformou, která proběhla v roce 1774. Tehdy se
vyučovalo čtení, psaní, počty a náboženství.
O začátcích ochotnického divadla toho nevíme mnoho. Podle některých písemných údajů,
odkazujících na „pověsti starých lidí“ je však jisté, že již na konci 19. století se zde divadlo
hrávalo, a to sice pod vedením pana učitele Františka Nowáka, který „něco na z písma svatého
vytáhnuv, na způsob hry to uspořádal, a pak ve Skalicích provozoval“. Zmiňovány jsou hry
Mojžíš, Josef Egyptský, Jenovefa.
Sedmiletá válka (1756-1763) se dotkla i naší vsi. V roce 1758, jak uvádí kronika „prušáci
vyžírali sedláky“. V roce 1761 bylo vydáno nařízení, že každý rychtář musí postavit určitý počet
vojáků. Pokud počet nedodal musel za každého složit 60 zlatých. Jeden kůň stál 30-40 zlatých.
Po této válce byl počet dobytka velmi malý.
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Památkami z tohoto století jsou dva smírčí kříže. Jeden jako památka na švédské vojáky po
30-tileté válce. Druhý, datovaný 1736, odkazuje na zemřelého Mikuláše Zuzánka. Dalšími
památkami jsou kamenná Boží muka při cestě ke Škodějovu z roku 1776 a socha sv. Jana
Nepomuckého z roku 1780 u čp. 148.
Z tohoto století známe jediného rychtáře – Joseffa Hubarže, který je zmiňován v roce 1798
ve Vrchnostenské knize gruntovní Vsi Roprachtitze.
Život obyvatelstvu v naší vsi sužoval v roce 1720 z důvodu malé úrody veliký hlad. To se
opakovalo i v roce 1770, kde se přidal i mor. V roce 1771, kdy byla veliká drahota, v srpnu
bylo žito za 6 fl. pšenice za 7 fl. a voves za 3 fl. Pro porovnání - v roce 1769 bylo žito po žních 1
florin (zlatý) 30 krejcarů, a to trvalo přes Velikonoce.
Veliký hlad byl i v roce 1785. Jedním z důvodů hladu bylo i to, že v těch letech se měli sázet
„zemská jablka“, a lidé neznámou plodinu nechtěli, protože si mysleli, že se je panstvo chystá
otrávit. Té době se říkalo Padesátizlatové draho, to proto, že korec žita (asi 96 litrů) stál 50
zlatých.
Z kroniky víme, že v roce 1798 byly o vánočních svátcích velmi silné mrazy.

VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI – ČÁST 1984 - 1990
O OBCI
V roce 1984 provedl MNV pouze menší opravy cest, protože na větší opravy neobdržela
obec peníze. V tomto roce provedena rekonstrukce místního rozhlasu za 125 tis. Kčs. Byla
zakoupena nová ústředna.
V obci jsme přivítali 4 nové občánky, které provedl sbor pro občanské záležitosti návštěvou
jednotlivých rodin. Do obce se přistěhovalo 11 osob, 3 se odstěhovali, byly oddané 3 páry
a 9 našich spoluobčanů zemřelo.
Rozpočet obce v tomto roce byl v rozsahu příjmů a výdajů vyrovnaný a to 94 tis. příjem a
94 tis. výdaje.
Rok 1985 byl rokem, kdy JZD dokončilo vodovod z Kopaně pro ZD a bytovky. Voda je
čerpána do nádrží u sv. Jána. Zprovozněním tohoto vodovodu se odlehčí vodovodu v horní
části obce. Dokončen jeden nový rodinný dům - čp. 82.
Při vítání občánků byli sborem pro občanské záležitosti přivítáni 4 noví občánci.
Odstěhovalo se 7 a přistěhovalo 13 občanů. 6 párů uzavřelo manželství. 12 našich
spoluobčanů zemřelo.
Rozpočet obce v tomto roce byl v rozsahu příjmů a výdajů vyrovnaný, a to 115 tis. příjem
a 115 tis. výdaje.
V roce 1986 proběhly ve dnech 23.-24.5. volby do obecního zastupitelstva. Zvoleno 15
zastupitelů, tehdy poslanců. Předsedou MNV zůstává Pavel Polák.
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V červnu projížděla naší obcí 2-denní motocyklová soutěž. Před vánocemi probíhalo
Mikulášské promítání filmů pro děti na sále U Tichánků.
Zkolaudován byl rodinný dům čp. 266. Členky sboru pro občanské záležitosti navštívily 7
narozených dětí a přivítali je do obce. Manželství uzavřelo 6 párů, Přistěhovalo se 9
a odstěhovalo 6 občanů. 12 našich spoluobčanů zemřelo.
Rozpočet obce v tomto roce byl v rozsahu příjmů a výdajů vyrovnaný a to 104 tis. příjem
a 104 tis. výdaje.
Rok 1987 - v tomto roce vybudována nová cesta od kostela k čp 207 a dolů na cestu
vedoucí do dolní části obce.
Poprvé se uskutečnilo slavnostní společné vítání 3 nových občánků, ne tedy pouze
návštěvami v rodinách. Byla uzavřena 2 manželství, 6 osob se odstěhovalo a 11 přistěhovalo,
6 zemřelo.
V roce 1988 byla plánována přestavba místního pohostinství, ale zatím není rozhodnuto.
Vedoucím pohostinství je Josef Řezníček. Do zdejší prodejny se vrátila se L. Poláková. Letošní
tržba prodejny činila 1.073.804 Kčs.
Výstavba – 6.-8.5. podařilo se vyměnit přípojku vody k MNV. Koncem června byla položena
komunikace za 343.000 Kčs od čp. 222 kolem Kouta k čp. 101. Akci provedl OSP Jilemnice. 21.22. 6. provedla správa silnic výměnu žulových patníků u silnice za patníky z umělé hmoty, které
jsou výhodnější pro zimní údržbu. Dne 2.7. projížděla obcí Rallye Bohemia. Od 30.8. je
u nádrže pod čp. 45 dovezen kontejner na odpadky a bude se střídat – 1x dolenec, 1x hořenec.
V září začal pod vedením Ing. Pacholíkové pracovat kroužek mladých. ochránců přírody. Vítání
2 nových občánků proběhlo na obci dne 12.11., narodily se 4 děti. Členky pro občanské
záležitosti navštěvovaly starší spoluobčany, a to i v DD v Rokytnici. Obec měla 306 obyvatel,
193 domy, vč. rekreačních a 3 chaty. Přistěhovalo se 13 osob, 2 naši spoluobčané zemřeli.
manželství uzavřely 4 páry.
Rok 1989 – spotřební družstvo Jednota má v obci 2 provozovny – prodejnu potravin
a hospodu U Tichánků. Prodejna měla tržby 1.135.855 Kčs. V pohostinství je od 9.3. nová
vedoucí H. Nadrchalová.
Důvodem změny jsou nízké tržby a nestačí na to, aby se člověk uživil. Uvažovalo se
s přestavbou, ale původní plány nebyly schváleny.
MNV organizoval zájezd 7.1. na divadelní představení Švec a čert v Hájích, autobus byl
zajištěn JZD. Dne 27.1. se uskutečnil zápis 7 prvňáčků do školy ve Vysokém n. Jiz.. Obec
schválila dne 27.4. ekoprogram – zejména o ukládání domovního odpadu a zamezení divokých
skládek. Naší obcí projížděla dne 15.6. Rallye Bohemia a ve dnech 2.-3. září motocyklová
soutěž. Ve dnech 24.-28.10. proběhla výměna vodovodního potrubí k čp. 37. Ještě před zimou
provedena rekonstrukce vodovodního potrubí k čp. 200. Mikuláš se 3 čerty se objevil poprvé
dne 5.12. V prosinci Okresní správa spojů zavedla telefon do čp. 97, který měl podanou žádost
10 let. Další žadatelé musí počkat. Kabelové telefonní vedení bylo položeno z Vysokého až
k Ráji, odtud povede vedení po sloupech. Začala výstavba 3 RD. Proběhla 2 vítání nových
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občánků, pokaždé 2 děti. Byla uzavřena 2 manželství. Přistěhovali se 3 a odstěhovalo se
8 občanů a 3 zemřeli.
V roce 1990 – dne 6. ledna byla obnovena tradice Tří králů. Byl to rok převratných změn
nejen v politice, ale zejména v oblasti hospodářství a privatizace. Dne 24.11. byly konány
volby do obecního zastupitelstva a při schůzi zastupitelů dne 10.12. ukončil svůj mandát
starosty obce Pavel Polák a novým starostou obce byl zvolen Vladislav Kovář.
V tomto roce byl také prováděn průzkum pramenů vody v Humburských lukách, který
však zřejmě nepřinesl očekávání, protože v dalších letech již žádné zmínky o tomto průzkumu
nejsou.
Rozpočet obce v tomto roce byl v rozsahu příjmů a výdajů vyrovnaný a to 63 tis. příjem a
63 tis. výdaje.
Každoročně byla zajišťována účast našich občanů na oslavách 1. máje ve Vysokém nad
Jizerou a vždy 9. května bylo organizováno slavnostní pokládání věnců u pomníku obětem
válek. Sbor pro občanské záležitosti organizoval pravidelné návštěvy přestárlých občanů při
životních jubileích, a to i v domově důchodců v Rokytnici.
Z kroniky obce a různých, veřejně přístupných, zdrojů: Fr. Hubař

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
V roce 1984 měla skupina 70 členů, z toho 12 dárců krve a 18 dobrovolných sester. Poprvé
je zmíněna pečovatelská služba, organizovaná místní skupinou, zatím však pouze sousedská.
Rok 1985 ČSČK má 74 členů, 12 dárců, 1986 předsedkyní zvolena paní Lukešová Věra,
skupina má 19 dobrovolných sester,
1986 dne 15.6. uspořádán zájezd na Kmochův Kolín. Účast byla 42 členů. Poprvé jako hlídky
se naši členové účastnili na soutěži požárníků PLAMEN. Skupina obdržela ocenění Vzorná
organizace ČSČK.
V roce 1987 měla skupina celkem 80 členů, projevuje se zvyšující se počet členů. V červnu
byl uspořádán výlet do Harrachova do muzea, prodejny skla, navštíven obchodní dům a potom
lanovkou na Čerťák. MDŽ oslavováno spolu se Sokolem a ČSPO. Dne 12.12. byla přednáška
Zelená lékárna od pana Váni z Nového Bydžova, zúčastnilo se 109 posluchačů.
Rok 1988 – měli jsme 13 dárců krve. Už 3. rok marně čekáme na vstupenky do Národního
divadla a zase nic. V tomto roce jsme byli oceněni jako Vzorná organizace II. stupně – stříbrná
plaketa.
V roce 1989 měla naše skupina 83 členů, z toho 13 dárců krve. V únoru konečně přišly
lístky do ND na hru W. Shakespeara – Marná lásky snaha. Problém byl v zájmu – zájemců 92,
lístků 45. Pro příště objednáme 92 vstupenek, ale kdy přijdou nevíme. Byl plánován výlet do
19

Prahy a letecky do Karlových Varů, ale ČEDOK nezajistil letenky, tak z toho sešlo. V péči o naše
starší spoluobčany stále využíváme pouze sousedskou výpomoc.
V roce 1990 se uskutečnil na jaře zájezd do divadla F.X. Šaldy v Liberci na Krále tuláků
a později na Svět květin v Trutnově. Byl schválen příspěvek 5.000,- Kč na opravu a vybavení
školy, která se má otevírat v roce 1991.
Kromě uvedené činnosti byly pravidelně prováděny úklidy čekáren, okolí pomníku
a hřbitova. Pravidelně je aktualizována vývěska místní skupiny. Skupina se rovněž účastnila
pravidelných brigád v JZD – zejména při sklizni brambor a lnu. Pravidelně ročně byly pořádány
plesy ČČK.
Markéta Malíková, Lada Lukešová
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – 1984-1990 (Výpis z hasičské kroniky 1984 – 1990)
Pořádání hasičského plesu, dětského plesu a provádění preventivních prohlídek komínů
domů a chalup po celé vesnici, byly v tomto období pravidelnými činnostmi. Pravidelně se také
družstvo mladých požárníků účastnilo „Branného závodu“ a každý rok na konci cvičebního
období jezdily za odměnu na výlet. Pravidelně se také sbor účastnil prvomájového průvodu
a oslav ve Vysokém nad Jizerou. Družstva žen i mužů se účastnila různých soutěží požárních
družstev.
Rok 1984 – počátkem roku měl sbor celkem 83 členů (11 žen a 72 mužů). Družstvo mladých
požárníků mělo 14 žáků, které vedl Farský Bohouš a Rybář Josef. Předsedou spolku byl Pacholík
Josef a velitelem Franc Josef. V červnu se konala okrsková soutěž ve Víchové nad Jizerou, které
se v tomto roce nezúčastnilo ani jedno naše družstvo. Tato skutečnost byla vytýkána sboru
nadřízenými složkami při každé příležitosti. V červnu sbor pořádal pouť. Deset žáků se
zúčastnilo soutěže Plamen ve Vilémově. V srpnu se zástupci sboru zúčastnili oslav 100. výročí
založení sboru v Poniklé. Na podzim se dělaly zkoušky na odznak „Vzorný požárník III. stupně“.
V neděli 9. prosince se konala výroční schůze, v pokladní hotovosti bylo celkem 12 295,39 Kčs.
Zemřel Hajský Vratislav a Koucký Zdeněk.
Rok 1985 – Všem členům byly vystavovány nové legitimace. Požárnický ples se konal
v lednu, bylo pouze 76 platících. V tomto měsíci se také konal „Branný závod“ mládeže.
V kategorii mladších žáků se umístily 1. Roprachtice „B“, 2. Roprachtice „A“ a 3. Poniklá „A“.
V kategorii starších žáků se Roprachtice „B“ umístily na 3. místě. 29. června se ve Víchové nad
Jizerou konala okrsková soutěž, která byla pro svoji velice špatnou organizaci negativně
hodnocena. V sobotu 14. září se uskutečnila soutěž ve Škodějově, kde se družstvu žen a mužů
příliš nedařilo. V sobotu 21. září se konalo slavnostní předání odznaku „Vzorný požárník III.
stupně v Křížlicích, zkoušky se prováděly už v dubnu. V sobotu 12. října sbor pořádal
posvícenskou zábavu. Zemřel Miloslav Nesvadba.
Rok 1986 – Tradiční ples se konal v lednu a zisk činil 3 077,05 Kčs. 7. března se konala
společná oslava MDŽ spolu s Červeným křížem a Sokolem. V květnu sbor pořádal pouť. Na
soutěži ve Škodějově muži obsadili pěkné šesté místo s časem rovných 70 vteřin a ženy
obsadily třetí místo s časem 99 vteřin. V říjnu se mladí požárníci zúčastnili první části soutěže
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„Plamen“ v Rovensku, kde skončili na pěkném třetím místě. Výroční členská schůze se konala
22. listopadu.
Rok 1987 – V tomto roce jsou popisovány pouze pravidelné činnosti z úvodu článku.
Výroční členská schůze se konala 6. prosince. Byl zvolen nový výbor sboru, ale předseda se
volil až za 3 týdny na výborové schůzi.
Rok 1988 – Předsedou sboru byl zvolen Kučera Věroslav. V tomto roce sbor oslavil 100.
výročí založení. Oslava se konala 9. a 10. července. Proběhl slavnostní průvod, který prošel
celou vesnicí a zastavil se u „pomníku padlých“ a průvod poté pokračoval na místní hřiště, kde
se konala slavnost. Sbor zasahoval při požáru. 15. dubna před 22. hod. začalo hořet
v rekreačním objektu u Mašků, nynějšího majitele pana Hermana. Ke konci tohoto roku měl
sbor 89 členů (16 žen, 73 mužů a 7 členů do 18 let).
Rok 1989 – 17. června slavil sbor SPO Přívlaka 100. výročí založení, kterého se zúčastnili
i členové našeho sboru. 23. – 25. června sbor zapůjčil Poniklé do krajského kola dorostu
v Žamberku dvě členky (Lada Kučerová a Markéta Valčišová), kde pomohly vybojovat pěkné
3. místo. V listopadu sbor uspořádal „Branný závod“. Naši mladí požárníci obsadili 3. místo. Ke
konci tohoto roku měl sbor 89 členů.
Rok 1990 – V kronice je psáno: „Od letošního roku si opět po dlouhých letech budeme říkat
bratři a sestry a naše organizace se bude jmenovat SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Naši
dědové si říkali hasiči. Naši tátové si říkali soudruzi požárníci. Listopadová revoluce 1989
odbourala soudruhy a my si říkáme opět hasiči.“
Koncem května sbor pořádal pouť. V červenci se zástupci sboru zúčastnili oslav 100. výročí
založení v Peřimově. Ke konci tohoto roku měl sbor 95 členů (19 žen, 76 mužů a 10 členů do
18 let).
Z podkladů hasičské kroniky a Fr. Hubaře zpracovala V. Čermáková

TJ SOKOL
TJ v uvedených letech pořádala pravidelné akce jako jsou zimní závody na lyžích, sportovní
akce (např. Běh okolo Roprachtic, cvičení žen a dětí). dále to byly taneční zábavy, maškarní
bály – i pro děti. Pravidelná byla také organizace lampionového průvodu a střídavě poutí a
poutních zábav. Na konci školního roku byl organizován Pohádkový les. Zároveň se členové
účastnili brigád, a to nejen na rozvoji sportovních zařízení, ale také na brigádách jiných – např.
při pomoci JZD. Takřka každoročně byl pořádán nějaký zájezd. Někteří členové se pravidelně
účastnili závodů Jizerská padesátka. Pravidelná byla také účast a angažovanost při
organizování Běhu vítězství a při kladení věnců. V roce 1989 po prázdninách začaly děti
nacvičovat na Spartakiádu. Starostkou TJ Sokol byla po celou dobu Věra Nosková.
Z obecní kroniky zprac.: Fr. Hubař
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ KOPANINA ROPRACHTICE
V letech 1984-1990 byl předsedou Mysliveckého sdružení Vlastimil Tulach. Myslivecké
sdružení bylo v té době sloučeno s Mysliveckým sdružením Háje nad Jizerou. V té době byly
nepravidelně pořádány myslivecké bály v Sytové a pravidelně Poslední leče v Roprachticích.
Členové, jejichž počet se pohyboval od 38 členů do 28 členů, se ve velkém rozsahu účastnili
brigád pro JZD a státní lesy. Mimo současnou strukturu ulovené zvěře se v úlovcích objevují
i divoké kachny a bažanti, ovšem pocházející z umělého chovu.
Vlastimil Tulach

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROPRACHTICE
Rok 1984. JZD Krkonoše v té době bylo sloučené s JZD Háje nad Jizerou. V té době toto JZD
obhospodařovalo 1.514 ha zemědělské půdy, z toho orné půdy 748 ha. Pracovalo zde 145
pracovníků. Ze statistik jsme zjistili, že průměrná roční dojivost krav je 3.249 lt. Mimo svoji
zemědělskou činnost odváželo JZD kameny z lomu na novou cestu přes Skalice do Sytové.
Navezen kámen na přístupovou cestu k bytovce,
V roce 1986 bylo započato se stavbou dílen a hospodářskou budovou, které nahradí
stávající dílny. Stávající dílny jsou pro současnou velkou mechanizaci nedostačující.
V hospodářské budově budou kanceláře, zasedací síň a jídelna.
V roce 1988 JZD obhospodařovalo 785 ha zemědělské půdy, z toho 506 ha orné půdy,
Záhumenky tvoří 52,6 ha. JZD má k 1.1.98 263 členy, z toho 136 trvale pracujících. Velká jáma
u doleních kravínů naplněna hmotou ze 182 ha o objemu 1600 tun píce z I. seče, Z II. seče
naplněna jáma u kravína IV. 1100 tun hmoty ze 164 ha. Třetí jáma obsahuje 850 tun hmoty.
Dodávka mléka 1.964.071 lt, průměrná dojivost je 3400 lt/dojnice.
Rok 1989 - JZD obhospodařuje stejnou výměru jako vloni. Nové dílny se sociálním
zařízením, jídelnou a kanceláře a obytné místnosti byly zkolaudovány 20.10. U kravína II se
budovalo kryté hnojiště s řádnými jímkami. Obiloviny se pěstovaly na 330 ha a brambory na
44 ha. V tomto roce bylo sucho, a tak bylo sklizeno málo pícnin. Len byl pěstován na 29 ha
s výnosem 30,1q /ha a lněné semeno 3,6q/ha. JZD mělo 4 kravíny po 96 kusech, teletník cca
100 ks, mladý dobytek 350 ks, v teletníku pod Rájem bylo v zimě 78 ks jalovic. Přes léto se
dojnice pasou u kravínů. Mléka bylo 1.476.605 lt., prům. užitkovost 3853 lt. Ve dnech 13.14.12. uspořádalo JZD zájezd do Vídně a využilo tak možnosti bezvízového styku. Koncem října
byla založena ZO Českého svazu ochránců přírody – zatím 10 členů. Koncem listopadu vzniklo
v JZD Občanské fórum.
V roce 1990 vzniklo samostatné Zemědělské družstvo, když došlo k rozdělení na družstva
původní a od 1.1.1991 hospodařilo zdejší ZD již samostatně.
Z obecní kroniky: František Hubař
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VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ
Snahou zastupitelů je zapojovat již malé děti do života obce a vytvářet v nich sounáležitost
se životem v naší krásné obci. Orientací jejich zájmů a dovedností chceme přispět k rozšiřování
jejich vzdělání a životního rozhledu.

Výzva pro malé občany obce
Milé děti,
namalujte, či nakreslete obrázek na téma:
„Jak budu trávit letní prázdniny“
Použijte formát A4, z druhé strany podepište, připište svůj věk a ve dnech
1.–30. 6. 2020 odevzdejte do schránky na obecním úřadu.
Obrázky tří nejšikovnějších malířů otiskneme v příštím vydání Zpravodaje a
odměníme malým dárkem. Zároveň vyhlásíme nové téma.
Všechny odevzdané práce budou umístěny k prohlédnutí na nástěnce v
chodbě obecního úřadu. Budete se tak moct přijít podívat, jak se vedlo všem
malířům.
Přejeme pevnou ruku a hodně zábavy při tvoření.
Vaše Zastupitelstvo

A závěrem ještě několik informací:
Zastupitelstvo také hledá řešení – zejména finanční – k opravě cesty ke Škodějovu i na
sytovskou stranu k „Jánu“.
V březnu t.r. došlo ke zrušení telefonního automatu u budovy obecního úřadu a zároveň byl
demontován. Společnost O2 přislíbila jeho odvoz.
Dne 16. dubna t.r. zemřela v USA ve věku 85 let Milena Jelínková, scénáristka Zapomenutého
světla.
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TŘÍDĚNÍ ODPADU – VÝZNAMNÝ OBECNÍ PROBLÉM !
Obec vyvíjí nemalé úsilí a prostředky na rozmisťování dostatečného množství kontejnerů
na tříděný odpad a na osvětovou činnost v této oblasti. Pro všechny jsou zdarma k dispozici
pytle na tříděný odpad. U kontejnerů na shromažďování domovního odpadu jsou otevírací
doby – u doleního kontejneru v neděli 17 – 19 hod. a u hořeního kontejneru ve středu ve
stejném rozsahu otevíracích hodin. Přesto zjišťujeme, že mnozí toto nedodržují. V neděli dne
12.4. se u doleního kontejneru při otevření napočítalo 42 !!! pytlů s netříděným odpadem. A
ve středu 15.4. jsme u hořeního kontejneru při otevírání pořídili tento snímek.

Považujeme to za neúctu k práci obecního zastupitelstva a k těm, kteří chtějí žít důstojně!

Mějme na paměti:
PROBLÉM DNE, TÝDNE, MĚSÍCE, ROKU I BUDOUCNOSTI JE MNOŽSTVÍ
VODY, proto ŠETŘME VODOU!
ZACHOVEJME JI PRO NAŠE MALÉ OBČÁNKY!
Vydává Obecní úřad Roprachtice. Ročník II., č. 2/2020, vychází 4x ročně jako nepravidelné periodikum. Toto číslo vychází dne
15.05.2020. Cena výtisku je 10,- Kč. Odpovědná osoba: František Hubař, spolupráce: Ing. Klára Kratochvílová. Evidenční číslo
MK ČR E 23553.
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