Zpravodaj
obce Roprachtice č. 3/2020
červenec-září 2020
SMÍRČÍ KŘÍŽE OPRAVENÉ

Smírčí kříž (za Kozinou), dat. 1736,
odkazující na zemřelého Mikuláše Zuzánka

Smírčí kříž jako upomínka na švédské
vojáky po 30-tileté válce

Půjdete-li cestou do Vysokého, zastavte se u opravených a očištěných smírčích křížů. Opravu
financovala obec a nebyla na tuto akci čerpána žádná dotace. Foto: B.Farský

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí spoluobčané,
oslovujeme Vás v době, kdy se mnohé změnilo, prožili a zvládli jsme „dobu koronavirovou“.
Věříme, že s přicházejícím babím létem bude zdravotní situace u nás i ve světě příznivá a
umožní nám společenský a sportovní život bez rouškového a jiného omezení. Rádi bychom
také uskutečnili některé plánované akce, které musely být v důsledku vládních opatření
zrušeny.
Uplynulé měsíce přinesly v souvislosti s uzavřením škol, školek a některých pracovišť
zvýšenou návštěvnost naší obce a s tím spojenou vyšší spotřebu vody a větší objem
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komunálního odpadu. Díky počasí, které bylo příznivé na vodní srážky, nevyschly naše zdroje
pitné vody a i přes prázdniny byl v obci dostatek pitné vody. Jsme přesvědčeni, že
připravované posílení zdrojů vody v příštím roce přinese uklidnění situace ve vodním
hospodářství a do budoucna zajistí dostatek pitné vody pro obyvatele obce. Přesto je ale nutné
vodou stále šetřit.
Velkou zátěžovou zkouškou prošel systém třídění a nakládání s komunálním odpadem.
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás upozornili na nedodržování hodin pro sběr odpadů –
tedy odkládání odpadů netříděných a mimo stanovený čas. Tato situace se nezlepšila ani o
prázdninách, když např. někdo odložil šestery dveře (včetně prosklení) a ponechal je obsluze,
aby si je sama odklidila. Snad ten, kdo tam tyto dveře odložil, si naše slova přečte a alespoň se
zastydí. Opakovaně všechny žádáme, aby systém třídění a nakládání s komunálním odpadem
respektovali, podrobné k systému najdete na webu obce (na úvodní straně vpravo v sekci O
obci je odkaz na Zpravodaj a informační občasníky, kde je umístěn Informační občasník
k odpadům).
I přes tzv. okurkovou sezónu byli zastupitelé činní. Mnozí z vás již zjistili, že se provádí
oprava komunikace od školy ke Škodějovu. V souvislosti s touto opravou budou opraveny i
výtluky na místních komunikacích v intravilánu obce. Další zásadní plánovaná oprava se bude
týkat místní komunikace na sytovskou stranu, která jako cyklostezka je pro svůj účel naprosto
nevyhovující. Po opravě v příštím roce by tato komunikace měla sloužit také jako spojnice pro
cestu na Jilemnici, protože most přes Jizeru v Poniklé by měl být takřka po celý rok z důvodu
rekonstrukce uzavřen. Průběžně také spolupracujeme s příslušnými úřady a projektantem na
získání stavebního povolení na stavbu posílení vodovodního řadu. Příprava podkladů pro
stavební povolení trvala delší dobu, ale v současnosti je reálné, že stavební povolení získáme
do října t.r. a potom začneme s výběrem dodavatele celé akce. Další významnou akcí, kterou
připravujeme, je stavba haly pro uskladnění např. inertního posypového materiálu v zimním
období s možným dalším využitím jako zastřešené sběrné místo pro komunální odpad.
Protože všechny čtyři zmíněné akce budou finančně značně nákladné, hledá zastupitelstvo
nejvhodnější způsoby realizace s ohledem na zdroje financování.
Obci se také podařilo zajistit pracovníky na sekání trávy na obecních pozemcích, zejména
na hřbitově. Tuto práci budou do budoucna vykonávat pánové Milan Janata a Michal Nosek.
Panu Václavu Hanušovi, který tyto práce vykonával dosud, velmi děkujeme.
Poděkování patří TJ Sokol za provedení Pohádkové stezky pro děti na začátku prázdnin.
Velké nasazení všech účinkujících a organizátorů po „koronavirové době“ zabezpečilo hladký
průběh celé akce.
PŘIJĎTE VOLIT !
VE DNECH 2. A 3. 10. SE USKUTEČNÍ VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA.
NEBUĎTE LHOSTEJNÍ A PŘIJĎTE VOLIT !
Zastupitelstvo obce
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PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH OD ZÁŘÍ DO PROSINCE 2020
5.9. – Memoriál Josefa Rybáře – pořádá SDH Roprachtice
19.9. – Vítání občánků – pořádá Obec Roprachtice
26.9. – Setkání harmonikářů – rezerva míst nutná, kapacita omezena na 100 osob! Pořádá TJ
Sokol Roprachtice
28.9. – Odložená oslava 100. výročí státní vlajky a odhalení znaku obce – pořádá Obec
Roprachtice
10.10. - Posvícenské sousedské posezení v hospodě – pořádá TJ Sokol Roprachtice
Listopad – uspávání strašidel – pořádá TJ Sokol Roprachtice
Prosinec - Vánoční rozsvěcení stromku a vánoční koncert – pořádají Obec a TJ Sokol
Roprachtice
Těšíme se na Vaši účast a budeme doufat, že chystané akce se budou moci uskutečnit.
V případě zhoršené koronavirové situace může dojít ke zrušení nebo omezení některých akcí.
Proto sledujte webové stránky obce a vývěsní skříňku, kde budou případné změny
zveřejňovány.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI:
paní Šimůnková Věra
pan Janovský Bohuslav
pan Kovář Vladislav
Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně radosti ze života.
OPUSTILA NÁS:
paní Ludmila Prajslerová ve věku nedožitých 90-ti let
Čest její památce!

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
konané dne 15. května 2020 v hospodě U Tichánků
1. Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod starostou obce p. Zdeňkem Petřinou.
Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Zastupitel pan Jiří Čermák se omluvil.
Dále přítomné upozornil, že hospoda není otevřená a po skončení zasedání budou muset
všichni opustit budovu. Poděkoval TJ Sokol za možnost zasedání v hospodě U Tichánků
uskutečnit.
Předsedající navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu, program zasedání.
Návrh nebyl doplněn a byl schválen všemi 6ti hlasy.
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2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku pč. 3270
Starosta přítomné seznámil s žádostí ČEZu o zřízení věcného břemene na pozemku pč. 3270 (v
cestě pod Malíkovými) a navrhl hlasovat o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.
Tato smlouva byla schválena 6ti hlasy.
3. Žádost o bezúplatný převod pozemku pč. 3164
Starosta přítomné seznámil se záměrem obce podat žádost o převod pozemku z pozemkového
fondu na obec Roprachtice. Jedná se o cestu od Ráje kolem smírčího kříže, pozemek navazuje
na katastr Vysokého n. Jiz. Ve spolupráci s okrašlovacím spolkem a jeho zástupcem panem F.
Hubařem probíhá jednání s OÚ ve Vysokým n. Jiz. na společném řešení. Cesta by měla sloužit
jako spojnice mezi Roprachticemi a Vysokým pro pěší.
Tento záměr byl schválen 6ti hlasy.
4. Závěrečný účet obce za rok 2019
Radka Pacholíková seznámila přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2019. Závěrečný
účet je k nahlédnutí na OÚ či na webových stránkách obce. V březnu proběhl audit, který
neshledal žádné nedostatky.
Závěrečný účet obce byl schválen 6ti hlasy.
5. Účetní závěrka obce za rok 2019
Radka Pacholíková seznámila přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2019 a zprávou o
přezkoumání výsledku hospodaření obce, které jsou k nahlédnutí na OÚ či na webových
stránkách obce.
Účetní závěrka obce byla schválena 6ti hlasy.
6. Rozpočtové opatření č. 1/2020
Radka Pacholíková seznámila přítomné s navrhovaným rozpočtovým opatřením č. 1/2020 za
období květen 2020, které je k nahlédnutí na OÚ či na webových stránkách obce.
Rozpočtové opatření bylo schváleno 6ti hlasy.
7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
V obecně závazné vyhlášce o místním poplatku z pobytu byl požadavek, aby ti kteří nabízejí
ubytovací služby a v daném období nikoho neubytovali, tuto skutečnost doložili čestným
prohlášením. Kontrola z Ministerstva vnitra upozornila, že není možné žádat čestné
prohlášení, neboť tím je uložena další povinnost nad rámec zákona. Z tohoto důvodu byla
vyhláška upravena.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 byla schválena 6ti hlasy.
8. Zrušovací Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Kontrola z Ministerstva vnitra upozornila zastupitele, že nebyla zrušena vyhláška č. 02/2011 o
místním poplatku ze psů, ale byla vydána nová vyhláška. Navrhuji proto schválit Zrušovací
vyhlášku, resp. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku ze psů.
Tato vyhláška byla schválena 6ti hlasy.
9. Investiční záměry obce
Starosta obce informoval přítomné o investičních záměrech obce:
- Skladovací hala - umístění u kontejneru v blízkosti ZD
- Oprava cesty ke Škodějovu - proběhlo šetření, byla vyčíslena na cca 1,2mil. Kč
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- Oprava cesty k Jánu - proběhlo šetření, byla vyčíslena na cca 1,5mil. Kč
- Vrt u Ráje – na obecních pozemcích pč. 57/3, 6/2, přímo u stávajícího vodojemu
Investiční záměry obce byly schváleny 6ti hlasy.
10. Diskuze
Starosta přítomné informoval, že zastupitelstvo převzalo projektovou dokumentaci
k novému vodojemu a nyní bude zahájeno stavební řízení.
Dále poděkoval Libereckému kraji, hejtmanovi a krizovému štábu Libereckého kraje za
pomoc při řešení nouzového stavu. Poděkování zaslal také do Semil – oni distribuovali obci
dezinfekci a ochranné pomůcky. Dále poděkoval místním lidem, kteří nabídli pomoc pro
občany (byla nabízena mimo jiné také právní pomoc). Poděkoval také chalupářům, kteří
dodržovali opatření a chovali se ohleduplně. Zároveň ale zmínil problém, který v souvislosti
s plnými chalupami musí zastupitelstvo řešit – navýšily se náklady na svoz a likvidaci odpadů a
zároveň se okolo kontejnerů často objevují odpadky (u spodního kontejneru bylo napočítáno
42 pytlů).
Starosta poděkoval ženám, které zásobily OÚ látkovými rouškami. Jmenovitě poděkoval R.
Farské, J. Beldové, R. Pacholíkové, Z. Pacholíkové, R. Čumové a rodině Noskové (Věra, Monika
a Verča). Těm, které byly přítomné, daroval květinu.
Starosta informoval, že je k dispozici nový zpravodaj.
Starosta informoval o záměru obce požádat MÚ v Semilech, odbor životního prostředí, o
vydání veřejné vyhlášky, která by dočasně omezovala použití pitné vody z veřejného vodovodu
pro určitě účely (napouštění bazénů, zavlažování, aj.) pod pokutou 50 tis. Kč. Tento záměr
bude realizován na základě aktuálního stavu vody.
Dotaz z publika – Jan Nosek se tázal, zda by problém s nedostatkem vody nemohl být řešen
navýšením ceny. Odpověděl pan starosta – cena se zvyšovala a bohužel to není řešení,
spotřeba vody neklesá.
11. Usnesení 02/2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku pč. 3270
- Žádost o bezúplatný převod pozemku pč. 3164
- Závěrečný účet obce za rok 2019
- Účetní závěrku obce za rok 2019
- Rozpočtové opatření č. 1/2020
- Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu č. 1/2020
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020
- Investiční záměry obce
o Skladovací hala
o Oprava cesty ke Škodějovu
o Oprava cesty k Jánu
o Vrt u Ráje
12. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast.
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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
konané dne 24. června 2020 na Obecním úřadě v Roprachticích
1. Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 18:30 hod starostou obce p. Zdeňkem Petřinou.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1. Zahájení
2. Schválení dodavatele na opravy obecních komunikací
3. Schválení zařazení správního území obce do působnosti MAS Brána do Českého ráje
4. Rozpočtové opatření č. 2/2020
5. Žádost na omezení užívání vody
6. Diskuze
7. Usnesení 03/2020
8. Závěr
Program nebyl doplněn a byl schválen 7mi hlasy.
2. Schválení dodavatele na opravy obecních cest
Z cenových nabídek na opravy obecních cest byl na opravu cesty od OÚ ke Škodějovu a na
opravu místních komunikací v rámci obce vybrán dodavatel REACOM. Způsob opravy bude
stejný jako v minulosti (provedeno firmou pana Sedláčka). Odhadovaná cena je cca 1,3 mil. Kč.
Dodavatel REACOM byl schválen 7mi hlasy.
3. Schválení zařazení správního území obce do působnosti MAS Brána do Českého ráje
Obec je součástí MAS Brána do Českého ráje a starosta navrhl zařazení obce i pro další období.
Zařazení správního území obce do působnosti MAS Brána do Českého ráje bylo schváleno 7mi
hlasy.
4. Rozpočtové opatření č. 2/2020
Radka Pacholíková seznámila přítomné s navrhovaným rozpočtovým opatřením č. 2/2020 za
období červen 2020, rozpočtové opatření je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Rozpočtové opatření bylo schváleno 7mi hlasy.
5. Žádost na omezení užívání vody
Starosta přítomné informoval, že prosby o hospodárné nakládání s pitnou vodou nebyly
v minulosti na území obce vyslyšeny, a proto bylo rozhodnuto, že obec podá žádost na OŽP
v Semilech o vydání veřejné vyhlášky, která bude dočasně (na období od 1.8. do 31.12.2020)
omezovat užívání pitné vody pro vyjmenované účely (mytí aut, zalévání a závlaha, napouštění
bazénů apod.). Porušení může být trestáno pokutou až ve výši 50 tis. Kč. V případě, že bude
vody nedostatek, obyvatelé budou informováni (SMS, letáky) a následně budou probíhat
kontroly.
Žádost byla schválena 7mi hlasy.
6. Diskuze
Pan Dobrý vznesl dotaz, zda se dočasné omezení užívání vody vztahuje i na potok. Starosta
odpověděl, že nikoli – jedná se pouze o pitnou vodu z obecního vodovodu.
7. Usnesení 03/2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Dodavatele rekonstrukce silnice na Škodějov a místních komunikací v rámci obce
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Zařazení správního území obce do působnosti MAS Brána do Českého ráje
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Žádost na omezení užívání vody

8. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ V NAŠÍ OBCI
TJ SOKOL
Jelikož covid–19 změnil všude všechno, nebylo tomu jinak ani v našem spolku. Hospoda do
konce května byla uzavřena a provoz jsme obnovili až v měsíci červnu. Všechny plánované
akce byly zrušeny a nyní se pomalu začínají některé konat.
V červnu místo tradiční poutě se uskutečnilo sousedské posezení pro děti i dospěle.
Vstupenkou byly napečené koláče a zákusky místních žen. V šenkovně zahrál na harmoniku
Pepa Šedivý s Juditkou a sál patřil dětem, kde byl nafouknutý skákací hrad, připraveny žíněnky,
prolézačky a malé loutkové divadlo v podání Mileny Noskové.
Celá akce byla velmi příjemná, už jen proto, že jsme se po tak dlouhé době měli možnost
zase potkat v kolektivu.
V červenci byla uspořádána akce Pohádková stezka, která je pokračováním Pohádkového
lesa, který byl v loňském roce
ukončen. Akce se konala se ve
stejném termínu, to jest 5. července
od 13 hodin.
Pohádkové stezky se zúčastnilo
145 dětí a téměř 200 lidí starších 15
let. Svoje znalosti si mohli vyzkoušet
nejenom děti, ale úplně všichni.
Trať
vedla
po
místních
komunikacích a pěšinách, kde nás
majitelé nechali ochotně projít a
Zastávka u „Hrnečku vař“

někteří byli i nápomocni. Pro děti
byla na trati i v cíli připravena
odměna.
Tato akce se sešla s velkým
ohlasem nadšením zúčastněných na
příští ročník se budeme opět těšit 5.
července.

Vyhlášení výsledků kopání penalt dětí
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Srpen patřil tradičně Roprachtické kopačce, kterou připravil a organizoval ing. Jiří Janáč,
a to jak pro děti, tak i dospělé. V průběhu dne bylo zajištěno občerstvení a na výherce čekala
originální odměna.
Všem zúčastněným děkuji za pomoc při organizací těchto akcí i v této náročné době
a budeme se těšit na další společně strávené akce.
Věra Nosková
Zpráva o činnosti divadelního spolku při TJ Sokol Roprachtice
Vážení příznivci divadelního spolku a TJ Sokol Roprachtice. Konečně se úplně opravilo jeviště
loutkového divadélka, které vlastní obec Roprachtice a propůjčila k užívání TJ Sokol. Původní
loutky
se snažíme opravit, ale to bude nadlouho.
Proto Sokol zakoupil 20
nových
loutek,
včetně
Krakonoše. Podařilo se nám
nazkoušet
pohádku
v krkonošském nářečí Dvě
Cecilky. V neděli 16.8. se
uskutečnila
„premiéra“.
Představení se vydařilo, i
když byly nějaké nedostatky.
Začínáme
a
sbíráme
zkušenosti, a tak k nám byli
diváci tolerantní. Děkujeme
za přízeň. Vaši divadelníci.
Scénka ze Dvou Cecilek, foto B. Farský
Milena Nosková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů
Z uplynulého období je třeba doplnit dva výjezdy naší jednotky, které se uskutečnily
v květnu.
V pondělí 11. května v 17.43 byla naše jednotka vyslána na padlý strom na komunikaci
II/290 (nad Kočárkovým lomem). Po příjezdu na místo události udělala jednotka průzkum.
Jednalo se o padlý strom, který blokoval celou šíři komunikace. Na zásahu jednotka
spolupracovala s jednotkou HZS stanice Jilemnice, které bylo místo události předáno. Zásahu
se zúčastnil Jiří Hloušek ml., Milan Janata, Jan Pacholík a Jiří Čermák.
Téhož dne v 18.28 hod. byla naše jednotka vyslána na padlý strom pod rozhlednou U
borovice. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Jednalo se o padlý,
listnatý strom, který blokoval jeden jízdní pruh komunikace. Na místě tak silně foukalo, že
jednotka nemohla ani otevřít dveře u zásahového automobilu a musela ho otočit po větru, aby
vůbec mohla vystoupit. Zásahu se také zúčastnila jednotka HZS stanice Jilemnice. Členové
výjezdu – Jiří Hloušek ml., Ota Šimůnek, Milan Janata a Jiří Čermák.
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Pohár OSH Semily 2020

V sobotu 11. července se díky
uvolnění opatření z důvodu nákazy
Covid-19 uskutečnilo první kolo
Poháru OSH Semily. Soutěžní
družstva se zúčastnila soutěži
v Bystré nad Jizerou. Družstvo mužů
i žen obsadilo 4. místo. V sobotu 25.
července se uskutečnilo druhé kolo
v Libštátě. Družstvo našich mužů
obsadilo 5. místo. První sobotu
v srpnu se konalo třetí kolo, které
pořádaly Želechy. Družstvo mužů
obsadilo 7. místo.

Pohár OSH – Bozkov 22.8.2020

Zdroj: Karel Čermák (Bozkov, 22. 8. 2020)
V sobotu 8. srpna se uskutečnilo čtvrté kolo, tentokrát na Rváčově, kde pořádali soutěž
v tomto seriálu poprvé. Družstvo žen obsadilo 4. místo a družstvo mužů místo 15. V sobotu
22. srpna se uskutečnilo páté kolo, které pořádal Bozkov. Družstvo žen obsadilo 2. místo a
družstvo mužů místo 4. Po pátém kole Poháru OSH Semily jsou obě naše družstva průběžně
na 5. místě. V září nás čekají ještě dvě kola tohoto poháru – Roprachtice a Škodějov.
Další činnost sboru
Ve čtvrtek 27. srpna v 4.58 hod. byla naše jednotka vyslána na padlou větev. Jednalo se o
vzrostlou padlou větev na komunikaci II/290 (nad Kočárkovým lomem). Výjezdu se zúčastnil
Milan Janata, Václav Pacholík a Jiří Kučera.
Do výjezdové jednotky našeho sboru byli zařazeni dva noví výjezdoví hasiči – Jiří Kučera a
František Lukeš.
Veronika Čermáková
Mladí hasiči
Jarní část Soptíkova poháru
a hry Plamen byla bohužel
zrušena kvůli koronavirovým
opatřením. V červnu po uvolnění
opatření jsme začali trénovat,
těsně před prázdninami jsme
nevynechali tradiční opékání
buřtů. Potom jsme se rozešli na
prázdniny, ale i tady máme svoje
každoroční stanování. Každý rok
je to za odměnu, za velkou snahu
a výborné výsledky, ale my
Opékání Dachová 2020
máme tak skvělé děti, že si i tento
rok zasloužily pobyt pod stany v Dachové u Hořic, i když se nezávodilo.
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Dne 9. srpna jsme sbalili stany a vyrazili. Jako pokaždé jsme si vařili sami na ohni ve velkém
kotli a užívali krásného
počasí ve vodě i pod
vodou. Ranní rozcvičky
jsou
samozřejmostí
i zkouška pro nováčky.
Jedno odpoledne nás
chytla bouřka, ale vše
jsme
bez
velkých
problémů zvládli. Na
konci srpna začínáme
opět trénovat a těšíme se
na podzimní Soptíkovské
soutěže.
Lada Lukešová

Dachová 2020

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Naše místní skupina se 20.6.2020 zúčastnila Valné hromady ČČK v Jablonci n./Jiz. na
Horském hotelu Stráž. Na Valné hromadě nás zastupovala předsedkyně Markéta Malíková,
členka výkonného výboru Oblastního spolku Jarmila Klausová, Jindřich Klaus, starosta obce
Zdeněk Petřina, Terezka a Zdenda Petřinovi. Po oficiálním programu postupně zástupci všech
místních skupin seznámili ostatní s činností své místní skupiny ČČK. Naše MS zařídila kulturní
program, kde vystoupili Terezka na harmoniku a Zdenda na klarinet. Moc jim za to děkujeme.
I náš pan starosta pozdravil všechny účastníky Valné hromady a poděkoval jim za práci, kterou
ve svých spolcích vykonávají. Náš spolek předložil k nahlédnutí i svoji kroniku. Oblastní spolek
ČČK poděkoval všem šičkám roušek a předal jim kytičku.
Markéta Malíková, Lada Lukešová

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO
Od posledního vydání Zpravodaje nevyvíjelo Honební společenstvo žádnou aktivitu, kterou
je možno prezentovat.
Luboš Kučera, starosta HS

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROPRACHTICE
V dalším průběhu letošního roku se naštěstí trošku umoudřilo počasí a proběhla u nás na
přelomu května a června první seč píce a v polovině července druhá seč. Po sklizni trstnatého
žita na zeleno byla do žita přiseta vikev pro nárůst další hmoty. Zároveň se nám podařilo sklidit
hrách na zeleno a 500 tun mačkaného obilí. V červenci došlo i na sušení sena a odvoz slámy.
Nyní čekáme na dozrání obilí, abychom mohli sklízet na zrno. Dodávky mléka do mlékárny se
nám daří držet na vysoké úrovni.
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Snímky ukazují techniku pro seč a sběr píce dnes a v roce 1978

Luboš Kučera

MYSLIVECKÝ SPOLEK KOPANINA ROPRACHTICE
Koronavirová epidemie činnost našeho spolku žádným způsobem neovlivnila. Pro naši
zvěř nastala doba hojnosti. Příroda nabízí bohatě prostřený stůl pro zdárný vývoj jedinců ve
všech vývojových stadiích. V červenci jsme připravili kvalitní seno, jako hlavní objemové
krmivo pro zvěř. První seno je obsahem látek a složením kvalitativně nejlepší. Nyní se můžeme
věnovat i přípravě otav. Stále probíhá příprava letniny, kterou vážeme do otýpek a sušíme ve
stínu a průvanu. Nezapomínáme na pravidelné předkládání soli, která je, zvláště v teplých
letních dnech, důležitá pro zvěř, zejména pro samice v laktaci. Ideálním obdobím pro zahájení
přikrmování zvěře jsou počáteční podzimní měsíce, září a říjen. Právě v tomto období
umožňuje trávící systém zvěře využít energii z obilovin k přeměně na tukové zásoby, které jsou
nezbytné pro překonání zimního období.
Snižování stavu černé zvěře je stále naší prioritou. Vedeme záznamy o ulovené zvěři,
evidenci plomb a orgánu státní správy podáváme hlášení o plnění plánu lovu. Od počátku
mysliveckého roku 2020-2021, tj. od 1.4.2020 členové našeho spolku ulovili 17 kusů černé
zvěře, 8 srnců a 11 lišek.
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Ve dnech 20.-23.8.2020 se konala mezinárodní výstava myslivosti, rybářství, včelařství a
pohybu v přírodě na výstavišti v Lysé nad Labem. Někteří naši členové tuto odborně
zaměřenou výstavu navštívili.
Vlastimil Tulach

ROPRACHTICKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Dozvuky zhoršené epidemiologické situace a prázdninové měsíce měly za následek, že se
náš spolek v tomto období nesešel. Přesto jsme zůstali mezi sebou v kontaktu a pracovali na
přípravě vydání knihy o naší obci, oslovili jsme odborníky, kteří nám pomohou s tím, aby byla
odborně a kvalitně zpracována. Drobnými akcemi - sekání trávy u Božích muk při cestě ke
Škodějovu, okolo smírčích křížů a vykopání pařezů u smírčího kříže u Koziny – jsme chtěli
přispět k tomu, aby naše obec byla upravenější. Také jsme byli v kontaktu s panem děkanem
ve věci údržby střechy kostela.
Velmi nás mrzí, že obci nebyla přiznána ani jedna ze dvou požadovaných dotací na opravy
Božích muk a Krucifixu, a to z důvodu převodu tzv. dotačních peněz na jiné účely.
Zpracování žádostí jsme věnovali mnoho času. Proto po zamítnutí dotací Krajským úřadem
v Liberci, jsme ještě jednou požádali jménem našeho spolku alespoň o nějaký příspěvek. Ani
tento náš požadavek nebyl vyslyšen. A tak se obec pokusí získat nějaké dotace pro příští rok.
Obci budeme v tomto směru opět nápomocni. Jsme ale rádi, že obec financovala opravu a
očištění obou smírčích křížů, které jsou státem vyhlášenou kulturní památkou.
A nakonec jedno poděkování. Přihodilo se to 17. srpna v dopoledních hodinách. Při cestě
z Vysokého jsem uviděl člověka, který sekal trávu u pomníčku za Kozinou. Myslel jsem si, že je
to někdo místní, a tak jsem se rozhodl zastavit se u něho. Byl jsem překvapen, sekáče jsem
neznal. Představili jsme se. Ten pán se jmenuje Pavel Malý a je z Turnova. Moje překvapení
mělo ještě pokračování. Dozvěděl jsem se, že již dříve prováděl údržbu okolo pomníčku, a je
také zhotovitelem lavičky, která je vedle pomníčku. Marně jsme v minulosti pátrali, kdo byl
tvůrcem lavičky. A proč to dělal? Má to místo rád a připomíná si vyprávění maminky, která
často vzpomínala, že tudy chodila ze Zimrova do Vysokého do školy.
Vážený pane Pavle Malý, děkujeme!
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
LEN
Jsou to pouhá tři písmena a jak dlouhá historie! Už v mladší době kamenné před 7 tis. lety
pračlověk i na území dnešní České republiky přišel na to, že sešívat kůže pro svůj oděv jde lépe
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provázkem spleteným z lněných vláken než zvířecími šlachami. Starým Slovanům v Čechách
pak v 1. tisíciletí už sloužily lněné „šátečky“ jako platidlo a vyměnit se daly za různé jiné zboží.
Lnářská výroba jako taková se zde rozšířila už ve 13. stol. v době Přemysla Otakara II., a
rozšiřovala se dále. Ve 14. stol. začaly vznikat tkalcovské cechy. Kolovrat se k nám dostal brzy
po jeho vynálezu v 16. stol. a stal se nezbytnou součástí každé domácnosti všude tam, kde se
len pěstoval. Marie Terezie dokonce vydala v roce 1765 školský dekret pro děti od 7 do 15 let
zaměřený na vyučování předení na ručním vřetenu a na kolovratu. K vyučování se měla
přinutit toulavá mládež. To už se také zakládaly tkalcovské školy. Například v roce 1768 ve
Vrchlabí.
Na horách se brzy stal tkalcovský stav součástí chalup a mnohý náš předek si tak vydělával
na živobytí.
O kvalitě českého lnu svědčí například to, že se vyvážel v 18. stol. do Holandska, kde se
z něho po určité úpravě vyrábělo nejen to nejjemnější plátno, ale také závoje a krajky.
A jaké byly výměry pěstovaného lnu? V roce 1874 to bylo 48.633 ha a o sto deset let později,
v roce 1984, se len pěstoval na 23.626 ha. Ještě v roce 1990 se len pěstoval na 21.000 ha. Pak
už nastal rychlý pokles – v roce 1998 to byly pouze dva tisíce hektarů a v roce 2009 posledních
150 hektarů přadného lnu v Čechách. V roce 2010 se už žádný přadný len nezasel. V tom roce
také ukončila provoz poslední tírna v Pomezí u Poličky a svou činnost ukončila i humpolecká
firma Čemolen. Skoro se zdá nemožné, že to, co tu trvalo tisíciletí, mohlo zaniknout. Pokud
snad ještě nějaké pole se lnem uvidíte, bude to len olejný, pěstovaný pro semeno.
I v Roprachticích se len pěstoval asi také po celá staletí. Pamětníci by nám ještě mohli
vyprávět, co to bylo za práci, když se ještě sklízel ručně. Musel se vytrhat, obracet, svázat do
otýpek, pak naložit na fůru… . Ženské si při práci s ním omotávaly prsty různými páskami a
stejně je měly celé rozedřené.
Ale ani strojová sklizeň lnu nebyla bez potíží. Zvláště, když byl len v porostu pocuchaný.
Dobře si pamatuji, jakou trpělivost musel mít pan Koudelka, když len otáčel. A kolikrát musel
vystoupit z traktoru, aby len urovnal.
Len se odsud dlouho dovážel do tírny v Čisté u Horek. Tam byla tírna v provozu od roku
1940. V 80sátých letech prošla rekonstrukcí a byla nejmodernějším závodem v Evropě. V roce
1991 však už svou činnost ukončila. V následujících letech se pak dovážel len do tírny v Pomezí
u Poličky. Poslední len
v Roprachticích byl na 27 ha
na Přívlacku v roce 2007.
Nakonec ještě něco ke lnu
z pohledu
botanického.
Rostlina len má na 200 druhů
a v České republice roste ve
volné přírodě 7 druhů lnu.
Kvetou nejen modře, mají
květy i bílé, žluté, růžové
nebo fialové. Ostatně i
pěstovaný přadný len měl
Pole lnu v Roprachticích v roce 2004
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některé odrůdy kvetoucí modře a jiné bíle
Dokonce se jednou stalo, že se bíle a modře
kvetoucí odrůdy na poli střídaly a pole
vypadalo jako proužkovaná cícha nebo
pyžamo… A víte, že kvetoucí pole lnu jste
mohli vidět jen za slunného dopoledne?
Kolem poledne totiž okvětní lístky opadávají a
následující den se otvírají zase nová poupata.

Řádky vytrhaného lnu v roce 2004

Tobolky lnu (2004)

Aby vnoučata neznala len jen z pohádky o
krtkovi, tak každý rok na jednom záhonku na
zahradě si len naseju. Semeno použiju
z předešlého roku, a tak mám stále zbyteček
Letošní vytrhaný len
lnu, který se tu pěstoval. Letos narostl opravdu
dlouhý, jen s kvalitou by to asi nebyla žádná sláva…
Hezké podzimní dny a bohatou úrodu vám přeje Zdena Pacholíková
Z fotoarchivu autorky.

ZAJÍMAVOSTI O POČASÍ V NAŠÍ OBCI
ROK/MĚSÍC

ROK 2020
Voda/sníh-mm

ROK 2019
ROK 2018
Voda/sníh-mm Voda/sníh-mm

Leden - srpen
743,1/ 68
515,2 / 156
CELÝ ROK
824,2 /1760
ÚHRN VODY-ROK*
1176,2
Nejvyšší vrstva sněhu
5.2.=16 cm
29.1.=62 cm
* ) Sníh na vodu přepočten koeficientem 0,2.
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424,9 / 541,5
717,7 /1060
929,7
19.1.=32 cm

A ještě nějaké údaje z historie výkyvů počasí u nás.
1804 - 15. 5. napadl sníh na zelenou trávu, která se již sekala. 13.6.1804 veliká povodeň od
Slezska až po Frýdlant.
1809 – 14. srpna byla povodeň a mnoho škody nadělala.
1835 velké sucho, len se neurodil.
Rok 1982 byl velmi suchým rokem a nastal úbytek pitné vody. Celá horní část obce byla od
července až do konce roku bez pitné vody.
Následující rok 1983 byl opět velmi suchý. Horní část obce byla bez vody od července do konce
roku. Dokonce od 5.10. se musela voda dovážet i pro dobytek. Zlepšení nastalo až po Vánocích.
Z kroniky obce a podkladů Vl. Kováře, Fr. Hubař

DĚJINY OBCE, VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI
HISTORIE OBCE V LETECH 1800 -1849
Do roku 1835 vládl František I. Rakouský. Po jeho smrti nastoupil Ferdinand I. Dobrotivý,
(také jako Ferdinand V.), který vládl v letech 1835-1848. V bouřlivém roce 1848 převzal vládu
František Josef I., který panoval až do roku 1916.
Dne 10. června.1810 prodal Josef Caretto hrabě z Millesimo Panství Semily, pod které
největší část Roprachtic spadala, velkostatkáři Jakubu Veithovi. Jeho syn Václav prodal panství
8. října 1824 Karlu Allainovi Gabrieli, knížeti Rohanovi, vévodovi Montbazonskému a
Bouillonskému. V držbě tohoto rodu zůstalo panství až do roku 1918.
Na začátku 19. století byly zahájeny práce na tvz. Stabilním katastru, kterou si vyžádalo
přesné stanovování pozemkové daně. Od tohoto katastru se odvíjely pozdější, a do dnešního
dne využívané katastrální mapy. Práce byly ukončeny v roce 1843. Z té doby také pochází
základní číslování parcel v naší obci.
V roce 1805 došlo k přečíslování domů, tzv. konskripce. Toto bylo provedeno v souvislosti
se sčítáním obyvatel.
V letech 1819-1822 je zmiňován rychtář Jozef Nosek, v letech 1842-1847 je zmiňován
rychtář Karel Koucký. Do roku 1850 je ještě zmiňován rychtář Josef Farský. Po roce 1849 byly
zrušeny rychty a funkce rychtářů. Se změnou politické situace po roce 1848 vznikly funkce
představený, resp. starosta obce. Zpočátku byli starostové jmenováni vrchností, později již byli
voleni.
V r. 1849 bylo panství jilemnické (Velkostatek Jilemnice) rozděleno na soudní okresy a
Roprachtice byly přičleněny k soudnímu okresu Vysoké nad Jizerou.
Z historie školy jsou známé údaje z roku 1812, kdy roprachtická škola měla 166 žáků, ve
Škodějově bylo 21 žáků. V roce 1842 měly obě školy dohromady 235 žáků. Školní docházka
však byla pouze 6-tiletá - od 6 do 12 roků. To svědčí o zvyšujícím se počtu obyvatel. Učitelé
byli – do roku 1810 František Novák, od roku 1810 do roku 1864 Vojtěch Tichánek. Uváděni
jsou ještě v roce 1847 Josef Kousal, před ním František Marek.
Po učiteli Františku Novákovi a jeho prvních divadelních představeních na konci 18. století,
založil učitel Vojtěch Tichánek v roce 1812 divadelní soubor, který kronikář nazývá „Thálii“.
Vojtěch Tichánek nechal pro divadlo namalovat dekorace, kulisy a v hospodě u Michala
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Farského se hrála první hra o Janu Nepomuckém, potom hra Václav Čtvrtý a jakási hra o
čarodějnici – název kronikář neuvádí. V roce 1814 to byly hra Korytané v Čechách, která se
hrála až do roku 1825. V té době se hrály ještě hry Božena, Obležení Prahy od Švédů, Hadrián
z Římsu, Bělouši, Hrabě Beňovský, Žižkův meč, Pivovar v Sojkově, Čech a Lech, Jolanta,
Královna Jeruzalémská, Čech a Němec, Kmotr Matěj, Dvě slova, Krčma v lese, Mečislav a
Blanka, Jaroslav a Blažena, Fridolín a jiné. Pak se nějaký čas nehrálo. Pokračovalo se až v letech
1840 – 1851, kdy divadlo vedl František Červenka. Po něm se žádný neujímal vedení, a tak
divadlo takřka zaniklo. Myšlenka na obnovení divadla však v obci stále žila.
Hospody z té doby jsou známy – v roce 1814 hospoda U Martinů, kde se kronikář zmiňuje
o francouzských vojácích od Cordonu, kteří se v této hospodě poprali a „posekali“ Dominika a
Benedikta Kubíčky. Dalším hospodským je zmiňován Michal Farský, šenkýř roprachtický, který
zemřel 4.6.1823.
Po učiteli Františku Novákovi a jeho prvních divadelních představeních na konci 18. století,
založil učitel Vojtěch Tichánek v roce 1812 divadelní soubor, který kronikář nazývá „Thálii“.
Vojtěch Tichánek nechal pro divadlo namalovat dekorace, kulisy a v hospodě u Michala
Farského se hrála první hra o Janu Nepomuckém, potom hra Václav Čtvrtý a jakási hra o
čarodějnici – název kronikář neuvádí. V roce 1814 to byly hra Korytané v Čechách, která se
hrála až do roku 1825. V té době se hrály ještě hry Božena, Obležení Prahy od Švédů, Hadrián
z Římsu, Bělouši, Hrabě Beňovský, Žižkův meč, Pivovar v Sojkově, Čech a Lech, Jolanta,
Královna Jeruzalémská, Čech a Němec, Kmotr Matěj, Dvě slova, Krčma v lese, Mečislav a
Blanka, Jaroslav a Blažena, Fridolín a jiné. Pak se nějaký čas nehrálo. Pokračovalo se až v letech
1840–1851, kdy divadlo vedl František Červenka. Po něm se žádný neujímal vedení, a tak
divadlo takřka zaniklo. Myšlenka na obnovení divadla však v obci stále žila.
Z historie farnosti.
Za velké slávy byla 24.3.1813 v kostele zavěšena a svěcena Křížová cesta farářem Františkem
Strnadem, farářem roprachtickým. Při té slávě stálo 12 myslivců u oltáře a před kostelem bylo
30 myslivců, kteří stříleli salvy při každém oltáři. (Malá roprachtická kronika).
Dne 24.11. 1817 postaven Svatý kříž a vysvěcen na sv. Kateřinu farářem Josefem Strnadem.
V roce 1823 (25. září dokončeno) byla pobita střecha na kostele. Toto bylo provedeno, jak
uvádí kronikář, nákladem milostivé vrchnosti.
Lípy u kostela byly sázeny z nákladu pátera kaplana Nečáska 15. a 23. dubna 1824. Lípy sázel
Josef Strnádek.
Na věži nového kostela byl jeden malý a 3 velké zvony. V roce 1824 prasknul zvon o váze
755 liber. Srdce vážilo 26 liber. Dne 10.8. byl zvon odvezen Joseffem Jindrou do Prahy, a 23.10.
byl přivezen „přelitej“ zpátky. Suma za přelití byla 185 fl. Dne 30. října byl zvon vytažen a
zavěšen.
Velké neštěstí postihlo kostel dne 3. května 1825 po 3. hodině odpolední, když přišla bouřka
a blesk uhodil do věže kostela. Obyvatelů se zmocnilo hrozné zděšení a považovali to za
zvláštní Boží trest, ba věřili, že takto způsobený požár nedá se ani vodou uhasiti a počali
k hašení snášeti mléko. Do té výšky, kde hořelo ale nikdo ani vodu nedostal ale než prohořel
strop, podařilo se vynésti veškeré lavice, oltáře i obrazy i celé varhany. pouze kazatelna zůstala
svému osudu, ale strop nad ní byl klenutý, a tak i když se zřítil strop, kazatelna zůstala
uchráněna. Již 11. října byla dokončena oprava vnitřku a roku 1826 byla opatřena bání (na
16

způsobu ruském) a 28. září byla vztyčen na nižší věži kříž. Zvony se roztavily a žádné nebyly,
ale roku 1833 byl ulit u Belmana v Praze ze sebrané zvonoviny původních zvonů nový velký
zvon, daleko slyšitelný.
Též 1833 (někde uváděno1830) byly pořízeny nové varhany se 20 rejstříky. Zhotovil je Ignac
Prediger z Albrechtsdorfu a stály 1207 zl. a75 a ¾ kr. Staré varhany si Prediger ponechal
Na Silvestra 1842 silný vítr odnesl velkou báň na hřbitov.
Od roku 1790 byl farářem Franc (František) Strnad, a to až do své smrti 12. 3. 1819. Po něm
na toto místo nastoupil v roce 1820 Josef Patoczka (též Patočka), který zemřel 10. 5. 1826.
V letech 1827-1830 v naší obci působil farář Ambrož Tepper. Od roku 1832 byl zdejším
farářem Josef Nečásek, a to do roku 1839. Dalším farářem byl Josef Seliger, který zde působil
až do roku 1844. Do roku 1852 zde působil Ignác Hujer.

VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI – ČÁST 1977 - 1983
O OBCI
Zásadní změnou bylo v roce 1977 ukončení vyučování ve zdejší škole, a to s posledním dnem
školního roku 1976-1977. V té době navštěvovalo školu 9 žáků. Všichni přešli do školy do
Vysokého nad Jizerou.
Celé toto období se vyznačuje významnými stavebními aktivitami, budováním bezprašných
(asfaltovaných) cest a rekonstrukcí elektrického vedení v obci.
V roce 1978 byl dokončen sklad pro MNV, byla vybudována bezprašná vozovka od čp. 5
k Břetislavu Zemanovi. U čp. 62 byl postaven nový můstek přes potok.
Po zimním rozmoklém terénu se v roce 1979 zřítila část hřbitovní zdi vedle místní
komunikace. Zeď byla v akci Z nově postavena a byl postaven také nový můstek u čp. 239.
Pokračovalo se v budování bezprašných cest, byly vyasfaltovány 2 úseky, a to od dílen JZD k čp.
151 a další od kostela k čp. 222. V roce 1980 se pokračovalo v budování zpevněných cest, a to
od čp. 199 k mlýnu a druhým směrem k čp. 195. V akci Z byla opravena spadlá zeď u vchodu
do budovy MNV. Zpevněny byly vozovky k čp. 28 a část vozovky od čp. 44 k čp. 96. V dolní části
obce proběhla rekonstrukce části elektrického vedení.
V tomto roce také proběhlo filmování části filmu Krakonoš a lyžníci. K filmování byla
propůjčena fara a budova čp. 2, bývalý hostinec u Machů. Vozku ve filmu hrál místní důchodce
Zdeněk Miškovský.
V roce 1981 organizoval TJ Sokol Běh vítězství. Ve dnech 5.-6.6. proběhly volby, kterých se
zúčastnilo 257 občanů, tedy volební účast 100 %. Předsedou MNV byl i na další období zvolen
Pavel Polák. Byl vybudován mostek u čp. 196 a pokračovalo se s rekonstrukcí el. vedení, a to
od Ráje ke Koutu a dále po návsi k čp. 121 (dnes čp. 21), kde se napojilo na rekonstruované
vedení z loňského roku. V tomto roce měla obec 250 čísel popisných, z toho 72 využívaných
k rekreaci. 126 domů je obydlených trvale a 52 domů je neobyvatelných. Trvale zde žilo 306
obyvatel.
Rok 1982 - byla vyasfaltována místní komunikace od čp. 121 (dnes čp. 21) až k požární
nádrži pod čp. 103 a dále od čp. 78 až po kravín JZD. Tyto 2 úseky zaplatila Správa silnic.
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Pokračovala dále rekonstrukce elektrického vedení v obci. Byla také dokončena rekonstrukce
elektrické sítě v obci.
Po celé období roku 1983 (ale i v předchozích letech) byl v obci velmi aktivní sbor pro
občanské záležitosti, a to zejména vítáním nových občánků a návštěvami přestárlých
spoluobčanů. Při MNV pracovaly také komise veřejného pořádku, kulturní, školská a dále
komise pro výstavbu.
Pravidelně probíhaly oslavy 1. máje, byly pořádány lampionové průvody na Chřiba a při
ukončení průvodu byla zapalována vatra. Každoročně se 9. května pořádala shromáždění u
pomníku obětem válek a následně pořádal TJ Sokol Běh vítězství.
Místní spolky pořádaly v těchto letech plesy, které se staly tradicí.
Nejvýznamnější církevní událostí v tomto období byla výroba nových zvonů a jejich
vysvěcení dne 28.9. 1980 v místním kostele. Zvony ve zdejší kostele chyběly od jara 1942, kdy
byly německými válečnými úřady zabaveny a roztaveny pro vojenské účely. Nové zvony byly
odlity v ateliéru podniku Díla Olomouc v Brodku u Přerova zvonařkou paní Dytrychovou. Zvony
vysvětil kapitulní vikář Josef Hendrich a pokřtil jejich jména. Největším zvonem je Marie o váze
340 kg, jehož odlití stálo 26.500 Kč, dále to je Josef, který váží 220 kg a jeho výroba stála 17.214
Kč. Nejmenším zvonem Václav o váze 150 kg, jeho odlití stálo 11.660 Kčs. Zvony byly zavěšeny
31.10.1980. K ceně ulitých zvonů byl ještě věnován materiál zvonařce paní Dytrychové
v hodnotě 19.000 Kčs. Hlavní podíl na tom, že kostel v naší obci byl znovu osazen zvony měl
pan Lubomír Petrák z Loukova a děkan Jindřich Bsunek. Na výrobu zvonů přispěli také občané
svými finančními dary.
Z kroniky obce a různých, veřejně přístupných, zdrojů: Fr. Hubař

Z ČINNOSTI SPOLKŮ 1977-1983
ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Ze záznamů za rok 1981 víme, že ČSČK, kromě své činnosti, dohlížel na čistotu autobusových
čekáren a vysazoval tam květiny. V roce 1982 měla místní skupina ČSČK 62 členy, z toho bylo
6 dobrovolných dárců krve. Jeden dárce obdržel bronzovou Janského plaketu. Vyškoleno bylo
14 zdravotních sester. Jako v uplynulém roce, tak i v tomto roce členky prováděly úklid
autobusových čekáren, úklidu u pomníku obětem válek, dále ještě provedly úklid hřbitova.
Celkem odpracovaly 40 brigádnických hodin. Na pomoc zemědělství bylo odpracováno dalších
30 brigádnických hodin. Obdobná množství brigádnických hodin odpracovali členové ČSČK i
v roce 1983. Členové místní skupiny byli také i v tomto roce čestnými dárci krve. Místní skupina
měla v tomto roce 65 členů a obdržela vyznamenání III. stupně za dobrou a obětavou práci.
Markéta Malíková, Lada Lukešová
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – 1977-1983 (Výpis z hasičské kroniky 1978 – 1983)
Rok 1978 - tehdy ještě jako Sbor požární ochrany, oslavil 90. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů. Venkovní oslavě však nepřálo počasí.
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V roce 1979 se prováděli tehdejší požárníci 2x ročně preventivní požární prohlídky. Jako
každoročně, tak i v tomto roce byl proveden sběr starého železa.
Kronika uvádí v roce 1980 vatru dne 30.4. na Chřibech.
Také v roce 1981 proběhly dvakrát požární preventivní prohlídky, tentokrát za účasti členů
PS VB. Tak, jako v minulých letech byl proveden sběr starého železa.
Zřejmě tomu bylo i v minulém roce, ale kronika v roce 1982, dne 30.4. zmiňuje lampionový
průvod na Chřiba a zapálení vatry. Této akci ale předcházel 16.1. bál, 17.1. to byl dětský
karneval. Další akcí byla pouťová taneční zábava. Proběhly preventivní prohlídky 140 domů a
10 zemědělských objektů. Tehdejší požárníci také zorganizovali přednášku – Jak předcházet
požáru. Tehdejší sbor měl 87 členů, z toho 12 žen, kteří absolvovali 10x praktické cvičení a 1x
námětové cvičení. Odpracováno bylo celkem 101 brigádnických hodin a při rekonstrukci
elektřiny na sále U Tichánků odpracovali členové 320 brigádnických hodin.
Akce v roce 1983 byly zahájeny v lednu plesem a v následné neděli maškarním plesem pro
děti. 30. dubna byl zorganizován lampionový průvod na Chřiba, který byl zakončen zapálení
vatry. V průběhu roku proběhla pravidelná cvičení a na podzim posvícenská zábava. Jako
každoročně proběhly také preventivní požární prohlídky, byl proveden sběr starého železa a
členové se účastnili brigád pro JZD.
Dne 25.10. vznikl požár na rodinném domku zemřelých Krahulcových. Shořela větší část
střechy. Nábytek byl vynesen a zachráněn. Požár založily místní děti. Hasili místní požárníci za
pomoci požárníků z okolí.
Z podkladů hasičské kroniky Fr. Hubař
TJ SOKOL 1977-1983
TJ Sokol v roce 1978 uspořádala pochod na 25 km. Byla pořádána pravidelná cvičení v létě
na hřišti a v zimě na sále U Tichánků.
Rok 1979 byl rokem, kdy členové TJ Sokol provedli oplocení okolo hřiště za hospodou. Na
počest májových oslav uspořádala TJ opět pochod na 25 km. Členové TJ pokračovali v
pravidelných cvičeních a to jak na hřišti, tak i v zimě na sále.
Stejné akce – tj. pochod a pravidelná cvičení probíhaly i v roce 1980. Po zavření školy přidělil
MNV členům TJ jednu místnost k účelům tělovýchovy v budově bývalé školy.
V roce 1981 byly v únoru uspořádány závody v igelitových pytlích a dále byl organizován
závod ve skoku a běhu na lyžích. V únoru uspořádala TJ maškarní ples U Tichánků.
Předsedkyně TJ Sokol byla zvolena Věra Francová. V červnu uspořádala TJ Sokol Dětský den a
poutní taneční zábavu.
Dne 30. ledna 1982 byly uspořádány závody ve skocích na lyžích. Další akcí byl 6.2. maškarní
bál a již 7.2. proběhly závody v běhu na lyžích a ve sjezdu. Někteří členové TJ se zúčastnili
Jizerské padesátky a Středoevropské padesátky. Na podzim byl uspořádán výlet pro děti do
Liberce a jeho okolí. V říjnu se konala Posvícenská zábava. Členka TJ – Jitka Francová se
zúčastnila školení pro cvičení žen s mládeží. Bylo odpracováno 399 brigádnických hodin, z toho
při údržbě sálu 203 hodiny, na hříšti 151 hodin, při pomoci v zemědělství 45 hod.
Z iniciativy TJ byla dne 29. 5.1983 uspořádána pouť. Byly využity vlastní atrakce – kolotoč
a houpačky. Na pouti mělo SD Jednota 2 stánky – s potravinami a hračkami. Místní TJ Sokol
měla vlastní stánek s občerstvením a uzeninou. V tomto roce byla také TJ Sokol vyhodnocena
jako vzorný oddíl III. stupně. TJ je nejaktivnější složkou NF v obci. Dne 5.3. uspořádala lyžařské
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závody v běhu. Den před tím, tedy 4.3. na výborové schůzi projednali program oslav 90. výročí
založení TJ. Lampionový průvod byl uspořádán 30.4. na Chřiba a následně tam byla zapálena
vatra. V květnu proběhla brigáda pro JZD na sběr kamení. Významným dnem byl 28. květen,
kdy byla pořádána poutní zábava s výstavou k 90 letům trvání TJ. Byly tam mj. kroniky a
uniformy zakládajících členů. Následující den 29.5. obsluhovali členové TJ houpačky a kolotoč
a starali se o občerstvení. Dále pořádán Běh okolo Roprachtic. Zúčastnilo se 32 běžců ve 3
kategoriích. Během roku postavili členové TJ na hřišti dřevné kabiny v hodnotě 13.200 Kčs,
dotace na tuto akci činila 8.000 Kčs, zbytek dala TJ Sokol ze svého. Úspěšnou akci byl 8.7.
Pohádkový les. Brigáda při sklizni brambor byla zorganizována dne 1.10. Nábytek do nových
kabin byl zakoupen dne 10. října a to ze zotavovny Větrov. V tomto roce proběhla také soutěž
ve sběru papíru a TJ se umístila v kraji na 17. místě.
Z obecní kroniky zprac.: Fr. Hubař

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROPRACHTICE 1977-1983
Rok 1978 začal požárem kravína v dolní části obce. Vznikl samovznícením slámy. Požár uhasil
místní požární sbor a přijeli na pomoc i jiní, vč. občanů. Během 1. pololetí byl dostavěn teletník.
Počasí zemědělcům nepřálo, ale podařilo se sklidit celou úrodu. Fotografie z roku 1978
ukazuje, jak rozmoklá
byla půda. Však byl
také snímek nazván
„Hluboká orba“.
V roce 1980 se zima
se protáhla až do konce
dubna. Celý rok nebylo
pro zemědělce příznivé
počasí. Deště byly až do
října a hned začaly
mrazy. Na Chřibech se
nepodařilo sklidit asi
3 ha brambor. JZD
v horní části postavilo
ocelokolnu, která bude
sloužit jako seník pro píce.
Zima byla v roce 1981 bohatá na sníh. Obleva začala 8.3. a jarní počasí přálo zemědělcům.
Počasí přálo i při sklizni. Žně skončily 9.9. V létě spadlo dosti srážek. Sklizeň brambor velmi
ztížil déšť a sklizeň trvala až do listopadu. Při sklizni brambor pomáhali členové TJ Sokol
a Mysliveckého sdružení. JZD v tomto roce dokončilo hrubou stavbu další bytové jednotky pro
své členy. Výnosy jednotlivých plodin byly: žito-30,7 q, pšenice 25,4 q, ječmen 32,6 q, oves
20,1 q z hektaru. Krupobití, které se přehnalo přes obec zničilo 25 % úrody ovsa. Od tohoto
roku nese JZD název Krkonoše a obhospodařuje 1520 ha., z toho 692 ha orné půdy. JZD má
270 členů, z toho 131 pracuje ostatní jsou přestárlí a už nepracují.
Počasí v roce 1982 přineslo střídavou zimu – mráz i oblevy, od poloviny března do konce
března bylo pěkné teplé počasí. Duben byl chladný a občas padal sníh. Ještě 1.5. napadl sníh,
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avšak pouze 1 cm. Léto bylo velmi pěkné, Na podzim napadl na horách sníh 16. a 17. října. U
nás první sníh v noci ze 17. na 18. 11. Sníh však roztál, občas padal a zase mizel. Koncem roku
dne 28.12. byla veliká vánice.
Zemědělcům začaly jarní práce 15. dubna, senážování bylo ze 248 ha. Žně začaly 11. srpna
a skončily 3. září. Při žních pomáhaly všechny složky NF (Národní fronty). Za pomoci JZD a NF
byla provedena rekonstrukce kulturní místnosti U Tichánků, včetně nové elektroinstalace.
V tomto roce byla také dokončována 2. bytovka.
Průměrná zima byla v roce 1983. Zemědělské práce začínají ihned po Velikonocích. Počasí
přálo zemědělským pracem, květen byl chladný, oteplení přišlo až konec května. Velmi teplý
byl červen. I v srpnu a až do října bylo teplé počasí. První sníh napadl z 8. na 9. října, ale hned
roztál. 15. listopadu napadl další sníh, pouze 1 cm. Poté 16. listopadu připadlo 10 cm sněhu a
17. listopadu sníh roztál. Již následující den ale napadlo 20 cm sněhu. Potom různě padal a tál.
Dne 9.2. proběhl úklid a příprava sálu na ples, který se konal 12.2. Byl to maškarní ples,
kterého se zúčastnilo 87 lidí, z toho 46 mělo masky.
Jarní práce na polích začaly hned po Velikonocích. Senáž byla ukončena 20.6., kdy byly 2
jámy naplněny. Žně proběhly od 12.-24. srpna. Hned potom začala sklizeň brambor, které byly
sklizeny do 10.10. Počasí přálo i setí ozimů. Plán splněn na 104 %. Hektarové výnosy byly
následující: žito 38,6 q, ječmen 33,7 q, oves 30 q, pšenice 27,29 q. Brambor bylo sklizeno 255
q/ha, Len byl v jakostní třídě 1,88. Celkem bylo vyprodukováno 1350 tun obilovin. Včetně
záhumenkových dodávek bylo odvedeno 95.600 kg hovězího masa. Mléka bylo
vyprodukováno 1.142.048 lt.
JZD provedlo v tomto roce průzkum pitné vody nad Kopaní, kde se ukázal její dostatek.
Proto se pro příští rok plánuje zřízení vodovodu, který bude veden potrubím na Skalice, odtud
samospádem do celého hospodářského dvora, vč. bytovek. Tím by se měla zlepšit situace se
zásobováním vodou v obci.
Byla dokončena výstavba 2. bytovky a na podzim předána do užívání.
Z obecní kroniky: František Hubař
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ KOPANINA ROPRACHTICE 1977-1983
V letech 1977-1983 bylo Myslivecké sdružení velmi aktivní. Z archivních podkladů víme, že
jeho členové každoročně odpracovali mnoho brigádnických hodin na pomoc JZD, MNV,
Státním lesům a samozřejmě také v honitbě. Členové MS také obhospodařovávali několik
políček, jejichž výměra přesahovala 1 ha. V zimních měsících zvěř pravidelně přikrmovali. Na
hlavním honu bylo v roce 1981 uloveno 11 zajíců a bažantů. v roce 1982 jich bylo uloveno
celkem 17. V roce 1982 byl poprvé zaznamenán úbytek drobné zvěře. MS také pravidelně
pořádalo Poslední leče
Od ledna 1983 došlo ke sloučení s Mysliveckým sdružením Sytová. Při tomto slučování obou
MS byla z MS Roprachtice odebrána část honitby, a to Starovesko a Helkovsko. Tyto části byly
přidány k vysocké honitbě. Jednalo se o část od silnice ke kostelu a od silnice k Mlejnkům ke
státní silnici, která vede z Poniklé do Jablonce nad Jizerou. V tomto roce byl předsedou MS
zvolen Vlastimil Tulach. Před ním byl předsedou MS Karel Bubeník. Nová honitba byla
přejmenována na KOPANINA. Uloveno bylo 22 ks srnčí, 9 ks černé zvěře, 37 zajíců, 61 bažantů,
18 lišek.
Vlastimil Tulach
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Zajímavé snímky z „revíru“ B. Farského

Lidská hlava do břízy vrostlá

„Ananasovník jedlový“

SOUTĚŽ PRO DĚTI
Milé děti,
v minulém čísle zpravodaje jsme vyhlásili výtvarnou soutěž na téma
„Jak budu trávit letní
prázdniny“
a nyní je čas si povědět,
jak to dopadlo. Soutěže
se zúčastnili tři šikovní
malíři, které jsme
odměnili drobností a
jejichž obrázky si nyní
můžete prohlédnout.

Tereza Petřinová, 12 let
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Klárka Vojtíšková, 3 roky

Kačenka Vojtíšková, 4 roky

Z odevzdaných prací jsme měli velkou radost a moc za ně dekujeme.
A i když účast nebyla taková, jakou jsme si představovali, nevzdáváme to a vyhlašujeme nové
zadání. Tentokrát nám kreslete nebo malujte obrázky na téma

„Barevný podzim“
a odevzdejte do schránky na obecním úřadu v termínu od 1. – 30. října 2020.
Snad s příchodem deštivého počasí a mlhavých dnů budete mít více chuti se soutěže
zúčastnit a další číslo zpravodaje tak bude mít opět svou originální stránku.
Přejeme hodně zábavy.
Vaše Zastupitelstvo
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PROBLÉM DNE, TÝDNE, MĚSÍCE, ROKU I BUDOUCNOSTI JE
MNOŽSTVÍ VODY, proto ŠETŘME VODOU!
ÚDAJE O VYSOKÉ SPOTŘEBĚ VODY ZA PRÁZDNINOVÉ MĚSÍCE HOVOŘÍ
ZA VŠE !
ČERVEN – 586 m3, ČERVENEC -1687 m3, SRPEN – 1646 m3
Spotřeba za celý rok 2019 = 12.122 m3
letošní spotřeba do konce srpna = 10.246 m3 !!!

Vydává Obecní úřad Roprachtice. Ročník II., č. 3/2020, vychází 4x ročně jako nepravidelné periodikum. Toto číslo vychází dne
11.09.2020. Cena výtisku je 10,- Kč. Odpovědná osoba: František Hubař, spolupráce: Ing. Klára Kratochvílová. Evidenční číslo
MK ČR E 23553.
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