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První den nových školáků
Rok se s rokem sešel a máme tu opět září. Toto období máme asi spojené s loučícím se létem, nadcházejícím podzimem, ale každý určitě i se
začátkem nového školního roku. Do školních lavic letos usedlo 25 prvňáčků. Někteří vstupovali do budovy školy s obavami, někteří se těšili,
ale po zazvonění zvonečku veškerý strach a ostych opadl a všichni se
snažili si svůj první den užít. Nové školáky přivítala nejen paní učitelka,
ale hodně jedniček a zážitků s kamarády popřála i paní ředitelka, přání
správného vykročení do nové etapy života zaznělo i z úst pana starosty,
který přidal potřebné desky na písmenka. Nezbytné pomůcky, učebnice
a dárečky, které na prvňáky čekaly na lavicích, doplnily paní Čurdová
s paní Pavlasovou, které si také připravily malé překvapení v podobě
ručně vyrobených panenek a panáčků. A protože jsme byli ve škole, nechybělo ani první počítání a čtení písmenek. První školní den mají noví
školáci za sebou a nespočet dalších je čeká. Přejme jim tedy úspěšně a
šťastně prožitá školní léta.
Lenka Brunclíková, třídní učitelka 1. třídy
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Městská policie Hrob

Naši jubilanti

telefon 702 000 092

ŘÍJEN

Beer Eduard			
Harvan Milan			

Hrob		
Hrob		

81 let
70 let

LISTOPAD

Němeček Ján			
Šlajchrt Ladislav		
Tylmanová Marcela		
Rudolf Jiří			
Brabcová Eliška		
Lokajíčková Alenka		
Navrátilová Doris		
Jingerová Hana		

Hrob		
Hrob		
Hrob		
Hrob		
Hrob		
Hrob		
Hrob		
Hrob		

84 let
87 let
84 let
81 let
70 let
70 let
83 let
70 let

Zprávy z Infocentra Hrob

Naše vlastně první větší prezentace
Infocentra a Volnočasového a spolkového centra proběhla na půdě
Hrobských slavností a musím říct, že
nás váš velký zájem překvapil. Jsme
rádi, že se vám líbí naše nové počiny,
turistické známky, nálepky, brožury,
magnety aj. Nově můžeme nadšencům i sběratelům nabídnout dlouho
očekávané turistické vizitky, mapy,
pohlednici s humorem a nové magnety. A protože tyto artefakty je lépe
vidět, než-li o nich jen slyšet, přijďte
k nám, ať si vyberete očima, těšíme se na vás.
Musím se s vámi podělit o svou velkou radost z našeho dalšího většího
krůčku. Naše centrum již není miminko, ale dostává se do věku batolete. Pomalu se začíná pohybovat vzpřímeně a zkouší nové komunikační
možnosti. Podporou jeho dalších krůčků je vlastní web, další komunikační kanál hodný dnešní doby. A proto, zajímá-li vás, co se děje v Hrobě, co se děje v jeho okolí, jaké jsou plány centra, jaké akce, besedy,
kroužky, kurzy nabízíme? Naše webové stránky naleznete na adrese
www.infocentrum-mestohrob.cz
Těšíme se na vaši virtuální návštěvu a vaše podněty.
Chystáme pro vás druhý den otevřených dveří. Den, kdy u nás můžete
zanechat vy i vaši blízcí své skutečné otisky. Potkáte u nás lektory kurzů,
které centrum nabízí nově pro tento školní rok. Můžete se při tom přesvědčit, jestli správný jogín chodí bos, jak moc fajn je, když děti skáčou
přes lavičky a ne někomu po hlavě, zkusíte-li to po sté a prvé s cizím
jazykem, když už jsme vám ten kurz nabídli zde, v podstatě za rohem, za
pár „babek“ a s kvalitním lektorem a přijdete-li si vlastnoručně vytvořit
např. vánoční věnec na workshop ručních prací, přestože máte obě ruce
levé jako já?
Centrum pro vás dále chystá oblíbené Čtení pro prťata, další besedy a
přednášky, nově i promítání filmů ČJS a fotek, divadlo a různé další akce.
Více vám prozradí naše nové webové stránky – kalendář akcí a výlepové
plochy. Těšíme se, že vás budeme těšit.
Moc děkujeme za všechny hračky, knížky a ušité kapsáře, polštáře
věnované dětskému koutku. Domluvte si termín dětské party, přijďte,
až se vám nebude chtít být venku anebo jen tak. Koutek je tu pro vás!
(kah)

Město Hrob pořádá
veřejnou sbírku

za účelem „Získání finančních prostředků na projekt
pro záchranu evangelického kostela Vzkříšení v Hrobu“. Své příspěvky můžete zasílat na číslo účtu

247 909 005/0300

Městská policie Košťany, tel. 606 743 086, 606 743 087
Policie ČR Duchcov, tel. 417 835 444, 974 440 300

Přejeme vám, abyste tato čísla museli používat co možná nejméně.

Volby do krajských zastupitelstev

Ve dnech 7. - 8.října 2016 se konají volby do zastupitelstev krajů.

Volební okrsek č.1, ZŠ Komenského 218 – pro voliče bydlící v ulicích
Duchcovská, Komenského, Horní, Tržní náměstí a v Křižanově.
Volební okrsek č.2, ZŠ Teplická 223 – pro voliče bydlící v ulicích Husova,
Krátká, Mlýnská, Rybniční, Sadová, Teplická, U Radnice, Mírové nám.
Volební okrsek č.3, MŠ Verneřice 128 – pro voliče bydlící ve Verneřicích
a Mlýnech.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
(ber)

Vzpomínáme

Poděkování
Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za přání a dárek k mým narozeninám. Jmenovitě pak paní Stanislavě Bláhové
za milou návštěvu a příjemné popovídání.
Arnošt Seidler
Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání, dárek a milou návštěvu u příležitosti mých narozenin.
Rudolf Müller
Děkujeme za přání a dárky k 50. výročí svatby od Svazu důchodců, zvláště paní Věře Folkertové a paní Martě Salákové za milou návštěvu.
Hana a Bohuslav Jingerovi
Ve čtvrtek 1. září uplynulo 60 let od chvíle, kdy si na Staroměstské radnici v Praze řekli své „ANO“ Arnošt a Julie Seidlerovi z Hrobu. Hodně
zdraví, štěstí, lásky a vzájemného porozumnění do dalších společných
let přejí
dcera Marie a syn Arnošt s partnery,
vnoučata Jirka, Arnošt, Martin, Jakub, Tomáš a Eva a pravnuk Martin

Jednání ZM

Nejbližší jednání Zastupitelstva města Hrob se uskuteční 14. prosince
2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ (nad prodejnou Barvylaky). Všichni jsou srdečně zváni.
(psz)

Další vydání
Příští Hrobské listy vyjdou v týdnu od 14. listopadu 2016. Uzávěrka
příspěvků od externích přispěvatelů je v pátek 5. listopadu 2016.
(psz)

Městský úřad Hrob
Úřední hodiny:
PO + ST 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
tel. 417 568 562
, email: info@mestohrob.cz
www.mestohrob.cz
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Lékárna MEDEA

Mírové náměstí 65, Hrob
Tel.: 417 875 287, hrob@lekarnamedea.cz
Po - Pá: 08:00 - 17:00 hodin
Měříme celkový tělesný tuk.
Stanovujeme typ pleti. Měříme krevní tlak.
• platba poukázkami SODEXO, UNIŠEK, CADHOC.
Nově přijímáme platby prostřednictvím karet
a poukázek Benefity, Benefit Plus a Edenred.
• přijímáme platební karty, Flexi Pass card
• cash back
• rozvoz inkontinenčních pomůcek a léků

Získejte zdarma naši zákaznickou
kartu plnou výhod!
www.alphega-lekarna.cz

KOUPÍM

MUDr. Vlasta Sedláková

Koupím v Hrobě RD se zahradou nebo pozemek.
Telefon 774 879 740 Děkuji.
_________________________________________

praktická lékařka pro dospělé
akreditované pracoviště
Hrob, Rybniční 243
www.mudrsedlakova.webnode.cz

Sháním v Hrobě byt 2KK nebo 3KK, původní stav
nevadí. Děkuji. Telefon 702 534 605.

INFORMAČNÍ CENTRUM
MĚSTA HROB
		

PONDĚLÍ
ÚTERÝ		
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK		
SOBOTA
NEDĚLE

Provozní doba

9.00 - 15.00 hod.
9.00 - 15.00 hod.
9.00 - 15.00 hod.
9.00 - 15.00 hod.
9.00 - 15.00 hod.
Zavřeno
Zavřeno

Provozní doba se netýká domluvených aktivit !
Kontakt: Kamila Hanzlíková, telefon 725 061 242
email: infocentrum@mestohrob.cz
web: www.infocentrum-mestohrob.cz

Ordinační hodiny:
pondělí
úterý		
středa		
čtvrtek		
pátek		

7.00-12.00
7.00-12.00
7.00-12.00
7.00-12.00
7.00-12.00

14.30-18.00
14.30-17.00

Denně v pracovní době možnost objednání na telefonních číslech
417 875 0149 nebo 605 767 280.
Špičkové přístrojové vybavení ordinace
(elektroléčba s vakuovou jednotkou, EKG, CRP, měření kotníkových
tlaků, INR, glykémie a jiné)
Očkování - od září proti chřipce, celoročně proti klíšťové encefalitidě,
žloutence typu A,B a pneumokoku
O vaše zdraví pečuje zkušený tým zdravotníků
MUDr. Vlasta Sedláková, MUDr. Lenka Sedláková
a
sestra Stanislava Marešová
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Autodoprava Karel Hofmann
Telefon: +420 606 644 687

Naše služby:
- přistavení hákového kontejneru
- odvoz stavebních odpadů (sutě, eternity atd.)
- dovoz písků, štěrků a ostatních stavebních materiálů
- přeprava stavebních strojů do 6 tun
- přeprava paletového zboží
- dále v areálu odchovny selat Háj zahájen prodej písků,
štěrků, kačírků
- prodej solitérních kamenů
- doprava prodávaných materiálů
Otevírací doba:
všední dny
Sobota 		

7:00 – 10:00, 13:00 - 17:00.
8:00 – 12:30

Možnost dohody na mob. telefonu do 20.00 hodin.

SPŠ Teplice slaví 65. let

Střední průmyslová škola Teplice srdečně zve veřejnost, bývalé i současné zaměstnance a studenty na oslavy 65. výročí založení školy. Mimo
jiné se můžete těšit na prohlídku celé školy včetně náhledu do její historie, setkání s pedagogickým sborem, vedením školy i bývalými kolegy
a studenty, zkoušky z matematiky a anglického jazyka nanečisto, dílny
(kovárna, údržba jízdního kola, příprava automobilu na zimu, moderní CNC, ICT učebny, AutoCAD a Inventor, základy programování, turnaj
v PC hrách (CS Team Challenger). Dále fotografování s tiskem,pamětní
listy a upomínkové předměty, sportovní kulturní vložky, občerstvení připravené kolegy z HŠ
Pátek 30.9.2016 14:00 – 19:00

Sobota 1.10.2015 9:00 – 16:00
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Recyklací naše město ulevilo
životnímu prostředí

V loňském roce odevzdali občané k recyklaci 98 televizí, 52 monitorů
a 360 kg drobného elektra. Snaha našich obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů,
jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 98 televizí, 52
monitorů a 360 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 31,15 MWh
elektřiny, 1 061,83 litrů ropy, 150,53 m3 vody a 1,66 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 7,59 tun CO2
ekvivalentu, a produkci nebezpečných odpadů o 29,35 tun. Výsledek
studie jednoznačně prokazuje, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Proto patří poděkování všem těm občanům, kteří tříděním odpadu takto zásadně přispěli k ochraně životního prostředí.
(kh)

Z deníku našich hasičů

10. 17. a 20. června – Technická pomoc, Hrob, Mírové náměstí
Jednotka prováděla zajištění rozpojeného provizorního vedení vodovodního řadu na Mírovém náměstí. Bylo provedeno uzavření části vodovodního vedení a dále spolupracovala na obnově propojení s pracovníkem vodovodů.
24. června – Taktické cvičení, Osek, ZŠ Hrdlovská ul.
Naše jednotka se zúčastnila plánovaného taktického cvičení na požáru
budovy Základní školy v Oseku, Hrdlovské ulici, s vozidlem CAS32 T815
a posádkou 1+3. Po příjezdu na místo události bylo rozvinuto dopravní vedení hadicemi „B“ z podzemního hydrantu k zadnímu vchodu do
objektu. Následně hasiči prováděli průzkum chodby v přízemí, a to v
dýchací technice. Cílem cvičení bylo prověření součinnosti jednotek Hasičského záchranného sboru s Jednotkami sborů dobrovolných hasičů
při požáru a evakuaci osob ze školní budovy.
25. června – Technická pomoc, Hrob, Duchcovská 181
Po silném lijáku bylo v 16:20 hodin nahlášeno zatopení sklepa u rodinného domu v Duchcovské ul. 181. Na místo vyjela posádka 1+5 s vozidlem DA-Ford Tranzit. Jednalo se o špatně odtékající dešťovou kanalizační vpusť před domem, čímž docházelo k zatopení sklepa sousedícího
domu. Hasiči nasadili na odčerpání vody motorové kalové čerpadlo a
odstranily naplaveniny. Po odčerpání vody z kanalizační vpusti došlo i k
odtoku vody ze zaplaveného sklepa.
7. července – Požár průmyslového objektu v Háji u Duchcova
V 10 hodin vyjela posádka vozu CAS32 T815 v počtu 1+3 na taktické cvičení, požár průmyslového objektu, autodílny, s uskladněnými tlakovými
plynovými láhvemi. Na místě zásahu byl, dle pokynu velitele zásahu,
rozvinut útočný proudu“C“ z boční strany objektu a hasiči, v dýchací
technice, prováděli ochlazování plynových tlakových lahví. Po lokalizaci požáru a příjezdu speciální jednotky Policie ČR byl vydán pokyn ke
stažení jednotek do bezpečného prostoru a láhve byly prostřeleny, aby
nedošlo k jejich výbuchu. Cílem cvičení bylo prověření součinnosti jednotek HZS, JSDH a Policií ČR, a zároveň vyzkoušení nové metody likvidace požáru s výskytem nebezpečí výbuchu tlakových lahví.
16. srpna – Pomoc Zdravotnické záchranné službě při úrazu
Jednotka povolána v 11:29 hodin na pomoc ZZS s přenosem zraněné
osoby z těžko dostupného terénu. Posádka 1+1 vozidla DA Ford Tranzit
na místě, silnici z Hrobu do Mikulova, spolupracovala s jednotkou HZS
ze stanice Duchcov.
17. srpna – Technická pomoc, Hrob, Duchcovská 293
Jednotka s CAS32 T815 povolána v 12:25 hodin na pomoc při otevírání
bytu. Majiteli bytu ve druhém patře se zabouchly dveře s klíčem v zámku. Zasahující hasič vlezl otevřeným oknem po přistaveném žebříku a
dveře otevřel.
20. srpna – Dopravní nehoda na silnici č.I/27
V 18:55 hodin byla nahlášena dopravní nehoda v Křižanově. Na uvedené místo do pěti minut vyjela posádka 1+4 s vozidlem DA Ford Tranzit.
Na uvedeném místě však nebylo nic nalezeno. Po komunikaci s operač-
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ním střediskem bylo místo upřesněno na silnici č. I/27, odbočku k loveckému zámečku Střelná. Naše jednotka na místo nehody, jednalo se o
střet motorkáře s osobním vozidlem, dorazila jako první. Naše zdravotnice provedla kontrolu stavu zraněné, jejich základních životních funkcí
a provedla prvotní ošetření. Bylo provedeno zajištění místa nehody, havarovaného vozidla a motorky proti vzniku požáru. Dále jednotka spolupracovala se složkami IZS, zejména zajištění místa přistání záchranného
vrtulníku a přepravu raněné do vrtulníku.
(kh)

Rok s malými rybáři

Ve školním roce 2015/2016 jsme opět s dětmi z Rybářského kroužku
Hrob absolvovali teoretické a praktické přípravy z rybářství a přírodovědy pro začátečníky a pokročilé. Tyto znalosti byly prověřeny v soutěži
Zlatá udice, Lov ryb udicí Rozputl Duchcov a při lovu ryb udicí Želénky
Duchcov, ve všech soutěžích se naše děti umístily velice dobře, potvrdily pozice z let minulých a odnesli si další zkušenosti a velice atraktivní ceny. Velkou odměnou jistě byl fakt že mohli s kamarády nebo
rodinnou vyrazit k vodě na ryby a předvést svou orientaci v právech
a povinnostech velké rybářské rodiny. Některé děti se již opakovaně
zúčastnily letního tábora pořádaného Českým rybářským svazem a věříme, že tento netradiční tábor byl zajímavou zkušeností pro každého
účastníka. Velké poděkování patří organizátorům soutěží, a členům
ČRS, ZŠ Hrob, MÚ Hrob a dohledové službě Hrob. Dále děkujeme za
poskytnutí rybí osádky rybníka Hradcák ČRS MO Duchcov 50 ks Kapra
obecného, Strojobal Teplice 200 ks Karase obecného, Šilhánek a Syn, p.
Cholenský 200 ks Karase stříbřitého. Největší poděkování patří všem
slušným občanům města Hrob, kteří respektují pravidla nastavena v
prostorách rybníka Hradcák.
Jiří Furst, vedoucí Rybářského kroužku Hrob

Hrobská jízda 2016

Krušnohorský sportovní klub psích spřežení pořádá ve dnech 1.-2. října
na louce u hřbitova v Hrobu v pořadí již 14. ročník závodů psích spřežení na kárách „Hrobská jízda“ Akce začíná po oba dva dny v 9 hodin, v
sobotu odpoledne se uskuteční dětský závod. Občerstvení pro diváky
zajištěno. Vstup zdarma! PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU S VLASTNÍMI PSY!!!!
Přijďte se podívat v sobotu odpoledne na rytířskou show skupiny historického šermu EQUITES. Večer country zábava s kapelou Vápenice.
Připraveny jsou rovněž hry pro děti.

7. Drakiáda

V pořadí již 7. ročník tradiční podzimní akce pro děti s názvem Drakiáda
se uskuteční ve dvou etapách. V sobotu 24. září od 15 hodin proběhne
v sále restaurace Koruna výroba a malování draků. Ve středu 28. září
od 15 hodin proběhne na louce u hřbitova pouštění vyrobených draků.
Připravena je soutěž o nejoriginálnějšího draka, dovednostní soutěže,
malování na obličej, opékání buřtů, pečení brambor, pro soutěžící s drakem buřtík a limo zdarma.

Uklízíme Česko, uklízíme svět

Dvě organizace spojily síly a vznikl druhý, podzimní termín úklidu. Ten je
pro letošek stanoven na 17. září, ovšem u nás proběhne o týden později
a to v sobotu 24. září od 9 do 12.00 hodin. Ukliďme si v Hrobě sobě!
(kah)

Očkování proti vzteklině

Pravidelné očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve čtvrtek 22. září 17.00-17.20 v Křižanově (u kapličky), 17.30-18 hod. v Hrobě (u radnice).
Cena vakcíny proti vzteklině činí 100,- Kč, cena kombinované 340,- Kč.
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Prázdninové opravy máme
konečně za sebou

9/2016
– mužů se celkově na 2. příčce usadil Pavel Puchmeltr a na třetí Václav
Hora. Všem blahopřejeme a děkujeme také starostovi našeho města
za podporu při organizaci této akce!
Hana Šťastná, SD Hrob

Prázdniny se využívají ve škole hlavně na opravy a rekonstrukce. Také
o těch letošních jsme nezaháleli. Pokračovali jsme s opravami zejména ve školní družině. Zrekonstruovali další WC, konečně jsme odstranili
nevhodné obložení stěn na chodbě v přízemí a jedno oddělení dostalo
modernější osvětlení, veselejší malbu ladící s novým nábytkem a interaktivní tabuli pro poučení i zábavu. Snažili jsme se odstranit i problémové místo na okapu přesně nad hlavním vchodem. Zatěžkávací zkouška
proběhne až v zimě a tak se snad zbavíme neustálého náledí na tom
nejfrekventovanějším místě. Také v budově 2. stupně jsme se snažili
trochu vylepšit prostředí. Zejména páťákům, kteří zde už třetím rokem
zakotvili. Jejich třída se změnila doslova od podlahy až po strop. Velkou
rekonstrukcí prošly i sborovny. Ještě doladíme pár drobností a máme
zase na rok klid. Oprav bylo dost a v jednu chvíli se nám zdálo, že školu nestihneme do 1. září uklidit. Paní uklízečky společně s panem školníkem se pořádně zapotili, aby se vše zvládlo. Vypomohly nám opět
pracovnice MěÚ Hrob. Všem, kdo se na úklidu podíleli, patří velké poděkování, není to totiž vůbec jednoduché. Děkujeme také těm, kdo pracovali na jednotlivých rekonstrukcích – p. Borovička, p. Dvořák, p. Hora,
p. Jelínek, p. Kondacs, p. Seidler, p. Szirotný, firma Štefan, p. Todák a p.
Tölzer. Práce se udělalo dost, ale už se nemůžeme dočkat, až se vymění
okna v budově školní družiny. Doufejme, že to bude už brzy.
Mgr. Alena Krížová, ředitelka ZŠ Hrob

Zveme Vás na společné setkání bývalých pracovníků závodů BONEX, které se uskuteční v sobotu 15. října od 16
hodin v pensionu Beseda v Hrobě. Přijďte se pobavit a zavzpomínat, srdečně jsou zváni i Vaši přátelé !!! K dobré náladě a tanci zahraje trampská kapela "Dědkové z Kentucky ".
Krista Čurdová

Kompletně zrekonstruované a zmodernizované sociální zařízení ve II.
patře objektu školní družiny.

Senioři seniorům
V květnu navštívil náš pěvecký soubor „Radost“ spolu s divadelníky „Žlučové kameny“ Domov důchodců v Dubí. Uvedli jsme se s nově
nacvičeným kabaretem, poprvé prezentovaným při oslavách „Dne
matek“. Naše vystoupení mělo mezi místními důchodci veliký úspěch
a bylo hodnoceno jako lepší než od pražských umělců. Na závěr jsme
rozdali přítomným posluchačům drobné dárky, vyrobené v klubu našimi
seniorkami.
Po tomto úspěchu stoupla divadelníkům v uvozovkách sláva do hlavy,
proto se rozhodli s tímto programem historicky znemožnit a podpořit
pěvecký soubor na Hrobských slavnostech v programu „Náhrob sobě“.
Věříme, že jsme se hojným posluchačům zavděčili.
Naše seniorky nelenily a zúčastnily se v rámci Hrobských slavností již
6. ročníku soutěže „O Hrobský koláček“, ve které uspěly na medailových
místech paní Čurdová, Šťastná a Rathová. Odměnu v podobě dárkových
balíčků převzaly z rukou starosty města Karla Hirsche a místostarosty
Evžena Tölzera. Vítězkám poblahopřál také hlavní organizátor slavností
Petr Stolař. Kromě jiných seniorek se soutěže zúčastnily i dvě mladé pekařky paní Sýkorová ml. a paní Petrová ml. Všem patří naše poděkování.
Výtěžek z této akce byl tentokrát věnován malým roztleskávačkám ze
Sokola Verneřice.
V červnu prožili naši senioři jeden den v Praze. Prohlédli si Strahovskou knihovnu a poté absolvovali vyhlídkovou plavbu po Vltavě. Další
zájezd je naplánován do Mariánských lázní.
V pátek 12. srpna se konaly v Košťanech tradiční sportovní hry seniorů. Na toto klání byla z našich řad vyslána tři šestičlenná družstva. Soutěžilo se v osmi disciplínách a družstvo ve složení V.Folkertová, V.Hora,
V.Horová, B.Krejčí, J.Sýkorová, B.Hnilicová obsadilo 3. místo a obohatilo
tak naše sportovní úspěchy o pohár a medaile. V kategorii jednotlivců

Sáhli si na dno svých sil
Čtyřčlenné družstvo zástupců našich hasičů se zúčastnilo 13. srpna v Harrachově závodu Red Bull 400, v kategorii štafeta Hasiči 4x100m. Tento
závod, který běží v různých dalších kategoriích i jednotlivci, spočívá ve
vyběhnutí harrachovského skokanského můstku, z doskočiště směrem
vzhůru přes dopadový buben na start, tedy 400m nekonečně dlouhou
trasu. V konkurenci 12 družstev, mezi kterými byli i ostřílení závodníci
z řad profesionálních hasičů, skončilo naše družstvo ve složení K.Hirsch
ml., K.Pavlas ml., P.Hofman ml. a T.Kamareith, na skvělém osmém místě. Jako jediní, oproti ostatním, startovali v originál zásahové helmě. V
zázemí závodu si stihli na svoji stranu získat i svého nového fanouška,
Bena Cristovao, který startoval v kategorii „známé osobnosti“.
(kh)
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