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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, jako vždy Vás informuji o
dění ve městě. Hned na začátku Vám musím
bohužel sdělit, že objízdná trasa přes město
z důvodu uzavření mostku č. 4, bude pokračovat až do konce měsíce srpna. Z těchto
důvodů opakovaně připomínám bezpečnost
chodců a zejména dětí, neboť se blíží období
letních prázdnin. Chci poděkovat všem řidičům za přizpůsobení rychlosti, což je patrné
ze sníženého počtu udělených pokut.
K tématu kanalizace v našem městě. Kanalizace v Křižanově je stále ve stádiu výběrového řízení. Zde musím podotknout, že pravidla
pro získání dotací jsou opravdu přísná. Administrace výběrového řízení a příprava všech
podkladů k několikamilionové akci není jednoduchá a nemůžeme dopustit, aby došlo v průběhu stavby k nějakým nejasnostem. Verneřická
kanalizační větev se vybuduje do konce měsíce srpna 2015. Tato akce
není organizována městem, bude realizována z důvodu odstranění výpustí do potoka. Zde je již vybrána stavební firma.
Požádali jsme o dotaci na zateplení budovy základní školy Komenského 18. Tato akce je, dle dostupných informací, na dobré cestě, ale raději
nebudeme předjímat. Pro úspěšné vyřízení zateplení musíme odstranit
komín a kotelnu, která je přistavěna k budově. Tyto objekty jsou nefunkční a vše je již nějaký čas vytápěno z moderní nové kotelny ve sklepě hlavní budovy školy. Tato akce by měla proběhnout o prázdninách a
zároveň se položí nová střešní krytina a opraví okapy.
Jak si asi každý návštěvník hřbitova všimnul, je „zaplachtovaná“ střecha márnice. Zde dojde k její opravě, opravě dřevěných krovů a okapů.
Celá akce se pozdržela z důvodu digitálního zanesení prostoru do katastrálních map. Bylo zjištěno, že v minulosti zde stál rodinný domek. Proto
jsme oslovili občany starší generace o dosvědčení stavby. Rádi bychom
přivítali dobové foto, jak to zde před II. světovou válkou vypadalo. Najde
se někde?
V minulých týdnech proběhla oprava silnic po městě. Prozatím nebyla
opravena hlavní silnice přes město, která slouží jako objížďka. Zde se
bude jednat o míru opotřebování za celou dobu užívání objízdné trasy. Poslední letošní oprava silnice bude u koupaliště, kterou opravíme
vlastními silami. Také se myslí na chodce a opravuje se chodník u ZŠ
Teplická. Dojde i na opravu v některých uličkách. A to k odstranění části
hliněného povrchu a vyrovnání silničním obrusem. Tyto všechny akce
děláme svépomocí vlastními silami zaměstnanců města.
V těchto krásných dnech proběhlo natáčení našeho města pro TV
spot, CD a pohlednice. Natáčení proběhlo, jak formou pěší, tak i využitím vrtulníku (o velikosti 1m), který se vznášel nad našimi památkami.
Rádi bychom Vám do hrobských slavností nabídli tyto záběry na CD.
Tímto, Vás zvu na hrobské slavnosti, které se konají ve dnech 20.-21.
června. Celkový program slavností naleznete v těchto novinách.
Přeji příjemné prožití letních měsíců a šťastný návrat z dovolené do rodného města.
Jan Zelenka, starosta

Upozornění občanům !
Upozorňujeme občany našeho města na splatnost poplatku za svoz
odpadu. Místní poplatek za svoz odpadu musí být, dle vyhlášky města
Hrob č.3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, uhrazen nejpozději do 30.6.2014. Platby po tomto datu budou
navýšeny dle uvedené vyhlášky o 50%, tj. 525,- Kč při splatnosti do
30.9.2014 nebo o 100%, tj. 700,- Kč při splatnosti do 31.12.2014.
(mw)

XVI. ROČNÍK

Den zábavy a sportu
V pátek 6. června se po delší době konal ve sportovním areálu další Den
zábavy a sportu. Uskutečnil se jako vždy v páteční odpoledne mezi 16
a 19 hodinou. Letos nám opravdu přálo velice dobré počasí a tak i návštěva byla rekordní. Soutěží se zúčastnilo celkem 182 dětí. Pro ně byly
připraveny celkem dvě atrakce – skákací hrad a Surf simulátor. Vstupenkou na tyto atrakce byl vyplněný soutěžní lístek se všemi okénky. Každé
zaplněné okénko znamenalo, že držitel se zúčastnil našich disciplín a to
skákání v pytli, hod míčkem na kuželky, slalom na koloběžce, střelba na
branku fotbalovým míčem, střelba na branku florbalovou hokejkou a
míčkem a hod diskem na cíl. Za každou splněnou disciplínu následovala
sladká odměna a nejmenší účastníci dostali plyšovou hračku. Za vyplněný lístek soutěžící obdržel i něco dobrého na zub…párek, limonáda
a zmrzlina. Na akci byla také představena za účasti hasičů Hrob jejich
požární technika. Dále bylo ještě možno využít malířské techniky a nechat si na svůj obličej nakreslit různé motivy jak z filmů, tak z pohádek.
Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří pomohli s organizací této
akce. Akci pořádal místní fotbalový oddíl za finanční podpory Města
Hrob.
Jiří Sedláček, FO Hrob

Ilustrační foto: Pavel Szirotný

Recyklohraní aneb ukliďme svět
Péče o zdravé životní prostředí patří mezi nejdůležitější úkoly současnosti. Aktivně ho chránit je povinností každého z nás. I naše město jde
s dobou! Čas od času nám doma zastará nebo doslouží některý elektrospotřebič. Záhy stojíme před otázkou „Kam s ním?“ Schovat na půdu?
Uložit do sklepa? Zkoušíme popelnici nebo hledáme skládku. V takovém
případě rádi poradíme všem našim občanům.
Město Hrob provozuje kontejnerové stání pro skládku různorodého
odpadu a speciálně pro elektroodpad zřídilo tzv. E-DOMEK. Stanoviště je dobře dostupné a pro všechny občany města odběr elektrošrotu
zdarma. Další možnosti nabízí škola. Zde probíhá sběr použitých baterií a drobného elektromateriálu nepřetržitě. Nesmíme opomenout ani
naší prodejnu Elektro. S vysloužilým spotřebičem můžeme přijít kdykoliv, nejen při zakoupení nového přístroje a odevzdat ho bez dalších
poplatku. Nakonec i vstupní prostory Městského úřadu v Hrobě jsou
příležitostí, kde je možno odložit drobný elektromateriál, použité baterie, tonery nebo použitá osvětlovací tělesa.
Konečně nastala doba, kdy říkáme stop černým skládkám! Příroda si
může odpočinout od zátěží, které poškozovaly nejen ji, ale ohrožovaly i
zdraví lidí. Děkuje všem uvědomělým občanům.
žákyně 9. třídy ZŠ Hrob

Město Hrob pořádá veřejnou sbírku na opravu evangelického kostela
Vzkříšení. Číslo účtu pro zasílání příspěvků 247 909 005/0300
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Naši jubilanti
ČERVENEC

Jindrová Anna
Tuffková Vlasta
Maršíková Ingeborg
Jarolímová Miluše

Hrob
Hrob
Verneřice
Hrob

92 let
75 let
86 let
81 let

Hrob
Hrob
Hrob
Verneřice
Hrob
Křižanov
Verneřice

70 let
75 let
88 let
80 let
70 let
85 let
70 let

SRPEN

Pernerová Alena
Němečková Marie
Jindrová Marie
Kastnerová Anna
Novotná Alena
Kreuzmannová Ludmila
Krejčová Jana
ZÁŘÍ

Mikula Jaroslav
Brunclík Pavel
Redlichová Mariane
Perner František
Vobejda Miroslav
Schonherr Jan
Menclová Věra
Sedlák Pavel
Panoch Jaroslav
Šlachrt Václav
Vavřincová Anna

Dopravní omezení po
dobu konání
Hrobských slavností
Ke stávajícímu dopravnímu omezení kvůli objížďce přes město
Hrob (oprava mostu na silnici č.
I/27) přibude ve dnech 16. – 23.
června další, a to z důvodu konání
Hrobských slavností a pouti.
V uvedeném termínu bude uzavřena točna, kde se místo autobusů budou točit kolotoče, a
náhradní zastávka MHD pro oba
směry bude umístěna před budovou městského úřadu. Objízdná
trasa pro autobusy bude vedena
ulicemi Teplická a U Radnice, kde
bude z tohoto důvodu zakázáno
stání automobilů.
V den konání slavností (21. června) bude zakázán vjezd do části
Rybniční ulice – od křižovatky s
ulicí Husova k odbočce ke zbořeništi a před paneláky bude omezeno stání vozidel.
Předem děkujeme řidičům za
trpělivost a respektování dopravních omezení, která jsou potřebná pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a všech kteří se
rozhodnou navštívit probíhající
slavnosti a pouť. Všichni jste samozřejmě srdečně zváni!
(jž)

Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob

87 let
70 let
91 let
75 let
75 let
70 let
81 let
70 let
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88 let
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Projekt eKoutky
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Ohlédnutí za volbami
Volby do Evropského parlamentu
proběhly ve dnech 23.-24.5.2014
a z celkového počtu 1609 se
jich zúčastnilo 254 voličů, což
je 15,79%. Nejvíce hlasů získala
KSČM – 23,8% následovaná ANO
18,25%, ČSSD 11,9%, Koalice TOP
09 a STAN 10,71% a ODS 7,53%.
Dalších 21 stran obdrželo alespoň
1 hlas.
(eb)

Zadávat záznamy o tzv. baby-friendly“ zařízeních (neboli zařízených přátelských k dětem) můžete také během léta. Záznamy
zadané po 30.6. se budou započítávat do 2. fáze projektu s novými
odměnami. Podrobné informace
naleznete na
www.eKoutky.cz/Projekt

telefon

702 000 092
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.

Škola anihrou
Dva a půl měsíce práce s foťákem,
barvami a počítačem. Vzniklo přes
třicet nových animovaných filmů.
Výsledek, za který by se nemusela
stydět ani velká filmová studia. To
vše mají na kontě žáci základních
škol Ústeckého kraje. Malí tvůrci se v prvním čtvrtletí letošního
roku zúčastnili projektu Animace
Imaginace - Škola anihrou.
Žáci naší školy se připojili k ZŠ
Osek. Projekt Animace Imaginace, nebyl pro děti jen pouhým
zpestřením výuky. Kromě způsobu tvorby a samotné podstaty
animace se během týdne naučily
spoustu dalších užitečných věcí,
především myslet koncepčně, ale
také spolupracovat a dělat kompromisy. Škola poskytla zázemí
a o vše ostatní se postaral tým
skvělých lektorů. Ti dokázali děti
nadchnout, motivovat a nasměrovat. Přitom jim ale ponechali
prostor pro vlastní kreativitu. V
současné době lektoři kompletují
natočený materiál. Na slavnostní
projekci se mohou děti i rodiče

V současné době (od 15.-30.6.)
probíhá 1. fáze projektu: Rodiče,
zmapujme dětem Česko.
Pojďme se aktivně zapojit a
zmapovat pro rodiny s dětmi
právě naše okolí. Máte nějaký
zajímavý tip na dětské hřiště,
restauraci, ubytování, lékařskou
ordinaci nebo jakékoli jiné zařízení s dětským koutkem? Zadejte
jej na portál eKoutky.cz staňte se
součástí tohoto portálu. Již po
zadání jediného záznamu získáte
certifikát, slevu na kosmetiku, ale
hlavně internetovou knížku „Jak
naučit dítě bruslit“, vypracovanou
dle instrukcí bývalého pražského
hokejového trenéra. Ti nejaktivnější rodiče mohou ještě navíc
získat mnoho dalších zajímavých
odměn. Kromě toho, pomůžete vytvořit jedinečnou databázi
a ulehčit tak hledání vhodného
zázemí pro trávení času s dětmi.
Děkujeme.

Městská policie Hrob

INSTALATÉRSTVÍ
topení - voda - plyn
Telefon: 777 106 709

ARNOŠT SEIDLER
elektromontážní a
elektroinstalační
práce
Telefon: 774 928 684

Poděkování
Děkuji Městskému úřadu Hrob,
Sboru pro občanské záležitosti a
Svazu důchodců za blahopřání a
krásný dárek k mému životnímu
jubileu.
Miluše Pechová

Jednání ZM

těšit 24. a 25. června v Duchcově.
V kině Duchcov proběhne malý
festival, kde se představí všech
dvaatřicet nových dětských filmů
na velkém plátně s profi ozvučením. Pro všechny zúčastněné to
jistě bude veliký zážitek. Projekt
by nebylo možné zorganizovat
bez grantových podpor a zejména
bez podpory místních osvícených
sponzorů. Děti hradily za celý
týden pouze deset procent nákladů, zbytek jim přispěly například firmy ČEZ, Knauf Insulation
nebo Stabilo. Projekt podpořilo
Ministerstvo kultury ČR a město
Duchcov, v menší míře pak město Teplice. Výběr témat je téměř
nekonečný. Malí filmaři mají široké možnosti, bylo by škoda nepokračovat a tak se těšíme, co nám
představí příště.
(ak)

Příští pravidelné zasedání městského zastupitelstva se uskuteční
ve středu 25. června od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ (na
prodejnou Barvy-laky).

Další vydání
Příští Hrobské listy vyjdou v týdnu
od 1. září. Uzávěrka materiálů od
externích příspěvatelů je v pátek
22. srpna.

Městský úřad Hrob
Úřední hodiny:
PO + ST 8.00 - 11.00
12.00 - 17.00
fax: 417 875 027
email: info@mestohrob.cz
www.mestohrob.cz
tel. starosta – 724 508 850
tel. místostarosta – 725 061 242
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Informace ke změně systému svozu odpadů
Vážení spoluobčané, dlouhou dobu jsme se zabývali optimalizací svozu
komunálního odpadu a zlepšením nastaveného systému tak, abychom
vyhověli požadavkům občanů a zároveň příliš nenavyšovali výdaje za
tyto služby.
Město mělo na svoz komunálního odpadu uzavřenou letitou paušální
smlouvu s firmou Marius Pedersen a.s.. Nově přistavené nebo vyměněné nádoby se pak účtovaly dle nového platného ceníku, a v souhrnu se
evidence a úhrada stávala stále složitější, nepřehlednější a oboustranně
nevýhodnější.
Po dohodě s dodavatelem byla našimi zaměstnanci provedena inventura popelnic, a to hlavně proto, že u některých nemovitostí bylo
vzhledem k přihlášeným poplatníkům více nádob než je potřeba a někde dokonce nádoby, které nebyly evidovány a jejich vývoz tedy nebyl
fakturován.
Poté jsme oslovili firmy poskytující tyto služby, aby nám předložili cenové nabídky na svoz a likvidaci komunálního odpadu z našeho města.
Finančně výhodnější nabídka byla předložena naší stávající svozovou
firmou Marius Pedersen, a.s., dodavatel tedy zůstal stejný.
FINANCE
Níže Vám předkládám rozpis příjmů a výdajů na úseku odpadového
hospodářství za předešlé roky. Vyplývá z něho, že město, navzdory vybíranému poplatku od občanů, každoročně přispívá z rozpočtu téměř
milionovou částkou. Jedná se přibližně o 2/3 celkových nákladů hrazených za likvidaci odpadů vyprodukovaných občany našeho města. Příjmy jsou bohužel asi o 10 % nižší než by mohly být, a to díky občanům,
kteří poplatek neuhradili. Tyto dluhy úřad postupně vymáhá, jednotlivé
dlužné částky jsou dle zákona a obecně závazné vyhlášky navyšovány až
na trojnásobek.
PROČ?
Protože nechceme přistoupit ke zvyšování poplatku za odpady, snažili jsme se nalézt jiné řešení. Jak jsem Vás již informoval v březnovém
vydání Hrobských listů, Zastupitelstvo města Hrob se nakonec přiklonilo k variantě změny intervalu svozu směsného komunálního odpadu
na čtrnáctidenní a zároveň podpořilo rozšíření stávajícího odpadového
systému o tzv. DUOnádoby (papír/plast), které jsou v současné době již
přistaveny u jednotlivých domů.
OBAVY A DOTAZY K PŘIDĚLOVÁNÍ NÁDOB
Vzhledem k množícím se dotazům na způsob rozhodování o tom, komu
jsme tuto nádobu poskytli a komu ne, Vám zde uvádím několik faktorů, na základě kterých bylo o tomto rozhodováno: počet poplatníků za
odpad v domě (pokud je pouze jeden, nebyla nádoba přistavena), docházková vzdálenost k velkoobjemovým kontejnerům na tříděný odpad
(pokud máte toto stanoviště v těsné blízkosti domu, také Vám nebyla
přistavena) a v neposlední řadě možnost uschování nádoby (vzhledem k
objemu 260 litrů je poměrně velká a těžká, tedy nepříliš vhodná pokud
ji musíte mít ve vstupní chodbě nebo ji vozit po schodech apod.).
Samozřejmě tato pravidla nejsou striktní, našli se tací, kteří DUOnádobu vrátili např. z důvodu nedostatku místa, s tím, že budou vytříděné
složky odpadu nadále nosit do společných kontejnerů, na některých
místech je popelnice společná pro více domů a někde byla po konzultaci
přistavena dodatečně.
Jako u většiny zaváděných novinek, i zde bylo a jistě ještě bude potřeba
ji „doladit“, ale těší mě, že se setkáváme s velice pozitivním přístupem
ke třídění odpadu, což je hlavním cílem této změny. Finanční odměna
státu za vytříděné složky odpadu je příjmem obce, ve výsledku tedy snižuje celkové náklady na odpadové hospodářství.

Přirozeně se někteří obávají, že jim nádoba na zbytkový (nevytříděný)
odpad nebude při čtrnáctidenním svozu stačit. Tato obava je jistě oprávněná u těch, kteří topí tuhými palivy a mají tedy v zimním období větší
množství odpadu (popela). V takových případech bude umožněn tzv.
kombinovaný svoz směsného odpadu (v zimě 1 x týdně, v létě 1 x 14
dní). Jinak ale ze zkušeností jiných obcí vyplývá, že u nemovitostí, kde
jsou přistavené nádoby na třídění papíru a plastů, došlo k výraznému
snížení množství zbytkového odpadu. Pravidla pro přidělování černých
popelnic byla také převzata z fungujících systémů. Nádoba na nevytříditelný odpad o objemu 120 l by měla být dostačující pro 4 osoby. Věřím,
že i u nás se tento systém osvědčí a intenzivním tříděním se podaří snížit
náklady za likvidaci odpadků.
Pokud nebude v konkrétním případě dostačovat kapacita stávající popelnice, bude tato situace řešena individuálně na základě požadavku
na MÚ, odboru místního hospodářství. Nemohu Vám však slíbit, že tím
že přijdete, automaticky dostanete větší nádobu či častější svoz protože
jste na to byli doposud zvyklí. Požadavkům se však budeme jednotlivě
věnovat.
KONTROLA
Musím také upozornit, že svozová firma namátkově kontroluje obsah
nádob, dbejte tedy na to, abyste do popelnic ukládali odpady, které tam
patří. U barevných nádob je to již všeobecně známé (uvádíme v jiném
článku HL), do černých patří odpad, který již nelze vytřídit. Rozhodně
tam nepatří stavební, objemný, nebezpečný odpad a elektrospotřebiče.
V případě, že tam tyto odpady uložíte, může ji svozová firma odmítnout
vyvézt.
Pro občany města nadále funguje sběrné místo odpadů u hřbitova, svoz
nebezpečného odpadu (termíny jsou předem oznamovány) a společná
stanoviště s kontejnery na vytříděné složky odpadů (papír, plast, sklo).
Respektujte, prosím, pokyny na těchto sběrných místech. Není možné,
aby někdo využíval městské velkoobjemové kontejnery při rekonstrukci
či výstavbě k likvidaci stavebního odpadu nebo vyklízení bytu či domu.
V těchto případech se nejedná o komunální odpad a jste povinni zajistit
si likvidaci na vlastní náklady.
CO Z TOHO BUDEME MÍT?
Mnoho z Vás si říká, co si to na úřadě vymysleli? A co z toho budeme
mít? Opovědí je: nižší finanční náklady a menší množství skládkovaného
a dále nevyužívaného odpadu, přispějeme tedy ke zlepšení životního
prostředí. Záleží pouze na nás jak tuto změnu podpoříme a jaké budou
výsledky po ročním fungování nově nastaveného systému. V případě
úspěšnosti tohoto projektu může být rozhodnuto, že bude poplatek
úplně zrušen a svoz odpadu bude pro občany zdarma.
PODNIKATELÉ
Rád bych touto cestou také oznámil podnikatelům, kteří mají provozovnu na území našeho města, že mají možnost se smluvně zapojit do
našeho odpadového systému (pokud při jejich činnosti vzniká odpad
podobný komunálnímu). V případě zájmu se obracejte na odbor místního hospodářství. Toto umožníme např. i vlastníkům nemovitostí, kteří pronajímají byty aniž by nájemci byli přihlášeni k trvalému pobytu
(neplatí poplatek za odpad) případně jiným osobám, kteří potřebují z
nějakého důvodu další popelnici.
ZÁVĚ R
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se aktivně zapojí do nové koncepce
odpadového hospodaření našeho města. Pokud máte k této věci nějaký
dotaz nebo problém, neváhejte nás osobně kontaktovat. Až čas ukáže,
zda je toto krok správným směrem.
Jan Zelenka, starosta

Tabulka č. 1 - vývoj nákladů na likvidaci odpadu v našem městě v letech 2010-2012 s rozčleněním na jednotlivé druhy odpadu.
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Tabulka č. 2 - vývoj příjmů, použitých na likvidaci odpadu v našem městě v letech 2010-2012.

Kam můžete odpady v Hrobě ukládat
V současné době je pro domácnosti a rekreanty ve městě Hrob přistaveno 363 ks nádob o objemu 120 l, 91 ks o objemu 240 l, 4 ks o objemu
660 l a 11 ks o objemu 1100 l na směsný odpad, 277 ks popelnic na
papír/plast a 37 ks kontejnerů na papír, plast, sklo. Některá společná
stanoviště kontejnerů na tříděný odpad budou přesunuta či posílena o
nádoby, jiná zrušena (tam, kde mají všichni DUO nádobu).
Dále máme na sběrném místě u hřbitova kontejnery na objemný směsný a plastový odpad, textil a nábytek. Také zde máte možnost uložit vysloužilé elektrospotřebiče, zářivky a textil, které jsou dále recyklovány
nebo jinak využity. Bílý kontejner na textil a obuv je umístěn také na
točně autobusů. V budově úřadu jsou sběrné boxy na nefunkční zářivky,
úsporné žárovky, baterie, malé elektrospotřebiče a tonery do tiskáren.
Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, najdete
ve většině případů přímo na jednotlivých sběrných nádobách. Snažte
se papírové a plastové obaly co nejvíce rozložit a sešlapat, vejde se jich
tam pak mnohem více a neplatíme tak za vývoz „vzduchu“.

PAPÍR patří do MODRÉ nádoby

vhazujte: časopisy, noviny, sešity (i s kancelářskými sponkami), krabice
(rozložené), papírové obaly, cokoliv z papírové lepenky, knihy, obálky (i
s fóliovými okénky, bublinkové obálky však pouze bez plastového vnitřku!)
nevhazujte: celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír (tyto materiály nelze už dále recyklovat), dětské pleny

PLAST a NÁPOJOVÝ KARTON patří do ŽLUTÉ nádoby

vhazujte: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků (vypláchnuté od zbytků), balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren v menších
kusech, obaly tetrapack (od mléka, džusů apod.)
nevhazujte: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících či jiných přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny, novodurové trubky.

SKLO patří do ZELENÉ nádoby

vhazujte: skleněné lahve a sklenice od nápojů, kečupů, zavařenin atd.
(bez kovových víček a zátek), tabulové sklo, rozbité skleničky.
nevhazujte: keramiku a porcelán, autoskla, zrcadla, drátovaná, zlacená
a pokovená skla.
Také Vám tímto oznamujeme, že již nemáme k dispozici igelitové pytle,
které byly prodávány za symbolickou 1 Kč/ks a sloužily k ukládání vytříděného plastu. Vy, kteří je ještě máte doma, je samozřejmě můžete ke
třídění nadále používat. Pokud je to možné, umisťujte je k DUOnádobě
v den svozu (každý lichý pátek), pokud ne, tak ke společným žlutým kontejnerům v pondělí ráno, tak jak jste byli dosud zvyklí.
Svezený odpad se dotřídí a recykluje, z papíru se vyrábí zase papír (sešity, krabice, novinový či toaletní papír), z plastu se vyrábí třeba izolační
materiály, stavební a zahradní prvky (plot, zatravňovací dlažba, lehčený
beton), igelitové tašky, textilní vlákna (koberce, fleesové oděvy) nebo
nové PET lahve a ze skla se vyrábí opět sklo nebo např. skelná vata.
V ČR se recykluje a znovu využije až 90 % těchto odpadů.

PRŮBĚH ZMĚNY SYSTÉMU
Změně systému svozu odpadů předcházelo několik časově náročných
činností. Po fyzické inventarizaci popelnic došlo na administrativu – vyhodnocení zjištěného stavu, vytvoření seznamů nemovitostí a poplatníků, přidělení nádob a samozřejmě propočtení nákladů.

Následovalo objednání chybějících nádob a DUOnádob, které jsme po
dodání polepili žlutými samolepkami svozové firmy s označením nemovitostí a postupně rozvezli na určená stanoviště. K DUOnádobám Vám
byl také roznesen leták s potřebnými informacemi.
V současné době ještě polepujeme nádoby, které zůstaly u domů, tzn.
nebyly Vám nově přistaveny. V této věci žádáme ty, kteří ještě nemají
na popelnici žlutou známku společnosti Marius Pedersen a.s., aby se s
námi spojili na telefonních číslech 417 568 565-6 nebo 608 030 331.
Jedná se o občany, kteří mají nádobu schovanou a nebylo možné ji polepit.
Při nejbližším svozu směsného komunálního odpadu, tedy v pondělí
16.6.2014, by ideálně měly být všechny nádoby označeny. Jakmile bude
toto kompletně dokončeno, nebudou již nepolepené popelnice vyváženy. Zaměstnanci města je postupně odvezou a vrátí svozové firmě.
Kromě četnosti svozu (1 x 14 dní) je pro část města změněn i den svozu
– všem budou od nynějška popelnice vyváženy každé liché PONDĚLÍ,
DUO nádoby pak každý lichý PÁTEK.
Víme, že tyto změny přinesou zpočátku i nějaké problémy, přece jen,
nikdo nejsme neomylní, ale věříme, že vše budeme schopni vyřešit k
Vaší spokojenosti.
(jež)

NÁPOJKA
HROB

ČERVEN - ČERVENEC - akční ceny do vyprodání zásob
Limo Pepsi 2,25 l
29,90 Kč
Limo Pepsi plechovka
10,- Kč
Limo Coca-Cola 2 l
30,- Kč
pivo Bráník desítka 0,5 l sklo
7,90 Kč
pivo Březňák desítka 0,5 l sklo
8,90 Kč
pivo Březňák 1,5 l PET
29,90 Kč
minerálky Poděbradka 1,5 l
14,50 Kč
moravské víno Müller Thurgau 1l 62,00 Kč
Točená zmrzlina - 8 Kč/kopeček !!!
Dobrou chuť a “Na zdraví !” přeje Vaše Nápojka !!!

V

6

2 14

HROBSKÉ LISTY
Beseda o šikaně

Ve čtvrtek 5. června odpoledne se škola hemžila dětmi. Probíhalo tu
již tradiční setkání budoucích školáků, jejich rodičů a učitelek. Zatímco
rodiče vstřebávali velké množství informací o tom, co jeho potomka v
prvním školním roce čeká, děti se zapojily do první zkušební výuky. Ve
zkrácené hodině rozumových dovedností předvedly své znalosti z matematiky, prvouky a českého jazyka a naučily se krátkou básničku. Následovala hodina hudební výchovy, při které si zazpívaly a rytmicky doprovodily písničku „ Čížečku, čížečku." Výuku ukončila hodina tělocviku, bez
které to ve škole rozhodně nejde. Budoucí školáci i zde prokázali velkou
zdatnost například při manipulaci s míčem. Za svou práci si zasloužili
odměnu v podobě Osvědčení školáka. Všem budoucím prvňáčkům přejeme krásné prázdniny a vzkazujeme jim: „Moc se na vás těšíme".
Mgr. Hana Zubrová

Potkat ve škole muže v uniformě se nestává tak často. Žáci jsou velmi
všímaví a strážník Slavoj Drobný se stává v naší škole tou nejzajímavější
osobou. Žáci čtvrtého ročníku besedují na téma „Šikana". Je důležité
vědět, kdo vám může s tímto problémem pomoci, nebát se najít zpovědníka, kterému se můžete svěřit. Každý žák by měl také znát číslo na
Linku důvěry, která však nesmí být zneužívána. Pro kluky a holky začíná
být také nebezpečná šikana přes internet. Navštěvují Facebook, přátelé se svěřují se svými zážitky a nemyslí na žádné zneužití. Někdy může
ublížit i nejbližší přítel. Kamarád, kterému věříme, může zradit. Nikdy
nevíme, jaký člověk se vydává za přítele. Nemusí to být váš vrstevník
ani spolužák. Někdo s nečistým úmyslem. Pan strážník Drobný nabádal
nejen k opatrnosti, ale i k pomoci jeden druhému. Živá diskuze je velmi
přínosná a místy i velmi vtipná díky nezkrotnému temperamentu a přímosti našich žáků, kteří se aktivně zapojují. Čas určený pro besedu se
začíná krátit. Zbývá jen poděkovat a velký potlesk žáků.
Mgr. Ywetta Kadlecová

Vládci nebes
Naše škola se účastnila soutěže, kterou pořádal časopis ABC. Soutěž v
žácích vzbudila velký zájem, neboť spočívala v nejdelším hodu jednou z
vlaštovek ze speciálu výše jmenovaného časopisu. V pondělí 19. května
se v odpoledních hodinách žáci druhého stupně, kteří dosud neúnavně
zdokonalovali konstrukce svých vlaštovek, sešli na hřišti za školou, kde
se pokoušeli o nejdelší hod. I když vítr nebyl příliš příznivý a někdy vlaštovky vracel zpět, Marku Hájkovi doletěla vlaštovka do vzdálenosti 12
metrů a 25 centimetrů a obsadil tak první místo. Na druhém místě se
umístil Tomáš Svojtka, jehož vlaštovka se snesla ke hranici 11 metrů a
70 centimetrů. Matěj Ptáček, který získal pomyslnou bronzovou medaili, poslal svou šipku do vzdálenosti 11 metrů a 30 centimetrů. Pokud Vás
zajímají výsledky, navštivte internetové stránky
http://www.abicko.cz/kategorie/4343/vladce-nebes
Mgr. Petr Ptáček

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.

Cena inzerce v HL
celá strana ..... 1 128,- Kč
1/2 strany .......... 564,- Kč
1/4 strany .......... 282,- Kč
V případě volby menšího
formátu než A4 nebo formátu nepravidelného činí
cena 1,82 Kč za cm2 inzertní plochy. Inzerát není
možné umístit na titulní
stranu novin. Ceny jsou
včetně DPH.

Loučení „deváťáků“
Každoroční slavnostní vyřazení
žáků 9. třídy naší školy se uskuteční ve čtvrtek 26. června od 15.30
hodin v obřadní síni městského
úřadu. Všichni rodiče, sourozenci, příbuzní či kamarádi novopečených absolventů jsou srdečně
zváni.
Jako již tradičně bude slavnost
fotograficky zdokumentována a
fotografie včetně tabla budou ke
shlédnutí na webových stránkách
školy www.zshrob.cz.
(psz)
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Rybářský kroužek Hrob

V sobotu 17. května se na rybníku Rosputl v Duchcově uskutečnila
druhá část rybářské soutěže „Zlatá udice“ - závod dětí v lovu ryb udicí.
Organizátoři předem zajistili zarybnění revíru. Bylo nasazeno přes tisíc
krásných kaprů o délce většinou nad 40 cm a hmotnosti kolem dvou
kilogramů. Děti z našeho rybářského kroužku samozřejmě nemohly
chybět. A přestože předpověď počasí nevypadala dobře, tak se dětí,
většinou za doprovodu rodičů, zúčastnilo poměrně hodně.
Už v sedm hodin jsme se sešli na místě, soutěžící si vylosovali místa u rybníka a šlo se na to. Na začátku si každý rybář dobře prokrmil
místo a už se nahazovalo. Někdo dal na háček kuličku těsta, jiný žížalu,
nebo červa. Netrvalo dlouho a už se v podběráku mrskal první kapr.
Rozhodčí změří délku ryby a hlásí „kapr 42 cm“ a šťastným rybářem je
Franta Obolecký z Hrobského kroužku. Kapr má podle řádu povolenou
nejmenší lovnou míru 40 cm, tak honem s ním do vezírku. Za chvíli volá
Jára, že má kapra 45 cm. A další přibývají. Většina z ulovených ryb končí po změření zpátky ve vodě. Nezbytné fotografie nesmí chybět. Celé
dopoledne se bojovalo o každý centimetr. Zatroubení znamenalo konec
bojů, honem se předaly lístky s mírami ulovených ryb rozhodčím, aby se
mohlo přejít k vyhodnocení celé soutěže. První mladý rybář ulovil přes
6 m ryb, druhý skoro 4 m a třetí byl náš Tomáš Borovička mladší s 317
cm ryb. Krásný výsledek, který ještě podtrhli pěkným umístěním Franta
a Jarda. Ceny si mohli vítězové vybírat podle umístění. Pamatovalo se
na všechny zúčastněné, takže si i ti nejmenší, nebo ti, kteří tentokrát
neměli štěstí, odvezli drobné ceny za ten krásný souboj. Tomáš se už
poněkolikáté předvedl, jako naše největší naděje na úspěch. Opět nezklamal i přes doznívající nemoc.
Počasí jakžtakž vydrželo, takže zase pěkný zážitek pro všechny. My,
vedoucí kroužků jsme mohli s radostí sledovat, s jakým nadšením děti
bojovaly se všemi nástrahami rybařiny. Myslím, že i ti, kteří nebyli mezi
prvními, si odvezli mnoho zážitků. Vždyť kromě ryb bylo k vidění mnoho
dalších zajímavostí, na které jsme děti upozorňovali. Na rybníku plavalo
hejno kachen, v dálce zase hejno lysek, nebo i několik divokých husí. A
na břehu krásně kvetl kosatec svými žlutými květy. Prostě jarní příroda
tak, jak jí máme rádi.

dopředu téměř jisté, že neuplyne dlouhá doba a budou se válet v bahně
rybníka. A po pěti minutách se k „velké radosti“ rodičů stalo očekávané. První z dětí už seděl na zadku a druhý zapomněl v bahně holínku.
Dětem to samozřejmě nevadilo ani v nejmenším. Vylilo se bahno z bot
a za chvilku už měli v sítkách první malé štiky. Po dvou hodinách bylo
hotovo a rybáři mohli vylovené štiky v kádích s čistou vodou odvést do
revíru. Pro kluky to byl křest ohněm, ale mohli vidět, že hospodaření s
rybí obsádkou není jednoduché. Dostali taky vynikající příležitost vidět
vypuštěný rybník. Kromě zmíněných štik často nacházeli i další vodní
živočichy. Mohli na vlastní oči vidět plovatku bahenní, pulce, několik
druhů žab, ale také třeba pijavice, nebo drobné organizmy, kterými se
ryby živí (pravděpodobně perloočky a buchanky). Na břehu rostl rákos,
orobinec a začínal rozkvétat kosatec vodní. Na závěr dostal každý buřta
s hořčicí a mohlo se vyrazit domů a první cesta do vany…
Děti měly radost a rodiče to taky ve zdraví přežili. Hospodář zářil spokojeností, tak doufáme, že to nebyl náš poslední výlov. Za odměnu jsme
dostali několik štik pro náš malý revír Hradcák. Na podzim už by děti
mohli některou ulovit třeba na třpytku.

Naše děti v akci.

Franta Obolecký zdolává první úlovek - krásný kapr 42 cm

Výlov štik
Na začátku května jsme byli požádáni o spolupráci při výlovu štiček na
rybochovném zařízení v Duchcově. Hospodář místí organizace potřeboval pomoc a naši mladí rybáři se s radostí přihlásili. Rybáři vypustili dva
rybníčky, které se využívají pro odchov štik. Děti měly připravené kyblíky a sítka, které často dostali od maminek přímo z kuchyně a původně
určená na těstoviny. Protože to byl první výlov, který děti zažily, tak bylo
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Foto: archív rybářského kroužku
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Lidové pranostiky

SRPEN

ČERVENEC

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Co se v srpnu neuvaří, ani v září
se nezdaří.

Jaký červenec, takový leden.

Když fouká v srpnu severák, bude
pěkně dlouho pak.

Na Markétu když prší, ořechy ze
stromu srší.
Kolem svaté Kristýny (24.7.) dozrávají maliny.
Tři dny před Jakubem jasné, urodí
se žito krásné.
Jak teplý svatý Jakub, tak studené
vánoce.
Červenec žne žita, višně k tomu
vítá.
Když dne ubývá, horka přibývá.
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Když v srpnu moc hřímá, bude na
sníh bohatá zima.
Parno na Dominika (4.8.) zvěstuje
tuhou zimu.
Na svatého Kajetána (7.8.) otvírá
se stodol brána.
Na svatého Vavřince první podzimní den.
Svatý Vavřinec odnáší srp a zapřahá pluh.

Svatá Anna - chladna z rána.

Vavřinec tepla nepřidá, Bartoloměj ubere.

Pakli na Jakuba slunce svítít, tak
má tuhá zima býti.

Bartoloměj svatý (24.8.) léto nenavrátí.

Při svatém Ignáci (31.7.) strniska
se obrací.

Po Bartoloměji studené rosy, nechoďte ráno bosi.

O svatém Kamilu (18.7.) slunce
má největší sílu.

Ještě svatý Augustýn (28.8.) rád
vyhledá stín.

Na Máří Magdalenu (22.7.) očekávej jistý déšť.

O svatém Augustinu léto opouští
krajinu.

V červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce
úroda.

Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v
zimě mrazy valný.
Když pálí srpen, bude pálit i víno.

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA MÉSTSKÉHO ÚŘADU
Zelenka Jan, starosta

417 568 561

Holý Michael, místostarosta

417 568 560

Beranová Eva, odbor FaVV

417 568 562

Eckertová Marta, odbor FaVV

417 568 563

Pechová Miloslava, odbor FaVV

417 568 564

Ježková Jana, odbor MH

417 568 565

Tipmannová Jana, odbor MH

417 568 566

Střelná u Košťan, telefonický kontakt 603 810 793

Wolfová Miroslava, odbor FaVV

417 568 567

Nově nabízíme:

faxové číslo

417 875 027

Otevírací doba:

speciální víkendové menu
hotová jídla každý všední den
speciální piva
PO-ČT 10.30-22.00 hodin,
PÁ-SO 11.00-01.00
NE 11.00 - 22.00 hodin

Informce pravidelně aktualizovány na:
www.krcmaulesa.eu
www.facebook.com/restaurace.krcmaulesa
email: krcmaulesa@email.cz
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