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ZDARMA

Slovo starosty

Zápis do 1. třídy

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s tím,
co nás čeká v letošním roce. Po předchozích dlouhých a opakovaných
přípravách byla koncem loňského roku podána žádost na ministerstvo
zemědělství o dotaci na stavbu „Křižanov – splašková kanalizace, I. a
II. etapa“. Tato stavba by měla být zahájena v průběhu měsíce února a
ukončena do konce letošního roku. Celkové náklady budou zhruba 18
miliónů korun, z čehož spoluúčast z našeho rozpočtu činí 3,6 miliónu
korun, tedy 20% z celkových nákladů. Výstavbou této kanalizace dojde
k částečnému omezení dopravy na komunikacích od koupaliště, Domaslavic, na silnici I/27 při průjezdu Křižanovem a na silnici v Duchcovské
ulici ve směru od Křižanova do centra.
Dalším omezením bude rekonstrukce vedení NN (nízkého napětí), to
znamená sejmutí tohoto vedení z domů a sloupů a uložení do země ve
stávající trase. Rekonstrukce bude od trafostanice u městského úřadu
přes Mírové náměstí a Mlýnskou ulici směrem na Verneřice. Po dohodě
s ČEZem, který si tuto akci zajišťuje na vlastní náklady, provedeme v
souběhu uložení kabelů našeho veřejného osvětlení spolu s výstavbou
nových stožárů a osvětlovacích těles.
Posledním omezením, které se dotkne provozu na našich komunikacích, je výstavba kanalizace v části Verneřic. Tato stavba již probíhá a
financuje jí Severočeská vodárenská společnost a.s. K omezením dojde
kolem restaurace Sokolovna a dále pak u mateřské školky, Mlýnskou
ulicí směrem do centra.
V průběhu letošního roku nás ještě čeká rekonstrukce domu č.p. 17 v
ulici Komenského. Jedná se o bývalé muzeum, ze kterého se stane „Volnočasové centrum“. V přízemí tohoto objektu bude umístěna městská
knihovna a informační kancelář s místem pro stálou expozici. V patře
budou místnosti pro klubovou činnost např. Svazu důchodců, dětí ze
školy atd. V posledním patře bude vybudováno zázemí (šatny, toalety apod.) Dotaci na tuto akci již máme odsouhlasenou. Stavební práce
přijdou zhruba na 4,6 milionu korun. Spoluúčast města činí 15%, což je
cca 700 tisíc. Termín pro dokončení výstavby je do konce září letošního
roku.
Karel Hirsch, starosta města

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany na termíny plateb z pronájmu pozemků a místních poplatků:
- platba za pronájem pozemku:

termín do 28.02.2015

- platba místního poplatku za psa:

termín do 31.03.2015

(poplatek za jednoho psa je 200,- Kč, za každého dalšího 300,- Kč)
platba místního poplatku za svoz odpadu: termín do 30.06.2015
(poplatek na jednu osobu za kalendářní rok činí 350,- Kč, nebude-li
poplatek zaplacen včas, bude navýšen).
Platby lze hradit:
- hotově v pokladně MěÚ Hrob, pondělí a středa od 7,30 do 11,00 a
od 12,00 do 16,30 hodin

V pátek 6. února úspěšně proběhl zápis dětí do prvního ročníku základní školy. K zápisu se dostavilo celkem 33 dětí.
Paní učitelky pro ně jako obvykle připravily příjemné prostředí. Na
šesti stanovištích pro děti vymyslely úkoly, v nichž vynikly jejich rozumové, matematické a řečové dovednosti. Odměnou za snahu, odvahu a v
některých případech i za překonání strachu z neznáma jim byly dárečky,
na kterých se podíleli starší spolužáci. Že se na nováčky všichni těšíme,
dokládají stojánky na tužky, záložky a sovičky z papíru, smajlíkové medaile i tučňáci se sladkou odměnou vyrobené ve školní družině, v keramické dílně i v hodinách pracovního vyučování. Zdárný průběh zápisu
a klidnou atmosféru příznivě ovlivnily i posily z řad deváťáků a samotní rodiče, kteří respektovali časový harmonogram. Poděkování patří i
všem organizátorům.
Budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole dařilo a líbilo a aby
jim i rodičům přinášela školní docházka více radosti než starostí. Ve čtvrtek 4. června na předškoláckém kurzu, milí rodiče a děti , na shledanou!
Mgr. Kateřina Beranová, zástupkyně ředitelky

Tříkrálová sbírka
Letos proběhla tato sbírka 5. a 6. ledna. Základní škola v Hrobě uvolnila
žačky Kateřinu Fauovou, Anetu Vycpálkovou a Martina Fedáka. Ihned
po ránu 5. ledna byla situace docela dramatická. Onemocněla předem
domluvená Erika Fedáková. Jenom pohotovostí Anety Vycpálkové a následného souhlasu rodičů mohlo začít koledování. Touto cestou bych
chtěl moc poděkovat dárcům za štědrost. Obvykle každý rok bylo v tuto
dobu dost chladné počasí a nebylo tomu jinak ani letos. V drtivé většině
jsme byli laskavě a vlídně přijati. Děti moc ocenily pozvání paní Marie
Stránské domů na teplý čaj a vánoční cukroví. Výnos sbírky je i letos
vyšší oproti loňskému roku a činí 11 522,- Kč. Je velice dobře, že je tady
Charita ČR, která naše peníze buď přímo, anebo prostřednictvím projektu předá potřebným lidem. Chtěl bych také oslovit rodiče i učitele,
aby tuto iniciativu i nadále podporovali. Jistě mi dáte za pravdu, že se
jedná o ušlechtilou iniciativu, pomáhat lidem v nouzi. Sami ani nemůžeme teď vědět, jestli tuto pomoc taky jednou nebudeme potřebovat. Do
probíhajícího roku 2015 ze srdce přeji Boží požehnání a pomoc.
Štefan Pilarčík

- převodem na účet číslo 19-1060451369/0800
variabilní symbol psi: 1341
variabilní symbol odpady: 1340
variabilní symbol pozemky: 21313639
(Do zprávy pro příjemce je nutné uvádět za koho platbu provádíte,
jinak se špatně platba identifikuje, pokud si zavoláte na MěÚ Hrob,
sdělíme Vám variabilní symbol pro konkrétní osobu)
- složenkou (k dostání na MěÚ Hrob)

XVII. ROČNÍK

(ber)
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Naši jubilanti
LEDEN

Červenclová Věra
Boudník Václav
Vlachová Věra
Mastná Miroslava
Bělohlávková Hana
Radla Karel
Folkertová Věra

Verneřice
Verneřice
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob

87 let
92 let
83 let
91 let
70 let
86 let
70 let

Mlýny
Verneřice
Verneřice

75 let
80 let
80 let

Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob

70 let
80 let
75 let
75 let
70 let
81 let

Křižanov
Hrob

82 let
85 let

BŘEZEN

Tymichová Věra
Křížová Anna
Loffelmannová Cecílie
Stránský Jiří
Kunst Zdeněk
Hvězda Jaroslav
DUBEN

Szcygielová Božena
Langerová Anna

Městská policie Hrob
telefon

702 000 092
Městská policie Košťany

ÚNOR

Červený Jan
Babická Anelies
Schneiderová Kristina
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Zápůjčky z Fondu rozvoje
bydlení pro rok 2015
Město Hrob vyhlašuje dnem 10. února 2015 výběrové řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení. Zapůjčené finanční prostředky
jsou určeny na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu na území města Hrob. Jedná se o účelovou půjčku, kterou může vlastník obytného domu použít na následující stavební úpravy či práce:
- obnova střechy a střešní rekonstrukce starší 10 let vč. oplechování a
plochých střech,
- obnova fasády domu staršího 10 let vč. oplechování, zateplení obvodového pláště,
- výměna stávajících oken a dveří,
- přípojka plynu nebo el. energie pro přechod na ekologické vytápění
vč. realizace v objektu,
- půdní vestavba pro získání nových bytových jednotek,
- modernizace bytových jednotek – vybudování sociálního zařízení v bytech, kde dosud není zřízeno,
- zřízení malé čističky odpadních vod ke stávajícímu domu vč. připojení
na kanalizaci.
Pro každý účel je Pravidly stanovena horní hranice půjčky. Roční úrok
činí 3 %, doba splácení půjčky je dle účelu 3 až 5 let. Žadatelem o zápůjčku může být pouze vlastník objektu k bydlení na území města Hrob.
Žádost je možné podat na městském úřadu do 10.4.2015 (tiskopis a
podrobnější informace jsou ke stažení na www.mestohrob.cz nebo k
vyzvednutí na MÚ). O poskytnutí zápůjček rozhodne na svém dubnovém zasedání Zastupitelstvo města. S vybranými žadateli bude následně uzavřena smlouva o zápůjčce a smlouva o zřízení zástavního práva k
nemovitosti (z důvodu zajištění splacení zapůjčené částky).
(jež)

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.

Z deníku našich hasičů
Ve středu 7. ledna 2015 před 15 hodinou vyjela naše jednotka s TA
Ford Transit (Technický automobil) k nahlášenému úniku nebezpečných
látek na křižovatce u mateřské školy. Na místo události byla také povolána jednotka profesionálních hasičů ze stanice Duchcov a dostavila se
i městská policie.
Na komunikaci byly rozlité ropné látky, pravděpodobně od úniku nafty.
Hasiči zasypali skvrny sorbentem a odstranili je z vozovky.
velitel JSDH Hrob

Poděkování, vzpomínky
Dne 21. ledna 2015 by se dožila 90 let naše maminka,babička i prababička paní Edith Borovičková, která v Hrobu žila více než 60 roků. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Petr Borovička s rodinou
Děkujeme Svazu důchodců v Hrobě za milou návštěvu a dárek k našemu
výročí zlaté svatby.
manželé Berta a Pavel Puchmeltrovi
Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání a dárek k mému výročí.
Václav Toms, Hrob
Děkuji všem přátelům, kamarádům a známým za účast na
aktu rozloučení s mým manželem panem Jiřím Čurdou. Měl
Vás moc rád. Děkuji za květinové dary, a těm, kteří se nemohli zúčastnit, za písemné projevy soustrasti.
za celou rodinu Krista Čurdová

Jednání ZM
Příští pravidelné zasedání městského zastupitelstva se uskuteční ve
středu 18.2.2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ (nad prodejnou Barvy-laky).

Další vydání
Příští Hrobské listy vyjdou v týdnu od 20.4 2015. Uzávěrka příspěvků
externích přispěvatelů je v pátek 11.4.2015. Změna termínu vydání
vyhrazena !
(psz)

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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„Skřivánci“ opět zpívali
Ve středu 21. ledna se v Duchcově uskutečnil již 14. ročník dětské pěvecké soutěže Duchcovský skřivánek. Z naší školy bylo přihlášeno osm
dětí. Ve III. kategorii (3. – 5. třída), která byla nejpočetnější, zvítězila
Marie Hovorková, žákyně 3. třídy. Ve IV. kategorii (6. – 9. třída) porota
ocenila 2. místem Ondřeje Šuldu, žáka 6. třídy. Na 3. místě se v téže
kategorii umístila Natálie Kozáková (7.třída). Eliška Oppitzová (3. třída)
za sólo, Zuzana Nedbálková (7. třída) a Tereza Skořepová (9. třída) za
duo obdržely čestné uznání. Tereza Šroufková a Michaela Kunová, nově
přihlášená, určitě zabodují příště, zatím sbíraly zkušenosti. Všichni soutěžící jsou členy Barborky. Duchcovská soutěž je postupová, Marie Hovorková a Ondřej Šulda se zúčastní krajského kola, které proběhne 26.
února v Děčíně. Přejeme jim úspěch
Jindra Salátová, vedoucí pěveckého kroužku Barborka

Výstava „Brána recyklace“
V pátek 6. února vyrazili prvňáci a čtvrťáci na zajímavou exkurzi do Dubí,
kde byla k vidění výstava Brána recyklace. Protože výstava byla v Domě
porcelánu s modrou krví, mohli se žáci podívat i na exponáty známého
českého porcelánu s cibulovým vzorem. Výrobky z recyklovaných materiálů vyvolávaly ve tvářích dětí úžas. Byly nápadité, měly moderní de-
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sign, vkus a mnohé návštěvníky překvapily svou jednoduchostí. Děti zaujala část, kde si mohly sáhnout na polotovary, které se z recyklovaných
materiálů vyrábí pro stavebnictví. Nejvíce se jim však líbil kontejner na
plast, přestavený na křeslo. Expozice porcelánu s cibulovým vzorem
měla rovněž úspěch. Různorodost výrobků a pestrost tvarů zaujala nejednoho dětského návštěvníka. Nikdo nic nerozbil a tak se všichni vrátili
zpátky domů nadšeni.
Mgr. Lenka Grundová, třídní učitelka 1.B

Amatér mezi profesionály
V sobotu 24. ledna se v Domě dětí a mládeže v Krupce sešli příznivci
rychlých kol ze všech koutů České republiky. RC modely autíček se řítily
po úzké dráze až 50km rychlostí a nebyla nouze ani o karamboly. Stoly
kolem dráhy se zase změnily v závodní depa se spoustou náhradních
dílů a miniaturního nářadí a věřte, že ho bylo zapotřebí. Každý model je
totiž mimo spalovacího motoru osazen vším jako běžné závodní auto.
Český pohár Mini-Z byl zajímavý až do samotného konce, kdy nejlepší
zástupce DDM Cvrček v kategorii junior, žák 5. třídy naší školy, Adam
Mynařík dojížděl poslední rozjížďku s poškozeným modelem. Nakonec
se mu podařilo obsadit 4. místo a medaile mu unikla o necelé 2 vteřiny.
Ale i toto umístění lze považovat za úspěch, vždyť první místa obsadili
sponzorovaní jezdci, tedy vlastně profesionálové.
(mm)
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Ze života seniorů
Jako již tradičně se poslední akcí hrobských seniorů v loňském roce stalo
„Vánoční posezení“ v restauraci „Koruna“. Program pro nás připravily
děti z mateřské školy, zazpívaly děti pěveckého sboru Barborka a své
umění předvedly malé mažoretky ze Sokola Verneřice. Také pěvecký
sbor Radost nám svým vystoupením udělal velkou radost. Následovalo
blahopřání našim jubilantům a během občerstvení přišli Mikuláš s čertem a andělem, aby obdarovali přítomné blahopřáním do roku 2015 a
malými dárečky. Pro nemoc některých členů trampské kapely „Dědkové
z Kentucky“ pro nás zajistil kapelník pan Petr Loos k tanci a poslechu
hudbu svých písniček formou diskotéky.
Závěr roku přináší vždy vzpomínání a bilancování, co vše jsme v loňském roce zažili. A jelikož hrobská organizace Svazů důchodců rozhodně nezahálí, bylo na co vzpomínat. Na tradičních sportovních hrách v
Košťanech jsme se mohli pochlubit hned dvěma NEJ. Osmaosmdesátiletý Václav Kníže byl jedním z nejstarších účastníků a Jaroslav Pleva
zase obsadil celkové třetí místo v jednotlivcích. Na zájezdu do Karlových
Varů jsme navštívili Muzeum Jana Bechera a ochutnali „přímo u zdroje“
světoznámou Becherovku. Také jsme si vyjeli lanovkou na Jelení skok a
prošli se k rozhledně Diana.
Jako každý rok vyrobily naše členky dárečky (tentokrát to byly malé
zebry) pro nastupující prvňáčky a naše členky Věra Folkertová a Marie
Němečková je novopečeným školákům 1. září osobně předaly. Podnikli
jsme také zájezdy na Zahradu Čech v Litoměřicích a do nedalekého Duchcova, kde jsme si prohlédli tamní zámek.
Ve čtvrtek 9. října jsme v restauraci Koruna oslavili Den seniorů, kde
nám k poslechu hrála cimbálovka a zazpíval Jožka Černý. O týden později, 16. října navštívili členové našeho pěveckého souboru Radost a
divadelního kroužku „Žlučové kameny“ Domov důchodců v Libochovicích, kam jsme byli pozváni, abychom svým kabaretem zpestřili turnaj
domovů důchodců z celého Ústeckého kraje v kuželkách. Tohoto turnaje jsme se rovněž zúčastnili a naše družstvo ve složení Věra Horová,
Růžena Eichlerová a Jaromír Stránský obsadilo krásné 3. místo ! V rámci
našich podzimních aktivit nechybělo ani tradiční koupání v termálních
lázních německého Altenbergu, spojené také s drobnými nákupy a ještě
jsme stihli navštívit koncert Modrá hvězda v teplickém divadle či předvánoční trhy v Drážďanech.
V předvánočním shonu a také díky posunutí vydání prosincových
Hrobských listů jsme ani nestihli na tradiční novoroční přání všem obyvatelům našeho města a příznivcům z okolí. Takže tak činíme alespoň
dodatečně.
(hš)
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paní Kvasňová, „Opravna obuvi“ pan Rilke, „Truhlárna“ pan Jindra a pan
Bradáč, lékárna „MEDEA“, „Porcelán Dubí“, „SEBATEX“ Košťany“, „BONEKA“ Teplice, „AKUM“ sklárna Teplice, Tomáš a Jitka Horovi a ostatní
členové naší organizace, kteří do tomboly přispěli.
(hš)

Hrobský koláček - recepty
Jarmila Sýkorová – Řezy s kokosem
Těsto : 5 vajec – zvážíme, stejné množství cukru, mouku hladkou a polohrubou napůl, váha podle váhy vajec odečíst 8 dkg, prášek do pečiva, olej, voda. Vyšlehat bílky a přidat do hotového těsta.
1. Náplň: 2 balíčky dětských piškotů – umeleme
1 sklenici rybízového džemu
5 lžic rumu, trochu mléka
Potřeme vychladlý moučník.
2. Náplň: 125 g kokosu
¼ mléka
2 lžíce cukru
½ hery
Kokos povaříme v mléce, přidáme cukr a heru, po rozpuštění hery potřeme směsí moučník a pokapeme čokoládou na vaření, posypeme
kokosem.
Hana Šťastná - Košíčky se žloutkovým krémem
Těsto:
21 dkg hladké mouky
14 dkg tuku
7 dkg cukru
2 žloutky
1 vanilkový cukr
citronová kůra

Žloutkový krém :
1 máslo
12 dkg cukru
2 vanilkové pudinky
mléko

Postup: zpracovat těsto, nechat odležet a vtlačit do formiček košíčků,
upéct. Uvařit pudinky v mléce nechat vystydnout. Ušlehat máslo s cukrem a přidat pudink. Košíčky ozdobit krémem a ovocem polít želatinou

Lidové pranostiky
Foto: Kabaret – na snímku jubilantka Berta Mládková (70 let) a nejstarší člen divadelního kroužku jubilant Ladislav Šlajchrt (85 let).

Ples seniorů
V sobotu 24. ledna se konal v sále restaurace „Koruna“ již po devatenácté oblíbený ples našich seniorů. K tanci a poslechu hrálo osvědčené
duo „ ECHO Macek – Pichrt“. Za vydařený večer chceme touto cestou
poděkovat nejen jim, ale také sponzorům, kteří se zasloužili o bohatou
tombolu, čítající 273 cen, a to jmenovitě:
„Nápojka“ pan M.Holý, „Drogerie“ paní Linhartová, „Potraviny na
schodech“, „Cukrárna – pekárna“, „Elektra“ paní Čurdová, „Kadeřnictví“

ÚNOR
Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená, květen mu
to spálí.
Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště.
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen.
BŘEZEN
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Březnové slunce má krátké ruce.
Březen bez vody - duben bez trávy.
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HROBSKÉ LISTY

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.

NÁPOJKA
HROB

(sponzor Bálu dětského dne pro dospělé, Městského
plesu, Plesu seniorů, Plesu fotbalistů, Drakiády, závodů
psích spřežení, Vítání jara, Dětského dne)
Zdravé přírodní nápoje:
- pravé české MOŠTY z Českého ráje (jedná se o 100% přírodní
regionální produkt z moštovny Lažany bez chemické konzervace, bez éček, bez přidaného cukru)
- nektary a 100% džusy (bez konzervantů, bez éček, bez barviv,
bez přidaných cukrů, bez umělých aromat)
- léčivé minerálky (Bílinská kyselka, Bílinská jaterní, Bílinská
žaludeční, Vincentka)
- ostatní minerálky s vyváženým obsahem minerálů, sodíku,
hořčíku, draslíku
- minerálky bez cukru – vhodné pro diabetiky
Sortiment vhodný pro diabetiky – sušenky, oplatky, čokolády,
bonbony, žvýkačky
Desítky druhů čaje a kávy, káva bez kofeinu, náhražkové kávy
VAŠE NÁPOJKA HROB JE ČESKÝ OBCHOD
JSME PŘIPRAVENI SPLNIT VÁM VAŠE PŘÁNÍ !!!
Informační zpravodaj HROBSKÉ LISTY vydává Městský úřad Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob. Evidováno pod značkou: MK ČR E
13088.
Šéfredaktor:
Pavel
Szirotný
(psz@tempus.cz).
Digitální
sazba
pomocí
Adobe
InDesign
CS6.
Tiskne:
RS Design Teplice. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevrací. Redakce se vyhrazuje právo na redakční úpravu, případně zkrácení příspěvků od externích přispěvatelů. Náklad: 500 ks. Rozšiřováno zdarma.

