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Osecká Portička

Ministr životního prostředí Richard Brabec 26. května schválil projekty z
letošních výzev v rámci dobíhajícího programového období Operačního
programu Životní prostředí 2007-2013, v celkové hodnotě přes 5 miliard korun. Jednalo se o 2354 projektů podaných v 64. a 65. výzvě, zaměřených na energetické úspory, nakládání s odpady, na oblast ochrany
přírody a na rozvoj environmentálního vzdělávání.
Na účty příjemců podpory poputují zřejmě poslední finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí v končícím programovém
období. Ministr životního prostředí schválil a podepsal vyhodnocené
projekty z 64. výzvy v hodnotě 4 701 746 677 korun a z 65. výzvy s celkovou výší podpory EU 417 648 915 korun. Obrovský zájem o obě výzvy
ze stran žadatelů, dostatečný počet kvalitních projektů a především zachráněné miliardy z loňského roku umožnily navýšit původně alokované
prostředky téměř o dvojnásobek.
V rámci 64. Výzvy OPŽP byla akceptována i naše žádost na „Vybavení systému pro separaci a svoz biologicky rozložitelného komunálního
odpadu pro město Hrob“. Jedná se o nákup víceúčelového svozového
vozidla typu Multicar s nástavbou nosiče kontejnerů, 4 ks kontejnerů
na bioodpady a štěpkovač. Celkové uznatelné náklady na pořízení jsou
3,765.520,- Kč, z toho je naše10% spoluúčast. Konečnému nákupu bude
ještě předcházet řádné výběrové řízení na dodavatele techniky.
Další dotace z výše uvedené výzvy s 10% spoluúčastí z celkových uznatelných nákladů 2,539.774,- Kč nám byla odsouhlasena na „Zateplení
objektu č.p.18 Základní školy Hrob“ (objekt školní družiny – pozn. red.).
Na výběr zhotovitele stavby probíhá v současné době výběrové řízení s
tím, že realizace má proběhnout v období 07-09/2015
(kh)

V neděli 14. června proběhl v areálu koupaliště v Oseku již 18. ročník
dětské soutěže Portička. Tentokrát se soutěže zúčastnilo také 16 dětí z
naší školní družiny se svým country tancem. Jelikož se vystoupení dětí
líbilo, rozhodli jsme se jej předvést také na Hrobských slavnostech.
Marie Szirotná, vychovatelka ŠD

Fotokronika: Dětský den 2015

Přestavba objektu čp. 17

Foto: Pavel Hejl

Předmětem projektu je provedení rekonstrukce objektu č. p. 17 na
volnočasové a spolkové centrum města Hrob, který je v současné době
zcela bez využití. Stavební práce jsou zaměřeny na vnitřní prostory
objektu, kde je zvažováno vybudování knihovny, informačního centra, prostory klubovny a sociálně technické zázemí pro personál. Cílem
rekonstrukce objektu je také zajištění bezbariérové přístupnosti celého objektu a vytvoření tak vhodného místa pro volnočasové aktivity.
Projekt je podpořen z ROP NUTS II Severozápad, oblast podpory 2.2
Investice do zlepšení fyzické infrastruktury. Z předpokládaných celkových výdajů 6 017 805,41 Kč je maximální výše dotace ze strukturálního
fondu ERDF 5 077 801,40 Kč.
Stavba byla zahájena 26.2.2015 s předpokládaným ukončením k
29.10.2015. Již v průběhu provádění bouracích a vyklízecích prací byly
zjištěny některé závady vyžadující si provedení změn v projektu. Jednalo se o odlišné vedení uložení podlahových trámů ve 3.NP. Uložení
krokví na pozednice bylo zcela shnilé. U nosné části stávajících podhledů z omítky a rákosu byla objevena plíseň. Úžlabí v napojené obou částí
objektu bylo netradičně opraveno a byly zjištěny praskliny v půdních
nadezdívkách. V 1.NP bylo provedeno rozkrytí podlahy v části objektu a
zjištěna nefunkční standardní izolace proti zemní vlhkosti. V neposlední
řadě bylo dohodnuto, pro celkový bezbariérový přístup všech podlaží,
prodloužení výtahové šachty až do 3. NP. Všechny výše popsané změny
jsou průběžně projednávány jednak se stavebním úřadem a dále podléhají, z titulu dotačního financování, souhlasu Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem.
(kh)

Sbírka ošacení

V dubnu letošního roku proběhla již tradiční a velmi úspěšná sbírka ve
prospěch sociálního družstva Diakonie Broumov. Použité ošacení, různý
textil, obuv, ale i hračky, nádobí, knihy a drobné elektrospotřebiče, které jste věnovali do sbírky, opět z velké části zaplnily prostor bývalé spořitelny v přízemí městského úřadu. Díky trvalé pomoci dárců je Diakonie Broumov schopná poskytovat materiální pomoc potřebným lidem a
zajišťovat pracovní příležitosti osobám, znevýhodněným na trhu práce.
Všem, kteří do sbírky přispěli, bychom touto cestou ještě jednou rádi
poděkovali . Věříme, že i další sbírka bude díky Vám tak úspěšná, jako
ty, které za dlouhá léta spolupráce s Diakonií Broumov proběhly.
(tip)
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Městská policie Hrob

Naši jubilanti

telefon 702 000 092

ČERVENEC

Jindrová Anna
Havlík Petr
Šindelářová Helena
Maršíková Ingeborg
Jarolímová Miluška
Obermann Petr
Vajnerová Eva

Hrob
Hrob
Křižanov
Verneřice
Hrob
Verneřice
Hrob

93 let
70 let
80 let
87 let
82 let
70 let
75 let

Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Verneřice
Hrob

89 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let

Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob

80 let
75 let
92 let
70 let
70 let
82 let
89 let
88 let

SRPEN

Jindrová Marie
Machač Michal
Rájek Jaroslav
Löffelmann Stanislav
Jelínková Helena
Radilová Helena
ZÁŘÍ

Vaňousová Hana
Štokrová Marie
Redlichová Mariane
Salát Bohumil
Macek Miroslav
Menclová Věra
Šlajchrt Václav
Vavřincová Anna

Dopravní omezení při
Hrobských slavnostech

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.
li 27,56 MWh elektřiny, 930,96 litrů ropy, 129,99 m3 vody a 1,40 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 6,74
tun CO2 ekvivalentu, a produkci nebezpečných odpadů o 24,82 tun.
Díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v
rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM bylo naším
městem v roce 2014 uspořeno 2,723.564 MJ energie. V případě tolik
diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a
využití odpadu ke snížení emisí o 114,636 tun CO2 ekvivalentu. Všichni
ti, kteří tříděním takto zásadně přispěli k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
(kh)

Pozvánka na festival
Začátkem září se uskuteční 13. ročník festivalu Divadlo na zámku. Výhodnou vstupenku na 3 koncerty a 3 divadelní představení je možno
zakoupit za ceny od 350 Kč. Letos uvádíme mimo jiné Vilmu Cibulkovou
v představení, za které obdržela cenu Thálie 2014 - Divadlo v Řeznické
LENI. Vstupenky je možné rezervovat na tel. čísle 773 947 374, příp. na
emailové adrese marketing@dkteplice.cz
Hana Uhríková, Dům kultury Teplice

Vítání občánků
Ve středu 20. května proběhlo na městském úřadě slavnostní vítání občánků. Celkem bylo přivítáno 10 nových občánků. O kulturní program
se postarala mateřská škola, děti přednesly krátké pásmo, za což jim a
paním učitelkám děkujeme. Děti pozdravila předsedkyně SPOZ, maminky dostaly kytičku a dárek pro své miminko.
(mw)

Z důvodu konání Hrobských slavností a pouti nás opět čekají krátkodobá dopravní omezení. Ve dnech 22. – 29. června bude zakázán vjezd
na točnu autobusů, jako každý rok zde budou kolotoče a další pouťové
atrakce. Autobusové dopravy se tentokrát změny téměř nedotýkají, zastávky u městského úřadu zůstávají bez přemístění. Dočasná zastávka u
vchodu úřadu bude sloužit pouze jako výstupní pro cestující spoji, které
zde mají konečnou stanici. K otočení budou tyto autobusy využívat náhradní trasu ulicemi Teplická a U Radnice, kde bude z tohoto důvodu
zakázáno stání automobilů. Ve dnech 26. – 28. června bude zakázán
vjezd do části Rybniční ulice – od křižovatky s ulicí Husova k odbočce
ke zbořeništi a u evangelického kostela bude omezeno stání vozidel. V
sobotu 27. června bude do odpoledních hodin zakázáno stání vozidel
v horní části Tržního náměstí. Předem děkujeme řidičům za trpělivost
a respektování dopravních omezení, která jsou potřebná pro zajištění
bezpečnosti silničního provozu a všech kteří navštíví probíhající slavnosti a pouť.
(jež)

Děkujeme Svazu důchodců, paní Čurdové a paní Horové za milou návštěvu, květiny a blahopřání k 55. výročí našeho manželství.
manželé Hana a Jaroslav Rájkovi

Recyklace v našem městě

Nejbližší jednání Zastupitelstva města Hrob se uskuteční 24. června
2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ (nad prodejnou Barvylaky). Všichni jsou srdečně zváni.
(psz)

V loňském roce odevzdali naši občané k recyklaci 102 televizí, 26 monitorů a 325 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce 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 102
televizí, 26 monitorů a 325 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspoři-

Poděkování

Děkuji Sboru pro občanské záležitosti a jeho člence Mgr. Kateřině Beranové za hezký dárek a za přání k manželovým 75. narozeninám od
Městského úřadu v Hrobě.
R. Havlíková, Verneřice

Jednání ZM

Další vydání
Příští Hrobské listy vyjdou v týdnu od 31. srpna 2015. Uzávěrka
příspěvků od externích přispěvatelů je v pátek 21. srpna 2015
(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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šenci. A proto děkuji touto cestou všem, kdo ve školním roce 2014/2015
mimoškolní činnost s dětmi vykonávali – jmenovitě M. Bajan, J. Bláha,
T. Borovička a J. Fürst, Z. Holásková, A. Krušková, R. Labajová, ale i paní
učitelky Brunclíková, Kadlecová, Zubrová a pan učitel Živnůstka.
Mgr. Alena Krížová, ředitelka ZŠ

Barborka v roce 2015
Já s písničkou jdu jako ptáček …
Je 13. květen 2015. V restauraci beseda slaví senioři Den matek. Pěvecký sbor Barborka přispívá k dobré náladě v sále pásmem písní. A ještě
jeden 13. květen, ale rok 2000 restaurace Koruna. Také Den matek, ale
před 15 lety. Ano, 15 let uplynulo od založení pěveckého sboru.
Vznikl na přelomu tisíciletí, v roce 1999 pod vedením jeho dlouholeté
vedoucí paní Kristy Čurdové. V dalších letech děti vedly nebo doprovázely paní Šárka Gauseová, Pavla Vasserbauerová, Jindra Salátová a paní
učitelky Sabina Práglová, Hana Zubrová a Alena Stránská.
Od vzniku kroužku zde zpívalo přibližně 350 dětí z první až deváté
třídy, roční průměr byl 23 žáků. Od roku 2003 jej známe pod názvem
Barborka. Účastnil se kulturních akcí v našem městě, často vystupoval
v domovech seniorů v Dubí a Bystřanech. Každoročně získával diplomy
v soutěžích O Bořeňskou čarodějnici nebo Duchcovský skřivánek. Naše
nejlepší sólisty porota oblastní soutěže v Duchcově odměnila postupem
do krajského kola v Děčíně a ve dvou případech (Jany Štefanské a Natálie Kozákové) i účastí v soutěži celostátní v Karlových Varech. Hlavní
náplní kroužku byly a jsou dodnes národní písně. Časem jsme k nim
přibrali ty umělé pánů Suchého, Šlitra, Uhlíře, Svěráka a písně Osvobozeného divadla.
A Barborka dnes? Těžiště naší činnosti se posunulo k mladším dětem.
Zpívání je baví, mezi prvňáčky se objevily slibné výkony, zkoušíme i nácvik dvojhlasů. Tím, že se doprovázíme hrou na kamínky, rozvíjíme si
rytmické cítění. Naše zkoušky bývají veselé, pohodové, prostě si jen tak
zpíváme, tančíme, hrajeme si a je nám spolu s našimi krásnými písněmi dobře. Celých 15 let činnosti sboru jsem zdokumentovala ve třech
albech. Obsahují fotografie, seznamy dětí a přehled akcí. Za pečlivé a
podrobně vedené zápisy z let 1999 – 2007 děkuji paní Kristě Čurdové.
Jindra Salátová, vedoucí Barborky

Školička nanečisto

Ve čtvrtek 4. června odpoledne proběhlo setkání budoucích prvňáčků
a jejich rodičů v naší škole. Zatímco zástupkyně ředitelky Mgr. Kateřina
Beranová seznamovala rodiče se vším, co jejich děti bude v první třídě
čekat, vyzkoušeli si jejich ratolesti, jaké to v takové škole je. Největší
zájem měly děti o interaktivní tabuli, kterou využily paní učitelky pro
práci s barvami a tvary. Potom se za pomoci dívek ze 2. třídy naučily
novou písničku, kterou s úsměvem ve tváři provázely při hře na piano
pohyby a tancem. Nakonec si při pohybových hrách na školní zahradě
trochu zaskotačily a přitom poznaly některé nové kamarády. Ostych byl
během pár minut pryč. Odměnou za jejich snahu jim byl pamětní list
na dnešní den. Setkání bylo moc příjemné. Budeme se na sebe všichni
těšit opět v září !
Mgr. Lenka Grundová, třídní učitelka třídy I.B

Co nového v naší mateřské škole ?
Děti z mateřské školy zažívají v jarních měsících spousty akcí. Navštívila
nás divadla s pohádkami či programy (např. v rámci Velikonočních oslav,
Dětského dne), dále jsme měli možnost uspořádat exkurzi s ukázkou
záchranného hasičského sboru či netradiční prohlídku státního zámku.
Dvakrát v týdnu probíhá zájmový kroužek „Hrátky s angličtinou“. Na
výuku k nám dochází kvalifikovaná lektorka ze společnosti Best Star
Agency Teplice. Každý pátek se v rámci nadstandartní péče účastní nejstarší děti, ze třídy „Medvědů“, tzv. Metody dobrého startu (tj. komplexní činnost – prevence poruch učení v MŠ), pod vedením třídních
učitelek. Rodiče, kteří měli zájem vidět své dítko, se jednotlivých lekcí
aktivně účastnili.
Rovněž proběhl plavecký výcvik dětí mateřské školy v rozsahu 9 lekcí
v objektu krytého plaveckého bazénu v Litvínově. Celkový vzdělávací
program pro děti je postupně upravován podle aktuální situace v mateřské škole.
Co děti ještě čeká?
Mohou se například těšit na rozloučení s předškoláky, závěrečné vystoupení pro rodiče, na celodenní výlet. V rámci vzdělávací činnosti se
svými třídními učitelkami vytvářejí dárečky, které si na závěr školního
roku odnesou domů.
Jak proběhlo správní řízení pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2015 – 2016?

Vedoucí Barborky Jindra Salátová se svými svěřenkyněni Janou Štefanskou a Natálií Kozákovou na soutěži Děčínský skřivánek v roce 2010.
Foto: Pavel Szirotný

Poděkování za záslužnou práci
Pěvecký sbor Barborka už při naší škole funguje 15 let. Člověk si ani
neuvědomuje, jak rychle to utíká. Co bychom si ale měli uvědomit, je,
kolik je za tím práce. Zejména spousta volného času a samozřejmě i
stresů a obav, aby vše vždy dopadlo co nejlépe.
Za tuto náročnou práci patří všem velké poděkování. Zejména však
dvěma hlavním aktérkám v historii sboru. Paní Kristě Čurdové za nesnadnou práci při vzniku pěveckého sboru a jeho dlouholeté vedení. A
v neposlední řadě paní Jindře Salátové. Právě ona přivedla ke zpívání
řadu těch nejmladších capartů, a právě pod jejím vedením získali někteří z členů sboru významná pěvecká ocenění, na která jsou právem pyšní.
Nás všechny tyto úspěchy těší. Radost máme zejména z toho, že jsou
mezi námi stále ještě lidé, kteří obětují svůj volný čas a snaží se dětem
ukázat, jak je možné jej smysluplně vyplnit. Paní Salátová nezůstala ve
své bohulibé práci sama. Začínají se k ní postupně přidávat i další nad-

Děti byly přijímány ve stanoveném termínu správního řízení na základě
stanovených kritérií, která jsou plně v kompetenci vedení MŠ. Kritéria
byla předložena a schválena zřizovatelem MŠ (tj. MěÚ Hrob). Přihlášku
podalo 34 zákonných zástupců. Rozhodnutí o přijetí svého dítěte obdrželo 22 rodičů, dále jedno rozhodnutí bylo zatím pozastaveno z důvodu
šetření dítěte v Pedagogicko-psychologické poradně Teplice. Bohužel 11
rodičů obdrželo negativní rozhodnutí o nepřijetí do MŠ. Avšak ve srovnání s minulými lety je to zatím nejnižší počet nepřijetí. Po prázdninách
odchází do 1. třídy základní školy 27 dětí.
Jak spolupracují rodiče?
Spolupráce rodičů je skvělá! Mají pochopení, jsou vstřícní, obětaví, někteří dokonce poskytli pro děti sponzorské dary ve formě tělocvičných
pomůcek, sladkostí, kreslících materiálů apod. Vyvíjí spolupráci při výrobě kostýmů k jednotlivým akcím, obstarávají svým dětem pomůcky
programům pořádaných v jednotlivých třídách MŠ.
Spolupráce s naším zřizovatelem?
Je velice úzká a přínosná! Zaměstnanci městského úřadu nám obstarávají nejen údržbu v prostoru zahrady, která slouží dětem k jejich každodenním hrám a vyžití, ale zajišťují nám také jednoduché opravy v
jednotlivých budovách MŠ.
Přejeme všem klidnou a krásnou dovolenou a těšíme se na nové přírůstky v novém školním roce!
Bc. Markéta Halířová, ředitelka MŠ Hrob
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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.

Koupím sbírky poštovních známek, staré dopisní obálky se známkami, pohledy a staré hračky. Telefon 773 505 063.
Koupíme rodinný dům se zahradou v
Hrobě a okolí, budeme rádi i za tip. Prosím volejte nebo pište na telefon
739 961 324.
Důchodci v květnu
Hrobské seniorky oslavily 13. května Den matek v restauraci Beseda. Maminkám, dnes již babičkám a prababičkám, přišly poblahopřát
děti z mateřské školy v námořnických úborech. Připravily hezké pásmo
tanečků, písniček a básniček, hemžící se mořskými živočichy. Po nich zazpívaly děti z pěveckého kroužku "Barborka". Nakonec vystoupily malé
mažoretky ze Sokola Verneřice.Všem přítomným se poté představil pěvecký sbor "Radost", doprovázený členy divadelního souboru "Žlučové
kameny". Po gratulacích našim jubilantům a tradičním občerstvení hrála do večerních hodin k tanci a poslechu trampská kapela "Dědkové z
Kentucky". Děkujeme těm, kteří se podíleli na tvorbě programu a všem,
kteří aktivně obohatily tento svátek.

stva. Na stadionu Ivana Hlinky se soutěžilo v deseti různých disciplinách,
na kterých se sešlo úctyhodných 33 družstev v počtu přes 400 účastníků. Naši se v této konkurenci neztratili. Desetičlenné družstvo získalo 5
medailí, o které se podělili: Pavel Puchmeltr (zlato), Vašek Hora (stříbro
a bronz), Věra Horová (stříbro) a pětičlenné družstvo medaili bronzovou
zásluhou Judity Rathové.
(hš)

V úterý 19. května byl uspořádán zájezd na Semilsko. Účastníci navštívili zámek Hrubý Rohozec a prohlédli si město Železný Brod. Zde po
dobrém obědě navštívili muzeum železnobrodského uměleckého skla
a figurek.
Ve čtvrtek 21. května byla naším svazem vyslána do Litvínova na 28.
ročník sportovních her důchodců Ústeckého kraje dvě sportovní druž-
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Výstavba nové kanalizace v Křižanově

Hrobští vyplenili proboštovský rybník

Jistě nepřehlédnutelnou stavební akcí je výstavba nového kanalizačního
řadu v Křižanově. Tato stavba je částečně financována z dotace Ministerstva zemědělství a Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Bohužel oproti
avízovanému příslibu ministerstva o 70% podílu jsme nakonec obdrželi
dotaci ve výši 50% nákladů, tedy 7 322 000,- Kč z celkové částky 14 645
000,- Kč. Dotace z krajského úřadu bude činit 2 000 000,- Kč a je zúčtovatelná až po dokončení celé investiční akce. Do současné doby byla
položena část kanalizace do komunikace směrem na Domaslavice, která
byla realizována za úplné uzavírky této silnice. Nyní se dokončuje část
na silnici I/27 s částečnou uzavírkou. Práce budou pokračovat v levé části Křižanova protlakem pod oběma potoky a dále směrem na centrum
do Duchcovské ulice k finským domkům, opět s částečným omezením
dopravy. Poslední etapa bude na podzim směrem ke koupališti, kde při
průchodu pod železničním tunelem bude také úplná uzávěra. Žádáme
proto občany o ohleduplnost a trpělivost.
(kh)

V sobotu 9. května se v Proboštově uskutečnila soutěž v lovu ryb. Rybáři
se pod vedením vedoucího Tomáše Borovičky vypravili „vyplenit“ vody
Proboštovského rybníka a ukázat tak, co se naučili v kroužku. Sešla se
parta šesti dětí, a přestože výprava nebyla velká, tak výsledky stály za
to. Tomáš Borovička opět nezklamal a stejně, jako vloni chytil parádního
jesetera, čímž si zajisti první místo v soutěži o největší úlovek. V hlavní
soutěži, ve které se sčítají délky všech ulovených ryb, obsadil Tomáš
Borovička druhé místo, hned za ním byl třetí Honzík Borovička, třináctý
byl David Radil, sedmnáctý Tomáš Perner a dvacátý Milan Šroufek. Děti
dostali pěkné upomínkové předměty a také ceny v podobě rybářského
vybavení. Proboštovský rybník je skvěle zarybněn a tak si děti pěkně
zachytaly. Všechny ryby se zde ovšem musí vracet zpátky do vody. Také
proto se tady můžeme setkat s tak výjimečnou rybou, jakou je právě
jeseter, kterého ulovil Tomáš. Ostatní děti lovily většinou pěkné kapry.
Hrobští zase předvedli výborný výkon. Gratulujeme. Petrův Zdar.
Tomáš Borovička a Jiří Fürst, vedoucí kroužku

Z deníku našich hasičů

18. května byl naší jednotce v 15:52 hodin vyhlášen poplach na požár
výškové budovy ve Mlýnech, u bývalého areálu BONEX. Naše jednotka
dorazila na místo požáru s CAS32 T815 v počtu1+2 jako první, následovala jednotka ze stanice Duchcov a výšková technika ze stanice Teplice.
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o ohlášené pálení v bývalém skladu, kde vlivem větru požár přeskočil na starou dřevenou stropní konstrukci. Požár byl uhašen proudem „C“.
29. května jsme se účastnili již tradičního dětského dne na fotbalovém
stadionu hrobských fotbalistů s ukázkou naší techniky. Jako vždy bylo na
závěr dětmi oblíbené stříkání ze dvou proudů hadic „C“ a z děla cisterny.
31. května byl naší jednotce oznámen městskou policií požár balíku slámy v prostoru lesa nad „Liškárnou“. Po nahlášení události na operační
středisko hasičů nám byl v 19:44 hodin vyhlášen poplach. K zásahu vyjela CAS32 T815 s posádkou 1+2. Na místo požáru se dostavila i jednotka
dobrovolných hasičů z Košťan. Po příjezdu byl balík slámy nejdříve pokropen vodou a následně postupně rozebrán a prolit vodou.

Parádní jeseter. Foto: archív rybářského kroužku

6. června se naše jednotka účastnila Hájských slavností spojených s
oslavou 70. Výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Naše jednotka
přispěla do bohatého programu ukázkou záchrany osoby z havarovaného vozidla. Použité vyprošťovací zařízení bylo zapůjčeno od profesionálních hasičů ze stanice Duchcov.
8. června byl městskou policií nahlášen tonoucí pes na rybníku směrem na Mikulov. Operačním střediskem byl v 18:33 vyhlášen poplach.
Jednotka dorazila na místo události do pěti minut s vozidlaem TA Ford
Tranzit v počtu 1+3 a následně CAS 32 T815 s posádkou 1+2. Na místě
bylo zjištěno, že promáčený pes je schovaný ve výpusti z rybníka. Za použití žebříku sestoupil jeden hasič k výpusti a psa uklidňoval. Následovalo uchycení psa lanem a vytažen zpět na pevninu. Poté si psa převzala
hlídka městské policie která ho odvezla do záchytného kotce do Košťan.
Druhý den se o psa přihlásil jeho majitel.
velitel hasičů

U domovské základny mladých hrobských rybářů, rybníka „Hradcák“ se
nedávno usadil vodník. Poděkování za něj patří panu Petru Beranovi z
Oseka.
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