HROBSKÉ
1 . ro ník

Rekonstrukce kanalizace a
vodovodu Mlýnská

V pondělí 8. února proběhlo předání a převzetí staveniště stavby
„TP 010 023 Hrob, Mlýnská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
Investorem je Severočeská vodárenská společnost a.s. a zhotovitelem
Severočeská stavební a.s.. Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace
a vodovodu, včetně kanalizačních vpustí a přepojení 69 kanalizačních
přípojek, v části ulic Mlýnská, Teplická a Mírového náměstí.
Zhotovitel předpokládá zahájení výkopových prací v druhé polovině
měsíce března, a to v trase kolem základní školy do Teplické ulice, a dále
směrem na Mírové náměstí a k restauraci Koruna. Stavba bude dále pokračovat po pravé straně Mírového náměstí a Mlýnské ulici směrem do
Verneřic. V průběhu výstavby dojde k omezení dopravy, zúžení průjezdu komunikací, a také k částečným uzavírkám některých průjezdů ulic v
místě provádění prací.
(kh)

Zápis do 1. třídy
V pátek 12. února se na naší škole již tradičně uskutečnil zápis dětí do 1.
třídy pro školní rok 2016/2017. Pro děti je to jedna z prvních zkušeností
ověřování jejich dovedností, schopností a návyků. Letos se do školy dostavili 32 předškoláci. Budoucí prvňáčci vcházeli do školy v doprovodu
svých rodičů plni očekávání. Každý z nich se snažil plnit první úkoly co
nejlépe. Děti kreslily postavu, přednášely básničky, zpívaly písničky, poznávaly písmena, číslice, geometrické tvary, samy vyprávěly pohádky,
orientovaly se v prostoru, počítaly. Odměnou všem byly pamětní listy
a drobné dárečky. Všem dětem vzkazují paní učitelky z prvního stupně,
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že byly moc šikovné a že se na ně těší. A aby to čekání na školu nebylo
tak dlouhé, byly děti pozvané na již tradiční červnový předškolácký kurz.
Také chceme poděkovat slečnám z „devítky“, které nám všem při zápisu
pomáhaly. O tom jak děti připravovala na zápis mateřská škola si můžete přečíst na straně 6.
Mgr. Hana Zubrová, třídní učitelka 3. třídy
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Městská policie Hrob

Naši jubilanti

telefon 702 000 092

ÚNOR

Stránská Alena
Babická Amelies
Schneiderová Kristina
Brabec Josef
Dvořáková Anna
Port Walter
Brož Josef
Wirrerová Zdeňka
Vnečák František

Hrob
Verneřice
Verneřice
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob

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

Hrob
Mlýny
Hrob
Hrob

81 let
70 let
82 let
80 let

Hrob
Mlýny
Křižanov
Hrob
Křižanov
Hrob
Hrob

70 let
75 let
70 let
70 let
83 let
86 let
75 let

BŘEZEN

Křížková Anna
Krupičková Anna
Hvězda Jaroslav
Chabrová Miluše

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.
barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené
motorové a převodové oleje, léky, znečištěné obaly nelze v areálu ukládat. Likvidaci odpadů tohoto charakteru zajišťuje město dvakrát ročně
prostřednictvím mobilního svozu nebezpečného komunálního odpadu.
(tip)

Pozvánky
Tradiční akce „Vítání jara“ se uskuteční v sobotu 26. března v odpoledních hodinách. Bližší informace budou zveřejněny v Infocentru, na našich internetových stránkách a Facebooku.
(kh)

DUBEN

Krsová Milada
Darjanin Tibor
Hájek František
Hora Václav
Szcygielová Božena
Langerová Anna
Jugel Vladimír

Areál velkoobjemových kontejnerů
Areál s kontejnery na objemný odpad pod garážemi u hřbitova bude v
letošním roce zprovozněn 7. března. Za nepříznivého počasí bude termín zahájení provozu odložen. V takovém případě budeme občany o
novém termínu informovat na výlepových plochách a na vratech areálu, kde bude zveřejněna i provozní doba. V areálu mají občané možnost
odkládat:
- objemný odpad
- plasty
- směsný komunální odpad
- textilní odpad (koberce , matrace atd.)
- kovy
- biologicky rozložitelný odpad
- elektroodpad ( vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, zářivky …. )
Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební a demoliční činnosti,
a není odpadem komunálním. Jedná se například o beton, tašky, keramiku, sádrové stavební hmoty, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítku,
izolační materiály, výkopovou zeminu. Tuto komoditu nelze v areálu
ukládat ani v malém množství !!! Ani nebezpečný odpad - např. zbytky

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

Ilustrační foto: Pavel Szirotný
V úterý 8. března se uskuteční beseda se spisovatelkou a básnířkou paní
Alenou Melicharovou, nazvaná „Setkání s poezií“. Akce se koná od 15
hodin v zasedací místnosti MěÚ (nad prodejnou Barvy-Laky).Srdečně
zveme nejen členy svazu důchodců, ale také všechny naše příznivce z řad
občanů.
Krista Čurdová

Poděkování
Děkuji Městskému úřadu v Hrobě, Sboru pro občanské záležitosti a rovněž Svazu důchodců za hezké dárky a milé přání k mým narozeninám.
Hana Arientová
Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání a milý dárek k mým narozeninám.
Ján Blažej

Jednání ZM
Nejbližší jednání Zastupitelstva města Hrob se uskuteční 16. března
od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ (nad prodejnou Barvy-laky).
Všichni jsou srdečně zváni.
(psz)

Další vydání
Příští Hrobské listy vyjdou v týdnu od 11. dubna 2016. Uzávěrka
příspěvků od externích přispěvatelů je v pátek 1. dubna 2016.
(psz)

Městský úřad Hrob
Úřední hodiny:
PO + ST 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
tel. 417 875 027, 417 568 562
, email: info@mestohrob.cz
www.mestohrob.cz
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Oprava kaple ve Verneřicích
V červnu loňského roku byla na Ministerstvo pro místní rozvoj podána
žádost o poskytnutí dotace z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova na obnovu drobných sakrálních staveb. Požádáno bylo na opravu
kaple ve Verneřicích. V měsíci srpnu jsme obdrželi sdělení o registraci
akce, tzn. o možnosti čerpání dotace až do 70% uznatelných nákladů,
nejvýše však až 300 tis. Kč.
Po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby byly začátkem
října započaty práce na opravě, s termínem dokončení do 20.12.2015. V
průběhu opravy bylo zjištěno, že původně navrhovaná oprava střechy si
vyžádá změnu oproti plánovanému technickému řešení, a to z důvodu
většího poškození dřevěné střešní konstrukce a špatnému stavu střešní
krytiny.
Oprava kaple proběhla v požadovaném termínu v celkovém nákladu
508.487,- Kč. Dotace ve výši 300.000,- Kč nám byla uhrazena koncem
loňského roku. Součástí opravy, již nehrazené z dotace, je i oprava, respektive renovace, oltáře. Při jeho opravě byl nalezen tzv. oltářní kámen, který se nacházel v každém oltáři, u něhož byly celebrovány mše
svaté. Jak dosvědčuje přiložená autentika litoměřického biskupa Emanuela Jana Křtitele Schöbela z roku 1897, do oltářního kamene byly vloženy ostatky sv. Justýna a Severina. Dále zde byl nalezen pamětní zápis z
roku 1898, informující o bohoslužbách, které se zde na konci 19. století
konaly ke cti sv. Prokopa za účasti četného obyvatelstva, obecních zastupitelů i verneřického pěveckého spolku.
(kh)
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Den otevřených dveří

Den otevřených dveří „Volnočasového a spolkového centra města
Hrob“ proběhl v pátek odpoledne, 15. ledna. Návštěvníci, kterých bylo
bezpočet, si mohli prohlédnout vnitřní prostory objektu do jehož přízemí bude nově přemístěna městská knihovna, dále zde bude kancelář a stálá expozice informačního a turistického centra. V dalších dvou
patrech, která s přízemím spojuje výtah pro bezbariérový přístup, jsou
připraveny prostory, klubovny, pro spolkovou činnost s nezbytným sociálním zázemím. Současně bylo možné při Dnu otevřených dveří vyplnit
a odevzdat dotazník s návrhy volnočasových aktivit. Z dotazníkového
šetření vyplynulo, že největší zájem by byl o YOGU, který projevili hlavně dospělí. Dále byl velký zájem o tvůrčí dílny, výtvarné a modelářské
aktivity, o výuku anglického jazyka, alchymii aj. Nemalý zájem mezi respondenty byl o zřízení dětského klubu či herny, odpolední čtení pro
děti a narozeninové oslavy. Zajímavé byly i podněty pro zřízení čajovny,
provozování kulečníku, minikina, pohybových aktivit pro dospělé, nebo
třeba klubu spisovatelů.
Jak probíhala rekonstrukce? Pro zahájení stavby na jaře loňského roku
bylo nejdříve nutné vyřídit chybějící stavební povolení, což se podařilo
k 24.2.2015. V následujících dnech proběhlo oficiální předání staveniště
zhotoviteli stavby, který měl na provedení veškerých prací sedm měsíců. Dle uzavřené smlouvy o dílo a pravidel pro poskytnutí dotace měla
být stavba dokončena do 25.9.2015. Tento termín se podařilo dodržet,
a to přesto, že v průběhu výstavby bylo nutné řešit nemalou řadu změn
stavby před dokončením, jako například prodloužení výtahu do 2.patra (3.NP). Kolaudační souhlas umožňující užívání stavby byl stavebním
úřadem vydán 6.10.2015.
Závěrečná monitorovací zpráva o ukončení projektu poskytovateli dotace byla předána v požadovaném termínu, a to k 30.10.2015. Následně byla Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, pracovištěm Ústí nad Labem (ÚRR) provedena kontrola plnění podmínek
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků ÚRR v návaznosti na informace obsažené v monitorovací zprávě. Kontrolou nebyly
zjištěny nedostatky, které by měly vliv na způsobilost výdajů projektu.
Skutečný stav projektu odpovídal informacím a údajům obsaženým v
monitorovací zprávě a žádosti o platbu. Celkové náklady na „Přestavbu
objektu č.p. 17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob“, rekonstrukci a vybavení objektu, dosáhly částky 6,052.071,- Kč, z čehož
4,655.685,- Kč bylo hrazeno z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, Integrované podpory místního rozvoje pro
oblast podpory Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury.
(kh)

Zájemci si v rámci Dne otevřených dveří prohlédli také prostor nové klubovny, která bude sloužit hrobským seniorům. Foto: Marie Szirotná

Nápojka Hrob
Akce do 29. února:
Vaječný likér 0,5l
Rum, Vodka 0,5l
víno Medvědí krev 0,75l
pivo plech 0,33l
Tatranky lískooříškové
mletá káva Standart 60g

79,90 Kč
99,90 Kč
64,90 Kč
9,90 Kč
4,50 Kč
9,90 Kč

Dobrou chuť a “Na zdraví !” přeje Vaše Nápojka Hrob !!!
Jsme český obchod, jsme tu pro Vás !
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MUDr. Vlasta Sedláková
praktická lékařka pro dospělé
akreditované pracoviště
Hrob, Rybniční 243
www.mudrsedlakova.webnode.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

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.

Poděkování sponzorům
Děkujeme tímto sponzorům, kteří nám pomohli naplnit tombolu jubilejního 20. Plesu seniorů. Byli jimi Porcelán Dubí, Boneka Teplice, Sebatex Košťany, Axum sklárna Teplice, Krčma U lesa - Jan Votruba, penzion
Beseda - Jitka Horová, Nápojka Hrob - Michael Holý, Barvy-laky - paní
Linhartová, Elektra - paní Čurdová, Obuv - pan Rilke, kadeřnictví - paní
Kvasňová, potraviny M+K, Pekárna-cukrárna, řeznictví - Bohumil Holý,
truhlářství - pan Bradáč a naši členové
(hš)
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Ze života seniorů
S novým rokem 2016 se aktivita našich důchodců nesnížila. Již v jeho
prvním týdnu začala pod vedením Kristy Čurdové v Klubu seniorek výroba dárečků ke Dni matek. V úterý 12. ledna jsme přivítali oseckou
knihovnici paní Vyskočilovou, která nám svým testem paměti opět dokázala, jak na tom s tou naší pamětí opravdu jsme. Zase jsme se jednou
pěkně zasmáli.
Následovalo shánění a příprava tomboly na náš ples. Ten byl letos
jubilejní dvacátý a byl naší hlavní akcí. Konal se v sobotu 23. ledna v sále
restaurace Koruna. Byl bezesporu opět velmi zdařilý, také díky osvědčené muzice pánů Macka a Pichrta, která nás provází již osm let. Jejich
repertoár je ve větší míře spojen s naším mládím, což nám pochopitelně vyhovuje. Jelikož to byl ples jubilejní, rozhodlo se osm členek našeho
pěveckého a divadelního kroužku zpestřit jednu přestávku krátkým tanečním vystoupením. Děvčata se uvedla v dobových šatech mazurkou,
následoval ptačí tanec a letkys. Na závěr zatančila valčík, ke kterému
se posléze připojili i ostatní účastníci plesu, kterých se letos sešlo okolo stovky. Od 22. hodiny pak byla otevřena tombola s téměř třemi sty
cenami.
V únoru máme naplánovánu návštěvu divadelního představení v Mostě a sejdeme se opět všichni na výroční členské schůzi.
Hana Šťastná

Pozvaní hosté ze Slovenska, pánové dr. Kotian a Matúško, pojednali
o životě seniorů v jejich zemi. Přes mnohé nedostatky se jim dostává i
vyššího právního postavení a ochrany od státu, každoročně se valorizují
důchody pevnou částkou, senioři obdrží vánoční příspěvek, aniž by o
něj žádali, zdarma využívají železnici, nyní usilují o vyplácení 13. důchodu a další výhody.
Po projevech hostů následoval slavnostní akt – předávání Pamětních
listů oceněným členům, udělených Ústřední radou Svazu důchodců ČR.
V závěru dne se uskutečnil společenský večer při hudbě a tanci. Odměnou všem byl také výlet do Sezimova Ústí, kde jsme navštívili vilu Hany
a Edvarda Benešových, zájezd do historického města Tábor a poutního
areálu kláštera v Klokotech.
O účastníky setkání bylo díky vřelému přístupu personálu všestranně
postaráno. Zájemci mohli relaxovat ve vyhřívaném bazénu v hotelu a
využít další nabízené služby. Co dodat – snad jen, že to byl pro mne neobyčejný zážitek, získala jsem mnoho poznatků, nové přátele. Velice si
toho považuji. Děkuji Krajské radě SD Ústeckého kraje a především vám,
členům naší organizace, za důvěru a ocenění mé práce. Ujišťuji vás, že
mne to velice zavazuje a podněcuje k další spolupráci s vámi.
Krista Čurdová, místopředsedkyně MO SD v Hrobě

Bál dětského dne
V pořadí již 12. ročník Bálu dětského dne pro dospělé se uskuteční v
sobotu 19. března od 20 hodin v restauraci Beseda. K tanci a poslechu
hraje skupina Basic. Během večera možnost bohatých výher. Mimořádná výhra z příspěvků - losování ve 22 hodin. Příspěvek 130,- Kč. Výtěžek
z příspěvků bude použit na dobročinné účely. Rezervace míst probíhá
v Nápojce Hrob, Duchcovská 142, případně na tel. čísle 739 018 912.
(mh)

Věřte - nevěřte

Pěvecký a divadelní kroužek hrobských seniorů. Zleva Marta Saláková,
Berta Mládková, Zdeňka Ptáčková, Věra Remešová, Magda Přikrylová,
Hana Šťastná, Erika Makovičková a Ludmila Holá. Foto: Jaroslav Pleva

Celostátní setkání v Sezimově Ústí
V loňském roce se konaly oslavy 25. výročí založení Svazu důchodců
České republiky. A jelikož hrobská organizace stála u zrodu Svazu, bylo
co oslavovat i u nás. Za obětavou a záslužnou práci pro ostatní se dostalo veřejného ocenění osmnácti našim členům. Mám tu čest být jednou
z nich. Navíc, většinovým počtem hlasů členů výboru městské organizace jsem byla nominována na ocenění KR seniorů Ústeckého kraje.
Vyvrcholením bylo celostátní setkání seniorů ve dnech 5.-8.11. 2015 v
kulturním sálu hotelu „MAS“ v Sezimově Ústí , kterého se zúčastnilo
144 členů SD delegovaných ze všech krajů ČR.
Pozdravit účastníky setkání přišlo několik významných představitelů
Rady seniorů SDČR a politické garnitury, kteří svými projevy vyzdvihli
zapojení seniorů do veškerého života ve prospěch svůj i společnosti. Ze
všech musím především jmenovat předsedu RS ČR dr. Zdeňka Pernese , který vzpomenul bývalých funkcionářů seniorského hnutí, hovořil
o úspěších a o aktuálních problémech současnosti. Ministryně MPSV
Mgr. Michaela Marksová se omluvila, ale zastoupily jí Mgr. Jana Hanzlíková , Mgr. Zuzana Jentschke-Stöcklová, obě její náměstkyně a ředitelka
odboru MPSV Dipl. pol. Jana Maláčová. Každá jedna z nich přednesla
zdravici tomuto shromáždění, poblahopřála vyznamenaným a nastínila kroky jejich resortu týkající se problematiky seniorské populace ve
státě.
Hejtman Jihočeského kraje Ing Jiří Zimola hovořil o spolupráci se seniory v jejich kraji, Akademii třeštího věku a řešení mezigeneračních
problémů. JUDr. Michal Hašek – hejtman Jihomoravského kraje zmínil
postavení seniorů v našem státě. Vyjádřil se kriticky k situaci ve zdravotnictví, např. v sociální péči a službách, seniorských zařízení apod.,
kde se nedostatky mnohdy řeší bez pomoci státu, za podpory EU, krajů,
měst a obcí.

„Ztratila Lucinka bačkorku, když na dvorku si hrála“, zpívá se ve známé
dětské písničce. A podobný případ se stal také ve školní družině naší
základní školy, byť kulisy a okolnosti byly poněkud jiné. Holčička se nejmenovala Lucinka nýbrž Barborka, neztratila bačkorku ale zimní botu
a nestalo se tak na dvorku nýbrž na zasněžené louce na Cínovci. Ale
začněme pěkně od začátku. Jak se píše na jiném místě HL, proběhly v
polovině ledna na Cínovci soutěže ve dvou disciplínách Zimní olympiády
dětí a mládeže. Povzbudit mladé olympioniky jeli rovněž žáci naší školy
a také děti ze školní družiny. Ve volné chvilce mezi jednotlivými závody
využily družinové děti krásného počasí a bělostného sněhu k zimním
radovánkám. A právě při nich ztratila Barborka jednu botu, čehož si
v zápalu hry všimla až po chvilce. A nastalo velké hledání, do kterého
se zapojily všechny přítomné děti i vychovatelé. Přes veškerou snahu a
nepříliš vysokou vrstvu sněhu se botu nepodařilo na ploše několika desítek čtverečních metrů najít. Pan vychovatel proto odnesl Barborku do
nedalekého občerstvovacího stanu, kde si mohla sednout. Šťastnou náhodou se objevila hrobská občanka paní Zajíčková, která měla náhradní
pár bot ve svém automobilu. Jednu botu půjčila Barborce, která se s ní
dopravila k autobusu, který děti odvážel zpět do družiny. Druhý den jely
fandit na Cínovec starší děti a také ty pod dohledem pana učitele celý
prostor prohledaly. Rovněž bez úspěchu. Už to vypadalo na pořádnou
smůlu. Nezvyklý příběh měl však nakonec šťastný konec. Rodiče Barborky se na Cínovec vydali po oblevě a ztracenou botu našli. Stačilo ji
vyprat a usušit a bota opět slouží. Následně se aktéři příběhu dozvěděli,
že Barborka nebyla jediná, která na Cínovci při olympiádě přišla o botu.
Stejná věc se přihodila rovněž žákovi školy z nedaleké obce.
Pavel Szirotný

INFORMAČNÍ CENTRUM
MĚSTA HROB
Provozní doba

LICHÝ TÝDEN
SUDÝ TÝDEN
PONDĚLÍ
10.00 - 16.00 hod.
12.00-16.00 hod.
ÚTERÝ
12.00 - 16.00 hod.
12.00-16.00 hod.
STŘEDA
12.00 - 16.00 hod.
12.00-16.00 hod.
ČTVRTEK
10.00 - 16.00 hod.
12.00-16.00 hod.
PÁTEK
Zavřeno
13.00-17.00 hod.
SOBOTA
Zavřeno
Zavřeno
NEDĚLE
Zavřeno
Zavřeno
Provozní doba se netýká domluvených aktivit !
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než příznivé a počasí...mrazivé, ale pohádkové...sněhové peřiny, slunce
a azurová obloha, co víc si přát. Moc jsme si návštěvu olympiády užili,
povzbuzovali jsme sportovce, kochali se zasněženou krajinou a ti odvážnější neodolali a skákali do obrovských sněhových peřin. Do školy
jsme se vrátili sice trochu promrzlí, někteří i promočení, ale nadšení a
spokojení.
Mgr. Yvetta Kadlecová, třídní učitelka 6. třídy

Naše cesta k zápisu
aneb těšíme se do školy

Zápis do základní školy je pro dítě významným krokem, protože předchází zcela mimořádnému životnímu mezníku, nástupu do 1. třídy ZŠ.
Do nového kalendářního roku vkročily děti z MŠ Hrob s velkým předsevzetím. Ty nejstarší ze třídy Medvědů čeká zanedlouho nástup do 1.
třídy, proto se na tuto důležitou událost náležitě připravovaly se svými
třídními učitelkami. Nejdříve si společně vyprávěly o tom, jak to ve škole
vypadá, co je ve škole jinak než ve školce. Že do školy už chodí velké a
šikovné děti, které se tam naučí spoustu nových věcí.
Příprava k zápisu i na zvládnutí nástupu do 1. třídy nemusí být žádný
dril, naopak nejpřirozenější a příjemnější je podporovat schopnost dítěte se soustředit. Paní učitelky podporovaly dovednosti a znalosti dětí při
oblíbených hrách, jako je pexeso, karty, skládanky, puzzle…
Jelikož si děti nemohly stále jen hrát, o to více před samotným zápisem, postupně si na školu s paní učitelkami zahrály. Procvičovaly např.
geometrické tvary, číselnou řadu do 10, reprodukovaly básničky nebo
písničky, rozlišovaly barvy, poznávaly první písmena ve slovech, napodobovaly rytmus vytleskáváním, učily se správnému držení tužky, což je
pro budoucího prvňáčka velmi důležité.
Nelze zapomenout ani na sociální zralost. Učily se pravidlům slušného
chování (poprosit, poděkovat, pozdravit), oblékat se bez cizí pomoci,
obout si boty a zavázat tkaničky na kličku.
Cesta k zápisu vyžaduje pro děti a paní učitelky spoustu úsilí. Kdyby
však touto cestou neprošly, nedovedly by si ani představit, co všechno
je tam čeká. Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby zápis zvládli na
jedničku!
Markéta Halířová, ředitelka MŠ Hrob

Foto: Marie Szirotná

Hrobští „Skřivánci“ v Duchcově

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2016/17

Již několik let se naši žáci účastní pěvecké soutěže „Duchcovský skřivánek“. Porota se už na naše pěvecká vystoupení, která vznikají pod režií
paní Jindry Salátové, těší. Zejména pečlivě natrénované dvojzpěvy vnáší
do soutěže jak vyšší úroveň, tak i potěšení pro citlivé ucho poroty. Ne
jinak tomu mělo být i letos. Chřipka však vyřadila z boje o zlato loňskou
vítězku Marušku Hovorkovou, která měla s Kristýnou Šafránkovou zpívat mimo jiné i již zmiňovaný dvojhlas. Zbyla tedy jen tři děvčata – Terezka Baierová, Michaela Kunová a Terezka Šroufková. Starší děvčata v
silné konkurenci nezabodovala. Zato nejmladší Terezka Baierová zvítězila a tak to vypadá, že paní Salátová přivádí do Duchcova každý rok nějaké to „želízko v ohni“. Už se těšíme na příští rok. Máme teď favoritky
ve dvou kategoriích a tak jsou šance na postup do Děčína větší. Všem
zúčastněným děvčatům a zejména paní Salátové touto cestou děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Alena Krížová, ředitelka školy

Ve dnech dnech 29. a 30. března bude v naší mateřské škole probíhat
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/2017. Zápis se
bude konat v časech 8-11 hodin a 12.30-15.30 hodin v ředitelně školy
za přítomnosti ředitelky MŠ a její zástupkyně.
Ještě před samotným zápisem bude ve dnech 15. a 16. března probíhat výdej žádostí (též v ředitelně školy), a to od 9 do 11 a od 12.30
do 14 hodin. Žádáme zákonné zástupce, aby stanovené dny a časy
dodržovali. Veškeré podrobné informace k zápisu, včetně kritérií pro
přijetí dětí najdete na webových stránkách www.mshrob.cz
Markéta Halířová, ředitelka MŠ Hrob

Fandili jsme na olympiádě
Na Cínovci se minulý měsíc uskutečnila část sportovních klání Zimní
olympiády dětí a mládeže, kterou letos pořádal Ústecký kraj. Konkrétně
zde probíhaly soutěže v běžeckém lyžování a biatlonu a podpořit sportovce se vypravili rovněž žáci 6. a 7. třídy naší školy a také děti ze školní
družiny. Lyžařské tratě byly skvěle upraveny, sněhové podmínky více
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