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Hrobští senioři v závěru roku

Přejeme Vám příjemné prožití Vánoc a do nového
roku hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti.
A hlavně ať se Vám v našem městě žije dobře.
Vaše Město Hrob

V rámci akce Rozsvěcení vánočního stromu zazpívaly naše členky ze
souboru Radost v mrazivém listopadovém podvečeru přítomným občanům města na Tržním náměstí. Celý svůj repertoár předvedou v úterý
13. prosince na tradičním setkání v sále restaurace Koruna a následně
také v Domovech důchodců v Dubí a v Bystřanech.
Při každoročním předvánočním setkání usednou hrobští senioři jako
jedna velká rodina ke svátečně prostřenému stolu. Připraveno bude nejen občerstvení, ale také zábavný program, ve kterém vystoupí nejen
děti, ale i senioři a k tanci a poslechu zahraje trampská kapela Dědkové
z Kentucky. Jubilanti obdrží blahopřání a květiny, všichni pak vánoční
přání a dárky, zhotovené členkami klubu. Vyrobily jich 200 ks – nejen
pro členy, ale i pro naše milé sponzory, kterým tak chceme poděkovat
za jejich přízeň.
Závěrem děkujeme členům Svazu důchodců a vedení Města Hrob,
kteří podpořili naši činnost. Všem občanům města pak přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2017 pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a radosti.
Krista Čurdová a Ludmila Holá za SD Hrob

Pour feliciteur 2017
Foto: Karel Hirsch
Vánoční strom byl v našem městě letos slavnostně rozsvícen o první
adventní neděli 27. listopadu. Akce proběhla tentokrát na Tržním
náměstí, vánoční strom září jako obvykle v parku u „hasičárny“.
(psz)

Foto: Jaroslav Panoch st.

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky
Vám přejí vaše děti, vnoučata či pravnoučata
ze základní školy a školní družiny, jakož i jejich
učitelé, vychovatelé i provozní zaměstnanci.
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Volnočasové centrum města Hrob

Kurzy
Kurz anglického jazyka každé úterý
prťata (3-8 let) 15.15 - 16.00 hod.
starší děti (9 a více let) 16.00 - 16.45
hod.
dospělí 17.00 – 18.00 hod.
Kurzovné 30 Kč / děti a 50 Kč/ dospělí
Kurz německého jazyka - na dvou
frontách 1. kurz každé sudé úterý 15.00-16.00
hod. a lichá středa 17.00-18.00 hod.
2. kurz každé úterý 19.00 - 20.00 hod.
Kurzovné 30 Kč / děti a 50 Kč/ dospělí
Zpěv – sbor Barborka - každé pondělí 15.00 – 16.00 hod. kurzovné 30
Kč – od ledna opět funguje!
Keramika každé úterý od 15.00 - 16.30 hod. kurzovné 35 Kč + materiál
Parkour pondělí 16.00 – 17.30 hod. od nového roku možnost i ve středu
16.00 – 17.30 hod.
Jóga nyní každá lichá středa 16.30 – 18.00 hod. a od nového roku možnost každou středu 17.00 – 18.15 hod.
kurzovné děti 45 Kč a dospělí 75 Kč
Ruční práce paní Petrové – každá středa v měsíci od 16.00 – 18.00 hod.,
kurzovné 0 Kč, materiál je hrazen účastníkem kurzu
A od ledna, doslova od 11. 1. 2017 otevíráme nový, tedy doufáme, dle
zájmu, kurz dramatické výchovy pod skvělým vedením Mgr. Šimkové,
která děti povede nejen k výšinám herectví, ale především podpoří
jejich kreativitu, fantazii, vlastní projev, umění formulovat myšlenky a
umění vcítit se. Začínáte sledovat, že je pro vaše robě vše trapné? Nejvyšší čas na dramaťák! Vždy ve středu 17.00 - 18.30 hod. a začínáme
11.1. 2017, kurzovné 45 Kč.
Zájemci o kurzy – jak na to?
1. Vyzkoušet - nahlásit zájem paní Kamile Hanzlíkové, VSC Hrob, tel.
725 061 242, infocentrum@mestohrob.cz, - budete zapsáni – bez zápisu Vám lektor hodinu vyzkoušet neumožní.
2. Po absolvované zkušební hodině volejte zpětnou vazbu – vyhovuje,
chcete se závazně přihlásit, do kdy se dostavíte kurz uhradit?
3. veškeré kurzovné na 1. čtvrtletí roku 2017 prosíme uhradit do 20. 1.
2017.
4. Volejte a pište, budete-li v kurzu pokračovat, obvolávání každého z
Vás stojí centrum spousty času, děkujeme za pochopení!

Městská policie Hrob
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.

Otevírací doba MěÚ na přelomu roku

úterý
středa
čtvrtek
pátek

27.12.2016
28.12.2016
29.12.2016
30.12.2016

zavřeno
8-11 a 12-17 hodin
zavřeno
zavřeno

Poslední platby v hotovosti se vybírají 28.12.2016. První platby nového
roku v hotovosti se budou vybírat od pondělí 9.1.2017.
(ber)

5. ročník šipkového turnaje

V sobotu 5. listopadu se v restauraci Beseda v Hrobě konal 5. ročník již
tradičního šipkového turnaje pro širokou veřejnost, který pořádal místní šipkový klub Přeborníci Hrob. Kvůli úspěchu v loňském ročníku bylo
sportovní odpoledne opět rozšířeno o turnaj ve stolním tenisu. Akce
začala ve 14 hodin předtančením hrobských Sokoliček pod vedením
Pavly Sýkorové, mezitím též probíhala prezence účastníků (celkem 62
lidí z Hrobu, Teplic, Mostu, Bíliny, Lbína, Oseku, Duchcova a Ohníče)
a rozlosování obou turnajů. Do šipkového turnaje se přihlásilo 16 a
do pinčesového 12 účastníků. Dětského workshopu o elektronických
šipkách a následného dětského turnaje se zúčastnilo 11 dětí. Hrálo se
na třech terčích (dětský turnaj měli malí sportovci zdarma) a na jednom
pingpongovém stole. Dětský turnaj vyhrála hrobská Kačka Havlíková,
druhé místo Lukáš Tichý a třetí se umístila Sára Zemanová. Pinčesový
turnaj - 1.místo Milan Berka, 2. místo Radek Hauser, 3. místo Tony Slezák. Šipkový turnaj vyhrál Jindřich Kropáček, druhý Michael Holý a třetí
se umístil Roman Blahník. K dobré pohodě a později i k tanci hrála reprodukovaná hudba. K občerstvení se podával výborný guláš z kuchyně
Jitky Horové. Na sále Besedy bylo živo i díky mnoha divákům a povzbuzujícím. Děkuji organizátorům a obsluze za hladký průběh, Městu Hrob
za finanční příspěvek a ozvučovací soupravu, základní škole za zapůjčení
pinčesového stolu. Již se těšíme na další ročník tohoto hezkého turnaje.
Michael Holý, Přeborníci Hrob

(han)

Výstavba Volnočasového a spolkového centra města Hrob byla
spolufinancována z prostředků

Termíny plesů v roce 2017

21.1. Myslivecký ples
28.1. Ples seniorů
10.2. Ples fotbalistů
18.2. Městský ples
18.3. Bál dětského dne

Bál dětského dne se koná v restauraci Beseda, ostatní plesy pak v restauraci Koruna. Detailnější informace získáte na plakátcích k jednotlivým plesům, které budou vyvěšeny ve městě.
(psz)

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

Poděkování

Děkuji touto cestou panu starostovi, paní Bláhové za Sbor pro občanské
záležitosti, a všem, kteří mi blahopřáli k mým 90. narozeninám.
Marie Jindrová

Další vydání

Příští Hrobské listy vyjdou v týdnu od 13. února 2017. Uzávěrka
příspěvků od externích přispěvatelů je v pátek 3. února 2017.
(psz)

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

Máte za sebou polovinu volebního období, a to je vhodný čas na malou bilanci. Můžete stručně zrekapitulovat, co se vám doposud podařilo udělat a jaké větší akce vás ve zbývajících dvou letech ještě čekají?
„Tak především se nám podařilo dokončit již započaté projekty. Byly
dva hlavní, oba velice náročné na realizaci, a to z důvodu spolufinancování z dotačních peněz. To v praxi znamená, že jakákoliv změna byla
administrativně velice náročná. Jednalo se o přestavbu objektu č.p. 17
na „Volnočasové a spolkové centrum města Hrob“ a výstavbu kanalizace v Křižanově. Do obou projektů jsem „spadl rovnýma nohama“ bez
větších informací o jejich přípravě. V průběhu výstavby jsme se potýkali
s mnoha problémy, především stavebního charakteru, a také s termíny
realizace, a to vzhledem k dotačnímu financování. Nakonec se nám vše
podařilo včas dokončit, i když některé dokončovací práce na křižanovské
kanalizaci budou ještě chvíli pokračovat. Jedná se především o dokončení přípojek a opravu části dešťové kanalizace v části Duchcovské ulice.
Dále jsme provedli přeměnu veřejného osvětlení na Mírovém nám. a v
Mlýnské ulici do technologie LED svítidel. Uskutečnili jsme opravu kapličky ve Verneřicích. Povedlo se nám získat prostředky z dotačních titulů
na nákup svozového vozidla na bioodpad, a díky tomu byl pro občany
zaveden svoz bioodpadu.
Pro zlepšení informovanosti občanů a zlepšení prezentace města jsme
vytvořili nové webové stránky města www.mestohrob.cz. Jsme velice
aktivní na sociálních sítích facebook.com/mestohrob a jako jedna z prvních obcí v ČR, jsme zavedli mobilní rozhlas. Otevřeli jsme infocentrum,
kde je možno zakoupit naši turistickou známku a další propagační materiály našeho města.
Na zbývající období nás čeká mnoho úkolů, které bude zapotřebí postupně řešit. Pro mne, a věřím i pro naši budoucnost, bude jedním z důležitých dokumentů schválení strategického plánu rozvoje našeho města. Tento dokument sice zpracovali odborníci, ale na základě průzkumu
mezi obyvatelstvem a výsledků jednání pracovní skupiny, která byla
složena ze zástupců různých vrstev občanů, společenských organizací a
podnikatelských subjektů působících v našem městě byl upraven. Strategický plán rozvoje města Hrob je základním plánovacím dokumentem
střednědobého výhledu. Je důležitým vodítkem pro rozhodování města
o svém dalším rozvoji. Jeho význam by měl překonat rámec volebního
období, neboť je koncipován až do roku 2023.
Pokud však budu hovořit konkrétně, dokončuje se projekt na výstavbu
chodníku v Křižanově, připravujeme aktualizaci projektu výstavby kanalizace v Horní ulici a následnou opravu komunikace z Tržního náměstí. Máme hotový projekt Sběrného dvora, kde je zažádáno o dotaci na
výstavbu. To co je teď u hřbitova je sběrné místo, nikoliv sběrný dvůr.
Pokud bude schválen návrh rozpočtu města na příští rok, budou zde i
finance na přípravu projektu pro rekonstrukci kostela Vzkříšení.“
Co se vám naopak dosud nepodařilo (nebo zatím nedaří) ?
Zatím se mi příliš nedaří řešit svá osobní předsevzetí, která musela
zatím ustoupit před rozpracovanými projekty z minulých let a věcmi,
které je nutné řešit operativně. Ale věřím, že to se v druhé polovině
mého období změní. Je to například, mimo jiné, budování cyklistických
a turistických tras, které budou začínat v našem městě, nebo přes naše
město povedou.
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výjimku pro provoz od Hygienické služby. Předchozí vedení města uvažovalo o vybudování nové tělocvičny v prostoru za objektem II. stupně
v Komenského ulici. Jaká je nyní situace? Dočká se škola v dohledné
době nové tělocvičny?
Jsem velice rád, že zastupitelstvo města rozhodlo o odstoupení od megalomanského plánu výstavby „Sportovní haly“ a přijalo reálný návrh na
dostavbu tělocvičny k objektu základní školy. Dnes již máme, za necelý
rok, hotovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení, což se
předchozímu vedení nepodařilo za více jak čtyři roky práce na tomto
projektu. V příštím roce může proběhnout výběr zhotovitele, vzhledem
k předpokládaným výdajům se bude jednat o nadlimitní veřejnou zakázku a k tomu tedy příslušnému výběrovému řízení. Pak již půjde jen o
schválení způsobu financování a samotnou výstavbu.
Již řadu let se čas od času objevují plány na sestěhování základní školy
a školní jídelny do jednoho komplexu v Komenského ulici, čímž by se
ušetřily náklady na správu a údržbu více budov. Je tato idea stále aktuální nebo preferujete jiný model?
Model propojení školní družiny a základní školy, studie přístavby, je aktuální a je součástí plánování výstavby v tomto prostoru. To například
minulé plánování výstavby „sportovní haly“ neumožňovalo a bylo v přímém rozporu s výstavbou propojení školy.
Silnice z centra města do Mlýnů byla po vybudování kanalizace provizorně opravena do použitelné podoby. Bude v dohledné době následovat její rekonstrukce a položení nového, souvislého povrchu ?
Projekt na kompletní obnovu komunikace v Mlýnské ulici a na Mírovém náměstí je již připraven. O termínu realizace a způsobu financování
musí rozhodnout zastupitelstvo.
Kolik finančních prostředků se doposud podařilo získat veřejnou sbírkou na opravu kostela v Rybniční ulici? A jak lze vybrané peníze použít, když kostel není v majetku města?
Aktuální stav na účtu je 6.900,- Kč, a dále je možné ho sledovat na
webových stránkách města. Použití peněz musí být v souladu s vyhlášenou sbírkou a jejími pravidly, to znamená použití na projekt rekonstrukce kostela.
Jste v kontaktu s Církví československou husitskou, která je majitelem
kostela? Víte něco o jejích plánech na opravu této dominanty města?
Existuje reálná možnost odkoupení objektu městem, aby se do jeho
opravy mohlo investovat?
Účastnil jsem se několika schůzek se zástupci církve i památkáři, abychom s opravou naší dominanty pohnuli. Možnost na odkoupení není,
církev tuto možnost nepřipouští. Z tohoto důvodu jsme připravili a uzavřeli novou smlouvu o nájmu nemovitosti, kde má, mimo jiné, město
možnost žádat o dotace na opravu, což předtím nebylo možné.
Občané často poukazují na špatný stav nádražní budovy. Budova je v
majetku Správy železniční dopravní cesty. Jednáte s nimi o možnosti
zlepšení komfortu pro cestující? A neuvažuje město o možnosti odkoupení budovy ?

V nedávné době proběhla výměna oken na II. stupni základní školy a
v současné době probíhá výměna oken také v objektu školní družiny.
Můžete čtenářům sdělit, na kolik tyto akce přišly městskou pokladnu
a jaké jsou předpokládané úspory na vytápění?

Oficiálně jsme se zatím touto možností nezabývali.

Výměna oken na II. stupni ZŠ proběhla v roce 2013, to znamená za předchozího vedení města. Proto se k této otázce nemohu kompetentně vyjádřit. Na výměnu oken na ŠD proběhlo poptávkové řízení, ze kterého
byla vybrána nejnižší nabídková cena, a to 703.465,- Kč. Při zadání výběru bylo vycházeno z projektové dokumentace zpracované na celkové zateplení objektu, na které bylo v loňském roce požádáno o dotaci.
Přestože byla dotace přidělena, zastupitelstvo rozhodlo o jejím zamítnutí, a to z finančních důvodů. V době rozhodování o přijmutí dotace by
nebyla dostatečná finanční rezerva pro pokrytí ostatních, již realizovaných projektů. Energetické úspory neumím odhadnout, tím se zabývají
specialisté pro výpočty energetických úspor objektů.

Lavičky na nádraží jsou určitě dobrý nápad. Jakmile budeme ve městě
umisťovat nové lavičky, mám poznamenáno, že nádraží bude jedno z
prvních míst.

Byly tyto akce financovány z běžného rozpočtu města nebo jste si museli vzít úvěr?
Na základě rozhodnutí zastupitelstva je nyní z původního projektu realizována alespoň výměna oken, která byla v téměř havarijním stavu.
Akce je realizována z vlastních zdrojů, tedy z běžného rozpočtu města.
Základní škola má nevyhovující tělocvičny, které mají pouze dočasnou

Nemohlo by město instalovat na nádraží alespoň lavičky? Zejména
starší občané by to jistě uvítali.

Kolik kamer je v současnosti zahrnuto do kamerového systému města? Má kamerový systém nějaké pozitivní výstupy při odhalování přestupků nebo trestných činů? A uvažujete o jeho rozšíření?
Počet kamer je 5, a to včetně vstupní na městský úřad. Zatím se o rozšíření neuvažuje. Výstup z kamer může být vyhodnocován pouze v souladu se zákonem, a to policií nebo městskou policií. Podle sdělení městské
policie pomohl v několika případech při objasňování trestných činů. Podrobné informace ale nemám, protože podléhají zmíněnému zákonu.
Neuvažujete o zřízení webkamery, která by byla přístupná přes internet?
O webkameře zatím neuvažujeme. Vím, že v Mikulově několik webka-

pokračování na straně 5
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Nápojka Hrob
Vážení zákazníci, na chladné zimní dny pro Vás
máme na skladě :
Medovinu, Svařené víno, Vinný punč, Griotku,
Vaječný koňak
Dále Vám nabízíme: Dárková balení čaje, kávy, vína,
lihovin, zhotovíme Vám dárkové balíčky dle Vašich
představ. Nic není nemožné !
Dobrou chuť a „Na zdraví“ přeje Vaše Nápojka Hrob!

PRODÁM

MUDr. Vlasta Sedláková

Sjezdové lyže ELAN 176 cm + vázání TYROLIA
110 + hůlky 125cm + přezkáče SALOMON 33,5
ve velmi dobrém stavu. Cena 1500,- Kč za vše.
K doptání na NÁPOJCE nebo na tel. 739 018 912.
Dále i dámské sjezdové lyže, info tamtéž.

Nápojka Hrob
V sobotu 17. prosince dopoledne tradičně vaříme
SVAŘÁK !!! Zastavte se, přijďte pobejt a ochutnat svařák
a cukroví na Vaší NÁPOJKU !!!
Dobrou chuť a „Na zdraví“ přeje Vaše Nápojka Hrob!

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.

Nápojka Hrob
Vánoční nabídka: po celý prosinec při nákupu vína a lihovin na Vaší Nápojce za více jak 200,-Kč dostanete od
nás malý dárek !!!
Dobrou chuť a „Na zdraví“ přeje Vaše Nápojka Hrob !!!

Špičkové přístrojové vybavení ordinace
(elektroléčba s vakuovou jednotkou, EKG, CRP, měření kotníkových
tlaků, INR, glykémie a jiné)
Očkování - od září proti chřipce, celoročně proti klíšťové encefalitidě,
žloutence typu A,B a pneumokoku
O vaše zdraví pečuje zkušený tým zdravotníků
MUDr. Vlasta Sedláková, MUDr. Lenka Sedláková
a
sestra Stanislava Marešová
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mer mají. Můžu se spojit s mikulovským starostou a zjistit jakou návštěvnost kamery mají, případně jak je finančně náročné kamery instalovat a udržovat. Určitě to může být také zajímavá informace pro turisty.
Děkuji za rozhovor.
Pavel Szirotný

Květen
V sobotu 14. května proběhl v našem městě pravidelný Svoz nebezpečného odpadu.
V sobotu 21. května proběhlo slavnostní znovu vysvěcení opravené
kaple ve Verneřicích.
V sobotu 28. května se uskutečnil nultý ročník Pochodu po stopách
pana učitele Hluchého. Akci uspořádal STO Hrob a věřme, že se stane
tradicí. Pan učitel Hluchý by si to jistě zasloužil.
Červen
V pátek 3. června proběhlo na fotbalovém hřišti Sportovně zábavné
odpoledne, soutěže pro malé i velké v rámci oslav Dne dětí.
V pondělí 6. června zahájila svůj provoz v nových prostorách Volnočasového a spolkového centra městská knihovna.
Ve čtvrtek 9. června se konal předškolácký kurs. Budoucí prvňáčci
mohli poprvé „ochutnat“ prostředí školy, do které po prázdninách
nastoupí.
Ve dnech 23.-25. června se uskutečnily tradiční Hrobské slavnosti.
Červenec
V sobotu 2. července na fotbalovém hřišti proběhl další ročník volejbalového turnaje smíšených družstev Hrobská prda open.
Srpen
V pátek 12. srpna se v sousedních Košťanech konaly již tradiční
Sportovní hry seniorů. Hrobští senioři vyslali do sportovního klání tři
šestičlenná družstva. Akci sponzorovalo i Město Hrob.
V sobotu 13 srpna se čtyřčlenné družstvo hrobských hasičů zúčastnilo
v Harachově závodu Red Bull 400 v kategorii štafeta hasiči 4x100 m.

Karel Hirsch (52 let), je ženatý a má dvě děti. Středoškolské
vzdělání získal na Středním odborném učilišti v Meziboří, strojírenském oboru mechanik seřizovač. V letech 1994 - 1998 byl
starostou města Hrob. Poté pracoval na různých pozicích, v
posledních několika letech jako projektový manažer u developerské firmy. K tomu říká „Zde nabyté bohaté zkušenosti
teď zúročuji při své práci starosty“. Od svých školních let je u
dobrovolných hasičů, od roku 1988 je velitelem jednotky sboru
dobrovolných hasičů - „Jdeme tam, odkud ostatní utíkají“. V
roce 2014 byl podruhé zvolen starostou města Hrob.

Kalendárium 2016

Leden
V pátek 15. ledna proběhl Den otevřených dveří v nově otevřeném
Volnočasovém a spolkovém centru města Hrob. Náklady na komplexní
rekonstrukci objektu činily cca 6 miliónů korun, přičemž 4,6 miliónů
korun bylo uhrazeno z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Severozápad.
Únor
V pondělí 8. února proběhlo předání stavby rekonstrukce kanalizace
vodovodu v ulici Mlýnská investorovi – Severočeské vodárenské společnosti. Důležitá investiční akce „potrápila“ občany města po většinu
letošního roku.
V pátek 12. února se uskutečnil zápis dětí do první třídy. Dostavilo
se 32 předškoláků, avšak v září nastoupilo povinnou školní docházku
pouze 25 dětí. Důvodem byly zejména odklady školní docházky.
V sobotu 20. února se uskutečnil již 17. Reprezentační ples Města
Hrob.
V pondělí 22. února převzali místní dobrovolní hasiči od hejtmana
Ústeckého kraje děkovný list a věcný dar za účast na zásahu při požáru
v litvínovském Chemopetrolu v srpnu 2015.
Březen
V sobotu 19. března se uskutečnil 12. ročník Bálu dětského dne pro
dospělé.
V sobotu 26. března se uskutečnila již tradiční akce Vítání jara.
Duben
Ve středu 13. dubna proběhlo na městském úřadě vítání občánků do
života. Přivítáno bylo tentokrát 12 dětí.
V pátek 15. dubna uskutečnila škola Branný den, který byl zaměřen na
chování v mimořádných situacích.
V sobotu 16. dubna proběhl úklid města v rámci celostátní akce Ukliďme Česko.
V sobotu 23. dubna se ve Volnočasovém centru uskutečnil turnaj
amatérských šachistů.
V sobotu 30. dubna hasiči v areálu hasičské zbrojnice postavili májku.

Září
Ve čtvrtek 1. září byl zahájen nový školní rok. Do 1. třídy nastoupilo 25
žáků.
Dne 22. září 2016 převzal velitel hasičů města Hrob Karel Hirsch z
rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka „Záslužnou medaili Ústeckého kraje“ pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města
Hrob.
V pátek 23. září proběhl ve Volnočasovém a spolkovém centru již 2.
Den otevřených dveří.
V sobotu 24. září se konal pochod Moldava – Husovka, pořádaný
spolkem STO Hrob.
Ve středu 28. září se na louce u hřbitova uskutečnila již 7. Drakiáda.
Říjen
Ve dnech 1.-2. října proběhl 14. ročník závodů psích spřežení Hrobská
jízda.
4. října proběhla v restauraci Koruna oslava Dne seniorů.
Ve dnech 7.-8. října se konaly krajské volby. V našem městě zvítězila
strana ANO 2011 (25,52%) před KSČM (20,72%) a ODS (11,32%).
V pátek 28. října byla odhalena pamětní deska na objektu Sokolovny
ve Verneřicích.
Listopad
Ve středu 2. listopadu proběhlo na městském úřadě Vítání nových
občánků do života. Celkem bylo přivítáno 12 dětí.
V pátek 4. listopadu se uskutečnil 9. ročník oblíbeného Halloweenu
V pátek 11. listopadu si delegace žáků školy pod vedením pana učitele
Šimka připomněla Den válečných veteránů.
První adventní neděli, 27. listopadu proběhlo na Tržním náměstí slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.
Prosinec
V pondělí 5. prosince byla zahájena výměna oken v objektu školní
družiny.
V pátek 9. prosince hrálo Divadlo Krabice Teplice na sále restaurace
Koruna pohádku pro děti, kterou si samy vybraly prostřednictvím
hlasovacích lístků.
V soboru 10. prosince se na sále restaurace Koruna uskutečnila Mikulášská nadílka.
V úterý 13. prosince se v restauraci Koruna sešli na pravidelném předvánočním posezení hrobští senioři.
V pátek 23. začínají dětem vánoční prázdniny. Do školy se znovu vypraví v úterý 3. ledna 2017.
(psz)

Výstavba Volnočasového a spolkového centra města Hrob
byla spolufinancována z prostředků
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Mikulášská nadílka

V sobotu 10. prosince od 16.30 hodin se na sále hrobské restaurace
Beseda uskutečnila další parádní akce pro hrobské děti - Mikulášská nadílka. Připraveny byly hry, soutěže, malování, zdobení stromečku, zpívání, tancování, ale hlavně mikulášská nadílka. Když se na sále zhaslo,
děti si samy zavolaly Mikuláše, který se dostavil v doprovodu andělky a
dvou čertů. Za básničku nebo písničku a slib čertovi, že budou hodné,
si odnášely sladkou nadílku. Vše se samozřejmě neobešlo bez slziček
a strachu, tu většího, tu menšího, ale vše dobře dopadlo, čert nikoho
neodnesl. I když to neustále sliboval. Po této nejdůležitější části jsme
dále pokračovali v mikulášském veselí a můžeme potvrdit, že děti se
opravdu vyřádily. Chtěl bych upřímně poděkovat všem za účast, přátelům, že nám pomohli, DJ Pítrsovi za hudbu, Mikulášovi, andělce a čertům a hlavním garantům akce Jitce Horové z restaurace Beseda Hrob,
Jardovi Tichému z Podlahového studia Tichý Teplice a Michaelu Holému
z Nápojky Hrob. Jsem rád, že jsme hrobským dětem dopřáli tu radost
mít ve svém městě Mikulášskou nadílku a již se těšíme na další, třetí
ročník. Pro doplnění, večer pokračovala v Besedě zábava pro dospělé.
Všem lidem přejeme šťastné a veselé Vánoce a vše dobré v novém roce.
(mh)
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7. Drakiáda

Ve středu 28. září se konala v Hrobě u hřbitova Drakiáda. Byl to již
sedmý ročník tradiční akce, která se konala týden před další velkou akcí
- Závody psích spřežení. Celá akce v podstatě odstartovala předcházející
sobotu 24. září na sále restaurace Koruna, kde jsme se sešli, abychom
si vyzkoušeli výrobu vlastních draků. No nevěřili byste, jaká to byla zábava, stříhání, lepení, vázání, malování. Na vlastní Drakiádě (pouštění
draků) se sešlo více než 50 dětí a draků se svými doprovody - rodiči,
prarodiči, sourozenci, kamarády. Pro malé závodníky byly připraveny
doprovodné dovednostní soutěže, malování draků a letos opět velký
dětský hit, malování na obličej. No a pro letošek máme velkou novinku:
tentokrát nám FOUKALO. Opravdu foukal skutečný vítr a draci létali a
létali. Byla jich spousta druhů a nejvíce se líbily ty, které jsme si sami
vyrobili a tak měla porota, která měla vyhodnotit nejlepší draky, opět
zapeklitou práci. Všichni soutěžící dostali za odměnu párek nebo buřta
a limonádu.
Buřty si všichni mohli opéct na ohni, u kterého byla občas pěkná tlačenice. Děti si opět vyzkoušely, jak se dělá klacek na buřta a jak se takovýto buřt nařezává, aby se hezky opekl. Nevěřili byste, ale tato dovednost
u dnešních dětí není vůbec samozřejmostí. Tak jako vloni nechybělo
nafukování modrých balonků, které snad chtěl každý. Protože tuto akci
organizovalo místní sdružení ODS Hrob, chtěl bych poděkovat jeho členům a příznivcům za pomoc při spoluorganizování hrobské drakiády.
Děkujeme taktéž Občanské demokratické straně za finanční dar a za
modré balonky a městu Hrob za zapůjčení laviček, stolů a ozvučovací
soupravy. Všichni se již těšíme na osmý ročník hrobské Drakiády a doufáme, že bude opět FOUKAT !!!
Michael Holý

PF 2017
Krásný nový rok 2017
a spousty radosti z Vánoc
Vám srdečně přeje Vaše
Informační + volnočasové
a spolkové centrum
Královského horního
města Hrob
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