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Úvodní slovo

První den nových školáků

Vážení spoluobčané, malým ohlédnutím zpět bych chtěl vyjádřit poděkování všem spoluorganizátorům a aktivním účastníkům Hrobských
slavností 2015 – slavností Permoníků, spojených s oslavou 150. výročí
založení našich hasičů. Hodnocení této společensko-kulturní akce přenechávám na každém z Vás, snad naplnila očekávání a byla pro všechny
návštěvníky chvílí pro přátelská setkání a nové kulturní zážitky.
Začal nám nový školní rok, který udělal tečku za letošními opravdu horkými a slunečnými prázdninami. Po čase dovolených, na kterých mnozí z Vás zajisté načerpali novou energii, začal opět pravidelný pracovní
rytmus. Proto přeji novým školákům, aby se jim ve školních lavicích co
nejvíce líbilo, a učitelům i rodičům hodně trpělivosti.
Karel Hirsch, starosta města

Letošní vydařené slunečné prázdniny skončily a v úterý 1. září 2015
jsme opět přivítali nové prvňáčky. Do školních lavic tentokrát zasedlo
celkem 31 malých žáků. Třídu 1. A obsadilo celkem 16 školáčků, které
bude tímto školním rokem provázet paní učitelka Mgr. Zdena Kuchařová. Třídu 1. B bude letos navštěvovat celkem 15 dětí, o které se postará
třídní učitelka Mgr. Lenka Grundová.
Přestože počasí bylo spíše na koupání, naši malí školáčci se i přesto
snažili plnit veškeré úkoly, které pro ně byly připraveny. Odměnou za
snahu jim byly předány ručně vyrobené dárky od Svazu důchodců, za
které bychom tímto rádi poděkovali paní Čurdové, Němečkové, Sýkorové, Turkové, které přišly do školy, aby je osobně dětem darovaly.
Tradičně slavnostního zahájení nového školního roku se rovněž zúčastnil starosta města pan Karel Hirsch, který se postaral o předání pamětních listů včetně desek na písmena a číslice, bez kterých se děti v
první třídě neobejdou. Od naší školy pak děti dostaly jako dárek balíček
školních potřeb.
Deset měsíců náročné práce čeká malé děti, které projdou obrovskou
změnou. Všem proto držíme palce, aby se zdárně „prokousaly“ učebnicemi a pracovními sešity k dalším letním prázdninám v roce 2016.
Mgr. Zdena Kuchařová, třídní učitelka třídy 1.A

Litvínovští hokejisté v Hrobu
Několika fotografiemi se vracíme k akci, kterou v pondělí 7. září uspořádala TJ Sokol Verneřice u příležitosti přivítání nového školního roku. Návštěvníkům se představili letošní hokejoví mistři z Litvínova s pohárem
pro vítěze extraligy. Nechyběla autogramiáda a doprovodný program,
který organizovalo Divadlo v Pytli Petra Stolaře.
(psz)

Foto: Pavel Szirotný
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Městská policie Hrob

Naši jubilanti

telefon 702 000 092

ŘÍJEN

Höferová Eva
Beer Eduard
Havlík Rostislav
Mataše Pavel
Rapavá Želmíra
Musilová Jana

Verneřice
Hrob
Hrob
Verneřice
Hrob
Hrob

70 let
80 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Hrob
Mlýny
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob

83 let
75 let
86 let
83 let
80 let
75 let
82 let

LISTOPAD

Němeček Ján
Chovánek Karel
Šlajchrt Ladislav
Tylmanová Marcela
Rudolf Jiří
Rájková Hana
Navrátilová Doris

Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany na termín zaplacení a výši místního poplatku za
svoz odpadu :
- poplatek, který nebyl uhrazen do 30.06.2015 je navýšen na částku
525,- Kč za osobu a je splatný do 30.09.2015. Po tomto datu splatnosti
bude navýšen na částku 700,- Kč ( podle čl. 7, odst. 2, Obecně závazné
vyhlášky města Hrob č. 3/2012 ).
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
- převodem na účet číslo 19-10451369/0800, variabilní symbol 1340
(do zprávy pro příjemce je nutné uvádět za koho platbu provádíte, jinak
se špatně platba identifikuje )
- složenkou ( k dostání na MěÚ Hrob ).

(wol)

Oprava kaple ve Verneřicích
Na základě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj na poskytnutí dotace
na obnovu a opravu drobných sakrálních staveb jsme požádali o dotaci
na akci „Oprava kaple p.p.č. 90/2 k.ú. Verneřice“. 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.
V současné době probíhá zpracování podkladů, mimo jiné i výběr zhotovitele stavby, dle metodického pokynu ministerstva pro získání rozhodnutí o přidělení dotace. Realizace opravy kaple by měla proběhnout
do konce letošního roku. Tímto krokem navazujeme na v minulosti již
realizované opravy našich kapliček.
Karel Hirsch, starosta města

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.

Úpravy hřbitova
Začátkem měsíce září byla úspěšně dokončená další část oprav na místním hřbitově. Nová okénka kolumbárií jsou kompletně vyměněna a
všechny urny s ostatky zesnulých by měly být zase na svých původních
místech tak, jak jsou zavedeny v evidenci. Nové kličky ke kolumbáriím
si můžete vyzvednout v přízemí městského úřadu - kancelář. č. 2

Kontejner od Diakonie Broumov
Město Hrob navázalo na spolupráci s Diakonií v Broumově, pro kterou už více než 10 let pořádá pravidelné a velmi úspěšné humanitární
sbírky ošacení formou mobilního sběru. Nyní se nám podařilo od této
organizace zajistit kontejner, který bude od pondělí do pátku , vždy do
15:00 hodin, přístupný ve dvoře městského úřadu všem, kteří chtějí i
nadále pomáhat neziskové organizaci a přispívat svými dary.
Darované nádobí, nebo elektroniku, které by se mohly vhozením do
kontejneru poškodit, odevzdejte v kanceláři č. 2, v přízemí městského
úřadu, pečlivě zabalené, tak, aby se transportem nepoškodily. Tyto věci
budou při svozech naloženy zvlášť.
A co všechno můžete darovat ?
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy
Vaše dotazy ke sbírce zodpovíme na tel. číslech 608 030 331, nebo 417
568 566. Více informací o organizaci a její činnosti naleznete na webových stránkách www: diakoniebroumov.org,
Bílé kontejnery , provozované firmou TEXTILEco a.s., budou v nejbližší době z města odstraněny- spolupráci s touto firmou město ukončilo.

Poděkování
Děkuji všem, kteří projevili upřímnou soustrast s úmrtím mé sestry,
paní Vlasty Chludilové.
Berta Mládková, Hrob
Děkuji za přání k mým 75. narozeninám Městskému úřadu v Hrobě a
Sboru pro občanské záležitosti, dále děkuji za milou návštěvu paní Bláhové, za dárek a blahopřání.
Jaroslav Rájek, Hrob

Jednání ZM

Město Hrob pořádá
veřejnou sbírku

Nejbližší jednání Zastupitelstva města Hrob se uskuteční 23. září 2015
od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ (nad prodejnou Barvy-laky).
Všichni jsou srdečně zváni.
(psz)

za účelem „Získání finančních prostředků na projekt
pro záchranu evangelického kostela Vzkříšení v Hrobu“. Své příspěvky můžete zasílat na číslo účtu

Příští Hrobské listy vyjdou v týdnu od 2. listopadu 2015. Uzávěrka
příspěvků od externích přispěvatelů je v pátek 23. října 2015
(psz)

247 909 005/0300

Další vydání

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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Z deníku našich hasičů
7. a 8. července – Technická pomoc a odstraňování překážek
Několik minut před půlnocí byl naší jednotce vyhlášen poplach na odstranění spadlého stromu vlivem silné vichřice, a to přes silnici č.I/27 v
Křižanově a elektrické vedení. Po zajištění místa pracovníkem energetiky byl strom rozřezán a odklizen.Dopoledne byla odstraňována prasklá
větev vrby v uličce za bývalým kinem za pomocí nastavovacího žebříku.
V odpoledních hodinách odjela jednotka s vozidlem TA Ford Tranzin v
počtu 1+5 do Oseka na pomoc při likvidaci následků noční bouřky. Dle
pokynů krizového štábu a velitele zásahu prováděla odstraňování popadaných stromů a úklid veřejných prostranství.

rodinného domku v Teplické ulici v Hrobě, který likvidovala jednotka
profesionálních hasičů ze stanice Duchcov a s výškovou technikou ze
stanice Teplice.
velitel hasičů

10. července – Odstraňování překážek
Ohlášený spadlý strom přes silnici směrem na Mikulov odstraňovala
naše jednotka před polednem. Strom byl rozřezán a odklizen mimo komunikaci, zároveň bylo prováděno řízení dopravy v místě zásahu.
13. července – Odstraňování překážek
Další spadlý strom, tentokrát přes cestu směrem na Královskou výšinu
odstraňovali hasiči kolem 20:00 hodiny.

Požár chemičky v Litvínově-Záluží (13.8.2015)

18. července – Odstraňování náletů
Po dohodě s jednotkou dobrovolných hasičů v Oseku přijela naše jednotka na pomoc při odstraňování náletů z věže hradu Rýzmburk za pomocí výškové techniky. Bylo odstraněno několik náletových dřevin ve
výšce cca 24m z vysokozdvižné plošiny.
12. srpna – Dopravní nehoda v Křižanově
Naše jednotka byla kolem 19:00 hodiny povolána k dopravní nehodě,
vyproštění osob z havarovaného vozidla, u kapličky v Křižanově. Na místě již zasahovala jednotka profesionálních hasičů ze stanice Duchcov.
Bylo provedeno zajištění místa nehody a řízen provoz na komunikaci do
odjezdu vozidla záchranné služby. Po vyšetření místa nehody Policií ČR
byl proveden úklid místa nehody a havarovaný automobil byl naložen
na vozidlo odtahové služby. Poděkování patří místním občanům, kteří
ihned po nehodě, před příjezdem složek IZS, poskytli řidičce předlékařskou pomoc a zajistili vozidlo před požárem.
Železný hasič Mikulov (22.8.2015) – zleva Karel Hirsch ml. (zlato muži),
Zuzana Justová (zlato ženy) a Karel Pavlas ml. (stříbro muži)

Mimořádný úlovek na Hradcáku
Mladý rybář Milan Šroufek ulovil na Hradcáku hned první den po zahájení sezóny lovu dravců kapitální štiku. Na jeho třpytku se dal zlákat
dravec o délce 79 cm. Měl veliké štěstí, protože štiku zdolal na jemný
prut se slabým vlascem bez lanka. Kamarádi mu jí pomohli podběrákem
vyndat z vody a tak si vysloužili možnost se se štikou a šťastným lovcem
vyfotit.
Tomáš Borovička a Jiří Fürst, vedoucí rybářského kroužku
Dopravní nehoda v Křižanově (12.8.2015)
13. srpna – Požár průmyslového objektu v Litvínově.
Naší jednotce byl kolem půl dvanácté vyhlášen operačním střediskem
poplach, požár průmyslového objektu v Litvínově-Záluží. Jednalo se o
požár chemické továrny. Byl vyhlášen 4.stupeň požárního poplachumimořádná událost. Na místo vyjela jednotka s vozidly CAS 32 T815
v počtu 1+3 a TA Ford Tranzit v počtu 1+1. Jednotka byla nejdříve jako
záloha na místě požáru, následně byla povolána na druhý úsek požáru, kde prováděla ochlazování a monitorování objektu ve spolupráci s
místní jednotkou profesionálních hasičů. Zpět na základnu se vrátila ve
21:20 hodin.
27. srpna – Železný hasič Mikulov
Zástupci naší jednotky se účastnili již tradičních závodů Železný hasič
Mikulov. Ve fyzicky náročné disciplíně – napojení a odtažení hadic od
čerpadla, 15 rázů kladivem, překonání překážky, 6x převalení pneumatiky od traktoru, přenesení figuríny (75 kg) a nakonec běh do vrchu (po
slalomové sjezdovce) – patřily první dvě místa mezi muži Karlu Hirschovi ml. (zlato) a Karlu Pavlasovi (stříbro). Mezi ženami vyhrála Zuzana
Justová, startující za naší jednotku.
28. srpna – Požár nízké budovy v Teplické ulici.
Krátce před polednem hasiči asistovali s vozidlem TA Ford Tranzit v počtu 1+3 jako záloha na místě události při požáru komínového tělesa u
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Zlatá udice

Pepa opět devátý na světě !

V sobotu 16. května se v Oseku na koupališti konala druhá část tradiční soutěže mladých rybářů „Zlatá udice“ v lovu ryb udicí. Rybáři se
sešli brzy ráno u rybníka a u rozhodčích si vylosovali číslo lovícího místa.
Rychle si museli připravit rybářské náčiní a ještě než rozhodčí odstartovali samotný závod, mohli si určené místo kvalitně prokrmit. Kdo byl
šikovný, získal tím malou výhodu, protože ryby se tím daly k místu přilákat a neztrácel se drahocenný čas. Zatroubení přesně v osm znamenalo začátek závodu. A již letěly první nástrahy vzduchem. Někdo zvolil
montáž udice tzv. na položenou, jiní zase zkoušeli na plavanou neboli na
splávek. Nástrahy byly rozličného charakteru, podle zkušeností jednotlivých závodníků a jejich trenérů – rodičů. Mohli jsme spatřit nástrahy
živočišného původu, jako žížaly popř. červy, rostlinného, např. kukuřice,
hrách apod., nebo v podobě nejrůznějších moderních směsí. Voda byla
pro účely závodu kvalitně zarybněna a tak netrvalo dlouho a objevily
se první úlovky. Byli to nejčastěji kapři, ale také plotice, perlíni, cejni,
okouni a sumečci. Ulovena byla i jedna menší štika. Některé úlovky byly
slušné. Kapři měli i kolem 50 cm. Ulovené ryby byly rozhodčími změřeny a zapsány na soutěžní kartičku. Ty ryby, které splňovaly podmínku
nejmenší lovné míry, si rybáři mohli ponechat. Přesně v 11.00 ohlásilo
zatroubení konec lovu. Kartičky se odevzdali rozhodčímu, který u všech
závodníků sečetl celkovou délku ulovených ryb. Děti si rychle sbalily rybářské náčiní a utíkaly na vyhlášení vítězů.

Sedmnáctiletý Jozef Suchý z Hrobu ze zúčastnil od 16.do 22. června Světového poháru dospělých v Boccie v Polské Poznani, tzv. Boccia
World Open Championships. Světového poháru se účastnili závodníci z
31 zemí, všech kontinentů mimo Afriky. Byly tam závodníci z Austrálie,
Kanady, USA, Japonska, Brazílie, Chile nebo dokonce i Bermud.

Z průběžných výsledků, které jsme sledovali, se dalo tušit, že děti
z Hrobu mohou dopadnout dobře, ale tak skvělý výsledek nečekal asi
nikdo. Mezi prvními osmi bylo 6 našich dětí. Tomáš Borovička ml. opět
skvělý - první místo, druhý byl jeho bratr Honzík Borovička, třetí Adámek Mynařík, čtvrtý Milan Šroufek, sedmý Pavlík Hejl, osmý Jiřík Fürst
nejml., další pak byli čtrnáctý David Radil, dvacátý třetí Andi Linke, dvacátá čtvrtá Stázka Melichová, dvacátá pátá Vendulka Todáková a třicátý
Jára Kocman. Ti ostatní měli tentokrát smůlu a přesto, že nějaké záběry
měli, nepodařilo se jim žádnou rybu přelstít. Krásné ceny byly ovšem
zase připraveny pro všechny. Takže si opět naše děti přiváží ze soutěže
kromě pěkných rybářských zážitků i něco nového do výbavy svého rybářského batůžku.
To vše opět ukazuje na vynikající výsledky rybářů z rybářského kroužku
při ZŠ Hrob! Celkově bylo kolem padesáti soutěžících. Neuvěřitelné. Asi
dobrý oddíl, že? Petrův Zdar.
Výsledky dětí z rybářského kroužku Hrob:
1. Tomáš Borovička ml.
387 cm
2. Jan Borovička
312 cm
3. Adam Mynařík
256 cm
4. Milan Šroufek
193 cm
7. Pavel Hejl
153 cm
8. Jiří Fürst nml.
149 cm
14. David Radil
113 cm
23. Andi Linke
55 cm
24. Stázka Melichová
45 cm
25. Vendulka Todáková
45 cm
30. Jára Kocman
37 cm
Tomáš Perner – tentokrát bez úlovku
Tomáš Borovička a Jiří Fürst, vedoucí rybářského kroužku

V soutěži páru nastupoval Pepa jako kapitán spolu s o rok starším
kamarádem Jirkou Svojanovským s Havířova. Po úspěchu našeho páru
v dubnu letošního roku v Barceloně (2.míto) byla naše dvojice favorizována spolu s Řeckem (1.místo v Barceloně a poslední Paralympijští
vítězové z Londýna). Náš pár měl ve skupině kromě Řeků ještě Iry a Poláky. K prvnímu zápasu nastoupili naši borci proti Irům a od začátku to
byl jasný zápas. Kluci deklasovali Iry 10:0. Ke druhému zápasu nastoupil
náš pár proti Polákům. Naši byli od začátku lepší a v půli vedli 5:0. I když
Poláci snížili na 5:1 a nic nenasvědčovalo problémům. Pepa byl střídán
za náhradníka Kamila Vašíčka z Brna. Poláci trošku zápas zdramatizovali
v poslední směně, když dali našim klukům 2 body a snížili pro ně na
přijatelných 3:5. Do posledního zápasu proti Řekům nastupoval náš pár
s vědomím, že už má jistotu postupu, stejně jako soupeř a jde pouze a
získání sebevědomí před čtvrtfinále. Navíc jsme Řeky ještě nikdy neporazili.
Naši začali skvěle a ujali se vedení 1:0. Když ve druhé směně Český
pár přidal další dva body, vzali si Řekové oddechový čas. To jim ovšem
nepomohlo a kluci pokračovali ve skvělém výkonu a po 3. směně vedli
dokonce 4:0. Pak se podařilo přece jenom favoritovi trošku zmírnit porážku. Náš pár porazil Paralympijské šampiony 4:2 a postoupil do čtvrtfinále z 1. místa. Tam jsme potkali pár ze Švédska. Ve vyrovnané první
směně se na konci oba naši hráči dopustili drobných chyb a Švédové
neskutečně trestali a po první směně se ujali vysokého vedení 3:0. Ve
druhé směně naši hráli skvěle, ale Švédové už byli v laufu. Na co sáhli,
to jim vyšlo a přidali další 2 body. To naše borce totálně psychicky zničilo. Vzali jsme si oddechový čas a dohodli se s kluky na nové taktice
a změně stylu hry. Bohužel Švédům stačilo 2 míče a s velkým štěstím
přidali další bod. Pepa střídal a Kamil dohrál ztracený zápas. Naši získali
aspoň čestný bod. Bohužel porážka 1:6 stačila pouze na celkové 7. místo
a velké zklamání našeho páru, protože hra kterou předváděli a s jakou
porazili Řeky, by si zasloužila lepší umístění. Bohužel vyřazovací zápasy
jsou někdy kruté.
V jednotlivcích v Pepovo kategorii startovalo 48 hráčů v 16 skupinách
po 3 hráčích. Do vyřazovacích bojů postupovali pouze vítězové skupin.
Pepa nastoupil ve velmi těžké skupině společně s Portugalkou (Portugalci vyhráli páry) a Francouzem, který Pepu v Barceloně porazil. V prvním zápase nastoupil Pepa proti Portugalce. Soupeřka šla do vedení 1:0
po dramatické první směně, kdy měla trochu více štěstí. V druhé směně
Pepa skvělou hrou otočil skóre a ujal se vedení 2:1. Ve třetí směně po
skvělém zahájení přidal Pepa 3 bod a vedl již 3:1. V poslední směně dokázala Portugalka skvělou hrou nalepit svůj míč k Jackovi. Jozef nemohl
vyrazit soupeřčin míč a navíc při vedení o 2 body to ani nezkoušel. Takticky zavřel Portugalce prostor a navíc dotlačil svůj míč k Jackovi. Protože Portugalka s tím už nemohla nic dělat, skončila směna remízou 1:1 a
Pepa vyhrál celkově 4:2. V dalším zápase ve skupině Portugalka porazila
Francouze 5:3. Pepa šel do posledního zápasu s tím, že může i prohrát,
maximálně však o bod.
Po vyrovnané a dramatické první směně, kdy Pepovi vyšlo skvěle zahájení, se ujímá vedení 1:0. Ve druhé směně Francouz ovšem i s dávkou
štěstí otáčí skóre na 1:2. Jenže další směnu zahajuje Pepa a další skvělé nalepení zahajovacího míčku na Jacka. Soupeř se snaží rozrazit což
se mu i daří, ale Pepa pořád vede. Nakonec se Francouz vyhází a Pepa
dohazuje. A skvěle si otvírá hru a naděluje soupeři 4 body a rozhoduje
zápas. Vede po třech směnách 5:2. V poslední směně zkouší Francouz
dálku, ale míč dává za Jacka. Pepa skvěle před bílou a soupeř musí riskovat. Nakonec Francouz vydřel 1 bod, což ale Pepovi vůbec nevadilo,
protože vyhrál zápas 5:3 a tím i skupinu a postoupil mezi 16 nejlepších
hráčů na světě!
V osmifinále nastoupil Pepa proti švédské hráčce a chtěl ji oplatit vyřazení z párů. Nádherný dramatický zápas, bohužel se smutným koncem
pro Pepu. I když prohrává nejtěsnějším rozdílem ze všech osmifinalistů
a končí na skvělém 9. místě na světě! Navíc potvrdil svoje umístění z
mistrovství světa z minulého roku a zatím je pořád ve hře o účast v Rio
de Janeiro na Paralympijských hrách v roce 2016.

Zahájení lovu.

O postupu do Ria v jednotlivcích rozhodne Mistrovství světa v roce
2016 a v párech Mistrovství Evropy, které se koná za 3 týdny v Londýně.
Tam mají bohužel naši borci velmi těžký los a to opět pár z Řecka (1.
místo na Evropském poháru 2015 a 2. místo na Světovém poháru 2015),
Portugalska (3. místo na Evropském poháru 2015 a 1. místo na Světovém poháru 2015) a Španělska. Do semifinále postupují pouze dva páry.
(js)
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Autodoprava Karel Hofmann
Telefon: +420 606 644 687

Naše služby:

Lékárna MEDEA

Mírové náměstí 65, Hrob
Tel.: 417 875 287, hrob@lekarnamedea.cz
Po - Pá: 08:00 - 17:00 hodin
Měříme celkový tělesný tuk.
Stanovujeme typ pleti. Měříme krevní tlak.
• platba poukázkami SODEXO, UNIŠEK, CADHOC.
Nově přijímáme platby prostřednictvím karet
a poukázek Benefity, Benefit Plus a Edenred.
• přijímáme platební karty, Flexi Pass card
• cash back
• rozvoz inkontinenčních pomůcek a léků

Získejte zdarma naši zákaznickou
kartu plnou výhod!
www.alphega-lekarna.cz

HROBSKÁ JÍZDA - 13. ročník
víkend 3.- 4. října 2015 od hodin

Na louce u hřbitova v Hrobu
Vstup zdarma
Občerstvení pro diváky zajištěno
Přísný zákaz vstupu s vlastními psy !!!

- 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.
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Sportovní hry seniorů v Košťanech

S opravami jsme nezaháleli
ani letos

Každoročně probíhají v době prázdnin v budovách základní školy opravy a rekonstrukce. V letošním roce jsme se zaměřili zejména na budovy
v Komenského ulici. Ve čtyřech třídách druhého stupně byla zrenovována podlaha, vyměněno osvětlení a vymalováno. Náročnou rekonstrukcí prošly prostory WC v 1. patře v budově školní družiny. V budově v
Teplické ulici proběhly letos jen drobné úpravy a rekonstrukce podlahy
v tělocvičně. Některé opravy probíhaly s malou přestávkou téměř celé
2 měsíce. Uklidit a připravit všechny prostory na běžný školní provoz je
v takovém případě náročné. Všichni zaměstnanci to vše zvládli i přes
obrovská vedra. Patří jim za to dík.
S rekonstrukcí podlah, osvětlení ve třídách a sociálního zařízení ve
školní družině chceme pokračovat i v dalších letech. Doufáme, že se
v nejbližší době podaří ve spolupráci se zřizovatelem vyměnit okna v
budově ŠD, zrekonstruovat střechy na budovách v Komenského ulici a
pak už jen „třešnička na dortu“ – tělocvična a propojení budov s novou
kuchyní a jídelnou. Není toho málo, ale věříme, že se vše podaří. Vždyť
je to ve prospěch našich dětí.
Mgr. Alena Krížová, ředitelka ZŠ Hrob

Nový školní rok v MŠ Hrob

První školní den zaplnila školu spousta nově přijatých dětí. Rozhodli
jsme se děti přivítat do nového prostředí. V průběhu prázdninového
provozu probíhaly v některých vnitřních, ale i vnějších prostorách menší
úpravy a rekonstrukce.
Co se podařilo zlepšit?
V prostoru šatny 3. třídy a vstupní chodby došlo k celkové rekonstrukci
a přibyly nové šatní bloky na míru či doplňky v námořnickém stylu. Pro
zpříjemnění prostředí jsme dovybavili některé třídy novým nábytkem.
Také ve vstupní chodbě provozní budovy proběhla úprava stěn, stropu
a elektrického osvětlení. Zbylou travnatou plochu nahradila pokládka
zámkové dlažby.
U každého vstupního vchodu k jednotlivým třídám jsme se rozhodli
pro rodiče nainstalovat nové informativní vitríny, které budou sloužit
nejen pro lepší informovanost, ale i přehlednější sledovanost aktuálních zpráv a dění školy. Obměnila se úvodní fotografie na poutavých
webových stránkách školy, platnost řádů, aktuální informace pro rodiče
a kliknutím na odkaz YouTube je možnost shlédnout závěrečná vystoupení.
Díky práci a obětavosti všech řemeslnických firem, provozních a pedagogických zaměstnanců školy, kteří se podíleli na zahájení školního
roku, jsme mohli děti přivítat v jejich krásném a novém prostředí.
Další poděkování patří zaměstnancům MěÚ Hrob, kteří před začátkem
školního roku posekali trávu v prostoru zahrady, v některých prostorách
MŠ nám provedli drobné úpravy či opravy. Děkujeme tímto za velmi
dobrou spolupráci s vedením MěÚ Hrob.
Bc. Markéta Halířová, ředitelka MŠ Hrob

¨V sobotu 21. srpna se konaly již 7. sportovní hry seniorů v Košťanech,
které organizuje tamní Klub seniorů a patronem je město Košťany.
Soutěž se konala na hřišti místní tělovýchovné jednoty a dozor konali
i místní hasiči. Soutěžilo se v deseti disciplínách, přizpůsobených možnostem seniorů. Hlavní cenou pro družstva byl Putovní pohár starosty
města. Z naší organizace se zúčastnilo 18 sportovců ve třech družstvech
po šesti. Naše zápolení přijel tentokrát podpořit i starosta našeho města
Karel Hirsch. Všechny soutěže probíhaly v dobrém sportovním duchu.
Jak jsme dopadli?
Umístění jednotlivců:
ženy 1. místo: Irena Plevová, 3. družstvo
muži 2. místo: Václav Hora, 1. družstvo
Umístění družstev :
3. místo – 1. družstvo (Hora, Horová, Sýkorová, Holá Lída, Saláková, Folkertová)
4. místo - 3. družstvo (Pleva, Plevová, Krejčí, Čurdová, Kubásková,Vlasáková)
6. místo - 2. družstvo (Vobejda, Remešová, Puchmeltr, Zeidlerová, Eichlerová, Rathová)
Celkem se zúčastnilo 13 družstev z teplického okresu tj. 78 účastníků.
Rozhodčími při soutěžních disciplínách byli opět senioři města Košťan a
pomáhaly i školní děti. Putovní pohár starosty města tentokrát vyhráli
sportovci z Košťan – Střelné.
Doufáme, že příští rok vyhrajeme pohár MY. Jsme rádi, že Klub seniorů
Košťany takovéto sportovní zápolení seniorů pořádá a my se do Košťan
rádi vracíme.
Věra Folkertová, předsedkyně SD Hrob

Důchodci důchodcům
Dne 17. června navštívili členové našeho pěveckého souboru „Radost“ spolu se členy divadelního souboru „Žlučové kameny“ domov důchodců v Libochovicích. Probíhala zde soutěž v kuželkách mezi domovy
důchodců Ústeckého kraje. Naše soubory byly pozvány již podruhé, aby
toto klání zpestřily svým nově nacvičeným kabaretem.
Turné našich umělců tímto nekončilo. Dne 19.června se stejným programem vystoupili v domově důchodců v Milešově, kam byli pozváni
pro pobavení místních důchodců, zaměstnanců a dalších návštěvníků z
okolí Českého středohoří.
Na pozvání domova důchodců v Bystřanech se na podzim uskuteční
ještě jedno pěvecké vystoupení.
(hš)

HROBSKÉ LISTY - vydává Městský úřad Hrob, U radnice 234, 417 04 Hrob. Evidováno pod značkou: MK ČR E13088.
Šéfredaktor: Pavel Szirotný (psz@tempus.cz). Digitální sazba pomocí Adobe InDesign CS6. Tisk: RS Design Teplice.
Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevrací. Redakce si vyhrazuje právo na redakční úpravu, příp. zkrácení příspěvků
od externích přispěvatelů. Náklad 500 ks. Rozšiřováno zdarma.
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Zveme Vás
na společné setkání
bývalých pracovníků závodů BONEX
č. 5 Mlýny a č. 7 Košťany

v úterý 3. listopadu od 15 hodin
v pensionu Beseda v Hrobě
Přijďte se pobavit a zavzpomínat, srdečně jsou
zváni i Vaši přátelé K dobré náladě a tanci hrají
pan Mach a spol.

Očkování psů proti vzteklině

Ve čtvrtek 24. září se uskuteční očkování psů proti vzteklině !
17.00 – 17.20 hod. – kaplička Křižanov
17.30 – 18.00 hod. – před budovou městského úřadu

Cena vakcíny proti vzteklině je 100,- Kč, cena kombinované vakcíny
340,- Kč a vystavení nového průkazu 5,- Kč.

Nová kanalizace v Křižanově

Pokračující výstavba nové splaškové kanalizace v Křižanově je ve své
druhé polovině. V současné době je zrealizována část kanalizace včetně
překopů v silnici I/27 a směrem na Domaslavice. Konečná povrchová
úprava této části je plánována na říjen letošního roku.
V současnosti probíhají stavební práce na překopu Domaslavického
potoka. Po jejich dokončení bude stavba pokračovat výstavbou přečerpávací stanice na příjezdu do Křižanova směrem od Oseka. Následovat
bude část v Duchcovské ulici směrem k finským domkům.
Na konec bude realizována větev od koupaliště dolů na křižovatku k
odbočce na Domaslavice. V průběhu této výstavby dojde k značnému
omezení dopravy, a to úplnou uzávěrou v době provádění stavebních
prací. O konkrétní době uzávěry budou všichni dotčení obyvatelé v
předstihu informováni.
(kh)

Důchodci spoluobčanům

V hojném počtu třiceti permoníků, trpaslíků a skřítků se zúčastnili naši senioři Hrobských slavností, každoročně pořádaných městským
úřadem.Druhý den oslav zpestřili naši členové vystoupením pěveckého
sboru „Radost“ pod vedením Pavly Wasserbauerové a Jindřišky Salátové pásmem písniček od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, a také písně lidové
a populární.
Tradičně upekly naše dobrovolné pekařky své kulinářské dobroty,
které bylo možno za symbolickou cenu zakoupit. Ze čtrnácti pekařských
výrobků byla vyhodnocena ta nejchutnější v podání Marie Mudrové,
Jarmily Sýkorové a Hany Šťastné. Odměnou pro vítězky byly dárkové
balíčky, předané jmenovaným pekařkám starostou města panem Karlem Hirschem. Ke gratulantům se připojil také organizátor celé akce pan
Petr Stolař.
(hš)

