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Dostavba školní tělocvičny

Po mnoha letech nejrůznějších dohadů o výstavbě odpovídající školní
tělocvičny pro naší základní školu jsme nyní na samotném prahu její
výstavby. Počátkem roku 2016 byly zahájeny práce na novém projektu,
který dostal název „Dostavba školní tělocvičny – Město Hrob“. Po jeden
a půl roční práci na přípravě projektu se nám podařilo 4.9.2017 získat
rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. V současné době čekáme na nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, které může být pravomocné zhruba kolem 20. září, pokud se některý z účastníků řízení neodvolá a tím značně zbrzdí celý naplánovaný harmonogram dalších prací.
Na projektu v současné době probíhají práce na dokončení realizační
projektové dokumentace. Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova v
roce 2017“, podprogramu „Dotační titul č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury“. Dále je zveřejněna Výzva k podání nabídek na plnění
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce – výběr zhotovitele. Pokud
by vše proběhlo podle předpokládaného harmonogramu, můžou se budoucí prvňáčci těšit na hodiny tělocviku v nové tělocvičně.
Objekt tělocvičny je situován do prostoru za základní školu v Komenského ulici a bude s objektem školy stavebně propojen. Tělocvična bude
určená pro potřeby školní výuky a pro volnočasové aktivity mimo dobu
školní výuky. Celková zastavěná plocha je 967,5 m2, užitná plocha 825,7
m2 a předpokládaná kapacita šaten je 96+2.
Karel Hirsch, starosta města

Recyklace elektrospotřebičů

Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí. V loňském roce naši občané odevzdali k recyklaci 155 televizí, 56 monitorů a 637 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 155 televizí, 56 monitorů a 637,00 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 44,09 MWh elektřiny, 1 734,70 litrů ropy, 221,79
m3 vody a 2,47 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 10,35 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 45,81 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Karel Hirsch, starosta města
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Prvňáčci nastoupili

Čas prázdnin a dovolených je za námi a máme tu opět nový školní rok.
Letos naše škola přivítala 20 nových školáků, které doprovodili nejen
rodiče, ale i sourozenci, babičky, dědečkové …. Vždyť pro malé prvňáčky
začíná nová etapa života. Ve škole děti přivítala paní učitelka, milá slova
a přání krásných zážitků a spousty jedniček si žáčci vyslechli i z úst paní
ředitelky a nechyběly ani dárečky. Z rukou pana starosty si děti odnášely
desky na sešity, které doplnila ručně šitá zvířátka od našich důchodců. Na lavicích na školáky čekaly nezbytné pomůcky a dárky od firmy
BOVYS, jeden z projektů, kterého se naše škola účastní. A protože děti
se staly školáky, nechyběl ani prostor pro počítání, písmenka a básničku. Přestože vstupovali někteří do školy s obavami, většina odcházela s
úsměvem na tváři. Věřím, že svůj první rok všichni zvládnou na výbornou. Přejme jim to.
Lenka Brunclíková, třídní učitelka 1. třídy

2

Nabídka kurzů Infocentra pro
školní rok 2017/2018
Jóga
Lektorku Helenu Pravdovou pravděpodobně již nemusím moc představovat, její hodiny jsou vyhlášené. Pokračovat budeme od středy 4. 10.
stejný čas 16.30 – 18.00 hod. a stejné místo tělocvična II. stupně ZŠ
Hrob. Kurzovné 825Kč. Novinkou ovšem je nabídka jógy pro děti! Začínáme také ve středu 4. 10. v čase 15.15 – 16.00 hod. ovšem v tělocvičně
budovy I. stupně ZŠ hrob. Pro děti 6 – 10 let. Lektorka Helena Pravdová
Vám o své koncepci těchto hodin se dozvíte více u nás v „Centru“ anebo
na stránkách www.infocentrum-mestohrob.cz Kurzovné 330Kč
Parkour
Cvičení s lektorem Štěpánem Krištofem již také není třeba podrobně
představovat.
Nemění se tedy ani lektor ani čas 16.00 – 17.30 hod, pouze se dva dny
nyní vejdou do jednoho a to bude pondělí, to aby se mimo jiné předešlo
neustálému přesouvání hodin. Kurzovné 630Kč
Německý jazyk
Zůstává rozdělen do dvou skupin pod vedením slečny Bc. Šárka Chárová
1. kurz – každé sudé úterý v měsíci 15.00 – 16.00 hod. a lichá středa
17.00 – 18.00 hod. začátek připadá na 37 týden, tedy 13. 9. Středa
2. kurz – každé úterý 19.00 – 20.00 hod začíná také 12. 9. Kurzovné
dospělí 700Kč a děti 420Kč
Anglický jazyk
stejné časy, dny i lektorka Mgr. Lenka Tulisová
úterý 15.15 – 16.00 mladší děti (3-8 let), 16.00 – 16.45 starší děti (9-12
let), 17.00 – 18.00 hod dospělí Začínáme 12. 9. Kurzovné dospělí 700Kč
a děti 420Kč
Zpěv
Sbor Barborka pod novým vedením absolventky Teplické konzervatoře,
obor zpěv, slečny Mikešové Veroniky. Hodiny zpěvu jsou plánované na
středy od 14.00–14.45hod. sborový zpěv, 14.45-15.30hod. dvojzpěvy a
zpěv sólový. Začínáme 13. 9. Kurzovné 420Kč
Do kurzů se můžete přihlásit telefonicky, sms na t.č. 725061242 či emailem na adrese infocentrum@mestohrob.cz.
Kurzovné je splatné do začátku první hodiny, pokud nebudete mít kurz
zaplacený, nebudete na seznamu a lektor Vás má povinnost Vás na
hodinu nevpustit. Částky kurzovného jsou stanoveny do 12. 12. 2017,
výši kurzovného a začátek kurzů po novém roce Vám včas sdělíme.
Zaplatit kurzovné můžete v kanceláři volnočasového centra kdykoliv ve
všední den od 9.00 – 15.00 hod, při dni otevřených dveří v pátek 8.
9. kdy máme prodlouženou otvírací dobu 9.00 – 18.00 hod., dále pak
kdykoliv po individuální domluvě anebo nově i bankovním příkazem.
Č.ú. 19-1060451369/0800, V.S. 21112141, poznámka: kurzovné příjmení jméno kurz - např. tedy: kurzovné Novák Karel Parkour
(han)

Výstavba Volnočasového a spolkového centra města Hrob byla
spolufinancována z prostředků
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Městská policie Hrob
telefon 606 743 087

Městská policie Košťany, tel. 700 000 092
Policie ČR Duchcov, tel. 417 835 444, 974 440 300

Přejeme vám, abyste tato čísla museli používat co možná nejméně.

Vzpomínka na Karla Kupku

Jsou to již čtyři roky co nás opustil 21. července
2013 Mgr. Karel Kupka, náš bývalý pan učitel,
který léta žil v jihočeském Slaníku u řeky Otavy,
na který nedal nikdy dopustit. Na sever Čech se
za svými přáteli a bývalými žáky vracel vždycky
moc rád. Měl své vzpomínky na mládí, protože
byl nejen absolventem teplického Gymnázia, ale
působil tu několik let jako učitel. Rád vzpomínal
na dobu, kdy učil na naší škole - slovy „Kde jsou
ty časy, když jsme vyšli nad školu a malovali dálky
s žáky“ Jistě si zavzpomínají žácio, které pan učitel po čtyři roky na naší škole učil. V roce 2002,
na pozvání jednoho z našich žáků na jejich třídní sraz, nás opět po dlouhých letech pan učitel navštívil, ale to už jako
akademický malíř. Slovo dalo slovo a já měla tu čest uskutečnit několik
výstav a prodej obrazů u nás v Hrobu a spolupracovat na výstavách v
okolí i dále. Maloval krajiny, zátiší, kytice, ilustroval knihy a těšil se, jak
říkával, z krásných dnů a malování. S těžkou nemocí se pral statečně,
zvítězit nad ní ale nemohl.
Rosalie Havlíková, Verneřice

Poděkování

Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání a dárek k mým narozeninám a za milou návštěvu a osobní blahopřání paní Stanislavě Marešové.
Jiří Prchlík
Děkuji MěÚ Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za dárkový balíček a
blahopřání k mým 75. narozeninám.
Jiří Pinl
Děkuji panu starostovi a všemu osazenstvu Městského úřadu Hrob za
gratulaci k narozeninám a milý dárek, který potěšil.
Anna Šmídová
Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání k mým 89. narozeninám.
Ingeborg Maršíková
Děkujeme Svazu důchodců v Hrobě, zvláště paní Kristě Čurdové a Jarmile Sýkorové, za blahopřání a dar k 55. výročí našeho sňatku.
manželé Jana a Bohumír Krejčovi
Poděkování.
Děkuji Městskému úřadu Hrob za blahopřání k narozeninám.
Rudolf Müller, Hrob
Dne 13. září oslavila paní Blanka Tichá 40. narozeniny a dne 17.září
oslaví pan Jaroslav Tichý taktéž 40. narozeniny, oběma oslavencům
blahopřejeme a do dalších let jim přejeme hodně zdraví, spokojenosti,
Šipkový klub Přeborníci Hrob
pracovních a sportovních úspěchů.

Příští jednání ZM

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

Příští zasedání ZM se uskuteční ve středu 1. listopadu 2017 od 17.30
hodin v zasedací místnosti MěÚ (nad prodejnou Barvy-laky). Všichni
občané jsou srdečně zváni.
(psz)

Další vydání
Příští Hrobské listy vyjdou v týdnu od 20. listopadu 2017. Uzávěrka
příspěvků od externích přispěvatelů je v pátek 10. listopadu 2017.

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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Plánované akce Infocentra
ve II. pololetí roku 2017

16.9. sobota, 11.00-16.00 hodin
„ZMJ“ Zažij město jinak, aneb poznej svého souseda, u restaurace Koruna, Hrob
3.10. úterý, 17.00-19.00 hodin
1. Přednáška CČSH, téma 400 let, v prostorách „Centra“
13.10. pátek, 19.00-21.00 hodin
Divadlo – Klouzák z Postoloprt, sál restaurace Koruna, Hrob
17.10. úterý, 17.00-19.00 hodin
Přednáška – Blanka Pevná - téma Psychologické typy podle C.G. Junga,
v prostorách „Centra“
31.10. úterý, 17.00-19.00 hodin
Přednáška PhDr. Jiří Wolf – téma Svět barokní fantazie 17. – 18. Století,
v prostorách „Centra“
3.11. pátek, 17.00-20.00 hodin
Halloween – město Hrob ve spolupráci se ZŠ Hrob
7.11. úterý, 17.00-19.00 hodin
2. Přednáška CČSH, téma 400 let, v „Centru“
14.11. úterý, 17.00-19.00 hodin
Přednáška – Blanka Pevná - téma K čemu je dobré znát sám sebe, v
prostorách „Centra“
24.11. pátek, 17.00-21.00 hodin
Čtení – Dekadence severu, próza i básně, současná postmoderní literatura, spisovatel Patrik Linhart a další, v prostorách „Centra“
21.11. úterý, 17.00-19.00 hodin
Workshop Lenky Hozákové - Vánoční věnce, v prostorách „Centra“
28.11. úterý, 17.00-19.00 hodin
Přednáška PhDr. Jiří Wolf – téma 400 let – Rekatolizace Čech – doba
temna anebo vrchol regionální kultury? V prostorách „Centra“
2.12. sobota, 14.00-20.00 hodin
Rozsvěcení vánočního stromu a předvánoční trhy, Tržní náměstí, Hrob.
5.12 úterý, 16.00-18.00 hodin
Mikuláš - Divadlo krabice Teplice, sál restaurace Koruna, Hrob
9.12. sobota, 17.00-18.00 hodin
Adventní koncert - Brixiho komorní soubor – kostel sv. Barbory, Tržní
nám., Hrob
12.12. úterý, 17.00-19.00 hodin
3. Přednáška CČSH, téma 400 let, v prostorách „Centra“
13.12. středa, 17.00-18.00 hodin
Rozsvícení 400 svící – Připomínka 400 let zboření kostela a zakončení
výročního roku, základy kostela, Hrob
(han)

Výstavba Volnočasového a spolkového centra města Hrob byla
spolufinancována z prostředků

Z deníku našich hasičů
1. srpna – Vyproštění srnky z kanalizační vpusti
Posádka vozidla DA Ford Tranzit v počtu 1+4 vyprošťovala srnku zapadlou do kanalizační vpusti v Horní ul., v prostoru vlakového nádraží. Po
vyproštění byla vypuštěna zpět do přírody
10. srpna – Technická pomoc
V 01:41 hodin jednotka povolána na technickou pomoc, zatopení sklepu RD ve Verneřicích 58. Na místo vyjela technika CAS32 T815 1+1 a
DA Ford Tranzit 1+2. Na místě zasahovala spolu s jednotkou hasičů z PS
Duchcov. Před příjezdem jednotek voda odtekla.
11. srpna – Technická pomoc
V 01:41 hodin jednotka povolána na technickou pomoc, zatopení sklepu RD ve Verneřicích 76. Na místo vyjelo vozidlo DA Ford Tranzit 1+1.
Průzkumem zjištěno, že ve sklepě je jen nízká hladina vody, kterou si
majitel odčerpával pomocí svého čerpadla
15. srpna – Dopravní nehoda
Jednotka vyjela s vozidlem DA Ford Tranzit v počtu 1+2 k nahlášené dopravní nehodě v Duchcovské ul., na točně autobusů. Na místě zraněné
osoby. Jednotka provedla zajištění místa nehody, spolupracovala se ZZS
při ošetřování zraněných, zajišťovala prostor pro přistání vrtulníku IZS,
řízení provozu a úklid komunikace.
28. a 29. srpna – Požár
Na rozsáhlý požár skládky Célio u Litvínova byla naše jednotka povolána
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v pondělí 28.srpna ve 22:01 hodin. Byl vyhlášen mimořádný stupeň poplachu. Na místo požáru vyjela CAS32 T815 v počtu 1+1 a DA Ford Tranzit v počtu 1+4. Hasiči prováděli hašení požáru na útočných proudech a
cisterna zajišťovala dálkovou kyvadlovou dopravu vody. Konečný návrat
zpět na základnu byl v úterý 29.srpna v 16:00 hodin.
30. srpna – Technická pomoc
Na pomoci při otevírání bytu v domě v Husově ul. 217 a transportu pacienta do sanitky ZZS se, ve spolupráci s profesionálními hasiči ze stanice
Duchcov, podílela naše jednotka s vozidlem DA Ford Tranzit v počtu
1+2.
5. září – Požár – taktické cvičení
Naše jednotka se od 17:00 hodin zúčastnila společného taktického cvičení jednotek dobrovolných hasičů z Jeníkova, Oseka a profesionálních
hasičů ze stanice Duchcov. Naši hasiči v rámci cvičení dodávali vodu
do útočných proudů a s naší zdravotnicí prováděli ošetření a záchranu
dvou zraněných osob z věže kostela.
Velitel jednotky hasičů

9. Sportovní hry seniorů v Košťanech
V pátek 25. srpna se konaly v Košťanech v pořadí již 9. Sportovní hry
seniorů teplického okresu. Sportovního zápolení se zúčastnilo čtrnáct
šestičlenných družstev, kteří se snažili v deseti disciplínách dosáhnout
co nejlepších výsledků. Náš Svaz důchodců měl přihlášena tři družstva a
ve sportovním zápolení dosáhl velmi dobrých výsledků.
Umístění jednotlivců:
Ženy - získala 1.místo naše nová členka Olga Červená a 5.místo Jarmila
Sýkorová.
Muži - byl úspěšný Václav Hora získal 3.místo a 4. místo Jaroslav Pleva,
5.místo Bohumír Krejčí.
Umístění družstev:
I. družstvo - 1.místo a Putovní pohár starosty města Košťan ve složení –
Václav Hora, Věra Horová, Jarmila Sýkorová, Věra Folkertová,Marta Saláková, Jaromír Stránský.
II. družstvo - 2.místo ve složení - Jaroslav Pleva, Irena Plevová, Pavel
Puchmeltr, Věnceslava Kalinová, Ingrid Vlasáková, Olga Červená.
III. družstvo – 6.místo ve složení – Miroslav Vobejda, Věra Remešová,
Bohumír Krejčí,Růžena Eichlerová, Ludmila Holá, Marie Kubásková.
Do Košťan nás přijel podpořit i náš starosta Karel Hirsch. Sportovní hry
seniorů v Košťanech byly již deváté a my se tam rádi vracíme abychom
ukázali, že nepatříme ještě do starého železa.
Věra Folkertová

Volby do PS Parlamentu ČR

Ve dnech 20. - 21.. října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Na území našeho města budou jako obvykle tři volební
okrsky, které budou sídlit v Mateřské škole v Mlýnské ulici, v objektu I.
stupně základní školy v Teplické ulici a v objektu II. stupně základní školy
v Komenského ulici.
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Obnova kulturních památek

V letošním roce jsme podali celkem čtyři žádosti na obnovu a opravu
kulturních památek v našem městě. Jednalo se o žádosti z programů
Ústeckého kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství.
Podařilo se nám získat dotaci na akci „Obnova sochy sv. Josefa - město Hrob“ na Tržním náměstí z programu „Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků, Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny“ vypsané Ministerstvem zemědělství, a to v maximální výši 700.000,- Kč. Náklady na samotné restaurování této sochy
a doplnění chybějících kamenných prvků jsou předpokládány ve výši
1,268.450,- Kč což znamená, že spoluúčast města bude 568.450,- Kč.
V současné době započaly přípravné práce na realizaci projektu, následovat bude výběr zhotovitele s tím, že samotné restaurování sochy
musí být ukončeno a vyúčtováno, dle rozhodnutí o poskytnutí dotace,
k datu 30.9.2018
Se žádostmi z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2017“ jsme nebyli úspěšní s projekty „Restaurování kamenné sochy sv. Jana Křtitele v Hrobě“ a „Restaurování kamenné
barokní kašny se schodištěm stojící na Tržním náměstí v Hrobu“. Další
neúspěšná žádost byla na „Obnovu sochy Sv. Floriána ve městě Hrob“
z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT č. 4“ Ministerstva
pro místní rozvoj. Předpokládáme, že všechny tyto projekty opět přihlásíme do dotačních programů, které budou vypsány pro rok 2018.
Karel Hirsch, starosta města

Hrobská terapie

Hrobská terapie je název hudební akce, kterou uspořádal u restaurace Koruna 24.6.2017 místní Spolek amatérských muzikantů s podporou
města Hrob. Cílem bylo přiblížit hudební tvorbu především hrobských
kapel a představit je tak širšímu publiku. Celé sobotní odpoledne vyplnily skladby interpretů, kteří se věnují hudbě pouze ve svém volném
čase a pro své vlastní potěšení. I přesto, že se jednalo vesměs o hudební
žánry spíše okrajové, tak měla akce kladný ohlas a setkala se se zájmem
občanů nejen města Hrob, ale i okolních obcí. Večer pak završila známá
teplická kapela Čistírna pokaždé jinak, která svým energickým a vtipným vystoupením potěšila snad každého účastníka Hrobské terapie.
Jménem pořadatelů děkuji všem zúčastněným za vytvoření bezvadné
atmosféry provázející celou akci. Dále děkuji za pochopení a schovívavost všem lidem bydlících v sousedství, kterým jsme se netrefili do hudebního vkusu.
Spolek, který akci pořádal, je sdružení převážně místních občanů a
občanů, kteří mají k městu Hrob blízký vztah. Svou činností chce především rozšiřovat kulturní vyžití v našem městě a podporovat neprofesionální umělce ve své tvorbě.
Martin Schrank

Foto: Kateřina Kondacsová

Hrobští zlatokopové
opět zazářili

V sobotu 9. září se již po třinácté konalo v Pikovicích na řece Sázavě
Mistrovství světa v rýžování zlata z řeky. Hrobští zlatokopové u toho nemohli chybět. Účast byla mezinárodní – sjeli se nadšenci ze všech koutů
naší republiky i početná skupinka Němců s jednou rodilou Brazilkou.
Přišli jsme se utkat o krásné ceny, které pro nás pořadatel připravil, ale
hlavně jsme si přijeli užít krásný víkend v přírodě a poklábosit si u ohně
s přáteli.
Soutěž probíhala v sobotu již od rána rozřazovacími koly. Soutěžilo
se v kategoriích muži, ženy a děti. Po ukončení základních kol desítka
nejlepších z každé kategorie postoupila do finále. V kategorii děti jsme
měli dva zástupce – Terezku Růžičkovou a Jiříka Fürsta – a oba byli tak
šikovní, že si domů odvezli medaile – Terezka bronzovou a Jiřík zlatou,
čímž obhájil loňské vítězství. Odpoledne před finálovým kolem probíhala jednokolová soutěž dvojic. Družstvo Hrobská rezerva (Jiří a Miluška
Pechovi) si svým umem vybojovali druhé místo a do Hrobu tak putují z
tohoto víkendového klání celkem 3 medaile. Večer po setmění probíhalo ještě noční rýžování, oblíbená to zlatokopecká disciplína. Přihlášené
dvojice zlatokopů rýžovali zlato z řeky potmě jen za pomoci svíčky –
jeden rýžoval a druhý svítil. V této disciplíně jsme již tak úspěšní nebyli, na medaili jsme nedosáhli (družstvo Jiří Fürst a Terezka Růžičková
skončilo na 4. místě). Zlatá medaile putovala do Německa. Víkend se
díky krásnému počasí vydařil a budeme se těšit za rok zase v Pikovicích
nashledanou.
Jitka Fürstová

Vítání občánků
Ve středu 15. listopadu v 15.00 hodin proběhne na Městském úřadě
Hrob vítání občánků. Vážení rodiče, pokud budete mít zájem, přihlaste se prostřednictvím tiskopisu, který naleznete na našich webových
stránkách, nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři matriky. Vyplněný
a podepsaný tiskopis doručte na matriku MěÚ nebo ho můžete vložit
do schránky na dveřích úřadu.
(wol)
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MUDr. Vlasta Sedláková, s.r.o.
všeobecné praktické lékařství
akreditované pracoviště
Hrob, Rybniční 243
IČO 24733415

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 2017

Ve dnech 30. září - 1.října pořádá Krušnohorský sportovní klub psích
spřežení 15.ročník závodů psích spřežení na kárách. Start sobotního
kola od 10 hodin, nedělního od 9 hodin. Změna časů startů možná dle
počasí. Místo konání louka u Hrobského hřbitova. V sobotu 30. září
odpoledne bohatý program pro děti, dětský canicros, soutěže, dětský
rytířský turnaj a další překvapení. Občerstvení po celou dobu konání
závodů na místě (Michal Holý a jeho parta). V sobotu večer živá country
u táboráku v podání místní kapely Vápenice.
Jana Holá

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
417 875 019 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 pneumokok
O vaše zdraví pečuje zkušený tým zdravotníků
MUDr. Vlasta Sedláková, MUDr. Lenka Sedláková
a
sestra Stanislava Marešová

Lubomír Hrdlič a
(a

k

k a ak a a

&

a )

Pavel Zajíc
(ka

k k

a )

Očkování psů proběhne ve středu 20. září
od 17:00 – 17:20 hod. v Křižanově u kapličky
od 17:30 – 18:00 hod. u městského úřadu
Cena vakcíny: 100,- Kč proti vzteklině, 340,- Kč kombinovaná

Nápojka Hrob
Novinky v sortimentu

!!! ČERSTVĚ MLETÁ KÁVA !!!

Dle vaší potřeby vám nameleme čerstvou zrnkovou voňavou kávu. Vyzkoušejte nový chuťový zážitek !
!!! MEDOVINA !!!

Pravá silná česká medovina z křivoklátského
medu s přídavkem chmelu vyrobená tradičním
způsobem zastudena.
Dobrou chuť a „Na zdraví“ přeje Vaše Nápojka Hrob !

o o

a t

ar t

Restaurace Beseda Hrob
11. října 2017
Vstupenky: 777 15 25 87

+ zbylé na místě

19.00 hodin
Vstup 100,- Kč
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Hrobský koláček

Škola je zase o něco novější
a modernější

Během školního roku se školní prostředí moc vylepšovat a opravovat
nedá, a proto k tomu můžeme využít jen období prázdnin. Letos jsme
měli naplánovanou rekonstrukci přírodovědných učeben na 2. stupni.
Tuto akci jsme měli z velké části financovat z dotace Integrovaného regionálního operačního programu IROP na zlepšení infrastruktury škol. O
dotaci však požádalo skoro 6x více škol než se původně čekalo, a proto
se schvalovací řízení jednotlivých žádostí protáhlo. Učebny tedy musí
ještě chvíli počkat, a my jsme se pustili do vylepšování dalších tříd. V
další dvou jsme zrekonstruovali podlahy a zároveň jsme nechali třídy
vymalovat. Chodbu na 1. stupni jsme prosvětlili novou malbou a v nevyužívaném prostoru školní družiny jsme vybudovali šatnu pro prvňáčky. V bývalém bytě školníka vznikla nová cvičná kuchyňka, kde se budou
žáci druhého stupně učit základům stolování a připravovat různá jídla.
Ještě ji musíme dovybavit stoly a nádobím, a pak už se budeme těšit na
první žákovské kulinářské výtvory.
Přesto, že se zdá doba 8 týdnů na opravy dostatečně dlouhá, musíme z nich odečíst alespoň 3 týdny na velký úklid. Není to jednoduché,
a proto nám i letos s úklidem vypomohl MěÚ Hrob přidělením jedné
pracovnice. Všem, kteří se na úklidu podíleli, moc děkujeme. Velký dík
patří také těm, kdo se zasloužili o jednotlivé opravy a rekonstrukce –
pánové Borovička, Dvořák, Hora, Jelínek, Szirotný, Tölzer a firma Štefan.
Mgr. Alena Krížová, ředitelka školy

Soutěž o nejlepší kulinářský výrobek patří již neodmyslitelně k Hrobským slavnostem. Letos o prvenství zápolilo 10 vynikajících cukrářek.
Těžké bylo rozhodování veřejnosti, protože všechny laskominy byly vynikající. Nicméně, bylo rozhodnuto o pořadí
:
1. místo - paní Marie Mudrová
2. místo - paní Judita Ráthová
3. místo - paní Berta Mládková
Výherkyně převzaly z rukou starosty města Karla Hirsche dárkový
balíček. Zkrátka nepřišly ani ostatní soutěžící pekařky, které si odnesly
pamětní trička s logem ke 400. výročí zboření evangelického kostela.
Krista Čurdová

Foto: Jaroslav Pleva

POZVÁNKA

na společné setkání bývalých pracovníků závodů Mlýny
a Košťany s. p. Bonex v sobotu 7. října 2017 od 14.00
hodin v penzionu Beseda v Hrobě. Přijďte se pobavit a
zavzpomínat, srdečně jsou vítáni i Vaši přátelé !! K dobré náladě a tanci hrají „Dědkové z Kentucky“. Těší se na
Vás organizátoři.
Nová kuchyňka pro žáky v přízemí budovy II. stupně školy v Komenského
ulici. Foto: Marie Szirotná

Nově vybudovaná šatna pro žáky 1. třídy v objektu školní družiny v Komenského ulici.. Foto: Marie Szirotná

Seniorky dětem

Také babičky se radují z prvního kroku prvňáčků do školy, a tak každému z nich vyrobily pro radost hračku, tentokrát žirafky ze ZOO. Námět
vyšel z dílny paní Věry Horové, která se také největší měrou podílela
na jejich výrobě.
Krista Čurdová

Foto: Ludmila Holá
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