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ročník

Úvodní slovo

Vážení spoluobčané, přiblížilo se adventní období, které pro někoho
znamená čas předvánočního nákupního shonu, pro jiné je to čas pro
ohlédnutí a zamyšlení. Dovolte popřát Vám, abyste vánoční svátky prožili v příjemné a klidné vánoční pohodě, a aby Vaše Vánoce byly plné
radosti, štěstí a pohodové nálady. Do nového roku lze jen popřát hodně
štěstí, dobré zdraví a naplnění všech Vašich přání.
Karel Hirsch, starosta města
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patří i strážníkům městské policie a dobrovolným hasičům, kteří zajistili
hladký a bezpečný průchod strašidel městem. Anebo třeba pánům elektrikářům Radilovi a Tolzerovi, kteří nám pomohli s osvětlením. A samozřejmě průvodkyním strašidelného průvodu – paním učitelkám Zubrové
a Jáchimové.
Letošní Halloween se zkrátka opět povedl. Navázal na tradici a zachoval si solidní úroveň organizace. Takže už se můžeme těšit na další
ročník. Fotografie přiblíží atmosféru víc než slova.
(psz)

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2016 přeje všem svým občanům Město Hrob.

Otevírací doba MěÚ Hrob
pondělí
úterý
středa
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

21. prosince
22. prosince
23. prosince
28. prosince
29. prosince
30. prosince
31. prosince

8-11 a 12-17 hodin
zavřeno
zavřeno
8-11 a 12-17 hodin
zavřeno
zavřeno
zavřeno

Poslední platby v hotovosti se vybírají v pondělí 28. prosince.
První platby nového roku v hotovosti se budou vybírat od pondělí 11.
ledna 2016.
(wol)

Halloween 2015
„Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den
před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu
s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu - v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na
dveřích...) a „koledují" o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky
mluvících zemích" (Wikipedie)
Nápad na uspořádání Halloweenu v našem městě vzešel od paní učitelky Fleischerové, která se na začátku potýkala s námitkami, že se jedná o „cizí" svátek, který není naší kultuře vlastní. Nicméně se před lety
první ročník uskutečnil. A od prvního ročníku si získal oblibu jak u dětí,
tak i u jejich rodičů. Trošku zřejmě nahradil někdejší lampiónový průvod, který však byl politicky zabarvený .
A od té doby se stal tradicí, která funguje už několik hodně let. Samozřejmě byl trošku přizpůsoben místním poměrům, např. nemá pevný
termín konání, ale řídí se termínem podzimních prázdnin. Nicméně počet účastníků se každý rok zvyšuje a přesahuje hranice našeho města.
Jen pro zajímavost – letos se ho zúčastnily i děti z Teplic, Novosedlic,
Košťan a Proboštova. A možná i z jiných sousedních měst či obcí, o nichž
přesně nevíme.
Organizace takové velké akce potřebuje spolupráci mnoha lidí. Hlavní část zajišťují zaměstnanci naší školy. Paní kuchařky upekly malým
strašidlům opravdu „strašidelné" pečivo, pan školník se synem zajistili
ozvučení prostoru u I. stupně školy, paní ředitelka s paní ekonomkou
rozlévaly čaj se strašidelnou žížalou a další paní učitelky zajišťovaly další služby – např. hlasování o nejkrásnější vydlabanou dýni. Poděkování

Foto: Pavel Szirotný
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Městská policie Hrob

Naši jubilanti

telefon 702 000 092

PROSINEC

Kozáková Kristina
Vasserbauer Fratišek
Mrvová Božena
Arientová Hana
Mutl Jiří
Toms Václav

Hrob
Hrob
Hrob
Verneřice
Verneřice
Hrob

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

Verneřice
Verneřice
Hrob
Hrob
Křižanov
Hrob
Hrob
Hrob

88 let
93 let
84 let
92 let
75 let
75 let
87 let
70 let

LEDEN

Červenclová Věra
Boudník Václav
Vlachová Věra
Mastná Miroslava
Kohutka Ján
Blažej Ján
Radla Karel
Harvanová Věra

Výstavba nové kanalizace v Křiížanově

Nadále pokračuje výstavba nové splaškové kanalizace v Křižanově. Po
dokončení a konečné úpravě povrchů komunikace I/27 a silnice směrem na Domaslavice se výstavba přesune na Duchcovskou ulici. Zde
dojde v průběhu výstavby k částečnému omezení dopravy, která bude
svedena pouze do jednoho jízdního pruhu. Zároveň započnou práce
na výstavbě přečerpávací stanice na příjezdu do Křižanova směrem od
Oseka. Zde nedojde k omezení dopravy. Začátkem příštího roku pak budou zahájeny práce na posledním úseku od koupaliště.
(kh)

Nové svozové vozidlo

Novým pomocníkem pro svoz biologického odpadu v našem městě se
stalo vozidlo Multicar M31 4x4 vybavené hákovým kontejnerovým nosičem, čtyřmi kontejnery, každý o objemu 6m3, a hydraulicky poháněným štěpkovačem. Vozidlo včetně vybavení v hodnotě 3,702.600,- Kč
bylo pořízeno z 90% dotace poskytnuté Státním fondem životního prostření ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.
(kh)

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.

Šance pro hrobské neziskovky
Znáte v Hrobu a okolí neziskovou organizaci nebo projekt, kterému chybí peníze a zasloužil by si podporu? Nyní mu můžete pomoci. Nominujte ho do soutěže „Energie ze sousedství“, kterou na konci října spustila
firma ARMEX ENERGY. Dodavatel energií totiž věnuje nejzajímavějšímu
neziskovému projektu v okrese Teplice 10.000,- Kč. „To je ale jen základní částka, kterou vítěznému projektu věnujeme. Čím více lidí se do následného hlasování zapojí, tím větší je šance, že projekt získá mnohem
více peněz. Výsledná podpora pro vítěze tak může být i několikanásobně vyšší,“ uvedl ředitel ARMEX ENERGY Jan Nesměrák.
Nominujte projekt přes Facebook
Projekt můžete nominovat jednoduše. Na Facebooku najděte stránku
„Energie ze sousedství“ + Teplice. Na zeď stránky napište organizaci či
projekt, který by podle vás měl zvítězit a získat 10.000,- Kč a následnou
podporu. Popište také krátce proč. Nominovat projekty můžete až do
31. 1. 2016 Následně komise vybere v každém městě 2 nejlepší projekty. O tom, který z nich nakonec vyhraje a získá peníze, budete moci
rozhodnout hlasováním na pobočce ARMEX ENERGY v Teplicích.
(psz)

Oznámení
S radostí oznamujeme všem svým přátelům a známým, že dne 24.
prosince 2015 tomu bude již 60 let, kdy jsme vykročili na společnou
cestu životem.
manželé Jaroslav a Drahomíra Hvězdovi

Poděkování
Děkuji za přání a dárek k mým narozeninám.

Karel Chovánek

Děkuji Městskému úřadu v Hrobě, Sboru pro občanské záležitosti, za
milou návštěvu paní Bláhové, za hezký dárek a přání k mým 75. narozeninám.
Hana Rájková
Děkuji Městskému úřadu v Hrobě a Sboru pro občanské záležitosti, také
panu starostovi a všem, co mi přišli blahopřát k mým 80. narozeninám.
Hana Vaňousová

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

Nejbližší jednání Zastupitelstva města Hrob se uskuteční 16.12.2015
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 8. února 2016. Uzávěrka
příspěvků od externích přispěvatelů je v pátek 29. ledna 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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Hrobská jízda

Letošní závody psích spřežení s názvem Hrobská jízda 2015 byly již 13.
ročník. Tedy nic pro pověrčivé. Na startovní čáru se v sobotu postavilo 72 závodníků ve 12 kategoriích. Z toho 5 kategorií bylo spřežení a
7 kategorií bylo individuálních (běžec, koloběžkář či cyklista se psem).
Letošní trasa dlouhá 5900 m se maličko lišila od předchozích ročníků.
Přišli jsme sice o „startovní“ louku pod cestou, ale o to větší byl adrenalin hned po startu, kdy se zajíždělo rovnou do lesíka. Zde byla technická
trať a o zajímavé akční fotky tu nebyla nouze. Jako každý rok se opravil
dřevěný můstek zničený od čtyřkolek, motorek a aut. V pátek se tedy
celá trať projela, vyčistila od větví, kamenů a skla, oranžovou reflexní
barvou se nastříkaly kameny, pařezy a kořeny, vyznačila mlíkem a označila značkami. A v sobotu už jsme mohli začít. Počasí jsme si objednali
na zakázku. Startovalo se od 10 hodin.Tradičně se začínalo kategoriemi
na kolech a na koloběžce se dvěma psy. Již po několikáté nás navštívil
musher z Ameriky, Rodney Lovette, a moc si naše závody pochvaloval.
Kdo chtěl, mohl si odnést jeden z jeho suvenýrů, které s sebou přivezl.
Nejvíce zážitků bylo k vidění v lesíku ihned po startu, kdy se prověřila
zručnost závodníků vyvažovat svoje „vehikly“ v zatáčkách. Upadlo zde
nejedno kolo a vyskočilo několik čepů. Sobotní odpoledne patřilo dětskému závodu, kde se letos zúčastnilo kolem 70 dětí v 6 věkových kategoriích. Byla to rekordní účast dětských závodníků v historii Hrobské
jízdy. Zaběhat se psem si mohly nejen děti musherů, ale i děti příchozí,
kterým často psa na místě půjčili někteří závodníci. Odměn a cen bylo
veliké množství a děti si odnášely igelitku plnou sladkostí, hraček a k
tomu ještě medaile navrch. Hlavně ty nejstarší děti poznaly, že vyhrát
medaili a nějaké ty ceny nebylo zadarmo. Okruh v délce 500m, z něhož většina byla do kopce, dal zabrat i těm sportovně založeným. Přijely opět děti z Dětského domova v Duchcově. Pro ně, ale i pro příchozí
děti diváků a musherů byly připraveny zajímavé soutěže. A k tomu zase
nekonečné množství hraček. Vystoupila i psí škola Goda z nedalekého
Ústí nad Labem se svým vystoupením psího tance a ukázkou kontaktu
psa s dětmi. Sobotní odpoledne ukončilo originální představení kejklíře Thomase Lupina. Tento rok si závodníci pochvalovali dobré pivo a
výbornou baštu v místním občerstvovacím stanu Míši Holého a jeho
týmu, který sloužil všem přítomným až do roztrhání těla. Letos se o zábavu sobotního večera postarala místní trampská kapela v čele s panem
Tipmannem. Tancovalo se u ohně až do půlnoci. K oživení večera přispěla i efektní ohňová show Thomase Lupina. Každý závodník si odvážel
z letošní Hrobské jízdy diplom a tričko s logem závodu, psí krmení od
firmy Kennelś favourite zastoupené bezvadným Láďou Jehličkou a mnoho dalších cen uložených do igelitových tašek firmy Armex. Závodníci i
diváci odjížděli ze závodiště s úsměvem a příští rok se do Hrobu všichni
vrátí, neboť „do Hrobu musí každej…!“ A ještě poděkování především
městu Hrob a jeho pracovníkům v čele se starostou panem Hirschem
za velikánskou pomoc s úpravou tratě a okolí hřbitova, za mobilní WC
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zval a dostal, Vandě a Petru Kmochovým za ceny pro závodníky. Děkuji
všem závodníkům, kamarádům a musherům, že přijeli do královského
horního města Hrob a oživili jeho občanům krásný podzimní víkend.
Snad jsem na nikoho s poděkováním nezapomněla a pokud ano, tak
tímto se omlouvám a slibuji, že napravím příští rok. Tak za rok ahoj!
Jana Holá

4. ročník šipkového turnaje
V sobotu 24. října se v restauraci Beseda v Hrobě konal 4. ročník již tradičního šipkového turnaje, který pořádal místní šipkový klub Přeborníci
Hrob. Pro tento rok bylo sportovní odpoledne rozšířeno o turnaj ve stolním tenisu. Akce začala ve 14 hodin předtančením hrobských Sokoliček
pod vedením Pavly Sýkorové, mezitím též probíhala prezence účastníků
(celkem 56 lidí z Hrobu, Teplic, Ústí nad Labem, Mostu, Bíliny a Lbína)
a rozlosování obou turnajů. Do šipkového turnaje se přihlásilo 18 a do
pinčesového 16 účastníků. Dětského workshopu o elektronických šipkách a následného turnaje se zúčastnilo 8 dětí. Hrálo se na dvou terčích
(dětský turnaj měli malí sportovci zdarma) a na dvou pingpongových
stolech. Dětský turnaj vyhrál s přehledem hrobský Lukáš Tichý, druhé
místo Sára Zemanová a třetí místo Kateřina Havlíková. Pinčesový turnaj 1. místo Radek Hauser, 2. místo Tony Slezák, 3. místo Jarda Tichý,
šipkový turnaj vyhrál Michael Holý, druhý Radek Hauser a třetí se umístil Lukáš Poprovský, ženský turnaj vyhrála Stanislava Marešová, druhá
Alena Majerová, třetí Jitka Janštová. Turnaj odpadlíků 1. Marek Haas,
2. Jan Mareš sen., 3. místo Stanislava Marešová. K dobré pohodě a později i k tanci hrála reprodukovaná hudba, později přispěl svojí produkcí
na kytaru Jarda Jaroš. K občerstvení se podával výborný guláš, ale také
jsme ochutnali vynikající řízky Jitky Hauserové. 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 pinčesových stolů. Již se těšíme na
další ročník tohoto hezkého turnaje.
Michael Holý, Přeborníci Hrob

Nápojka Hrob
V sobotu 19. prosince dopoledne tradičně
vaříme SVAŘÁK !!!
budky a rovněž i za finanční pomoc, firmě Armex za přízeň a finanční
pomoc, skvělé občerstvení Míši Holého a jeho nezlomného týmu a i
za finanční přispění, místním hasičům za lavice, paní Grežové a panu
Grežovi za propůjčení a posekání louky, firmě Plynomont Teplice za
finanční pomoc, Lídě a Prokopovi Holým za nezištnou pomoc s čímkoliv,
prohlídku a úpravu tratě, mojí mamince za morální pomoc a pomoc s
organizací a hlídáním malého synka Ládíčka a kamarádům, nejen z pořádajícího Krušnohorského klubu psích spřežení, za pomoc se stavbou a
úpravou tratě a dětským závodem a soutěžemi, Petře Davidové a Kačce
Kurakové za sehnání hraček,sladkostí a odměn pro děti a zajištění dětských soutěží a finančního daru pro Dětský domov v Duchcově, Jindrovi
Wegnerovi nejen za pomoc se sháněním prken na můstek, panu Lukáši
Horákovi za výrobu triček, Lucce Wegnerové z Přítkova a Milanu Zábranskému z Teplic za diplomy, Láďovi Jehličkovi z firmy Kennelś favourite za sponzorské krmení pro pejsky, panu Tipmannovi a jeho kapele
za skvělou zábavu, Thomasi Lupinovi za bezvadné vystoupení a rovněž
jeho kamarádovi musheru Petru Svobodovi za to, že sem Thomase po-

Zastavce se, přijďte pobejt a ochutnat
svařák a cukroví na Vaší NÁPOJKU !!!
Dobrou chuť a “Na zdraví !” přeje Vaše Nápojka Hrob !!!

Mikulášská nadílka

Letošní Mikulášská nadílka se uskuteční v pátek 4. prosince od 16.30
hodin v restauraci Beseda. Připravena je spousta zábavy, soutěže o dobroty, disco a pozor !!! . . . .možná přijde i Čert a Mikuláš! Všichni jste srdečně zváni. Informace o nadílce v restauraci Beseda nebo na Nápojce.
Organizuje Restaurace Beseda, Podlahy Tichý, Nápojka Hrob.
Od 20.30 hodin se v restauraci Beseda koná Milulášská zábava pro
dospělé. Hraje: DJ Keyta. Přijďte si trsnout a popít. A pozor ... možná
přijde i …(opička).
(mh)
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Autodoprava Karel Hofmann
Telefon: +420 606 644 687

Naše služby:
- přistavení hákového kontejneru
- odvoz stavebních odpadů (sutě, eternity atd.)
- dovoz písků, štěrků a ostatních stavebních materiálů
- přeprava stavebních strojů do 6 tun
- přeprava paletového zboží
- dále v areálu odchovny selat Háj zahájen prodej písků,
štěrků, kačírků
- prodej solitérních kamenů
- doprava prodávaných materiálů
Otevírací doba:
všední dny
Sobota

7:00 – 10:00, 13:00 - 17:00.
8:00 – 12:30

Možnost dohody na mob. telefonu do 20.00 hodin.

Nápojka Hrob
Sponzor Bálu dětského dne pro dospělé, Městského
plesu, Plesu seniorů, Plesu fotbalistů, Drakiády, Závodů
psích spřežení Hrobská jízda, Šipkového turnaje, Dětského
dne

Vánoční nabídka:
Od 10. prosince při nákupu vína a lihovin na Vaší Nápojce za více než 150,- Kč dostanete od nás malý dárek.
Dobrou chuť a “Na zdraví !” přeje Vaše Nápojka Hrob !!!

Došlo po uzávěrce

Od středy 2. prosince bude prodloužena provozní doba školní družiny
při Základní škole Hrob ve dnech pondělí a středa do 16.30 hodin. V
ostatních dnech zůstává provozní doba jako doposud, tedy do 16.00
hodin.
(psz)
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Dostavba školní tělocvičny

Den válečných veteránů
Rok se s rokem sešel a přišel k nám sv. Martin. Bohužel to nebylo na
bílém koni, ale u příležitosti ukončení první světové války. Právě 11. listopad je den věnovaný památce válečných veteránů, který se po celém
světě slaví jako Den veteránů a od roku 2001 je oficiálně slaven i v naší
republice.
Tento den připomíná 11. listopad 1918, kdy ve vlakové soupravě na
severu Francie u města Compiègne podepsali Spojenci a Německo příměří, které ukončilo na západní frontě první světovou válku.
A proč květ vlčího máku? Právě květ vlčího máku, který ve velké míře
rozkvetl v průběhu těžkých bojů u města Ypres a má původ ve verších,
jenž napsal účastník těchto bojů lékař John Mc Cray, byl později použit
jako symbol a vzpomínka na válečné veterány a invalidy. Představuje
krev, kterou byla potřísněna bojiště i hroby padlých. V současné době
slouží kvítek rudého vlčího máku jako nadační předmět pro různé sbírky
na celém světě.
Ve středu 11. listopadu se v odpoledních hodinách sešli žáci osmého
a devátého ročníku před Památníkem obětí první světové války, aby si
připomněli nesmyslnost všech válek a uctili památku všech obětí. Památník ozdobili větvičkami a vlčími máky, zapálili svíčky, protože jejich
světlo ukazuje člověku cestu, kterou by se měl v životě ubírat – cestu
míru – cestu bez válek a zbytečně zmařených životů.
Mgr. Yvetta Kadlecová, třídní učitelka 6. třídy

Zastupitelstvo města dalo v září na svém veřejném zasedání „zelenou“
projektu „Dostavba školní tělocvičny – město Hrob“. Rozhodnutí vycházelo ze studie zpracované architektonickou kanceláří AS Projekt, spol.
s r.o. z Plzně, která byla v minulosti zpracovatelem návrhu „Sportovní
hala - město Hrob“. Jedná se o nový návrh řešení dostavby školní tělocvičny zajišťující dostatečný prostor pro výuku tělesné výchovy s nezbytným zázemím, a to s možností využití po skončení výuky i pro veřejnost. Umístění objektu tělocvičny do zadní části školního areálu umožní
propojení tělocvičny s budovou základní školy v Komenského ulici spolu
s jednoduchým řešením napojení na inženýrské sítě a veřejnou infrastrukturu. Pro realizaci projektu je však nejdříve nutné provést výběr
zhotovitele projektové dokumentace, získat příslušná stavební povolení
a zajistit financování výstavby.
(kh)

Vizualizace dostavby tělocvičny ZŠ Hrob.

6. Drakiáda

V sobotu 10. října se konala v Hrobě u hřbitova drakiáda. Byl to již šestý
ročník tradiční akce, která se konala týden po jiné velké akci - Závodech
psích spřežení. Na drakiádě 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. A protože nám opět
jako vloni nefoukalo, zůstalo jen u soutěží a nejlepšího draka jsme vyhodnotili jen tak na zemi. Draků bylo moc druhů a nejvíce se líbily ty,
které jsme si sami vyrobili. Musím se pochlubit - i já jsem doma vyrobil
dva draky a musím říci, že je to pěkná fuška. 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 též 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 sedmý ročník hrobské drakiády a doufáme, že už bude konečně
FOUKAT !!!
Michael Holý
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Z deníku našich hasičů

6. září – Účast na prestižním mezinárodním utkání Champions Hockey
Leagues v Litvínově. Naši hasiči zasahující na požáru v Chemparku Záluží 13.srpna 2015 se zúčastnili jako čestní hosté, spolu s dalšími členy
zasahujících složek Integrovaného záchranného systému, mezinárodního hokejového utkání mezi HC VERVA Litvínov a finským týmem Espoo
Blues z Helsinek. Před zahájením utkání oficiálně poděkoval zasahujícím
členům IZS hejtman ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček.
13. září – Výcvik nositelů dýchací techniky. Jako již po několikáté posloužila stará chodba v kamenolomu pod „Žábou“ k výcviku hasičů, tentokrát s dýchací technikou. Pro větší snížení orientace v prostoru byla
ještě navíc celá chodba zakouřena dýmovnicí.
3. října – Závody psích spřežení. Svojí hasičskou techniku předvedli hasiči účastníkům a návštěvníkům 13. ročníku závodu psích spřežení „Hrobská jízda“.
24. října – Výcvik záchrany osob, poskytnutí předlékařské pomoci a sebezáchrany hasiče. Prostor kamenolomu pod „Žábou“ poskytuje nepřeberné množství možností pro výcvik. Tentokráte byl využit pro simulaci
záchrany osoby, a to na nosítkách z těžko dostupného prostotu a poskytnutí předlékařské pomoci. Následně proběhl výcvik sebezáchrany
hasiče slaňováním.
Časový harmonogram: 9.45 hodin - odjezd z Litvínova (horní nádraží),
12.00 hodin - vánoční program na Moldavě, 14.50 hodin - odjezd z Moldavy, 16.30 hodin - příjezd do Litvínova (horní nádraží). Jízdné dospělí
200,- Kč, děti 150,- Kč. Odjezd vlaku z Hrobu 10.55 hodin.

Rozsvěcení vánočního
stromu

Město Hrob vás zve na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, které
se uskuteční v neděli 6. prosince od 16 hodin v parku před „hasičárnou“. Program:
16.00-16.30 - adventní setkání u vánočního stromu, vánoční tradice a
dobrůtky.
16.30-17.15 - vystoupení dětí z mateřské a základní školy a pěveckého
souboru seniorů Radost.
17.15-17.45 - slavností rozsvěcení vánočního stromu, možná přiletí i
anděl
17.45-??? - pokračování předvánočního setkání
Celým večerem druhé adventní neděle bude provázet Petr Stolař.

31. října – Požáru výškového panelového domu v Oseku. Je sobotní dopoledne, v čase 10:05 hodin se rozezní siréna na městském úřadě signalizující požár. Hasiči dostávají zprávu o požáru výškové budovy v Oseku s
možností evakuace většího počtu osob. První ve výjezdu je CAS 32-T815
s posádkou 1+3, za ní následuje TA Ford Tranzin s posádkou 1+3 včetně
zdravotníka. Na místě události jednotka zaujímá pozici v zadním traktu
10-ti patrového paneláku a zajišťuje doplňování vody pro útočný proud.
Zdravotnice je povolána na evakuační místo k ošetření evakuovaných
osob. Jednotka dále dostává pokyn velitele zásahu zřídit ve 4. patře budovy záložní útočný proud pro případ šíření požáru do dalších pater.
Po několika minutách naše zasahující družstvo hlásí, že je na určeném
místě a připravené k zásahu. Naštěstí se nejednalo o skutečnou událost,
ale jen o taktické cvičení, které mělo za úkol prověřit součinnost zasahujících jednotek.

