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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, dovolte abych vás - čtenáře
našich městských novin - pozdravil poprvé v roce
2014. Letošní zima byla velmi příznivá a tudíž jarní
úklidové práce již probíhají v plném tempu. Dochází
mimo jiné k prořezávání náletů a odklízení černých
skládek, které se vždy po zimě vytváří.
V souvislosti s čistotou města dojde i k obměně
systému odevzdávání směsného a tříděného komunálního odpadu. Článek o záměru města je na jiné
straně HL.
Stavby, které se provádí v našem městě nás „neušetří“ ani v letošním roce. Oprava mostku č. 4 je plánovaná do konce
měsíce srpna. Přípravná práce - stržení domu čp. 45 v Horní ulici - je již
ukončena a nyní se čeká na zahájení opravy mostu. Zároveň jsou v tomto měsíci připraveny veškeré poklady pro nové vyhlášení výběrového
řízení na kanalizaci Křižanov. Bližší informace k této stavbě Vám budeme
průběžně sdělovat. Oprava silnice a chodníku v Husově ulici proběhne
též v jarních měsících.
V přízemí MěÚ v současné době probíhají opravy kanceláří a modernizace úřadu. Děkujeme, že v současné době docházíte za svými požadavky do 2. poschodí při dočasném přemístění pracovnic.
Chci poděkovat všem spoluobčanům za vzorný přístup k úklidu před
jejich domy a zahrádkami. Pro usnadnění prací jsme opět zorganizovali
svozový den nebezpečného odpadu a je znovuotevřeno stanoviště velkoobjemových kontejnerů (bližší informace na jiném místě HL). V případě velkého množství suti a stavebního odpadu je nutné tento odpad
uložit na sběrná místa tj. Modlany, Duchcov, Most. Tyto skládky Vám
nechají přistavit kontejnery na odvoz.
Jan Zelenka, starosta

XVI. ROČNÍK

Vážení spoluobčané, prosím Vás o vyplnění „Dotazníku spokojenosti“,
který je přiložen v Hrobských listech. Je v něm 21 jednoduchých otázek,
které nám pomohou zmapovat základní potřeby a údaje o respondentech. Jedná se o první krok ke zpracování našeho Plánu strategického
rozvoje.
Vyplněný dotazník prosím můžete odevzdat na radnici, nebo na hrobské poště. Přeji Vám hezký den a děkuji Vám za pomoc při zpracování
plánu a s jakýmikoli připomínkami, či dotazy se na mě můžete s důvěrou
obrátit.
Michael Holý, místostarosta

Předškoláci u zápisu - v září jim to začne
V pátek 7. února proběhl také na naší škole zápis dětí do 1. třídy na
školní rok 2014/15. Zapsat se přišlo 39 dětí – 20 chlapců a 19 děvčátek.
Děti musely prokázat základní dovednosti, kterými by měl být vybaven
každý správný předškolák (např. umět napočítat do 10, znát geometrické tvary, vědět, která ruka je pravá atd.). Většinu věcí děti naprosto
bezpečně znaly. Přesto mohla tréma udělat svoje. Také z toho důvodu
byla letos u zápisu přítomna paní učitelka Jana Šaurová z MŠ Hrob. Byla
tady mimo jiné, aby děti podpořila nebo popřípadě uklidnila, že se to
vše učily ve školce, a že tedy odpověď určitě dobře znají. Někomu se
trému podařilo ovládnout během prvních minut, u některých dětí se
nedostavila vůbec. Děti se také pochlubily, jak dobře se v mateřské škole na školu připravují. A tak (pokud byl jen trochu čas), měly některé
paní učitelky možnost prohlédnout si krásná portfolia plná pěkných doplňovaček, pracovních listů a někde už i jedniček.
Pro děti i jejich rodiče byl páteční zápis významným dnem. Všem to
moc slušelo – podívejte se na několik fotografií v galerii. Mimochodem!
Letošní fotodokumentaci pořídila žákyně 9. třídy Tereza Jarošová. Posuďte, jak se jí fotografie povedly. Poděkování patří nejen jí, ale i ostat-

Strategický plán rozvoje města
Vážení spoluobčané, chci Vás seznámit s potřebou našeho města vytvořit Strategický plán rozvoje města (SPR). Zjednodušeně - tento plán
písemnou formou vyjadřuje záměry, potřeby, přání a plány města a jeho
občanů co udělat v budoucnosti v našem městě. Nyní pár učených frází:
- SPR je základním dokumentem samosprávných orgánů obce pro koordinaci rozvoje svého územního obvodu, pomáhá mobilizovat místní
kapacitu a místní zdroje pro cíleně orientovaný ekonomický a sociální rozvoj, definuje prioritní potřeby rozvoje obce a příslušné finanční
potřeby pro jejich realizaci a umožňuje místním činitelům kontrolovat
budoucí ekonomický a sociální rozvoj obce.
- SPR je dokumentem koncepčního plánování ekonomického a sociálního rozvoje obce. V rámci strategického plánování jsou analyzovány
současné problémy obce a navrhována opatření k jejich řešení. Plán se
může týkat různých oblastí života v obci, např. bydlení, infrastruktury,
trhu práce a zaměstnanosti, ekonomiky a podnikání, sociálních služeb,
kulturního a sportovního vyžití, volnočasových aktivit, životního prostředí, vzdělávání apod.
- SPR je součástí strategicko-taktické a realizační fáze rozvoje obce.
Hlavním cílem zpracování SPR je navrhnout pro stanovené období strategického plánu promyšlenou množinu opatření na podporu ekonomického a sociálního rozvoje obce realizovatelnou dostupnými finančními
zdroji (včetně zdrojů EU).
Z výše uvedeného vyplývá, že tento dokument budeme také přikládat k
žádostem o dotace (nyní se jedná například o rozšíření dětského hřiště
a doplnění cvičebních prvků pro seniory). Tento dokument je tzv. „živý“,
což znamená, že splněné cíle z něho budou vypadávat a nové cíle budou
přibývat.

Foto: Tereza Jarošová
ním děvčatům, které také letos při organizaci zápisu pomáhaly a bez
nichž bychom vše určitě tak dobře nezvládli – Petře Studecké, Jarce Tvrzové a Míše Hofmanové, Lence Vujtové a Tereze Skořepové. Všem, kteří
se na přípravě, ale i průběhu zápisu podíleli, bych chtěla touto cestou
moc poděkovat.
Mgr. Alena Krížová, ředitelka školy

Město Hrob pořádá veřejnou sbírku na opravu evangelického kostela
Vzkříšení. Číslo účtu pro zasílání příspěvků 247 909 005/0300
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Naši jubilanti
BŘEZEN

Bártová Věra
Machačová Ludmila
Hvězda Jaroslav
Pekařová Anna
Čermák Slavomil

Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Mlýny

70 let
70 let
80 let
70 let
85 let

Hrob
Verneřice
Křižanov
Hrob

70 let
70 let
81 let
84 let

DUBEN

Rašovská Vlasta
Gerhard Milan
Szczygielová Božena
Langerová Anna

Hrobské střípky
Na přelomu roku proběhla v našem městě petice Za záchranu
pošt na venkově. Akci organizovalo Sdružení místních samospráv a
občané tak měli možnost vyjádřit
svůj postoj k zachování, či rušení pošt, které se v budoucnosti
neodkladně připravuje. O rušení
pošt všichni víme z televize, či
tisku. Doufám, že v našem městě zrušení pošty nehrozí. Děkuji
všem podepsaným občanům za
jejich postoj. I když nám Sdružení
místních samospráv na podepsání petice dalo velmi málo času, i
tak petiční archy stihlo podepsat
156 občanů. V celé naší republice
se podařilo nashromáždit více než
75.000 podpisů a bývalý premiér
Rusnok zastavil projednávání návrhu na stanovení minimálního
počtu pošt na 2.100. Samozřejmě
s novou vládou nastane nové projednávání návrhu, takže hrozba
neustále trvá.

…

V pátek 3. ledna jsem byl podat
trestní oznámení ve věci krádeže vánočního osvětlení. Někdy v
době mezi 1. a 2. lednem letošního roku neznámý zloděj ukradl z
našeho vánočního stromu, který
byl nazdoben před evangelickým
kostelem, kompletní vánoční
osvětlení. Jedná se o 8 ks girland
v celkové hodnotě 12.930,- Kč.
Nikdo si ničeho podezřelého nevšiml, ani nic neviděl. Policie tuto
událost šetří a zloději po dopadení hrozí trest odnětí svobody v
délce až 1 rok. Doufejme, že se ho
podaří chytit. Smutné ovšem na
celé věci je to, že před kostelem
už vánoční stromek svítit nebude.
(mh)

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané, jak možná už
víte, celonárodní Tříkrálová sbírka vynesla letos přes 82 milionů
Kč. Do této celkové sumy jsme
my, hrobští přispěli částkou 9 548
Kč. Žasnu nad tím, že každý rok se

najdou ochotní žáci naší základní
školy jako dobrovolníci (někteří byli již počtvrté). Je tomu tak i
proto, že rodiče a jejich učitelé i s
vedením školy pozitivně nahlížejí
na tuto charitativní akci. Tímto
bych chtěl všem zainteresovaným
úpřimně poděkovat. Bez Vás občanů - dárců by se oněch 9 548,Kč nevybralo. Děkovali jsme Vám
a ještě jednou přijměte poděkování touto písemnou formou. Dva
dny, letos s hezkým počasím koledovali Erika Fedáková, Kateřina
Fauová a Martin Fedák. Milí žáci,
moc a moc Vám ještě jednou taky
Děkuji. Budeme-li živí a zdraví, těšíme se na příští ročník.
Štefan Pilarčík

Výzva
V loňském prázdninovém vydání
Hrobských listů jsem psal o Dětském dnu v Hrobě, který se konal
v pátek 14. června. Psal jsem tam
i o negativních reakcích rodičů a
prarodičů. Upřímně jsem všechny vyzýval k tomu, aby pomohli
zorganizovat Dětský den tak, aby
se líbil dětem i dospělým. Za celých osm měsíců se nikdo neozval,
nikdo nepřišel s žádným nápadem, nikdo nenabídl pomoc. Ani
z řad stěžovatelů a nespokojenců.
Vždyť stěžovat si a kritizovat je
tak snadné, že ? Těžší ale je něco
udělat a opustit svojí ulitu a pohodlnost. Vím, že nejsou všichni takoví. Konání Dětského dne (nejen)
pro naše hrobské děti se blíží, proto opět volám: „Kdo nám pomůže, kdo něco vymyslí“ ? Jsem Vám
všem upřímně k dispozici.
Michael Holý, místostarosta

Bál dětského dne
V sobotu 15. února se v sále restaurace Koruna konal již 10.
ročník Bálu dětského dne pro
dospělé. V zaplněném sále se na
soukromé akci pěkně bavilo 140
pozvaných hostů. K dobré zábavě a k tanci přispěla nám dobře
známá skupina Basic (Pavel a Ája),
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která hrála až do čtvrt na tři ráno,
poté následovalo disco s DJ Karlem. Vše začalo ve 20 hodin a to
nám jako již tradičně předtančily
hrobské sokoličky pod vedením
paní Pavlíny Sýkorové. Ve 22.30
nastoupili travesťáci a předvedli
se v nejlepším světle. V tombole
bylo 230 cen a každý lístek vyhrával, navíc se o půlnoci losovalo
dalších 6 hodnotných cen, kdy
první cenu - sud piva vyhrál Božský Pepe (bohužel nemůžu uvést
jeho pravé jméno, ale všichni
doufám víte o koho jde). Srdečně
a upřímně děkuji jménem svým,
týmu organizátorů, ale i jménem
všech hostů všem sponzorům,
kteří nám umožnili svými dary
bál uspořádat a doufám v jejich
přízeň i v době budoucí. Seznam
sponzorů Vám nabízíme na jiném
místě v Hrobských listech. Z výtěžku bálu putuje do školní keramické dílny 1210,-Kč, do veřejné
sbírky na opravu hrobského evangelického kostela taktéž 1210,-Kč
a po 1000,-Kč bude příspěvek na
pořádání dětských dnů v Hrobě
a Přestanově. Fotky z bálu můžete též shlédnout na naší hrobské
internetové televizi RasTV. Za organizátory
Michael Holý

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany na termíny plateb z pronájmu pozemků a
místních poplatků:
platba za pronájem pozemku:
(termín byl do 31.01.2014)
platba místního poplatku za psa:
(termín je do 31.03.2014)
Poplatek za jednoho psa je 200,Kč, za každého dalšího 300,- Kč )
platba místního poplatku za svoz
odpadu:
(termín je do 30.06.2014)
Poplatek na jednu osobu za kalendářní rok činí 350,- Kč. Nebude-li
poplatek zaplacen včas, bude zvýšen.
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
19-1060451369/0800

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.

Prodám dveře vchodové
plastové a okna, bílé a
zlatý dub. Dále plechové
dveře do stávající zárubně a kompletní oplocení
- bránu, branku a pletivo.
Nové z neuskutečněné
stavby. Dopravu zajistím.
Telefon: 777 106 709

Poděkování
Děkuji Svazu důchodců, Sboru pro
občanské záležitosti a všem, kteří
mi přišli blahopřát, za květiny a
dárky k mým 90. narozeninám.
Miroslava Mastná
Děkuji Městskému úřadu Hrob a
Sboru pro občanské záležitosti za
blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Pavel Puchmeltr

Vzpomínka
Dne 9. března 2014 vzpomeneme
druhé výročí úmrtí pana Josefa
Aišmana z Mlýnů.
manželka Hana Aišmanová
a syn Josef Aišman

Jednání ZM
Příští pravidelné zasedání městského zastupitelstva se uskuteční
ve středu 16. dubna od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ (na
prodejnou Barvy-laky).

Další vydání
Příští Hrobské listy vyjdou v týdnu
od 5. května. Uzávěrka materiálů
od externích příspěvatelů je v
pátek 25. dubna.

Městský úřad Hrob

VS psi 1341
VS odpady 1340
VS pozemky 21313639

Úřední hodiny:

Do zprávy pro příjemce je nutné
uvádět za koho platbu provádíte,
jinak se špatně platba identifikuje, pokud si zavoláte na MěÚ
Hrob, sdělíme Vám VS pro konkrétní osobu
- složenkou (k dostání na MěÚ)
(mw)

PO + ST 8.00 - 11.00
12.00 - 17.00
telefon a fax: 417 875 027
email: info@mestohrob.cz
www.mestohrob.cz
tel. starosta – 724 508 850
tel. místostarosta – 725 061 242
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Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Hrob
pro rok 2014
Město Hrob vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu
rozvoje bydlení. Půjčka je určena na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu na území města Hrob. Jedná se o účelovou půjčku, která
může být použita na následující stavební úpravy či práce:
- obnova střechy a střešní rekonstrukce starší 10 let včetně oplechování
a plochých střech,
- obnova fasády domu staršího 10 let včetně oplechování, zateplení obvodového pláště,
- výměna stávajících oken a dveří,

HROBSKÉ LISTY

Vážení rodiče, toto je hřiště pro Vaše děti, tak si ho chraňme a hlídejme
! V případě problémů neváhejte volat naší městskou policii !
(mh)

Vítání jara 2014
Rád bych vám avizoval brzké konání oblíbené hrobské akce Vítání jara,
která se bude konat v sobotu 29. března. Jedná se o - pro nás již tradiční
- akci, kdy městem táhne průvod maškar vedený koňským povozem, na
kterém hraje hudba. Průvod na sousedských zastávkách zpívá a ochutnává různé dobroty. Součástí vítání jara jsou vepřové hody a maškarní
zábava pro děti i dospělé v místním hostinci Koruna. Přeji Vám hezký
„předjarní“ den.
Michael Holý, místostarosta

- přípojka plynu nebo elektrické energie pro přechod na ekologické vytápění včetně realizace v objektu,
- půdní vestavba pro získání nových bytových jednotek,
- modernizace bytových jednotek – vybudování sociálního zařízení v bytech, kde dosud není zřízeno,
- zřízení malé čističky odpadních vod ke stávajícímu domu včetně připojení na kanalizaci.
Pro každý účel je Pravidly stanovena horní hranice půjčky. Roční úrok
činí 3 %, doba splácení půjčky je dle účelu 3 až 5 let. Žadatelem o půjčku
může být pouze vlastník objektu k bydlení na území města Hrob. Žádost
je možné podat na městském úřadu do 1.4.2014 (tiskopis a podrobnější
informace jsou ke stažení na www.mestohrob.cz nebo k vyzvednutí na
MěÚ). O uzavření půjček rozhodne Zastupitelstvo města dne 16.4.2014.
S vybranými žadateli bude uzavřena smlouva o půjčce a smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti (z důvodu zajištění splacení půjčené
částky).
(tip)

Minulé ročníky akce Vítání jara si s chutí užili občané všech věkových
Foto: Pavel Szirotný
kategorií.

Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“

Kontejnerové stání u hřbitova znovu otvírá

Na svém veřejném zasedání ve středu 26. února hrobští zastupitelé
odsouhlasili, že se Město Hrob připojí k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice dne 10. března
2014. K této kampani se též vyvěšením vlajky připojí naše základní škola. Jsem rád, že naše město tímto aktem podpoří snahu utiskovaných
národů na sebeurčení a boj o lidská práva.
Krátce z historie: „V roce 1950 vtrhla do Tibetu čínská vojska a porazila
tibetskou armádu. V roce 1959 uprchl dalajlama do Indie a v Tibetu
vypuklo povstání proti čínské politice a represím proti Tibeťanům v jejich vlastní zemi. Letošního 10. března si připomínáme 55. výročí tohoto
povstání. Při povstání zemřelo 80 tisíc Tibeťanů a v následujících letech
více než milion ve vězeních, pracovních táborech, v důsledku hladomoru. Tibeťané nemohou používat své státní symboly (vlajku, znak), dochází k diskriminaci tibetského jazyka (na úřadech, v nemocnicích, ve
školách je úředním, či vyučovacím jazykem čínština), dochází k cenzuře
sdělovacích prostředků a internetu.“
Michael Holý, místostarosta

Od úterý 11. března bude opět otevřeno stanoviště kontejnerů u hřbitova. Otevírací doba: ÚTERÝ - PÁTEK 9.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00,
SOBOTA 9.00 - 11.30 a 12.30 - 14.00. Na tomto místě můžou občané
Hrobu odložit do kontejnerů odpad, který se jim nevejde do popelnic
anebo do kontejnerů na separovaný odpad. Všichni musí dbát pokynů
obsluhy, která jim sdělí do kterého z pěti kontejnerů odpad odloží.
(mh)

Jarní svoz nebezpečného odpadu
Město Hrob opět chystá svoz nebezpečného odpadu, který se tentokrát
uskuteční v sobotu 12. dubna. Sběrná stanoviště budou na kontejnerovém stání u hřbitova, ve Verneřicích u telefonní budky a v Křižanově
u kapličky. Odpad, který bude od občanů odebírán, je opět stejný jako
při minulých svozech (poslední svoz byl v sobotu 9. listopadu loňského
roku) Přesné informace i s časovými údaji budou uvedeny na letáčcích,
vyvěšených na území města. Takže nezapomeňte Svoz nebezpečného
odpadu bude v sobotu 12. dubna 2014 !
Michael Holý, místostarosta

Dětské hřiště otevřeno
S radostí vám oznamuji, že díky příznivým klimatickým podmínkám
jsme již mohli znovu otevřít dětské hřiště u městského úřadu. Otevírací
doba je od rána do odpoledne a to v letním období 8 - 20 hodin, v
zimním období 9 - 16 hodin. Dětské hřiště bude uzavřeno pokud budou
atrakce mokré, namrzlé, poškozené, nebo jinak nebezpečné Vašim dětem. Žádám vás, nepouštějte na dětské hřiště psy, nekuřte zde, nerozdělávejte ohně, nepijte zde alkohol, ani hřiště neznečišťujte a neničte.

Prodám byt 1+kk
- přízemní byt 27 m2
- komora a sklep
- ulice Rybniční
- družstevní vlastnictví
- cena jen 115.000 Kč
- rychlé jednání výhodou
Kontakt: dita.svarcova@gmail.com
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Změna systému svozu komunálního odpadu
Vážení spoluobčané,
koncem loňského roku provedli zaměstnanci městského úřadu
inventarizaci popelnic přistavených u jednotlivých domů v našem městě. Samolepkou se znakem města Hrob byly označeny
nádoby, které jsou vyváženy na základě uzavřené smlouvy s firmou Marius Pedersen a.s..
Protože se každoročně zvyšují náklady za odvoz a likvidaci
odpadů, snažili jsme se nalézt způsob, jak tyto náklady snížit.
Zastupitelé města na svém jednání rozhodli, že podpoříme třídění, upravíme počet nádob a frekvenci svozu odpadu. Výměny,
přistavení a odebrání popelnic bude zajišťovat firma Marius Pedersen a.s. ve spolupráci s místním městským úřadem - odborem místního hospodářství, a to od 1.6.2014. Všechny potřebné
informace Vám budou s předstihem sděleny prostřednictvím
letáku.

Vzhledem k tomu, že třídění je podporováno státem, doufám, že
tyto kroky pomohou zvýšit množství vytříděného odpadu. Čím
více papíru, plastu a skla vytřídíme, tím větší bude zpětný finanční příspěvek od EKO-KOMu, a tím nižší celkové náklady města
na odpadové hospodářství. Doposud jsou náklady na likvidaci
komunálního odpadu přibližně dvakrát vyšší než poplatky vybrané od občanů. Intenzivním tříděním se tedy sníží náklady, což
může pozitivně ovlivnit výši poplatku pro občana, případně ho
do budoucna úplně zrušit.
Věřím, že tento záměr bude podporován, a proto Vám již předem děkuji.
Jan Zelenka, starosta

A jaké změny Vás tedy čekají?
• Počet popelnic u jednotlivých domů bude upraven dle počtu
trvale hlášených osob (poplatníků) – 120 l nádoba/ 4 osoby, v
případě vyššího počtu osob budou přistavovány popelnice o větším objemu
• Navíc budou přistavovány modrožluté popelnice o objemu 260
l, které jsou určené k uložení vytříděného papíru a plastu. Pro
objekty, kde tyto nádoby nebude možné nebo efektivní umístit,
budou nadále sloužit kontejnery na stávajících stanovištích.
• Frekvence svozu bude upravena na 14ti denní, příp. kombinovaný (tzn. pro ty, kteří topí tuhými palivy, v zimě týdenní)

Ilustrační foto: Pavel Szirotný
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Zveme vás ...
Stejně jako vloni vás upozorňujeme a srdečně zveme na akce, které
vás čekají a neminou v 1. pololetí letošního roku
Vítání jara - sobota 29. března
Pálení čarodějnic - středa 30. dubna
Sportovní odpoledne - nejspíš pátek 30. května
Hrobské slavnosti - sobota 21. června
(mh)

Povinnosti majitele psa
Majitel psa je mimo jiné povinen uklidit po svém psovi exkrementy.
Tato činnost by neměla být slušností, ale samozřejmostí. Přitom psí exkrementy představují riziko z hlediska epidemiologického a velmi nebezpečné mohou být v případě, že s nimi přijdou do styku děti.
Při nesplnění povinnosti úklidu, hrozí majiteli v blokovém řízení pokuta 1 000,- Kč na místě nebo 2 000,- KČ ve správním řízení.
Tuto povinnost vám připomínáme z toho důvodu, že nastává zimní období, kdy ve sněhu hovínka vašeho miláčka nebudou vidět. Každoročně
na jaře přichází na radnici nespočet stížností na tento nepořádek. Také
z tohoto důvodu bude mít městská policie za úkol zvýšený dohled nad
tímto nešvarem a postihování hříšníků.
Jan Zelenka, starosta města

Internetová televize
Městský úřad Hrob zřídil další
informační kanál, pomocí kterého chce co nejvíce informovat
občany o svých aktivitách i o dalším dění ve městě. Po tradičních
Hrobských listech a webových
stránkách máme nyní vlastní internetovou televizi RasTV. Ta samozřejmě slouží k prezentování
obrazových materiálů - fotografií
a také krátkých videí. Již v současné době jsou zde ke shlédnutí první materiály a další budou
postupně přibývat. Jak se na internetovou televizi dostanete ?
Možnosti jsou dvě. Na webových
stránkách města je tlačítko, které
vás přímo přesměruje. Nebo si do
svého internetového prohlížeče
můžete přímo zadat adresu internetové televize:

www.rastv.cz/567558-hrob
(mh)

Cena inzerce v HL
celá strana ..... 1 128,- Kč
1/2 strany .......... 564,- Kč
1/4 strany .......... 282,- Kč
V případě volby menšího
formátu než A4 nebo formátu nepravidelného činí
cena 1,82 Kč za cm2 inzertní plochy. Inzerát není
možné umístit na titulní
stranu novin. Ceny jsou
včetně DPH.
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BÁL DĚTSKÉHO DNE 2014 – 10. ROČNÍK
Upřímně děkujeme všem milým sponzorům, kteří se zapojili do Bálu
dětského dne: Jana CULKOVÁ - BUDVAR s.p. ČESKÉ BUDĚJOVICE, MUDr.
Vlasta SEDLÁKOVÁ - ordinace HROB, Marie KREISINGEROVÁ - POTRAVINY U JANŠTŮ HROB, Ivana a Jan TAYLOR - občané KŘIŽANOVA, Martin a
Marcel ZELENKOVI - MENUEXPRESS TEPLICE, Dagmar RADILOVÁ - KVĚTINY HROB, Stanislava MAREŠOVÁ - občanka HROBU, Lenka SEHNALOVÁ - občanka HROBU, Zuzana KOSOVÁ - občanka HROBU, Jana LINHARTOVÁ - BARVY LAKY HROB, Pavlína PLECITÁ - UL COLOR ÚSTÍ NAD
LABEM, Líba HOLEČKOVÁ - občanka HROBU, Eva ŠTARKOVÁ - SEBATEX
KOŠŤANY, Mgr.Leona ŠTĚPKOVÁ - Lékárna Medea HROB, Michael a Jeannette STÖBER - ZÁPADNÍ NĚMECKO, Evžen TÖLZER - elektrikář HROB,
Jiří SEHNAL - SANACE POŽÁRNÍ OCHRANA PRAHA, anonymní dárce INTERSNACK a.s. PRAHA, Radek RILKE - švec HROB, Václav SVOJTKA
- PNEUSERVIS HROB, Ingrid KOŘÍNKOVÁ - občanka HROBU, Tomáš BOROVIČKA - truhlář HROB, Vratislav JINDRA - truhlář HROB, Vlasta VOKÁČOVÁ - švadlena HROB, Petra BALDOVÁ - pekárna Mikula TURNOV,
Rudolf NEBESKÝ - autoopravna HROB, Bc.Ladislava HAMROVÁ - dotace
DUBÍ, Tomáš BAUMRUK - JIP MOST, Ing.Michaela MASOPUSTOVÁ - finFOCUS TEPLICE, Lukáš BUDAJ - LUKDA TRANS s.r.o. TEPLICE, Jaroslav
VACEK - Trnovanka Vaka TEPLICE, Bohumil HOLÝ - řeznictví HROB, Jaroslav TICHÝ - PODLAHY TICHÝ TEPLICE, Tomáš HOUDEK- RESTAURACE KOURUNA HROB, Martina a Karel ČAPOUNOVI - SPACE & PROFIT
PRAHA, Jiří ČAPEK - IZOMAT ÚSTÍ NAD LABEM, Martin ŽIKLA a Zdeněk
PATERA - RM ENERGO PRAHA, Michael HOLÝ - NÁPOJKA HROB.

Proměna „Hradcáku“
Jak jste si jistě všimli, došlo k veliké proměně rybníčku "Hradcák".
Město oslovili rybáři a jejich
mládežnický kroužek, který začal

fungovat v našem městě, zdali by
něco nešlo udělat s Hradcákem
tak, aby zde mohli provozovat svůj
rybářský kroužek.
Protože v tomto místě se neustále zdržovaly živly a ničily okolí
a rušily obecní klid, dospěláci
vychytávali rybičky, které si sem
děti daly, Rada města rozhodla, že
okolí zmíněného rybníčku vyčistíme, staré stromy a keře vykácíme
a celou parcelu oplotíme.
Samozřejmě za pomoci mladých
rybářů, kteří se hlavně podíleli na
úklidu.
Po těchto pracech bude "hradcák pronajmut MO ČRS Duchcov
rybářskému kroužku Hrob. Sami
můžete vidět, jak vše prokouklo,
jak je vše čisté, upravené. Jen ještě čekáme na ten plot a děti můžou začít v klidu chytat.
(mh)
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Naši senioři
Sotva začal nový rok, činnost našich seniorů je v plném proudu. V
klubu seniorek se již začalo s výrobou dárků ke „Dni matek“.
V lednu se uskutečnila přednáška o zdravotnických pomůckách
a potřebách, které bylo možno
zakoupit, případně objednat u
zaměstnanců osecké prodejny
„Zdravotnické potřeby, kteří akci
prezentovali. Přednášky se zúčastnilo 42 občanů našeho města.
Někteří si nabízené produkty zakoupili, jiní s příslibem následného dodání objednali.
Další akcí v tomto měsíci se konal v restauraci „Koruna“ tradiční
„Ples seniorů“. Nechyběla bohatá
tombola, o kterou se zasloužili
naši členové a pravidelní sponzoři, kterým touto cestou děkujeme.
K tanci a poslechu nám hrála hu-
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dební skupina“ DUO-ECHO“ pánů
Macka a Pichrta. Věříme, že se
ples všem zúčastněným líbil.
V měsíci únoru jsme k besedě
pozvali hrobské dobrovolné hasiče. Pan Karel Hirsch st., se dvěma
členy požárního družstva – Karlem
Hirschem ml. a Karlem Pavlasem
ml., seznámili přítomné s protipožární prevencí . Ukázali nám svoji
výzbroj a výstroj. Na toto vybavení získali značnou část prostředků
za dobrovolnou pomoc při záplavách. Překvapilo nás, na jaké
úrovni toto vybavení mají.
Neméně zajímavou částí besedy
bylo promítání filmů, na kterých
jsou zachyceny skutečné zásahy
při požárech a záplavách a různá
náročná cvičení včetně zajištění
první pomoci.
Za kvalitně připravenou besedu
touto cestou chlapcům děkujeme.
(hš)

Očima čtenáře
„Včera mi bylo sedmnáct“, je část
textu jedné písničky. A samozřejmě po sedmnáctém roku přibude další rok a oné dívence bude
osmnáct. Jak ten čas letí. Možná,
že se to bude zdát divné, ale na
jednom plese v Hrobu se slavila
„osmnáctka“ skutečně. A byl to
osmnáctý ples seniorů. Klasika, „v
Koruně“ a prakticky do posledního místa zaplněný. Jsou městečka,
vesnice, kde se takové akce daří a
kde se úřady také seniorům věnují. Pokud si seniorů váží, tak podpora je naprostá samozřejmost.
Příkladný je výrok jedné starostky na přivítacím krátkém projevu
přítomným seniorům. „ Kdybyste
tady nebyli vy, tak bych tady nebyla ani já“. A totéž platí nejenom
o Hrobech. Kde by jsme všichni
byli, kdyby jich nebylo? Protože
hrobský městský úřad podobné
aktivity podporuje, tak pochopitelně pracuje i „klub seniorů“. A
pokud pracuje klub seniorů, tak je
to také nemalou zásluhou vedoucí představitelkou klubu a zapálených nadšenců kolem ní. Vraťme
se k plesu. Sál byl dobře připraven, obsluha příjemná, hudba
„ECHO DUO“, kterou vlastní pan
Macek. A „Macek“ to už je také
materiál pro kus historie. (Kolik
mu bylo, když začal muzicírovat?)
To, že skladby byly namíchány
pro vkus přítomným návštěvníkům asi zaslouží další hvězdičku.
A zajímavá byla i tombola. Mimo
to, že ceny byly velice rozmanité,
tak každý los vyhrával a obnos za
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los se prakticky vrátil. Ceny byly
mimochodem velice pěkné. Bylo
to zásluhou dvanácti sponzorů,
kteří se na tombole podíleli. Opět
důvod k podivu. Prostě spokojenost na všech stranách. A nebylo
by slušné se nezmínit o tom, že
na hrobské plesy seniorů chodí i z
jiných okolních vesnic. To je právě
zajímavé, že někde se plesy netěší
zvláštní oblibě. V „ Koruně“ byla
po celou dobu zábavy, příjemná
atmosféra, slušná obsluha, dobrá
hudba, a pak!!! Byl to ples seniorů. Jak je nám všem známo, tak
před lety jsme se potkávali u sportovního doktora. Plni síly, nadšení
a všech těch radostí, které nám
tehdejší věk dával. Bohužel teď se
scházíme buď v Penny, nebo u úplně jiného lékaře a z jiných daleko
nepříjemnějších důvodů. A takový
ples nám dává možnost pro příjemné setkání s našimi vrstevníky.
A na něm najednou zjišťujeme,
kdy jsme se vlastně viděli naposled a jak velice dobře vypadáme.
Opět, jak ten čas letí. A s tím už
nic neuděláme. Nevadí, utřeme si
slzičku a budeme těšit na další devatenáctý ples seniorů. Samozřejmě poděkujeme starostovi Janu
Zelenkovi za podporu, seniorům
za soudržnost a elán, který do takových akcí dávají. A také poklonu
skupině pořádajících a paní Věře
Folkertové, mimochodem „šéfce“
klubu seniorů. Komu čest, tomu
čest a hodně zdaru do dalších akcí
a můžeme si dopředu zpívat „včera mi bylo osmnáct“.
Miroslav Smutný, Háj u Duchcova
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Hrobské zpěvačky „vyplenily“
Duchcovský skřivánek

Autodoprava Karel Hofmann

Kulturní centrum Duchcov pořádalo již 13. ročník dětské pěvecké soutěže Duchcovský skřivánek. Soutěž proběhla 22. ledna v tamním kulturním domě. Z naší školy se soutěžního klání zúčastnily tyto žákyně
– Marie Hovorková (2. třída), Natálie Kozáková a Zuzana Nedbálková
(obě 6. třída), Tereza Skořepová (8. třída) a Tereza Jarošová (9. třída). A
výsledek ? Více než dobrý !
Ve II. kategorii sólového zpěvu se Maruška Hovorková umístila na 2.
místě. Naše nejmladší zpěvačka byla přitom na takové soutěži poprvé.
Zabodovala nejen pěkným a čistým zpěvem, ale i vlastním rytmickým
doprovodem. Natálka Kozáková a Zuzana Nedbálková nezůstaly pozadu
a ve IV. Kategorii (6.-9. třída) získaly diplomy za 2. a 3. místo v sólovém
zpěvu. Dívky byly plně vytížené, neboť všechny čtyři starší umí zazpívat
dvojhlasně. V dvojhlasu byly první obě Terezy – Skořepová a Jarošová.
Druhé duo Kozáková a Nedbálková získaly 2. druhé místo. Další dua nebyla přihlášena, takže naše dvojice vlastně soutěžily jen mezi sebou.
Podle propozic soutěže se z 1. a 2. místa postupuje výš, a tak se naše
čtyři starší dívky představily ještě jednou v krajském kole. To se konalo
20. února v Děčíně. Porota v Děčíně, složená z renomovaných hudebních znalců, byla přísná a konkurence opravdu veliká. Přes velkou snahu
se děvčatům nepodařilo na pomyslné stupně vítězů dostat. Přesto jim
za výbornou reprezentaci naší školy i města děkujeme a držíme palce
v dalších soutěžních kláních. Za laskavé poskytnutí fotografií z průběhu duchcovské soutěže děkujeme teplickému fotografovi panu Josefu
Pospíšilovi.
Jindra Salátová, vedoucí souboru Barborka

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.

Karneval ve školní družině

Paní Jindra Salátová se svými úspěšnými svěřenkyněmi.
Foto: Josef Pospíšil

„Ty dnešní děti nic nebaví ...!“
Takto si mnozí z nás postesknou, když vidí, co dokáží některé děti „vytvořit“ ve volném čase. Ale není to tak zlé - máme i děti moc šikovné.
Právě v únoru se jim moc dařilo. Ve dnech 18. 2. a 20. 2. reprezentovaly děti z druhého stupně ZŠ naši školu na okresních kolech olympiád v
zeměpise a angličtině. Přestože nevyhrály, umístily se většinou kolem
půlky pomyslného řebříčku. A když uvážíme, že jsou to vlastně ti nejlepší ze všech škol v okrese, tak jsme moc rádi, že se naše děti v takové
konkurenci tak úplně neztratí. Zde jsou výsledky:

Předposlední den před jarními prázdninami využily děti ze školní družiny pro konání tradičniho karnevalu. Originální masky si děti vyrobily
samy a při samotném karnevalu i souvisejících soutěžích a hrách se také
všichni dobře bavili.
Více fotografií z karnevalu si můžete prohlédnout na webových stránkách školy www.zshrob.cz, kde se dozvíte spoustu dalších informací o
činnosti a akcích naší školy.
Marie Szirotná, vychovatelka ŠD

zeměpisná olympiáda

-

6. třída - Ivana Šejblová
7. třída - Jakub Šafránek

Sanace propadlé louky

olympiáda v angl. jazyku

-

6. třída - Adéla Beranová
7. třída - Martin Majrych

V pondělí 21. října loňského roku se na louce pod tzv. finskými domky,
téměř až u lesa, propadla louka. Místní zemědělec před zimou mulčoval
louku a ta se i s traktorem propadla.

No, a úspěšný únor završily děti z 1. stupně na Dětské recitační soutěži
24. 2. v Regionální knihovně v Teplicích.
1. třída
1. třída
3. třída

-

Honzík Fencl
Terezka Růžičková
Kristýnka Šafránková

1. místo
3. místo
zvláštní ocenění

Všem zúčastněným moc gratulujeme, paní učitelkám, které děti připravovaly, velice děkujeme a oběma prvňáčkům budeme držet palce
v okresním kole.
Mgr. Alena Krížová, ředitelka školy

Propad souvisí s důlní činností. Díru hlobokou cca 4-5 metrů jsme
ohradili a označili cedulkami. A začalo zdlouhavé „papírování“. Vše jsme
nahlásili na Báňský úřad a na Ministerstvo životního prostředí. Ti vyslali
vyšetřovací komisi, která vše vyhodnotila a poté uznala náklady na sanaci propadu. Na konci této „úřední“ cesty je ukončení práce 5. března
letošního roku. Hurá. Sanační práce provedla firma Severní energetická
a.s. a vše stálo necelých 200 tisic korun. Náklady na sanaci nám budou
státem vráceny.
Michael Holý
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Vinotéka

1

Osek

Co nabízíme:

kvalitní stáčená sudová vína
kvalitní lahvová vína

HROBSKÉ LISTY

Jak jsme žili ...
Upozornujeme své čtenáře
na akce, pořádané v měsíci
československo-sovětského
přátelství v Hrobě a Nových
Verneřicích

Kde nás najdete:

6.11.55 - Náborový den (členství v SČSP, LKR, tisk)

Tyršova 522, Osek

7.11.55 - Hvězdicová štafeta do
Duchcova - sraz u MNV Hrob ve
13.50 hod.

vedle České spořítelny

doplňky k vínu

tel. 731 307 822

příznivé ceny

vinotekaosek@seznam.cz

POZOR - změna otevírací doby ! (PO-PÁ 11-17, SO 9-11)
Nabízíme:
- stáčená vína (5 druhů červených a 6 druhů bílých)
- lahvová vína
- dárkové krabičky
- mošty (jablečný s vlákninou, jablečný filtrovaný,
švestkový, hruškový s vlákninou, višňový, černý rybíz,
vinný mošt.
- medovinu

7.11.55 - Divadelní představení
pro občany německé národnosti - OB Hrob, 19 hodin
11.11.55 Přednáška „Velké
stavby komunismu“. Kulturní
dům 19.30 hodin, přednáší
prof. Machata.
12.11.55 Velká přehlídka odívání, spojená s taneční zábavou - pořád Výbor žen v Rudém
domě od 20 hodin, hraje Severák.
20.11.55 - Výstava sovětských
knih - LK s. Obrhel-Sokolovna v
19 hodin.
28.11.55 - Sčipačevova poezie
/beseda/ ČSM Hrob - začátek
v 19 hodin v Kulturním domě.

Lidové pranostiky
BŘEZEN
Jak je 1. března, takové bude celé
jaro.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Březnové slunce má krátké ruce.
Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v
červenci.
Nezapomeň nikdy na to, březnový
prach že je zlato.
O svatém Tomáši sníh bředne na
kaši (7.3.)
V zelené-li roucho březen se obleče, neúrodu za sebou povleče.
DUBEN
Prší-li na prvého dubna, bývá
mokrý máj.
Panská láska a dubnový sníh za
mnoho nestojí.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Duben chladný a deštivý - úroda
nás navštíví.

2.12.55 - Přednáška „Vedoucí
úloha SSSR v mírovém využití
atomové energie“. - Sokolovna
v 19 hodin.

Na mokrý duben - suchý červen.

9.12.55 - Přednáška „Mičurin
a jeho šlechtitelské methody Kulturní dům v 19 hodin.

Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po
něm.

(Zpravodaj MNV Hrob, 4. číslo,
listopad 1955)

Jasné počasí o Velikonocích - nastane léto o letnicích.

Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
Dubnový sníh rodí trávu.

NÁPOJKA
HROB

Střelná u Košťan, telefonický kontakt 603 810 793
Nově nabízíme:
Otevírací doba:

speciální víkendové menu
hotová jídla každý všední den
speciální piva
PO-ČT 10.30-22.00 hodin,
PÁ-SO 11.00-01.00
NE 11.00 - 22.00 hodin

Informce pravidelně aktualizovány na:
www.krcmaulesa.eu
www.facebook.com/restaurace.krcmaulesa
email: krcmaulesa@email.cz

(sponzor Bálu dětského dne pro dospělé, Městského
plesu, Plesu seniorů, Plesu fotbalistů, Drakiády, Závodu
psích spřežení, Vítání jara, Dětského dne)

Akce BŘEZEN - do vyprodání zásob
Pepsi-Cola plech 0,33 l
tyčinka Big corny
chipsy Bohemia + křupky zdarma !!!
pivo Bráník desítka 0,5 l sklo
pivo Březňák desítka 0,5 l sklo
pivo Zlatopramen 1,5 l PET
pivo Březňák 1,5 l PET

10,00 Kč
12,00 Kč
7,90 Kč
7,90 Kč
29,90 Kč
24,90 Kč

Dobrou chuť a “Na zdraví !” přeje Vaše Nápojka !!!

Informační zpravodaj HROBSKÉ LISTY vydává Městský úřad Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob. Evidováno pod značkou: MK ČR E
13088. Šéfredaktor: Pavel Szirotný (psz@tempus.cz). Digitální sazba pomocí Adobe InDesign CS6. Tiskne: Tiskárna Marhoul, Duchcov. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevrací. Redakce se vyhrazuje právo na redakční úpravu, případně zkrácení příspěvků od externích přispěvatelů. Náklad: 500 ks. Rozšiřováno zdarma.

Královské horní město Hrob
DOTAZNÍK

„Spokojenost občanů s kvalitou života ve městě“
Prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který slouží k průzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě Hrob. Výsledky šetření
budou zveřejněna a budou sloužit pro vedení města k identifikaci témat pro cílené investice za účelem zvyšování kvality a rozsahu poskytovaných
služeb a infrastruktury ve městě.
Dotazník prosím vhoďte do označených sběrných boxů na městském úřadě a nebo místní poště. Z následujících otázek prosím zaškrtněte („x“)
vhodnou odpověď (případně i více odpovědí, pokud je to možné) nebo u nich zapište počet bodů:
1. Respondent je:
a)
b)

d)
e)
f)

Muž
Žena

5. Jak jste celkově spokojen(a) s Vaším městem, kde žijete/pracujete?

2. Věková kategorie
a)
b)
c)
d)
e)

Nezaměstnaný/á
Podnikatel/ka
V domácnosti

a)
b)
c)
d)

Do 18 let
19-35 let
36-50 let
51-65let
Nad 66 let

Velmi spokojen / a
Spíše spokojen / a
Spíše nespokojen / a
Velmi nespokojen / a

6. Jak dlouho ve městě žijete?

3. V Hrobě
a)
b)
c)
d)

Pouze bydlím
Pouze chodím do práce / školy
Bydlím i chodím do práce / školy
Pouze tudy projíždím / jsem zde na návštěvě

4.

Jaké je Vaše zaměstnání?

a)
b)
c)

Zaměstnanec
Důchodce
Student /ka

a)
b)
c)

5 let a méně
6 – 10 let
11 a více let

7. V jaké lokalitě bydlíte?
a)
b)
c)
d)

Hrob
Mlýny
Verneřice
Křižanov

8. Vyjádřete prosím úroveň spokojenosti s následujícími tématy:
(doplňze prosím známky v rozsahu: 1 = vysoká x 5 = nízká)
DOSTUPNOST

KVALITA/SPOKOJENOST

Možnosti bydlení

TÉMATA

.....

.....

Sociální péče a služby

.....

.....

Vstřícnost a odbornost pracovníků městského úřadu

x

.....

Fungování svozu komunálního odpadu

x

.....

Městská policie

.....

.....

Kulturní program

.....

.....

Nabídka služeb a obchodů

.....

.....

Dětská hřiště

.....

.....

Počet parkovacích míst

x

.....

Péče o čistotu města a veřejnou zeleň

x

.....

Stav silnic

x

.....

Stav chodníků

x

.....

9. Jak jste spokojeni s možnostmi trávení volného času ve městě?
(doplňte prosím body v rozsahu:
1 plně spokojení x 5 absolutně nespokojeni)
Vzdělávací akce (besedy, přednášky apod.) ..…
Koncerty .....
Taneční plesy .....
Návštěva sportovní akce .....
Individuální sportování .....
Návštěva restaurace/klubu/baru .....
Cyklo/in-line stezky .....
Relaxace v parku/lesoparku .....

10. Jaké místo/budova / předmět se Vám ve městě nejméně líbí?
.................................................................................................................

Děkujeme za vyplnění dotazníku !

Královské horní město Hrob
11. Sledujete dění ve městě – v jaké formě?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Místní rozhlas, televize
Místní noviny ( Hrobské listy )
Webové stránky města
Úřední deska
Veřejná slyšení
Nezajímá mě to

12. Jak by mělo město postupovat podle Vašeho názoru proti neplatičům nájemného v obecních bytech?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vystěhovat dlužníky do holobytů
Vymáhat dluhy soudní cestou
Umožnit dlužníkům dluh odpracovat prostřednictvím veřejně
prospěšných prací
Odpouštět penále z dlužné částky v případě úhrady dluhu
Odpouštět dluhy
Nevím nedokážu posoudit

13. Které z následujících složek odpadu třídíte?
a)
b)
c)
d)
e)

PET láhve a jiné plastové obaly
Papír, kartony a jiné obaly podobného druhu
Sklo
Jiné odpady(léky, baterie apod.)
Netřídím

14. Proč netřídíte odpad? (pokud jste o odpověděli v předešlé otázce
za e))
a)
b)
c)

Nechce se mi
Nedostupné kontejnery (300 m a dále)
Nevím, proč bych to dělal/a

15. Zhodnoťte kvalitu životního prostředí
(doplňte prosím body v rozsahu: 1 vysoká kvalita x 5 vysoká)
Rozsah veřejných ploch (parků)
Úroveň péče o veřejné plochy
Čistota a vzhled místa, kde bydlím
Kvalita ovzduší
……..
Míra hlučnosti
……..

……..
……..
……..

16. Jaký prostředek nejčastěji používáte k dopravě?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Auto
Vlak
MHD
Dálkové autobusy
Kolo
Chodím všude pěšky

17. Jste spokojeni s autobusovými spoji?
(doplňte prosím známky v rozsahu:
1 spokojenost x 5 nespokojenost)
Z celkového pohledu .....
Dostupnost okolních menších obcí .....
Dostupnost Teplic .....
Nevyužívám autobusové dopravy .....
18. Co je důvodem výjezdu?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Práce
Škola
Trávení volného času (sport)
Kultura
Nákupy
Rodinné a přátelské vztahy
Jiné ………………………..

19. Jak je podle Vás ve městě bezpečno? Nebojím se ….
(doplňte prosím známky v rozsahu:
1 plně bezpečno x 5 vysoce nebezpečno)
Nechat bez dozoru otevřené okno .....
Být přes den doma s nezamknutými dveřmi .....
Chodit v noci po ulicích .....
Nechat jít samotné dítě ze/do školy .....
Ponechat dítě samotné na sportovišti/pískovišti .....
20. Co je největším problémem města?
(vyberte prosím 3 body)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Vysoká úroveň kriminality, vandalismu
Nedostatek možností trávení volného času
Absence rekreačních, zelených ploch ( parku, lesoparku )
Nedostatečná vybavenost obchody a službami
Vyšší četnost nebezpečných dopravních úseků
Nedostatečná nabídka sociálních služeb
(pečovatelská služba, dům pro seniory, …)
Vysoký podíl obtížně přizpůsobivých občanů
Jiné …………………………..

21. Co by se ve městě mělo rozhodně změnit?

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

V případě otázek nebo nejasností kontaktujte, prosím, odpovědnou osobu:

.....................................................................................

Michaela Holého
mobil: +420 725 061 242
email: mistostarosta@mestohrob.cz
KDE: Vyplněný dotazník vhoďte do uzamčeného boxu v přízemí radnice, nebo u přepážek na poště.
DO KDY: do pátku 21. března 2014

Děkujeme za vyplnění dotazníku !

