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ZDARMA

Starosti starosty
Tento článek nebude jako každý jiný, který jsem
psal do našich Hrobských listů - co je nového, co se
udělá, co se udělalo či plánuje.
Vše jednou končí. Končí volební období a tím naše
čtyřletá práce pro naše město. Nebudu bilancovat
co vše jsme udělali nebo vybudovali a to z důvodu
předvolební kampaně.
Musím ale naše spoluobčany ujistit, že k některým
změnám došlo, a to ve využívání dotací. Zde město
získalo 10 000 000,- Kč, další ve výši 24 000 000,- Kč
jsou rozpracované a na dalších se pracuje. Mimo to město získá investiční záměry a to kanalizace Mlýny, Verneřice, střed města a Křižanov,
dále opravu havarijního stavu vodovodu v Duchcovské ulici a uložení
elektrických kabelů do země na Mírovém náměstí a okolí. Tyto zmíněné
akce musí být uskutečněny do konce roku 2015. Ostatní změny počínaje vlakovým nádražím, Křižanovem, Mlýny, Verneřicemi a konče hřbitovem musí každý posoudit sám.
Závěrem chci poděkovat všem aktivním spoluobčanům a organizacím,
kteří pomáhali městu. Zároveň děkuji celému zastupitelstvu za přístup
k práci ve čtyřletém období při řešení všech úkolů a problémům spojených s výkonem zastupitele občana. Přeji novému vedení a zastupitelstvu hodně úspěchů v novém volebním období a pokračování v rozpracovaném záměru města.

XVI. ROČNÍK

První školní den
Začal nový školní rok a v pondělí 1. září přišlo do naší školy 33 nových
prvňáčků. Děti v doprovodu rodičů, babiček a dědečků se seznámily s
prostředím dvou tříd - 1. A a 1. B. Ve třídě 1.A pod vedením paní učitelky
Mgr. Zdeny Kuchařové usedlo v lavicích 16 žáků - 8 děvčat a 8 chlapců
a do 1. B přišlo 17 žáků - 10 děvčat a 7 chlapců, které si převzala paní
učitelka Mgr. Lenka Grundová. Celkem 7 prvnáčků do naší školy dojíždí
z okolních obcí. Ve vyzdobených třídách se dětem líbilo. Plnily zde jednoduché úkoly, které jim nedělaly žádné potíže. Většina dětí navštěvovala mateřskou školu, kde se mnoha dovednostem naučila. Odcházely s
pamětními listy a dárečky, ze kterých měly velkou radost. Mimochodem
- dvě první třídy má naše škola poprvé po dlouhých šestnácti letech !
Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnil rovněž starosta města
Jan Zelenka s matrikářkou Miroslavou Wolfovou, kteří novým školákům
předali pamětní listy a také praktické desky na písmena a číslice. Již tradičně obdrželi prvňáčci také ručně vyrobéné dárky od Svazu důchodců,
které jim předaly paní Věra Folkertová a Marie Němečková.
Všichni prvňáčkové projdou ohromnou změnou, která se dotkne celé
rodiny. Každý máme v sobě tu „svoji" první třídu a vzpomínky na ni více
či méně živé. Proto chci popřát budoucím prvňáčkům hodně úspěchů a
jejich rodičům mnoho trpělivosti.
Mgr. Zdena Kuchařová, třídní učitelka třídy 1.A

Jan Zelenka, starosta

Komunální volby
Letošní volby do zastupitelstev měst a obcí se uskuteční v pátek 10.
října a v sobotu 11. října 2014.
V našem městě se v letošních komunálních volbách uchází o přízeň
voličů sedm politických stran a volebních uskupení, tedy o dvě více než
před čtyřmi lety.
Stejně jako v předchozích volbách budou občané Hrobu hlasovat (dle
bydliště) ve třech volebních okrscích - objekt MŠ ve Verneřicích, objekt
I. stupně ZŠ v Teplické ulici a objekt II. ZŠ v Komenského ulici. Volby
začínají v pátek ve 14 hodin a hlasovat je možné až do 22 hodiny. V sobotu se pak volební místnosti otevřou v 8 hodin a volby končí úderem
14 hodiny.
(psz)

Foto: Pavel Szirotný

Město Hrob pořádá veřejnou sbírku na opravu evangelického kostela
Vzkříšení. Číslo účtu pro zasílání příspěvků 247 909 005/0300
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Na Tržním náměstí byla v létě dokončena rekonstrukce fasády domu čp.
20, tzv. „kachláku“. Zachovali jsme původní historickou fasádu a zrekonstruovali jí. Vyměnila se i okna, tak aby byla tvarem a rozměry co nejvíce
podobná těm z původní fasády. Bohužel, spodek fasády se již nepodařilo zachránit, takže jsme z ní alespoň použili původní kachličky na horní
části domu. Celá akce stála cca 250 tisíc Kč. Je to již druhý dům, kterému
byla takto zrekonstruována fasáda. Myslím si, že je správné uchovat takovéto historické připomínky pro budoucí generace, nyní dům doslova
„svítí“ a je ozdobou celého náměstí.

V rámci náběhu nového systému svozu odpadů v našem městě se také
přesouvala a měnila stanoviště kontejnerů na separovaný odpad. Od
hřbitova se stanoviště přesunulo před dům čp. 268 ke křižovatce s
Duchcovskou ulicí, kontejnery z točny autobusů putovaly zhruba doprostřed ulice U Radnice. Zcela nové stanoviště je v Duchcovské ulici
u domu čp. 216, také je dokončeno nové stání před Základní školou v
Komenského ulici, kam se přesunou kontejnery od Besedy a v nejbližších dnech se zrekonstruuje stání u školní jídelny na Tržním náměstí.
Tato stání jsou vybudována tak, aby co nejméně vadila svému okolí a v
příštím roce kolem nich chceme vystavět lehké dřevěné pergoly, které
necháme porůst nějakým druhem pnoucí se zeleně. Takže třiďme odpad - zelené, žluté a modré kontejnery čekají !
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Našemu městu byl v letošním
roce poskytnut finanční příspěvek
ve výši 31.120,- Kč na podporu
hospodaření v lesích. Byla provedena ochrana kultur proti buřeni
a ochrana kultur proti škodám
zvěří.
Na bránu našeho hřbitova byla
instalována nová deska s provozním řádem. Je zde výměnou za
starou, plechovou z roku 1992. Ta
byla již celá zrezivělá, nečitelná a
nedávno ze zdi úplně spadla. Nyní
jsou zde přehledně zveřejněny
základní body řádu, otvírací doba
atd. Celý provozní řád městského
hřbitova je též k dispozici na našich webových stránkách www.
mestohrob.cz. Doufejme, že nám
nová cedule dlouho vydrží.
Na našem hřbitově v těchto měsících probíhá velká akce (velká i
finančně). Bylo rozhodnuto o výměně dvířek u všech kolumbárií.
Stávající dvířka byla několika typů,
z různých druhů materiálů. Některá byla polorozbitá, nedala se
zavírat, protékala jimi voda. Výroba byla zadána firmě a osazování
provádíme vlastními silami. Byli
vybráni schopní pracovníci, kteří
postupně citlivě vyměňují stará
okénka za nová, vnitřky kolumbárií čistí, opravují a malují bílou
barvou. Sami se můžete přesvědčit na našem hřbitově, jak práce
postupují a jak se práce daří.
Vážení spoluobčané, v pátek 31.
října 2014 končí tříletá veřejná
sbírka na opravu evangelického
kostela Vzkříšení. Po uzavření
účtu budou vybrané peníze použity na opravu části střechy, což
je asi nejvíce ohrožená část kostela. Před kostel byla též postavena
celodřevěná informační cedule.
Jsou na ní dvojjazyčné informace o historii a též o současnosti
kostela (česky a německy), v podobném duchu jako na „zbořeništi“. Turisté i našinci tedy mohou
zhodnotit jak se dílo podařilo.
(mh)

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.

INSTALATÉRSTVÍ
topení - voda - plyn
Telefon: 777 106 709

ARNOŠT SEIDLER
elektromontážní a
elektroinstalační
práce
Telefon: 774 928 684

Poděkování
Děkuji Městskému úřadu Hrob a
Sboru pro občanské záležitosti za
blahopřání a milý dárek k mým
narozeninám.
Gerhard Vaněk

Další vydání
Vzhledem k blížícím se komunálním volbám vyjde další číslo
Hrobských listů bezprostředně po
konání ustavující schůze nového
městského zastupitelstva a zvolení městské rady, místostarosty
a starosty. Uzávěrka pro externí
příspěvky je v pátek 31. října
2014.
(psz)

V letních měsících byla dokončena rekonstrukce pomníku na odčinění
Bílé hory. Byl kompletně opraven podstavec tak, aby do něj nezatékalo
a udělány nové betonové desky. Nakonec byl Památník osazen novými
masivními žulovými deskami namísto starých, rozbitých a rozkradených.
Původní nabídka na rekonstrukci zněla 80 tisíc Kč. Po dlouhém hledání a
jednání jsme veškeré práce zvládli pořídit v ceně cca 25 tisíc Kč.
Jak jsme již psali v jednom z minulých vydáních Hrobských listů, město nakoupilo 15 nových betonových laviček. Tyto lavičky jsou bez opěradel, (tak jak si přáli někteří zastupitelé) aby na opěradlech neseděla naše „zlatá mládež“ a nohama nešpinila část k sezení. Určitě jste si
všimli, kde všude nové lavičky jsou. Cestou ke hřbitovu je 7 laviček, v
aleji k panelákům jsou 3 lavičky, na točně na zastávce 2 lavičky, v parku
ve Verneřicích 1 lavička a u kapliček v Křižanově a na Královské výšině
po jedné lavičce. Staré lavičky s opěradly jsme samozřejmě nevyhodili. Vykopali jsme je, rozebrali a ty které jsou schopné dalšího provozu
můžeme dále použít. Již jsme tři lavičky zabudovali u „Hradcáku“ tam,
kde fungují naši malí rybáři. Město jim opět vyšlo vstříc a zvelebilo jim
zdarma pronajatý prostor. Takže ať nám lavičky dlouhou dobu slouží.

Městská policie Hrob

Městský úřad Hrob
Úřední hodiny:

Jednání ZM
Příští pravidelné zasedání městského zastupitelstva se uskuteční
ve středu 17. září od 17.30 hodin
v zasedací místnosti MěÚ (nad
prodejnou Barvy-laky).

PO + ST 8.00 - 11.00
12.00 - 17.00
fax: 417 875 027
email: info@mestohrob.cz
www.mestohrob.cz
tel. starosta – 724 508 850
tel. místostarosta – 725 061 242

ČERVEN 2014
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MUDr. Vlasta Sedláková
praktická lékařka pro dospělé

akreditované pracoviště
Hrob, Rybniční 243
www.mudrsedlakova.webnode.cz

Ordinační hodiny:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.00 - 12.00
7.00 - 12,00
7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
7.00 - 12.00

HROBSKÉ LISTY

zváni členkami pěveckého sboru „Jirkovské seniorky“. Oplatili jsme tím
jejich návštěvu a vystoupení u nás v Besedě. Byli jsme odměněni bohatým občerstvením a kyticí karafiátů.
Vydařenými akcemi byly oblíbené zájezdy. První do Domažlic s návštěvou chodského muzea v Domažlicích a prohlídkou hezkého zámku
v Horšovském Týně, druhý do Rakovníka a jeho okolí.V Kněževsi jsme si
prohlédli muzeum krojů a na zpáteční cestě muzeum sportovních vozů
v Lánech. Nechyběla ani návštěva lánské obory, spojená s přednáškou
o historii i současnosti obory a o zde žijící zvěři. Radost nám bohužel
pokazila nepřízeň počasí. Naši senioři rádi a aktivně podporují také
akce, pořádané městským úřadem. „Vítání jara“ se v březnu zúčastnilo
rekordních 20 seniorů v maskách. Další oblíbenou akcí jsou „Hrobské
slavnosti“, kde zajišťujeme soutěž o nejlepší „Hrobský koláček“.

14.30 - 18.00

A na závěr ještě jedno přání. Ať jsou nám budoucí představitelé města
stejně vstřícní, jako ti současní!
(hš)

14.30 - 17.00

Hrobský koláček

Denně v pracovní době možnost objednání na tel. čísle 417 875 019
Špičkové přístrojové vybavení ordinace (elektroléčba s vakuovou jednotkou, EKG, CRP, QUICK a jiné).
Očkování:
- od září: proti chřipce,
- celoročně: klíšťová encefalitida, žloutenka A,B, pneumokok

Ze života seniorů
Aktivní život seniorů z Hrobu pokračuje. O plesu seniorů a dvou přednáškách v prvním pololetí letošního roku jsme už psali. Následovala beseda, nazvaná „Cestování z Kapského města do Namibie“, kterou pro
nás připravil pan Tišer z Oseka. Naši senioři následně navštívili dvě divadelní představení. V divadle Radka Brzobohatého v Praze hru „Klec
bláznů“ a v Ústí nad Labem operetu „Hraběnka Marica“.
Pro utužení zdraví jsme tradičně jeli do rehabilitačních lázní v saském
Altenbergu. Někteří naši členové a členky se zúčastnili bezchybně připravených „Sportovních her seniorů“, konaných v Litvínově na stadionu
Ivana Hlinky.
Další významnou akcí byla oslava ke Dni matek. Nekonečný aplaus
sklidily „blechy“ z mateřské školy, děti z pěveckého sboru „Barborka“
a malé mažoretky ze Sokola Verneřice. Poté následovalo pásmo písní
- lidových, Jana Wericha a Karla Hašlera v podání zpěvaček a zpěváka
sboru „Radost“, doprovázených členy divadelního kroužku „Žlučové kameny“. Tento kabaret byl přítomnými diváky oceněn dlouho trvajícím
potleskem. Kytičkou byli odměněni naši jubilanti. Po díkůvzdání starostovi města panu Zelenkovi za připravené občerstvení pro naše členy
na závěr vystoupila trampská kapela „Dědkové z Kentucky“, která nás
svými písničkami nejen potěšila, ale i tanečně rozparádila

Vzhledem k odezvě na vystoupení našeho pěveckého sboru jsme
v téměř stejném složení účinkovali v domově důchodců v Bystřanech. Radost místních seniorů se neobešla bez slziček dojetí.
Se stejným programem jsme zavítali také do Jirkova, kam jsme byli po-

V rámci letošních Hrobských slavností opět proběhla soutěž Hrobský
koláček, tentokrát to byl již 4. ročník. Záštitu nad soutěží opět převzalo
Město Hrob a organizace se chopili hrobští důchodci. Letos se přihlásilo, napeklo a soutěžilo 12 soutěžících a nutno podotknout, že to nebyli
jen důchodci. Degustační tácek se všemi soutěžními vzorky se vydával
za dvacetikorunu. Výtěžek 1218,- Kč putoval tak jako vloni z rukou „šéfky“ hrobských důchodců do naší mateřské školy.
A nyní již k výsledkům
1. místo - paní Berta Mládková z Hrobu se svými rohlíčky
2. místo - paní Judita Rathová z Hrobu s výbornými kremrolemi
3. místo - paní Marie Medková ze Střelné se sladkými košíčky
Sláva vítězům, čest poraženým! Recepty samozřejmě budeme postupně otiskovat v Hrobských listech a doufáme, se nám podaří zorganizovat
i další ročník příští rok
Michael Holý
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Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny
a energie
Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více než 2900 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. Každý den
putuje k ekologickému zpracování
tisícovka ledniček a mrazniček. Tento výsledek řadí Čechy na páté místo
mezi Evropany. Díky tomu se nám daří nejen chránit životní prostředí,
protože staré spotřebiče už nekončí na černých skládkách nebo dokonce pohozené na kraji lesa. Dosahujeme i významných úspor materiálů
a energií. Jen za rok 2012 se například recyklací vyřazených spotřebičů
získalo železo na výrobu 13 000 osobních automobilů. Ušetřilo se 14
milionů litrů ropy. Uspořená elektrická energie by vystačila na rok všem
obyvatelům zhruba dvacetitisícového města. A díky odbornému zpracování „vysloužilců“ neuniklo do ovzduší 290 000 000 tun CO2, takže
ozonová díra nad námi se dál zbytečně nezvětšila. Ekologické aspekty
jsou ostatně klíčovým důvodem, proč byl celý systém zpětného odběru
spotřebičů v celoevropském měřítku vytvořen. Vycházel ze zkušeností
skandinávských zemí. Postupně jej převzaly všechny „staré“ státy Evropské unie, po nich i ty nové včetně České republiky. A Češi jsou dnes
mezi nováčky na špičce.
Motivační program ELEKTROWINu
K dosažení těchto výsledků významně přispěl i Motivační program kolektivního systému ELEKTROWIN. Do něj se mohou města a obce zapojit
a čerpat z něj finanční odměny již šestým rokem. Od roku 2008, kdy jej
ELEKTROWIN vyhlásil, z něj bylo vyplaceno už zhruba 13 400 000 korun.
Při splnění daných kritérií může obec získat z Motivačního programu
až 100 000 korun za rok. Získané peníze obce využily podle vlastního
uvážení a potřeb především k lepšímu zabezpečení sběrných dvorů a jiných sběrných míst, zkvalitnění jejich obsluhy, a tím současně ke zvýšení
množství zpětně odebraných spotřebičů.
Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se Češi neobejdou bez lednice.
Alespoň jednu vlastní všechny domácnosti. Průměrné stáří ledničky
se dnes odhaduje na 14 let. Starých lednic a mrazáků se za posledních
sedm let zbavila každá druhá česká domácnost. Přes tuto masivní obměnu čeká ale ELEKTROWIN ještě hodně práce. Nezbytnou součástí každodenního života jsou i pračky, kterých v českých domácnostech slouží 4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné pomocníky patří žehličky a
rychlovarné konvice (po 3,9 mil.), nebo vysavače (3,8 mil.). Většinu spotřebičů – lednice především - lidé používají, dokud fungují. Bez ohledu
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na jejich parametry, například spotřebu elektrické energie. Vzhledem k
cenám elektřiny se ale může tempo výměny významně zrychlit.
Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patří k největším domácím „žroutům energie“, protože jsou v chodu 24 hodin denně. Prostou kalkulací tak bude
nejspíš stále více spotřebitelů docházet k závěru, že výměna staré lednice za novou přinese navzdory pořizovací ceně nakonec úsporu. Ve
zpětném odběru se každopádně budou tyto spotřebiče objevovat ještě
dlouho poté, co se při prodeji nových přestane odděleně uvádět výše
recyklačního příspěvku. K tomu dojde už v letošním roce. Až tedy přijdou při likvidaci na řadu skuteční veteráni, budou se velmi hodit finanční rezervy, jež ELEKTROWIN vytvářel v uplynulých letech. Jen tak bude
moci být i tato likvidace skutečně ekologická.

NÁPOJKA
HROB

(sponzor Bálu dětského dne pro dospělé, Městského
plesu, Plesu seniorů, Plesu fotbalistů, Drakiády, závodů
psích spřežení, Vítání jara, Dětského dne)
ZÁŘÍ - akční ceny do vyprodání zásob
Bohemia Chips + 30% zdarma

19,90 Kč

Lays stick kečup
17,- Kč
pivo Bráník desítka 2 l PET
30,- Kč
pivo Bráník desítka 0,5 l sklo
7,90 Kč
pivo Budvar dvanáctka 0,5 l sklo 16,- Kč
rum Tuzemák 0,5 l
109,- Kč
moravské víno Müller Thurgau 1l 62,00 Kč
Pepsi-Cola 0,33 l plech
10,- Kč
Dětský šampus 0,7 l
39,- Kč
káva mletá sáček
9,90 Kč
Dobrou chuť a “Na zdraví !” přeje Vaše Nápojka !!!

ZÁŘÍ 2014
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Zápisník Městské policie

Setkání se vydařilo

Strážníci MP Košťany při nepravidelné obchůzkové činnosti zahlédli
muže, který dle místních znalostí strážníků je v pátrání PČR. Muž byl
zadržen a předveden na PČR.

V říjnu minulého roku se uskutečnilo setkání bývalých pracovníků
dnes již zaniklého s.p. BONEX. Původně se scházeli pouze zaměstnanci
přádelny Mlýny, vloni byli přizváni také pracovníci konfekčního závodu
7 z Košťan a Duchcova. A že to byl "tah" velice zdařilý, o tom svědčí
reakce zúčastněných. Večer proběhl v duchu " bavíme se sami" . Večer
plný písniček, scének tanečků a hudby podpořili také hrobští senioři a
country kapela " Dědkové z Kentucky". Ke spokojenosti všech přispěl i
příjemný personál restaurace Beseda v Hrobě.

Při kontrole pozemních komunikací a veřejných prostranství se strážníci zaměřili na dlouhodobě odstavená vozidla, která jsou dle zákona
vrakem nebo autovrakem. Dále odstavená vozidla, která tvoří zábor veřejného prostranství. Za období 3 měsíců byla odstraněna dvě vozidla
za zábor veřejného prostranství a čtyři vozidla, která se stala vrakem. U
dalších čtyř vozidel bylo strážníky zjištěno, že nemají sjednané zákonné povinné pojištění a toto podezření bylo oznámeno jako podezření
z jiného správního deliktu na Magistrát města Teplice, kde úředníci
informují i Českou kancelář pojistitelů. Při kontrole a lustraci dalšího
podezřelého vozidla bylo zjištěno, že toto vozidlo bylo odcizeno až v Jižních Čechách a je již přes rok v databázi odcizených motorových vozidel.
Případ si převzala PČR SKPV Teplice.

Tak vážení - pojďme se zase sejít !!! Kdy ? V sobotu 4. října 2014 od 16
hodin. Kde ? Opět v restauraci Beseda v Hrobě. Jste srdečně zváni Vy i
Vaši přátelé !
Krista Čurdová

Městské policii bylo telefonicky oznámeno zaměstnanci technických
služeb, že při sekání trávy zahlédli, jak ze zahrady rodinného domu vylézá muž. Strážníci na místě zajistili svědky a dle popisu zjistili i totožnost pachatele. Dále bylo zjištěno, že muž vnikl na soukromý pozemek
a následně se zdí proboural do garáže, ze které odcizil plynový gril, motorovou sekačku a další věci za téměř osm tisíc korun. Celou záležitost
si převzala PČR. Při dalším šetření PČR bylo zjištěno, že tento pachatel se v přibližně stejné době vloupal přes zimní zahradu do rodinného
domu o několik ulic dále, ze kterého si odnesl notebook, elektrické a
ruční nářadí a další věci v hodnotě téměř dvaceti tisíc korun. Dále, že v
květnu vnikl v Dubí otevřeným oknem do přízemního bytu, kde ze stolu
odcizil tablet, mobilní telefon a peněženku s doklady, platební kartou a
finanční hotovostí. V Teplicích vnikl na zahradu rodinného domu, odkud
odcizil horské jízdní kolo. Dále se v Hrobu vloupal do garáže, ze které si
odnesl stavební materiál a opět v Hrobu se vloupal do sklepních prostor
restauračního zařízení, kde odcizil hydraulický ruční vozík. Z výslechové
místnosti PČR byl eskortován přímo do výkonu trestu, kam nenastoupil. Měl zde původně strávit tři roky za krádeže kanalizačních vpustí a
dalších věcí. Pobyt ve vězení mu, ale s ohledem na další krádeže, může
soudce až o pět let prodloužit.
Strážníci se dále zaměřili na dodržování obecně závazných vyhlášek. Za
pití alkoholických nápojů na veřejnosti, kde je to zakázáno bylo rozdáno
13 blokových pokut. Dále byl zjištěn a zajištěn pachatel, který při alkoholickém opojení nezvládal své chování a na Tržním náměstí, u základů
zbořeného protestantského kostela rozbil informační desku města. Muž
se dohodl o úhradě škody a odešel s maximální blokovou pokutou.
Strážníkům bylo v nočních hodinách od PČR oznámeno, že v restauračním zařízení došlo ke krádeži tržby. Jako podezřelý byl uveden
muž, který se zde občerstvoval. Pachatel odcizil „kasírku“ a zapomenul zde svého psa - německého ovčáka. Strážníci na místě odchytili
rozzuřeného psa a při čekání na pracovníky útulku zahlédli, že kolem
restaurace projíždí vozidlo, jehož řidič odpovídal popisu podezřelého. Vozidlo bylo zastaveno, řidič při kontrole nadýchal 1,23 promile alkoholu a pod sedačkou se nalezla odcizená „kasírka“. Muž z Duchcova byl zadržen a předán PČR. Pes byl převezen do útulku v Žimu
.
Strážníci pravidelně kontrolovali dodržování zákazu vjezdu nákladních
vozidel, který je umístěn mimo dopravní obsluhu, na vjezdech do celého města. Situaci výrazně zkomplikovala oprava mostu na silnici č.27.
Pravidelnou kontrolou a pokutováním řidičů nerespektující dopravní
značky se průjezd nákladních vozidel výrazně snížil jen na ty, které zásobují místní obchody.

Výtečník dopaden
V informační svodce městské policie je popsán případ dopadení výtečníka, který v Hrobu a okolí vykrádal domy, byty či zahrady. Všichni ve
Hrobech dobře víme, o kterého člověka se jedná, nemůžeme však bohužel uvést jeho jméno ani přesnou adresu. Tak snad jen informace, že
bydlel ve Verneřicích. Chtěl bych poděkovat občanům, kteří ho při jeho
zlodějinách viděli a upozornili na něj.
MOC DĚKUJI !
Nebojte se v podobných případech zavolat městské nebo státní policii,
příp. alespoň někomu z vedení města. Jen s vaší pomocí se podobných
individuí na delší dobu zbavíme.
Michael Holý

Hrobský koláček - recepty
Věra Horová – Malé koláčky
50 dkg polohrubé mouky, 2 žloutky, 2 vanilkové cukry, 8 dkg droždí
(udělat kvásek), 3 velké lžíce mléka, 1 celou IVU nastrouhat (stužený
tuk), trochu citronové kůry, špetka soli
Nádivka: tvaroh, povidla, mák, aj.
Postup: Vše zaděláme vyválíme placku o síle 5 mm, vykrajujeme kolečka, středy promáčknout, okraje natřít vajíčkem a naplnit nádivkou.
Judita Rathová – kremrole
40 dkg listového těsta
Postup: těsto rozválíme na plát 3 mm silný, široký 3 cm, dlouhé pruhy
15 – 20 cm. Natáčíme na trubičky (suché, nenamazané, nenamáčené).
Začít točit na širším konci, nenatírat vejcem ani tukem.
Sníh: 6 bílků, 36 dkg krupicového cukru
Postup: Sníh ušleháme, dáme polovinu cukru, pak dáme nad páru do
kastrolu, šleháme dál přidáme další polovinu cukru, sníh musí být
hladký nesmí být cítit cukr. Když chcete mít sníh dříve chladný, dáme
kastrol se sněhem do studené vody.
Plnění : Naplňujeme igelitovým sáčkem na spodním díle s dírkou.
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Zlatá medaile v rýžování zlata
Ve dnech 18. - 20. července 2014 se uskutečnilo „Mezinárodní mistrovství ČR a SR v rýžování zlata“. Konalo se na louce u Nového Knína,
kde parta členů klubu zlatokopů připravila závodiště. Do soutěže bylo
přihlášeno 163 závodníků (106 mužů a 57 žen) různých věkových kategorií celkem z 10 států. Přijeli ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Holandska, Bulharska, Brazílie, Spojeného království, USA a Česka.
Nejstarší závodník Erich Baron z Rakouska (82 let) a nejmladší Dominik
Dobravský ze Slovenska (3 roky). Hrobští zlatokopové se zúčastnili v počtu 6 závodníků. Do soutěže bylo vloženo celkem 6 030 ks zlatinek a
vyrýžováno 4 762 ks. V sobotu probíhala celý den rozřazovací kola v
jednotlivých kategoriích a v neděli potom filále. Soutěžili: muži-profi,
ženy-profi, veteráni, junioři, klasické pánve (Batea pan), děti, dvoučlenné týmy, tříčlenné týmy, pětičlenné týmy a „Podej mi ruku“. Nejvíce obsazená kategorie byla klasická pánev (Batea pan) v počtu 95 závodníků.

HROBSKÉ LISTY

Soutěž probíhá tím způsobem, že každý ze závodníků má 10-ti litrový
kbelík písku s neznámým počtem zlatinek, lahvičku s vodou a rýžovací
pánev. Cílem je v co nejkratším čase vyrýžovat nejvyšší počet zlatinek.
Za každou ztracenou se k výslednému času připočítávají trestné minuty.
Úspěchy českých závodníků byly nemalé. V kategorii Batea pan zvítězila
a do Hrobu přivezla zlatou medaili Miluška Pechová.
V kategorii veteráni byl na 1. místě Luboš Janovec, na 2. místě Zdeněk
Medek. Muži-profi na 1. místě Jan Kořenář, v juniorech na 2. místě Kateřina Dunovská. Z našich hrobských nejmladších zlatokopů se v kategorii
dětí umístil Jiřík Fürst na krásném 14. místě.
Letošní Mezinárodní mistrovství ČR a SR se vydařilo. Setkala se parta
kamarádů, počasí nám přálo, nálada byla dobrá, tak co více si přát.
Více informací můžete získat na www.zlatokop.cz/CKZ/aktuality.htm
(mp)

Foto: archív M. Pechové
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Hasiči Hrob: výcvik, prevence i ostrý zásah
Po několika letech jsme se opět vrátili k tradici stavění májky v hasičské zbrojnici. Smrk byl vybrán a pokácen, po dohodě s radnicí, správcem
městského lesa a dovezen do hasičárny pracovníky městského úřadu,
za což všem zúčastněným děkujeme. Májku o délce 12 m, jsme stavěli
ručně, ne jako v předchozích letech za pomocí techniky. Se stavbou nám
pomáhali místní volejbalisté, taktéž děkujeme.
Naše jednotka byla nově předurčena k zásahům u dopravních nehod.
Hasiči se zúčastnili 4 - denního školení, kde proběhla jak teoretická část,
tak praktická. Další částí školení zásahu při DN byl kurz první pomoci.
Nově má tedy naše jednotka hasiče školené k neodkladné předlékařské první pomoci, nejen u dopravních nehod. V souvislosti se školením,
jsme rozšířili vybavení pro poskytnutí první pomoci. Dále jsme v druhé
polovině června absolvovali výcvik v plnění závěsného vaku při hašení
z vrtulníku.
Prevence je taktéž důležitá. Proto jsme se vydali na dětský den v Hrobě. Proběhla ukázka techniky a nakonec velké hromadné sprchování z
naší cisterny, sluncem rozpálených dětí.
Přijali jsme rovněž pozvání na Persona Energizer Den bezpečnosti, který se konal v areálu firmy v Krupce. Spolu s JSDH Krupka, SDH Srbice a
HZS PS Teplice jsme na místě seznamovali návštěvníky s hasičskou technikou a vybavením. V naší režii poté probíhala ukázka slaňování z budovy. Nakonec jsme provedli komentovanou ukázku zásahu u dopravní
nehody s následným požárem, ve spolupráci se zdravotníky z ČČK.
Dne 6. června naše jednotka zasahovala v počtu 1+ 4 u požáru travního porostu nedaleko sběrného dvora. Požár měl několik malých ohnisek
a byl během chvíle uhašen.
Karel Hirsch, velitel družstva JSDH Hrob

Kontejnery na sběr ošacení
Vážení spoluobčané, jak jistě dobře víte, v našem městě máme od
května 2014 dva kontejnery na sběr použitého ošacení, bot a hraček.
Kontejnery jsou umístěny na kontejnerovém stání u hřbitova a na točně
autobusů ve středu města. Provozuje je firma Revenge. Nyní nám přišlo
od firmy vyrozumění a poděkování za druhé čtvrtletí tohoto roku. Za
květen jsme sebrali 175 kg a za červen 251 kg oděvů. Je to dle očekávání firmy. Dle informace společnosti Revenge je nově rozvíjena úzká
spolupráce s Nadací Sova, která poskytuje prostředky do různých neziskových projektů.Takže dál sbírejme a dávejme do kontejnerů nepotřebné oděvy, boty, hračky, pomůžeme tím potřebným. I já sám dávám
nepotřebné oděvy do těchto kontejnerů a za vaší snahu vám tímto také
děkuji.
Michael Holý, místostarosta

Platba poplatku za svoz odpadu
Opětovně upozorňujeme občany našeho města, že dle vyhlášky města
Hrob č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
uplynula lhůta pro uhrazení poplatku bez navýšení 30.6.2014. Platby po
tomto datu jsou již navýšeny dle uvedené vyhlášky o 50%, tj. 525,- Kč
při splatnosti do 30.9.2014 nebo o 100%, tj. 700,- Kč při splatnosti do
31.12.2014.
Městský úřad Hrob ve spolupráci s Technickými službami města Duchcova, s.r.o. pořádá v sobotu 8. listopadu 2014 podzimní svoz nebezpečného komunálního odpadu dle stanoveného harmonogramu:
11.45-12.00 hod.: Křižanov u kapličky, 2.10-12.25 hod.: Verneřice u
telefonní budky, 12.30-12.45 hod.: kontejnerové stání u hřbitova. Přijímány budou následující druhy odpadů: pneumatiky z osobních vozů,
televizní přijímače, rádia, lednice, pračky a jiná podobná zařízení, zbytky starých barev, prázdné obaly od nebezpečných látek, baterie, olejové
filtry, zářivky, motorové oleje Tento odpad nepatří do nádob které jsou
určeny na komunální odpad a tudíž je sbírán odděleně. Tato služba je
občanům poskytována zdarma.

2 14
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Pepa Suchý pojede na mistrovství v Číně
Pepa Suchý z Hrobu se zúčastnil ve dnech 17. - 22. června mezinárodních závodů v Boccie v Portugalsku Boccia World Open. Jednalo se
o otevřené kvalifikační závody pro Mistrovství světa a Paralympijské
hry v roce 2016. Závodů se účastnilo 110 závodníku ze 17 států Evropy
a závodníci z Kanady. V kategorii BC 3 v které nastupuje Pepa startovalo 38 závodníků.
Pepa nastoupil v tříčlenné skupině spolu s Belgičankou Lamberechts
a Kanaďanem Gauthierem. Hlavně z Kanadského hráče šel strach.
Jedná se o závodníka, kterému patří celkové 7.místo ve světovém
řebříčku, který v minulém roce vyhrál Americký šampionát. S vědomím, že pouze obě vítězství nebo výborné skóre zajistí Pepovi postup
ze skupiny mezi 16 nejlepších hráčů, nastoupil k prvnímu zápasu s
Belgičankou. Po velmi vyrovnané a dramatické první směně se Pepa
ujal vedení 1:0. V druhé směně Belgičanka skvěle zahájila a Pepa se
snažil rozrazit míčky a následně zavřít. Pět svých míčku nasázel těsně
kolem jacka, ale Belgičanka pořád vedla. Při snaze přidat ještě nějaký
ten bodík, udělala Belgičanka přešlap (dva trestné míče pro soupeře) a
vyházela všechny míčky bez valného úspěchu. Pořád sice v této směně
vedla, Pepa ovšem skvěle využil nabídnutou šanci a trestným míčem
(za přešlap soupeřky) neskutečným hodem vyrazil jediný bodující míček Belgičanky. A vybojoval druhou směnu poměrem 4:0. Ujal se slibného vedení 5:0. Ve třetí směně Pepa navíc nádherně zahájil a ještě
lepší hrou zvýšil svůj náskok a po 3 směnách vedl dokonce 7:0. Bohužel
ve čtvrté směně neudržel slibné vedení. Belgičanka výborně zahájila.
Jozef se pokusil vyrazit její míč, ale to se mu nepovedlo. Následně se
snažil hru zavřít. Belgičanka následně ukázala proč je ve výběru, který
v soutěži párů vybojoval zlaté medaile. Skvělou hrou v poslední směně
vybojovala 4 body a snížila na konečných 7:4. To se nakonec ukázalo
jako rozhodující pro postup nebo spíše nepostup ze skupiny. V druhém
zápase proti favorizovanému Kanaďanovi začal Pepa velmi nebojácně a
ujal se vedení 1:0. Následně soupeř výbornou hrou otočil skóre na 3:1.
Do třetí směny Jozef nastoupil s vědomím, že pokud chce pomýšlet na
postup, musí uhrát body při svém zahájení v této směně. To mu vyšlo
náramně, ale Kanaďan rovněž zahrál výborně a ukázal proč patří do
světové špičky. Dovolil Pepovi pouze snížit na rozdíl jediného bodu. V
poslední rozhodující směně si Kanaďan po vynikajícím zahájení, skvělou a hlavně zkušenou hrou pohlídal vedení a nakonec ještě přidal 2
bodíky. Celkově vyhrál zápas v poměru 5:2. Pepa nakonec skončil 2.ve
skupině a na celkově 19 místě, tedy třetím nepostupovém. Opět mu
postup utekl, stejně jako minulý rok na mistrovství Evropy (17. místo)
o pár míčků. I tak to bylo v kategorii BC3 nejlepší české a slovenské
umístění.
Pepa se závodů v Portugalsku zúčastnil díky finanční podpoře města
Hrob, za což patří vedení města velké poděkování. Díky podpoře města
Hrob a samozřejmě díky skvělým výsledkům na mezinárodních (17.
místo na ME 2013, na mezinárodních závodech v Polsku 1. místo a na
Slovensku 2. místo) i domácích závodech (celkové 2. místo za minulý
rok v první lize dospělých) se Pepa nominoval na letošní Mistrovství

světa v Pekingu, které se koná v září. Nepředstavitelný úspěch kluka
z malého města, který se i přes svůj zdravotní handicap a problémy s
halou na trénování (trénuje v tělocvičně Základní školy v Dubí), dokázal
probojovat mezi světovou závodnickou špičku.
(js)

Foto: archív Pepy Suchého

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.

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.

MP Košťany radí:
Potřebujete zabezpečit vaše kola? Registrujte je do systému CEREK. Centrální
registr jízdních kol
(CEREK) je systém,
do kterého můžete zaregistrovat
číslo rámu vašeho kola, čímž výrazně zvýšíte pravděpodobnost,
že se vám vaše kolo v případě
odcizení navrátí. Městská policie
Košťany s registrem CEREK pracuje. Navštivte webové stránky
www.cerek.cz a zaregistrujte své
kolo !
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O prázdninách je ve škole nejvíc práce
Již tradičně se na prázdniny naplánovaly opravy a rekonstrukce, aby
škola zase trochu prokoukla. Největší změnu zaznamenala budova Komenského 218, kde se vyměňovala okna a vstupní dveře. Sice ještě není
tak pěkná jako budova 1. stupně v Teplické ulici, ale postupně se také
dočká nového „kabátu“. Možná, že už příští rok. Objekt 1. stupně se
rekonstruoval v loňském roce, proto jsme se letos zaměřili na vnitřek.
Byly vymalovány všechny třídy a jedna dokonce přebudována na odbornou učebnu počítačů, aby děti nemusely kvůli výuce neustále přecházet
mezi budovami. Prokoukla i chodba, protože jsme nechali natřít schodiště. Zakoupili jsme také další interaktivní tabule, takže s touto moderní
pomůckou mohou pracovat už úplně všechny třídy 1. stupně. Dokonce
i 5. třída, která se v letošním školním roce musela přestěhovat ke starším spolužákům na 2. stupeň. Vypadá to, že je toho na jedny prázdniny
až dost? To ještě není všechno. V několika třídách se měnilo osvětlení,
úpravy proběhly i v šatnách zaměstnanců školní jídelny a vymalovala se
i jedna učebna na 2. stupni.
Tradičně se všechny práce nestihly. Na svou premiéru tedy čeká ještě
povrch školního hřiště a šatna školní družiny. Aby škola zářila novotou,
byl nelehký úkol, ale díky pracovitým paním uklízečkách, kuchařkám a
panu školníkovi se vše podařilo. Nezvládli by to bez velké pomoci pracovnic MěÚ Hrob. Všem tímto děkujeme! Velký dík zaslouží všichni, kteří přiložili ruku k dílu - p. Borovička, p. Dvořák, p. Jelínek, p. Seidler, p.
Szirotný, firma Štefan, p. Tichý a p. Tölzer. Velice milou tečkou za vším
jsou dle našeho názoru obrázky, které zdobí jednu z prvních tříd. O ty
se postaraly šikovné malířky – p. Šaurová a p. Klocková. Pro ně i pro nás
všechny jistě budou poděkováním spokojení prvňáčci, ale i ostatní žáci
naší školy.
Mgr. Alena Krížová, ředitelka školy

Nově vybudovaná počítačová učebna na I. stupni školy

Desítky let vstupovali žáci i učitelé do hlavní budovy školy starými hliníkovými dveřmi. Nyní se dočkali nových, moderních - na snímku.

Drakiáda

Před výměnou oken bylo nutné vše řádně zakrýt. Na snímku ředitelna.

V neděli 28. září se v Hrobě, v lokalitě u hřbitova bude konat již pátá
drakiáda. Uskuteční se na naší oblíbené louce, kterou nám laskavě zapůjčí pan Grežo. Jsou připraveny soutěže pro děti o sladké odměny a
hlavně pouštění draků. Proto vás všechny co nejsrdečněji zveme, malé i
velké. Vyrobte si draka doma nebo si ho kupte, anebo použijte loňského
a přijďte si zadovádět. Občerstvení je připraveno, oheň také, snad jen
aby nám vyšlo počasí a aby foukal vítr. Za organizátory
Michael Holý

ZÁŘÍ 2014

10

Lidové pranostiky

ŘÍJEN
Po teplém září zle se říjen tváří.

ZÁŘÍ
Teplé září - dobře se ovoci i vínu
daří.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Po hojných deštích v září osení
zimní se podaří.

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.

Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá
zima.

Září, na léto jde stáří.
Divoké husy na odletu - konec i
babímu létu.

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.

Ozve-li se v září hrom, bude v
zimě zavát každý strom.

Jestli má dub mnoho ovoce, bývá
ráda tuhá a dlouhá zima.

Zářijová slota - hrstka deště, fůra
bláta.

Když křížový pavouk se v říjnu
ukrývá a nevylézá, není daleko do
sněhu.

V září mnoho požárů bývá, proto
se obloha rdívá.
Pěkné růže v zahrádkách věští
pěkný podzimek a pozdní zimu.
Teplé září - říjen se mračí.
Touží-li září po rose, bude v říjnu
bláta po ose.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.

Vinotéka
Osek

Studený říjen - zelený leden.

Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati
má.

Na dešti v září rolníků moc záleží.

HROBSKÉ LISTY

Je-li říjen velmi zelený, bude zato
leden hodně studený.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu
prodlévají, tím déle pěkné a jasné
dny potrvají.

Kde nás najdete:

Co nabízíme:

vedle České spořítelny

kvalitní stáčená sudová vína

Tyršova 522, Osek

kvalitní lahvová vína

tel. 731 307 822

doplňky k vínu

vinotekaosek@seznam.cz

příznivé ceny

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

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva
na to zima stálá.
Říjen když blýská, zima plíská.
Když Měsíc v pěkném a jasném
čase se obnovuje, tedy jesť k doufání pěkné vinobraní.
Teplý říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

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

Zelenka Jan, starosta

417 568 561

Holý Michael, místostarosta

417 568 560

Beranová Eva, odbor FaVV

417 568 562

Eckertová Marta, odbor FaVV

417 568 563

Pechová Miloslava, odbor FaVV

417 568 564

Ježková Jana, odbor MH

417 568 565

Tipmannová Jana, odbor MH

417 568 566

Wolfová Miroslava, odbor FaVV

417 568 567

faxové číslo

417 875 027

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