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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám nejdříve co nejsrdečněji
poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili v říjnových komunálních
volbách. Budu se snažit tuto Vaší důvěru nezklamat a to, mimo jiné,
naplněním jednoho z našich předvolebních hesel - „Za Hrob, za město,
ve kterém nám všem bude dobře“.
Od mého nástupu do funkce starosty města uplynul před několika dny
jeden měsíc. Byla to doba bližšího seznamování s problematikou současného fungování města i úřadu. V tomto směru bych si Vás, občany,
dovolil požádat o shovívavost, neboť nových informací a poznatků je
mnoho a je potřeba se v nich zorientovat a vytvořit si svůj vlastní systém
jejich zpracování.
Jak mnozí z Vás zaznamenali, nebo byli přímo účastni, uskutečnily
se, mimo jiné, dvě předvánoční společenské akce. První adventní neděli proběhlo již tradiční rozsvícení vánočního stromu, avšak tentokrát
netradičně u hasičské zbrojnice. S trochou improvizace bylo vytvořeno
místo předvánočního setkání, jehož atmosféru podpořily svým vystoupením děti jak z mateřské školky, tak ze základní školy. Za jejich vystoupení jim patří velké poděkování, stejně tak jako hrobským hasičům za
přípravu celého zázemí akce.
Druhým zajímavým předvánočním setkáním bylo zpívání koled pod
vánočním stromem uspořádané svazem důchodců, a to v rámci celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“. Toto setkání bylo organizováno s
regionálními Deníky, u nás Teplickým deníkem, ve středu 10. prosince.
Poděkování patří všem, kteří si přišli vánoční koledy zazpívat. Věřím, že
se toto setkání stane novou předvánoční tradicí v našem městě.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí, zdraví, osobní spokojenosti a úspěchů v novém
roce.
Karel Hirsch, starosta města

Výsledky komunálních voleb
Ve dnech 10.-11. října se uskutečnily komunální volby. Na základě jejich výsledku byl na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva
zvolen starostou pan Karel Hirsch a, místostarostou Evžen Tölzer.
Dalšími členy Rady města byl zvoleni Milan Čurda, Ing. Jiří Jiří Fürst a
Ing. Otakar Kuchař.
Složení nově zvoleného zastupitelstva je následující: Mgr. Helena Bradáčová, Milan Čurda, Věra Folkertová, Ing.Jiří Fürst, Bc. Markéta Halířová, Ing. Rostislav Havlík, Karel Hirsch, Karel Klobouk, Jana Kottová, Mgr.
Alena Krížová, Ing.Otakar Kuchař, Stanislava Marešová, MUDr.Vlasta
Sedláková, Evžen Tölzer a Jan Zelenka.
(psz)

Otevírací doba městského
úřadu v době vánočních svátků
22.12.2014
23.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
02.01.2015

8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
zavřeno
8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
zavřeno
zavřeno
zavřeno

Poslední platby v hotovosti se vybírají v pondělí 29.12.2014. První platby nového roku v hotovosti se budou vybírat od pondělí 12.01.2015
(mw)

XVI. ROČNÍK

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů
v roce 2015 přeje všem svým občanům
Město Hrob

Vánoční akademie 2014
Týdny vymýšlení, příprav, zkoušení a opět je tu den D. Po čtyřech letech se v úterý 16. prosince opět uskutečnila vánoční akademie hrobské
školy. Ve zcela zaplněném sále restaurace Koruna nechyběli ani starosta
Karel Hirsch a místostarosta Evžen Tölzer.
Úderem páté hodiny odpolední započal zhruba dvouhodinový proud
písniček, tanců či scének v podání žáků naší školy. Program byl skutečně pestrý a popsat ho v pár řádcích není možné. To chtělo prostě vidět
a kdo přišel tak jistě nelitoval. Každý divák si bezpochyby přišel na své,
ať již preferuje hudební či taneční vystoupení anebo hrané pohádky či
scénky. Za vyzdvihnutí každopádně stojí naprosto suverénní a profesionální výkon dvojice moderátorů celé akademie Ondry a Terezy.
(psz)
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Naši jubilanti
ŘÍJEN

Chotová Marie
Lienertová Krista

Hrob
Hrob

LISTOPAD

Němeček Ján
Šlajchrt Ladislav
Tylmanová Marcela
Mládková Berta
Bělohlávek Jiří
Schneider Alfréd
Rudolfová Hana
Navrátilová Doris
Holeček Miroslav
Medková Eva

PROSINEC

Krupička Jindřich
Nedvěd Jan
Kozáková Kristina
Sýkorová Jarmila
Salák Jan
Hrobařová Jaroslava
Bacil Jaroslav
Junglová Vlasta
Toms Václav

Kontejnery na sběr
ošacení
Vážení spoluobčané, jak jistě dobře víte, v našem městě máme od
května letošního roku dva kontejnery na sběr použitého ošacení,
bot a hraček. Kontejnery jsou na
kontejnerovém stání u hřbitova a

70 let
75 let

Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob

82 let
85 let
82 let
70 let
70 let
75 let
75 let
81 let
70 let
75 let

Mlýny
Verneřice
Hrob
Verneřice
Hrob
Hrob
Verneřice
Hrob
Hrob

70 let
70 let
82 let
70 let
70 let
75 let
70 let
70 let
80 let

na točně autobusů ve středu města. Provozuje je firma Revenge.
Nyní nám přišlo od firmy vyrozumění a poděkování za třetí čtvrtletí tohoto roku. Za červenec jsme
sebrali 169 kg, za srpen 566 kg a
za září 119 kg oděvů. Pro Vaše připomenutí firma Revenge sebrané
oděvy, obuv, hračky sváží, postupně je vytřídí a pak poskytuje

MUDr. Vlasta Sedláková
praktická lékařka pro dospělé

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

Ordinační hodiny:

HROBSKÉ LISTY

různým neziskovým organizacím
a společnostem. 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, občan Hrobu

Vítání občánků
Ve středu 17. prosince proběhlo v
obřadní místnosti Městského úřadu Hrob slavnostní vítání občánků
do života. Celkem bylo přivítáno
9 dětí. V krátkém pásmu se představily děti Mateřské školy Hrob.
Každá maminka dostala dárek pro
své miminko a květinu.
(mw)

Sokolové slavili
Ve středu 8. října proběhlo před
buduvou restaurace TJ Sokol Verneřice slavnostní odhalení pamětní desky k 125. výročí založení
naší TJ a 120. výročí od 1. ustavující valné hromady Župy Krušnohorské-Kukaňovy. Před samotnou akcí proběhla autogramiáda
přítomných hokejistů HC Verva
Litvínov, vystoupení děvčat z oddílu tanců, poté jsme přistoupili
na samotný akt odhalení desky s
proslovy starosty naší TJ, župy a
také přítomného starosty města
Hrob. Minutou ticha zúčastnění
uctili památku Pavla Koukala a
Ivana Hlinky. Proběhlo odhalení
pamětní desky, následně proběhly rozhodující zápasy florbalového
turnaje a předání cen za účasti
hokejistů z Litvínova. Zároveň velké dík také vystavujícímu bratru
Hrbáčkovi za poskytnutí výstavy
starých odznaků, členům župy za
přivezení historického praporu,
hokejistům z Litvínova za autogramiádu a účast na turnaji, hasičům
za ukázku hasičské techniky, slaňování, městské policii za pomoc
při organizaci (řízení dopravy,
apod.)
Jiří Klobouk, jednatel TJ Sokol
Verneřice

PRODÁM

Denně v pracovní době možnost objednání na tel. čísle 417 875 019

sjezdové lyže ELAN 176 cm +
vázání TYROLIA 110 + hůlky
125cm + přezkáče SALOMON
33,5 ve velmi dobrém stavu.
Cena 1500,- Kč za vše. K doptání na NÁPOJCE nebo na tel. 739
018 912.Dále i dámské sjezdové
lyže, info tamtéž.

Špičkové přístrojové vybavení ordinace (elektroléčba s vakuovou jednotkou, EKG, CRP, QUICK a jiné).

Jednání ZM

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

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

14.30 - 18.00
14.30 - 17.00

Očkování:
- od září: proti chřipce,
- celoročně: klíšťová encefalitida, žloutenka A,B, pneumokok

Příští pravidelné zasedání městského zastupitelstva se uskuteční
ve středu 18. února 2015 od 17.30
hodin v zasedací místnosti MěÚ
(nad prodejnou Barvy-laky).

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.

Poděkování
Děkuji Městskému úřadu Hrob a
Sboru pro občanské záležitosti za
blahopřání k mým narozeninám.
Jindřich Krupička
Děkuji Sboru pro občanské záležitosti, paní Wolfové a bývalému
starostovi města Hrob panu Zelenkovi, za hezký dárek a přání k
mým 75. narozeninám.
Miroslav Vobejda

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.

Další vydání
Příští Hrobské listy vyjdou nejpozději do 10. února 2015.
Uzávěrka příspěvků externích
přispěvatelů je v pátek 30. ledna
2015.
Změna termínu vydání vyhrazena !
(psz)

Městský úřad Hrob
Úřední hodiny:
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
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Rozsvěcení vánočního stromu

Česko zpívalo koledy, naše město také
Advent, kolotoč shánění dárků pod stromeček, pečení cukroví a vánočního úklidu? Díky Deníku.cz se mohlo celé Česko ve středu 10. 12. 2014
zapojit k vánočním zpěvům. Úderem 18. hodiny se rozezněly známé koledy celou naší republikou, oficiálně se mohly zapojit všechny regiony
ČR prostřednictvím internetových stránek www.ceskozpivakoledy.cz .
Koledami ožil i Hrob! Měli jsme příležitost sejít se opět u rozsvíceného vánočního stromu „u hasičárny“ a na chvíli zapomenout na shon u
horkého čaje a hudby Vánoc. Písně si připravili nejen žáci ZŠ Hrob, pod
vedením učitelek Mgr. Yvetty Kadlecové a Jitky Jáchimové, ale i pěvecký
sbor důchodců za doprovodu kláves a kytary. Vánoční atmosféru umocnil padající sníh.
Jitka Jáchimová, učitelka ZŠ Hrob

Návštěva předškoláků
Stalo se již tradicí, že předškolní děti z hrobské mateřské školy navštěvují naši základní školu. Ve čtvrtek 4. prosince se do 1.A a 1.B přišli podívat malí předškoláci v doprovodu svých učitelek Simony Žižanovičové
a Ivety Vlachové. Prohlédli si školu a seznámili se s prostředím prvních
tříd. Zjistili, jak jejich starší kamarádi pracují v hodinách matematiky,
českého jazyka a co už se vše naučili během prvních měsíců ve škole.
Děti z mateřské školy se také s chutí zapojily do výuky a ukázaly, jaké
mají znalosti. Ve vánočně vyzdobených třídách se jim líbilo. Nyní se již
všichni těšíme, až k nám přijdou v příštím roce k zápisu.
Mgr. Zdena Kuchařová, třídní učitelka třídy 1.A

Den válečných veteránů
Den 11. listopadu všichni známe jako den, kdy slaví svátek Martin a
všichni s napětím očekáváme jeho příjezd na bílém koni. Bohužel zapomínáme, že tento den patří i válečným veteránům. Žáci 9. ročníku
se letos rozhodli, že si tento den připomenou a vypravili se v doprovodu žáků 7. ročníku, našeho pana starosty Hirsche a pana místostarosty pana Tölzera k pomníku válečných veteránů u budovy 1. stupně ZŠ.
Žáci si připomněli, proč bychom měli mít všechny veterány v úctě, že
bychom jim měli alespoň tento den v roce věnovat tichou vzpomínku
a náš dík. Žáci tak u pomníku zapálili svíčky, na oplocení upevnili květy vlčích máků a k nebi vyslali lampion štěstí s poděkováním. Vedením
města pak byla na pomník položena kytice. Pevně věříme, že se příští
rok v tento den opět sejdeme.
Mgr. Lenka Chludilová, učitelka ZŠ Hrob

První adventní neděle bývá ve znamení rozsvěcení
vánočního stromu v obcích a městech a naše město
nebylo výjimkou. Akce letos proběhla v režii hrobských hasičů a tomu odpovídalo i místo. Uskutečnila
se na improvizovaném "náměstíčku" v areálu hasičské zbrojnice. Nechyběly stánky s občerstvením i tradičním "svařákem", děti mohly napsat svá přání Ježíškovi, rozkrojit si jablko či si pustit svíčku ve skořápce
od ořechů. Do akce se zapojila také hrobská základní
škola. A to jednak stánkem s prodejem předmětů pro
charitativní akci nadace Život dětem a také vystoupením pěveckého kroužku, působícího při škole.
(psz)

Změny v MHD od 1. ledna 2015
Vážení občané, jak jistě většina z Vás zaznamenala, od ledna se zásadně mění systém městské hromadné dopravy. Dle tohoto nového systému Ústeckého kraje se pro cestující na území Teplicka změní nejen čísla
jednotlivých autobusových linek, ale i jejich trasy a cena jízdného, jejíž
výše se bude odvíjet od zvolené trasy. Prakticky to znamená, že jízdné
budeme platit přímo řidiči, kterému při nástupu do autobusu nahlásíme cíl cesty. Zakoupená jízdenka bude na dané trase platná po určitou
dobu (např. pro trasu Hrob - Teplice bude její platnost 90 minut, její
cena bude 25,- Kč a bude možné na ni jet i přes tzv. povolené nadzóny,
což je v tomto případě Duchcov, Dubí a Lahošť), a to i při přestupu do
jiného autobusu.
Dnem 1. ledna také přestávají platit stávající průkazky - čipové karty.
Novou čipovou kartu lze od 1.12.2014 zakoupit (přenosná) nebo požádat o její vydání („na jméno“) v informačních kancelářích všech dopravců zapojených do dopravního systému Ústeckého kraje – pro Teplicko
slouží kanceláře ARRIVA TEPLICE s.r.o. v Duchcově a Teplicích. Kartu na
jméno lze také objednat v eshopu na webových stránkách www.arriva.
cz. Čipové karty budou sloužit (podobně jako stávající) pro časové jízdenky na zvolené trase (7 denní, 30 denní nebo 90 denní) i jako elektronická
peněženka. Nově bude také možnost zakoupit si 7 denní nebo 30 denní papírovou jízdenku. Nárok na zlevněné jízdné (např. žáci a studenti)
bude nutné prokázat příslušným průkazem. Veškeré informace o novém
konceptu dopravní obslužnosti, jízdní řády či tarifní počítadlo jízdného,
jsou k dispozici na internetových stránkách www.kr-ustecky.cz/doprava-usteckeho-kraje.asp, dotazy k uvedenému Vám samozřejmě zodpoví i
v uvedených kancelářích. Jedná se o opravdu zásadní změny, doporučujeme tedy všem cestujícím hromadnou dopravou, aby se s nimi v rámci
svých možností předem seznámili a předešli tak případným problémům
při cestování do škol, zaměstnání nebo k lékaři. S koncem tohoto roku
se tedy rozloučíme s autobusovými linkami obsluhujícími naše město,
tedy č. 120, 124, 131, 136, 145 a 526 a v nadcházejícím roce budeme
cestovat autobusy č. 485 (Osek – Hrob – Košťany – Krupka), 492 (Dubí
– Teplice – Košťany – Hrob), 493 (Teplice – Košťany – Hrob – Mikulov –
Moldava) a 524 (Litvínov – Osek – Hrob – Dubí – Krupka – Chlumec).
Dle Krajského úřadu Ústeckého kraje byl tento systém vytvořen tak, aby
linky byly vytížené, rentabilní, spoje navazovaly a všichni bez problémů
dojeli, kam potřebují. Doufejme tedy, že nadcházející změny nám nepřinesou větší problémy a že každý najdeme pro svou cestu spoj, který
nám bude vyhovovat.
Jana Ježková, odbor MH

NÁPOJKA
HROB

V sobotu 20. prosince dopoledne tradičně
vaříme SVAŘÁK !!!
Zastavte se, přijďte pobejt a ochutnat
svařák a cukroví na Vaší NÁPOJKU !!!
Dobrou chuť a “Na zdraví !” přeje Vaše Nápojka Hrob !!!
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Lidové pranostiky

LEDEN

PROSINEC

Než v lednu sedláka, to radši vlka
na poli viděti.

Když v prosinci mrzne a sněží,
úrodný rok nato běží.

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke
dnu.

Studený prosinec - brzké jaro.
Mírný prosinec - mírná celá zima.

Mokrý leden - prázdné sudy - neurodí se vína.

Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, znamenají zimu mírnou.

Mlhavý leden - mokré jaro.

Na suchý prosinec následuje suché jaro.

Roste den, roste i zima.
Leden studený, duben zelený.

HROBSKÉ LISTY

NÁPOJKA
HROB

(sponzor Bálu dětského dne pro dospělé, Městského
plesu, Plesu seniorů, Plesu fotbalistů, Drakiády, závodů
psích spřežení, Vítání jara, Dětského dne)
Vánoční nabídka:
Od 10. prosince při nákupu vína a lihovin na Vaší Nápojce
za více jak 150,-Kč dostanete od nás malý dárek !!!

Jaké zimy v prosinci - taková tepla
v červnu.
Padne-li první sníh na mokrou
zem, bude slabá úroda.

Neudrží leden, neudrží ani jeden.

Jaký prosinec, takový celý rok.

V lednu moc sněhu, v červnu moc
sena.

Zpráva o hrobských judistech

Je-li na Tři krále větrno, zamíchá
se planetami a bude úrodno.

Oddíl juda funguje při ZŠ Hrob a trénink zastřešuje SK Judo Teplice pod
vedením trenéra Jiřího Bláhy. V roce 2007 jsme začali spolupracovat se
ZŠ Hrob, kde využíváme tělocvičnu k našim tréninkům. Od historicky
prvního tréninku už uběhlo sedm let a i když místní obyvatelstvo nemá
judo ještě zažité, tak ti kteří ho vnímají vědí, že v podkrušnohorském
městečku je spoustu šikovných a úspěšných zástupců tohoto sportu.
Od roku 2009 jsme začali sbírat medaile i na Mistrovství ČR. První a zatím jedinou Mistryní ČR je Jana Sedláková, která vedle titulu z roku 2010
vlastní další čtyři medaile z MČR. Dalšími medailistkami jsou Markéta
Filipová, která je držitelkou dvou bronzových medailí a Mirka Kozáková
se ziskem jedné bronzové z MČR. V chlapeckých karegoriích se podařilo
získat stříbrnou medaili Martinu Hanákovi na MČR v roce 2013 a bezesporu velikým talentem je Tomáš Bajan, který sice na medaili z MČR
ještě nedosáhl, ale letos má dobrou formu a drží 1.místo v celorepublikovém žebříčku. Dalšími dobrými judisty z Hrobu jsou pak Petr Kuchař,
který má z MČR několik 5.míst, ale na medaili zatím ještě nedosáhl.
Dalším skvělým judistou je Eda Křepelka, který stejně jako Petr ještě
medaili nemá, ale je vždy oporou družstva na klubových akcích. Všichni
jmenovaní již v Hrobě netrénují a zajíždí do našeho klubu v Teplicích, ale
občané Hrobu by měli vědět, že takový sportovci tady žijí.
Po odchodu těchto judistů se nám po sedmi letech opět podařilo
naplnit přípravku při ZŠ Hrob a už se zde profilují další šikovní adepti tohoto olympijského sportu. Dobře se projevují opět děvčata a to Tereza
Bělohlávková a Barbora Zajíčková, které sbírají medaile na turnajích jak
na běžícím pásu. Dále je to Matěj Semančík a Daniel Kuchař, kteří jsou
příslibem našeho klubu a to jsem ještě zdaleka nevyjmenoval všechny.
V budoucnu bychom chtěli informovat Hrobské fanoušky juda o našich
úspěších na turnajích a toto má být úvodní článek k naší činnosti.
Zde jen pár čerstvých výsledků za měsíc září: Po prázdninách jsme vyrazili na několik turnajů a to převážně do sousedního Německa, kde se za
přispění všech zúčastněných podařilo vybojovat několik cenných trofejí.
Na turnaji ve Werdau - GER - 06.09.2014, jsme obsadili 2.místo v ořadí
klubů. V Bautzenu - GER - 13.09.2014, jsme vybojovali dvě první místa v
pořadí klubů a to v kategoriích žactva i dorostu. Do třetice tento týden v
Lauchhameru - GER - 27.9.2014, kde jsme se opět stali celkovými vítězi
turnaje. Na Českém Poháru v Brně 20.09.2014 pak získal 3.místo Tomáš
Bajan v kat. 66 kg ve starších žácích, 5.místo přidal Martin Hanák v kat.
50 kg.
Jiří Bláha, hlavní trenér

Když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima,
potrvá čtyři neděle.
Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl
trvati.

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v
květnu.

Masopust na slunci - pomlázka u
kamen.

Šipkový turnaj
V sobotu 25.října v restauraci Koruna v Hrobě byl, dá se říci, že již tradiční, šipkový turnaj, který pořádalo a financovalo Město Hrob v součinnosti se sdružením Mikroregion Stropník. Akce začala v 15 hodin
předtančením hrobských Sokoliček pod vedením Pavly Sýkorové, mezitím též probíhala prezence účastníků a rozlosování turnaje. Přihlásilo se
19 účastníků z Hrobu, Jeníkova, Lahoště, Krupky, Oldřichova, Duchcova,
Teplic, Bíliny, Věšťan, kteří začli hrát v 15.30 hodin, systémem oboustraný pavouk. Hrálo se na třech terčích. Pravý terč byl alespoň zpočátku
vyhražen pro děti a mládež. Nyní již k výsledkům. Celý turnaj, který se
nesl v duchu fair play vyhrál Jiří Danda, druhý byl Petr Bělina, třetí místo
obsadil Antonín Slezák. V ženách 1.místo Pavla Šauerová, 2.místo Michaela Masopustová, 3.místo Eva Veselá. Soutěž odpadlíků vyhrál David
Hvolka. První bingo (180) hodil Petr Bělina. K dobré pohodě a později
i k tanci hrála reprodukovaná hudba. Soutěžící si také užili bohatého
občerstvení formou rautu, který nás mimořádně mile překvapil. Na sále
Koruny bylo živo i díky mnoha divákům a povzbuzujícím. Děkuji organizátorům a obsluze za hladký průběh, Městu Hrob za financování celého
projektu a již se těšíme na další ročník tohoto hezkého turnaje. Pro připomenutí: další akce, kterou podporuje Mikroregion Stropník, je turnaj
ve volejbale v Oseku termín v době uzávěrky ještě nebyl znám a za Hrob
se účastní družstvo Sokola Verneřice. Sportu zdar !
Michael Holý
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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, Vítání jara, Dětského dne)
Vážení zákazníci, na chladné podzimní dny pro Vás
máme na skladě:
Medovinu, Svařené víno, Vinný punč, Griotku, Vaječný koňak

Hrobský koláček - recepty

Dále Vám nabízíme :

Berta Mládková - Pařížské rohlíčky
Těsto: 25 dkg mletých ořechů, 25 dkg moučkového cukru, 15 dkg strouhanky, 1 vejce, 1 bílek

Dárková balení čaje, kávy, vína, lihovin, zhotovíme Vám
dárkové balíčky dle Vašich představ. Nic není nemožné !

Krém: 20 dkg másla, 10 dkg moučkového cukru, 250 ml mléka, 4 lžíce
hladké mouky, 3 lžíce kakaa, 2 lžíce rumu

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

Na dohotovení: 20 dkg čokoládové polevy, 50 g bílé polevy, tuk na potření plechu.
Postup: Zpracovat těsto, vytvořit rohlíčky a upéct, vychladlé potřít krémem a polévat čokoládovou polevou, ozdobit bílou polevou.
Marie Mudrová - Košíčky s náplní
Těsto: 25 dkg hladké mouky, 10 dkg moučkového cukru, 15 dkg hery, 1
žloutek
Náplň: ¼ l mléka, 2 lžíce vrchovaté hladké mouky - uvařit, 1
cukr, rum

máslo,

Postup : zpracovat těsto, upéct košíčky ve formičkách, do vychladlé
kaše zašlehat máslo, cukr , rum, naplnit košíčky, ozdobit polevou z hořké čokolády a omegy a ozdobit mandlí.
OMLUVA: V zářijovém čísle Hrobských listů došlo k chybě ve jméně soutěžící, která se umístila na třetím místě. Nejednalo se o paní Marii Medkovou nýbrž o paní Marii Mudrovou. Oběma soutěžícím i čtenářům se
tímto za chybu omlouvám.
Michael Holý
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