HROBSKÉ
15 ročník

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, malým ohlednutím na uplynulé období bych chtěl
nejdříve poděkovat všem spoluorganizátorům a sponzorům 16. Reprezentačního plesu města Hrob a dále také všem účastníkům a hostitelům
Vítání jara 2015. Velké poděkování patří také organizátorům a především účastníkům celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, která proběhla
v sobotu 18. dubna 2015. Při úklidu okolí našeho městečka, likvidaci
malých „černých skládek“, byl sesbírán odpad, který zaplnil tři velkoobjemové kontejnery.
S příchodem jara se také naplno rozeběhly již dříve avízované stavební
práce, které více či méně budou znamenat některá omezení v našem
každodenním životě. Jedná se především o výstavbu nové kanalizace v
Křižanově a rekonstrukci a výstavbu kanalizace ve Verneřicích. Proto si
Vás dovoluji požádat o trpělivost a shovívavost.
Karel Hirsch, starosta města

Otvírání claimů Hrob 2015

Ve dnech 17. až 19. dubna 2015 se v trampském kampu v Hrobě na
Husovce konalo setkání zlatokopů z celé České republiky při Otvírání
claimů 2015. Organizace se ujali členové „Hrobského klubu zlatokopů“,
STO Hrob a zástupci města v čele se starostou Karlem Hirschem.
Už v pátek dopoledne se začali na Husovce objevovat první zlatokopové, aby si mohli v klidu udělat krátkou procházku po okolí a prohlédnout
si naše město. Na Husovce jsme ještě dodělali poslední přípravy, pověsila se vlajka Hrobu i Hrobského klubu zlatokopů, přivezly se rýžovací
boxy a už se mohl zapálit oheň. Do večera se sjela většina zlatokopů, a
protože povětří bylo studené, tak se brzy všichni sesedli k ohni. Všichni
se už dlouho neviděli a tak se povídalo a trochu popilo
V sobotu ráno přijelo psí spřežení, tentokrát v kolečkové úpravě s mašérem a zlatokopem v jedné osobě Milanem Čurdou. Milan se synkem
Maxíkem předvedli pejsky, něco povyprávěli a ukázali, jak se se spřežením jezdí a hlavně, jak se řídí.
V té době se také začali scházet občané Hrobu, aby si zkusili vyrýžovat své první zlatinky ve škole rýžování. Navzdory chladnému počasí byl
zájem slušný. Ještě, že se ve stánku mimo jiné prodával i grog. Studené
ruce se jinak zahřát opravdu nedaly.
V deset hodin dopoledne se členové klubu odebrali do srubu na valnou hromadu. Ta proběhla za přítomnosti jablkového závinu od Marty
bez problémů. Mezitím se na ohni hřál skvělý zvěřinový gulášek. A po
valné hromadě se na něho všichni vrhli. Marta nestačila nalévat.
Po obědě nás čekala výprava do štoly v Mikulově. Skupina pod vedením
pana Chaloupky prošla nejkratší prohlídkovou trasu, která trvá asi hodinu. Nejdelší prý bývá i přes osm hodin. Na to nebyl čas. Možná příště.
Účastníci exkurze vypadali spokojeně.
Kolem čtvrté hodiny se to zase sjelo na Husovce. Udělala se malá soutěž pro zlatokopy profesionály, aby se všichni ostatní mohli podívat, jak
rýžují opravdoví mistři. Vítězové dostali rakvičky, pivo a krásné minerály
ze sbírky Viléma Jansy. První tři byli Tom Hejzlar, Bohumil Toms a Radim
Brom.
Od pěti hodin odpoledne byla domluvená hudba. Přijeli naši kamarádi
z STO Hrob. Byli to Dědkové z Kentucky v čele s Petrem Loosem a Vápenice s Lubošem Tipmannem. Trampská muzička se tedy nesla lesem do
pozdních nočních hodin.
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A máme neděli. Konečně se udělalo teplo. Dali jsme si snídani, poklidili a vyrazilo se na slíbenou procházku městem. Všem zlatokopům se u
nás moc líbilo a tak jsme si slíbili, že to určitě není naposledy a že se k
nám zase rádi vrátí.
Třeba se zlatokopům zrodila nová tradice rýžování zlata v Hrobě. Přijeli
k nám opravdu uznávaní odborníci v oboru geologie, hornictví, ale i mistři ve zlatokopeckých soutěžích. Vážíme si jejich návštěvy.
Na základě povedeného setkání bychom chtěli na Hrobských slavnostech pod hlavičkou Českého klubu zlatokopů připravit školu rýžování
pro občany města. Tak se můžete těšit. Všechno již máme připravené.
Více informací můžete získat na www.zlatokop.cz
Jiří Fürst

Město Hrob vás tímto srdečně
zve na tradiční Hrobské slavnosti, letos spojené s oslavami 150.
výročí hasičského sboru ve městě. Hrobské slavnosti se uskuteční ve dnech 26. a 27. června. Páteční program začne v 17 hodin,
sobotní část potom v 10 hodin.
Program slavností bude zveřejněn na informačních plakátcích
před konáním akce.

Otvírání studánky
Prastarým zvykem, spojeným s jarním obdobím je tzv. otvírání studánky,
tedy její obřadní, slavnostní vyčištění po zimě a symbolické odemknutí.
Již od nepaměti hrají v tomto zvyku hlavní roli mladé a tedy čistotu symbolizující dívky - studánkové víly. Naše školní družina se již před několika
lety rozhodla tento zvyk oživit, a to i díky tomu že jednu opravdovou
studánku máme v dosahu, jen kousek nad městem.
Přípravy začaly již několik dní předem a to zejména výrobou speciálního
klíče pro odemknutí naší studánky a hlavně věnečků pro studánkové
víly. V den konání, v pátek 24. dubna odpoledne se děvčata ze všech tří
oddělení školní družiny převlékla a změnila se tak rázem ve studánkové
víly. Kluci se naproti tomu chopili náčiní, které je pro vyčištění studánky
nezbytné. Již po cestě ke studánce se děti seznamovaly s jarní přírodou
a učily se poznávat jednotlivé rostliny. U studánky pak proběhl tradiční
rituál, spočívající ve zpěvu písní, recitování básniček spolu s vyléváním
vody ze studánky a samozřejmě i její symbolické odemknutí připraveným klíčem. Studánku a její odtok jsme vyčistili od napadaného listí a
větviček
Marie Szirotná, vychovatelka ŠD

2

4/2015

Městská policie Hrob

Naši jubilanti

telefon 702 000 092

KVĚTEN

Havlík Jan
Stránský Jaromír
Tomsová Eva
Dlouhá Bohunka
Vránová Božena
Bacilová Miroslava
Lienert Jaroslav
Chludil Jan
Štiková Libuše
Sedlák Vlastimil
Hinnerová Fridlinda

Verneřice
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Verneřice
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob
Hrob

75 let
70 let
82 let
70 let
85 let
70 let
81 let
75 let
84 let
70 let
87 let

ČERVEN

Pechová Miluše
Vohánková Věra
Janoušek Václav
Červená Jaroslava
Tyrychterová Leny
Turek Milan
Vaňková Marie
Krausová Štefanie
Marková Pavlína
Ksandrová Marta

Hrob
Hrob
Hrob
Mlýny
Hrob
Hrob
Verneřice
Hrob
Hrob
Hrob

86 let
70 let
92 let
70 let
87 let
75 let
91 let
88 let
82 let
82 let

Hrobské střípky
Veřejná sbírka na opravu Evangelického kostela Vzkříšení, která byla zahájena 24.11.2011, byla ukončena k 30.10.2014. Za dobu trvání sbírky
se shromáždilo 25.855,46 Kč. Tyto prostředky byly použity na drobné
opravy. Vyúčtování veřejné sbírky bylo předloženo Krajskému úřadu v
Ústí nad Labem ke schválení, který ho dne 27.2.2015 schválil. Děkujeme
všem občanům, kteří do sbírky přispěli.
Dne 15.4.2015 doručil na MěÚ nájemce restaurace Koruna dopis, ve
kterém oznámil, že k 30.4.2015 dává výpověď z nájmu a ukončuje
smlouvu s tím, že od tohoto data bude restaurace uzavřena.
Jak vyplynulo z informací České spořitelny, ke dni 15. května 2015 ukončí činnost její osecká pobočka. Účty klientů ani jejich čísla se tímto nijak
nemění. Automaticky budou převedeny do pobočky Duchcov (Ferrerova 46/1), telefon 956 732 550. Pobočka je otevřena denně od 9 do
12.30 hodin, v pondělí, středu a čtvrtek také od 13 do 17 hodin a v
pátek od 13 do 15 hodin. Kompletní obsluhu účtu klienta zajistí rovněž
kterákoliv jiná pobočka České spořitelny.

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.

Rozdělení dotací z rozpočtu města
Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání dne 18. února 2015
schválilo poskytnutí dotací na činnost organizací působících v našem
městě.Z celkové částky 210.000,- Kč bylo přiděleno:
- Městské organizaci Svazu důchodců ČR 60 tisíc Kč,
- TJ Hrob a TJ Sokol Verneřice - po 75 tisicích Kč.
Následně byly radou města dne 4.3.2015 schváleny příspěvky na činnost:
- STO Hrob ve výši 10.000,- Kč
- Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí ve výši 3.000,- Kč.
- o.s. POHODA Teplice ve výši 4.000,- Kč.
- Český svaz včelařů o.s., zákl. org. Hrob - Osek ve výši 5.000,- Kč.
- Oblastní charita Most, Azylový dům Osek ve výši 3.000,- Kč.
- Oblastní charita Most, Centrum „Rodina v tísni“ Osek ve výši 3.000,Kč.
- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Teplice ve výši 5.000,- Kč.
- na konání letního festivalu Křižanovský Vaťák pro místní kapelu Bob a
Bobci ve výši 10.000,- Kč.
- DFK Teplice ve výši 35.000,- Kč.
(kh)

Svoz nebezpečného odpadu
Městský úřad Hrob ve spolupráci se společností Technické služby města
Duchcova, s.r.o. pořádá v sobotu 16. května 2015 bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Akce proběhne podle stanoveného harmonogramu:
11:45 až 12:00 hod. - Křižanov u kapličky, 12:10 až 12:25 hod. - Verneřice u telef. budky, 12:30 až 12:45 hodin - 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. Podrobnější informace je možné získat u zaměstnance Technických služeb města Duchcova, s.r.o., telefon 417 835 123 a 602 746 617
(tip)

Poděkování
Děkuji Sboru pro občanské záležitosti a jeho člence Stanislavě Bláhové
za hezký dárek a za přání k mým 75. narozeninám od Městského úřadu
v Hrobě.
Jiří Stránský

Sbírka použitého ošacení

Jednání ZM

Městský úřad Hrob a Diakonie Broumov, sociální družstvo vyhlašují
„Sběr použitého ošacení“. Sbíráme letní a zimní oblečení (pánské, dámské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, Látky (minimálně 1m2 - prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí
potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené, Vatované a
péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní, peří, péřové přikrývky a polštáře, menší
elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční, knihy. Naopak nemůžeme
vzít ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil, věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Sbírka se uskuteční od 7.4. do 7.5.2015. Věci je možné odevzdávat
v PO a ST od 8 do 17 hodin, v ostatní dny do 15 hodin v přízemí MěÚ
(bývalá Spořitelna) Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonních číslech 417 568 566 nebo 608 030 331. Více také na
www.diakoniebroumov.org
nebo
www.facebook.com/broumovdiakonie
(tip)

Nejbližší jednání Zastupitelstva města Hrob se uskuteční 24. června
2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ (nad prodejnou Barvylaky). Všichni jsou srdečně zváni.
(psz)

Další vydání
Příští Hrobské listy vyjdou v týdnu od 15. června 2015. Uzávěrka
příspěvků od externích přispěvatelů je v pátek 5. června 2015
(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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Pepa opět úspěšný

Děčínský skřivánek 2015
V posledním čísle Hrobských listů byly zveřejněny výsledky oblastního
kola dětské pěvecké soutěže Duchcovský skřivánek, která se konala v
lednu 2015. Víme, že do krajského kola postoupili dva žáci naší školy,
a to Marie Hovorková z 3. třídy z 1. místa a Ondřej Šulda, žák 6. třídy,
z 2. místa.
Krajské kolo v Děčíně se uskutečnilo 26. února 2015 a oba naši soutěžící byli úspěšní. V náročném a vyrovnaném klání se oba v různých kategoriích umístili na 3. místě. Poznatky a postřehy ze soutěže mohou tak
uplatnit v našem pěveckém kroužku Barborka. Oba jsou jejími členy. Za
podporu akce a bezpečnou dopravu děkuji Městskému úřadu v Hrobě.
Jindra Salátová, vedoucí pěveckého sboru Barborka

Zlatá udice 2015

V sobotu 28. března se v Domě dětí a mládeže v Duchcově konala
tradiční soutěž mladých rybářů „Zlatá udice". Rybáři zde mají ukázat,
co se naučili ve svých kroužcích a jestli si právem zaslouží povolenky na
letošní sezónu. Musí správně vyplnit test týkající se Rybářského řádu,
měli by umět navázat háčky a sestavit udici, pak poznat co nejvíce druhů ryb, vodních živočichů a rostlin a na závěr předvedou svojí zručnost
při přesném nahazování na terč. To vše za bedlivé pozornosti „přísných"
rozhodčích z řad zkušených vedoucích. U těch nejmenších se občas jedno oko přimhouří, aby měli radost ze hry. Rozhodčí vyhodnotí výsledky,
děti si mezitím dají buřta a jde se pro ceny. V našem kroužku jsou především mladší děti, u kterých se v konkurenci i patnáctiletých soupeřů
nečeká nejpřednějších umístění.
Přesto jsme se dočkali příjemných překvapení. Tomáš Borovička,
jako jeden z našich nejzkušenějších, obsadil krásné páté místo, Tomáš
Mrvečka byl osmý a i Vendulka Todáková, přestože je v kroužku první
rok, předvedla skvělý výkon a skončila desátá. Další děti se také neztratily. Pěkně si zasoutěžily a dostaly hodnotné ceny. Bylo pamatováno na
všechny, takže i ti nejmenší, kteří teprve sbírají zkušenosti, neodešli bez
ceny. Ti nejlepší si odnášeli pruty, navijáky, nebo podběráky a ostatní
dostali nástrahy na ryby nebo drobné rybářské náčiní. Z výsledků a hlavně snahy našich dětí je jasné, že si povolenky plně zaslouží a už mohou
vyrazit k vodě za prvními jarními rybářskými zážitky. Napřed si to zkusíme na „našem Hradcáku" a pak už se děti rozeběhnou po celém revíru.
Tak Petrův Zdar do sezóny 2015 a nezapomeňte, že první ulovená ryba
se vždy vrací na svobodu. Výsledky dětí z rybářského kroužku Hrob:
5. Tomáš Borovička ml., 8. Tomáš Mrvečka, 10. Vendulka Todáková,
12. Jára Kocman, 21. Milan Šroufek, 22. Tomáš Perner, 29. Stázka Melichová, 30. Martin Mravec, 31. David Radil, 33. Andi Linke, 36. Jiří Fürst
nml., 40. Hynek Holásek
Ing. Jiří Fürst a Tomáš Borovička, vedoucí rybářského kroužku

Volby do školské rady
Ve volbách do Školské rady při Základní škole Hrob, konaných v úterý
21. dubna 2015 byli zvoleni:
- za zákonné zástupce žáků paní Martina Zemanová
- za pedagogické zaměstnance školy Mgr. Sabina Práglová

(psz)

Ve dnech od 1.-4.4.2015 se uskutečnil ve Španělském městečku Sant
Cugat (20km od Barcelony) Evropský kontinentální pohár v Boccie za
účasti sportovců z 23 zemí Evropy. Tohoto závodu se zúčastnil i závodník
tělovýchovné jednoty NOLA Teplice a obyvatel města Hrob Jozef Suchý.
Sedmnáctiletý Pepa poprvé nastoupil v roli kapitána po boku havířovského o rok staršího Jirky Svojanovského a vytvořili nejmladší dvojici na
závodech v kategorii párů.
K prvnímu zápasu naši borci nastoupili proti Irsku. Od začátku byly naši
závodníci jasně lepší a ujali se vedení 4:0. To postupně navyšovali a Irům
uštědřili debakl 16:0. K druhému zápasu ve skupině nastoupili naši hráči proti posledním Paralympijským vítězům z Řecka. Kluci se favoritů
nezalekli a hráli velmi odvážně. Po prvé směně se Řeci po vyrovnaném
průběhu ujali vedení 1:0. Další dvě směny vypadly úplně stejně a bylo to
po třech směnách 3:0 pro Řeky. V poslední směně se ovšem Pepa s Jirkou nadechli k velkému závěru. Posledním velmi těžkým míčem se totiž
Pepa snažil k jednomu bodujícímu míči dorazit další dva body. Nakonec
byli Řekové rádi, že uhájili vítězství 3:1.
K čtvrtfinálovému zápasu nastoupil český pár proti vítězi skupiny D,
proti páru z Belgie, který v minulém roce vyhrál světový pohár. Naši
se opět pustili do favoritů beze strachu a ujali se vedení 1:0. Belgie v
další vyrovnané směně vyrovnala. Ve třetí směně drama pokračovalo a
naši se ujali vedení 2:1. V poslední směně sice soupeř zahájil skvěle, ale
čeští reprezentanti si poradili a skvělou hrou dotáhli zápas do vítězného
konce a poprvé se v kategorii BC3 dostali mezi 4 nejlepší týmy v Evropě.
Druhý den v semifinále čekal naše borce nejlepší pár na světě podle
aktuálního žebříčku a velký favorit, pár z Velké Británie. Pepa s Jirkou si
ovšem formu z minulého dne udrželi a opět zaskočili favorita. Po první,
skvěle odehrané směně se ujali vedení 2:0. Zaskočený soupeř nedokázal ve druhé směně využít svoje zahájení a našim stačil jediný míček,
aby zvýšili vedení na 3:0. To už si trenér soupeřů vzal oddychový čas,
aby svoje svěřence dokázal uklidnit. Oddychový čas Angličanům prospěl
a dokázali ve třetí směně snížit na 3:1. Drama vrcholilo a Pepa s Jirkou
díky skvělé hře nakonec přidali další bod a soupeře z Velké Británii porazili 4:1 a postoupili do finále!!!
V něm naši reprezentanti nastoupili opět proti Řekům. A znovu bylo na
co koukat. V první směně to byla přetahovaná o každý míč. Řekové se
nakonec díky velkému štěstí ujali vedení 1:0. Druhá směna byla jak přes
kopírák, po velkém dramatu soupeři přidali další bod. Ve třetí směně už
Řekové ukázali velkou zkušenost a při drobném zaváhání našich kluků
jim nadělili 3 body a bylo rozhodnuto. V poslední směně Pepa střídal a
naši nakonec podlehli v krásném finále Řekům 1:5. Druhé místo je velký
úspěch a naši se vrátili v párech do boje o účast na Paralympijských
hrách v roce 2016 v Rio de Janeiro. Navíc se jedná o historickou medaili,
neboť je v kategorii BC3 na evropské nebo světové úrovni vůbec první
pro Českou republiku.
V jednotlivcích Pepa nastoupil k prvnímu zápasu proti polskému soupeři a pohodlně vyhrál 8:0. Ve druhém zápase se na Pepovi projevila
psychická vyčerpanost a zaslouženě podlehl závodníkovi z Francie 2:4.
I když se ujal vedení 2:0, ve druhé směně soupeř vyrovnal a v dalších
vyrovnaných směnách postupně přidal po bodě. K posledním zápasu ve
skupině nastupoval Pepa s vědomím, že musí vyhrát. Proti němu stál
závodník z Belgie. První směnu Pepa uhrál po velkém boji 1:0. Ve druhé
stejně dramatické směně Belgičan vyrovnal. Ve třetí směně zahráli oba
hráči neskutečně a směna skončila remízou 1:1. takže po třech směnách
to bylo 2:2. V poslední směně Belgičan skvěle zahájil a Pepa musel vyrážet, což se mu povedlo. Opět oba hráči předváděli skvělou hru, bohužel
se šťastnějším koncem pro Belgičana. Pepa nakonec obsadil 22.místo z
36 hráčů. Uvidíme jaký to bude mít dopad do světového žebříčku, ale
určitě by měl Pepa zůstat i v jednotlivcích v kontaktu se světovou špičkou (zatím je na 16. místě).
(js)
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Sponzoři 16. reprezentačního plesu města Hrob,
konaného 14. února 2015

SEBATEX s.r.o., Košťany, Axum Bohemia, Teplice – dekorativní sklo,
Jan Štefan - topení, voda, plyn – Dubí, Petr Kraus - revize hasících
přístrojů – Teplice, Josef Dvořák - zednické práce – Hrob, Geostars sdružení geodetů, Elektra Hrob - Milan Čurda, Ing. Stanislav Němec
- lesní hospodář Mikulov, Jan Bradáč- umělecký truhlář – Hrob, Stavebniny Va L Jaroš – Střelná, Petr Štibrík - sádrokartony Hrob, Karel
Hofman - Autodoprava – Osek, DT TECHNIC - Václav Urban – Teplice, Michael Holý - Nápojka Hrob, Marcela Kvasňová – Kadeřnictví,
Monika Sedláková prádelna MONSE Hrob, Jan Vinohradský - stavební
práce – Hrob, kominictví Studnička - Bílina, Miroslav Procházka - malíři- lakýrníci Hrob, Koloshop cz – Teplice, Jaroslava Menclová – Hrob,
Podlahy - Jaroslav Tichý – Hrob, Jana Linhartová - drogerie, barvy-laky – Hrob, Zdenka Psohlavcová - kosmetický salon Perla – Hrob,
Petra Klementová - salon LION – Hrob, Gustav Procházka - truhlářství
– Hrob, Pavel Kondacs - klempíř- pokrývač, Mikulov, Rudolf Nebeský
- Autoopravna – Hrob, Václav Svojtka st., Čalounictví - Hrob, Jan
Votruba - hostinská činnost – Hrob, Jitka Horová - restaurace Beseda Hrob, Jan Todák - obkladačské práce – Hrob, manželé Balážovi –
Hrob, Vratislav Jindra - truhlářství – Hrob, manželé Práglovi – Hrob,
Radek Rilke - oprava obuvi – Hrob, Petr Stolař - Divadlo V Pytli – Hrob,
Evžen Tölzer - elektrikář – Hrob, Antonín Hájek počítačové a internetové služby – Teplice, Jindřich Sova - výstavba počítačových sítí
ELDES Teplice, Castor plus s.r.o. - výroba plastových oken - Modlany,
Petr Jelínek - malíř - lakýrník – Hrob, Zdeněk Týma - pokládka zámkové dlažby – Hrob, řeznictví Bohumil Holý – Hrob, Ing. Arch. Zdeňka
Táborská – Teplic, Truhlářství Borovička – Hrob, Menuexpress - fa Zelenka, BOHEMIA-HOTWORK s.r.o. - Zdeňka Máchová – Hrob Václav
Svojtka - pneuservis - Hrob
Město Hrob děkuje všem svým štědrým sponzorům, kteří pomohli
svými finančními a věcnými dary uspořádat bohatou tombolu.

Nápojka Hrob

Zdravé přírodní nápoje
- pravé české MOŠTY z Českého ráje (jedná se o 100% přírodní regionální produkt z moštovny Lažany bez chemické konzervace, bez
éček, bez přidaného cukru) 100% jablko, 100% hruška

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.

Koupím sbírky poštovních známek, staré dopisní obálky se známkami, pohledy a staré
hračky. Telefon 773 505 063.
Město Hrob nabízí do nájmu tyto nebytové prostory:
- restaurace Koruna – Mírové náměstí 78
- prodejní prostory ( bývalé Květinářství ) – Mírové náměstí 88
- prodejní prostory ( bývalý Tabák ) – Mírové náměstí 88
- prodejní prostory ( bývalé řeznictví ) – Mlýnská 74.
Bližší informace získáte přímo na MěÚ Hrob.

- nektary a 100% džusy (bez konzervantů, bez éček, bez barviv, bez
přidaných cukrů, bez umělých aromat)
- léčivé minerálky (Bílinská kyselka, Bílinská jaterní, Bílinská žaludeční,
Vincentka)
- ostatní minerálky s vyváženým obsahem minerálů, sodíku, hořčíku,
draslíku
- minerálky bez cukru – vhodné pro diabetiky
Sortiment vhodný pro diabetiky – sušenky, oplatky, čokolády,
bonbony, žvýkačky. Desítky druhů čaje a kávy, káva bez kofeinu,
náhražkové kávy. Regionální produkty – Teplické pravé hospodské
brambůrky

VAŠE NÁPOJKA HROB JE ČESKÝ OBCHOD
JSME PŘIPRAVENI SPLNIT VÁM VAŠE PŘÁNÍ !!!
BÁL DĚTSKÉHO DNE 2015 - 11. ROČNÍK

Upřímně děkujeme všem milým sponzorům, kteří se zapojili do Bálu
dětského dne: Zdeňka MÁCHOVÁ - BOHEMIA HOTWORK s.r.o. HROB,
Jana CULKOVÁ - BUDVAR s.p. ČESKÉ BUDĚJOVICE, Lenka EBERLOVÁ,
Čeněk VÁVRA - oba STAROPRAMEN PRAHA, Martin a Marcel ZELENKOVI -MENUEXPRESS TEPLICE, Rosalie HAVLÍKOVÁ - AVON LADY VERNEŘICE, Tomáš HOUDEK - RESTAURACE KORUNA HROB, Stanislava
MAREŠOVÁ,
Lenka SEHNALOVÁ, Helena BALÁŽOVÁ, Ingrid KOŘÍNKOVÁ, Vlasta
PRCHLÍKOVÁ, Líba HOLEČKOVÁ - všechny to občanky HROBU, Petra
BARTOŠOVÁ - občanka TEPLIC, Pavlína PLECITÁ - UL COLOR ÚSTÍ NAD
LABEM, Mgr. Leona ŠTĚPKOVÁ - LÉKÁRNA MEDEA HROB, Michael a
Jeannette STÖBER - ZÁPADNÍ NĚMECKO, Evžen TÖLZER - elektrikář
HROB, Jiří SEHNAL - SANACE, POŽÁRNÍ OCHRANA PRAHA, Lubomír
CHVALOVSKÝ - INTERSNACK PRAHA, Radek RILKE - švec HROB, Václav
SVOJTKA - PNEUSERVIS HROB, Tomáš SVOJTKA - čalounictví HROB,
Tomáš BOROVIČKA - čalounictví HROB, Tomáš BAUMRUK - JIP MOST,
Jan VOTRUBA - RESTAURACE POD LESEM STŘELNÁ, Jaroslav VACEK TRNOVANKA VAKA TEPLICE, Bohumil HOLÝ - řeznictví HROB, Jaroslav
TICHÝ - PODLAHOVÉ STUDIO TICHÝ TEPLICE, Jitka HOROVÁ - PENZION A RESTAURACE BESEDA HROB, Jiří ČAPEK - IZOMAT ÚSTÍ NAD LABEM, Jan TŮMA - PC SERVIS LITOMĚŘICE, Václav VÁVRA - I ELEKTRA
ÚSTÍ NAD LABEM, Martin ŤAŽKÝ - BATERIE CENTRUM HANDLOVÁ SR,
Martin ŽIKLA, Zdeněk a Renata PATEROVI - všichni RM ENERGO PRAHA, Michael HOLÝ - NÁPOJKA HROB.

5

4/2015

Uklízeli jsme Česko

I my jsme se stali součástí 2. ročníku celorepublikové dobrovolnické
akce Ukliďme Česko, jejímž cílem bylo zmapování a odstranění nepořádku a černých skládek z našeho města a přírody během jediného
dne. Sraz účastníků byl v sobotu 18. dubna v 9 hodin před městským
úřadem. Akce se účastnilo 41 dobrovolníků (dospělých i dětí), vesměs
hrobských, ale přivítali jsme i dvě tepličandy. Celkem jsme uklidili 4
černé skládky, dále okolí potoka Bouřlivce, les pod hřbitovem a další
jiná místa. Posbírali jsme zhruba 15 m3 odpadu. Počasí nám vcelku přálo, začátek akce bylo poměrně zima, ale pak se vyčasilo. Po ukončení
jsme se všechny uklízecí skupiny sešly a společně jsme opékali buřty
pod hřbitovem. Chceme vyjádřit velký dík všem dobrovolníkům a také
Městu Hrob za podporu a za poskytnutý traktora dva pracovníky, bez
nichž by sesbíraný odpad a zlikvidované skládky nebylo možné odvézt.
Příští rok na počest Dne země a dalšího Uklízení Česka se doufám opět
sejdeme (a možná nás bude i víc). Fotky z akce si můžete prohlédnout
na http://trampik001.rajce.idnes.cz/Uklidme_Cesko_Hrob_2015. Za
organizátory ještě jednou všem velké díky.
Michael Holý

Bál dětského dne

130. let Moldavské horské dráhy
Moldavská dráha slaví v letošním roce 130 let své existence. U příležitosti tohoto výročí probíhá a proběhne řada akcí, které mají za cíl „vláček“ zpopularizovat a upozornit na Moldavskou dráhu, jakožto kulturní
památku. Velká akce proběhne v sobotu 16. května, kdy se uskuteční
jízda vlaku z Teplic a Mostu na Moldavu, spojená s doprovodnými akcemi. Oficiální program proběhne za účasti hejtmana Ústeckého kraje
na nádraží v Oseku, kde budou k dispozici pamětní listy a nejrůznější
upomínkové předměty s motivem Moldavské dráhy. Krátký program
proběhne v průběhu jízdy rovněž na nádraží v Hrobu. Pro účastníky speciální jízdy, jako i pro širokou veřejnost bude u příležitosti slavnostního
dne uspořádán den otevřených dveří na vodním díle Fláje a v železničářském muzeu v saském příhraničním městečku Hermsdorf-Rehefeld.
(psz)

20 let folkové skupiny Bob a bobci
Bob a Bobci z Křižanova u Hrobu vznikli v roce 1995 původně jako
chlapecká kapela (Josef Bob Zelenka, René Ježek Kříž a Honza Vyskočil) hrající převážně písně Kapitána Kida a bratří Ryvolů. Kapelníkem se
stal Bob Zelenka (člen světeckých Střepů a duchcovského Lidumilu). Od
jeho přezdívky vznikl také název kapely. Samotným chlapům však začalo
být po nějaké době smutno, a tak přibývaly další hlasy – Věrka Teršípová
(dnes Křížová), Lenka Vokounová a Lenka Špinková. Repertoár se rozrůstal a začaly i pokusy o vlastní tvorbu.
V roce 2007 vyšlo první CD „Když venku prší…“. Bohužel, Bob Zelenka
v témže roce náhle odešel do muzikantského nebe a kapela řešila, co
bude dál. Neskončila! Rozrostla se o nového člena Tomáše Anťu Kuncla
a vzniklo Bobování (letos již 8. ročník) – charitativní koncert pořádaný k
uctění památky Boba a následně pro pomoc dětem s poškozeným zdravím. Mimo to pořádají poslední letní festival „Křižanovský Vaťák“, který
se koná pod širým nebem vždy poslední listopadovou sobotu a nepravidelné večery v duchcovském Divadle „M“. Dnes již mají Bob a Bobci na
kontě několik významných ocenění v oblasti folkové a trampské hudby
(např. interpretační a divácká Mezinárodní Porta) a v loňském roce přibylo i druhé autorské CD „Zadostisnění“. Letos chtějí Bob a Bobci svým
koncertem řádně oslavit 20 let svého působení na hudební scéně. Koncert se koná 23.5.2015 v Duchcově v kině Lípa.
(vk)

V sobotu 21. února 2015 se v sále restaurace Koruna konal již 11. ročník
Bálu dětského dne pro dospělé. Ano je to již 11 let co skupina nadšenců dobrovolně pořádá akci, kterou naplní celý sál hrobské Koruny.
Novinkou letošního bálu bylo, že byl nekuřácký. No zase bylo extrémně
zahuleno před toaletami. Snad nás bylo 180 návštěvníků soukomé akce,
na které nám k dobré zábavě a tanci opět hrála nám dobře známá skupina Basic (Pavel a Ája). Vše začalo ve 20 hodin přivítáním a kupodivu
se od první písničky tančilo. Tak to opravdu nepamatujeme. V tombole
bylo cca 230 cen a jen se po nich zaprášilo. Každý lístek totiž vyhrával,
navíc jsme o půlnoci losovali 10 hodnotných cen navíc, kdy první cenu
- sud piva vyhrál náš smějící se kamarád z Křižanova. Bohužel ho opět
nemohu jmenovat. Celá akce končila cca ve 3 hodiny ráno a už se všichni těšíme na další bál. 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 všech sponzorů Vám formou inzerce nabízíme na jiném místě v Hrobských listech. Z výtěžku bálu pomůžeme financovat
pořádání dětských dnů v Hrobě a Přestanově. Fotky z letošního bálu, ale
i z loňských ročníků (jaká to novinka!) jsou k vidění na www.rajce.net
Michael Holý

Pomůže někdo s hledáním předka ?
Před pár roky jsem se náhodně začal zabývat genealogií - hostorií mojí
rodiny. Sháním informace o bratrovi mého pradědečka (Theodor Hurtig, narozen roku 1896 v Příbrami), který zemřel v roce 1922 ve vesnici
Mlýny (spadá součást Hrobu). Rok před smrtí se oženil s Amálií rozenou
Medkovou, pravděpodobně z Mlýnů nebo z blízkého okolí. Na začátku
jsem o něm věděl jsem to, že existoval, jinak nic. V průběhu skoro 3
let se mi podařilo získat dost informací a tak nějak odhadem zmapoval
jeho život až do toho roku 1922, kdy zemřel. Když už se mi podařilo těžce získat tolik informací, rád toho nějakým způsobem využil a pokusil se
dovědět se víc. Zda měl nějaké potomky, zda se jeho manželka znovu
vdala, kde je pochovaný, atp. Asi všechny možnosti jak se něco dovědět
víc jsem už vyčerpal (na MěÚ Hrob, v SO archivu Teplice - nikde už mi
asi nedokáží pomoci, nic víc už nemohu dohledat). Napadlo mě požádat
touto formou zda by mi někdo neporadil, nevěděl, kam nebo na koho se
obrátit dál .. Nepředpokládám, že by ještě žil někdo, kdo by rodinu Medkových znal. Ale třeba by se našel a ozval se mi někdo, kdo by mi poradil
kde pátrat dál ..., ideálně by se ozval i třeba nějaký potomek ... Kdo ví.
Předem děkuji každému za jakoukoliv radu a pomoc. Kontaktovat mě
můžete na emailové adrese zdodinek@seznam.cz, příp. můžete zanechat informaci v redakci Hrobských listů.
Zdeněk Drechsler, Příbram
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Z deníku našich hasičů

21. března - první jarní den byl ve znamení několika událostí. V dopoledních hodinách proběhla pravidelná odborná příprava členů jednotky.
Nejdříve jsme zkoušeli hašení požáru s použitím pěnidla a dále následoval výcvik nositelů dýchací techniky spolu s nácvikem transportu raněné
osoby, poskytnutí předlékařské pomoci a komunikace prostřednictvím
radiostanice. Odpoledne po 14. hodině nám byl vyhlášen poplach, požár dopravního prostředku na začátku obce Háj. Výjezd prvního družstva v počtu 3+1 s CAS32 T815 byl do čtyř minut od vyhlášení poplachu,
za další čtyři minuty vyjelo druhé, technické, vozidlo TA Ford Tranzit
s posádkou 4+1. Při příjezdu naší jednotky byl požár vozidla již lokalizován. Byly provedeny likvidační práce a doplňování vody. Ještě před
ukončením zásahu jsme byli krajským operačním střediskem HZS (KOPIS) povoláni na požár travního porostu do Střelné, v části Na Hampuši.
Po příjezdu jsme byli na místě ponecháni jako záloha pro zasahující jednotku dobrovolných hasičů z Košťan a jednotku profesionálních hasičů
ze stanice Teplice. Po lokalizaci požáru jsme se vrátili zpět na základnu,
kde bylo provedeno doplnění vody a údržba použitých prostředků.
4. dubna - v prostoru hasičské zbrojnice bylo zřízeno zázemí občerstvovací stanice pro průvod občanů u příležitosti „Vítání jara 2015“, které
organizovalo město Hrob. Hasiči poskytli stoly, lavice a zázemí pro přípravu různých pochutin, které zajistil starosta města. Celého průvodu
jsme se také zúčastnili s TA Ford Tranzin pro zajištění a řízení dopravy po
celou dobu průvodu.
11. dubna - den jsme využili k exkurzi na Letiště Václava Havla v Praze, přesněji k letištním hasičům, kde jsme strávili celé dopoledne. Měli
jsme možnost nejen prohlídky jejich techniky, ale někteří si vyzkoušeli
i její obsluhu. Hasiči nás provedli celou jejich stanicí, kde nám, mimo
jiné, ukázali jejich technické zázemí, výcvikový polygon a letištní operační středisko. Odpoledne jsme se vydali na krajské operační středisko
hasičského záchranného sboru do pražských Modřan, kde jsme se dozvěděli zajímavé věci o fungování krizových telefonních linek 112 a 150.
Také jsme viděli operační důstojníky přímo v akci a dověděli se od nich
pár tipů, jak efektivně komunikovat s operačním střediskem. Následovala prohlídka Modřanské stanice HZS hl. m. Prahy, nejnovější stanice v
Praze. Zároveň nám hasiči ukázali nový systém navigace a komunikace
PointX, který právě testují. Tímto systémem se usnadňuje komunikace
s operačním střediskem, a to pomocí tabletu umístěného ve vozidle.
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18. dubna - spolupodíleli jsme se na technickém zajištění „Otvírání claimů“ na Husovce, celorepublikovém setkání zlatokopů u příležitosti zahájení zlatokopecké sezóny.
19. dubna - připojili jsme se k akci „Ukliďme Česko“, kde jsme douklidili místa, kam se ostatní suchou nohou nedostali. Nakonec jsme ještě
prošli cestu směrem na Barboru a posbírali odhozené plastové láhve a
jiný nepořádek
velitel hasičů

Vítání jara

A je zase tady! No přece to toužebně očekávané jaro. Městský úřad
Hrob uspořádal v sobotu 4. dubna 2015 již počtvrté pro hrobské občany
setkání na jeho přivítání. Ranní chladné počasí nedávalo příliš velkou
naději na vysokou účast. Přesto se ve 13.oo hodin sešla před restaurací Koruna valná hromada občanů všech věkových kategorií. Nejvíce,
už asi tradičně, bylo důchodců z naší místní organizace. V maskách se
jich objevilo hned sedmadvacet ! A připočteme –li maskované děti s
maskovaným doprovodem, vyšplhal se jejich počet nejméně na 50 stra-

šidel. Organizaci průvodu městem zajišťoval a zahájil opět pan Balda se
svým „ansáblem“. Slavnostně vyzdobené duo hnědáků táhlo městem
bryčku s „Moranou“ a muzikanty „Doubravanka“. Za zpěvu a hlaholu
se vypravil průvod občanů okolo evangelického kostela k první zastávce
s občerstvením u Fürstů. A následovaly další. Tradiční u Nebeských a
u paní ředitelky Krížové. Opravdovou hostinu pro účastníky připravili
v hasičárně místní hasiči v čele s panem Hirschem, jejich velitelem a
zároveň starostou města. U Radnice průvod opustil hlavní silnici, aby
se zastavil pod parkem u transformátoru, kde již “u prostřeného stolu“
čekal místostarosta města pan Tölzer se svými krásnými spolupracovnicemi a asistentkami - Eckertovou a Pechovou . Poprvé v historii došlo
celé procesí až k potoku pod školou, kde byla za všeobecného veselí
svržena do vln Bouřlivce po celou dobu vláčená Morana. K překvapení
všech pouze její krásně zdobený věneček.
Závěr vydařené akce se odehrál na sále restaurace Koruna.Za hojného
počtu dětí a při zprostředkované muzice se uskutečnilo soutěživé klání
v přitahování autíček provázkem motaným na špůlku. Na dětská léta
zavzpomínaly a soutěžily i naše důchodkyně Šťastná a Makovičková. Za
Městský úřad bojoval starosta s místostarostou. Na úplný závěr byl pro
děti připraven ohýnek na opékání vuřtů. Za hezky prožitý den patří dík
všem, kteří se o něj zasloužili. A nezbývá než konstatovat “Jaro budiž
pochváleno“
(hš)

