HROBSKÉ
18. ročník

Slavnostní vysvěcení kaple
ve Verneřicích

Slavnostní uložení oltářního kamene spolu s historickými dokumenty
do oltáře zrekonstruované kaple ve Verneřicích proběhlo v sobotu 21.
května. Ukládání dokumentů a následné vysvěcení kaple panem farářem Štefanem Pilarčíkem, za přítomnosti starosty města, doprovodil
zpěv dětí z dětského pěveckého sboru „Barborka“ pod vedením paní
Jindřišky Salátové. Originály dokumentů, včetně nově vloženého Pamětního listu, jsou, pro zachování do věků budoucích, řádně uloženy
na městské radnici a vystavovány budou při slavnostních příležitostech.
Na závěr tohoto setkání zahráli pro radost všem přítomným občanům
pánové z „Pohřebního bratrstva Jefraima Kadiše“
(kh)

Senioři na cestách
Ve dnech 17. -18. května vyrazili naši důchodci na dvoudenní zájezd do
Jižních Čech. Po ubytování v nocležně „U lanovky“ u Lipenské přehrady
jsme společně vyjeli lanovkou ke „Stezce korunami stromů“. Cesta do
výšin a zpět měřila asi 1,5km, kterou ale neabsolvovali všichni z našich
řad, neboť někteří „šílenci“ si cestu zpět „zkrátili“ jízdou na toboganu. Ti
byli vystaveni na odiv dokonce i vlekařům. Po návratu jsme se šli projít
do okolí přehrady. Vydatná večeře nás inspirovala, abychom si ve společenské místnosti zazpívali při harmonice Jindry Salátové. Druhý den po
snídani jsme odjeli do Českých Budějovic. Na programu byla exkurze do
pivovaru Budvar spojená i s ochutnávkou tohoto dosud českého moku.
Vodu k výrobě piva čerpá pivovar ze dvou 300m hlubokých studní. Několik účastníků se do takto hluboké virtuální studny svezlo virtuálním
výtahem. Po „mastném“ obědě v restauraci Masné krámy jsme si prohlédli střed města s jeho krásným náměstím a v odpoledních hodinách
jsme se plni zážitků vrátili opět domů.
Hana Šťastná
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Dětský den
I přes nepřízeň počasí, které se nakonec alespoň na pár minut umoudřilo, se na fotbalovém hřišti uskutečnilo v pátek 3. června od 17 hodin
„Sportovně zábavné odpoledne“ nejen pro děti, neboli oslava Dne dětí.
Kromě již tradičních dětských dovednostních soutěží zde byla možnost
vyzkoušet si lezení na improvizovanou lezeckou stěnu, nebo aquazorbing - chůzi po hladině vody v nafouknutém balónu. Pro soutěžící děti
byly připraveny drobné sladkosti a malé občerstvení. Nechyběla ani
ukázka hasičské techniky. Poděkování za pomoc při zajištění hladkého
průběhu celé akce patří TJ Hrob, ZŠ Hrob a DFK Teplice.
(kh)

2

6/2016

Městská policie Hrob

Naši jubilanti

telefon 702 000 092

ČERVENEC

Hvězdová Drahoslava		
Kořínková Ingrid		
Pekař Jan			
Filipec Helmut			
Šindelářová Helena		
Seidler Arnošt			
Maršíková Ingeborg		
Jarolímová Miluška		
Müller Rudolf			

Hrob		
Hrob		
Hrob		
Verneřice
Křižanov
Hrob		
Verneřice
Hrob		
Hrob		

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

Hrob		
Hrob		
Hrob		

90 let
81 let
75 let

SRPEN

Jindrová Marie		
Machač Michal		
Takáčová Ignes		

Důležitá upozornění občanům !!!

...

Upozorňujeme občany, že v pondělí 4. července bude Městský úřad
uzavřen.
Upozorňujeme občany na termín platby za svoz odpadu. Platba místního poplatku za svoz odpadu: termín do 30.06.2016 (poplatek na jednu osobu za kalendářní rok činí 350,- Kč, nebude-li poplatek zaplacen
včas, bude navýšen). Platby lze hradit:
- hotově v pokladně MěÚ Hrob, pondělí a středa od 7.30 do 11.00 a
od 12.00 do 16.30 hodin
- převodem na účet číslo 19-1060451369/0800, VS odpady 1340 (do
zprávy pro příjemce je nutné uvádět za koho platbu provádíte, jinak
se špatně platba identifikuje, pokud si zavoláte na MěÚ Hrob, sdělíme
Vám VS pro konkrétní osobu)
- složenkou (k dostání na MěÚ Hrob)

(meu)

Dopravní omezení při HS
Z důvodu konání Hrobských slavností a pouti nás opět čekají krátkodobá dopravní omezení.
Ve dnech 20. – 27.6.2016 bude zakázán vjezd na točnu autobusů, jako
každý rok zde bude pouť. Autobusové dopravy se změny téměř nedotknou, zastávky u městského úřadu zůstávají bez přemístění. Autobusy,
které zde končí, případně jedou z Moldavy či na Moldavu budou k otočení využívat ulice Teplická a U Radnice. Kvůli jejich průjezdu zde bude
zakázáno stání automobilů. Ve dnech 24. – 26. června bude zakázán
vjezd do části Rybniční ulice – od křižovatky s ulicí Husova k odbočce ke
zbořeništi a u evangelického kostela bude omezeno stání vozidel. Předem děkujeme řidičům za trpělivost a respektování dopravních omezení, která jsou potřebná pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a
všech kteří navštíví probíhající slavnosti.
(tip)

Město Hrob pořádá
veřejnou sbírku
za účelem „Získání finančních prostředků na projekt
pro záchranu evangelického kostela Vzkříšení v Hrobu“. Své příspěvky můžete zasílat na číslo účtu

247 909 005/0300

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.

Zapůjčení fotografií
Kdo zapůjčí k ofotografování historické fotografie, pohlednice, propagační a reklamní materiály, katalogy? Všechno co se týká sklárny Franz
Welz, pivárny Fastner a syn, pivovaru, nebo jiných firem a šachet nacházejících se na území současného města Hrob.
Předem děkuje pan Petr Davídek, na kontaktní adrese kpt. Jaroše
608/52, 434 00 Most (dříve Duchcovská 325, Hrob), nebo e-mail: hrobar-56@seznam.cz, mob: 607 752 822.
(red)

Knihovna v novém

Zveme všechny do „ staronové“ knihovny. Staré proto, že většina toho,
na co byli čtenáři zvyklí zůstává nezměněna. A proč nové? Knihovna
byla z budovy městského úřadu přemístěna do přízemí nově otevřeného „Informačního a turistického centra“ v Komenského ulici. Knihovna
bude pro veřejnost otevřena od 6. června každé pondělí a středu, vždy
od 16.30 do 19 hodin.
(meu)

2. června
uplynulo pět let
co nás opustil pan

Ctibor Štika
z Hrobu,

dlouholetý kapelník.
S láskou vzpomínají manželka Libuše,
dcera Alena s rodinou a ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomínejte s námi.

Poděkování
Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za dárek k narozeninám, zvláště paní Stanislavě Bláhové za milou návštěvu.
Libuše Štiková
Chtěli bychom poděkovat Andree Nedvědové a celému týmu Restaurace Koruna za uspořádání svatební hostiny a zábavy i za perfektní servis
během celého večera.
novomanželé Kašíkovi
Dne 25. 6.2016 uplyne 50 let od doby, kdy si Pavel a Jana Brunclíkovi
řekli poprvé své "ANO".Hodně štěstí, zdraví, a rodinné pohody při další
společné cestě životem přejí
synové Pavel, Jára, Martin,dcera Jana a ostatní příbuzní

Jednání ZM

Nejbližší jednání Zastupitelstva města Hrob se uskuteční 14. září od
17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ (nad prodejnou Barvy-laky).
Všichni jsou srdečně zváni.
(psz)

Další vydání
Příští Hrobské listy vyjdou v týdnu od 5. září 2016. Uzávěrka příspěvků
od externích přispěvatelů je v pátek 10. června 2016.
(psz)

Městský úřad Hrob
Úřední hodiny:
PO + ST 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
tel. 417 875 027, 417 568 562
, email: info@mestohrob.cz
www.mestohrob.cz
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Vyřazení absolventů

MUDr. Vlasta Sedláková
praktická lékařka pro dospělé
akreditované pracoviště
Hrob, Rybniční 243
www.mudrsedlakova.webnode.cz

Slavnostní vyřazení letošních absolventů, žáků
deváté třídy naší školy, se uskuteční 29. června
od 15.30 hodin v obřadní síni městského úřadu.
(psz)

INFORMAČNÍ CENTRUM
MĚSTA HROB
		

PONDĚLÍ
ÚTERÝ		
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK		
SOBOTA
NEDĚLE

Provozní doba

11.00 - 16.00 hod.
11.00 - 16.00 hod.
11.00 - 16.00 hod.
11.00 - 16.00 hod.
11.00 - 16.00 hod.
Zavřeno
Zavřeno

Provozní doba se netýká domluvených aktivit !
Kontakt: Kamila Hanzlíková, telefon 725 061 242
email: infocentrum@mestohrob.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

14.30-18.00
14.30-17.00

Denně v pracovní době možnost objednání na telefonních číslech
417 875 0149 nebo 605 767 280.
Špičkové přístrojové vybavení ordinace
(elektroléčba s vakuovou jednotkou, EKG, CRP, měření kotníkových
tlaků, INR, glykémie a jiné)
Očkování - od září proti chřipce, celoročně proti klíšťové encefalitidě,
žloutence typu A,B a pneumokoku
O vaše zdraví pečuje zkušený tým zdravotníků
MUDr. Vlasta Sedláková, MUDr. Lenka Sedláková
a
sestra Stanislava Marešová
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Z deníku našich hasičů
1.května – Požár průmyslové budovy v Hrobě - Mlýny
O prvomájové sváteční ráno byl v 8:55 hodin vyhlášen poplach na požár střechy, tavírna průmyslového objektu ve Mlýnech č.p.7 (Triangl).
Do pěti minut byla na místě události jako první naše jednotka s CAS
32 T815 v počtu 1+3 a zahájila hašení požáru a organizovala vynášení
plynových lahví z prostoru zasaženého požárem. Vzhledem k možnosti
šíření požáru střešní konstrukcí objektu povolal velitel další techniku a
záložní jednotky. Po příjezdu profesionálních hasičů ze stanice Duchcov
převzal jejich velitel velení zásahu a dále organizoval práce na hašení
požáru. K nalezení ohniska a určení míst s možností šíření požáru byla
použita termokamera. Zásahu se účastnili jednotky HZS ze stanice Duchcov, Teplice a JSDH Košťany.
13. května – Požár kontejnerů v Křižanově
V noci v čase 00:25 hodin byl naší jednotce vyhlášen poplach I.stupně
na požár nízké budovy v Křižanově směrem na Osek, s tím že nahlášeno
bylo „hoří buď chalupa, nebo automobil, přičemž něco bouchlo“.
Na místo události vyjela za osm minut po vyhlášení poplachu posádka
technického vozidla Ford Tranzit a o dvě minuty za ním CAS32 T815. Na
místě požáru, kam přijela naše jednotka jako první, následována profesionální jednotkou ze stanice Duchcov, byl zjištěn již rozsáhlý požár
tří kontejnerů na odpad. Nasazením jednoho útočného proudu „C“ byl
požár, šířící se i na přilehlý strom, během dvou minut lokalizován a následně uhašen. Jednotka se vrátila v 01:11 hodin zpět na základnu.
(kh)

Župní přebor v plavání a atletice

Dne 8. května se v Krupce uskutečnil župní přebor v lehké atletice a
plavání Za TJ Sokol Verneřice – Hrob se zúčastnilo 18 dívek a hochů. Ze
sedmi kategorií v lehké atletice si přivezla naše mládež celkem:
5 x zlatá medaile – Zemanová Sára , Dbalý Karel , Brabcová Eliška ,
Schmieder Marek a Töth Martin
5 x stříbrná medaile – Hovorková Marie, Kuklíková Anna, Otcová Natálka , Hora Matěj a Jáchim David
1 x bronzová medaile – Týma Radek

6/2016
1 x bronzová medaile – Otcová Natálka
Soutěž probíhala za krásného počasí za účasti mládeže TJ Sokol
Duchcov a pořádající TJ Bohosudov – Krupka. Za naši jednotu se
zúčastnila část vedoucích a výboru jednoty jako doprovod. Všem patří
poděkování, včetně poděkování všem soutěžícím za vzornou a úspěšnou reprezentaci našeho města a jednoty. S konkrétními dosaženými
výsledky se budete mít možnost seznámit na nástěnkách ve škole a v
tělocvičně.
Karel Klobouk, starosta Jednoty Sokolské

Jubilantka

Paní Marie Pavlasová se dožila 12. května jubilejních 80 let. V tomto věku se snad u každého projeví větší či menší zdravotní problémy,
ale ona se snaží je překonat a neskládá ruce v klín. Je členkou Svazu
důchodců v Hrobě prakticky od jeho založení. Celá leta pracovala ve
výboru organizace, starala se o svěřený úsek členů SD, dochází do "Klubu", kde uplatňuje svou zručnost a dovednosti. Právě v tomto zájmovém klubu členky každoročně vyrábějí hračky pro radost dětem, které
poprvé vstupují do složitého školního procesu. Letos se paní Pavlasová
rozhodla, že každému školáčkovi 1. tříd vyrobí sama pleteného panáčka. Odvedla velký kus práce, kterou prezentujeme na výstavce ve výloze
provozovny Krejčovství na Mírovém náměstí.
Krista Čurdová

Po stopách pana učitele Hluchého

V sobotu 28. kvetna se uskutečnil nultý ročník Pochodu po stopách pana
učitele Hluchého, a to díky iniciativě Spolku trampských osad Hrob. Nápad se zrodil v souvislosti s tím, že pan učitel bydlel kdysi v hájence na
Flájské přehradě, odkud denně chodil pěšky do školy v Hrobě a zase
zpět. A právě tuto trasu si 35 účastníků pochodu ve věku od osmi do
osmdesáti let vytyčilo jako svůj cíl. Chtěli tak učinit jako vzpomínku na
skvělého pedagoga, který výuce žáků v hrobské škole a turistice zasvětil
v podstatě celý svůj život. Skupina složená především z jeho přátel a
bývalých žáků se setkala na nádraží v Hrobě, odkud se vlakem vydala do
Litvínova a autobusem se pak přesunula na Flájskou přehradu. Odtud
se skupina přesunula k hájence, kde pochod oficiálně začal. Dále přes
zaniklou obec Vilejšov, rozcestí Pod vrchem tří pánů a Domaslavickým
údolím, a celá skupina se po cca 15ti kilometrech sešla v Hrobu.
Ivana Prchlíková

Nápojka Hrob

V soutěži v plavání v plavecké hale mladších žáků na 25 metrů a starších
žáků na 50 metrů rovněž v 7. kategoriích byla převaha našich soutěžících ještě výraznější :
6 x zlatá medaile - Baierová Terezka , Zemanová Sára , Dbalý Karel ,
Kuklíková Anička , Hora Matěj a Töth Martin
4 x stříbrná medaile - Francová Natálka , Hovorková Marie , Jáchim David , Schmieder Marek

Všem Vám přejeme krásné léto plné slunce,
klidu a odpočinku, dětem dlouhé prázdniny
pro horké letní dny vám nabízíme pravou
italskou kopečkovou zmrzlinu
Dobrou chuť a “Na zdraví !” přeje
Vaše Nápojka Hrob !!!
Jsme český obchod, jsme tu pro Vás !
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Předškoláci navštívili školu

Projekt „Čtení pomáhá“
Přispívat finančními částkami na charitu je dnes velmi záslužné a úctyhodné. Je zcela přirozené, že přispívají lidé, kteří jsou finančně zabezpečení. Dát tuto možnost také dětem se rozhodli organizátoři projektu
Čtení pomáhá, který byl odstartován již v roce 2011. Moc nás těší, že se
do tohoto projektu zapojili i žáci naší školy. Tento projekt podporuje u
dětí čtenářství a zároveň jim umožňuje podílet se právě na charitativní
činnosti. Cílem je odpoutat dětskou pozornost od počítačů a sociálních
sítí a vrátit ji zpět ke knihám. Při čtení děti žijí se svým hrdinou, vytvářejí
si představy a ve své fantazii prožívají jeho dobrodružství v dobrém i
ve zlém. Zajímavě se o dětském čtení vyjádřil jeden z hlavních porotců
a garantů akce Zdeněk Svěrák. Cituji: „Číst knížky je jako odemknout
klíčem abecedy komnatu s pokladem. Tam se slova mění v obrazy a v
pocity, které se rodí v čtenářově hlavě a srdci a jsou jedinečné a hluboké. Nepodaří-li se nám předat dětem tento klíč, přetrhneme i řetěz porozumění mezi generacemi.“ Dalšími garanty jsou Alena Ježková, Marek
Eben, Jiří Dědeček a kapela Nightwork v čele s Vojtou Dykem, která na
podporu projektu složila písničku a klip Čti-WO Kniha knih – Den zúčtování. Projekt funguje následovně: Děti se zaregistrují na portál projektu.
Z nabízených knih si vyberou tu, která se jim nejvíce zamlouvá. Knihu
přečtou a posléze projdou otázkovým testem. Pokud budou stoprocentně úspěšné, získají za tento test 50 bodů. Na stejném portálu je i
nabídka velkého počtu charit, kam lze body připsat. Jakmile dítě body
připíše vybrané charitě, promění se tyto body v koruny. Charita tak získá
za jednu knihu od jednoho dítěte 50,-Kč. A kolik korun naši žáci ze 3.
třídy již v tomto školním roce do projektu odeslali ? Ve třídě si o tom
vedou přesný přehled. Celkovou částku jim odpočítává mobilní počítadlo a každý žák své jméno s přehledem přečtených knih a úspěšně zdolaných testů najde na společné třídní nástěnce. Chlubíme se stavem k
10.6.2016. Věříme, že částka ještě poroste.
Mgr. Hana Zubrová, třídní učitelka 3. třídy

Ve čtvrtek 9. června odpoledne se již tradičně setkali budoucí prvňáčci
ve škole, aby si zkusili, jak to při opravdovém vyučování probíhá. Zatímco rodiče vstřebávali velké množství informací o tom, co jeho potomka
v prvním školním roce čeká , děti se zapojily do první zkušební výuky.
Ve zkrácené hodině rozumových dovedností předvedly své znalosti z
matematiky, prvouky a českého jazyka a naučily se krátkou básničku.
Následovala hodina hudební výchovy, při které si zazpívaly a rytmicky
doprovodily písničku „ Čížečku, čížečku.“ Výuku ukončila hodina tělocviku, bez které to ve škole rozhodně nejde. Budoucí školáci i zde prokázali velkou zdatnost například při manipulaci s míčem. Za svou práci si
zasloužili odměnu v podobě Osvědčení školáka.“ Trochu nás mrzelo, že
někteří rodiče do školy s dětmi nepřišli.
Mgr. Hana Zubrová, ZŠ Hrob

Výcvik na dopravním hřišti

Na mobilním dopravním hřišti si své znalosti mohli prakticky vyzkoušet
žáci 1. stupně naší školy v pondělí 13. června.V prostorách sokolovny vyrostlo během chvíle nádherné dopravní hřiště se značkami a semafory,
po kterém se děti proháněly v autíčkách a čtyřkolkách na elektropohon.
Všemu předcházela trocha teorie o značkách, chování v silničním provozu a volání na tísňové linky. Všichni žáci se vystřídali v rolích řidičů,
někteří si vyzkoušeli i roli policisty, udělujícího pokuty za přestupky. Jiní
se provozu účastnili jako chodci. Celá akce, vedena zkušeným lektorem,
se velmi vydařila. Škoda jen, že nám více nepřálo počasí, venku na sluníčku to mohlo být veselejší...
Mgr. Lenka Grundová, třídní učitelka 1.B

Kačka Havlíková		
Lukáš Tichý		
Pepča Simmer
Klárka Simmerová		
Laura Bečková		
Honza Kačer		
Nela Zemanová		
Matyáš Němec		
Jeník Němec		
Adam Fencl		
Göz Šimon		
Kačer Jan			
Vojta Malík		
Šimon Malík		
Anetka Kreisingerová
Míša Vujtová		
Tomáš Míka		

12 knih		
8 knih		
4 knihy		
4 knihy		
2 knihy		
5 knih		
8 knih		
5 knih		
3 knihy		
1 kniha		
4 knihy		
4 knihy		
3 knihy		
3 knihy		
3 knihy		
1 kniha		
1 kniha		

CELKEM				

600,-Kč
400,-Kč
200,-Kč
200,-Kč
100,-Kč
250,-Kč
400,-Kč
250,-Kč
150,-Kč
50,-Kč
200,-Kč
200,-Kč
150,-Kč
150,-Kč
150,-Kč
50,-Kč
50,-Kč
3 550,-Kč

Hrobské šipky
Dobrá zpráva pro Hrob je, že zde bude pokračovat i v další sezoně šipkařský oddíl „Přeborníci Hrob“ a bude dál reprezentovat naše město
Závěr letošní sezony proběhl v duchu boje o postup do druhé ligy, což
se nám podařilo a další sezonu budeme hrát druhou ligu severočeského
kraje. Ubyl nám sice jeden hráč, ale čtyři noví se k nám přidali. Nyní
má náš klub 11 hráčů (9 z Hrobu, 1 z Háje a 1 z Lahoště). Hrací místo
dál pokračuje v hrobské restauraci Beseda, kde máme dva elektronické
šipkové automaty. Zde trénujeme, hrajeme zápasy a pořádáme též šipkové turnaje. Nová sezona začíná v září 2016 a léto věnujeme trénování
a uspořádáme též turnaj v šipkách a ve stolním tenisu. Takže: AŤ NÁM
TO LÍTÁ !
Michael Holý
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Jak se připravit na soutěž
Hrobský koláček

Již tradiční soutěž proběhne v rámci „Hrobských slavností“ a vítěz bude
vyhlášen v sobotu 25.6.2016 odpoledne.
Recept jak se soutěže zúčastnit:
1. Upečte alespoň jeden plech svého favorita (můžou to být koláčky,
řezy, muffiny, dortíčky, zákusky aj..)
2. Přineste je upečené na slavnost v sobotu po obědě, cca po 14:00
hodině začne ochutnávka pod dohledem organizátorů akce
3. Popusťte uzdu své fantazii
4. Nezapomeňte se přihlásit do soutěže
5. Pečte s láskou
Přihlášky, dotazy: paní Čurdová a paní Folkertová – senioři Hrob, nebo
ve Volnočasovém a spolkovém centru + Infocentru – paní Hanzlíková
Akci organizuje Klub Hrobských seniorů za podpory Města Hrob
(kh)

Výzva

V současnosti probíhá ve městě Hrob zpracování Strategického plánu
rozvoje města na příštích cca 10 let. Dne 16.května 2016 se poprvé
sešla pracovní skupina, která se přípravou strategického plánu zabývá.
Pracovní skupina se seznámila s Profilem města Hrobu, provedla jeho
úpravy a doplnění. Zároveň se seznámila s výsledky průzkumu názorů
obyvatel města, který proběhl v dubnu 2016. Průzkumu se aktivně zúčastnilo celkem 115 respondentů, kteří odpověděli a vyjádřili své názory na různé oblasti života ve městě. Pracovní skupina došla k závěru, že
je třeba účastníkům průzkumu poděkovat za ochotu přispět ke zjištění
dobrých a méně dobrých stránek života ve městě, avšak celkový počet
navrácených dotazníků neodpovídá potřebě průzkumu. Nabízí proto
ostatním obyvatelům, aby doplnili průzkum jednoduchým anonymním
vyjádřením, které v papírové formě doručí na městský úřad, nebo do
Infocentra. Ve svém vyjádření zájemci o tento dodatečný průzkum uvedou 5 věcí:
1. co považujete za největší přednosti svého města
2. co považujete za největší nedostatky města
3. co navrhujete pro zlepšení života ve městě
4. jaký je Váš věk
5. ve které části města bydlíte
Své odpovědi můžete odevzdat do 30.6.2016. Poté budou získané odpovědi využity pracovní skupinou pro vypracování Strategického plánu
rozvoje města. Dotazník je možno vyzvednout na městském úřadě, v
infocentru, nebo je ke ztažení na webových stránkách města.
Karel Hirsch, starosta města

Spolupráce s Diakonií Broumov

Město Hrob spolupracuje s Diakonií v Broumově, pro kterou už více
než 10 let pořádá pravidelné a velmi úspěšné humanitární sbírky ošacení formou mobilního sběru. V loňském roce nám byl Diakonií poskytnut na ošacení kontejner, který jsme provizorně umístili ve dvoře
městského úřadu. I přes to, že byl kontejner při každém vývozu téměř
plný, byl na konci května ze stanoviště odstraněn. Ptáte se proč ?
Diakonie odstranila své kontejnery z celého našeho regionu, protože
především ve větších městech, jsou rozmístěny kontejnery konkurenčních firem a vývoz poloprázdných kontejnerů se stal pro neziskovou
organizaci, kterou Diakonie v Broumově je, finančně náročný. Tím ale
naše letitá spolupráce nekončí !!! Darované věci ( čisté a zabalené aby
se transportem nepoškodily ), můžete kdykoliv v úředních hodinách
přinést na městský úřad.
A co všechno můžete darovat? Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, 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. Vaše dotazy ke sbírce
zodpovíme na tel. číslech 608 030 331, nebo 417 568 566.
(meu)

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.

Jak s cestovními doklady pro děti ?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské
unie a dalšíchvybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský
průkaz? Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější. Blíží se
čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky.
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní
pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou
na 5 let. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích,
které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě,
a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s
občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba
jeho platnosti 5 let. Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů. O vyřízení
cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na
nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na
místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí
fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u
dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč.
Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu
Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s
nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze
zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na
webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“
a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra
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Den matek

V květnu slavily naše seniorky svůj svátek v restauraci Beseda.
Tradičně nám přišly poblahopřát děti ze základní školy svými
vystoupeními. Nejprve zazpíval soubor „Barborka“ pod vedením paní Jindry Salátové a potom se tanečním vystoupením
předvedly „Sokolky“ paní Sýkorové. Následovala módní přehlídka kostýmů od minulosti až do současnosti, kterou spolu s
děvčaty ze SOŠ obchodu a služeb v Teplicích připravila mistrová odborného výcviku paní Horáková. Modelky se představily
v šatech, které si samy ušily. Obzvláště plesové garderoby sklidily velký aplaus. Zlatým hřebem slavnostního odpoledne bylo
vystoupení našeho pěveckého spolku „Radost“, doprovázené
členy divadelního souboru „Žlučové kameny“se svým již třetím
nacvičeným kabaretem. Všechna kulturní vystoupení byla ohodnocena všemi přítomnými bouřlivým potleskem. Po blahopřání
našim „letitým“ jubilantům a po občerstvení nám až do večerních
hodin hrála pod vedením kapelníka pana Loose trampská kapela
„Dědkové z Kentucky“.
Hana Šťastná

že se týká zastupitelů. Přesto že starosta věděl, že jsem nepřišel obdivovat neodolatelné kouzlo rady a zastupitelstva, diskusi bez dalšího uzavřel. To že by některý občan Hrobu přišel a vznesl připomínku, podnět,
nebo stížnost považují pravděpodobně za nemyslitelné a žijí v dojmu,
že občané se nudí a přišli se obdivovat jejich oduševnělosti. Přesto jsem
se přihlásil o slovo, ale potíž byla v tom, že si zastupitelé již užívali volné
zábavy v semknuté skupince za rohem a chovali se jak trhovci na tržnici.
Chyběla pouze parlamentní kantýna. Pozornost mým slovům věnoval
pouze starosta a jeden radní, ale nevím, zda to bylo ze slušnosti, která
evidentně chybí zastupitelům, nebo ze soucitu. A proto – obracejte se s
důvěrou na své, volené a ochotné zastupitele.
Václav Honc
Pozn. redakce - Výše uvedený příspěvek vyjadřuje subjektivní
názor autora. Redakce za jeho obsah neodpovídá ani s ním nemusí souhlasit.

Dotace na zateplení bytových budov

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR koncem minulého roku vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu v Integrovaném operačním programu ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru
bydlení, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a státního rozpočtu ČR. Financovat lze opatření na energetické
úspory v bytových domech. Veškeré informace k výzvě jsou dostupné
na webových stránkách www.dotaceEU.cz/IROP v sekci „Výzvy v IROP“
(jedná se o výzvu č. 16), nebo na webových stránkách města, informace
z úřadu. Kdo může žádat o podporu? Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. Konkrétně se jedná o tyto oprávněné žadatele:
• společenství vlastníků jednotek,
• bytová družstva,
• soukromí vlastníci bytových domů,
• obce a jimi zřizované organizace,
• kraje a jimi zřizované organizace,
• organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.
Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři
nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.
z tiskové zprávy

Hrobská prda Open

Tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev „Hrobská prda Open
2016“ se uskuteční v sobotu 2. července od 8.30 hodin na fotbalovém
hřišti (u restaurace Koruna). Přihlášky je nutné podat do 30. června telefonicky na čísle 728 981 557 nebo mailem na sedlakova.salakova@
seznam.cz. Startovné činí 850,- Kč a pokud zruší účast po přihlášení,
musí uhradit startovné v plné výši !!!Hraje se dle pravidel volejbalového
svazu a každé družstvo musí mít na hřišti po dobu hry dvě ženy. V případě špatného počasí se hraje v tělocvičně TJ Sokol Verneřice a pravidla
se tomu přizpůsobí. Nutno mít sálovou obuv !!! Možnost zakoupení občerstvení v místě konání.
Lenka Sedláková, ředitelka turnaje

Názor občana

Dne 13. dubna jsem se poprvé zúčastnil veřejného jednání zastupitelstva města Hrob, použil jedné z připravených židlí pro veřejnost, ze které jsem viděl na předsedající a tři členky zastupitelstva. Po vyslechnutí
hodinové přednášky starosty a velitele Košťanské policie v jedné osobě,
proložené diskusí, jsem byl příjemně překvapen. Jedenkrát za týden,
dvě hodiny měřením rychlosti radarem v Křižanově a dvakrát týdně průjezdem policejního auta obcí Hrob s okrajovými částmi, se přispívá k
výchově řidičů a ke zlepšení bezpečnosti. To za pouhý milion ročně, což
jsou výdaje na dva Hrobské strážníky, které jsem nikdy neviděl a podíl
na splácení radaru. Z diskuse také vyplynulo, že ostatní výdaje hradí v
podstatě Košťany, z lásky k okolním obcím. Nebyl řečen pouze jeden a
zásadní fakt, z jakých zdrojů dotují Košťany okolní obce a proč. Košťany
a Dubí, i když to Košťanský starosta popíral, si z měření vytvořili výdělečnou činnost. Pokud se pamatuji, obecní policie byla zřízena pro viditelnost policajtů na chodnících a ne aby se schovávali za bukem a měřili,
k tomu máme policii státní. Tedy, nynější praxe a pojetí položky „Bezpečnost a veřejný pořádek“, jsou dle mého názoru vyhozené peníze.
Smlouva na „papíře není, podrobnosti starosta projednával na chodníku
před radnicí. V dalším bodě jsem byl svědkem seznamování některých
zastupitelů s organizací dražeb. Tuto a podobné záležitosti, považuji za
obecné vědomosti občanů s průměrným přehledem a nepředpokládal
bych, podobné chybějící vědomosti u zastupitelů, rozhodujících o běhu
a financích obce. Hlavní důvod mého příspěvku se ovšem týká závěru
zasedání. Poslední bod zasedání – diskuse, byl sice ohlášen, ovšem tak,

Svoz bioodpadu od občanů
Pro zlepšení služeb našim občanům byl nově zaveden systém svozu
bioologicky rozložitelného odpadu přímo od občanů.
Jak systém funguje? Občan si za cenu 151,- Kč zakoupí „Vak na bioodpad“ pro svoz bioologicky rozložitelného odpadu, tzn. trávy, listí, štěpky,
keřů a větví do průměru 2cm. Svozovým dnem je vždy pondělí a pátek
od 8:00 hodin, a to od počátku měsíce března do konce měsíce října
příslušného kalendářního roku. V případě že na pondělí připadne den
volna, svoz se uskuteční následující pracovní den. Pokud den volna připadne na pátek, svoz se uskuteční v předcházející pracovní den.
Zapojením do svozu bioodpadu, tzn. zaevidováním odběrného místa,
se občan přihlásí tím, že si zakoupí vak na bioodpad, a to na městském
úřadě, odboru MH. Ve svozový den naplněný vak umístí na dohodnutém místě, před domem, zahrádkou apod., kde bude vak vyprázdněn do
svozového vozidla a vrácen zpět na místo.
(kh)
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