HROBSKÉ
18. ročník

LISTY
11/2016

Pochod Moldava - Husovka

Hallooween 2016

V sobotu 24. září se konal pochod Moldava - Husovka. Akce byla pořádána spolkem STO Hrob pod záštitou starosty města Hrob a velmi se
zdařila. Bylo krásné počasí a tak ani nepřekvapila značná účast kamarádů, kteří se vypravili na čerstvý vzduch. Bylo nás skoro sedmdesát. Na
Hrobském nádraží to vypadalo, že se ani nevejdeme do vlaku. Ale povedlo se. Na Moldavě jsme mohli zahájit pochod prvním pivem a tak to
někteří z nás hned vyzkoušeli. Nebylo špatné. V poklidu se za příjemného povídání urazila plánovaná trasa až na naši Husovku. Trasu pro jistotu organizátoři pochodu vyznačili i v terénu, takže nikdo nezabloudil. Ti
nejpomalejší dorazili asi hodinu po těch prvních. Na Husovce účastníky
pochodu přivítal starosta města Karel Hirsch, který si spolu s ostatními
opekl buřty. Byl připraven i sud piva, který věnovali kamarádi z STO.
Tak se pojedlo, popilo a šlo se domů. Spořádaně, samozřejmě. Tak zase
někdy. Poděkování patří hlavním organizátorů akce Ferymu Vlasákovi,
Jirkovi Fürstovi staršímu a panu starostovi Karlu Hirschovi.
(jf)

Halloween se v Hrobu slaví letos podeváté a stal se jednak tradicí, ale
taky oblíbenou akcí školy na začátku zimy, na které se děti v maskách
mohou náležitě "vyblbnout". Hlavní postavou letošního Halloweenu se
v roli vůdčího strašidla stal pan učitel Šimek. A přesto, že mu den před
Halloweenem "vypadla" kvůli nemoci partnerka, zhostil se své role se
ctí a dovedl celý průvod až do finále na hřiště I. stupně školy. Stezka
odvahy tentokrát proběhla na dětském hřišti u "malé školy". Závěrečná
část halloweenského pochodu už byla vcelku standartní a končila jako
vždy na zahradě I. stupně školy, kde bylo připraveno občerstvení, soutěž
o nejlepší masku a o nejkrásnější dýni. Zajímavou novinkou bylo letos
promítání fotografií z minulých ročníků na zeď přilehlého domu.
(psz)

Výsledky krajských voleb
Ve dnech 7.-8. října se uskutečnily volby do zastupitelstev krajů. Výsledky voleb v našem městě byly následující. Pětiprocentní hranici pro vstup
do zastupitelstva kraje přesáhlo pět kandidujících stran. Jejich pořadí a
procentní zisky byly následující:
1. ANO 2011 (25,52%), 2. KSČM (20,72%), 3. ODS (11,32%), 4. ČSSD
(9,21%), 5. Koalice SPD a SPO (7,67%).
Volební účast v Hrobu dosáhla 32,45%. Bylo vydáno i odevzdáno 529
volebních obálek, z toho 8 obálek obsahovalo neplatné hlasy.
(psz)

2

11/2016

Sdělení občanům

Vážení občané, od tohoto vydání Hrobských listů nemůže městský
úřad zveřejňovat životní jubilea občanů města, a to z důvodu, že se
musí řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 3 a § 10.
Působnost obce ocenit významné životní události svých občanů spadá
do tzv. nevyhrazené pravomoci rady obce dle novely zákona o obcích č.
106/2016 Sb., § 102 odst. 3.
Od nového roku, bez souhlasu občana, nebudou jubilea zveřejňována
v Hrobských listech. Takové zpřístupnění údajů by bylo v rozporu s principem ochrany osobních údajů. V případě zájmu o uvěřejnění v Hrobských listech, je zapotřebí písemný souhlas jubilanta. Výše uvedené se
vztahuje i na vítání občánků. Město bude vítat jen ty „nové občánky“,
jejichž rodiče mají o takovou společenskou akci sami zájem. V praxi to
bude probíhat tak, že město vypíše termíny na vítání občánků, rodiče
se osobně přihlásí v kanceláři matriky nebo prostřednictvím formuláře,
který bude na webu města. Městský úřad musí respektovat zákonnost,
a proto věříme, že občané města tuto vzniklou situaci pochopí.
(MěÚ Hrob)

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.

Upozornění - Výše uvedené sdělení neznamená automaticky, že jubilant nemůže být v Hrobských listech zveřejněn. Může, ale musí se tak
stát na základě jeho písemného souhlasu. Pokud máte zájem, aby se
vaše životní jubileum i nadále v novinách objevovalo, musíte udělit
písemný souhlas, který bude platit do odvolání. Nemusíte proto souhlas udělovat každý rok. Pokud v budoucnu nebudete chtít jubileum
zveřeňovat, můžete svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Abychom
vám udělení souhlasu usnadnili, otiskujeme na inzertní straně tohoto
vydání jednoduchý formulář, který stačí vyplnit, podepsat a doručit na
matriku MěÚ Hrob.
(psz)

Zavedení mobilního rozhlasu

V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme od 1.listopadu, zasláním první SMS zprávy, spustili nový komunikační kanál, službu
Mobilní rozhlas. Prostřednictvím této služby Vás můžeme informovat o
aktuálních událostech v našem městě, kulturních a sportovních akcích,
upozorňovat na odstávky energií nebo na krizové události. Tyto informace budete dostávat zdarma, a to buď prostřednictvím SMS zprávy,
hlasové zprávy, anebo emaily.
K dnešnímu dni (11. listopadu) se již zaregistrovalo více než 200 občanů našeho města. Zaregistrovat se můžete i Vy, a to prostřednictvím
přiloženého letáku, který po vyplnění odevzdáte na městský úřad nebo
do Infocentra. Přihlášení je také možné vyplněním online registračního
formuláře, ke kterému se dostanete přes naše webové stránky, na kterých také najdete podrobný návod. Informace o zaslaných zprávách si
můžete prohlédnou na našem webu, na odkazu
hrob.mobilnirozhlas.cz,
Zde se v odkazu „Podívejte se na historii“ dozvíte, jaké zprávy a kdy byly
odeslány.
Karel Hirsch, starosta města

Ocenění našich hasičů
Ve čtvrtek 22. září převzal velitel hasičů města Hrob Karel Hirsch z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka „Záslužnou medaili
Ústeckého kraje“. Medaile byla udělena Jednotce sboru dobrovolných
hasičů města Hrob za zásah při požáru v areálu CHEMPARK Záluží, kde
došlo dne 13. 8. 2015 v etylénové jednotce firmy UNIPETROL RPA, s. r.
o. k mimořádné události, při níž jednotka hasičů prokázala mimořádný
výkon ve službě, vysoké osobní nasazení a odvahu v extrémních klimatických podmínkách. Medaile byla udělena i ostatním jednotkám, které
u této události zasahovaly.
(psz)

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

Vítání občánků
Ve středu 2. listopadu proběhlo na městském úřadě vítání občánků.
Celkem bylo uvítáno 12 dětí. Hezké vystoupení pro maminky s dětmi a
rodinné příslušníky si připravily děti ze základní školy pod vedením paní
učitelky Mgr. Kateřiny Beranové. Maminky dostaly každá kytičku a pro
své miminko dárek.
(wol)

Poděkování
Poděkování všem za projevenou soustrast s úmrtím mé ženy Zdeňky.
Moc děkuji.
Ing. Havlík Rostislav
Chtěla bych prostřednictvím Hrobských listů poděkovat manželům Bělohlávkovým. Během mojí měsíční hospitalizace v duchcovské nemocnici, mě téměř každý den navštěvovali a byli mi velkou oporou v době
mé nemoci .
Elfrieda Peková - obyvatelka domova důchodců v Bystřanech

Jednání ZM

Nejbližší jednání Zastupitelstva města Hrob se uskuteční 14. prosince
2016 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 12. prosince 2016. Uzávěrka
příspěvků od externích přispěvatelů je v pátek 2. prosince 2016.
(psz)

Městský úřad Hrob
Úřední hodiny:
PO + ST 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
tel. 417 568 562
, email: info@mestohrob.cz
www.mestohrob.cz
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Z deníku našich hasičů

8. září – Letecká dopravní nehoda, Modlany
Jednotka povolána na leteckou nehodu – pád dopravního letadla u obce
Modlany. Na místo události vyjela posádka 1+3 s vozidlem CAS32 T815.
Naštěstí se jednalo jen o taktické cvičení, které mělo prověřit součinnost všech složek integrovaného záchranného systému ústeckého kraje
při simulované letecké havárii.
Na místě události byly trosky letadla a opravdu věrohodně nalíčení ranění cestující. Naše jednotka provedla v určeném prostoru předlékařské
ošetření dvou osob, a to s otevřenou zlomeninou holenní kosti a podezřením z poškození páteře, zajistila jejich stabilizaci a transport do prostoru určeného pro shromažďování raněných. Zde jim byla poskytována
pomoc doktory a zdravotníky záchranné služby, a následně byly odtud
dále transportováni do jednotlivých nemocnic.
Cvičení se účastnilo vedle profesionálních jednotek hasičů i třináct jednotek dobrovolných hasičů, záchranná služba a letecká záchranná služba ústeckého kraje a Policie ČR. Cvičení na místě sledoval, mimo jiné, i
hejtman ústeckého kraje.
23. a 29. září – Odstraňování úniku ropných látek, Hrob, Teplická ul.
Jednotka povolána k úniku ropných látek na silnici v Teplické ulici, kde
došlo k poškození spodní části vozidel při přejíždění přes nerovnosti
vozovky způsobené stavebními pracemi. Na místě zasahovaly posádky
vozidla TA Ford Tranzit. Olejové skvrny byly zasypány sorpční drtí a uklizeny.
10. října – Technická pomoc, Hrob, ul. U Radnice
Jednotka vyjela na nahlášený zapadlý bagr v korytu potoka Bouřlivce.
Na místě zasahovala posádka vozidla TA Ford Tranzit spolu s jednotkou
HZS ze stanice Duchcov. Po vyhodnocení situace, že nedochází k úniku
provozních kapalin a není žádné další ohrožení, bylo provedeno ohraničení místa nehody. Vyproštění bagru si zajistil jeho majitel.
12. října – Odstraňování úniku ropných látek, ul. U Radnice
Olejovou skvrnu z vyproštěného bagru likvidovala posádka vozidla TA
Ford Tranzit zasypáním univerzální sorpční drtí.
13. října – Technická pomoc, ul. U Radnice
Jednotka ve složení 1+3 s vozidlem TA Ford Tranzit prováděla asistenci
při vyprošťování zapadlého bagru u zahrádek v ulici U Radnice. Na místě
provedla zajištění místa nehody a pořizovala fotodokumentaci.
25. října – Požár, Háj u Duchcova, Ústav sociální péče
Naše jednotka s CAS32 T815 a TA Ford Tranzit byla povolána v 10:05
hodin na požár výškové budovy, Ústav sociální péče v Háji u Duchcova,
s ohrožením asi 120 osob a nutností zajištění jejich evakuace. Na místě
události již zasahovala jednotka profesionálních hasičů ze stanice Duchcov a místní jednotka dobrovolných hasičů. Naší jednotce bylo zadáno provedení průzkumu v 1. N.P. objektu, zda jsou evakuovány všechny
osoby z tohoto prostoru. Průzkumem byly nalezeny dvě děti, které byly
vyneseny nouzovým východem a předány do péče zdravotníků v připraveném evakuačním stanu. I nyní se jednalo o taktické cvičení, které
mělo za úkol seznámit zasahující jednotky s prostorem tohoto ústavu a
prověřit jejich vzájemnou součinnost při zásahu.
velitel jednotky hasičů

Volnočasové a spolkové
centrum města Hrob(VSC)

Kurzy
Stále možné se přidat:
anglický jazyk každé úterý prťata
(3-8 let) 15.15 - 16.00 hod, starší
děti (9 a více let) 16.00 - 16.45hod
dospělí 17.00 – 18.00 hod.
německý jazyk - na dvou frontách 1. kurz každé sudé úterý 15.0016.00 hod a lichá středa 17.0018.00 hod.
2. kurz každé úterý 19.00 - 20.00
Zpěv – sbor Barborka - každé pondělí 15.00 – 16.00 hod.
Ruční práce paní Petrové – každá středa v měsíci, vyjma středa první,
od 16.00 – 18.00 hod.
Nově pak nabízíme:
kurz keramiky každé úterý od 15.00 - 16.30 začínáme 1. 11.
A dále pak kurz dramatické výchovy – dramaťák vždy ve středu 17.00 18.30 a začínáme 11. 1. 2017
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Parkour a jóga – jsou naplněny, pokud by byl další zájem, pokusili bychom se najít další časové možnosti
Zájemci o kurzy – jak na to? Kurzy si můžete vyzkoušet – svůj zájem
ovšem v prvé řadě oznamte paní Hanzlíkové v centru, viz kontakty, ta
vás zapíše na seznam, po absolvované zkušební hodině dejte paní Hanzlíkové zpětnou vazbu – vyhovuje? Chcete se závazně přihlásit? Do kdy
se dostavíte kurz uhradit?
Besedy, divadla, tvoření…
10. 11. čtvrtek od 17.00 hod., beseda – ve VSC, „Skřítci a démoni Krušných hor“ - p. PhDr. Jiří Wolf
11. 11. pátek od 19.00 hod., divadlo - na sále v restauraci Koruna, „Procesně nepřijatelné“ - předprodej zahájen!!! Kdy naposled přijelo divadlo k vám?
21. 11. pondělí od 17.00, Tvoření vánočních a adventních věnců na dveře i stůl – ve VSC, kreativní dílna sl. Hozákové pro všechny kdo mají rádi
originály – nutné předem závazně přihlásit – nákup materiálu
24. 11. čtvrtek od 17.00 hod. přednáška – ve VSC, „Emoční alchymie“
– pí. Blanka Pevná
7. 12. 1. středa v měsíci od 16.00 hod., Čtení pro prťata aneb babičky
čtou dětem - v dětském koutku VSC
9. 12. pátek od 17.00 hod. - Divadlo krabice Teplice – pohádka děti svým
hlasem vybírají jednu ze tří pohádek, představení divadla je jako netradiční dárek od města Hrob dětem k Mikuláši. V sále restaurace Koruna
12. 12. pondělí od 17.00 hod. Tvoření vánočních ozdob – ve VSC, opět
kreativní dílna sl. Hozákové, tentokráte již v průběhu adventního času,
přijďte zvolnit tempo a vytvořit si ozdobu.
Informační centrum
Vás žádá o informace o možném ubytování, speciální nabídce služeb a
zboží. Pokud tedy máte zájem, aby se o vás a vaší činnosti vědělo nejen
v obci, podpoříme vás a vaši činnost na našich webových stránkách.
Dejte nám o sobě vědět. Děkujeme!

(han)

Zpráva o činnosti hrobských
seniorů

V úterý 4. října jsme tradičně oslavili Den seniorů, tentokráte ve znovuotevřené restauraci Koruna. Akce se zúčastnilo více než 100 členů
naší organizace. Místo tradičního občerstvení obdržel každý účastník
kupón v hodnotě 25 Kč. Naše poděkování patří tančícím děvčatům ze
Sokola Verneřice a rovněž dětem z oddílu juda, které předvedly svá bojová umění. Za jejich vystoupení byly odměněny sladkostmi.
V rámci organizačních záležitostí bylo poděkováno Jarmile Sýkorové
a Juditě Rathové za jejich dlouholetou práci v kuchyňce klubu, kde se
staraly o členky vyrábějících dárečky k různým oslavám, případně při
posezení s písničkou.
Zlatým hřebem bylo vystoupení našich oblíbených chlapců hudební
skupiny Duo Echo Macek – Pichrt, kteří nám hráli k tanci i poslechu písničky, které máme rádi.
Ve čtvrtek 20. října jsme si zajeli prohřát kosti do lázní v saském Altenbergu a neopomněli jsme nakoupit kvalitnější zboží v místním supermarketu.
Koncem listopadu nás čeká poslední letošní plánovaná akce, kterou je
návštěva Prahy spojená s divadlem Radka Brzobohatého.
Hana Šťastná
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KOUPÍM

MUDr. Vlasta Sedláková

Koupím v Hrobě RD se zahradou nebo pozemek.
Telefon 774 879 740 Děkuji.
_________________________________________

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

Sháním v Hrobě byt 2KK nebo 3KK, původní stav
nevadí. Děkuji. Telefon 702 534 605.
SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uděluji tímto souhlas Městskému úřadu Hrob, aby v městských
novinách Hrobské listy uveřeňoval moje životní jubilea v rubríce
„Naši jubilanti“. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem
si vědom skutečnosti, že ho můžu kdykoliv písemně odvolat.
JMÉNO ................................ PŘÍJMENÍ .......................................
ULICE ................................... Č.P: ................................................
417 04 Hrob
DATUM NAROZENÍ ......................................................................
............................................................................
vlasnoruční podpis
Upozornění - Vyplněný a podepsaný formulář je nutno doručit na matriku MěÚ Hrob. Bez udělení tohoto souhlasu nebude
moci být jméno jubilanta v Hrobských listech zveřejněno.

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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Vznikne v Hrobu nový park ?

Na jaře minulého roku se část občanů města připojila k celostátní akci
„Ukliďme Česko“. Od té doby, během tří dobrovolnických úklidů v rámci
této akce bylo zejména z jižní části města a přilehlého okolí vyklizeno
zhruba 27 m3 odpadu. Bohužel na některých místech se odpad objevuje opakovaně, přestože občané mají možnost odpad BEZPLATNĚ !!! odkládat na kontejnerovém stanovišti u hřbitova. Řešením této nepříznivé
situace jsou jednak sankce za nedovolené skládkování. Problémem však
je, že „hříšník“ musí být přistižen, což je často nemožné. Druhou variantou je nalezení nového využití pro inkriminovaná místa. A to je také náš
cíl. Prostorem, který si o nové využití vysloveně „říká“ je prostor naproti
kontejnerovému stanovišti u hřbitova. Především svou polohou mezi
hřbitovem a obydlenou částí města. V současné době je místo hustě
zarostlé náletovými dřevinami a zanesené hromadami zahradního odpadu a stavební suti.
A právě toto místo bychom chtěli změnit vybudováním malého parku s
množstvím ptačích budek a krmítek. Plánujeme i umístění informačních
tabulí, které občany seznámí s druhy ptáků, kteří se v dané lokalitě vyskytují. Rádi bychom na místě instalovali i několik laviček. Nový park by
tak mohl posloužit jako odpočinkové místo pro občany města při cestě
na hřbitov. Ale mohl by posloužit i dětem ze základní či mateřské školy
pro vycházky a pozorování ptáků, kteří budou krmítka a budky využívat.
Projekt s pracovním názvem „Ptačí park“ je čistě dobrovolnickou iniciativou. Proto se obracíme na všechny občany našeho města. Kdo
má zájem se projektu zúčastnit či jakkoliv pomoci, ať se ozve na níže
uvedené kontakty. Město Hrob nabídlo organizační pomoc, případně i
drobnou materiální pomoc. V současné době jsme od společnosti Lesy
sever, s.r.o. obdrželi zdarma dřevo na cca 15 ptačích budek. Budky ve
formě stavebnic vyrábíme v truhlářské dílně Jana Bradáče. O několik
stavebnic projevila zájem základní škola, myslíme i na mateřskou školu.
Zbylé budky nabízíme občanům Hrobu. Je třeba říci, že tyto budky jsou
určeny výhradně pro „Ptačí park“.
Pokud máte zájem se projektu jakkoliv zúčastnit, napište na email:
ptacipark.hrob@seznam.cz Můžete také zavolat na číslo 730 541
953 nebo navštívit ITC Hrob, kde dozvíte všechny potřebné informace. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nelitují času a podporují myšlenku „Ptačího parku“. Konkrétně Městu Hrob za podporu
a organizační pomoc, ITC Hrob za zorganizování besedy s odborníky
- ornitology, členům České společnosti ornitologické a Bílinské přírodovědné společnosti Mgr. Martině Hanzlíkové a Pavlovi Vítovi za poskytnutí cenných odborných rad, společnosti Lesy sever, s.r.o. zastoupené
Františkem Brychnáčem za poskytnutí materiálu na výrobu ptačích
budek a v neposlední řadě dřevoumělci Janu Bradáčovi za jejich výrobu.
Tibor Göz

Pracovní stáž v Německu

Nezisková organizace Dobrovolnické centrum, z.s., působící v Ústí nad
Labem 17 let, odstartovala letos v srpnu projekt FIT pro život, úžasný
projekt, který je financován z evropského Operačního programu Zaměstnanost.
Nezisková organizace hledá zájemce, kteří mají chuť pro sebe a svojí
budoucnost něco udělat! V tomto projektu získají 7,5 týdne přípravy v
ČR (jak si napsat životopis, komunikace, pohovor…), individuální poradenství k osobnímu rozvoji, výuku německého jazyka zdarma a 9 ti týdenní stáž ve vybraném oboru v německém Chemnitz, pobyt se stravou
a českým průvodcem zajištěn + denní kapesné 16€. )
Nabízené obory: truhlář, obráběč kovů, malíř, zedník, recepční, servírka,
zahradník, pokojská, péče o domácnost. Účastníci si vyzkouší svoji vytrvalost a samostatnost v novém prostředí. Poznají novou zemi a nové
lidi, ze kterých se mohou stát přátelé. A koneckonců můžou získat pracovní kontakty.
Pro koho je projekt určen: pro mladé lidi od 15 do 27 let s nízkým či nedokončeným vzděláním a s registrací na Úřadu práce, nebo s dokončeným středním vzděláním a s minimálně 6ti-měsíční registrací na Úřadu
práce anebo se sociálními a zdravotními handicapy. Zkuste nepřešlapovat na místě, pojďte se hnout!
Pokud máte zájem nebo víte o někom vhodném, hlaste se na těchto
kontaktech:
pavla.koukolickova@dcul.cz, mobil: 773 525 100,
anna.kaesche@dcul, mobil: 723 420 494

(red)

Odhalení pamětní desky

Vážení hosté, bratři a sestry Sokolové! Scházíme se zde dnes v památný den 28. října, kdy si připomínáme 98. výročí vzniku naší republiky.
V nadějném roce 1968, kdy se připomínalo kulaté 50. výročí republiky
odhalili naši předci pamětní desku, kterou po obnově dnes znovu odhalujeme. Musíme si připomenout, že deska vznikala podle pamětníků
z iniciativy bývalých členů Sokola, který se v éře Pražského jara znovu
probouzel k novému životu. K jejímu odhalení však došlo až po ruské
okupaci z 21. srpna 1968 a není proto divu , že se na ní připomíná ne
vznik ČSR, ale ČSSR. Sokol se v té době nesměle obnovoval, ale následný
vývoj tuto aktivitu opět rázně zadusil a proto nakonec SOKOL nahradilo
neutrální sdělení, že desku věnovali anonymní „občané města Hrobu“...
Připomeňme si, že Sokolové v říjnu 1918 vykonávali dobrovolné služby
k zajištění pořádku a klidu ve městě a okolí. Ve Verneřické sokolovně
sídlil revoluční Národní výbor v jehož vedení byli m.j. br. Jan Ševčík, starosta Sokola a br. Josef Zadražil, místostarosta Sokola.
Závěrem vzpomeňme, že při mobilizaci v roce 1914 narukovalo do války
36 členů Sokola a postupně se tento počet zvýšil na 76., do ruského
zajetí se jich dostalo 23 a do čs. legií v Rusku jich vstoupilo 5., do legií
v Itálii vstoupil 1., při bojích v Rusku padli dva legionáři bratři František
Jerman a Václav Šindler a ve vojenské nemocnici v Krakově zemřel br.
Orság., v tělocvičně Sokolského domu byla ubytována stovka válečných
uprchlíků (Židé z Haliče), což částečně zbrzdilo i poválečnou činnost Sokola. Tolik připomínka několika dat z historie.
Otakar Koukal starosta župy Krušnohorské - Kukaňovy

Nově instalovaná pamětní deska na budově Sokola v Hrobu. Foto: Pavel
Szirotný

Den válečných veteránů

Brzy tomu bude sto let, co si lidé vždy 11. listopadu připomínají hrůzy
první světové války. Ta je symbolem nejen mnoha tragédií a přelomových událostí, ale je rovněž ukázkou lidské statečnosti a obětavosti. Právě tento den je věnován neobyčejným lidem, kteří se nebáli riskovat
své životy za ideály, kterým věřili a za které byli ochotni bojovat. Patří
sem lidé, kteří neváhali obětovat své životy za zachování míru a za získání svobody a práv pro ostatní. Těmto lidem a jejich hodnotám se byli
poklonit i žáci 9. ročníku ZŠ Hrob. Žáci se zde zamysleli nad zbytečností válek a dalších konfliktů. Uvědomili si, jak je důležité řešit konflikty
opačnou cestou, než je násilí a zbraně. K uctění památky veteránů žáci
zapálili pamětní svíčky a vypustili lampiony štěstí, jako symbol úcty a
naděje.
Mgr. Jakub Šimek, učitel ZŠ Hrob
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Rybářské závody v Želénkách
V sobotu 1. října se na soukromém rybářském revíru firmy Šilhánek a
syn uskutečnily rybářské závody malých rybářů. Soutěže se v hojném
počtu zúčastnily i děti z rybářského kroužku při ZŠ Hrob. Voda je zde
hodně zarybněna především karasem stříbřitým, takže si děti výborně
zarybařily. Někteří závodníci za dopoledne chytili i přes třicet kusů. Kromě zmíněného karase se chytali také kapři, plotice a dokonce se povedlo zdolat i dva menší úhoře. Na rybníku se musí používat háčky bez
protihrou, aby se ryby nepoškodily. Většina ulovených ryb putuje do
sádek k dalšímu odchovu. Pro děti byly připraveny lákavé ceny a tak
se urputně bojovalo do posledních minut. Vítěz si odnesl kvalitní prut
s navijákem. Ceny však byly připraveny pro všechny. Skvěle se umístili
i naši mladí rybáři, z nichž nejlépe se vedlo Davidu Radilovi a Milanu
Šroufkovi, kteří skončili druhý a třetí. Odnesli si krásné pruty i nezapomenutelné zážitky od vody. Poděkování patří zástupci firmy Šilhánek a
syn panu Cholenskému, který je zároveň předsedou ČRS MO Duchcov
a vedoucímu mládeže ČRS MO Duchcov panu Tvrdíkovi za bezchybnou
organizaci.
Vlastimil Fürst a Jiří Fürst, vedoucí rybářského kroužku

Zatímco v podhůří panuje v současné době spíše chladnější podzim, na
vrcholcích Krušných hor již pomalu převzala nadvládu Paní Zima. Takto například vypadala uplynulou neděli cesta na vrch Pramenáč (902
m.n.m.) nad chatou Vitiška. Foto: Pavel Szirotný

Vyberte si pohádku
V rámci oslav letošního Mikuláše je na pátek 9. prosince od 17 hodin v
sále restaurace Koruna připravena pohádka v podání Divadla Krabice
Teplice. O jakou pohádku se bude jednat ? O tom si tentokrát mohou
rozhodnout děti samy, a to prostřednictvím hlasovacích lístků, které se
odevzdávají ve školce, ve škole nebo v Infocentru..
(psz)

Sbírka použitého ošacení
Zlatá rybka a tři splněná přání ???

Foto: archív rybářského kroužku

Turnaj ve stolním tenisu
V pátek 28. října se uskutečnil v TJ Sokol Verneřice turnaj Mikroregionu
Stropník ve stolním tenise pro žáky do 16 let. Turnaje se zúčastnilo celkem 12 chlapců a 3 děvčata. Z Duchcova přijelo 6 účastníků, z Hrobu 6,
z Háje u Duchcova 2 a z Oseka 1 účastník.
Výsledky dvouher: 1. Novotný Tomáš (Hrob), 2. Pribilinec
(Osek), 3. Dudešek Petr (Háj)

Michal

Výsledky čtyřher: 1. Novotný, Pribilinec, 2. Vinohradský, Studnička, 3.
Kraus, Hájek
Poděkování patří také šesti rozhodčím , kteří dohlíželi na výsledky v duchu fair-play, vedoucímu DDM Duchcov a také Městu Hrob, které tuto
akci sponzorovalo.
Karel Klobouk, starosta TJ Sokol Verneřice

Stejně jako v minulých letech se i letos uskuteční sbírka použitého
ošacení, pořádaná společně MěÚ Hrob a Diakonií Broumov. Čisté
a suché ošacení je možno odevzdávat až do konce letošního roku v
igelitových pytlích nebo krabicích v přízemí MěÚ (bývalá spořitelna), a
to v pondělí a ve středu od 8 do 17, hodin, v ostatní pracovní dny pak
od 8 do 15 hodin.
Sbíráme ošacení, přikrývky, látky (ne odřezky), obuv, hračky, lůžkoviny, knihy a menší elektrospotřebiče (i nefunkční). Odevzdávat naproti
tomu nelze větší el. spotřebiče, počítače, nábytek, matrace, koberce a
také znečištěný či vlhký textil.
Bližší informace můžete získat na telefonních číslech 417 568 566,
608 030 331 nebo osobně v místě sbírky na městském úřadě.
(tip)

Volnočasové centrum
V pátek 23. září proběhl v budově Infocentra 2. Den otevřených dveří.
Naší lektoři byli v obležení a váš zájem nás velmi těšil. Sportovní aktivity jste vzali útokem, o čemž svědčí naplněnost parkouru a jógy. Pokud by byli další zájemci tohoto druhu, museli bychom vymyslet jiné
časové možnosti. Avšak nic není nemožné! Kapacita jazykových kursů
je naproti tomu naplňována pomaleji. Máme radost, že jste spokojeni
s kvalitou lektorů. Zároveň nás těší, že lektoři k nám rádi jezdí a chválí
si atmosféru. Co víc si přát ? Aby nám to vydrželo. Proto jsme otevřeli
kurz keramiky, který již nemohla škola zajišťovat a ze stejného důvodu jsme převzali pod patronát i pěvecký sbor Barborka. Od 11. ledna
příštího roku plánujeme otevřít kurz dramatické výchovy pod vedením
Mgr. Šimkové, který by měl v dětech podpořit kreativitu, fantazii, umění
formulovat myšlenky a zdokonalit vlastní projev.
Na závěr bychom vás rádi požádali o informace, týkající se možného
ubytování, speciální nabídky služeb či výrobků. Pokud byste rádi prezentovali sebe, svou práci a služby, které nabízíte, můžete tyto informace zaslat na email infocentrum@mestohrob.cz, zavolat na číslo 725
061 242, příp. nás navštívit osobně v Infocentru v Komenského ulici
(naproti školní družině).
(han)
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