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Rozhovor se starostou
(pokračování z minulého čísla)

Jak jste spokojen se zvládnutím letošního přívalu sněhu v ulicích města? Nebylo by vhodné odvážet sníh v mnohem dříve a ve větší míře
alespoň z centra města nebo z prostoru před základní školou? A není
možné na odklízení sněhu či zmrazků na chodnících ve větší míře využít pracovníky úklidu města?
„Nejdříve mi dovolte poděkovat všem těm občanům, kteří nedbaje na
takzvanou „Kuberovu vyhlášku“, o povinnosti měst zajistit zimní údržbu
komunikací, vzali do rukou lopaty a uklidili si před svými domy. Dále
krátká definice, co je zimní údržba komunikací - Zimní údržbou se zmírňují závady ve sjízdnosti komunikací vzniklých zimními povětrnostními
podmínkami. Odstraňování, případně zmírňování závad ve sjízdnosti
zahrnuje zejména pluhování, případně nasazení dalších mechanismů
k odstranění sněhových vrstev a dále posyp chemickými posypovými
nebo inertními materiály k odstraňování nebo zmírňování kluzkosti
sněhové vrstvy. Myslím, že všechny tyto podmínky zimní údržby byly
plněny. Pracovníci na údržbu města byli v plném nasazení, ale není dost
dobře možné během řádově několika hodin najednou uklidit celkem
délkových 13 km vozovek a 7 km chodníků. Není to obzvláště možné
při intenzivním sněžení, několikadenním opakujícím se sněžení a při takovém množství sněhu, jako napadl letos. Odvoz sněhu byl prováděn
především z hlavní komunikace a následně z komunikací se zúženým
průjezdem. Odvoz sněhu prováděla externí firma a náklady se vyšplhaly na necelých 80 tisíc korun. Ještě chci dodat, že naše technika se
opravdu nevejde tam, kde jsou špatně zaparkovaná auta a není zajištěn
minimální průjezd 2,5m“.
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Proběhlo v poslední době nějaké jednání starostů okolních obcí
ohledně možné prodloužení Krušnohorské železnice do Saska ? A
máte nějaké informace jestli se v této záležitosti něco děje na úrovni
kraje či vlády ?
„O žádném takovém jednání jsem nebyl informován. Jsem v kontaktu s
Klubem přátel krušnohorské železnice, který se stará o propagaci Moldavské dráhy. Jedním z výsledků jejich činnosti je například film o této
dráze, který byl na veřejnosti poprvé představen právě u nás v Hrobě“.

Letos v únoru vyjel po trase Ústí nad Labem - Teplice - Moldava několikrát moderní vlak s názvem RegioShark. Dočkáme se chvíle, kdy bude
podobný vlak jezdit na trati pravidelně ? Foto: Pavel Szirotný
Uvažuje se o nějaké opravě nebo alespoň zpevnění cesty, vedoucí od
Sokolovny podél potoka Bouřlivák ? Tato cesta se stává jakousi cyklostezkou i místem procházek a některé její úseky jsou v dosti špatném
stavu.
„Uživatelé této cesty si zajisté všimli, že již na podzim se u potoka pod
zahrádkami objevila maringotka a hromada kamení. Povodí Ohře zde
provádí nejen prořezávku dřevin na březích potoka Bouřlivce a podél
obslužné cesty, ale provede i zpevnění cesty podél potoka. Předběžně
jsem dohodnut, že s jejich pomocí budeme pokračovat i na našem
úseku“.
Čekají občany v letošním roce ve městě nějaké větší stavební akce ?

Přívaly sněhu byly letos opravdu velké. Foto: archív MěÚ.
Kdy bude položena kanalizace v Horní ulici a plánuje se vzápětí poté
rovněž oprava vozovky, jejíž povrch je zde možná jeden z nejhorších
ve městě ?
„Rozšíření kanalizace v Horní ulici je naplánováno na letošní rok. V současné době byla provedena aktualizace projektové dokumentace a položkového rozpočtu tak, aby jednak odpovídala současným požadavkům
na předání do správy vodovodů a kanalizací, a za další, aby bylo možné
podle tohoto vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Termín pro
realizaci stavby je v zadávací dokumentaci stanoven od 30.4.2017 do
31.7.2017. Součástí zadání je obnova povrchu vozovky v celé šíři, a to
v rozsahu stavby. Následovat bude obnova povrchů směrem na Tržní
náměstí.“
Po dokončení kanalizace v úseku Mírové náměstí - Mlýny byla provedena provizorní oprava vozovky. Je v plánu pokládka nového povrchu
v celém tomto úseku ?
„Ano, je. Je připraven projekt na kompletní obnovu úseku od mateřské
školky až k městskému úřadu, a to včetně Mírového náměstí. Součástí
projektu je i řešení parkovacích stání a úprava náměstí včetně návrhu
fontány a místo pro vánoční strom. V současné době je požádáno o stavební povolení na tuto stavbu a probíhá připomínkování projektu dotčenými orgány a účastníky řízení.“

„Kromě již zmíněného rozšíření kanalizace v Horní ulici ještě oprava dešťové kanalizace a dešťové výusti v části Duchcovské ulice, u tzv. finských
domků. Z menších stavebních akcí je to obnova kašny a soch na Tržním
náměstí. Na tyto opravy bylo požádáno o dotace, realizace je tedy závislá na jejich přidělení. Jinak probíhají projektové přípravy na přístavbu
školní tělocvičny, v jednání je příprava studie proveditelnosti na opravu
evangelického kostela. Základní škola požádala o dotaci na modernizaci
dvou odborných učeben, chemie a fyzika“.
Objevily se hlasy, že vázne informovanost občanů ze strany městského
úřadu. Zejména starší lidé nemají možnost přístupu na webové stránky a nevyužívají ani nově zřízený mobilní rozhlas. Hodláte pro informování občanů ještě využívat klasický městský rozhlas ?
„Nevím, o jakých konkrétních informacích ony hlasy hovoří. Pokud se
jedná o kulturní a společenské akce, kterých je mnohem větší množství
než tomu bylo v minulosti, tak ty jsou prezentovány moderními metodami na webových stránkách města a infocentra, facebooku, pomocí
zasílání SMS zpráv a dále klasickou metodou plakátů. Myslím si, že kdo
má o informace zájem, tak tu možnost na jejich získávání má a umí si
je najít, a to bez ohledu na to, že budou hlásány městským rozhlasem.
Při jednom setkání s našimi občany jsem si na toto téma vyslechl vcelku
zajímavý názor. „Když nejsem zrovna při vysílání venku, tak přes zavřené
okno stejně není nic slyšet. A když nejsem zrovna doma, tak o tu informaci stejně přijdu. Když mi přijde na mobil, nemůžu ji přehlédnout. A
mobil má už dneska kde-kdo“.
pokračování na str. 6
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Volnočasové centrum města Hrob

Kurzy
Parkour nově rozdělen na dvě skupiny pondělí 16.00 – 17.30 hod. a středa 16.00 – 17.30 hod, po domluvě s lektorem je možnost navštěvovat
kurz oba dny v týdnu
Pěvecký sbor – Barborka opětovně zpívá každé pondělí od 15.00 –
16.30 hod.
Keramika – každé úterý od 15.00 – 16.30 hod, kurz ještě stále není doceněn přízní, tedy se můžete přidat
Jóga – Klasická jóga 16.30 – 18.00 hod., stále se můžete přidat a nově
i Jóga 50+ 18.15 – 19.45 hod., tuto druhou otevřeme při dostatečném
zájmu z vaší strany
Angličtina – mladší děti 15.15 – 16.00 hod, dorost 16.00 16.45 hod.,
dospělí 17.00 -18.00 hod.
Němčina – kombinovaná skupina dorost a dospělí sudé úterý 15.00 –
16.00 hod a lichá středa 16.30 – 17.30 hod, skupina dospělí každé úterý
19.00 – 20.00 hod.
Nově od 22. 2. 2017 každou středu od 17.30 – 19.00 „Dramaťák“ – kurz
dramatické výchovy pod vedením Mgr. Šimkové, režisérka divadelního
souboru The Spis, režii vystudovala na DAMU, profesí učitelka středoškolské biologie na Gymnázium Teplice.
Akce
Pro nedostatečný zájem ze strany dětí i doprovodů rušíme pravidelné
„Čtení pro prťata aneb babičky nemají pro koho číst“, které se konalo
vždy první středu v měsíci od 16.00 hod. Pokud, by z vaší strany zájem
byl, jen vám nevyhovoval čas anebo den v týdnu, dejte nám vědět,
potěšíte nejen babičky, ale i knížky, které v tuto chvíli zívají nudou v
regálech knihovny. Vstupné by bylo: vezměte mls dětem.
9.3. čtvrtek od 17.00 Přednáška pana PhDr. Jiřího Wolfa „Staré nápisy
na Teplicku – zapomenuté hlasy mrtvých“, další přednáška pana
doktora tentokráte o tom co vše se dá vyčíst z nápisů na náhrobcích aj.
Vstupné 20 Kč.
16.3. čtvrtek od 17.30 hod. „Velikonoční workshop slečny Hozákové“,
vaše ruce se můžou těšit, že si vytvoří ovečky a různé druhy vajíček.
Vstupné 20 Kč, materiál 100 Kč na osobu, placeno na místě.
25.3. sobota Vítání jara – akce se připravuje
31.3. pátek Noc s Andersenem – akce se připravuje
6.4. čtvrtek 17.00 hod. - Beseda paní Blanky Pevné, na téma které si
můžete vybrat sami a to z možností na stránkách centra anebo přímo v
centru. A pánové prosím o pozornost, besedy paní Pevné jsou vhodné
i pro vás!
8.4. sobota 9.00 hod. - Uklízíme Česko – celorepubliková úklidová akce
– přijďte uklidit v Hrobě sobě a zjistit, že i úklid může být společenská
událost, že můžete lépe poznat své sousedy a seznámit se s fajn lidmi,
kterým na místě kde žijí, záleží. Akci zakončíme tradičním opékáním
špekáčků
(han)

Výstavba Volnočasového a spolkového centra města Hrob byla
spolufinancována z prostředků

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
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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.

Zahájení svozu bioodpadu

S ohledem na počasí bude zahájen svoz biologicky rozložitelného odpadu od občanů od pondělí 13. března 2017. Vaky s bioodpadem se
budou nadále svážet ve stanovených dnech, tzn. v pondělí a pátek od
8 hodin. 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. Za loňský rok bylo svezeno a
uloženo na skládku bioodpadu více jak 175 tun tohoto odpadu, čímž byl
značně překonán stanovený limit (130 tun) pro plnění podmínek dotace na nákup svozového vozidla. Poděkování patří všem občanům zapojeným do našeho svozového systému. Zároveň však upozorňujeme, že
ukládání biologicky rozložitelného odpadu, tzn. včetně posekané trávy,
mimo místa k tomu určená, je porušení zákon o odpadech. Takovýmto
chováním se občan dopouští protiprávního jednáním a tím se vystavuje
možnosti finančního postihu.
(kh)

Provozní doba kontejnerového stání

V měsíci březnu zahájíme provoz sběrného místa, stanoviště velkoobjemových kontejnerů, u garáží ke hřbitovu, a to od 13. března s předpokládaným termínem uzavřením k 30. listopadu (v zimních měsících
uzavřeno).
Provozní doba:
ÚTERÝ - PÁTEK 9.00 - 11:30 a 12.30 – 17.00 hodin
SOBOTA 9.00 - 14.00 hodin
Občané města Hrob mohou do kontejnerů odkládat objemný odpad,
plasty, směsný komunální odpad, textilní odpad (koberce, matrace
atd.), kovy, biologicky rozložitelný odpad, elektroodpad (vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, zářivky ….).
Je zakázáno zde ukládat nebezpečný odpad, ten lze ve městě odevzdat
pouze při mobilním sběru, jehož termín bude včas zveřejněn (chemikálie, oleje, zdravotnický odpad, autobaterie, pneumatiky, lepenku atd.).
Dále do areálu nelze ukládat stavební odpad, a to ani v malém množství. Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební a demoliční činnosti, a není odpadem komunálním. Jedná se například o beton, tašky,
keramiku, sádrové stavební hmoty, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítku,
izolační materiály, výkopovou zeminu. Takový odpad lze uložit pouze na
řízené skládce (Modlany, Celio Most, a čistou stavební suť na recyklační
linku NEXTA Teplice).
(kh)

Vzpomínáme

Je tomu již 30 let, co jsme se navždy rozloučili s naší drahou a laskavou
maminkou paní Alžbětou Nácovskou. S láskou vzpomínají dcery Krista,
Alžběta, Marie a syn Josef s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenete s námi.

Poděkování

Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za gratulaci a dárkový balíček k mým narozeninám.
Julie Králíková
Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Václav Vohnout

Další vydání
Příští Hrobské listy vyjdou v týdnu od 24. dubna 2017. Uzávěrka
příspěvků od externích přispěvatelů je v úterý 18. dubna 2017.

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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Plán činnosti hrobských
důchodců v prvním pololetí

BŘEZEN
- beseda „Testy paměti nejen pro seniory“ s oseckou knihovnicí paní
Vyskočilovou
- zájezd do Drážďan (prohlídka města a výstava orchidejí)
- návštěva divadla
DUBEN
- zájezd do termálních lázní Rehaklinik Raupennest v Altenbergu (s
možností nákupu )
- zájezd do Elektrárny Ledvice ( exkurze )
- návštěva divadla
KVĚTEN
- slavnostní schůze k svátku Dne matek s kulturním programem v restauraci Koruna
- Sportovní hry seniorů Ústeckého kraje v Litvínově
- Dvoudenní zájezd do ZOO Safari ve Dvoře Králové nad Labem a do
Jičína
ČERVEN
- zájezd na zámek Zákupy, do České Lípy a do Mimoně
Pravidelné akce:
- každé první pondělí v měsíci zasedání výboru SD
. všechny úterky jsou vyhrazeny ke společným aktivitám v zasedací
místnosti MěÚ Hrob ( besedy, Klub seniorek a zkoušky pěveckého souboru „Radost“)
- jednou měsíčně (vždy v úterý) „Setkání s písničkou“ pod vedením paní
Jindry Salátové
Zveme všechny členy svazu důchodců a naše příznivce k účasti na uvedených akcích. Bližší údaje vám sdělí úsekové aktivistky a najdete je v
informační vývěsce u autobusové zastávky v Hrobě.
Krista Čurdová a Lída Holá, SD Hrob

Rybářský kroužek na výletě
do “rybí líhně”

V sobotu 7. ledna se děti z rybářského kroužku Hrob zúčastnily výletu
do rybí líhně v Děčíně, který uspořádala místí organizace Českého rybářského svazu Duchcov. Naše výprava se skládala z 25 dětí a čtyř dospělých. Pro všechny byl výlet zdarma. Vše bylo hrazeno MO Duchcov.
Sraz byl v osm hodin na zastávce v Hrobě a cesta do Děčína trvala asi
hodinu. Autobus nás vysadil kilometr od cíle, takže si děti udělaly i malou procházku na čerstvém vzduchu do samotné líhně. Zařízení líhně se
nachází v horském údolí na okraji Děčína a využívá průzračnou vodu z
místního potoka. Na místě už nás očekávali odborníci, kteří měli připravenou přednášku o odchovu ryb v líhni. Bylo nás tolik, že jsme se museli
rozdělit do dvou skupin. Zatímco jedni byli uvnitř objektu na přednášce, ostatní si zatím prohlédli venkovní zařízení na čištění vody. Uvnitř
bylo k vidění několik matečních ryb, ze kterých se získávají jikry a mlíčí. Byly zde krásné kusy pstruha potočního, pstruha duhového, sivena
amerického a největší zajímavost – mníka jednovousého. Tento druh
ryby, který se zdejší nadšenci snaží uměle chovat a navracet do okolních
vod, byl prý kdysi na mnoha našich vodních tocích běžnou rybou. My
jsme si však museli přiznat, že jsme ji všichni viděli poprvé v životě. Tato
ryba má pro nás mnoho zajímavostí. Je to jediná treskovitá ryba žijící
ve sladké vodě. Jikry klade do studené vody a ty se také nejlépe vyvíjí v
zimním období. Jedna dospělá ryba naklade i jeden milion jiker. Mnoho
zajímavého jsme se dozvěděli i o výše zmíněných lososovitých rybách.
Přestože byl ten den veliký mráz, všichni si výlet náležitě užili a přivezli
si nové znalosti o životě sladkovodních ryb. Myslím, že někteří po cestě
ulovili i několik Pokémonů, protože v autobuse se to samozřejmě chytrými telefony jen hemžilo. Jsme velmi rádi, že byl tak velký zájem našim
mladých rybářů.
Vlastimil Fürst a Jiří Fürst, vedoucí rybářského kroužku
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18. reprezentační ples Města Hrob
K poslechu a tanci hrála taneční skupina SONET
Předtančení: STYL-DANCE Teplice o.s.
Vystoupení u tyče: Barbora Szabová – B-POLE STUDIO Česká Lípa
Sponzoři 18. reprezentačního plesu Města Hrob:
Telkont, s.r.o. - stavební práce Teplice, Keramo plus, a.s., Josef Dvořák - zednické práce - Hrob, Castor
plus s.r.o. - výroba plastových oken
- Modlany, BOHEMIA-HOTWORK
s.r.o. - Zdeňka Máchová – Hrob, Jan
Vinohradský - stavební práce – Hrob,
Pavel Kondacs - klempíř- pokrývač,
Mikulov, Jiřina Váňová - poradenská
činnost – Hrob, euro POKR, s.r.o.,
Ladislav Erban - nábytkové truhlářství, AFIMETAL s.r.o. – Praha, Miroslav Procházka - malíři- lakýrníci
Hrob, Martin Perner - Autodoprava
– Hrob, Karel Hofman - Autodoprava – Osek, Evžen Tölzer - elektrikář
– Hrob, Antonín Hájek počítačové a
internetové služby – Teplice, Oskar Baier - autodoprava – Hrob, Podlahy - Jaroslav Tichý – Hrob, Jindřich Sova - výstavba počítačových
sítí ELDES Teplice, DT TECHNIC - Václav Urban – Teplice, SEBATEX
s.r.o., Košťany, Koloshop cz – Teplice, Jan Votruba - hostinská činnost – Hrob, Vítězslav Walter - topení, voda, plyn - Háj u Duchcova,
Rudolf Nebeský - autoopravna – Hrob, Václav Svojtka - pneuservis
– Hrob, Jitka Horová - restaurace Beseda Hrob, restaurace Koruna
Hrob, Lesy sever s.r.o., Borovička - nábytkové truhlářství – Hrob, Jana
Linhartová - drogerie, barvy-laky – Hrob, Lenka Dvořáková - psí salon
ART – Hrob, Jan Kůs – Bílina, Petra Klementová - salon LION – Hrob,
Vlastimil Fürst - stavební práce Hrob, manželé Balážovi - Hrob, Jan
Štefan - topení, voda, plyn – Dubí, Michaela Scharhagová pekárna
Hrob, Ing.Stanislav Němec - lesní hospodář Mikulov, řeznictví Bohumil Holý – Hrob, Václav Hora - podlahy - Hrob, Gustav Procházka - truhlářství – Hrob, Václav Svojtka st., čalounictví - Hrob, Radek
Rilke - oprava obuvi – Hrob, Marcela Kvasňová – Kadeřnictví, Lada
Malíková - výroba košů – Hrob, Monika Sedláková prádelna MONSE
Hrob, TERRA COMPANY s.r.o. - květiny pí.Žitňanská - Mlýny, Geostars
- sdružení geodetů, Zdeněk Týma - pokládka zámkové dlažby – Hrob,
Michael Holý - Nápojka Hrob, Jan Bradáč- umělecký truhlář – Hrob,
Jan Todák - obkladačské práce – Hrob, Petr Kraus - revize hasících
přístrojů – Teplice, Red Bull, - Karel Hirsch ml., Petr Stolař - Divadlo V
Pylli – Hrob, Vratislav Jindra - truhlářství – Hrob, Spolek amatérských
Muzikantů, Vlasta Vokáčová - krejčovství – Hrob, VAKA spol.s.r.o.
Teplice a PeDu Petr Müller- pekárna Dubí
---Město Hrob děkuje všem svým štědrým sponzo-

rům za finanční a věcné dary.

INFORMAČNÍ CENTRUM
MĚSTA HROB
Provozní doba

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

9.00 - 15.00 hod.
9.00 - 15.00 hod.
9.00 - 15.00 hod.
9.00 - 15.00 hod.
9.00 - 15.00 hod.
Zavřeno
Zavřeno

Provozní doba se netýká domluvených aktivit !
Kontakt: Kamila Hanzlíková, telefon 725 061 242
email: infocentrum@mestohrob.cz
web: www.infocentrum-mestohrob.cz
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Ke zdárnému průběhu 21. Plesu seniorů přispěli svými sponzorskými dary do tomboly:
KERAMO PLUS, a.s. – Hrob, ČESKÝ PORCELÁN, a..s.- Dubí, SEBATEX, s.r.o. – Košťany, BONEKA, spol. s.r.o.- Teplice, AXUM BOHEMIA – Teplice, Lékárna MEDEA Hrob – Mgr. Leona Štěpková,
ELEKTRA HROB – Milan Čurda, NÁPOJKA Hrob – Michael Holý,
potraviny MIBO F+K – Hrob, ŘEZNICTVÍ a UZENÁŘSTVÍ - Bohumil
Holý, drogerie BARVY - LAKY Jana Linhartová, KVĚTINY Hrob –
Pavlína Žitňanská, PEKÁRNA Hrob – paní Scharhagová, Radek
RILKE – oprava obuvi, Jitka HOROVÁ – restaurace BESEDA Hrob,
Tomáš HORA – živnostník, Jan BRADÁČ – umělecký truhlář, Marcela KVASŇOVÁ – kadeřnictví, Vlasta VOKÁČOVÁ – oprava oděvů,
Farma SEDLÁR-Domaslavice a převážná většina členů Svazu důchodců v Hrobě.
Výtěžek plesu použijeme na další společenské vyžití seniorů našeho města. Velice si vážíme podpory jmenovaných sponzorů, kterým
patří naše upřímné poděkování.
Organizátoři SD Hrob

Nápojka Hrob
Novinky v sortimentu

!!! ČERSTVĚ MLETÁ KÁVA !!!

Dle vaší potřeby vám nameleme čerstvou zrnkovou voňavou kávu. Vyzkoušejte nový chuťový
zážitek !
!!! MEDOVINA !!!

Pravá silná česká medovina z křivoklátského
medu s přídavkem chmelu vyrobená tradičním
způsobem zastudena.
Dobrou chuť a „Na zdraví“ přeje Vaše Nápojka Hrob !

DOVOLENÁ 2017

MUDr. Vlasta Sedláková

Přidejte se k nám ! Letíme do Černé Hory
– Sutomore - hotel Koráli. Od 9. do 16. září
-All inclusive club. Kontakt: Jarka Mutlová, tel. 602 551 200 nebo 605 968 666.

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

Ordinační hodiny:

PARUKY · ŠÁTKY · TEPLICE
Nabízíme paruky a příčesky značek ellen wille, Exclusive
wigs by Lubo a Perucci, kosmetiku pro údržbu paruk, šátky, turbany a další doplňky. V našem obchodě uplatníte
na nákup paruky poukazy všech zdravotních pojišťoven.
Adresa provozovny:
U Nemocnice 3064
41501 Teplice
(přízemí polikliniky Nemocnice
Teplice, komerční zóna – vlevo)

www.facebook.com/parukyteplice
Paruky-Šátky-Teplice
Otevírací doba: po – čt: 8.00 – 15.00 pá: 8.00 – 12.00
Telefon: 774 15 15 23
Možnost objednání po telefonické dohodě.

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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Platby poplatků v roce 2017

Platby poplatků je možné provést v pokladně v přízemí Městského úřadu Hrob nebo převodem na účet číslo 19-1060451369/0800:
- do 29.2.2017
pronájem pozemků (částka dle smlouvy) – VS 21313639
- do 31.3.2017
poplatek ze psů
další pes

200,- Kč VS 1341
300,- Kč VS 1341

- do 30.6.2017
svoz odpadu

350,- Kč za osobu, VS 1340

Pro správnou identifikaci poplatníka je třeba uvést do poznámky za
koho platbu provádíte.
(ber)

Sladění termínu akcí

Ve čtvrtek 19. ledna se v Informačním + volnočasovém a spolkovém
centru sešli zástupci organizací a spolků kulturně činných ve městě
Hrob. Setkání bylo informativní a s cílem naplánované akce termínově
vyladit tak, aby nedocházelo k předimenzování anebo naopak, zároveň
i k domluvě na větší provázanosti a spolupráci na akcích, které to vyžadují.
Setkání se konalo na návrh starosty města Karla Hirsche, který se
také jednání osobně účastnil. Z přítomných zástupce Sokola Jiří Radil,
ředitelka ZŠ Mgr. Alena Krížová, ředitelka MŠ Bc. Markéta Halířová, za
seniory Věra Folkertová, STO Hrob Jiří Fürst st., za fotbalisty Zdeněk Havlíček, za StolArt Petr Stolař, Sdružení amatérských muzikantů Bc. Martin Schrank a Pavel Kondacs, a za Informační + volnočasové a spolkové
centrum Kamila Hanzlíková.
Kalendáře prvního pololetí byly sladěny, termíny pololetí druhého budou potvrzeny na dalším jednání a spolupráce napříč organizacemi a
spolky na konkrétních akcích byla domluvena a započata. Souhrnem: i v
dnešní době, kdy je komunikace možná hned přes několik druhů médií,
je osobní jednání jednoznačně nejefektivnější! Díky všem za váš čas,
který věnujete Hrobu!
Kamila Hanzlíková, Infocentrum Hrob

Z deníku našich hasičů

8. února – Technický zásah
Naše jednotka ve spolupráci s jednotkou HZS ze stanice Duchcov prováděla v Mlýnské ulici, v uličce k fotbalovému hřišti, vyproštění sanitky
zapadlé do sněhu. Na místě zásahu také řídila dopravu.
12. února – Technická pomoc
Jednotka povolána v 13:38 hodin na zatopený sklep z důvodu prasklého
vodovodního potrubí v domě Verneřice 86. Ve spolupráci s jednotkou
HZS ze stanice Duchcov spolupracovala na odčerpání vody a řízení dopravy v místě zásahu.
23. února – Technická pomoc – rozlití potoka
Ucpáním propustku na silnici č. 382 Hrob-Mikulov, u bývalého areálu
BONEX, došlo k vylití potoka na silnici, postupnému zahlcení kanalizačního řadu a následnému zaplavení některých domů ve Verneřicích. Na
místě zasahovaly technika TA Ford Tranzit a následně CAS32 T815. Naši
hasiči ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Košťan prováděli čištění
ucpaného propustku a následně odčerpání vody ze zatopených sklepů.
Po návratu na základnu bylo nahlášeno opětovné ucpání propustku.
Jednotka na místě provedla jeho uvolnění, a dále vyčistila část koryta
na přítoku k propustku, aby nedocházelo k jeho zanášení. Na místě řídila dopravu.
24. února – Technická pomoc – ucpání propustku
Jednotka povolána v 5:36 hodin na opětovně ucpaný propustek u bývalého areálu BONEX. Na místo vyjela vozidla TA Ford Tranzit a CAS32
T815. Na místě zjištěno, že voda přetéká přes bývalý areál BONEX na
silnici a dále přes propustek po silnici do Verneřic. Byly odstraněny zábrany na propustku, aby do něho mohla voda vtékat. Dále bylo průzkumem zjištěno, že voda vytéká ze zbořeného areálu BONEXu. Příčinou
bylo znečištění a ucpání části koryta potoka uvnitř areálu. Místo bylo
vyčištěno a voda se vrátila zpět do koryta. Vzhledem k naakumulování vody v areálu voda dále vytékala na komunikaci, proto bylo místo
označeno přenosným dopravním značením. V průběhu zásahu byl řízen
provoz na místní komunikaci.
Velitel jednotky hasičů

Pozvánka na vítání občánků

Dne 17. května v 15 hodin proběhne na Městském úřadě Hrob vítání
občánků. Vážení rodiče, pokud budete mít zájem, přihlaste se prostřednictvím tiskopisu, který je otištěn níže a naleznete ho rovněž na našich
webových stránkách, nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři matriky. Vyplněný a podepsaný tiskopis doručíte na úřad nebo ho můžete
vložit do schránky na dveřích úřadu.
(wol)

OZNÁMENÍ O NAROZENÍ NAŠEHO MIMINKA
Narodilo se nám dětátko, které jsme pojmenovali:
……………………………………………………………………………………………….
Narodilo se dne ……………………………………………..
Chtěli bychom ho uvítat do života na Městském úřadě v Hrobě.
Jméno a příjmení matky :

…………………………………………………..

Jméno a příjmení otce :

…………………………………………………..

Adresa trvalého pobytu :

………………………………………………….

Doručovací adresa :
………………………………………………….
Zároveň souhlasíme s využitím uvedených osobních údajů pro zajištění „Vítání občánků“ v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a s pořizováním fotografií.
Datum a podpis :

…………………………………………………..

Vyplněný tiskopis můžete doručit na matriku Městského úřadu Hrob
nebo zaslat poštou na adresu Městský úřad Hrob, U Radnice 234,
417 04 Hrob.
Na „Vítání občánků“ vám bude zaslána pozvánka.

Sokolský výlet

Sokol Verneřice uspořádal v neděli 29. ledna pro děti výlet kombinovanou dopravou. A to vlakem na Moldavu, dále pak po vlastní ose, na
běžkách do Nového Města, po občerstvení v restauraci Bystřická bouda
stejnou cestou zpět do náručí rodičů.Počasí bylo krásné, sluníčko svítilo,
co jen mu zima občas dovolí, vítr odpočíval a první pády nových běžkařů odchytávala a tišila sněhová peřina. Všechny děti a to včetně těch
co stály na běžkách úplně poprvé v životě, obstály! Doufáme, že takto
krásně stráveným dnem jsme přilili další kapku vody, která v dětech zalévá semínka, ze kterých v nich klíčí radost z pohybu a vztah k přírodě.
Jelikož, Česká obec sokolská byla zřízena ve veřejném zájmu, jejím účelem a cílem je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a
vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost,
podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v životě
soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa,
přičemž vychází z odkazu zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše a Jindřicha
Fügnera (stanovy ČOS).
z příspěvku Sokola napsala Kamila Hanzlíková
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Rozhovor se starostou

pokračování ze str. 1
Jak hodnotíte činnost košťanské městské policie v našem městě ? Stojí
za vynaložené prostředky ? Lidé občas poukazují na to, že pěší hlídka
není ve městě téměř vidět a občasný průjezd auta centrem města bezpečnost příliš neřeší …
„Záleží na úhlu pohledu. Svůj smysl městská policie určitě má. Naše
město plně hradí dva strážníky, kteří vykonávají službu v našem městě
a dohled v Košťanech. To znamená, že v případě nějaké události v Košťanech zajíždějí tam. Stejně to funguje v opačném případě, když naši
strážníci službu nemají. Pěší hlídka by nebyla schopna rychle reagovat v
případě nahlášení události na opačném konci města, nebo v Košťanech.
Přesto strážníci pochůzky dělají, ale ne ve větší vzdálenosti od vozidla“.
Proběhlo v poslední době nějaké jednání starostů okolních obcí
ohledně možné prodloužení Krušnohorské železnice do Saska ? A
máte nějaké informace jestli se v této záležitosti něco děje na úrovni
kraje či vlády ?
„O žádném takovém jednání jsem nebyl informován. Jsem v kontaktu s
Klubem přátel krušnohorské železnice, který se stará o propagaci Moldavské dráhy. Jedním z výsledků jejich činnosti je například film o této
dráze, který byl na veřejnosti poprvé představen právě u nás v Hrobě“.

Přivolají ptačí budky jaro ?

V listopadových HL byla zveřejněna zpráva o záměru, vybudovat v prostoru u hřbitova „Ptačí park“. Škole se tato myšlenka zalíbila a děti ze
školní družiny se s vervou pustily do výzdoby „domečků“ pro ptáčky.
Ptáčkům se přece v jejich novém domově musí líbit. Obdrželi jsme od
pana Göze a Bradáče 3 budky a už je máme připravené. Slavnostní zavěšování na stromy ve vybrané lokalitě u hřbitova, by mělo proběhnout
dle klimatických podmínek v období únor – březen. Děti ze ŠD už plánují, jak budou chodit pozorovat, zda se už nějaká ptačí rodinka zrovna v
té jejich budce zabydlela a zda už tam štěbetají mláďátka. Musí ovšem
trénovat umění mlčet, protože jinak nic neuvidí ani neuslyší. Všichni si
umíme představit, že právě toto je pro děti velmi náročný úkol. Neméně
náročné jistě bude i zavěšení budek na stromy. S tím nám dle příslibu
pomohou organizátoři této akce. Byli bychom moc rádi, kdybychom v
této sympatické akci nezůstali osamoceni. Dle slov pana Göze zatím pan
Bradáč vyrobil 14 budek, které jsou už téměř rozebrané, ale ještě 2 kusy
jsou volné. Nebrání se však další výrobě. Budku lze zakoupit i na internetu nebo ji dle návodu, který na svých stránkách nabízí třeba Česká
společnost ornitologická, vyrobit. Letošní zima je po dlouhé době dost
mrazivá a štědrá na sníh. Pokusme se tedy to vytoužené jaro přivolat
tím, že připravíme a společně zavěsíme ptačí budky. Věříme, že to bude
výborná předjarní akce.
Mgr. Alena Krížová, ředitelka školy

Zákon z roku 2006 ukládá všem obcím vést obecní kroniku. Podle
serveru iDnes.cz však celá pětina obcí tuto povinnost neplní. Jak je na
tom Hrob ? Vedeme kroniku ?
„Ano, město Hrob má svou kroniku, která je vedena kronikářkou“.
Děkuji za rozhovor.
Pavel Szirotný

OPRAVA
OBUVI
Rilke Radek
•
•
•
•
•
•

Galanterie
Čalounění
Sedlářství
Brašnářství
Hokejová výstroj
Výroba opasků

Úterý - Čtvrtek
9.00-12.00 hodin
14.00-17.00 hodin
Pátek
14.00-17.00 hodin

Duchcovská 91, Hrob, tel. 736 645 629

Zima ve znamení olympiád

Měsíc leden a únor jsou ve školách každý rok ve znamení školních a
okresních kol olympiád z jednotlivých předmětů. Naše děti se tento rok
zapojily do olympiád z českého a anglického jazyka, z dějepisu a zeměpisu. Někdo soutěží a pochlubí se svými znalostmi rád, ale většinu dětí
musíme poslední dobou k účasti přemlouvat. Nejlepší účastníky posíláme do okresního kola, aby změřili síly se stejně starými žáky z jiných
škol. Letos se okresního kola zeměpisné olympiády zúčastnila žákyně 6.
třídy – Zdeňka Klasová. Jako naprostý nováček se umístila na velmi pěkném osmém místě ze 17 účastníků. Okresní kolo olympiády z anglického jazyka proběhlo již začátkem února. Žákyně 9. třídy – Ivana Šejblová
obstála v konkurenci dalších 14 žáků na velmi pěkném 2. místě. Od 1.
místa jí dělily pouhé 2 body. K dosažení tak krásného výsledku oběma
děvčatům srdečně gratulujeme. Doufejme, že v podobných soutěžích
bude chtít měřit síly se svými vrstevníky stále více žáků.
Mgr. Alena Krížová, ředitelka školy

Zápis do první třídy pro školní rok 2017/2018 se
uskuteční v pátek 7. dubna od 14 do 18 hodin v
budově I. stupně školy v Teplické ulici.
Ještě jste u nás nebyli ? Zajímá vás, jak to v naší
škole chodí ? Pak vás zveme v pátek 10. března
2017 od 8 do 12 hodin na Den otevřených dveří,
který se koná právě v budově I. stupně v Teplické
ulici
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