HROBSKÉ
1 . ročník

Ptačí park se stal realitou

Před časem jsme v Hrobských listech psali o iniciativě, která má za cíl
vytvoření Ptačího parku v remízku u cesty ke hřbitovu. V pondělí 27.
března iniciativa vyvrcholila zavěšením 10 ptačích budek na stromy v
uvedeném prostoru. Malé slavnosti se zúčastnil rovněž starosta Karel
Hirsch, děti ze školní družiny i mateřské školy a také zástupci Svazu důchodců. Po úvodním slovu duchovního otce Ptačího parku Tibora Göze
proběhl malý kulturní program, o který se postaraly děti z Barborky. Po
samotném zavěšení budek, se kterým pomáhal Jan Bradáč, který budky rovněž vyrobil, proběhla krátká přednáška o ptácích žijících v okolí
a byla nainstalována informační tabule. Představa do budoucnosti je
vyčistit celý lesík, vytvořit přírodní pěšinky a osadit lavičky, aby vznikl
opravdový ptačí park s možností pozorování zasídlených ptáků.
(psz)

Otvírání studánky

Přírodní prameny bývaly v dávných dobách jediným zdrojem pitné vody.
Po dlouhé a drsné zimě následovalo jarní čištění studní a studánek,
často i s doprovodným programem. Naše škola patří mezi ty šťastnější, které se mohou pochlubit krásnou lesní studánkou v blízkém okolí.
Proto se v naší školní družině před lety obnovila dávná tradice Otvírání
studánek. Před akcí i během ní si povídáme proč musíme vodu v přírodě chránit, a to nejen pro lidi ale i pro veškeré živočichy a rostliny.
U samotné studánky jsme si předvedli doprovodný program - pásmo
písní a veršů - a Viktorka Fürstová zahrála na flétničku. Poté jsme velkým dřevěným klíčem odemkli studánku a dali se do úklidu jejího okolí
a chlapci vyčistili odtok vody do potoka. Velkým překvapením pro děti
(ale vlastně i dospělé) byla skutečnost, že všechny hrníčky které jsme ke
studánce v uplynulých letech postupně nanosili, zůstaly na svém místě
a nepoškozené. Celou akci podpořilo i počasí, které se v pátek jakoby
zázrakem umoudřilo, bylo vcelku teplo a chvílemi vykouklo i sluníčko.
Marie Szirotná, vychovatelka ŠD
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Fotogalerie - Vítání jara

V sobotu 25. března proběhla v našem městě již tradiční akce Vítání
jara. Začátek průvodu byl jako obvykle před restaurací Koruna a zastávky s občerstvením byly letos u Hirschů na Mírovém náměstí, u Tölzerů
v hasičárně, u Krížů v Duchcovské ulici, u Infocentra v Komenského ulici
a nakonec u Fürstů a Sedláků v Rybniční ulici. Na samotný závěr byla
zapálená Morana vhozena do potoka Bouřlivce. Atmosféru letošního
Vítání jara nejlépe pocítíte při prohlížení fotografií.
(psz)
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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.
„Dramaťák“ – kurz dramatické výchovy pod vedením Mgr. Šimkové,
režisérka divadelního souboru The Spis, režii vystudovala na DAMU,
profesí učitelka středoškolské biologie na Gymnázium Teplice – kurz by
pozastaven z důvodu malé obsazenosti, doufáme, že se v říjnu zaplní.
Akce
Neděle 14. 5. Živý Hrob – akce sousedského setkání – provětrejte šatníky a přijďte si vyměnit nejen oblečení – blešák, ale i seznámit své
přátele, zabavit se společně u stolních her a to nejen pro děti, přineste občerstvení a poznejte „tajné“ recepty svých sousedů. Přineste si s
sebou hudební nástroj a podkreslete atmosféru nedělního květnového
odpoledne. Hrob žije - přijďte dát místu atmosféru. Zahrádka restaurace Koruny od 15.00 hod. Bez vstupného.
Pátek 9. 6. Sportovní odpoledne – akci u příležitosti MDD připravuje
město Hrob ve spolupráci se STOLART s.r.o. Bez vstupného.
Pátek 9. 6. Noc kostelů – od 18.00 hod. Otevření kostelů – kostel Vzkříšení otevřen pouze k nahlédnutí
19.00 -19.30 hod. Úvodní slovo pana starosty a slavnostní slovo a požehnání duchovního Církve československé husitské
19.30 – 20.30 hod. Koncert – anonymní loutnová hudba kolem roku
1700 – hrát na barokní nástroj několik století staré suity bude Milan
Černý, hudebník, který tyto staré suity vyhledává v archivech, aby je
oprášil a znovu předal generaci dalších posluchačů. Koncert pro vás
bude připraven pod širým nebem u kostela Vzkříšení. Po koncertu
možnost procházky se zastavením se u osvětleného zbořeniště kostela,
osvětlení zajistíme čtyřmi sty svíci ku výročí 400 let zboření kostela, jehož výročí si letos připomínáme. Dojít svou pouť můžete až ke kostelu
sv. Barbory, kde slavnostní slovo pronese pan farář, můžete si s sebou
vzít čajové svíce a zapálit je za své bližní, za svá přání… a pozastavit svou
mysl… a budete se moci podívat na náš svět z kostelní věže, přístupná
bude jen spodní a bezpečná část věže. Celá akce bez vstupného.
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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.

Nedávné akce Infocentra
27. 3. Věšení budek v budoucím „Ptačím parku“ – účast hojná, děti ze ZŠ
i z MŠ Hrob, senioři a iniciátor vize a jejího naplnění pan Tibor Göz, Jan
Bradáč, jehož ruce daly všem budkám tvar, pan starosta a zaměstnanci
města, které s aktivitou pomáhá, paní Salátová, která na počest ptactvu
rozezpívala Barborku a slunce, které vlilo požehnání do prostoru, který
postupně dostává jinou tvář.
31. 3. Noc s Andersenem, s tématem Čtyřlístek - u nás letos poprvé
a proto jen jako Večer s Andersenem a to z ryze praktických důvodů,
organizovali jsme ji poprvé a potřebovali jsme si ji ohmatat. Nevěděli
jsme, jak velký zájem bude a kolik tedy budeme potřebovat očí, rukou,
hlav a nápadů. A nakonec jsme večerem proběhli. Dvacet pět dětí a
dvě dospělé, statečné duše. Lektorka angličtiny Mgr. Lenka Tulisová z
Jazykové školy Houdek měla připraveno spousty soutěží, díky hlavním
organizátorům NsA jsme měli k dispozici různé hlavolamy, propagační
materiály a dárky. Děti přenesly neuvěřitelnou spoustu domácích dobrot k občerstvení. Navštívili jsme naši knihovnu, kde naše nová a akční
paní knihovnice Jitka Fürstová dětem knihovnu představila a rovnou si
patnáct nových nadšených čtenářů zapsala a vydala jim zcela unikátní
„Čtyřlístkové průkazky“. V závěru večera jsme se věnovali čtení a děti
představily své oblíbené knihy a musím říct, že například vidět, jak se i
raubířovi zasní výraz, když mluví o svém světě knižní imaginace, je prostě k nezaplacení. Potvrzeno - děti čtou a evidentně rády! Nápadů bylo
víc než času a nejen děti byly nadšené. Příští Noc s Andersenem tedy
bude nocí i u nás a pokud se vydaří alespoň jako ten letošní večer, tak si
myslím, že bychom mohli být opět všichni více než spokojeni.
8. 4. Proběhla i u nás akce Uklízíme Česko – 58 dobrovolníků, z toho 30
dětí, uklízelo pinky, Ptačí park, okolí potoka Bouřlivce, příjezdové cesty
a okolí vodní plochy Otakar. Zmapovány další nelegální skládky, které
jsme již nahlásili na MÚ Hrob. Moc děkujeme všem dobrovolníkům!
Velmi mile překvapilo nasazení a zaujetí pro věc dětí ze druhého stupně
ZŠ Hrob pod skvělou taktovkou jejich třídní a evidentně i parťáka paní
Mgr. Kadlecové. Potvrzuje se, že uklízení je fajnová společenská událost
a jsem ráda, že je tolik lidí, kterým na místě kde žijí, záleží. Zvláštní je, že
vždy to slunce zpoza mraků vyjde a dopřeje nám příjemné dopoledne a
polední již tradiční pečení buřtů!
Kamila Hanzlíková, Informační + volnočasové a spolkové centrum
města Hrob

Příští jednání ZM

Sobota 24. 6. Hrobská terapie –od 12.00 - přehlídka Hrobských garážových kapel a jejich hostů: Čistírna pokaždé jinak, Horní 29, Gravetherapy, Drop Out, LEGALIZACE, DeZtraktor, ALOHA a možná nás překvapí a
vystoupí i Kroužek Revival. Akce je bez vstupného a jste na ni srdečně
zváni organizátory Spolkem amatérských muzikantů a městem Hrob.
Pátek a sobota 30. 6. - 1. 7. Hrobské slavnosti připravuje město ve spolupráci se STOLART s.r.o. Bez vstupného.
(han)

Příští zasedání ZM se uskuteční ve středu 7. června 2017 od 17.30 hodin
v zasedací místnosti MěÚ (nad prodejnou Barvy-laky). Všichni občané
jsou srdečně zváni.
(psz)

Výstavba Volnočasového a spolkového centra města Hrob byla
spolufinancována z prostředků

Dne 12. května 2017 oslaví paní Marie Pavlasová 81. narozeniny. Blahopřejeme.

Blahopřání

Poděkování

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

Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání k mým narozeninám.
Jiří Urbánek

Další vydání
Příští Hrobské listy vyjdou v týdnu od 19. června 2017. Uzávěrka
příspěvků od externích přispěvatelů je v úterý 9. června 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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Ze života TJ Sokol Verneřice
V sobotu 1. dubna proběhla v Sokolovně ve Verneřicích valná hromada. Starosta jednoty zhodnotil ve zprávě činnost za uplynulý rok a
rovněž seznámil přítomné s plánem činnosti na další období. Nedílnou
součástí byla zpráva o hospodaření za rok 2016 a předpokládaný rozpočet na rok 2017, včetně zprávy o provedené kontrole revizní komisí.
Další zpráva se týkala členské základny. Pro zajímavost k 31. 12. 2016
bylo v evidenci 165 platících členů. Z toho 64 mužů, 19 žen, 1 dorostenec, 2 dorostenky, 34 žáků a 45 žákyň, které pracují v celkem 10 oddílech.
Největšími oddíly jsou oddíl tanců pod vedením sestry Pavly Sýkorové,
oddíl stolního tenisu a oddíl volejbalu pod vedením sestry Lenky Sedlákové. Pro zajímavost zde pracuje i oddíl seniorů pod vedením sestry
Margity Bajanové s 12 členy v oddíle všestrannosti.
Valné hromady se zúčastnili i hosté. Za župu Krušnohorskou – Kukaňovu starosta Otakar Koukal, jednatelka sestra Vlasta Endrštová, za město
Hrob starosta města Karel Hirsch a ředitelka Základní školy Hrob Mgr.
Alena Krížová, kteří poděkovali jednotě za činnost a spolupráci.
Na této valné hromadě byla odměněna za aktivní činnost zejména s
dětmi sestra Pavla Sýkorová. Dále byla odměněna za dlouholetou činnost sestra Miloslava Pechová, sestra Evženie Kábelová za dlouholetou
činnost v oddíle volejbalu čestným uznání ze župy Krušnohorské – Kukaňovy.
Na závěr byla předána sestře Margitě Bajanové bronzová medaile z ČOS
z Prahy za celoživotní sportovní činnost v naší organizaci a zejména za
její letitou cvičitelskou prací s mládeží, dnes již nás dospělých občanů
našeho města. Ještě dnes se 2x týdně aktivně věnuje seniorům naší jednoty v oddíle všestrannosti.
Z nejbližších akcí naší jednoty bude účast mládeže v župním přeboru
v lehké atletice a plavání v Krupce, kde jsme již několik let za sebou
přivezli i nejcennější ocenění a měli vysokou účast. V brzké době připravujeme také besedu s bývalým kapitánem hokejové reprezentace
Robertem Reichlem.
Jiří Klobouk, TJ Sokol Verneřice

BÁL DĚTSKÉHO DNE 2017 – 13. ROČNÍK
Upřímně děkujeme všem milým sponzorům, kteří se zapojili do
Bálu dětského dne:
Zdeňka MÁCHOVÁ – BOHEMIA HOTWORK s.r.o. HROB, MUDr. Vlasta SEDLÁKOVÁ – praktický lékař pro dospělé HROB, Evžen TÖLZER
– elektrikář HROB, Martin a Marcel ZELENKOVI-MENUEXPRESS
TEPLICE, Jana CULKOVÁ-BUDVAR, s.p.ČESKÉ BUDĚJOVICE, Rosalie
HAVLÍKOVÁ-AVON LADY VERNEŘICE, Stanislava MAREŠOVÁ, Káťa
KRIŽOVÁ a Jana BRUNCLÍKOVÁ, Jitka KARLÍKOVÁ, Vlasta PRCHLÍKOVÁ, Kateřina ZAJÍČKOVÁ-vše to občanky HROBU, Jana TIPMANNOVÁ-občanka KOŠŤAN, Eva ŠTARKOVÁ-SEBATEX KOŠŤANY, Mgr. Leona
ŠTĚPKOVÁ-lékárna MEDEA HROB, Jeannette STÖBER-ZÁPADNÍ NĚMECKO, Jiří SEHNAL-SANACE PO PRAHA, Radek RILKE-švec HROB,
Václav SVOJTKA-pneuservis HROB, Tomáš SVOJTKA-čalounictví
HROB, Tomáš BOROVIČKA-truhlářství HROB, Karel BOROVIČKA ml.,
Petr BRADNA-oba občané HROBU, Jana LINHARTOVÁ-BARVY LAKY
HROB, Rudolf NEBESKÝ- autoopravna HROB, Bohumil HOLÝ-řeznictví HROB, Jitka HOROVÁ-penzion a restaurace BESEDA HROB,
manželé ČURDOVI-ELEKTRA HROB, Jana JIRAVOVÁ-JM CORPORATION s.r.o. DROGERIE TEPLICE, Jaroslav TICHÝ-PODLAHOVÉ STUDIO
TICHÝ TEPLICE, Tomáš HOLZKNECHT-FRUTEP TEPLICE, Miroslav LABANIČ-LYBAR VELVĚTY, Jaroslav VACEK -TRNOVANKA VAKA TEPLICE,
Luboš UBL-hajný MIKULOV, Petra BARTOŠOVÁ- občanka TEPLIC,
Pavlína PLECITÁ-UL COLOR, Martin ŤAŽKÝ, Šárka ŽIKLOVÁ-KOFOLA,
Martin ŽIKLA,Zdeněk a Renata PATEROVI-RM ENERGO PRAHA, Michael HOLÝ-NÁPOJKA HROB.

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.

INFORMAČNÍ CENTRUM
MĚSTA 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 !

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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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

DOVOLENÁ 2017

MUDr. Vlasta Sedláková, s.r.o.
všeobecné praktické lékařství
akreditované pracoviště
Hrob, Rybniční 243
IČO 24733415

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.

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.

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
417 875 019 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 pneumokok
O vaše zdraví pečuje zkušený tým zdravotníků
MUDr. Vlasta Sedláková, MUDr. Lenka Sedláková
a
sestra Stanislava Marešová
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Poskytování půjček z FRB pozastaveno

Nový zákon o spotřebitelském úvěru, který nabyl účinnosti od 1. prosince 2016, zpřísnil podmínky pro poskytování úvěrů a půjček. Vzhledem
k doposud nevyjasněným podmínkám pro poskytování zápůjček z Fondu rozvoje a bydlení města Hrob (FRB), bude do odvolání poskytování zápůjček pozastaveno. K dané problematice probíhají jednání mezi
Svazem města a obcí, Ministerstvem vnitra a Českou národní bankou.
Jednání sledujeme a v případě, že dojde k vyjasnění této záležitosti o
poskytování zápůjček z FRB, tyto obnovíme.
Karel Hirsch, starosta města

Tříkrálová sbírka

Letošní sbírka vynesla 11 869,- Kč., spolu s koledníky bychom touto cestou chtěli poděkovat. Oproti loni počasí bylo přívětivější, totiž nepršelo a teplota kolem asi -2 stupňů. Poprvé se přihlásilo hodně žáků naši
základní školy, takže se prostřídaly. Rodičům děkuji za vstřícnost k této
humanitární akci. Ve čtvrtek koledovaly: Ondra Šulda, Marie Kapková
a Simona Hindrová a v pátek David Jáchim, Pavel Halfar a David Suchý.
Výtěžek TKS 2017 je určen na obědy a školní pomůcky sociálně slabých
dětí z Biskupského gymnázia Bohosudov.
Štefan Pilarčík

Z deníku našich hasičů

5. března – Požár rodinného domu
Ze soboty na neděli, 40 minut po půlnoci byl naší jednotce vyhlášen
poplach. Hasiči byli povoláni na požár rodinného domku v Háji u Duchcova. K požáru vyjela obě vozidla, CAS32 T815 s posádkou 1+1 a TA
Ford Tranzit s posádkou 1+2. Na místě požáru již zasahovaly dvě jednotky profesionálních hasičů a dobrovolná jednotka hasičů z Háje. Na pokyn velitele zásahu rozvinula naše jednotka druhý útočný proud z boční
strany domu a v dýchací technice pronikla do objektu, přes kuchyň do
obývacího pokoje, kde provedla průzkum, jestli se v objektu někdo nenachází, a lokalizaci požáru. Současně naše zdravotnice poskytovala, do
příjezdu záchranky, předlékařskou pomoc jednomu z majitelů domu,
který se nadýchal zplodin. Po lokalizaci požáru zůstala naše jednotka
na místě a prováděla, spolu s hájskými hasiči, do ranních hodin rozebírání konstrukcí a dohašování. Příjezd zpět na základnu byl v 5:05 hodin.
Odpoledne pak hasiči prováděli údržbu, opravy a ošetření použitých
technických prostředků.
Velitel jednotky hasičů

Pozvánka

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.

Bál dětského dne

V sobotu 18. března se konal již 13. ročník Bálu dětského dne pro dospělé. Ano je to již 13 let co skupina nadšenců dobrovolně pořádá akci,
na které se scházíme s přáteli a známými, abychom se pobavili, popili,
zatancovali a ještě k tomu přispěli na dobročinnou věc. A protože loňský
ročník, který jsme poprvé dělali v hrobské restauraci Beseda, měl velký
úspěch, rozhodli jsme se letošní ročník uspořádat; opět v Besedě, kde
nám vyšli všemožně vstříc a splnili všechny naše požadavky. Podotýkám,
že akce byla na sále dobrovolně nekuřácká. Na sále byly stoly nachystány, tombola připravena a tak mohlo vše ve 20 hodin začít. Celkem bylo
100 návštěvníků (tedy oproti loňsku úbytek) soukromé akce, na které
nám k dobré zábavě a tanci opět hrála nám dobře známá skupina Basic
(Pavel a Ája). Po obálkách do tomboly se po začátku Bálu jen zaprášilo,
aby ne, každý lístek vyhrával hodnotnou cenu. Díky dobré obsluze na
place, výbornému jídlu a soutěžím na dvou velkých barech se zábava
rozjela a Beseda začala hučet. O půlnoci se opět losovalo ze vstupenek
deset prémiových cen. Hlavní cenu, krásné divoké prase, vyhrál jeden
Ing. z Hrobu (nemůžeme jmenovat). Gratulujeme! Celá akce končila cca
ve 3 hodiny ráno a už se všichni těšíme na další bál v roce 2018. Děkuji všem návštěvníkům za dobrou náladu, organizátorům za pomoc a
podporu, personálu restaurace za obsluhu, hudbě za hudbu. Srdečně a
upřímně děkuji jménem svým, 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, Drakiády a Mikulášské nadílky v Hrobě. Fotky z letošního bálu, ale i z loňských ročníků
(pozor – už to není novinka!) jsou pověšené na Rajčeti.
Michael Holý, spoluorganizátor

Fakta o Svazu důchodců ČR v Hrobě

Víte že:

- město Hrob má 2030 obyvatel
z toho část Křižanov 119 obyvatel
část Mlýny
126 obyvatel
část Verneřice 369 obyvatel
- počet obyvatel nad 60 let činí 491 a téměř 40% z nich je orgazováno ve
Svazu důchodců v Hrobě
- organizace SD vznikla jako jedna z prvních v ČR v červnu 1990 a čítala
65 členů
- prvním předsedou se stal pan František Kopta (následně pak pan Karel
Hirsch sen., Anna Škarydová a Ferdinand Kohl)
- dnes činnost svazu zabezpečuje 13 členný výbor v čele s předsedkyní
paní Věrou Folkertovou
- od roku2005 máme své zastoupení v Krajské radě Svazu důchodců v
Ústí nad Labem ( 8 let byl Ing. Pavel Prágl jedním z místopředsedů KR
SD, od roku 2014 nás zastupuje paní Marta Skaláková )
- dle požadavků spolupracujeme s mateřskou školou, základní školou a
Informačním centrem města Hrob
- členové mají možnost zapojit se do zájmových činností KLUBU, pěveckého souboru "RADOST", či divadelního amatérského uskupení "Žlučové Kameny " a svou snahu zúročit na akcích doma i mimo region našeho
okresu
- zúčastňují se sportovních her v Košťanech a v Litvínově na stadionu
Ivana Hlinky, kde úspěšně reprezentují nejen organizaci,ale i naše město
- zapojují se do všech Kulturních akcí ve městě, setkávají se na oslavách
Dne matek, Dne seniorů a předvánočním posezení, rovněž pořádají tradiční ples seniorů
- každý měsíc posedí v KLUBU při pěkné písničce, zúčastňují se besed,
exkurzí, výletů, zájezdů tuzemských i zahraničních, divadelních představení , zájezdů do rehabilitačních lázní v Německu a mnohých dalších
akcí
- za všechny tyto aktivity získala naše organizace v soutěži o " Nejaktivnější Klub seniorů Ústeckého kraje " dotované 3. místo. Ocenění
přebírala předsedkyně z rukou hejtmana Ústeckého kraje p. Oldřicha
Bubeníčka
- Svaz důchodců Hrob má své webové stránky, najdete nás na adrese

www.seniorhrob.7x.cz
Pokud vás naše činnost zaujala, máte možnost rozšířit naše řady, nudit
se rozhodně nebudete. Rádi vás mezi námi přivítáme.
Krista Čurdová, a Ludmila Holá, SD Hrob
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Zápis do 1. třídy

V pátek 7. dubna odpoledne se naše škola zaplnila budoucími prvňáčky.
Ti letošní si museli počkat o trošičku déle než v předešlých letech. Podle
novely školského zákona probíhá zápis do 1. ročníků na všech základních školách až od 1. do 30. dubna. To ovšem nic nezměnilo na tom, že
k nám opět přišly děti natěšené a plné touhy ukázat, že jsou na vstup
do školy připravené. Pod vedením zkušených učitelek při plnění úkolů mnohdy zapomněly i na svůj rodičovský doprovod, který je bedlivě
sledoval a držel jim palce. Letos se k zápisu dostavilo 27 dětí. Mírnou
převahu měla děvčátka. Bylo jich 15. Již tradičně si děti po odevzdané
práci zasloužily odměnu v podobě dárečků od svých starších budoucích
kamarádů. S dětmi se sejdeme ještě jednou. Společně si zpříjemníme
červnové odpoledne „hrou na školu“. V září pak už pojedeme doopravdy. Děkujeme i skupince „teenagerů“ z 9. třídy, kteří svůj volný čas věnovali pomoci při zápisu.
Mgr. Hana Zubrová, ZŠ Hrob

4/2017

Zlatá udice 2017

V sobotu 25. března se v Domě dětí a mládeže v Duchcově konala tradiční soutěž mladých rybářů „Zlatá udice“. Děti musí vyplnit test ze znalostí Rybářského řádu, měly by umět navázat háčky a 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
rozhodčích z řad zkušených vedoucích. U těch menších se občas jedno
oko přimhouří, aby měli radost ze hry. Vyhodnotí se výsledky a jde se
pro ceny. Naše děti už mnohokrát ukázaly dobré znalosti a letos to konečně potvrdily vítězstvím. Tomáš Mrvečka byl první a skvělého výsledku dosáhl také Jára Kocman. Skončil třetí. Další děti se také neztratily a v
první desítce jich bylo hned několik. Všichni si pěkně zasoutěžili a dostali hodnotné ceny. Bylo pamatováno na všechny, takže i ti nejmenší, kteří teprve sbírají zkušenosti, neodešli s prázdnou. Ti nejlepší si odnášeli
pruty, navijáky, nebo podběráky a ostatní dostali nástrahy na ryby nebo
drobné rybářské náčiní. Mladí rybáři si tím vysloužili povolenky a už mohou vyrazit k vodě za prvními rybářskými zážitky. Jako vždy si to napřed
zkusíme na „našem Hradcáku“ a pak už se děti vydají po celém revíru.
Druhá část Zlaté udice v lovu ryb se uskuteční v Oseku na koupališti již
tuto sobotu 6. května. Tak Petrův Zdar do sezóny 2017 a nezapomeňte,
že první ulovené rybě se vždy vrací svoboda.
Vlastimil Fürst a Jiří Fürst, vedoucí kroužku

Uklízeli jsme Česko (Hrobsko)

V sobotu 8. dubna proběhl další ročník celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, do které se zapojilo nejen naše
město, ale i naše škola, především žáci druhého stupně. Všichni, kterým
vadí černé skládky a nepořádek v obci či v přírodě se sešli ráno před
městským úřadem, nasadili pracovní rukavice, rozdělili se do skupin a
vyrazili zvelebit prostředí, ve kterém žijí. Práce bylo víc než dost a někdy
nám vskutku přecházel zrak z toho, co všechno lidé pohodí v lese, na
louce nebo u vody. Věřte – je to smutný pohled. Celé dopoledne jsme
byli pilní jako včeličky a po dobře vykonané práci nás čekala zasloužená
odměna – vlastnoručně opečený buřtík.
Mgr. Yvetta Kadlecová

MATEŘSKÁ ŠKOLA HROB
pořádá ve středu 10. května Zápis dětí do mateřské
školy pro školní rok 2017/2018.
Dopoledne:
Odpoledne:

od 8.00 - 11.00 hod.
od 13.00 - 15.30 hod.

Zápis se koná v kanceláři ředitelky mateřské školy,
Verneřice 128, Hrob.
Více informací s podrobnými kritérii najdete na
webových stránkách školy:

www.mshrob.cz
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