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Den válečných veteránů

V sobotu 11. listopadu v 11 hodin tomu bylo přesně 99 let, od podepsání příměří mezi Německem a zástupci Dohody. Tímto skončila Velká
válka, později pojmenována jako první světová válka. Válečné útrapy
a hrůzy přivedly lidstvo k zamyšlení. Je nutné mezi sebou válčit, když
máme mezi sebou spor? Musí umírat mladí muži, když se politici neumí
dohodnout? Nedá se to řešit jinak? Stejné a další otázky si kladli i žáci
9. ročníku ZŠ Hrob. Nezůstali jsme jen u otázek. Jelikož výročí konce
první světové války připadlo tentokrát na sobotu, tak už v pátek jsme
u pomníku obětem válek zapálili svíčky, položili nazdobenou větývku a
uctili památku všech padlých. Nejen padlých v první světové válce, ale
obětem všech válek. S touto památkou jsme se připojili k české i světové veřejnosti, jelikož i v dalších městech si připomínali významný den,
který připadal právě na sobotu. Den válečných veteránů se připomíná
na naší škole již po několikáté. A je stále potřeba mít na paměti (ne)
smysl válek, tak abychom tomu příště dokázali zabránit.
Mgr. Jakub Šimek, učitel dějepisu

Foto: archív ZŠ Hrob

Jak jsme volili

aneb výsledky voleb v našem městě
Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 21. a 22. října
2017 se v našem městě zúčastnilo 950 voličů, kteří odevzdali 945 platných hlasů. Volební účast byla 59,38%.
Zdroj: Český statistický úřad
Více informací o výsledcích voleb v našem městě naleznete uvnitř tohoto vydání Hrobských listů.
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Halloween 2017

Další Halloween je za námi. Kolikátý už vůbec v pořadí ??? Každopádně
tato akce, založená paní učitelkou Alenou Fleischerovou, už pevně zakořenila a stala se tradicí, a to je dobře. V sychravých podzimních dnech
se koná něco,na co se děti těší a při čem se náležitě „vyblbnou“. Každý
Halloween je trošku jiný. Už jen tím, kdo a jak vede průvod. Ten letošní
byl modernější. Původní megafon u vůdců průvodu nahradily hlavové mikrofony a bezdrátový přenos zvuku do reprodukturu na kárce. V
tomto dávám palec nahoru. Druhou změnou je větší komercionalizace
akce. Stánek s buřty stál letos už u kostela v Rybniční ulici. Navíc trošku
překážel v místě, kde se děti vždy srocovaly na Stezku odvahy. A nemůžu
se ubránit dojmu, že občerstvení po 10-15 minutách cesty průvodu je
trošku předčasné a zbytečné. A možná i díky tomu si celý halloweenský
průvod už tady začal žít svým vlastním životem. Bez ohledu na pokyny
vůdců průvodu - pana učitele Jakuba Šimka a Lucky Prchlíkové. Ti byli
mimochodem skvělí a zaslouží si velký dík. Na zahradě 1. stupně školy
již akce pokračovala standartně. Opět velký dík kuchařkám ze školní jídelny, které upekly krásné (a dobré) perníky s čarodejnickou tématikou.
A samozřejmě velké díky i všem učitelkám a učitelům, kteří se na celé
akci podíleli.
Text a foto: Pavel Szirotný
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Nabídka kurzů Infocentra pro
školní rok 2017/2018

Jóga
Relaxace pro tělo i mysl pod vedením
lektorky Heleny Pravdové. Děti (6 –
10 let) v čase 15.45 – 16.30 hod. Kurzovné 330Kč. Dospělí 16.45 – 18.15
hod. obě skupiny cvičí v tělocvičně II.
stupně ZŠ Hrob. Kurzovné 825 Kč
Parkour
Akčnější cvičení převážně chlapcům
nabízí lektor Štěpán Krištof. Každé
pondělí 16.00 – 17.30hod., v tuto
chvíli plně obsazen! Kurzovné 630 Kč

Německý jazyk
Zůstává rozdělen do dvou skupin pod skvělým vedením slečny Bc. Šárky
Chárové. 1. kurz – každé sudé úterý v měsíci 15.00 – 16.00 hod. a lichá
středa 17.00 – 18.00 hod. – již plně obsazen! 2. kurz – každé úterý 19.00
– 20.00 hod. Kurzovné dospělí 700 Kč a děti 420 Kč

Městská policie Hrob
telefon 606 743 087

Městská policie Košťany, tel. 700 000 092
Policie ČR Duchcov, tel. 417 835 444, 974 440 300

Přejeme vám, abyste tato čísla museli používat co možná nejméně.
3. Bez zapsání a zaplacení nebudete lektorem na kurz vpuštěni!!!
Velmi děkujeme za spolupráci! Částky kurzovného jsou stanoveny do
13. 12. 2017, výši kurzovného a začátek kurzů po novém roce Vám
včas sdělíme. Zaplatit kurzovné můžete v kanceláři volnočasového
centra anebo nově i bankovním příkazem. Č.ú. 19-1060451369/0800,
V.S.21112141, poznámka: kurzovné příjmení jméno kurz, např. kurzovné Novák Karel Parkour
(han)

Výstavba Volnočasového a spolkového centra města Hrob byla
spolufinancována z prostředků

Anglický jazyk
stejné časy, dny i lektorka Mgr. Lenka Tulisová, jejíž hodiny si zamilujete
úterý 15.15 – 16.00 mladší děti (3-8 let) – již plně obsazen! 16.00 –
16.45 starší děti (9-12 let), 17.00 – 18.00 hod dospělí. Kurzovné dospělí
700 Kč a děti 420 Kč
Zpěv
Sbor Barborka pod novým vedením absolventky Teplické konzervatoře,
obor zpěv, slečny Mikešové Veroniky, Dis. Hodiny sborového zpěvu probíhají každou středu 14.00–15.00 hod. Kurzovné 420 Kč
Nabídka nových kurzů:
Keramika
Jemná motorika se zlepší, estetické cítění se bude tříbit a vy se máte
možnost těšit na sezónní výzdobu z rukou vašich dětí, kterou budou
vytvářet pod vedením paní Evy Radilové, lektorky, která má za sebou již
několik let práce s dětmi v DDM Teplice. Kurz běží od října každé úterý
17.00 – 18.30 hod. v budově školní družiny. Kurzovné 350Kč.
Street Art
= výtvarné umění vytvářené na veřejných místech („street“ = ulice), děti
se budou učit stylům výtvarného umění, zejména těm na které se ve
škole nedostane. Kurz podpoří estetické cítění, originalitu, vlastní umělecký projev a sebeuvědomění. Vyvrcholením kurzu bude trvalá výstava v ulicích, nechte se překvapit. Lektorka je studentka umění na UJEP,
slečna Čumpelíková. Kurz běží od 1. 11. každou středu od 14.30 – 16.30
hod. Kurzovné 420 Kč
Z důvodu zájmu předpokládáme otevřít i Výtvarné dílny i pro dospělé
a to pod stejným vedením Viktorie Čumpelíkové. Předpokládáme, že
by kurz běžel každou středu od 16.45 – 18.45 hod. Již nyní nám můžete
hlásit svůj zájem. Děkujeme, baví nás Vás těšit!
Veškeré informace ke kurzům, jak se přihlásit a jak je uhradit dostanete
pouze a jenom v Informačním + volnočasovém a spolkovém centru.
Lektoři jsou kompetentní podávat informace o svých hodinách, jak fungují, jakým způsobem lektorují a co od nich můžete očekávat, ale nejsou
kompetentní podávat informace provozní!
To znamená, pokud máte zájem o kurz:
1. Přihlaste se = zapsat na docházkový list (SMS, telefonicky i emailem,
kontakty níže)
2. Zaplaťte = máte možnost hotově v „centru“ anebo bankovním převodem

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

Blahopřání

Dne 02.11.2017 oslavil své narozeniny pan Ján Němeček.
Dne 05.11.2017 oslavil své narozeniny pan Karel Chovánek.
Dne 21.11.2017 oslavila své narozeniny paní Jitka Holá.
Oslavencům blahopřejeme.

Poděkování

Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Ema Müllerová, Hrob
Děkujeme Svazu důchodců, paní Folkertové a paní Němečkové, za blahopřání a dárek k 55. výročí sňatku.
manželé Marie a Josef Brožovi
Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Pavel Chot, Hrob
Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Judita Rathová, Hrob
Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání k mým 85. narozeninám.
Ján Němeček

Příští jednání ZM

Příští zasedání ZM se uskuteční ve středu 13. prosince 2017 od 17.30
hodin v zasedací místnosti MěÚ (nad prodejnou Barvy-laky). Všichni
občané jsou srdečně zváni.
(psz)

Další vydání
Příští Hrobské listy vyjdou v týdnu od 11. prosince 2017. Uzávěrka
příspěvků od externích přispěvatelů je v pátek 1. prosince 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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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
VÁNOČNÍ TRHY
NEDĚLE 26. 11. 2017
TRŽNÍ NÁMĚSTÍ, HROB
15:00 zahájení trhů
16:00 zahájení Trubači
16:05 Pavel Houfek a přátelé
16:30 vystoupení školky
16:40 ZŠ – družina
16:50 kurz – angličtina
17:00 Barborka
17:10 tanečky pí. Sýkorové
17:20 vystoupení seniorů
17:30 přílet komety
18:00 rozsvícení stromu

Celým programem provází Petr Stolař a Divadlo v P tli
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MUDr. Vlasta Sedláková, s.r.o.
všeobecné praktické lékařství
akreditované pracoviště
Hrob, Rybniční 243
IČO 24733415

www.mudr-vlasta-sedlakova.cz

Lékárna MEDEA

Mírové náměstí 65, Hrob
Tel.: 417 875 287, hrob@lekarnamedea.cz
Po - Pá: 08:00 - 17:00 hodin
Měříme celkový tělesný tuk.
Stanovujeme typ pleti. Měříme krevní tlak.
• platba poukázkami SODEXO, UNIŠEK, CADHOC.
Nově přijímáme platby prostřednictvím karet
a poukázek Benefity, Benefit Plus a Edenred.
• přijímáme platební karty, Flexi Pass card
• cash back
• rozvoz inkontinenčních pomůcek a léků

Získejte zdarma naši zákaznickou
kartu plnou výhod!
www.alphega-lekarna.cz

Vánoční vydání Hrobských listů

Vážení čtenáři, v letošním roce vyjde ještě jedno číslo Hrobských listů,
a to krátce před vánočními svátky. Toto vydání bude laděné do předvánoční atmosféry a kromě fotografií v něm naleznete také přání k vánocům a novému roku od institucí či zájmových organizací ve městě. Tyto
subjekty zároveň vyzýváme, aby v případě zájmu zaslali text svého přání
do 1. prosince na malovou adresu redakce, uvedenou v tiráži.
(psz)

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 !

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Ordinační hodiny:
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.
email: ordinace@mudr-vlasta-sedlakova.cz
Špičkové přístrojové vybavení ordinace
(elektroléčba s vakuovou jednotkou, EKG, CRP, měření kotníkových
tlaků, INR, glykémie a jiné)
OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
ZDARMA Pro všechny osoby nad 65 let a osoby všech věkových kategorií, které trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocnění srdce a cév, nebo dýchacích cest, ledvin či diabetem (pokud
to této skupiny nespadáte, lze očkovat za 270,- Kč včetně aplikace injekce).
OČKOVÁNÍ PROTI PNEUMOKOKOVÝM INFEKCÍM
ZDARMA Proti pneumokokovým infekcím (např. zápal plic) pro všechny osoby nad 65 let (pokud to této skupiny nespadáte, lze očkovat za
1700,-Kč včetně aplikace).
O vaše zdraví pečuje zkušený tým zdravotníků
MUDr. Vlasta Sedláková, MUDr. Lenka Sedláková
a
sestra Stanislava Marešová
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Úřední hodiny MěÚ v závěru roku

středa 27.12.2017 - 8-11 a 12-17 hodin
čtvrtek 28.12.2017 - zavřeno
pátek 29.12.2017 - zavřeno .

Poslední platby v hotovosti se vybírají ve středu 27.12.2017.
První platby nového roku v hotovosti se budou vybírat od pondělí
8.1.2018.
(wol)

Pozvánka na vítání občánků

MUDr. Vladimír Dryml. Po skončení sjezdu se delegáti rozjížděli do svých
domovů do všech koutů naší vlasti.
Věra Folkertová, předsedkyně SD Hrob

Výsledky voleb v našem městě

Hrob celkem:

1. ANO 2011
2. SPD - T.Okamura
3. ODS
4. KSČM
5. Piráti
6. ČSSD

-

38,51%
13,75%
10,26%
10,26%
7,30%
5,71%

(364 hlasů)
(130 hlasů)
( 97 hlasů)
( 97 hlasů)
( 69 hlasů)
( 54 hlasů)

V úterý 5. prosince proběhne na Městském úřadě Hrob vítání občánků.
Vážení rodiče, pokud budete mít zájem, přihlaste se prostřednictvím
tiskopisu, který naleznete na našich webových stránkách, nebo si jej
můžete vyzvednout v kanceláři matriky. Vyplněný a podepsaný tiskopis
doručte na matriku MěÚ nebo jej můžete vložit do schránky na dveřích
úřadu.
(wol)

okrsek č. 1 - ZŠ, Komenského ul.

Akce Infocentra v listopadu a prosinci

okrsek č. 2 - ZŠ, Teplická ul.

1. ANO 2011
2. SPD - T.Okamura
3. KSČM
4. ODS
5. Piráti

- 42,34% (141 hlasů)
- 15,01% ( 50 hlasů)
- 13,21% ( 44 hlasů)
- 7,20% ( 24 hlasů)
- 6,00% ( 20 hlasů)

24. 11. Pátek 17.00 – 21.00 hod.
Autorské čtení - Dekadence severu,
próza i básně, současná postmoderní
literatura, Patrik Linhart, Petr Stejskal aj.H.Kalif, v prostorách „Centra“.
Vstupné 30Kč

1. ANO 2011
2. ODS
3. SPD - T.Okamura
4. KSČM
5. Piráti
6. ČSSD

26. 11. Neděle 14.00 – 20.00 hod.
Rozsvěcení vánočního stromu a komorní vánoční trhy, Tržní náměstí,
Hrob.

okrsek č. 3 - MŠ, Mlýny

28. 11. Úterý 17.00 – 19.00 hod.
Přednáška PhDr. Jiří Wolf – téma 400 let – Rekatolizace Čech – doba
temna anebo vrchol regionální kultury? V prostorách „Centra“, Hrob
Vstupné 30Kč
5. 12 Úterý 17.00 – 18.00 hod. Mikuláš - Divadlo krabice Teplice, sál
restaurace Koruna, Hrob
9. 12. Sobota 17.00 – 18.00 hod. Adventní koncert - Brixiho komorní
soubor – kostel sv. Barbory, Tržní nám., Hrob
12. 12. Úterý 17.00 – 19.00 hod. 3. Přednáška CČSH, téma 400 let, ThDr.
Helena Smolová, Th.D. farářka CČSH v Lounech, v prostorách „Centra“,
Hrob
13. 12. Středa 17.00 – 18.00 hod. Rozsvícení 400 svící – Připomínka 400
let zboření kostela a zakončení výročního roku, základy kostela, Hrob.
24.12. Neděle 15.00 hodin - vánoční bohoslužba v kostele Vzkříšení.
(han)

Výstavba Volnočasového a spolkového centra města Hrob byla
spolufinancována z prostředků

X. sjezd Svazu důchodců ČR

Ve středu 8. listopadu se konal v budově Magistrátu města Prahy na
Mariánském náměstí X. sjezd Svazu důchodců ČR. Na zahájení vystoupil
dětský pěvecký soubor „Rolnička“, který zazpíval českou hymnu a za doprovodu dud, houslí a klarinetu tři národní písně. Sjezdu se zúčastnilo
159 delegátů z celé naší republiky, organizovaných ve Svazu důchodců. Delegáty z jednotlivých organizací byli převážně jejich předsedové.
Sjezd bilancoval uplynulé roky od minulého sjezdu, byly schváleny nové
stanovy organizace a zvolen nový celostátní výbor ze zástupců všech
krajů. Na sjezdu vystoupili i hosté. V prvé řadě byla přečtena zdravice
prezidenta republiky Miloše Zemana a předsedy vlády Bohuslava Sobotky. Sjezd pozdravili svým projevem Andrej Babiš, Jiří Dolejš, předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes, náměstek pražské primátorky Petr
Dolínek, zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí a dále hosté
ze Slovenska a Ruska. Proběhla bohatá diskuze delegátů k aktuálním
problémům seniorů. Novým předsedou Svazu důchodců ČR byl zvolen

1. ANO 2011
2. SPD - T.Okamura
3. ODS
4. KSČM
5. Piráti
6. ČSSD

- 37,17% (142 hlasů)
- 11,25% ( 43 hlasů)
- 11,25% ( 43 hlasů)
- 8,37% ( 32 hlasů)
- 8,37% ( 32 hlasů)
- 7,59% ( 29 hlasů)

- 35,21% ( 81 hlasů)
- 16,80% ( 37 hlasů)
- 13,04% ( 30 hlasů)
- 9,13% ( 21 hlasů)
- 7,39% ( 17 hlasů)
- 5,65% ( 13 hlasů)

Pozn. - ve výsledcích jsou uvedeny pouze strany, které ve městě, příp.
v daném volebním okrsku, překročily 5% hranici, nutnou pro vstup do
Poslanecké sněmovny.

Z deníku našich hasičů

26. října – Požár
Na další požár skládky Célio u Litvínova byla naše jednotka povolána v
ranních hodinách ve čtvrtek 26. října ve 4:28 hodin. Na místo požáru
vyjela posádka 1+1 vozidla CAS32 T815. Na místě prováděla doplňování
vody kyvadlovou dopravou.
29. října – Technická pomoc
Silný vítr o posledním říjnovém víkendu neminul ani naše město. Naštěstí naši hasiči museli zasahovat pouze u jednoho případu spadlého
stromu přes cestu a na dráty elektrického vedení, a to u nádraží ČD
v Horní ulici. K nahlášené události vyjela ve 12:26 hod. posádka 1+4
vozidla DA Ford Tranzit, která provedla odstranění spadlého stromu a
označení popadaných drátů el. vedení.
2. listopadu – Technická pomoc
V 13:00 hodin byla jednotka povolána na technickou pomoc, zatopení
části ploch ve výrobním areálu Mlýny 7 vlivem prasklého vodovodního
přivaděče „Fláje“. Po příjezdu DA Ford Tranzit na místo události bylo
zjištěno, že voda již odtekla do areálové kanalizace.
velitel jednotky hasičů

Poděkování hasičům
Starostovi města byl dne 20. září doručen děkovný dopis od ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje plk. Ing. Romana Vyskočila
pro členy výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Hrob,
za aktivní účast při mimořádné události, požáru skládky komunálního
odpadu v areálu firmy Celio, a.s., ve dnech 28.-.30.8.2017. Poděkování
za velmi fyzicky i psychicky náročný zásah, na kterém jsme zasahovali 18
hodin, patří spoluzasahujícím členům naší výjezdové jednotky, konkrétně slečně Pavlíně Pávkové, Karlu Pavlasovi ml., Petru Hofmanovi ml.,
Martinu Hofmanovi a Michalu Naušovi.
Karel Hirsch, starosta města
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stupně vítězů, patří čestné uznání, za soutěživost. Třeba za rok budou
mít více zkušeností a více sportovního štěstíčka a bude se jim dařit lépe.
Zcela určitě to byla pro všechny žáky nezapomenutelná zkušenost.
Všichni účastníci byli odměněni hodnotnými cenami. Poděkování patří
i všem rozhodčím, kteří dohlíželi na výsledky v duchu fair-play, vedoucímu z DDM Duchcova, řediteli ZŠ Košťany a zejména městu Hrob, který tuto akci sponzoroval. Na závěr předali poháry, medaile a hodnotné
ceny soutěžícím - starosta města Hrob se starostou TJ Verneřice.
Karel Klobouk, starosta TJ Sokol Verneřice

Po prodlouženém víkendu vyjely děti ze školní družiny na výlet do zámku Ploskovice nedaleko Litoměřic. Okamžitě po projití zámeckou branou
se z nich stali skřítci, kteří na zámek přijeli porazit čaroděje a zachránit
princeznu. Na pohádkové cestě zámeckým parkem absolvovali skřítci
několik zastávek s pohádkovými bytostmi a museli splnit různé úkoly.
Přímo před komnatou princezny museli naši skřítci zlomit moc zlého
čaroděje kouzelným zaříkávadlem. Zachráněná princezna za to každého
skřítka odměnila kouzelným svítícím kamínkem. Skřítci měli štěstí ještě
v něčem jiném, a sice v počasí. Nebylo sice krásné, ale nepršelo, což
bylo vzhledem k venkovnímu programu důležité. Déšť se spustil až ve
chvíli, kdy skřítci opustili zámeckou bránu a již jako děti ze školní družiny
usedly do autobusu.
Marie Szirotná a Jana Nebeská, vychovatelky ŠD

Aktivita seniorů

Turnaj ve stolním tenise
V soboru 21. října se uskutečnil v naší TJ Sokol Verneřice mikroregionální turnaj ve stolním tenise mikroregionu Stropník pro žáky do 16 let.
Před zahájením soutěže nám předvedla své skladby děvčata z oddílu
tanců pod vedením sestry Pavly Sýkorové Pavly. Následně bylo provedeno rozlosování účastníků do čtyř skupin do dvouher žáků, ze kterých
postoupilo 8 žáků do čtvrtfinále. Po vyřazovacím systému se dospělo ke
konečnému pořadí. Další skupina byla složena ze 6 dívek, které bojovaly o umístění samostatně o postup do semifinále. Po dvouhrách byly
rozlosovány dvě skupiny čtyřher po čtyřech účastnících. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 žáků a 6 žákyní. Z Duchcova 7 účastníků, z Hrobu 8 ,
z Háje u Duchcova 2 a z Košťan 5 účastníků.
Výsledky dvouher - dívky:
1. Kotyzová Amálie - Duchcov
2. Zemanová Sára - Hrob
3. Zemanová Nela - Hrob
4. Růžičková Tereza - Hrob

Činnost MO SD v Hrobě je pestrá, různorodá. Prakticky každý měsíc nabízí svým členům hned několik akcí, ze kterých si mohou senioři vybrat
dle svých zájmů.
- v září jsme navštívili již tradiční výstavu " Zahrada Čech " v Litoměřicích.
- v říjnu jsme ve zcela zaplněném sále restaurace Koruna oslavili " Den
seniorů " , kam jsme pozvali hudební skupinu Václava Žákovce s Aničkou Volínovou, známou z TV Šlágr. Pěvecký soubor Radost s divadelníky
"Žlučové kameny " vystoupil v seniorském centru v Oseku. Opět jsme
jeli načerpat zdraví do rehabilitačních lázní v Altenbergu v Německu.
- v listopadu jelo 51 členů do divadla v Mostě, kde shlédli poněkud
netradiční komedii s kriminální zápletkou " Splašené nůžky " do které
byli aktivně zapojeni i diváci.
- v prosinci nás ještě čeká zájezd do slavnostně nazdobených Drážďan,
abychom nasáli atmosféru Vánoc. Společně se pak sejdeme v restauraci Koruna na předvánočním posezení našich členů a příznivců.
Po celé období jsme se scházeli v zájmovém klubu, abychom vyráběli
dárky dětem a našim členům anebo na "Setkání s písničkou". Z přehledu činnosti lze konstatovat, že motto SD ČR " Aby člověk nebyl nikdy
sám.... " je krédem i naší organizace.
Krista Čurdová a Lída Holá

Výsledky dvouher - chlapci:
1. Malík Šimon - Hrob (DDM Duchcov)
2. Košata Sebastián - Duchcov
3. Špecián Ondřej - Duchcov
4. Kuchař David – Hrob
Výsledky čtyřher:
1. Malík, Vyskočil
2. Špecián, Košata
3. Kraus, Kuchař
4. Glöckner, Černý
Některým účastníkům chybělo i trochu sportovního štěstí a nepostoupili po vyrovnaných soubojích. I těmto účastníkům, kteří nedosáhli na
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