HROBSKÉ

roční
Vážení spoluobčané,
právě probíhající adventní období je pro někoho
časem předvánočního nákupního shonu, pro jiné je
to čas pro ohlédnutí a zamyšlení.
Dovolte popřát Vám, abyste vánoční svátky prožili v příjemné a klidné vánoční pohodě, a aby Vaše
Vánoce byly plné radosti, štěstí a pohodové nálady. Do nového roku Vám přeji hodně štěstí, dobré
zdraví a naplnění všech Vašich přání.
Karel Hirsch, starosta města

Místní organizace Svazu důchodců v Hrobě přeje všem
svým členům Vánoce plné
spokojenosti v kruhu svých
nejbližších. Hlavně hodně
zdraví a také to štěstí do Nového roku 2018. Totéž přejeme všem našim sponzorům z
našeho města, všem občanům a našim příznivcům.
Nezapomeneme na Městský úřad v Hrobě, který
nás podporuje v naší činnosti a to hlavně finančně.
Věra Folkertová, předsedkyně SD Hrob

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí
žákům školy, jejich rodičů či prarodičům, ale
i všem ostatním obyvatelům našeho města zaměstnanci Základní školy Hrob.
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FOTOGALERIE: Rozsvěcení
vánočního stromu

2

Druhý rok “Infocentra”

Bilancovat se na konci roku hodí,
je to tradice, nostalgický obřad konce
roku, zkrátka a dobře se to tak dělá. A
víte co? Je to fajn! Je totiž fajn připomenout si úspěchy, poučit se z nezdarů, sečíst plusy a mínusy a díky tomu
si nastavit lépe laťku, optimalizovat
vizi pro další období.
Loni touto dobou jsem se pozastavovala nad prvními nesmělými
krůčky „Centra“ našeho batolete,
chvilku poté to již byla první slova, jistější chůze a dnes se z batolete stává
děťátko, které si začíná plně uvědomovat svůj potenciál, rozdává radost,
tedy doufáme, přináší hravou inspiraci a láká k objevování. Zároveň je
plně ovlivněno okolím, vítá veškeré podněty, učí se z chyb, přijímá s
pokorou veškeré i nejen dobře míněné rady a dělá maximum pro to, aby
rostlo s rovnými zády k radosti své i vaší.
Úplně první a na úvod i úspěšnou akcí centra bylo „Čtení pro prťata“,
kterého se velmi rychle ujaly babičky a tím se naplnila jedna z podstat,
generační propojení a prodloužil se název „aneb babičky čtou dětem“.
Mně osobně, a babičkám neméně, je moc líto, že již nemají komu číst,
děti přestaly z nejasných důvodů na čtení docházet. Stejně tak nebyl
značný zájem dospělých o autorské čtení „Dekadence severu“ a to třech
současných vydávaných autorů! Čtení tentokráte skončilo lehkou přesilovkou publika, ale to jen z důvodu poučenosti autorů „posluchače
si pro jistotu vozíme s sebou…“ „Je nám ctí, jelikož metou pro všechny
dekadenty je čtení v Hrobu“ na úvod prozradil spisovatel Patrik Linhart.
Zdá se tedy, že nová doba čtení nepřeje? Záleží zřejmě na úhlu pohledu.
Ovšem divadlo v Hrobu žije! A již nyní mohu příznivcům Thálie prozradit
plánování dalších dvou kusů, jednoho z kraje února a druhého pak v
dubnu. Zároveň nás velmi těší zájem o přednášky: o Hrobu, historické, ale i o přednášky z oboru psychologie, grafologie atd., na které k
nám dorážejí lidé i ze širšího okolí. Velká čest, protože vím, jak těžké je
se přemoci a z tepla domova vyjet do noci! Zřejmý úspěch, měla série
přednášek k 400 letům výročí zboření kostela v Hrobu, z nichž jednu
přijel přednést osobně Doc. ThDr. David Tonzar, ThD. Biskup pražský!
Další čest pro Hrob!
Jak si stojí kurzy? Velký úspěch je otevření dlouho očekávaného „Street
artu“ a pod novým vedením i „Keramiky“ - obé pro děti, a jelikož se tak
stalo v již dobře zajetém školním roce, předpokládáme větší zájem až
od září. Výborně si vede pěvecký sbor Barborka: jeho nová vedoucí slečna Mikešová otvírala kurz v říjnu a pouze s jedním přihlášeným děvčetem. Nyní má sbor 18 hlasů, které jsou již teď před vánocemi slyšet!
Parkour je již standardně plně obsazen. Své fanoušky si našla i dětská
jóga a zřejmý je nárůst zájmu, ale i vytrvání u jógy pro dospělé. Jazykové
kurzy děti baví, ale dospělí se začínají po roce a půl úspěšného a pravidelného chození nenápadně vytrácet. Trošku se obáváme, že dospělí
potřebují hmatatelné výsledky. Rozhodně tedy vymýšlíme, jak jejich
zájem udržet, posílit a pomoci překonat bod zlomu (zlom zpět ke klasickému permanentnímu začátečníkovi anebo k jazykově pokročilému)
aktivním využitím jazyka, např. pomocí rodilých mluvčích, workshopů s
jinými studenty atp. Protože kolika jazyky mluvíš…
V roce 2018 si opět v akci „Uklízíme Česko“ uklidíme před svým prahem,
doufáme, že je tu ještě stále dost nadšenců! Zažijeme pohádkovou Noc
s Andersenem, zkusíme, umíme li a především chceme li „Zažít město jinak“, vzdáme hold otcům „Táta fest“. A doufáme, že zajdeme nově
do „Potulného kina“, na vernisáž či výstavu na „Kamenných schodech“.
Jste tvořiví? Dejte nám vědět a přijďte vystavovat k nám. Zbavujete se
knih anebo naopak máte zájem knihy adoptovat? Což tedy stánek „Knih
mat“?

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 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.
A proč kurzy? A proč akce? Protože mrtvé město je úplně jiné místo k
životu než by měl Hrob být! A pokud ještě nemáte vhodný dárek, pak
můžete být originální a pořídit pamětní list České pošty, zaslat pohlednici s výročním razítkem, zcela aktuálně také číslo 2/2017 Krušnohorských
novin věnované především Hrobu, dále pak suvenýry k 400 letům výročí
a samozřejmě již vám známé a stále poptávané magnetky, trička, knihy
horních měst atd.
Poslední akce roku 2017 !!! - neděle 24.12. od 15.00 hod. Půlnoční mše,
krátká bohoslužba - schody a vstupní aula kostel Vzkříšení, bude otevřen k nahlédnutí.
Přejeme krásný čas vánoční, v dalším roce vše dobré a stálý zájem o
dění kolem sebe! A děkujeme vám za vaši přízeň! Centrum je tu pro vás.
„Centrum“ bude po dobu vánočních svátků z provozních důvodů uzavřeno od 20. 12. V novém roce otevíráme v pondělí 8.1. Netýká se domluvených aktivit. Kurzy budou otvírány v lednu individuálně dle možností
lektorů. Více informací v novém roce na našich webových stránkách, na
vývěsních tabulích centra, emailem či telefonicky, děkujeme!
(han)

Výstavba Volnočasového a spolkového centra města Hrob byla
spolufinancována z prostředků

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.
Oznamujeme občanům, že kancelář matriky, evidence obyvatel a pokladna, je přestěhována do 1. patra, dveře č. 6.
(wol)

Vzpomínka

V sobotu 30. prosince uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Josef Šťastný z Hrobu. Vzpomínáme.
manželka s rodinou

Poděkování

Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Margita Bajanová

Příští jednání ZM

Příští zasedání ZM se uskuteční ve středu 7. března 2018 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 19. února 2018. Uzávěrka
příspěvků od externích přispěvatelů je v pátek 9. února 2018.

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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Kalendárium 2017

Leden
V sobotu 7. ledna se děti z rybářského kroužku zúčastnily výletu do rybí
líhně Děčíně. Výpravu tvořilo 25 malých rybářů a čtyři členové dospělého doprovodu.

Ve čtvrtek 11. května se v sále restaurace Koruna uskutečnila slavnostní
schůze SD Hrob u příležitosti Dne matek.
Ve středu 17. května proběhlo v nově opravené obřadní sini MěÚ Hrob
vítání občánků. Do života bylo slavnostně uvítáno 9 dětí.

Ve čtvrtek 19. ledna se v Infocentru sešli zástupci městských organizací
a spolků. Cílem setkání bylo termínové vylaďění akcí ve městě tak, aby
se navzájem nepřekrývaly.

Červen
V pátek 9. června se na fotbalovém hřišti uskutečnilo sportovně-zábavné odpoledne u příležitosti Dne dětí. Akci uspořádalo Město Hrob ve
spolupráci s TJ Hrob.

V neděli 29. ledna uspořádal Sokol Verneřice pro děti výlet kombinovanou dopravou, tedy vlakem na Moldavu a odtud na běžkách do Nového
města a zpět do Hrobu.

V pátek 30. června a v sobotu 1. července se uskutečnily tradiční Hrobské slavnosti. V letošním roce se konaly také u příležitosti 400. výročí
vypálení protestantského kostela.

Únor
Hrobští hasiči ve spolupráci s jednotkou ZSH Duchcov pomáhali v Mlýnské ulici, v uličce k fotbalovému hřišti, vyprostit sanitku zapadlou do
sněhu.

Srpen
V pátek 25. srpna se v sousedních Koťanech uskutečnily již 9. Sportovní hry seniorů. Hrobští senioři vyslali na sportovní klání tři šestičlenná
družstva.

V sobotu 18. února se v sále restaurace Koruna uskutečnil v pořadí již
18. Reprezentační ples Města Hrob.

Září
V pondělí 4. září začal nový školní rok. Do 1. třídy naší školy nastoupilo
20 nových školáků. Jejich třídni učitelkou se stala Lenka Brunclíková.

Březen
V sobotu 25. řezna se uskutečnila tradiční akce Vítání jara. Po průvodu
městěm byla v závěru zapálena Morana a vhozena do potoka Bouřlivce.
V pondělí 27. března bylo v remízku u hřbitova za přítomnosti starosty
Karla Hirsche a dětí ze základní školy i mateřské školy zavešeno 10 ptačích budech v rámci akce Ptačí park.
Duben
V sobotu 1. dubna se uskutečnila v Sokolovně ve Verneřicích valná hromada TJ Sokol Verneřice. Předmětem jednání byla zpráva o činnosti a
informace o hospodaření.
V pátek 7. dubna se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy pro školní rok
2017/2018. K zápisu se dostavilo 15 děvčat a 12 chlapců.
V sobotu 8. dubna proběhl další ročník celostátní akce Ukliďme Česko. V
našem městě se do úklidu zapojilo 30 dětí a 28 dospělých.
Květen
Ve středu 10. května se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018.

V sobotu 30. září a v neděli 1. října uskutečnil na louce u hřbitova 15.
ročník závodů psích zpřežení s názvem Hrobská jízda.
Říjen
Poslední říjnový víkend zasáhl i naše město silný vítr. Jednotka našich
hasičů musela zasahovat v případě stromu, který u nádraží ČD v Horní
ulici spadl přes cestu a na dráty elektrického vedení.
Listopad
V pátek 3. listopadu se uskutečnil tradiční rej strašidelných masek Halloween. Tentokrát pod taktovou pana učitele Šimka a Lucie Prchlíkové.
V neděli 26. listopadu byl během slavnostního večera na Tržním náměstí rozsvícen vánoční strom.
Prosinec
V neděli 24. prosince proběhne v kostele Vzkříšení od 15 hodin vánoční
bohoslužba.
(psz)

Veselé Vánoce,
hodně zdraví, štěstí a lásky
v novém roce 2018
přejí manželé
Barbora a Milan Čurdovi

www.elektrahrob.cz
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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

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

Plesová sezóna 2018
Sobota 27. ledna - Ples důchodců
(hraje DUO ECHO)
Pátek 23. února - Městský ples
(hraje skupina SONET)

Nápojka Hrob
Vážení zákazníci, na chladné podzimní dny pro
Vás máme na NÁPOJCE:
Medovinu
Vinný punč
Griotku
Vaječný koňak
Do konce prosince AKCE SVAŘÁK 1l 39,-Kč
Dále Vám nabízíme :
Dárková balení čaje, kávy, vína, lihovin, zhotovíme Vám dárkové balíčky dle Vašich představ. Nic
není nemožné !
Dobrou chuť a „Na zdraví“ přeje Vaše Nápojka Hrob !

Přijďte k nám!
VÁNOČNÍ DÁREK
při nákupu nad 1 000 Kč
získá každý
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To se Bohu bude líbit

Církev československá husitská se po letech pokouší o obnovu
náboženské obce ve vašem městě Hrob. S tím je samozřejmě úzce spjata oprava kostela Vzkříšení, který právě naší církvi náleží. Dlouhá léta
byla tato překrásná památka opomíjena, nikdo se o ni nestaral, ležela
ladem a chátrala. To se ovšem již v tomto roce začíná měnit. Za veliké
podpory města a hlavně pana starosty Karla Hirsche, byla vypracována projektová studie, kterou zpracoval Ing. Jan Svitavský s Jaroslavou
Holečkovou. Za toto jim patří obrovské poděkování. V současné době
proběhne z finančních prostředků církve oprava střechy a okapových
svodů. Na náklady města pak byla opravena vstupní aula kostela společně s menší boční místností. Jak Církev československá husitská, tak
město Hrob, se budou pokoušet, právě díky vypracované studii, získat
finanční prostředky na celkovou opravu kostela, který by v budoucnu
mohl sloužit nejen duchovně k bohoslužebné činnosti, tak i například
jako obřadní síň pro novomanžele nebo muzeum, právě v těchto dnech
tolik připomínané třicetileté války, se kterou je město úzce spjato. Cesta
to bude dlouhá, ale pevně věřím, že na jejím konci úspěšná. Můžeme si
s vděčností uvědomit mnohá Boží obdarování, která v našich životech
dostáváme a zakoušíme. Při pohledu do budoucna se smíme spolehnout na toho, který nás oslovit a přizval ve společenství jeho církve.
Církev československá husitská se v tomto roce, v měsíci červnu,
účastnila celonárodní akce “Noc kostelů”. Město se při této příležitosti
postaralo o krásné upomínkové předměty. Také kostel byl otevřen pro
veřejnost a byla vykonána pobožnost, kterou vedl bratr Mgr. Theodor
Bohdan Bláha, ustanovený farář. Zároveň byla zahájena sbírka pro
veřejnost, která bude sloužit taktéž na opravu kostela.
Společně s paní Kamilou Hanzlíkovou, kulturní referentkou města, jsme
pro veřejnost připravili tři podzimní přednáškové bloky. O první přednášku se postaral 3. října historik CČSH PhDr.Jan Krško, s názvem “Pokusy o revizi Rudolfova majestátu”. Druhou přednášku, která proběhla 7.
listopadu, vedl pražský biskup Církve československé husitské ThDr. David Tonzar, Th.D a byla na téma “Husité - protestanté - katolíci v letech
1420 až 1620: kdo jsme a kam směřují naše životy v 21. století”. Třetí
přednáška proběhla 12. prosince opět v prostorách kulturního centra
města Hrob a vedla ji ThDr. Helena Smolová, Th.D. farářka CČSH v Lounech. Byla na téma: “Třicetiletá válka a lidé kolem ní”. V příspěvku jsme
se zamysleli nad příčinami evropského konfliktu (1618 - 1648), jehož
součástí byla také “česká válka” (1618 - 1620). Sledovali jsme jednotlivé
etapy “velké války” z hlediska jejích aktérů, ale také dopad válečného
běsnění na život prostého obyvatelstva. Dovolte, abych vás u příležitosti tohoto článku pozvala na
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBU, která proběhne v kostele Vzkříšení, 24. prosince od 15.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Přeji vám do budoucího času hojnost Božího požehnání, zdraví, vnitřní
pokoj a sílu. Ať vás Bůh provází svou přízní, povzbuzuje nadějí a naplňuje Kristovým pokojem v práci i v osobním životě. Krásný předvánoční
čas přeje
Marie Hánová, Církev československá husitská

Zeptali jsme se starosty ...

„Počítá se s opravou povrchu vozovky u tzv. finských domků, která
byla na několika místech překopána kvůli vedení inženýrských sítí k
nově postaveným domům ? A případně kdy ?“
K.Hirsch: „Ano, s kompletní opravou povrchu se počítá v druhé polovině příštího roku, a to v úseku od č.p. 221 na křižovatku se silnicí I/27.
Nejdříve však bude v tomto úseku provedena rekonstrukce vodovodního řadu, jejímž investorem je Severočeská vodárenská společnost a.s.
Termín pro rekonstrukci je předběžně stanoven do 09/2018, poté bude
opraven povrch komunikace. Zároveň v současné době pracuji, mimo
jiné, na podání žádosti, do 15.1.2018, o dotaci na obnovu místních komunikací. Výše dotace je 50%, max. 1 mil. Kč.“

Mikulášská nadílka v Besedě

V pátek 8. prosince se na sále hrobské restaurace Beseda uskutečnila další parádní akce pro hrobské děti. Mikulášská nadílka. V 17 hodin
jsme přivítali téměř zaplněný sál Besedy. Pro děti byly připraveny hry,
soutěže, malování, zdobení stromečku, zpívání, tancování, ale hlavně
mikulášská nadílka. Celou akci moderoval nový čert, vlastně čert učeň a
musíme všem potvrdit, že si vedl zdatně. Když se na sále zhaslo, děti si
samy zavolaly Mikuláše, který se dostavil v doprovodu dvou andělek a
čerta. Přítomné děti si za básničku, nebo písničku a slib čertovi, že budou hodné, odnášeli sladkou nadílku. Vše se samozřejmě neobešlo bez
slziček a strachu, tu většího, tu menšího, ale vše dobře dopadlo, čert
nikoho neodnesl, i když to neustále sliboval. Po této nejdůležitější části
jsme dále pokračovali v mikulášském veselí a můžeme potvrdit, že děti
se opravdu vyřádily. Veliký úspěch měla již tradiční mumie, kdy jsme pro
veliký zájem museli vytvořit tři mančafty. Chtěl bych upřímně poděko-
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vat všem za účast, přátelům, že nám pomohli, DJ Pítrsovi za hudbu Mikulášovi, andělkám a čertům a hlavnímu garantovi akce Jitce Horové z
restaurace Beseda Hrob, paní Tiché a Michaelu Holému z Nápojky Hrob.
Jsem rád, že jsme hrobským dětem dopřáli tu radost mít ve svém městě
Mikulášskou nadílku a již se těšíme na další, čtvrtý ročník. Pro doplnění,
večer pokračovala v Besedě zábava pro dospělé a můžeme potvrdit, že
končila až do dlouho, dlouho po půlnoci. Všem lidem přejeme šťastné a
veselé vánoce a vše dobré v novém roce.
Michael Holý

Sněhová královna

Sněhem zavátý muzikál na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena
přijeli do Prahy v adventní době zhlédnout žáci 5. třídy. Kletbu nekonečné zimy a začarované srdce Kaye se vydala zachránit Gerda. Je to příběh
o dobru, zlu, lásce a nenávisti, ve kterém se objeví slzy bolesti i štěstí.
Celým příběhem nás provázely známé tváře. Za všechny: Mahulena Bočanová, Jan Kopečný, Anička Slováčková, Michaela Nosková, Felix Slováček ml. a další. Bylo nám s nimi trochu smutno, trochu veselo, aby
nás nakonec pohltil pocit lásky, štěstí, a lidského dobra. A jelikož se blíží
Vánoce, udělali jsme si „předježíškovskou“ exkurzi do velké hračkárny
Hamleys. Za chování chci páťáky hodně pochválit.
Mgr. Zubrová, tídní učitelka 5. třídy

Šipkový turnaj
Šipkový klub Přeborníci Hrob pořádá turnaj v elektronických šipkách a
turnaj ve stolním tenise. Akce se uskuteční v sobotu 13. ledna 2018 od
14 hodin v restauraci Beseda. Startovné činí 50 Kč
(mh)

Krušné hory - můj domov

Mezinárodní den hor si připomněli naši žáci v pondělí 11. prosince.
Smyslem tohoto významného dne je podpora trvale udržitelného rozvoje horských oblastí. Hory mají pro život na Zemi zásadní význam, poskytují většinu světové sladké vody, domov pro bohatou paletu rostlin i
živočichů a také pro 10 % lidské populace. Přesto dochází ke značnému
zhoršování přírodního prostředí. Při příležitosti tohoto dne navštívili
naši školu pracovníci Horské služby ČR. Seznámili žáky s jejich činností,
způsobem práce a technikou. Upozornili děti na možná nebezpečí při
pobytu na horách, předvedli několik praktických ukázek jejich zásahů a
fundovaně zodpověděli všechny zvídavé dotazy malých školáků. Snad
všichni žáci dnes pochopili, proč se v horách a k horám musíme chovat
zodpovědně.
Mgr. Lenka Grundová, třídní učitelka 6. třídy

Nápojka Hrob
Vánoční nabídka:
Po celý prosinec při nákupu vína a lihovin na
Vaší Nápojce za více jak 250,-Kč dostanete od
nás malý dárek !!!
Dobrou chuť a „Na zdraví“ přeje Vaše Nápojka
Hrob !!!
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Mikulášská nadílka

Rok se s rokem sešel a v úterý 5. prosince nás přišel opět navštívit Mikuláš s anděly a čerty. Už od rána byly děti jako na trní a netrpělivě
vyhlížely jejich příchod. Po velké přestávce se konečně dočkaly. V očích
těch nejmladších byla vidět nejistota, u některých i strach, ale Mikuláš
i andělé čerty mírnili. Nakonec všechny děti zazpívaly krásnou písničku,
za kterou si vysloužily balíček plný mlsání. U těch starších se už nějaký
ten hřích našel, tak si přišli na své i čerti, kteří se radovali, že si své hříšníky odnesou do pekla. Díky přímluvě paní učitelky a jejich slibům, že
se už polepší, dali čerti hříšníkům poslední šanci. Označili je čertovským
znamením a nakonec odešli s prázdnou. I starší děti měly pro Mikuláše
připravenou písničku. Ani je sladká odměna neminula. Role Mikuláše,
andělů a čertů se skvěle zhostili žáci 9. třídy a celá akce se vydařila na
výbornou, za což jim moc děkujeme. Nyní už se společně můžeme těšit
na blížící se Vánoce, které budou jistě pro všechny děti plné očekávání
a radosti. Všichni jim tu radost ze srdce přejeme.
Martina Ryklová, asistentka pedagoga

Bezpečné Vánoce a úspěšný nový rok 2018 přejí
Hasiči Hrob.

NÁPOJKA HROB

ŠK PŘEBORNÍCI HROB

Děkujeme všem příznivcům, hráčům i fanouškům elektronických šipek za podporu a nasazení v roce 2017. Tento rok
končíme v 3.ligové soutěži tabulku na třetím místě. Doufáme, že rok 2018 bude přinejmenším stejně úspěšný jako ten
letošní. Všem občanům přejeme VESELÉ VÁNOCE a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018.

Sponzor Bálu dětského dne pro dospělé, městského plesu,
Plesu seniorů, Drakiády, Závodu psích spřežení Hrobská jízda,
Šipkových turnajů, Dětského dne, Mikulášské nadílky
Přejeme Vám všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků
a úspěšný nový rok. Taktéž Vám přejeme hodně zdraví a radosti.
To všechno za kolektiv NÁPOJKY HROB
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