HROBČICKÝ ZPRAVODAJ
Informace nejen z Hrobčické radnice

2 2018

Z OBSAHU
Velké ohlédnutí
za změnami posledních 8 let
na stranách 19 - 35

VOLBY DO ZASTUPITELTEV OBCÍ
A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do obecního zastupitelstva a pro Teplicko zároveň i volby do
Senátu Parlamentu České republiky.
Občan může požádat obecní úřad - a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi -, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. Okrsková volební komise na žádost
občana k němu vyšle dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky
a výpisem ze seznamu voličů.
Pro objednání přenosné volební schránky volejte na
tel.: 725 141 403 nebo 417 828 015,
e- mail: podatelna@hrobcice.cz

Úvodník
starostky
Vážení a milí spoluobčané,

chtěla bych Vám poděkovat za důvěru, kterou jste ve mne, již podruhé, před
čtyřmi lety vložili a dali mi tím možnost vést naše obce k rozvoji a ke kráse. Když
se po 8 letech rozhlédnu po našich obcích, mám dobrý pocit z toho, jak dokážeme
o své obce pečovat a prezentovat se v regionu. Když k tomu přičteme obsáhlou
kulturní i sportovní činnost obyvatel naší obce, vychází mi z toho, že naše obec je
opravdu krásným místem k životu.
Tolik aktivních spolků, jejichž společným znakem je dobrovolnost a chuť něco dělat,
je v tak malé obci již výjimečná. Práce starostky v malé obci není vůbec jednoduchá,
ale umí být i velmi inspirující a zajímavá. Tuto svoji práci dělám srdcem. Jsem obyčejná žena, která miluje svůj rodný kraj a chce ho svým dětem zanechat ve stavu podobném tomu ve vyspělých zemích světa. Chci, aby u nás historie a vše důstojné, co z ní
vzešlo, bylo chováno v úctě.
Za 8 let se povedlo mnoho dobrých věcí ve prospěch Hrobčicka, což by nebylo
možné bez dotací a grantů, kterými byla většina našich realizovaných projektů podpořena. Získávání dotací však není samozřejmostí. Ne každá obec je schopna a ochotna
o dotace usilovat, a podstupovat tak náročnou administrativní zátěž.
Od projektového záměru až po jeho realizaci vede totiž dlouhá cesta (vytvoření projektové dokumentace, stavební povolení, žádost o dotaci, samotná realizace, vyúčtování a následné monitorovací zprávy a několikeré kontroly).

DOTACE NA DOMOVNÍ ČISTÍRNU

Zastupitelé obce Hrobčice schválili ekologický program pro poskytnutí dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod. Dotace je určena
majitelům nemovitostí ve všech spádových obcích,
kde není nakládání s odpadními vodami řešeno centrální čistírnou, tedy Červený Újezd, Chouč, Kučlín,
Mrzlice, Mukov, Razice a Tvrdín.

Celkem jsme za osm let realizovali projekty za úctyhodných 76 milionů korun. Z toho
byly získané dotace ve výši 57 milionů korun a z rozpočtu obce šlo na spoluúčast jen
19 milionů. Právě díky těmto dotačním prostředkům i přes velké množství stavebních,
údržbových a investičních akcí, které byly v našich obcích uskutečněny, rozpočet obce
nijak neutrpěl, ba naopak.
Při mém nástupu do funkce starostky 8. listopadu 2010 měla obec finanční
prostředky v celkové výši 37 516 495 korun, v současnosti k 1. lednu 2018 máme na
účtech 49 924 585 korun.
V příštích dnech se budeme společně s ostatními sousedy zamýšlet nad tím, kam by se měly
naše obce další čtyři roky ubírat. Pokud se Vám pozitivní změny v obcích líbí, přijďte k volbám
a dejte svůj hlas lidem, kterým na našich obcích opravdu záleží.
Moje doporučení k volbám je: Křížkujte! Zakřížkujte 15 jmen, klidně napříč kandidátkami, ale ať to jsou lidé, kteří pro obec jsou schopni něco udělat. A pokud se do volební místnosti sami nedostanete, nebojte se zavolat komisi k sobě domů, rádi k Vám
přijedou.
Přeji Vám krásné dny a šťastnou volbu
starostka Jana Syslová

Červený Újezd - Dřínek - Chouč - Hetov - Hrobčice - Mirošovice - Mrzlice - Mukov - Kučlín - Razice - Radovesice - Tvrdín

www.facebook.com/obec.hrobcice | www.hrobcice.cz
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INFORMACE ÚŘADU

POČTY OBYVATEL
V OBCÍCH K 1. 1. 2018
ČERVENÝ ÚJEZD.................. 80
HROBČICE.............................. 408
CHOUČ........................................56
KUČLÍN...................................... 47
MIROŠOVICE........................ 128
MRZLICE...................................68
MUKOV...................................... 87
RAZICE.....................................193
TVRDÍN......................................39
CELKEM................................1 106

Přivítali jsme

Při příležitosti Vítání občánků jsme na Obecním úřadě
v Hrobčicích společně s dětmi
z naší mateřinky přivítali do života osm letos narozených občánků.
Šarlotka Malíková

OPRAVA POLNÍ CESTY
V ČERVENÉM ÚJEZDU
V těchto dnech také probíhá oprava polní cesty Červeném Újezdu,
která vede ze středu obce směrem
k chatám a Volské pláni. Práce by
měly vyjít na 370 tisíc korun.

DALŠÍ PUBLIKAČNÍ
POČIN O REGIONU
HROBČICKA

Starostka Jana Syslová je spoluautorkou nové publikace s regionální tématikou. Nese název „Hrobčicko“ a podílela se na ní spolu s dvěma mladými historiky Terezou Peerovou a Janem
Peerem. Kniha bude pokřtěna v pátek
28. září od 18 hodin v rámci koncertu
v hrobčickém kostele (více najdete v plánu akcí na straně 40). Jde o další publikační počin, který se bude křtít v rámci česko-německého setkání. Vloni šlo
o dva dvoujazyčné sborníky Mukov
a Mrzlice, dva roky předtím byly pro
změnu německé „Ságy a povídky ze
Středohoří a Krušnohoří“ přeloženy
a vydány v české verzi.

Amálka Zimová

„Tento generační koloběh přírody
je třeba přijímat s pokorou a mít
v úctě. Děti jsou štěstím a ozdobou rodiny i společnosti.

Adélka Procházková

nové malé občánky
Přeji tedy nám všem, abychom na
všech úrovních občanského života dokázali dobrými vzájemnými vztahy vytvářet atmosféru porozumění,a přispívali tím

k životu v míru a přátelství,“ řekla ve svém projevu starostka obce
Jana Syslová a poděkovala dětem
i učitelkám za krásné vystoupení.

Sebastianek Hiža

Monička Prchalová
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AKTUALITY

NÁVES DOSTANE
KAŠNU A STROM
SVOBODY

Náves dostne k 100. výročí
vzniku Československého státu
kašnu a strom svobody.
V minulých dnech byla vyčištěna a dezinfikována obecní
studna na návsi v Hrobčicích.
Přítok studny je v dobrém stavu a bude přebudována na
kašnu. Náves tak získá vodní prvek, který vhodně doplní parčík na návsi a snad
i nahradí rybník, který zde
chybí.
Kašna bude slavnostně požehnána a odhalena v rámci slavnosti ke 100. výročí republiky
a zasazen bude strom svobody.

Mateřská škola Hrobčice

Čištění studny na hrobčické návsi

ZPRAVODAJSTVÍ
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SEZNAM VÝHERCŮ:
Obec Červený Újezd:
• Okno - Libuše Dortová
		 a Miroslav Kahabka
• Předzahrádka - manželé Jůzovi
Obec Hrobčice:
• Okno - Josef Tejml
• Předzahrádka 		 manželé Semerádovi
Obec Chouč:
• Okno - manželé Lédlovi
• Předzahrádka - manželé Šedivých
Obec Kučlín:
• Okno - manželé Klimeckých
• Předzahrádka 		 manželé Wildumetzovi,
		
		 manželé Schmidtovi
Obec Mirošovice:
• Okno - manželé Fialovi
• Předzahrádka - manželé Uhlířovi
Obec Mrzlice:
• Okno - manželé Zahrádkovi
•	Předzahrádka manželé Cincibusovi
Obec Mukov:
• Okno - Marie Tomsová
• Předzahrádka - manželé Stehlíkovi
Obec Razice:
• Okno - manželé Stuchlých
• Předzahrádka - manželé Vlastníkovi
Obec Tvrdín:
• Okno - Ludmila Zajícová
• Předzahrádka 		 Miloslava Hausnerová

Naučná stezka skřítka
Hrobčíka

Na jaře tohoto roku byla oblíbená Mýtinka fantazie, která se nachází na naučné stezce skřítka Hrobčíka v Hrobčicích, doplněna o další nové elementy
vlastní výroby a také z dílny umělce Karla Kaliby.
Největšími lákadly, která byla umístěna na Mýtinku fantazie, byla chaloupka na muřích nožkách a Baba Jaga. Nyní přibyde na mýtinku další perla,
a to v podobě čtyřmetrového dinosaura. Jeho skelet už je na místě a plášť
opět udělá sochař Karel Kaliba. Konstrukce dinosaura bude potažena betonem. Prvek bude interaktivní.

Květinová výzdoba

Rada obce Hrobčice letos opět vyhlásila soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu, a to ve dvou kategoriích. První kategorií
byla okna a balkony a druhou kategorií soutěže byly před
zahrádky. V průběhu července a srpna byly balkony, okna a předzahrádky sledovány a nyní rada obce soutěž vyhodnotila. Z nominací vzešli z každé z devíti obcí dva vítězové, jeden v kategorii okna a jeden v kategorii předzahrádek. Výherci získají poukázku na nákup
v hodnotě 500 korun.

Márnice na hřbitově
v Hrobčicích má novou
střechu
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Márnice před opravami

V srpnu byla provedena generální oprava střechy a sanace prasklých zdí márnice na hřbitově v Hrobčicích. Provedením těchto
prací byla památka zajištěna proti další destrukci a bude postupně v příštím roce přebudována na důstojné místo pro uložení uren
a epitafů.
Práce na opravách vyšly na 81 390 Kč bez DPH.
Márnice po opravě

Interiér márnice před opravami

ZPRAVODAJSTVÍ
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ČÁSTEČNÁ OPRAVA
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V MUKOVĚ
V Mukově byla rekonstruována část sítě nízkého napětí ČEZ
Distribuce z důvodu nedostatečné
kapacity pro připojení nových odběrných míst. Část sítě nízkého napětí od trafostanice k novému odběrnému místu je tedy ukládána
do země.
Současně musela být provedena
i částečná rekonstrukce veřejného
osvětlení, stávající sloupy jsou ve
vlastnictví ČEZ Distribuce a budou odstraněny.

Zvonění na počest padlých
vojáků v Afghánistánu

Na počest tří českých vojáků padlých na misi v Afghánistánu zazněl jediný funkční zvon na Hrobčicku.
Osmého srpna ve dvanáct hodin se na Hrobčicku, tak jako po celé České
republice, rozezněly sirény (takzvaná pieta) v délce 140 sekund jako upomínka na padlé české vojáky v Afghánistánu. Tento den byly se všemi
poctami převezeny jejich ostatky zpět do vlasti. Na počest padlým vojákům se ve stejnou dobu rozezněl i jediný funkční zvon na Hrobčicku
v kostele sv. Prokopa v Mukově.

Čest jejich památce!

Náklady činily 237 351 Kč
bez DPH.
Mukov

Rybníky v Mukově byly
prodány soukromé osobě
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ V KUČLÍNĚ
V současné době je již dokončená
a zkolaudovaná rekonstrukce
veřejného osvětlení a sítě nízkého napětí v obci Kučlín. Síť nízkého napětí byla v havarijním stavu a při rekonstrukci byly kabely
ukládány do země.
Současně musela být provedena
i rekonstrukce veřejného osvětlení,
stávající sloupy jsou ve vlastnictví
ČEZ. Opravy veřejného osvětlení
byly hrazeny z rozpočtu obce.
Náklady se vyšplhaly na 499 529
korun bez DPH.

Oba dva rybníky v Mukově byly do současné doby v majetku rodiny
Lobkowiczů. V minulých dnech však byly téměř potají prodány soukromé osobě. Starostka se o prodeji dozvěděla náhodou a na poslední chvíli. Zastupitelé rychle zareagovali a rozhodli o nákupu rybníků do majetku obce za nejvyšší možnou cenu 306 000 Kč bez DPH. Prostředky však
k jejich získání nestačily, a rybníky tak získala soukromá osoba
z Bíliny.

Dobrovolní hasiči
se dočkali nové techniky,
ale něco jim ještě schází…
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V květnu tohoto roku získali hasiči nové vozidlo: jednalo se o hasičskou cisternu, kterou
obec Hrobčice koupila od Obce Braňany. Oficiální předání cisterny proběhlo při oslavách
dětského dne na fotbalovém hřišti v Hrobčicích, kde vozidlo převzala starostka obce.
Nyní má sbor dobrovolných hasičů ve výbavě i požární výškovou techniku PP 27-2 /SD
na krásném retro podvozku TATRA T-148
pro další využití v rámci požární ochrany
v okrese Teplice. Automobil jim věnovali profesionální hasiči z Teplic na podporu nově vznikající hrobčické dobrovolné jednotky. Automobilovou plošinu slavnostně převzala starostka Hrobčic Jana
Syslová. Výškovou techniku předal ředitel
teplických hasičů plk. Ing. Adolf Langer,
který se vyjádřil, že dobrovolných hasičů není nikdy dost, což nyní v době extrémního sucha a častých požárů pociťujeme velmi silně. Těší ho, že vozidlo získala nově vznikající jednotka a že tato

Starostka Jana Syslová a Ing. Adolf Langer

vysoce specializovaná technika zůstane
v teplickém okrese.
Bohužel jednotka hasičů zatím nemá
k dispozici hasičárnu, o přidělenou dotaci na
adaptaci prostor stodoly u skateparku jsme přišli. Do zimy snad budou provedeny nejnutnější
opravy objektu stodoly, tak aby mohla být hasičská technika alespoň pod střechou.
Dobrovolní hasiči již provedli několik zásahů. Pomáhali se zaléváním vysázených
stromků a fotbalového hřiště, které v tomto
velmi suchém období trpí. Několikrát zasahovali proti sršňům a asistovali u pálení suchých dřevin.

OSLAVY DĚTSKÉHO DNE
Oslavy dětského dne v Hrobčicích bývají už pravidelně jednou z nejvyhlášenějších akcí v širokém okolí. Letos byly spojené s oslavou 100. výročí vzniku samostatného Československa,
téma První republika, a staly se tak slavností nezapomenutelnou.

Letos se na našem fotbalovém hřišti opět sešly stovky dětí a dospělých, aby se společně
bavily. Téma oslav bylo zaměřeno zejména
na krásné stoleté výročí vzniku samostatného Československa. Slavnostní den byl zahájen v dopoledních hodinách závody na
kolech a ve 13 hodin byl odstartován hlavní
program slavnostním historickým průvodem
v prvorepublikovém stylu. Tematický
průvod prošel návsí, přes hlavní silnici
a zpět kolem panelových domů a tvrze až
k fotbalovému hřišti.

Bohatý program doplnil boxerský zápas skupiny „POPRÁVU“. Nechyběl oblíbený přelet letadla s bonbónovým deštěm. Poté jsme
společně vytvořili obraz s T. G. Masarykem
a po přehlídce hasičského vozu přišla na
řadu dětmi očekávaná pěna. Odměny, připravené pro děti za jejich výkony, rychle
mizely.

Děti se kromě soutěží mohly vyřádit na motokárách, kolotočích, houpačkách, projet se
na koni nebo vláčkem či se sklouznout na
nafukovacím hradu. Nově si mohly vyzkouV čele průvodu jel na koni prezident Tomáš šet aquazorbing či vodní fotbal.
G. Masaryk, za ním dětičky z místní mateřské školy v dřevěném vláčku, nechybělo za- Ve večerních hodinách vystoupila rocková
stoupení fotbalistů FK Hrobčice i zdejšího kapela FERIT a k poslechu a tanci pak kaMotoklubu. Dále jsme mohli vidět historic- pela Mini band. Vyvrcholením celého dne
ké motocykly, několik alegorických vozů, byla ohnivá show Mr. Thomase s úžasnou
složky záchranného systému. Velkou zají- tematickou stínohrou. Nakonec tradiční
mavostí se stal automobil Volkswagen Brouk slavnostní ohňostroj.
z roku 1971. Do průvodu se také zapojili
občané Hrobčicka a celý průvod hudebně
doprovázela Krušnohorská dudácká kapela.
Když dorazil průvod na místo, bylo už hřiště zaplněno davy návštěvníků a prezident
T. G. Masaryk společně se starostkou obce
Janou Syslovou oficiálně zahájili dětský den
a otevřeli dětskou soutěžní arénu plnou her
a soutěží Divadla V Pytli Petra Stolaře.

Děkujeme sponzorům:ADAS SVOBODA,s.r.o.,AgroTeplice, a.s.,Autolakovna Martin Poch,BASALT,s.r.o.,Galileo Corporation,s.r.o.,IVETNUS,s.r.o.,JiříVacek,
Bílina, Josef Nestler – Výškové práce, Mirošovice, K – Faktor, s.r.o., Kamil Lehký, Hrobčice, Marius Pedersen, a.s., Petr Procházka, Mirošovice, SAG
– AUTO, s.r.o., SČVK, a. s., Telkont, s.r.o., Truhlářství Antonín Fuhrmann, Vít Hrdlička, Razice, Vít Laně – DOS, Vrata – servis Sýkora, s.r.o.
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V HROBČICÍCH

OBČANÉ SOBĚ

OBČANÉ SOBĚ

10

Sousedské setkání
v Tvrdíně

Po dvou letech se v obci Tvrdín opět konalo sousedské
setkání. Příjemné posezení a navození báječné atmosféry při setkání skupiny lidí, které spojuje tak mnoho,
bylo velmi dojemné.
Tvrdínští tímto děkují obci Hrobčice za finanční
přispění.

Letní hrátky pro
děti a dospělé
v Červeném Újezdu

V pátek 28. července se v obci Červený Újezd konaly
letní hrátky pro děti a dospělé. Nechyběly soutěže pro
děti i dospělé, sladké odměny, opékání buřtů a bohatá
tombola. Večer zpříjemnila hra na kytaru a zpěv.
Akce se konala za podpory obce Hrobčice.

Červeňácký souboj

Dne 30. června 2018 se konaly Červeňácké dětské
závody, kde si děti zasoutěžily - například skok do
dálky, štafetu, cukr-káva-limonáda, kresba křídou
a mnoho jiných disciplín. Počasí nám přálo a dětem
se to moc líbilo.
Akce byla podpořena obcí Hrobčice.
Děkujeme

Setkání Mukováků

Na začátku července se konalo setkání občanů obce
Mukov. Za krásného letního podvečera se na plácku
u kostela sešla většina obyvatel obce. Velkým překvapením večera bylo zjevení Bílé paní.
Děkujeme obci Hrobčice za finanční příspěvek.
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WORKCAMP SPOLKU OMNIUM
V HROBČICÍCH, CHOUČI A BÍLINĚ
Na začátku června proběhl druhý z cyklu workcampů spolku Omnium na Bílinsku v kostele sv. Havla v Hrobčicích, v kostele sv. Kateřiny a na přilehlém hřbitově v Chouči
a v kostele Zvěstování Panny Marie v Bílině-Újezdě.
Hlavní pracovní náplní byl úklid interiérů, vysekávání náletů, vynášení letitého odpadu opravdu jako
z Augiášova chlíva, hledání zbytků náhrobků a ztracených cest.

jsou uvnitř opět uklizeny a vyčištěny. Na hřbitově
v Chouči byly objeveny zasypané náhrobky, původní
dlážděná cesta vedoucí od branky až ke vchodu do kostela, množství cedulí z náhrobků a podobně.

Workcampu se účastnila řada dobrovolníků
z Německa (mimo jiné Dietmar a Kriemhield Hellerovi
z Heimatkreis Bilin, Zuzana Finger z Heimatpflegerin
der Sudetendeutschen), ale i z Čech. Většina účastníků
měla přímé rodinné vazby na danou oblast. Díky jejich
velkému pracovnímu nasazení se podařilo odvést obrovský kus práce. Všem je nutné poděkovat a doufáme,
že zde nešlo o poslední setkání.

Workcampy spolku Omnium jsou připravovány
společně s partnerskou organizací Heimatpflegerin
der Sudetendeutschen s podporou Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti.
Jejich cílem není pouze údržba památek, ale i navazování kontaktů mezi českými a německými příznivci památek.

Výsledek dopadl nad očekávání dobře, i když jde samozřejmě o první kroky k obnově kostelů. Kostely

Více informací na www.omniumos.cz

KULTURA
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DEN AMERICKÝCH LETCŮ  
Pietním aktem u pomníku v Mukově a na Písečném vrchu v Teplicích jsme společně uctili památku padlých
amerických letců, sestřelených 21. července 1944 nad
Teplickem. Součástí byl tradičně i průjezd kolony historických vojenských vozidel z druhé světové války
a průlet letadel Leteckého klubu Teplice.
U pomníku byly položeny květiny a věnce.

Pietní akt
pokládání věnců
Položením věnců k pomníkům padlých vojáků
v Hrobčicích, Mirošovicích, Mukově a Razicích
jsme si připomněli státní svátek Den osvobození
8. května a výročí konce 2. světové války.
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OBČANÉ SOBĚ

BYLA OBNOVENA TRADICE
SVATOJAKUBSKÉHO SETKÁNÍ V MRZLICÍCH
Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba
v Mrzlicích uskutečnil koncem července
1. ročník Svatojakubského setkání, čímž se pokusil navázat na zaniklou dlouholetou tradici, která
již mezi místními pomalu upadala v zapomnění.
V rámci tohoto setkání proběhla v prostorách kostela sv.
Jakuba v Mrzlicích vernisáž fotografií Českého středohoří,
jejichž autorem je Zdeněk Szipler, a dále také výstava retropředmětů se vztahem k venkovu, které Spolku zapůjčili
místní obyvatelé.
Úvodního slova se ujal Josef Otradovec, který představil autora fotografií i s jeho dílem a za Spolek na záchranu kostela
sv. Jakuba v Mrzlicích hovořil František Čapek.
Výstava bude v kostele k vidění až do října letošních roku,
kdy bude ukončena společně s plánovaným ,,Podzimním setkáním rodáků a přátel Hrobčicka“.
Součástí červencového programu bylo i pořádání her pro
děti, projížďky na koni a opékání buřtů.
I přesto, že se jednalo teprve o první ročník, účast byla hojná
a všichni přítomní si společné odpoledne moc užili.
Akce byla uskutečněna za přispění obce Hrobčice, které patří velký dík.

Ing. Jana Biedermannová,
předsedkyně spolku

DĚTI
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ŠERPOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Jako každoročně proběhlo i letos v měsíci červnu na obecním úřadě slavnostní rozloučení s předškoláky. Atmosféru navodil Honza Krejčík se svým pásmem kvízů
a písniček.
Děti pozvaly na toto rozloučení rodiče, prarodiče
a každého, kdo se chtěl podívat. Předškoláci ukázali, jak jsou šikovní a připraveni na školu, že není
třeba se ničeho bát. Každý rok se na tuto akci moc
těšíme, ale zároveň pro nás, pracovníky školky,
je toto slavnostní ukončení nostalgickou tečkou
a vždy ukápne nějaká ta slzička.
Po vydařené zábavě došlo na šerpování a předávání dárečků. Moc chci poděkovat obci
Hrobčice, že vždy nachystá pro děti krásné dárky a bylo tomu tak i letos. Poté následovala zábava a občerstvení. Bylo to prima a v září naši
školáci začnou další krásnou etapu svého života. Nám nezbývá než jim popřát hodně úspěchů, samé jedničky a spoustu nových kamarádů
a - prosím nezapomeňte na naši školku a přijďte
se na nás podívat.
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DĚTI

VÍTÁME VÁS
V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Naše školka je opět plně obsazená a všichni
se těšíme, že si opět další školní rok užijeme.
Co nás v tomto roce čeká a nemine?
Každý měsíc naši školku navštíví divadýlko - někdy
s písničkami, někdy s marionetami, někdy se děti musí
také zapojit a pomoci hercům, ale vždy si to super užijeme. Jako každý rok budeme joggovat a také chodit
plavat.
Doufáme, že letos k nám bude paní Zima přívětivá a náš pobyt v Mikulově okořeníme také lyžařskou školičkou. V tomto a příštím školním roce také
vycestujeme na podzimní školu v přírodě za podpory Ministerstva životního prostředí ČR, které vašim
dětem uhradí polovinu z ceny a děti se během týdne budou seznamovat s ochranou životního prostředí
a učit se spoustu věcí o přírodě. Celá škola v přírodě bude v ekologickém centru Střevlík
v Jizerských horách. Neminou nás také akce ve spolupráci s obcí Hrobčice jako: vítání občánků, setkání rodáků, Halloween, pálení čarodějnic, zpívání
v kostele a rozsvícení vánočního stromečku. Opět budeme spolupracovat s logopedičkou a speciální pedagožkou a s jejich přispěním se budeme snažit děti
co nejlépe připravit na vstup do základní školy. Už
teď se těšíme na spolupráci s rodiči. Určitě uděláme
několik příjemných odpolední a budeme si vyrábět
a také na besídkách ukazovat, co jsme se již ve školce
všechno naučili.

Gratulujeme

JUBILANTŮM HROBČICKA
V měsíci květnu až srpnu oslavili svá životní jubilea:
(řazeno abecedně)
Oslava životního jubilea:
Oslavenci ve věku - 50, 55, 60 let – písemné blahopřání
Oslavenci ve věku – 65, 70, 75, 80 let a poté každý další rok životního jubilea – dárkový koš předaný starostkou
nebo místostarostou obce a písemné blahopřání

Adamec Vratislav
Aubrechtová Věra
Brožková Zdeňka  
Cibula Josef
Ferenc Filip
Hácha Zdeněk
Hulín Vincent
Joštová Josefine
Jůza Karel
Jůzová Vlasta
Kapitánová
Zdeňka
Kaplan Josef
Kovářík Václav
Pilný Miloslav
Schuranová Věra
Skřivan Josef  
Stejskalová Věra  
Štrossová Antonie
Šujanský Tibor
Šváchová Rositta
Tejml Josef  
Turišin Miroslav
Veselý Milan
Vladařová Anna

Svatby
V červnu se na žádost manželů Jiřiny a Ladislava
Veithových z Mrzlic konala oslava zlaté svatby
s obnovením manželského slibu. Obřad vedla starostka obce Jana Syslová. Manželům Veithovým přejeme
spoustu společných a šťastných chvil.

Manželé Veithovi

V srpnu se v obci Mukov konaly hned dva svatební obřady. Svatba novomanželů Vlaďky a Václava
Soukalů se konala přímo na mukovské návsi a druhá novomanželů Kateřiny a Stanislava Špetových na
mystickém místě u kaple nad pramenem sv. Prokopa.
Oddávající byla starostka obce Jana Syslová.

Novomanželům přejeme hodně štěstí!
Manželé Soukalovi

Manželé Špetovi

OHLÉDNUTÍ ZA ROKY 2010 AŽ 2018

ANEB CO VŠE SE V NAŠICH OBCÍCH ZA 8 LET PODAŘILO
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Zlepšili jsme informovanost obyvatel, a to díky novému Hrobčickému zpravodaji, ve kterém zveřejňujeme nejen to, co se u nás děje, ale také důležité informace o rozpočtu a vícenákladových akcích.
Kompletně jsme změnili webové stránky. Našli
jsme obcím jejich historii, naplnili fotogalerii a připravili videoreportáže.
Využili jsme veškeré dotační možnosti, z ruin
máme turistická lákadla. Děti mají v každé
obci své plácky na hraní, které stále doplňujeme
a rozšiřujeme.
Prosadili jsme zahájení výstavby KČOV a části kanalizace v obci Mirošovice z rozpočtu obce.
Důchodci ze všech obcí mají možnost odebírat obědy za cenu 29 korun - i s dovozem až domů.
Zvýšili jsme kapacitu mateřské školy z 24 na 50
žáků.
Prosadili jsme zachování pošty v Hrobčicích, která
byla přesunuta do budovy úřadu a obec ji provozuje.
Na poslední chvíli jsme vysoudili historický majetek obce, i když příslušný zákon platil dvacet let.
O vydání majetku se však předtím nikdo nezajímal.
Vyjednali jsme neuvěřitelný dodatečný příjem ve
výši 5 milionů korun z podhodnoceného prodeje
akcií společnosti Severočeské doly z roku 2006.
Staráme se o obecní majetek:
Byla vyměněna okna v obecních bytovkách
v Mirošovicích, opravily a zateplily se lodžie
v obecním panelovém domě v Hrobčicích, které
byly v havarijním stavu.
Pomohli jsme při obnově historických památek,
které dotvářejí naši krajinu, a k nim připravili infotabule s historií obce jako naučnou stezku.
Vyrostla nová odpočívadla.
Zkrásnělo mnoho dlouhodobě zanedbaných koutů
v našich obcích.
Na fotbalovém hřišti v Hrobčicích jsme odstranili
nebezpečné topoly a za pomoci občanů jsme vysázeli nové odolné habrové stromořadí.
Opraveny byly kabiny fotbalistů, sociální zázemí
i střídačky a lavičky přímo na hřišti.
Bylo obnoveno několik polních cest, vybudována
protierozní a vodohospodářská opatření.
Zlikvidovali jsme několik dlouhodobě přehlížených a velmi rozsáhlých skládek.
Zavedli jsme systém třídění směsného odpadu,
v každé obci vznikla kontejnerová hnízda a občan

•
•

•

•

•

má kam odložit suroviny jako je papír, plast, sklo,
bioodpad, v některých obcích dokonce elektroodpad, baterie a obnošené oblečení a drobné hračky.
Zrušili jsme poplatek za popelnice, protože vedení
agendy poplatků a jeho vymáhání je pro obec dražší, než občanům poskytnout úlevu 250 Kč/rok.
Nově byla zřízena Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Hrobčice a zakoupeno vybavení i technika.
Hasičský sbor byl v Hrobčicích založen již v roce
1891, po válce však jeho činnost upadala.
Podařilo se realizovat tři velké dotace, které povznesly naše obce na důstojná sídla. Byla to dotace
Ministerstva financí ČR na opravu chodníků v majetku obce v Hrobčicích. Dotace Ministerstva životního prostředí ČR na úpravu zahrady Mateřské
školy. A dotace ROP na revitalizaci obcí, díky níž
byly zejména opraveny všechny komunikace v majetku obce, které byly dlouhodobě v dezolátním
stavu.
Krásným a velmi úspěšným projektem bylo vybudování naučné stezky skřítka Hrobčíka a Mýtinky
fantazie. Stezka, která vznikla svépomocí jen jako
vycházková trasa pro školku, se stala lákadlem pro
celý region. Není snad jediná školka v kraji, která
by v Hrobčicích nebyla na návštěvě.
Když k tomu přičteme množství vyhlášených kulturních akcí, které pořádáme, a obětavou práci
místních spolků, vychází z toho, že naše obce jsou
opravdu dobrým místem k životu.

Obec Hrobčice, dotace 2010-2017 v tis.
Rok Č.

Název projektu

Poskytovatel dotace

Ústecký kraj
2010 1. Hospodaření v lesích
2010 2. Oplocení PO MŠ Hrobčice
Ministerstvo pro MR
2010 3. VPP
Úřad práce ČR
CELKEM ZA ROK 2010
Obnova, zajištění a výchova
2011 1.
Ústecký kraj
porostů- lesy
Ústecký kraj
2011 2. Veřejné osvětlení Hrobčice
Obnova drobných sakrálních
2011 3. staveb- Boží muka Tvrdín 2ks,
MMR ČR
Křížek Chouč, Kříž Mukov
Vybudování zařízení pro
volnočasové aktivity- dětská hřiště
2011 4.
MMR ČR
Č. Újezd, Kučlín, Mirošovice,
Mrzlice, Razice, Tvrdín
2011 5. VPP

Úřad práce ČR
CELKEM ZA ROK 2011
Oprava drobných sakrálních
Ústecký kraj (de
2012 1. staveb v místních částech obce
minimis)
Hrobčice
Obvodové zdivo kostela sv.
Ústecký kraj (de
2012 2.
Vavřince, Mirošovice
minimis)
2012 3. Dětské hřiště Hrobčice (investiční) Ústecký kraj
2012 4.
2012 5.
2012 6.
2013 1.
2013 2.
2013 3.
2013 4.
2014 1.
2014 2.
2014 3.

Kaplička Hetov, Kříž Razice
MMR ČR
(investiční)
Změna územního plánu obce
Ústecký kraj
VPP
Úřad práce ČR
CELKEM za rok 2012
Ústecký kraj (de
Boží muka rozcestí Chouč
minimis)
Přechod pro chodce Hrobčice
Ústecký kraj
kom.č.257
Rekonstrukce chodníků a
MF ČR
zpevněných ploch Hrobčice
VPP
MPSV
CELKEM za rok 2013
Funkční sportoviště - skatepark
MMR ČR, ČEZ a.s.
Záchrana památek
MMR ČR
Čisté a uklizené ulice
Státní fond ŽPČR-OPŽP

Náklady
projektu v
tis.Kč
550
407
801
1758
120
1505
461

670

801
3557
100
868
878
104
576
851
3377
89
750
8536
1800
11175
1383
265
1961
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2014 4.
2014 5.
2014 6.
2015 1.
2015 2.
2015 3.
2015 4.

Revitalizace zeleně extravilán obcíStátní fond ŽPČR-OPŽP
pokračování v roce 2015
Zahrada v přírodním stylu PO MŠ
Hrobčice - pokračování v roce
Státní fond ŽPČR-OPŽP
2015
VPP
Úřad práce ČR
CELKEM za rok 2014
Nakládání s bioodpady
Státní fond ŽPČR-OPŽP
Revitalizace zeleně extravilán obcíStátní fond ŽPČR-OPŽP
dokončeno z roku 2014
Realizace úspor energií - obecní
Státní fond ŽPČR-OPŽP
úřad Hrobčice
Zahrada v přírodním stylu PO MŠ
Státní fond ŽPČR-OPŽP
Hrobčice - dokončeno z roku 2014

Úprava druhové a prostorové
Státní fond ŽPČR-OPŽP
skladby lesy
2015 6. Revitalizace zeleně intravilán obcí Státní fond ŽPČR-OPŽP
2015 5.

Revitalizace obce Hrobčice ROP,
Regionální rada regionu
2015 7. oprava komunikací, altány,
soudržnosti Severozápad
lavičky, popelnicová stání, zeleň
Úřad práce ČR
2015 8. VPP
Realizace energ. úspor MŠ
2015 9.
Státní fond ŽPČR-OPŽP
Hrobčice
CELKEM za rok 2015
Kaple nad Prokopovým pramenem
2016 1.
MMR ČR
- Mukov
Úřad práce ČR
2016 2. VPP
CELKEM za rok 2016
ÚSTECKÝ KRAJ
2017 1 MŠ-příměstské tábory
2017 2 MŠ-zabezpečení škol a škol. Zař. ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
2017 3 MŠ-OPVVV P03
ÚSTECKÝ KRAJ
2017 4 Lesní hospodářský plán
2017 5 Skluzavka naučná stezka Hrobčice ÚSTECKÝ KRAJ
MMR ČR
2017 6 Dětská hřiště - lanové dráhy
2017 7 Podzimní setkání + vydání brožur Č/N fond budoucnosti
2017 8 Politika zaměstnanosti - VPP
Úřad práce ČR
CELKEM za rok 2017
CELKEM za rok 2010-2017

323
3216
1790
8938
2266
28
1071
2307
3386
194
26018
2136
2233
39639
310
2357
2667
143
40
304
68
200
480
120
3452
4807
75918

JAK PLYNUL ČAS V NAŠICH OBCÍCH
2011
Rekonstrukce dvojice unikátně dochovaných pilířových Božích muk u obce Tvrdín, oprava kapličky
v Hetově, oprava křížku v obci Chouč, Razice, Mukov
- vše za podpory Ministerstva pro místní rozvoj
a Ústeckého kraje.

V červenci jsme ve spolupráci s Akademií výtvarného umění Praha zrekonstruovali pomník věnovaný
sestřeleným americkým letcům v Mukově. Autorem
nového pomníku s názvem „Křídlo“ je Lukáš Nývlt,
student z AVU Praha.

V Mukově v budově bývalého hostince, kde r. 1778
císař Josef II. osobně nocoval, byla odhalena pamětní deska s jeho bustou, a to na náklad rodáka Haralda
Hauptvogela.

Nové, krásné a nezničitelné dětské hřiště vyrostlo přímo na návsi v Hrobčicích. Dětské hřiště bylo finančně podpořeno hned z několika zdrojů, z Programu
obnovy venkova Ústeckého kraje 2012, sponzorských darů společnosti ČEPS, a.s., Praha a společnosti Severočeských dolů Chomutov, a.s.

V obci Tvrdín byly vybudovány nové polní cesty na základě pozemkových úprav, stavebníkem byl
Pozemkový úřad Teplice.
Byla vybudována nová dětská hřiště v obcích Červený
Újezd, Razice, Kučlín, Chouč, Mirošovice, Tvrdín,
Mrzlice za podpory Ministerstva pro místní rozvoj
ČR.
V Mirošovicích v bytových domech čp. 48 a 49 proběhla výměna oken a vstupních dveří.
V Hrobčicích jsme provedli rekonstrukci veřejného
osvětlení za finanční podpory Ústeckého kraje.

2012
Na počátku roku jsme zprovoznili nové webové
stránky obce Hrobčice. Dohledali jsme historii včetně místních částí. Naplnili fotogalerii, shromáždili
veškeré potřebné informace, aby webové stránky začaly plnohodnotně fungovat jako informační portál
pro širokou veřejnost. Pravidelně je aktualizujeme.
Zřídili jsme profil obce na sociální síti Facebook,
aby našim dětem neunikla žádná kulturní akce.
V únoru jsme poprvé do schránek občanů vhodili
nový Hrobčický zpravodaj. Toto tištěné periodikum
se dostane do každé domácnosti zdarma.
Za finanční pomoci Severočeských dolů jsme zlikvidovali rozlehlou černou skládku rozléhající se od
Razic až na katastr bývalé obce Dřínek. Pořídili jsme
fotopasti na monitorování skládek.

V prosinci byly dokončeny práce na projektu „Oprava
havarijního stavu barokního obvodového zdiva kostela sv. Vavřince v Mirošovicích“. Projekt byl podpořen
Ústeckým krajem z programu na záchranu a obnovu
kulturních památek.
Pořídili jsme do našich obcí další herní prvek
v podobě ping-pongového stolu.
Částečně bylo v kritických místech vybudováno oplocení dětských hřišť v obcích Červený Újezd, Mrzlice
a Razice.
Proběhla rekonstrukce havarijního stavu lodžií
v obecním panelovém domě čp. 84 a 88 v Hrobčicích,
včetně jejich zateplení.
Proběhla úprava provozovny občerstvení na hřišti v Hrobčicích. Částečně byla zateplena střecha
a vybudován komín s krbovými kamny.
Občanské iniciativě v Mukově jsme pomohli
s restaurováním a instalací zvonu do věže kostela za finančního přispění Česko-německého fondu
budoucnosti.
Bylo vybudováno protierozní opatření v obci
Razice u fotbalového hřiště, vyrostla zde nová gabionová zeď a byla vysazena hluboce kořenící zeleň
na přilehlých svazích. Byly obnoveny polní cesty
v Razicích u křížku směrem na Mrzlice a cesta kolem Dřínku.

23
2013
Byla zrestaurována kulturní památka boží muka na
rozcestí v Chouči za finančního přispění Ústeckého
kraje z programu na záchranu a obnovu kulturního
dědictví.
Zrekonstruovali jsme veřejné osvětlení v obci Chouč.
Na konci roku jsme v Hrobčicích zrekonstruovali
chodníky ve vlastnictví obce a některé místní komunikace. Nový povrch dostaly také zpevněné plochy
v areálu Mateřské školky.
U bytových domů se stávající zpevněné plochy rozšířily o parkoviště pro osobní automobily. Projekt byl
podpořen Ministerstvem financí ČR.
V měsíci říjnu a listopadu jsme položili nový povrch na
část místní komunikace nad kostelem v Mirošovicích,
která byla v žalostném stavu.
V obci Razice bylo vybudováno vodohospodářské opatření – 3 tůně s nátokem po směru toku mukovského potoka. Tůně byly vybudovány jako neprůtočné nádrže bez možnosti regulace přítoku
i odtoku.
Provedli jsme opravu technického zázemí obce domu Hrobčice čp. 17.
Opravili jsme část ohradní zdi u kostela v Mukově.
Pomohli jsme při generální opravě střechy kostela
v Mrzlicích.
Zrekonstruovali jsme pomník padlým hrdinům
v Mirošovicích.
Prosadili jsme pořízení informačního panelu – měřiče rychlosti v Hrobčicích.
Vybudovali jsme první část budoucí naučné stezky našimi obcemi - odpočívadlo s informační cedulí
v Hetově.
Prosadili jsme:
ZRUŠENÍ POPLATKU ZA POPELNICE.

2014
Opravili jsme kabiny fotbalistů, které byly
v havarijním stavu. Odstranili jsme nebezpečné, vyhnilé topoly kolem fotbalového hřiště v Hrobčicích
a provedli výsadbu nového habrového stromořadí.
Vznikla nová odpočinková místa s informačními tabulemi u obce Tvrdín a Chouč.
V Mirošovicích a Mukově byly instalovány informační tabule zapadající do budoucí naučné stezky.
Pomohli jsme s oživením Holubkova mlýna v Razicích
a pozvali do zdejší přírody handicapované děti
z Arkádie.
V Červeném Újezdu, Mirošovicích a Razicích byla
obnovena podstatná část polních cest, v rámci plánu
společných zařízení Státním pozemkovým úřadem
Teplice.
Navzdory nesouhlasu Dopravního inspektorátu byl vybudován osvětlený přechod pro chodce
v Hrobčicích na frekventované komunikaci II. třídy
za finanční podpory Ústeckého kraje.
Zahájili jsme výstavby KČOV a části kanalizace
v obci Mirošovice, abychom prověřili tuto technologii.

S podporou skupiny ČEZ a Ministerstva pro místní
rozvoj vyrostl v Hrobčicích nový skatepark pro kolo,
koloběžku a skate.

Byly restaurovány další drobné památky, torza křížku
v Červeném Újezdu a křížku u Mirošovic s dotační
podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Byl zakoupen nový svozový vůz s kontejnerovým příslušenstvím a 12 ks kontejnerů na třídění bioodpadu
s 90tiprocentní dotační podporou Ministerstva životního prostředí ČR

Pořídili jsme z dotací i víceúčelový zametací vůz.
S toutéž podporou byla realizována výsadba zeleně v našich obcích a kompletní rekonstrukce zahrady Mateřské školy Hrobčice jako environmentálního
parku - zahrady v přírodním stylu.

Proběhlo zateplení budovy obecního úřadu.
Do všech obcí byly postupně na stávající herní plácky
umístěny dětské kolotoče pro 3-5 osob a věkovou kategorii 3-14 let.

Byly dokončeny úpravy polních cest v obci Razice
a Hetov.

Proběhla rekonstrukce v bytovém domě č. p. 51.
Stavebně se propojily dva volné byty v prvním patře
v jeden, čímž vznikl jeden prostorný byt.
Proběhla částečná revitalizace zeleně v obcích Hrobčice, Červený Újezd, Chouč, Mukov
a Razice. V rámci realizace byla provedena výsadba nejen vhodných okrasných stromů a keřů, ale zejména ovocných vysokokmenů původních místních odrůd. Příjem těchto dotací byl však ohrožen,
a to díky opozičním zastupitelům, kteří bojkotovali
zasedání zastupitelstva. Projekty byly přesto úspěšně realizovány a staly se naší chloubou, dokonce byly
zařazeny do programu několika zahraničních exkurzí
a studijních pobytů.

2015
Pokračujeme ve zkrášlování našich obcí kvetoucími
bezúdržbovými záhony. Na úpravu záhonů nám Jiří
Vacek pravidelně sponzorsky poskytuje mulčovací
kůru.

Byla dokončena stavba KČOV a kanalizace ve
spodní části obce Mirošovice. Byl zahájen zkušební provoz, který měli občané zdarma.
V roce 2015 byl realizován velký projekt
„Revitalizace obce Hrobčice“. Ten byl podpořen z 85 procent z Regionálního operačního programu Severozápad a z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem projektu byla revitalizace venkovského prostoru obce Hrobčice a jejích 8 místních částí: Červený Újezd, Mukov,

Razice, Kučlín, Chouč, Mirošovice, Mrzlice
a Tvrdín. Revitalizace probíhala pro zkvalitnění života místních obyvatel a hlavní myšlenkou projektu
byla obnova funkce návsi coby místa setkávání občanů, relaxace a oddechu, a to výstavbou altánů, mnohde i s vyhlídkovou funkcí, rekonstrukcí autobusových
zastávek a výsadbou nové zeleně.
V rámci projektu byly nainstalovány nové lavičky,
dřevěné boxy na popelnice tak, aby nekazily estetické
vnímání celého prostoru, zastávky, nové herní prvky
a altány pro setkávání občanů. Koncept byl zpracován odborníkem–urbanistou jako urbanistická studie
rozvoje obcí ve výhledu na 10 let. Největší motivací pro realizaci projektu byla možnost obnovy povrchu místních komunikací, které byly ve všech obcích
v dezolátním stavu. Projekt byl připraven na míru vyhlášeným dotacím, které nebyly čerpány, a práce tudíž musely být navrženy tak, aby nebylo potřeba žádat o stavební povolení, což by projekt významně zdrželo a prostředky bychom pro naše obce nezískali.
V září proběhlo slavnostní otevření zahrady skřítka
Hrobčíka v Mateřské škole Hrobčice. Realizaci projektu zahrady však nebyli někteří zastupitelé nakloněni
a pouze těsným poměrem hlasů byl odsouhlasen. Starý
herní prvek ze zahrady byl darován Klokánku do Ústí
nad Labem, takže se podařilo udělat radost i dalším dětem. Hlavní myšlenkou dříve nevyužité části zahrady
Před

je tajuplný svět skřítka Hrobčíka, propojený přes lesní
divadlo a pergolu se zelenou střechou. Tajuplným světem skřítka Hrobčíka prochází mlatová cesta, která je
křižována herními prvky – nástrahami lesa, které děti
musejí za novými poznatky a objevováním překonávat. Pro rozvoj fantazie, zručnosti, komunikace mezi
vrstevníky je navrženo lesní divadlo s hledištěm v pergole, nebo opačně (hra se odehrává v pergole, diváci
sedí na terase v lese). Spodní část zahrady je doplněna
o prvky zaměřené na logické myšlení (např. pískovna)
koordinaci pohybů (např. balanc).
Byla vybudována i klášterní zahrada s vyvýšenými
záhony, pomocí kterých se děti učí pěstovat rostliny
a rozeznávat je nejen podle vzhledu, ale i vůně, hmatu.
Celkově bylo vysázeno 4369 ks různých rostlin, keřů
a dřevin.
Z dotačních prostředků byla také upravena druhová
a prostorová skladba lesních porostů v Českém středohoří na ploše zhruba 35 hektarů. Projekt zahrnoval lesnické činnosti spojené s výsadbou původních
zcela chybějících nebo málo zastoupených lesních
dřevin, s následnou péčí ve formě ochrany proti nežádoucím vlivům jako je například poškození zvěří
či buření.
V tomto roce bylo také rozšířeno stávajícího osvětlení
u sportoviště v Hrobčicích o čtyři stožáry se svítidly.
Po

2016
2016
Bylo dokončeno a zkolaudováno zateplení budovy hrobčické mateřinky. Akce byla opět dotačně podpořena Státním fondem životního prostředí ČR – projekt „Realizace energetickým úspor MŠ
čp. 61 Hrobčice“. V rámci projektu se nejednalo jen
o zateplení budovy, ale také o provedení hydroizolace
prvního nadzemního podlaží. Součástí zateplení bylo
zateplení obvodových zdí, podlah a prostoru střechy
nad přístavky včetně výměny dveří a oken na budově. Dále byl vyměněn zdroj tepla a úprava rozvodu.
V rámci této akce také došlo k vybudování nového samostatného vstupu se schodištěm ze zadní strany budovy přímo ze zahrady školky na dětskou toaletu.

Zastupitelé odsouhlasili darovací smlouvu na převod hřbitovů z majetku církve do majetku obce.
Jedná se celkem o čtyři hřbitovy - Hrobčice, Chouč,
Mrzlice, Mukov, které jsou ve velmi zanedbaném stavu. Postupně dochází k převodu hřbitovů do majetku obce. Od 50. let, kdy ze zákona převzal správu
nad hřbitovy Místní Národní Výbor, byla jejich údržba minimální. Prakticky všechny hřbitovy mají velmi zchátralé ohradní zdi, někde ještě stále chybí centrální kříž. Všechny hřbitovy jsou u nás prohlášeny
kulturní památkou. Někde se dokonce nachází velmi staré cenné náhrobní kameny z 16. století, které
jsou spíše zachovalými torzy. Minulý rok byl pod vedením památkářů zachráněn velmi cenný renesanční náhrobek z roku 1540 z ohradní zdi v Mrzlicích.
Zrestaurovaný renesanční náhrobek je nyní uložen
v mrzlickém kostele.

Dalším realizovaným projektem tohoto roku byla rekonstrukce havarijního stavu veřejného osvětlení
v Červeném Újezdu. V rámci opravy bylo vyměněno
celkem 27 starých svítidel za nová LED svítidla.
Byla dokončena a zkolaudována polní cesta v k.ú.
Hrobčice směrem od střelnice až k hranici katastru
s městem Bílina, kde bohužel končí.

Kompletně byla zrekonstruována kaple nad bájným
pramenem sv. Prokopa v Mukově. O finanční podporu na obnovu studánkové kaple se zdejší spolek i obec
snažily řadu let a až v tomto roce se podařilo získat
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Kaple
byla slavnostně požehnána místním arciděkanem
Marcinem Sajem.

stavu navíc 29 nemovitostí. Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou odváděny do kořenové čistírny odpadních vod na základě uzavřené
smlouvy o odvádění odpadních vod s vlastníkem
a provozovatelem kanalizace, tedy s obcí Hrobčice.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byl realizován prodej a převod vlastnických práv byV roce 2016 probíhala příprava Strategického plá- tových jednotek v bytových domech Hrobčice
nu rozvoje obce Hrobčice, který tvořila skupina při- č. p. 84 a č. p. 88 a Mirošovice č. p. 48 a č. p. 49 na
hlášených dobrovolníků z řad občanů pod vedením stávající nájemníky bytů. V současné době je obec
Regionální rozvojové agentury Most. Podle výstu- Hrobčice vlastníkem pouze bytového domu č. p. 51
pu z dotazníku, který měli možnost všichni občané v Hrobčicích.
vyplnit, by se v budoucnu Hrobčicko mělo stát zejména klidovou zónou s kulturním a sportovním zá- Od léta 2017 je v provozu část obnovenézemím se zaměřením na příměstskou rekreaci, cyk- ho komunikačního propojení přes bývalé
loturistiku, agroturistiku a turistiku. Obec by také Radovesice. První část silnice III. třídy vede
měla více zasáhnout a uspíšit obnovu důlní činností z Bíliny přes důlní prostor zrekultivované význičeného území známého jako Radovesická výsyp- sypky do Kostomlat Pod Milešovkou. V dalka. Tato největší výsypka ve střední Evropě by se ší II. etapě bude obnovena původní cesta, ktev nejbližších letech měla více otevřít občanům k je- rá končí na rozcestí v Razicích naproti prasečájich volnočasovým aktivitám.
ku a druhá větev končí u rybníka Štěpánov. Obě
větve navazují přímo na tuto již dokončenou
I. etapu projektu. Po dlouho očekávaném dokon  2017
čení projektu „Rekultivace – obnova komuniPokračovali jsme s výstavbou další fáze veřejné kačního propojení“ přestane být oblast výsypky
splaškové kanalizace v obci Mirošovice. Vybudovány odtržena od svého okolí. Bude resocializována
byly dvě hlavní stoky: stoka „C“ a stoka „D“, jež a velmi citelně pomůže městu Bílina s jeho průodvádí splaškové odpadní vody do stoky „A“ posta- jezdností a neustálými dopravními zácpami na
vené v roce 2015. II. etapa připojila ke stávajícímu kruhových objezdech.

Díky iniciativě občanů Mrzlic byla nalezena socha sv. Jakuba Většího. Socha stávala ve výklenkové kapli na návsi v Mrzlicích. Kaple musela ustoupit
nově budované komunikaci. Originál sochy je uložen
u restaurátora a pokoušíme se o získání dotace na její
restaurování.

Po tragické dopravní nehodě v Razicích, byly pořízeny 3 makety policistů pro zklidnění dopravy
v Mirošovicích a Razicích. Bohužel jedna z maket
byla v Razicích ukradena.
Proběhlo slavnostní otevření naučné stezky skřítka Hrobčíka s Mýtinkou fantazie. Při této příležitosti byla pro veřejnost otevřena i naše mateřská školka a její krásná zahrada. Pro návštěvníky byl připraven doprovodný program v podání Divadla V Pytli
Petra Stolaře. Stezka přímo navazuje na zahradu školky a tvoří okruh jihovýchodní části Hrobčic
zvané Rafanda, kolem kostela sv. Havla pod vrchem
Horka směrem k Mrzlicím a vrací se zpět do školky.
Uprostřed cesty plné výhledů do krajiny člověk narazí na Mýtinku fantazie s pohádkovými postavičkami jako jsou například legračně nešikovní Pat a Mat
nebo dva skřítci z chaloupky pera Václava Čtvrtka.
Celá prohlídka se nesla v pohádkovém duchu a průvodcem byl sám skřítek Hrobčík. Stezka vznikala téměř pět let, z nepřístupného zarostlého prostoru se, za

pomoci obecních zaměstnanců VPP, místních nadšenců
a podnikatelů, stala krásná naučná trasa pro rodiny
s dětmi. Aby stezka vydržela co nejdéle a nebyla rozebrána různými nenechavci, jsou některé prostory
monitorovány.

Součástí stezky je i lanová dráha a 20 metrů dlouhá skluzavka. Děkujeme sponzorům panu Vítovi
Laněmu, panu Karlovi Kalibovi, panu Josefu Horovi,
panu Jiřímu Vackovi, štěrkovně Měrunice (společnosti BASALT, s.r.o.), společnosti KONE, a. s., společnosti
VRATMONT, s. r. o., a všem místním, kteří pomohli.

Rekonstruována byla kaplička, později používaná jako vodárenské zařízení, která leží těsně za obcí
Razice směrem k Mukovu. Stavba je majetkem obce
a jako vodárenské zařízení se nevyužívá již řadu let.
Stavba v poslední době silně zchátrala a dokonce se
stala nebezpečnou pro projíždějící vozidla. Požádali
jsme tedy o dotaci na opravu této zajímavé stavby
a přemýšleli, jestli má cenu opravovat nebo stavbu raději zbořit. Žádost o podporu byla úspěšná, podpořilo ji
Ministerstvo zemědělství ČR.

Součástí oprav byla i úprava terénu kolem stavby. Touto úpravou vzniklo velmi zajímavé, až
mystické místo s odvážnou kompozicí lavičky s vodní vílou v životní velikosti. Cílem kompozice bylo vytvořit pro Razice zajímavost, která by částečně vyvažovala devastaci pamětihodností z minulých dob. V Razicích se totiž původní náves nedochovala, kaple sv. Václava i sousoší
bylo v obci v minulosti zbořeno, a obec tak ztratila všechny své nadčasové symboly. Vytvořili
jsme tedy pro Razice nové místo k odpočinku
a relaxaci. Razice tak získaly zajímavost a snad
i symbol, který jim doposud chyběl. Sochu vytvořil pan Karel Kaliba, umělecký štukatér
z Koporeče, který opravoval i samotnou kapli.
Místo s vodní vílou se stalo velmi oblíbené a navštěvované až do chvíle, kdy si vílu někdo odnesl.
Betonová socha víly se ztratila v noci z 9. 10. na
10. 10. a i když bylo vyhlášeno pátrání, dílo nebylo nalezeno. Namísto krásné vodní víly byla přímo do interiéru vodárny umístěna socha ošklivého vodníka.
Realizována byla také rekonstrukce jedné ze dvou na
Hrobčicku dochovaných historických kašen, a to kašny
na návsi v Razicích. Další dochovanou kašnu najdeme
v Mrzlicích. Obě nádoby kašen jsou totožné, jsou vytesány z pískovce a podobných kašen na vodu bylo v minulosti v našich obcích mnoho. Ta razická sloužila jako
jediný zdroj pitné vody ještě v roce 1972. Jako zdroj
vody slouží i dnes, jen voda z ní již není pitná. Samotná
nádoba kašny byla doslova utopená pod úrovní stávající silnice a vypadala jen jako zelená kaluž. Nádoba
byla tedy nejprve opatrně vyzdvižena tak, aby se nepoškodila, a poté podsypána. Pak byl opraven nový přítok a odtok vody. Dále umělecký štukatér Karel Kaliba
provedl zakonzervování kamene, vytvořil důstojné pozadí a položil novou dlažbu.

Po velkém úspěchu s vodní vílou u vodárny umělec
navrhl a vytvořil krásnou kompozici „Dívenka pozoruje žáby“. Kašna se stala opět velmi oblíbenou atrakcí a občané dívenku dokonce převlékají podle ročních
období.

V obcích Červený Újezd, Hrobčice, Mirošovice,
Mukov a Razice byla doplněna dětská hřiště o herní
prvek „lanová dráha“. Projekt byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.

Proběhla obnova rybníku na návsi v Červeném Újezdu,
který je dokonce zmiňován v ságách a pověstech
Českého středohoří. Většina našich obcí má většinou
velmi dobře zachovalý ústřední prostor návsi s rybníkem, který je obestavěný dvory s patrovými kamennými statky. V Červeném Újezdu byl rybník bohužel
v nedávné době zasypán, a jelikož se tak stalo teprve
„nedávno“, pokusili jsme se o jeho obnovení. Záměr se
podařil a náves by měla brzy dostat, v rámci možností,
svou původní podobu.

  2018
Proběhla rekonstrukce sociálního zařízení objektu
FK Hrobčice na fotbalovém hřišti. Práce zahrnovaly rekonstrukci koupelny, rekonstrukci chodby a rekonstrukci sociálních prostor. Opravy prováděla firma
Zednické a obkladačské práce Petr Špadrna, Hrobčice,
a Bohumil Procházka, Libčeves. Vybudovány byly
také nové střídačky na fotbalovém hřišti.
V červnu proběhla v obci Hrobčice „Obnova krytu místní komunikace – Hrobčice u bytových domů“.
Komunikace byla poslední místní komunikací, která
byla v havarijním stavu. Projekt byl podpořen v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018
a také Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

K výročí 777. let vzniku obce Hrobčice zastupitestvo
zřídilo jednotku Sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
a vyhlásilo nábor členů jednotky sboru dobrovolných
hasičů Hrobčice. Základní počet jednotky činí 9 členů – 1 velitel jednotky, 2 velitelé družstva, 2 strojníci a 4 hasiči. Nyní tvoří jednotku SDH Hrobčice
13 dobrovolných hasičů.

Ve stejné době proběhla oprava nejvyužívanější vycházkové polní cesty v Mukově, která byla
v havarijním stavu. Projekt „Oprava a údržba polní cesty Mukov“ byl podpořen Ministerstvem zemědělství z Programu údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků.

Dotace Ministerstva životního prostředí je 100 %.
Tůně jsou napouštěny spodní a srážkovou vodou a přispívají k větší různorodosti krajiny a pomáhají v ní zadržovat vodu. Podstatnou část rozlohy tůně tvoří mělčina s vyvinutým pobřežním pásem s členitým břehem
i dnem.

Vybudovány byly nové tůně
zření na vlhkém podmáčeném
mu OPŽP - Evropské dotace
rody v obcích Červený Újezd,

V rámci uložení el. sítě ČEZ Distribuce do země proběhla rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení
v obci Kučlín na nová LED svítidla.

přírodního vzeúzemí z prograpro ochranu příMukov a Tvrdín.

Jednotka hasičů dostala první vozidlo. Hasičskou
cisternu Tatra 815, která byla koupena od obce
Braňany. Oficiální předání cisterny proběhlo při oslavách dětského dne na fotbalovém hřišti
v Hrobčicích. Profesionální hasiči z Teplic na podporu
nově vznikající hrobčické dobrovolné jednotky obci
věnovali požární výškovou techniku PP 27-2 /SD na
krásném retro podvozku TATRA T-148 pro další využití v rámci požární ochrany v okresu Teplice.
Oblíbená Mýtinka fantazie byla doplněna o další nové
elementy vlastní výroby a také z dílny umělce Karla
Kaliby. Největším lákadlem se stala chaloupka na muřích nožkách a Baba Jaga. Na naučné stezce brzy přibyde dinosauří údolí. První čtyřmetrový dinosaurus
už má své místo, i když se zatím jedná jen o kostru. Konstrukce bude potažena betonem a bude opět
interaktivní.
Provedena byla rekonstrukce střechy márnice v obci
Hrobčice, která je součástí hřbitovní zdi. Probíhá částečná rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Mukov.
V nejbližších dnech bude zahájena výstavba přechodu
pro pěší v obci Mirošovice, na kterou obec získala dotaci z fondu Ústeckého kraje.

MOŽNOST LIKVIDACE
PNEUMATIK
ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK – jak to vlastně funguje?

Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad na sběrném dvoře či dokonce jako černá skládka.
V Bílině fungují dvě bezplatná sběrná místa:
VSP Auto Bílina, a.s. Důlní ulice č.p. 437 a SITA CZ Sklárna č.p. 33.
Při odmítnutí převzetí pneumatik kontaktujte pracovníka Odboru odpadů
petra.choutkova@mzp.cz

SBĚRNÝ DVŮR HROBČICE

Otevřen PO – PÁ     
8.00 - 15.00 hodin
popř. na zavolání tel.: 725 212 424 nebo tel.: 607 024 721

SBĚRNÝ DVŮR BÍLINA   

Pondělí – neděle            8.00 – 16.00 hodin            
Polední  přestávka      11.30 – 12.00 hodin        
SVÁTKY ZAVŘENO
Maximální odevzdané množství na sběrném dvoře je 300kg/osobu a rok. Při překročení toho limitu bude občanům likvidace odpadu za sníženou cenu přefakturována!

BEZPLATNÝ SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
KONTEJNERY BUDOU PŘISTAVENY DLE STANOVENÉHO HARMONOGRAMU:
Razice, Kučlín, Hrobčice

21. 9. 2018 - 26. 9. 2018

Za velkoobjemový odpad je považován odpad, který svou velikostí přesahuje rozměry běžné
nádoby na odpad (popelnice), například:
• starý nábytek (křesla, válendy, sedačky)
• podlahové krytiny (koberce, linolea, PVC, gumolit)
• sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety)
• ostatní (matrace, staré lyže, velká zrcadla, peřiny, textil)
Žádáme občany, aby do kontejneru neukládali jiné než výše uvedené odpady.
Kontejnery na tříděný odpad (pet + papír) jsou sváženy automaticky jedenkrát za 14 dní každý
sudý týden - ve středu plasty a ve čtvrtek papír. Vývoz skla a nádoby na kovové obaly jsou objednávány individuálně dle plnosti nádob při minimálním počtu 6 kusů.
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PŘIPRAVENÉ PROJEKTY
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Výstavba přechodu pro pěší v obci Mirošovice, na kterou
obec získala dotaci od Krajského úřadu z fondu Ústeckého
kraje. Realizace probíhá v průběhu září 2018.
K realizaci je také připravena poslední část kanalizace
v Mirošovicích. Jedná se o výstavbu kanalizační stoky B,
jež bude rozšiřovat stávající oddílnou splaškovou kanalizaci
v obci. Stoka B je navržena v délce 89 metrů a realizovat by
se měla v průběhu září 2018.
Připravili jsme projekt a zažádali o dotaci na rekonstrukci nevyužívaných prostor v podkroví a sklepení mateřské školky.
V rámci projektu bude ve školce vybudován výtah a vytvořeny dvě nové učebny a keramická dílna. Jedna z učeben bude
venkovní, hned vedle stávajícího oblíbeného altánu.
Připravili jsme projekt a zažádali o dotaci na rekonstrukci
bytového domu č. p. 51 Hrobčice. Jedná se o rekonstrukci objektu a vytvoření nových zpevněných ploch na straně zahrady, kde přibude typový altán. Na opačné straně zůstanou zachována stávající parkovací místa. Objekt bude řešen bezbariérově, a dostane tedy výtah.
Připravili jsme projekt a zažádali o dataci na II. etapu rekonstrukce chodníků v Hrobčicích. V roce 2014 proběhla první
etapa oprav podpořená Ministerstvem financí ČR. První část
zahrnovala chodníky, které byly v majetku obce. Neopravené
části byly bohužel ve vlastnictví jiných osob. Po náročném vypořádání vlastnických vztahů jsme připravili projekt a zažádali
o stavební povolení.
Dlouhodobě pracujeme na přípravě cyklotras. První částí, kterou se podařilo majetkově vypořádat, je část KučlínBílina a Hrobčice-Razice. Nyní se připravuje projektová dokumentace na jejich vybudování a hned poté bude požádáno
o dotaci na realizaci.
Připraven je projekt na restaurování a instalaci nalezené sochy sv. Jakuba Většího zpět do Mrzlic. Projekt zatím bohužel nebyl podpořen žádným z dotačních nástrojů, žádost bude
podána v příštím roce znovu.
Připraven je projekt na vytvoření pietního místa původní
kaple v Červeném Újezdu, která stávala na místě dnešní zastávky a musela být v minulosti stržena po předchozí kolizi
se sovětským tankem v roce 1968. Projekt zatím bohužel nebyl podpořen žádným z dotačních nástrojů, žádost bude podána v příštím roce znovu.
Připraveny jsou projekty na rekonstrukci chátrajících objektů
zámku v Mirošovicích a tvrze v Hrobčicích. Projekty zatím
bohužel nebyly dotačně podpořeny. Žádosti budeme podávat
opakovaně v příštích letech.

CHYSTÁ SE

REKORDNÍ 9. ROČNÍK KRUŠNOTONU
ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
V sobotu 11. srpna 2018 se v Ústeckém kraji uskutečnil 9. ročník silničního cyklistického závodu pro hobby jezdce, věhlasný a populární KRUŠNOTON. Start
i cíl závodu je situován do lázeňského města Teplice,
odkud vede cyklisty po nejkrásnějších a zároveň nejstrmějších stoupáních Krušných hor a částečně též Českého
středohoří.

Krátká trasa – 113 km
1. FABIŠOVSKÝ Ladislav /CZE/ - Sweep Ultimate Sport –
3:01:26,9 hod.
2. WOLF Jan /CZE/ - Regal bike – 3:04:04,6 hod.
3. VOLF Michal /CZE/ - no team – 3:04:05,1 hod.
(Celkem 516 účastníků)
Střední trasa – 183 km
1. KREUCHLER Christian /GER/ - BKK Mobil Oil cycling –
5:15:20,4 hod.
2. PETZOLD Robert /GER/ - Petz Racing – 5:16:39,4 hod.
3. NEŽERKA Václav /CZE/ - LAWI Stars – Giant – 5:20:21,4
hod.
(Celkem 284 účastníků)

Přes tisíc hobby cyklistů změřilo své síly na trasách
dlouhých 250 km, 180 km a 110 km nejen se soupeři,
ale i s chvilkovou nepřízní počasí. Ta peloton zasáhla
v Krušných horách. Cyklisté v krátkých trikotech museli předvést svou pevnou vůli při průtrži mračen, kdy je
skrápěly proudy vody i krup a teplota vzduchu nenadále klesla až na 12°C. Naštěstí se brzy vyčasilo a oteplilo, Dlouhá trasa – 249 km
a tak než dosáhli cíle, měli opět sucho v tretrách a úsměv 1. HESS Tobias /GER/ - Petz Racing – 7:30:03,1 hod.
na rtech.
2. HRADECKÝ Jaroslav /CZE/ – SportRaces – Isaac Team –
7:32:33,8 hod.

KRUŠNOTON se s přibývajícími ročníky stává 3. KOŠ Michal /CZE/ – AC Sparta Praha cycling – 7:36:31,1 hod.
mimořádným svátkem nejen pro domácí, ale stále (Celkem 202 účastníků)
více též pro zahraniční hobby jezdce. Organizátorům
se v Teplicích podařilo vytvořit závod, který
v mnohém předčí vyhlášené zahraniční maratony. Organizace závodu, zabezpečení křižovatek
na trasách, její značení, občerstvovací stanice - to
vše je zajišťováno více než čtyřmi stovkami dobrovolníků, kteří za triko s logem závodu, svačinu
a plechovku Birellu, stráví s úsměvem na rtech
a s dobrou náladou svou volnou sobotu podporou
a popoháněním závodníků do cíle. Každý jeden z nich
tak vytváří unikátní pozitivní atmosféru závodu, který si cyklisté zamilovali. Dle mnohých zúčastněných
nemá KRUŠNOTON v Evropě konkurenci. Pozitivní
reakce přichází po závodě organizátorům ze všech koutů Evropy.
Do 9. ročníku KRUŠNOTONu se zaregistrovalo 1232
cyklistů z 16 zemí. 1093 jich splnilo registrační kritéria. Na start závodu se nakonec postavilo 1002 závodníků, v cíli jich bylo v časovém limitu hodnoceno 951.
Čtyřicet procent účastníků bylo ze zahraničí, převážná
většina ze sousedního Německa. Vítězem se stal každý,
kdo dorazil do cíle. Ti nejzdatnější jsou uvedeni na této
straně.

KRUŠNOTON 2018 je úspěšně za námi, příští jubilejní 10. ročník se uskuteční v Teplicích dne 10. srpna 2019.

FOTBALISTÉ
BILANCUJÍ SEZÓNU
Sezóna 2017/2018 byla pro klub, zejména v mládežnické kopané, úspěšná. Družstvo mladších žáků skončilo
v okresním přeboru na krásném druhém místě s celkovým
počtem 63 bodů ze 27 odehraných utkáních, s aktivním skóre
144 vstřelených branek a 44
obdržených.

kabin. Zajímavostí u dospělých do
nové sezóny je, že se jedná o sloučení teplického okresu s mosteckým
a tato skupina je rozdělena na skupinu A a skupinu B. Nově tedy chlapi zavítají například na hřiště TJ
Sokol Bečov, FK Havraň, TJ Kopisty
a další. Mužstvo dospělých nadále
v sezóně povede dvojice: trenér
Jaroslav Karásek společně s prezidenCelá tato úspěšná sezóna byla završe- tem klubu Radkem Bučinou.
na předáním medailí a poháru za druhé místo z rukou předsedy STK OFS Starší žáci jsou přihlášeni do souTeplice Jana Smrže a za asistence sta- těže mosteckého okresu, a to proto,
rostky obce Jany Syslové. Předseda že teplická část nemá dostatek oddíSmrž se slavnostního předání zúčast- lů pro jednotlivou soutěž a je spojenil i z důvodu osobního předání oce- na s Ústím nad Labem. Čeká nás tedy
nění za celoživotní přínos fotbalu poznávací soutěž, kde budeme bojovat
v podobě vzpomínkové plakety panu o každý bod a hlavně si chceme užít
Josefu Komárkovi.
radost ze hry.
Koncem srpna začala podzimní část sezóny 2018/2019, do které Fotbalový klub Hrobčice přihlásil rekordní počet mužstev. Jedná se
o kategorie dospělých, starších žáků,
mladších žáků a premiérově mužstvo
mladší přípravky.
Ještě před začátkem sezóny jsme vycestovali s mládežnickým mužstvem
na soustředění do kempu v obci
Opárno. Toto soustředění se uskutečnilo od pondělí do pátku, kde kluci natrénovali několik hodin fotbalu, najeli spoustu kilometrů na kole
a také poznali potřebnou tréninkovou
dřinu v podobě kopcovitých výběhů
v Opárenském údolí. Tímto bych chtěl
poděkovat vedení FK Malé Žernoseky
za výbornou spolupráci, zapůjčení
hřiště a poskytnutí zázemí v podobě

Mladší žáci již odehráli jedno soutěžní utkání v okresním přeboru na
Teplicku, kde zvítězili na hřišti FK
Duchcov 3:1. Obě tato mužstva fungují pod vedením trenérů Tomana
a Štembery.
Mladší přípravce se věnují Jaroslav
Komárek
společně
s
kolegou
Nedbálkem a oba čeká společně s nejmenšími fotbalisty sezóna, kde kluci již navléknou dresy a vydají se po
okrese k satelitním turnajům. Budou
poznávat krásu fotbalu a radost z každého vstřeleného gólu.
Závěrem bych chtěl opět poděkovat
Obecnímu úřadu Hrobčice za podporu místního fotbalu, vzájemnou spolupráci a výstavbu nových střídaček.

Jaromír Toman

EMERITNÍ PŘEDSEDA
HROBČICKÉHO FOTBALU
BYL OCENĚN

Emeritní předseda hrobčického fotbalu Josef Komárek převzal z rukou předsedy OFS Jana
Smrže ocenění za celoživotní
přínos fotbalu v podobě vzpomínkové plakety. Za jeho práci
mu poděkovala starostka obce
Jana Syslová a předseda FK
Hrobčice Radek Bučina.

MALÍ HROBČIČTÍ
FOTBALISTÉ ZÍSKALI
POHÁR

Družstvo mladších žáků skončilo v Okresním přeboru na druhém místě - získali medaili a pohár. Ocenění jim osobně předal předseda STK OFS Teplice
Jan Smrž a starostka obce Jana
Syslová.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
SčVAK, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Teplice, Přítkovská 1689, 415 01
info@scvak.cz
840 111 111, 726 828 282

ČEZ Prodej, s. r. o.

Duhová 425/1, 140 53 Praha 4
cez@cez.cz
840 840 840

RWE, Severočeská plynárenská
Klíšská 940/96, 401 17 Ústí n. L.
Info@rwe.cz
840 113 355

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
Dispečink Želénky
417 532 235

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
Dispečink Louny
Zimní údržba komunikace
Č. Újezd - Hetov
dispecink.ln@susuk.cz
415 652 005

Městská policie Bílina

Želivského 50/1, 41801 Bílina
mpbilina@bilina.cz
417 810 999

Policie České republiky
Obvodní oddělení Bílina
Studentská 874, 418 23 Bílina
tpoopbili@mvcr.cz
417 823 333, 974 440 200

Požární stanice Bílina

Kapitána Jaroše 687, 418 01 Bílina
psbilina@hasici-teplice.cz
950 442 011

Partner České pošty
Hrobčice 41, PSČ 417 57
posta@hrobcice.cz
417 538 303

Obecní úřad:

Hrobčice č. p. 41, PSČ 417 57
Telefon: 417 828 015
Fax: 417 82 8015
SMS oznámení: 725 141 403
e-maily:
podatelna@hrobcice.cz
starostka@hrobcice.cz
mistostarosta@hrobcice.cz
uctarna@hrobcice.cz
zpravodaj@hrobcice.cz

Úřední dny: pondělí, středa
7.00 - 11.00 12.00 - 17.00
SMS INFOKANÁL OBCE HROBČICE Obec Hrobčice Vám tímto nabízí jednoduchý
a pohodlný způsob získávání důležitých
informací o dění v obci. Ve snaze zajistit
dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz
SMS Infokanálu obce, který umožňuje zasílání
důležitých informací na zaregistrovaná čísla
Vašich mobilních telefonů v krátkých textových
zprávách SMS. Více informací o registraci
naleznete na webových stránkách obce –
www.hrobcice.cz

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:

HASIČI - 150
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - 155
POLICIE ČR - 158
MĚSTSKÁ POLICIE - 417 810 999
JENDOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO - 112

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ

Podzimní setkání rodáků - program:

Pátek 28. září
14.00 h. – Zahájení akce na Obecním úřadě v Hrobčicích; vystoupení dětí
z mateřské školy, přivítání starostkou obce
18.00 h. – Vernisáž výstavy 110 let od položení základního kamene
Bílinské radnice v infocentru v Bílině
Sobota 29. září
10.00 h – kostel Hrobčice - výstava: „Spolek Omnium na Bílinsku.
Hrobčice – Chouč – Bílina“. Prezentace prvních záchranných prací
v průběhu workcampu
15.30 h. – Pietní akt u Kříže úcty obětem světových válek, položení kytic
16.00 h. – Kostel Mrzlice – výstava společné realizace plastik umělců Karla Kaliby, Václava Vlčka, floristek Zahradnictví Dvořák a syn,
spisovatelky Radky Zadinové a žáků ZUŠ Mostu. Expozice fotografií České středohoří Zdeňka Sziplera, hudební doprovod Jakub Kubík
a Mgr. Kateřina Kalibová.
17.50 h. – položení kytice u hrobu bývalé starostky Hrobčic Boženy
Zemanové
18.00 h. - Křest knihy HROBČICKO - Koncert v kostele v Hrobčicích
(Spolek Omnium Praha), Písně lásky a oddanosti, duchovní a světské středověké písně za doprovodu středověké harfy a houslí. V podání Nancy
Thym & Thilo Viehrig
Neděle 30. září
11.30 h. – Bohoslužba v kostele sv. Prokopa v Mukově

Říjen

25. 10. 2018 – 17.00 h. - Slavnost k výročí 100 let republiky, Hrobčice
- náves
31. 10. 2018 – 16.30 h. Halloween - v areálu MŠ Hrobčice

Listopad

4. 11. 2018 – Zájezd do Prahy na koncert „Daniel Landa 50“
– odjezd v 17 h. z Hrobčic
29.11. 2018 - 17 h. - 8. ročník Rozsvícení vánočního stromu na návsi
v Hrobčicích
30.11. 2018 –16 h. - Rozsvícení Vánočního stromu a adventní koncert
v kostele sv. Vavřince v Mirošovicích

Prosinec

1. 12. 2018 – 17 h. Mukov - adventní koncert sboru In flagranti v kostele
8. 12. 2018 – 16 h. Mrzlice - adventní koncert dětiček z MŠ Hrobčice
v kostele sv. Jakuba Většího v Mrzlicích
10. 12. 2018 – 17 h. - Mikulášská besídka v zasedací místnosti Obecního
úřadu Hrobčice
12. 12. 2018 - Vánoční dílny v zasedací místnosti Obecního úřadu
Hrobčice
24. 12. 2018 – 22 h. - Půlnoční mše svatá v kostele sv. Prokopa
v Mukově
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