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ŽÁDEJTE DOTACE NA DOMOVNÍ
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

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 (Hrobčice, Mirošovice).

VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Z rozhodnutí prezidenta republiky se ve dnech
24. a 25. května uskuteční volby do Evropského parlamentu. V první den voleb – v pátek 24. 5. 2019 – proběhne hlasování od 14.00 do 22.00 hodin, druhý den
voleb – v sobotu 25. 5. 2019 – se bude hlasovat od
8.00 do 14.00 hodin. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad
(a v den voleb okrskovou volební komisi) o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena.
Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou
můžete zasílat na
e-mail: zpravodaj@hrobcice.cz
nebo na tel.: 417 828 015
(jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu,
telefonní kontakt na voliče).

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ve dnech 6. 5. 2019 od 13.00 do 16.00 hodin
a 7. 5. 2019 od 9.00 do 12.00 hodin se v Mateřské škole Hrobčice, příspěvková organizace, uskuteční zápis
dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020.

S sebou nezapomeňte:
Občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte, kterou si stáhnete na www.mshrobcice.cz nebo obdržíte a vyplníte
na místě.

Úvodník
starostky
Vážení a milí spoluobčané,

dostává se Vám do rukou další Hrobčický zpravodaj. Věřím, že se
z jeho stránek dozvíte to, co Vás nejvíce zajímá. Velká část vydání je opět věnována odpadním vodám z domácností. Bylo by žádoucí, aby i ti, co stále používají staré septiky, používali ekologické čisticí prostředky. Ekoprostředky zakoupíte ve všech supermarketech
a jsou již cenou i kvalitou srovnatelné s běžně používanými agresivními prostředky. Nově pro Vás budeme ekologicky vyrobené a k přírodě šetrné čisticí prostředky prodávat i v přízemí Obecního úřadu
v Hrobčicích. Čisticí prostředky jsou vyráběny v našem kraji – ve
Rtyni nad Bílinou, ryze českou firmou MISSIVA, spol. s r.o.
Těší mne, že letos zřejmě začneme s rekonstrukcí hlavní budovy bývalé tvrze v Hrobčicích č. p. 29. Náš projekt byl vybrán z náhradních
projektů a podpořen částkou 17 milionů korun z celkově potřebných
35 milionů. Vyšší dotaci se nám již zřejmě získat nepodaří, a proto
zastupitelé s realizací projektu souhlasili. Projekt je pro Hrobčicko
velmi zásadní, jeden z nejstarších a nejcennějších objektů bude po letité devastaci zachráněn před totální zkázou. Zahájení dokonce symbolicky vychází na krásné výročí 440 let vzniku této renesanční tvrze. Usuzujeme tak z letopočtu 1579 původně umístěného na – dnes
již neexistující – renesanční bráně zdobené vlaštovčími ocasy a erby
Rausendorfů. Držte nám pěsti, ať vše dobře dopadne!
Krásné jarní dny plné slunce a vše jen dobré přeje
Vaše Jana Syslová,
starostka obce

Hospodářský výsledek obce
(rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji)………………......2.117.315 Kč
Plnění rozpočtu:
Celkové příjmy:…………………………………………..31.850.911 Kč
Celkové výdaje:………………………………………….35.693.909 Kč
Financování z úspory roku 2017…………………….......-3.842.998 Kč

Červený Újezd - Dřínek - Chouč - Hetov - Hrobčice - Mirošovice - Mrzlice - Mukov - Kučlín - Razice
Radovesice - Tvrdín
www.facebook.com/obec.hrobcice | www.hrobcice.cz

RADNICE
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VÝZVA MAJITELŮM
HROBOVÝCH MÍST

V minulých číslech Hrobčického zpravodaje jsme vás informovali o tom,
že obec převzala do vlastnictví hřbitovy v Hrobčicích, Chouči, Mukově
a v Mrzlicích. Nyní obec připravuje plnohodnotnou evidenci hrobových
míst se všemi potřebnými náležitostmi, která doposud nebyla žádná.
V návaznosti na výše uvedené tedy vyzýváme majitele, případně dědice hrobových míst na hřbitově v Hrobčicích,
v Chouči, v Mukově a v Mrzlicích,
aby se přihlásili na Obecním úřadě
v Hrobčicích s informací o vlastnictví
daného hrobového místa.

VÝHERCI VÁNOČNÍ SOUTĚŽE
Rada obce Hrobčice letos opět udělila
ceny v soutěži o nejkrásnější vánoční výzdobu v roce 2018. Z každé obecní části
byly nominovány vždy 3 nejlépe vyzdobené domy. Z nominací vzešel z každé
z devíti obcí jeden vítěz, který získal poukaz v hodnotě 500 korun.
Seznam výherců:
Hrobčice, č. p. 11
• manželé Losovi
Chouč, č. p. 16
• pan Ladislav Stařeček
Kučlín, č. p. 10
• manželé Wildumetzovi
a manželé Schmidtovi
Mrzlice, č. p. 26
• manželé Štěpánkovi
Razice, č. p. 93
• manželé Žejdlíkovi
Mukov, č. p. 17
• manželé Wolfovi
Mirošovice, č. p. 29
• pan Roman Buzi
Tvrdín, č. p. 11
• manželé Zahrádkovi
Červený Újezd, č. p. 7
• manželé Gabrielovi

Hasiči se zdokonalují

Dobrovolní hasiči v Hrobčicích rozšiřují svou akceschopnost pro plnění úkolů.
V září loňského roku vybraní členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Hrobčice absolvovali kurz strojníků, ve kterém byli poučeni
o používání požární techniky a jejího vybavení. Dalším z bodů kurzu
bylo i praktické cvičení ve vyproštění zraněné osoby z havarovaného automobilu či přednáška zdravovědy od příslušníka leteckých záchranářů
v Ústí nad Labem.
Další důležitou událostí pro naše hasiče bylo provedení revize a zaškolení všech členů jednotky pro obsluhu naší požární plošiny TATRA 148 PP-27,
která již v Hrobčicích zasahovala při likvidaci sršňů, vos nebo také odstraňovala zvětralé zdivo padající na autobusovou zastávku, kde byli
v ohrožení občané.
Hasiči se také podílejí na kulturních akcích. Zúčastnili se akce v Razicích
na rozloučení s létem a drakiády, kde především děti ocenily možnost
prohlídky hasičské techniky nebo si mohly zastříkat z vodního děla na
požární stříkačce TATRA 815 CAS 32 8200/800 S3R. V současné době
je toto vozidlo v opravě, dostalo novou spojku a prochází rekonstrukcí
úložných prostorů pro vybavení a již brzy bude připraveno k výjezdu.

Výsledky voleb do
zastupitelstva obce Hrobčice

Ve volbách do zastupitelstva obce Hrobčice, okres Teplice, konaných ve
dnech 5. a 6. října 2018, byly podle zápisů převzatých od okrskové volební
komise zjištěny tyto výsledky voleb v obci:
Počet volených zastupitelů: 15
Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k 5% hranici a seznam
volebních stran, které jí vyhověly, v procentech:
Volební strana č. 1
Komunistická strana Čech a Moravy

16,57 % hlasů 2 mandáty

Volební strana č. 2
Za obce krásnější

55,60 % hlasů 9 mandátů

Volební strana č. 3
Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)

12,99 % hlasů 2 mandáty

Volební strana č. 4
ANO 2011				

14,81 % hlasů 2 mandáty

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva podle počtu hlasů:
1. Jana Syslová			
2. Petr Zeman				
3. Ing. Jana Biedermannová		
4. MUDr. Jaromír Klimecký		
5. Miloslav Pilný			
6. Karel Šiling				
7. Jiří Reich					
8. Liliana Oreničová			
9. Milan Vladař			
10. Pavlína Richterová
11. Mgr. Karolína Wankovská, DiS.
12. Robert Schuran		
13. David Kaplan		
14. Ing. Jiří Švejnoha		
15. Martin Poch		

323 hlasů
271 hlasů
254 hlasů
231 hlasů
230 hlasů
217 hlasů
214 hlasů
209 hlasů
202 hlasů
96 hlasů
90 hlasů
83 hlasů
83 hlasů
79 hlasů
68 hlasů

V lednu tohoto roku podal Ing. Jiří Švejnoha rezignaci na mandát člena
zastupitelstva obce. Jeho náhradníkem je Miroslav Prchal, který funkci
člena zastupitelstva přijal a na zasedání Zastupitelstva obce Hrobčice dne
24. ledna složil slib, který je podmínkou pro vykonávání funkce zastupitele.
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AKTUALITY

DOBROVOLNÁ
DRAŽBA BYTU

Při schvalování záměru prodeje bytové jednotky č. 88/7 v obci
Hrobčice zastupitelé rozhodli, že prodej bude proveden formou přímé dražby. Předmětem
dražby tedy bude bytová jednotka č. 88/7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím a lodžií, o celkové výměře 77,30 m² umístěné
v 1. nadzemním podlaží domu
vlevo od vstupu do domu v bytovém domě č. p. 84, 88 v obci
Hrobčice.
Druh
místnosti
Pokoj
Pokoj
Kuchyně
Šatna
Předsíň
Chodba
koupelna
WC
sklepy označené S7
celkem
lodžie

Podlahová
plocha (m²)
18,40
16,40
16,60
2,00
6,10
5,60
3,60
1,90
6,70
77,30
3,70 (nezapočítává se)

Nejnižší podání bylo stanoveno znaleckým posudkem ve výši
350.000 Kč. Výše minimálního příhozu činí 10.000 Kč. Termín konání
dražby byl stanoven na 22. 5. 2019
v 15.00 hodin v zasedací místnosti
v přízemí budovy Obecního úřadu
Hrobčice.
Bližší informace budou vyvěšeny na úřední desce a elektronické
úřední desce, popř. volejte na telefonní číslo 417 828 015.

ZPRAVODAJSTVÍ
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Kanalizace Mirošovice
a co do ní nepatří!
V současné době začalo v Mirošovicích docházet k častému ucpávání kanalizace, a to zejména tuky. Kanalizace
je vyústěna do kořenové čistírny odpadních vod (KČOV)
a pro dobré fungování je nezbytné, aby v odpadních vodách
nebyly obsaženy žádné tuky a aby se důsledně používalo ekologických čisticích prostředků. Ekologické čisticí prostředky jsou již cenou i kvalitou srovnatelné a dostupné jako
běžná, agresivní chemie.
Obec Mirošovice je druhou obcí z našich devíti, která má to štěstí a povedlo se zde vybudovat oddílný kanalizační řád na odpadní
vody zakončený kořenovou čistírnou. Realizace nebyla jednoduchá
a stála nás nejen mnoho sil, ale zejména finančních prostředků.
Výstavba probíhala postupně již od roku 2008 do dnešních dnů.
Prostředky vybrané na stočném bohužel nepokryjí ani režijní provoz.
Pořizovací hodnota KČOV je ve výši 2 472 048,47 Kč, kdy roční odpisy jsou ve výši 61 812 Kč a pořizovací hodnota kanalizační stoky činí 12 676 825 Kč, kdy roční odpisy jsou ve výši
140 724 Kč. Předpokládaná výše ročních nákladů činí
260 000 Kč.
Příjem za výběr stočného: 163 048 Kč

Svoz velkoobjemového
odpadu

Kontejnery budou přistaveny dle stanoveného harmonogramu:
Červený Újezd, Mukov, Mrzlice

21. 6. 2019 až 26. 6. 2019

Chouč, Mirošovice, Tvrdín

28. 6. 2019 až 3. 7. 2019

Razice, Kučlín, Hrobčice		

4. 7. 2018 až 9. 7. 2019

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.

Co do kanalizace nepatří:
• jedlé tuky – oleje
• biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů
• veškeré hygienické potřeby
• chemikálie a další nebezpečné látky, motorové oleje,
ropné látky – uhlovodíky a jejich směsi
• léky
• jedy a jiné látky škodlivé zdraví
• žíraviny
• silážní šťávy
• průmyslová a statková hnojiva a jejich složky
• přípravky na hubení škůdců a ochranu rostlin
• posypové soli
• vody z chovu hospodářských zvířat
Do kanalizace nepatří zbytky potravin, které způsobují zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na
které se vážou zejména tuky, což má za následek ucpávání kanalizace, s čímž nyní bojujeme.
Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby
jako například dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čisticí
textilní materiály. V nich jsou vyztužené vrstvy tvořené plastovými fóliemi. Plastové části těchto potřeb ve
vodě, na rozdíl od toaletního papíru, nepodléhají rozkladu a dokáží zanést kanalizaci.
Provoz čistírny odpadních vod výrazně komplikuje řada chemických a nebezpečných látek, z nichž
některé jsou vysoce jedovaté a mají výrazný negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních vod.
Jedná se o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky,
oleje. I relativně malé množství těchto látek může čistírnu zcela zlikvidovat.
Rovněž škodí užívání nešetrných čisticích, pracích
a dezinfekčních prostředků. Je nutné používat šetrné
a biologicky snadno odbouratelné čisticí prostředky.
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ODPADY

Kam tedy s odpadem?
K likvidaci zbytků potravin využijeme kontejnerů na bioodpad
a k likvidaci hygienických potřeb použijeme kontejnery na tříděný odpad nebo běžnou popelnici na směsný odpad.
Tuky z domácností, tedy veškeré jedlé oleje, po jejich vychlazení slijeme do PET lahví a vložíme je do popelnice
červené barvy, nově umístěné v kontejnerovém hnízdě
v obci Mirošovice.
K likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, louhů, barev a motorového oleje využijeme svozu nebezpečného odpadu, který probíhá
2krát ročně (vždy na jaře a na podzim).
Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde
je vhodíme do nádob k tomu určených nebo opět využijeme svozu nebezpečného odpadu, který probíhá 2krát ročně
(vždy na jaře a na podzim).

Pro dobré fungování kanalizace a kořenové čistírny odpadních vod je nezbytné používání ekologických čisticích prostředků. Prosíme o důsledné dodržování tohoto pravidla.
Stejně důležité je nevylévat oleje a tuky ze smažení do odpadu.
Ekoprostředky zakoupíte ve všech větších prodejnách a supermarketech. Nesou označení EKO. Zajistili jsme pro vás prodej
ekologických čistících prostředků přímo v Hrobčicích na poště.
Jedná se o super koncentrované ekologicky vyrobené čistící
prostředky od ryze české firmy MISSIVA, spol. s r.o., která
je navíc z našeho kraje ze Rtyně nad Bílinou. Firma se zabývá výrobou mycích, čistících a pracích produktů. Produkty
jsou vyráběny z obnovitelných zdrojů, v super koncentrované podobě s ohledem na životní prostředí (z jednoho balení 0,5 litru se vodou naředí jedenáct 0,5litrových balení
funkčního výrobku). Těmito úsporami vzniká vysoká kvalita produktů za velmi příznivou cenu. Tyto prostředky jsou
navíc vhodné i pro septiky s přepadem.

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu se na Hrobčicku uskuteční v sobotu 22. 6. 2019 dle stanoveného harmonogramu:
Kučlín – náves, stanoviště nádob na tříděný odpad:		
Razice – na návsi, asfaltová plocha nad dětským hřištěm:
Hrobčice – betonový plac u fotbalového hřiště			
Chouč – náves, stanoviště nádob na tříděný odpad			
Mirošovice – náves, stanoviště nádob na tříděný odpad		
Tvrdín – na návsi, stanoviště nádob na tříděný odpad		
Mrzlice – u zastávky, stanoviště nádob na tříděný odpad		
Mukov – prostor u dětského hřiště, betonový plac			
Červený Újezd u Mukova – pod autobusovou zastávkou 		

8.00–8.10
8.20–8.30
8.40–8.50
9.00–9.10
9.20–9.30
9.40–9.50
10.00–10.10
10.20–10.35
10.45–11.00

Přijímány budou následující druhy odpadů – léky, masti, roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy baterií,
olejové filtry, domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, vyřazené zařízení, pneumatiky
z osobních vozů a kovy.

PROJEKTY
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Realizované projekty
Přechod pro pěší v obci Mirošovice: Výstavba přechodu probíhala od září 2018. V rámci stavby byly upraveny stávající plochy, došlo k posunutí zastávek do nové polohy – bezpečnější, s možností výstupu a nástupu cestujících z plnohodnotného nástupiště. Nyní je k dispozici i pěší propojení po chodníku do obce. Byl vybudován záliv pro autobus
– protilehlá zastávka zůstala v průběžném pruhu. Přechod
pro pěší se nachází v blízkosti křižovatky, je nasvícený.
V rámci stavebních prací bylo provedeno také odvodnění, terénní úpravy okolí a osazení svodidel a zábradlí. V současné
době již probíhá kolaudace stavby. Na výstavbu přechodu pro
pěší obec získala dotaci od krajského úřadu z Fondu Ústeckého
kraje. Zhotovitelem stavby byla společnost Mamelom, s. r. o.
Celkové náklady: 999.292 Kč bez DPH.
Splašková oddílná kanalizace
Mirošovice – stoka B: Hotová je
již také realizace poslední části kanalizace v Mirošovicích. Jedná se
o výstavbu kanalizační stoky B,
jež nyní rozšiřuje stávající oddílnou
splaškovou kanalizaci v obci. Stoka
B byla navržena v délce 89 metrů.
Zhotovitelem stavby byla společnost
Telkont, s. r. o. Celkové náklady:
1.157.309 Kč bez DPH.
Nový prvek na mýtince fantazie
v Hrobčicích: Na oblíbenou mýtinku
fantazie, která se nachází na naučné
stezce skřítka Hrobčíka v Hrobčicích,
přibyl další herní prvek. Jedná se
o houpačku, která je umístěna v dolní
části mýtinky pod horskou skluzavkou.
Naučná stezka a mýtinka byly hojně navštěvovány i v zimním období. Celkové
náklady činí 100.100 Kč bez DPH.

Obnova krytu místní komunikace –
Hrobčice u bytových domů: 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.
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.
Vybudovány byly nové tůně přírodního vzezření na vlhkém podmáčeném území z programu OPŽP –
Evropské dotace pro ochranu přírody v obcích Červený Újezd, Mukov
a Tvrdín. Dotace Ministerstva životního prostředí je stoprocentní. 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.
V rámci uložení el. sítě ČEZ Distribuce do země proběhla rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení v obci Kučlín
na nová LED svítidla.
Jednotka hasičů dostala první vozidlo. Hasičskou cisternu Tatra 815,
která byla koupena od obce Braňany.
Profesionální hasiči z Teplic obci věnovali požární výškovou techniku
PP 27-2/SD na krásném retropodvozku
TATRA T 148 pro další využití v rámci
požární ochrany v okresu Teplice.
Provedena byla rekonstrukce střechy márnice v obci
Hrobčice, která je součástí hřbitovní zdi. Márnice bude přebudována na místo pro ukládání uren s epitafy.
Proběhla částečná rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Mukov.
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Právě probíhá:
V listopadu loňského roku také započaly práce na budoucí hasičské zbrojnici Jednotky sboru dobrovolných
hasičů (JSDH) Hrobčice. Jedná se o rekonstrukci střechy stodoly, která bude sloužit jako hasičárna a zázemí budoucího sběrného dvora. Krov budovy stodoly
byl v havarijním stavu. Degradované části jsou postupně
vyměňovány. Práce provádí firma Zdeněk Hönig tesařství-pokrývačství. Celkové náklady na rekonstrukci činí
1.810.249 Kč bez DPH a budou hrazeny z rozpočtu obce.
Současně probíhají i opravy části fasády stodoly, kterou provádí firma Umělecké štukatérství Karel Kaliba.
Celkové náklady činí 575.000 Kč bez DPH.

Generální opravou projdou také hasičské vozy.
Momentálně se dokončují opravy hasičské cisterny.

V Mirošovicích v současné
době Povodí Ohře, s. p., čistí koryto Lužického potoka. Většinu toků, které jsou
v havarijním stavu, převzalo v roce 2011 od Státní
zemědělské správy.
Dále probíhá údržba rozsáhlých pozemků v obci
Mirošovice. Jedná se o zanedbaný sad navazující na
novou kořenovou čistírnu odpadních vod. Pozemek byl
vyčištěn od náletových dřevin a odpadů. Kolem potoka
se nachází stromořadí z přerostlých topolů, které jsou
nebezpečné a v brzké době musí být také ošetřeny.

V budově, která slouží jako hasičárna, jsou již vybudována nová vrata. Jedná se o čtyři kusy nových
vrat. Dvoje hasičská vrata a zbylá vrata jsou pro účely uskladnění obecní techniky. Vrata vyrobila a dodala
společnost Vratmont, s. r. o.
Obnovou postupně prochází i rybník, který se nachází v areálu tvrze.

Starostka obce podala žádost o dotaci na demolici bytových domů v areálu zámku Mirošovice, které nemají památkovou ochranu. Budovy obec koupila v minulém roce od soukromé osoby. Území bude využito jako
multifunkční sportoviště a dětské hřiště.

PROJEKTY
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Projekty připravené
k realizaci

1. Obnova přístřešků v areálu tvrze Hrobčice č. p. 29
a vybudování zázemí pro sběrný dvůr.
2. Rekonstrukce ohradních zdí na hřbitově
v Hrobčicích a Chouči.
3. Obec Hrobčice dne 25. února 2019 obdržela vyjádření od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (program
IROP), že došlo k uvolnění finančních prostředků ve
výši 17 milionů korun a nabízí jej obci k realizaci projektu „Polyfunkční centrum Hrobčice v areálu tvrze
Hrobčice 29“.
Starostka vyjednala rozdělení projektu na dvě části SO 01
(stavební objekt 01) Hlavní budova č. p. 29 Hrobčice a SO
02 (stavební objekt 02) Výstavní prostory. Z IROP bude
v nejbližší době realizován objekt SO 01 Hlavní budova
a objekt SO 02 bude realizován z jiného programu. Sníží
se tak financování z 63.240.451,67 na zhruba 35 milionů
korun. A budou upraveny i termíny realizace:
Předpokládané zahájení realizace 1. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení realizace 30. 6.
2021
Zastupitelstvo obce takto navržený projekt s rozděleným financováním po jednotlivých budovách a s novými termíny realizace odsouhlasilo.
4. Žádost o dotaci na rekonstrukci bytového domu
č. p. 51 Hrobčice byla úspěšná. Ministerstvo pro
místní rozvoj podpořilo projekt ve výši 8.233.000
Kč. Realizaci však musíme posunout až na rok
2021 z důvodu prioritního projektu Rekonstrukce
areálu tvrze Hrobčice.
5. Zastupitelstvo obce neschválilo příjem dotace na akci
„MŠ Hrobčice – zájmové a neformální vzdělávání“,
jelikož obec získá dotaci ve výši pouze 3.800.000 Kč
namísto předpokládaných 90 % (7 milionů). Realizaci
projektu je tedy nutné odložit z důvodu prioritního
projektu Rekonstrukce areálu tvrze Hrobčice. Projekt
řešil rekonstrukci nevyužívaných prostor v podkroví
a sklepení mateřské školky. V rámci projektu měl být
vybudován výtah a vytvořeny dvě nové učebny a keramická dílna.
6. Projekt „Rekonstrukce chodníků II. etapa
v Hrobčicích“ byl podpořen dotací 2.700.000
Kč z programu IROP MAS Serviso. Projekt navazuje na první část, která zahrnovala chodníky
v majetku obce. Neopravené části byly bohužel
ve vlastnictví jiných osob. Po náročném vypořádání vlastnických vztahů jsme připravili projekt
a zažádali o stavební povolení.

Seznam podaných
žádostí o dotaci

1. Ministerstvo pro místní rozvoj, program
Revitalizace území, podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
Akce: „Rekonstrukce objektu č. p. 29 Hrobčice SO
02 – stavební objekt 02 jako kulturní centrum“.
2. Ministerstvo pro místní rozvoj program –
Revitalizace území, podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.
Akce „Demolice bytového domu č. p. 38 a č. p. 39
Mirošovice a revitalizace území pro volnočasové
aktivity občanů“.
3. Ministerstvo průmyslu a obchodu – program
Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů.
Akce: „Zámek Mirošovice – komunitní centrum“.
4. Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora rozvoje regionů 2019. Program – Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů.
Akce: „Oprava kaple na Králičím vrchu Mirošovice“.
5. Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora rozvoje regionů 2019. Program – Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku.
Akce: „Workout hřiště Hrobčice“.
6. Ministerstvo zemědělství – Program údržba
a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
Akce: „Oprava vstupní štítové branky hřbitova
v Chouči“.
7. Krajský úřad Ústeckého kraje – Program na
záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého
kraje pro rok 2019.
Akce: „Oprava drobných památek na Hrobčicku –
boží muka Hrobčice“.
8. Havarijní program Ministerstva kultury 2019 –
Akce: „Oprava ohradních zdí hřbitova v Hrobčicích“.
9. Ministerstvo životního prostředí – Státní fond
životního prostředí
Akce: „Vybudování sběrného dvora Hrobčice“.
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Dotace získané v roce 2018
Obec v roce 2018 získala dotace ve výši……………… 8.971.000 Kč
• Poskytovatel Krajský úřad (KÚ) Ústeckého kraje – dotace na správu – 268 tis. Kč
• Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – dotace na opravu komunikace Hrobčice bytovky – 945 tis. Kč
• Poskytovatel KÚ Ústeckého kraje – dotace na opravu komunikace Hrobčice bytovky – 308 tis. Kč
• Poskytovatel KÚ Ústeckého kraje – volby – 73 tis. Kč
• Poskytovatel KÚ Ústeckého kraje – příspěvek na hasiče – 100 tis. Kč
• Poskytovatel KÚ Ústeckého kraje – příspěvek na přechod pro pěší Mirošovice – 200 tis. Kč

•
•
•
•
•
•

Poskytovatel KÚ Ústeckého kraje – horská skluzavka Hrobčice, mýtinka fantazie – 50 tis. Kč
Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – dotace na pracovní místa VPP – 1.999 tis. Kč
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR – datace na obnovu historické kaple Razice – 174 tis. Kč
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR – dotace na opravu polních cest Mukov – 1.278 tis. Kč
Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí ČR – dotace na vybudování tůní Červený Újezd, Mukov,
Tvrdín – 282 tis. Kč
Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí ČR – dotace na vybudování kanalizace
Mirošovice – 3.294 tis. Kč

SPOLKY
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Biskup požehnal spolupráci
obce a spolku
Vedení obce Hrobčice spolu se zastoupením německých partnerů ze spolku Heimakreis Bilin se sídlem
v bavorském městě Gerolzhofen se začátkem ledna zúčastnilo audience u biskupa litoměřického Mons. Jana
Baxanta, který je velmi nakloněn našemu dílu, které se
týká záchrany sakrálních a historických památek, ale
i navazování a udržování přátelských vztahů s původními německými obyvateli severočeského regionu.

Velmi jej potěšilo oboustranné stanovisko a kladné
hodnocení vzájemných česko-německých vztahů a jejich spolehlivé fungování v projektové spolupráci, která letos vstoupila do dvanáctého roku svého trvání
a přinesla Hrobčicku již mnoho užitečného. Závěrem
Mons. Jan Baxant naší spolupráci požehnal.
Brigita Janovská,
koordinátorka česko-německých vztahů

Pan biskup se zájmem vyslechl informace o postupu
renovace kostelů a historických hřbitovů na Hrobčicku,
i ve spolupráci se spolkem Omnium Praha, ale i o záměrech, týkajících se zámku Mirošovice a tvrze Hrobčice
a jejich budoucím využití, k němuž se na žádost obce
přihlásila se svým sociálním programem mimo jiné
i Oblastní charita Most, jejímž je Biskupství litoměřické zřizovatelem.

ZVEME:
Workcamp Omnium – České středohoří:
Ve dnech 16.–18. května proběhne v kostele a na hřbitově
v Chouči a Hrobčicích workcamp dobrovolníků zaměřený na údržbu památek, především na obnovu hřbitova
u kostela sv. Kateřiny v obci Chouč, kostela sv. Havla
v obci Hrobčice a židovského hřbitova v Bílině.
Cílem není zajištění odborných prací nebo náročných
stavebních projektů, ale prostřednictvím spolupráce při
běžné údržbě památek a krajiny v rámci pracovní skupiny iniciovat vzájemné kontakty mezi účastníky.
Aktivity workcampů budou cíleny jak na práci a údržbu spojenou s konkrétní památkou, tak na poznání regionu, jeho
historie a současnosti. A samozřejmě na vzájemné poznání
účastníků. Díky partnerům projektu cyklu se předpokládá
účast dobrovolníků z České republiky a Německa.
Uvítáme každou pomoc.

Jakub Děd,
spolek Omnium

Enduro Hrobčice
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V průběhu roku 2018 jsme hodně diskutovali na téma založení Enduro klubu Hrobčice. Po pár diskuzích jsme se
rozhodli, že klub založíme a odjedeme sezónu pod hlavičkou Enduro Hrobčice.

a etnomuzikologii. Získala ocenění a granty za svůj výzkum
české harfy, sibiřské harfy a norské Krogharpe. Více než 20 let
žije v Německu, kde přenáší svůj rozsáhlý výzkum dějin harfy
do vzdělávacích a zábavných programů.

Místní klub se skládá z místních závodníků, kteří se už pár
let účastní závodů Mezinárodního mistrovství České republiky a přeboru České republiky v enduru a endurosprintu.
Do týmu Enduro Hrobčice se nám podařilo získat velmi
zkušeného jezdce a mistra světa v enduru Otakara Kotrbu.
V uplynulé sezóně se dvěma našim jezdcům podařilo získat
titul ve svých třídách. Prvním je Radek Bučina ml., který
získal titul v PČR v endurosprintu ve třídě E2.

Tvůrce nástrojů a hudebník Thilo Viehrig vystudoval houslovou a varhanní stavbu a restaurování nástrojů ve východním Německu. Více než 20 let pracoval jako restaurátor
historických nástrojů. Založil muzeum hudebních nástrojů
v Centru pro praktické ukázky v Michaelsteinu v Německu
a jeho kopie historických nástrojů je možné vidět v různých muzeích. Jako hudebník se specializuje na historické
zakřivené nástroje – rebek, lyru, barokní housle, organetto.
Nástroje, se kterými oba hudebníci vystupují, byly restaurovány v dílně Thila Viehriga.

Druhým jezdcem je Pavel Nusko, který získal titul v PČR
v endurosprintu ve třídě Veterán nad 50 let. V listopadu
se naši jezdci účastnili posledního závodu v Lokti, kde se
každý rok jezdí závod jako definitivní ukončení sezóny.
Poslední víkend v březnu nás čekalo soustředění v Jiníně.
Nová sezóna se rychle blíží, naši jezdci pilně trénují a těší
se na start závodů, kde se budou snažit obhájit tituly a získat další úspěchy. Je dost možné, že se jeden podnik pojede opět v Hrobčicích jako v dřívějších letech, ale stále je
dost otazníků.
Závěrem bych chtěl poděkovat obci Hrobčice za podporu
místního endura a vzájemnou spolupráci.
Radek Bučina ml.

Spolek Omnium, z. s

VÝSTAVA HROBČICE–CHOUČ–BÍLINA V ROCE
2018
V září byl poprvé veřejnosti zpřístupněn kostel sv. Havla. Pro návštěvníky byla připravena výstava o aktivitách spolku Omnium
na Hrobčicku. Na několika panelech byly ukázány staré fotografie kostela sv. Havla v Hrobčicích i v kostele sv. Kateřiny
v Chouči a Zvěstování Panny Marie v Bílině. Dobové fotografie
byly doplněny krátkým povídáním o historii všech tří objektů.
KONCERT ZÁŘÍ 2018
V rámci 11. podzimního setkání krajanů a přátel Hrobčicka proběhl večer v kostele koncert duchovních a světských středověkých písní za doprovodu rozmanitých středověkých hudebních
nástrojů a houslí s názvem Písně lásky a oddanosti.
Nancy Thym je mezinárodně uznávaná pro své programy, které kombinují harfu, písně a příběhy. Ve své rodné Kalifornii
studovala divadlo, tanec a archeologii a později folklór

MEZINÁRODNÍ ART FESTIVAL BÍLINÁLE
První ročník mezinárodního art festivalu Bílinále, projektu setkávání českých a německých umělců a umělkyň, formovaného snahou o oživení tří nevyužívaných a neudržovaných kostelů na Bílinsku, tedy v Hrobčicích, Chouči a Bílině.
První ročník nese název Nádech. Výdech / Breath in. Breath
out. Umělci budou tvořit své instalace na toto téma přímo
v kostelech.
Název je metaforou života, tedy i oživení. Současně implikuje
rytmický pohyb dýchání, pohyb nahoru a dolů, který můžeme
také asociovat s vrtkavým osudem kostelů a sakrálních památek obecně. Ze středobodu života určité komunity, z nejvyšších
sfér duchovních i uměleckých, upadly kostely do zapomenutí
a jejich výtvarné i architektonické hodnoty byly výrazně poničeny, někdy téměř zcela setřeny.
Vizuální umění a konkrétní umělecké intervence jsou možností, jak alespoň na krátkou dobu kostely oživit a učinit
z nich znovu místo setkávání. Místo, které žije a dýchá.
Zastoupení umělci a umělkyně se ve většině případů věnují
dlouhodobě reflexi sakrálních prostorů nebo s tímto specifickým formátem mají již určité zkušenosti. Intervence do takového prostoru není jednoduchá – umělci totiž vstupují do místa zatíženého mnoha významy obecnými i konkrétními (významy
a symbolika sakrálního prostoru, ikonografie a podobně) a musejí přesně zvažovat míru svého zásahu.
Právě kvůli této „významové zátěži“ budou práce pro Bílinále
akcentovat především rytmizaci prostoru, jeho (staro)nové členění prostřednictvím obecně platných prvků vizuálního umění,
jakými jsou barva, světlo, tvar.
Jakub Děd,
Spolek Omnium, z. s

DOTACE
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Ekologický program pro
poskytnutí dotací na podporu
výstavby domovních ČOV
Příjemce dotace
1. Obec Hrobčice poskytne dotaci na řešení individuálního čištění odpadních vod majitelům nemovitostí určených
k trvalému bydlení a rekreaci ve všech spádových obcích,
kde není nakládání s odpadními vodami řešeno jiným způsobem, tzn. vyjma obcí Hrobčice
a Mirošovice.
2. Dotaci lze poskytnout na každé číslo popisné/evidenční pouze jednou.
Podmínky pro přiznání dotace
1. Žadatel vyplní a doručí obci
žádost o poskytnutí dotace na
řešení individuálního čištění
odpadních vod.
2. Žadatel nesmí mít vůči obci jakékoli závazky.
3. Žadatel předloží projektovou dokumentaci a stavební
povolení.
4. Pořízená technologie a její provoz musí být v souladu s platnou legislativou. Pořízená
DČOV musí mít označení CE
a kapacitu do 50 EO, což bude
doloženo kolaudačním rozhodnutím příslušného stavebního
a vodoprávního úřadu.
5. Žadatel uzavře smlouvu s obcí
Hrobčice o poskytnutí dotace
po splnění všech výše uvedených podmínek se závazkem,
že pořízená technologie, na níž
dotaci čerpal, zůstane součástí nemovitosti minimálně po
dobu 5 let.
6. Žadatel splní všechny výše
uvedené náležitosti nejpozději do 20 měsíců od vyhlášení
Programu.

Dotace na domovní čistírny
odpadních vod

Jak jsme vás již informovali v minulých číslech Hrobčického zpravodaje, obci se naskytla možnost získání finančních prostředků na domovní čistírny odpadních vod (DČOV) pro své občany. Konkrétně se jedná
o dotaci na ekologické účely, kterou svým akcionářům-obcím poskytuje
SVS, a. s. Stejně jako u každé takové podpory je i zde nutno dostát určitým podmínkám, za jakých je možno finanční dar čerpat.
Společnost SVS poskytne obci finanční dar ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů na řešení individuálního čištění odpadních vod, maximálně
však do výše 40 tisíc korun na jednu nemovitost. Dar bude poskytnut nikoli
majiteli nemovitosti, ale obci. Zastupitelé tedy schválili dotační program pro
vlastníky nemovitostí. Obec se navíc bude podílet také 50ti procenty, tedy
druhou polovinou částky potřebné k vybudování DČOV.
Z programu nebudou hrazeny náklady na pořízení projektové dokumentace,
inženýrskou činnost a související poplatky. Pro žadatele to tedy znamená,
že tyto náklady ponese jako svou spoluúčast na projektu. Vše ostatní, jako
jsou výkopové práce, pořízení samotné technologie a její uvedení do provozu, bude majitelům nemovitosti na základě předložených faktur proplaceno
obcí Hrobčice v plné výši, maximálně však 80 tisíc korun na objekt. Obci
bude potom polovina těchto výdajů poskytnuta jako dar společností SVS.

Proč si pořídit domovní
čistírnu odpadních vod?

Nezávadná likvidace odpadní vody je povinností každého vlastníka nemovitosti, v níž odpadní vody vznikají. Běžná česká domácnost každý
den vyprodukuje několik stovek litrů odpadní vody. Jen si zkusme uvědomit, kolikrát denně otočíme kohoutkem, abychom si opláchli ruce, kolikrát spláchneme WC nebo jak dlouho se večer sprchujeme. U novostaveb je řešení nakládání s odpadními vodami už součástí projektu.
V místech nebo v obcích, kde není kanalizace, je nutné sáhnout po individuálním řešení – pomocí domovní ČOV. Bez tohoto zařízení by stavba nebyla
v žádném případě zkolaudována.
Jak je tomu ale u staveb, které jsou již léta užívány a nakládání s odpadní vodou nebývá zcela v souladu s platnými předpisy?
Jistě je lepší tento problém řešit ještě dříve, než na dveře zaklepe úředník
a za špatné nakládání s odpadní vodou vyměří nemalou pokutu, kromě které
bude vyžadovat nápravu nevyhovujícího stavu.
Moderní ČOV jsou téměř bezúdržbové a mají nízké provozní náklady. Vodu
z nich je možné využívat na vlastním pozemku například na zalévání okrasných rostlin na zahradě.

Jaká ČOV je vhodná
pro můj objekt?

V žádném případě nedoporučujeme pouštět se do nákupu
ČOV sami. V současné době je na trhu spousta firem, které se danou problematikou zabývají. Součástí služeb některých z nich je také zajištění projektanta, který přesně podle způsobu využití nemovitosti, počtu obyvatel a způsobu
vypouštění vyčištěné vody určí, jaký typ ČOV je pro daný
objekt přesně vhodný. Specializovaná firma může dále pomoci s vyřízením potřebných povolení a samozřejmostí je
také uvedení zařízení do provozu, následný záruční i pozáruční servis. Domovní ČOV může být každému zákazníkovi zkrátka „ušita přesně na míru“ dle konkrétních potřeb
a požadavků.
Pokud mám již projektovou dokumentaci a vybraný konkrétní výrobek, je třeba povolit stavbu vlastní ČOV. Toto lze
provést dvěma způsoby:
a) Klasickým vodoprávním řízením: Je vydáno povolení
k vypouštění odpadních vod s platností na časově omezenou
dobu, nejdéle však 10 let. V tomto povolení je udána provozovateli povinnost provádění rozborů odpadních vod z domovní ČOV. Četnost rozborů je určena vodoprávním úřadem v rozmezí 2–4 vzorků ročně. Klasické vodoprávní řízení vyřizuje vodoprávní úřad, odbor životního prostředí, po
předložení projektové dokumentace. Po uplynutí lhůty platnosti povolení k vypouštění (max. 10 let) může být podmínkou vydání nového povolení, v návaznosti na aktuální legislativu, i sledování a deklarování nových prvků nebo přísnějších limitů. Z těchto důvodů je výhodnější žádat o povolení
tzv. zvláštním režimem, tedy ohláškou dle § 15a.
b) Zvláštním režimem povolení dle § 15a (tzv. ohláškou):
Touto cestou je možné povolit čistírny odpadních vod, které mají účinnost ověřenou zkušebnou a notifikovanou osobou jim byl vystaven Protokol o počáteční zkoušce typu
s minimální procentuální účinností čištění a maximálními hodnotami koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod, splňující platná nařízení vlády.
Výhodou povolení v tomto režimu je vydání povolení k vypouštění na dobu časově neomezenou. Není nutno deklarovat rozbory odpadních vod, provádí se technická revize
osobou pověřenou Ministerstvem životního prostředí v četnosti 1krát za dva roky. Ohlášku vyřizuje vodoprávní úřad
(odbor životního prostředí), který funguje v této záležitosti
s přenesenou působností jako Stavební úřad.
CO VŠECHNO LZE DO ČOV VYPOUŠTĚT?
Do čističek je možné bez obav vypouštět znečištěnou vodu z koupelny, kuchyně, z myčky nádobí, pračky i sociálního zařízení.
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Kyseliny a louhy
Bez problémů pracuje domovní čistírna také při běžném používání kyselin a louhů v domácnosti. Malé množství kyselin, případně louhů, které je obsaženo v některých drogistických přípravcích, chod čistírny neohrozí. Zákaz se týká likvidace větších množství koncentrovaných roztoků.
Tuky a oleje
Běžný provoz domácnosti s běžným používáním obvyklých
dávek tuků chod čistírny neohrozí. Zákaz se týká likvidace
větších množství tuků a olejů.
CO JE ZAKÁZÁNO DO ČOV VYPOUŠTĚT?
Biologicky těžko rozložitelné nebo nerozložitelné látky
Látky jako jsou kosti, vlasy, textil, plasty, guma, vlhčené
ubrousky, sanitární materiál apod. Pokud se tento materiál
objeví v natékající odpadní vodě, je zachycen v nátokovém
koši a odtud musí být vybírán.
Toxické látky
Toxické látky je nepřípustné likvidovat v jakékoli kanalizaci.
Barvy a ředidla
Je zakázáno likvidovat barvy a ředidla v jakékoli kanalizaci.
Čisticí a dezinfekční prostředky
Například Savo, Domestos, Asanox, Colorox, Bref Duo
Active, Devil, Tiret Profesional, Cillit Duo…
Obsahují chloran sodný, který způsobuje zpomalení aktivity
aktivovaného kalu. V případě používání uvedených dezinfekčních prostředků se doporučuje maximální denní dávka
0,1 litrů. Z uvedeného vyplývá, že pro bezproblémový chod
ČOV je prospěšnější výše uvedené látky používat v menších
dávkách než v jednorázových větších množstvích.
Dešťová voda
Sama o sobě není samozřejmě ničím škodlivá. Hrozí zde
pouze nebezpečí vyplavení fungujících bakterií.
Obavy, že pokud se dostane do ČOV běžné množství některých agresivních látek, automaticky to znamená vyhubení bakterií a nutnost jejich znovuobnovení, a tím zvýšené
náklady na její provoz, jsou tedy neopodstatněné. Čistírna
je schopna dál bezproblémově fungovat a sloužit jak svému
majiteli, tak i životnímu prostředí.

Gratulujeme

JUBILANTŮM HROBČICKA
V měsíci září až březnu 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 místostarostkou obce a písemné blahopřání

Deimlingová Terezie
Dobeš Josef
Fuhrmann Antonín
Götz Evžen
Háchová Milada
Havelcová Hana
Jonáš Štefan
Karešová Anna
Lédl Karel
Nestlerová Helena
Nováková Daniela
Ottenschläger Josef
Petrolín Antonín
Poddaný Jindřich
Richterová Irmtrud
Rosenlacherová Eva
Růžková Inka
Semerád Jiří
Součková Jitka
Stehlíková Miloslava
Svatoš Miroslav
Šindelářová Růžena
Šťastná Anežka
Veithová Jiřina
Zahrádka Rudolf
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Mateřská škola Hrobčice
Mateřská škola Hrobčice vyrazila do školy v přírodě
V letošním školním roce absolvovala naše mateřská
škola dvě školy v přírodě. V listopadu jsme vyjeli do
střediska ekologické výchovy Střevlík v Hejnicích.
Tato škola v přírodě byla dotována z operačního
programu Životní prostředí. Celkem vyjelo 22
dětí. Na místě nás čekalo krásné ubytování s výborným jídlem a prima personálem. V průběhu
celého týdne jsme získali spoustu nových poznatků, které se týkaly přírody a životního prostředí.
Zajezdili jsme si na koních, povídali si o včelách
a neminul nás také celodenní výlet do lázeňského města Libverdy, kde jsme si hráli na lištičky
a plnili řadu úkolů. Týden uplynul jako voda a my
jsme se vraceli zpět plní zážitků.

Plavecký kurz
V říjnu 2018 jsme se účastnili kurzu plavání, kde
se děti učily plavat pod vedením plavecké školy Prosen. V březnu pak pokračoval kurz plavání
v plavecké hale Bílina.

Halloween
Jako každý rok se uskutečnil Halloween v areálu mateřské školy ve spolupráci s obcí Hrobčice, kdy průvod
masek vedl strašidelnou stezkou přes pohádkový les.
Na konci stezky byla pro děti přichystaná sladká odměna a překvapení v podobě laserové show.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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k oživení vánočních tradic. Samozřejmostí je pořádání vánoční besídky pro rodiče a přátele naší školky.

Čert a Mikuláš
Dne 5. prosince nás ve školce navštívili čert, anděl
a Mikuláš. Děti si připravily pásmo básniček a písniček, oplátkou jim k tomu byl koš plný nadílky.

Zimní škola v přírodě Mikulov
Jak na nový rok, tak po celý rok. Hned začátkem roku
jsme plni očekávání vyrazili na týdenní zimní pobyt do
penzionu U Krbu v Mikulově. Tímto bychom chtěli poděkovat Jiřině Tučkové za krásně prožitý týden plný zážitků a za ubytování dětí zdarma. Za to jí patří velké díky.

Vystoupení v obchodním centru Fontána Teplice
V únoru letošního roku nás čekalo krásné vystoupení
v obchodním centru Fontána v Teplicích při příležitosti výstavy „Historie a současnost Hrobčicka“. Podpořit
nás přišli rodiče, přátelé a obyvatelé Hrobčicka.

Rozsvícení vánočního stromečku a vystoupení
v mrzlickém kostele
Tradičně se na návsi v Hrobčicích účastníme rozsvícení vánočního stromu. V tento předvánoční čas
děti vnímají atmosféru velice pozitivně, a proto se
vždy těší na vystoupení se svým programem, který si připravují dlouho dopředu. V adventní vánoční
čas pak vystoupí v mrzlickém kostele, a přispějí tak

Co nás čeká?

Tento měsíc, prvního dubna, se již podruhé rodiče
s dětmi sešli ve školce na workshopu se speciální
pedagožkou Hanou Otevřelovou za účelem školní
zralosti a do konce školního roku zbývá již jen pár
měsíců, které už jsou přesně naplánované: V květnu proběhne zápis do mateřské školy. V plánu je
celodenní školní výlet a jako každý rok šerpování
a rozloučení s předškoláky.
Přehled akcí realizovaných ve školním roce
2018/2019.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Žehnání kašny
Vítání občánků
Jóga pro děti (celý školní rok)
Kurz plavání
Setkání s rodáky
Sférické kino
Divadlo Řimbaba
Halloween
Klokanovy školy (celý školní rok)
Divadlo Krejčíka Honzy
Škola v přírodě Střevlík
Divadlo Z Bedny
Divadlo Marionety
Divadlo Urbánek
Rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš ve školce
Adventní koncert Mrzlice
Vánoční besídka
Škola v přírodě Mikulov
Vystoupení v OC Fontána Teplice
Divadlo Rozmanitostí Most
Karneval
Divadlo Šikulka
Bubnování
K tématu povolání – návštěva kadeřnice,
zdravotní sestry, myslivce a včelaře
Hudební divadlo
Vystoupení papouška
Vědecká show
Vystoupení Matýsek
Školní celodenní výlet
Šerpování předškoláků
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Projekt Klokanovy
školky

Mateřská škola Hrobčice se zapojila do projektu Klokanovy školky, který podporuje vzájemné učení mateřských škol síťováním a vznikem
Center kolegiální podpory.
Naše školka získala prostřednictvím tohoto projektu
dataprojektor, promítací plátno, fotoaparát, pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, které pomáhají mimo jiné i k diagnostice dětí (abychom odhalili slabší stránky) k jejich všestrannému rozvoji, aby
byly koncem předškolního věku náležitě připraveny
ke vstupu do první třídy.
Také máme možnost spolupráce s Jiřinou Bednářovou,
autorkou metodiky „Diagnostika dítěte předškolního věku“ a autorkou skript „Edukativně stimulační
skupiny pro předškolní děti“, jež jsou úspěšně realizovány v mnoha mateřských školách. Každý měsíc
se v hrobčické školce pořádají regionální workshopy, kde si učitelé předškolní výchovy sdílí zkušenosti, vyměňují příklady dobré praxe a čerpají inspiraci do výuky.

Cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinést ucelený podnětový materiál pro
předškolní vzdělávání.

KULTURNÍ OHLÉDNUTÍ
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Podzimní setkání rodáků
a přátel Hrobčicka
Poslední zářijový víkend se na Hrobčicku konalo každoroční Podzimní setkání rodáků a přátel
Hrobčicka, již po jedenácté.
Jako vždy měla i tentokrát tato akce velmi bohatý program. Setkání bylo zahájeno slavnostním přivítáním starostkou obce na Obecním úřadě
v Hrobčicích s vystoupením dětí z mateřské školy. Když předvedly své tanečky a písničky, rozdaly každému z hostů kytičku. Němečtí krajané děti
ocenili pěknými dárky. Poté přišlo na řadu nakrojení dortu, který se nesl v duchu 100. výročí od
vzniku republiky. Následovaly projevy starostky,
zástupců místních spolků, duchovní slovo páterů Martinka a Beneše z teplického děkanství – vše
zaměřené na česko-německé vztahy, stav společných projektů a spolupráci i společenskou situaci
a její vývoj. Poté program pokračoval v bílinském
infocentru, kde si hosté mohli prohlédnout výstavu 110 let od položení základního kamene radnice
v Bílině, pořádanou spolkem Bílina 2006.
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V sobotu program pokračoval v 10 hodin výstavou „Spolek Omnium na Bílinsku. Hrobčice –
Chouč – Bílina“: Prezentace prvních záchranných
prací v průběhu workcampu v kostele sv. Havla
v Hrobčicích.
Odpoledne jsme se přesunuli do Mrzlic ke kostelu
sv. Jakuba Většího. Následoval pietní akt k úctě obětem
světových válek, kde v pronesených projevech zazněla slova o nutnosti dobrých mezilidských i mezinárodních vztahů, a tím i zachování míru ve světě. Hojně navštívená byla výstava společné realizace plastik umělců Karla Kaliby, Václava Vlčka, floristek ze zahradnictví Dvořák a syn, spisovatelky Radky Zadinové a žáků
ZUŠ Mostu. Součástí výstavy byly fotografie Českého
středohoří Zdeňka Sziplera. V kostele se také konal
koncert pěveckého sboru ZUŠ Mostu, po kterém přišlo na řadu klávesové vystoupení Kateřiny Kalibové.
Partnerem akce byla Skupina ČEZ.

Poté jsme se společně opět přesunuli ke kostelu
sv. Havla v Hrobčicích, kde byla na hřbitově položena kytice u hrobu bývalé starostky Hrobčic Boženy Zemanové.
V kostele proběhl křest knihy HROBČICKO a koncert
Nancy Thym & Thilo Viehriga, při kterém zazněly písně
lásky a oddanosti, duchovní a světské středověké písně za
doprovodu středověké harfy a houslí.

Nedělní program pokračoval česko- německou bohoslužbou v kostele sv. Prokopa v Mukově, kterou celebroval arciděkan R. D. ThLic. Marcin Saj.

KULTURNÍ OHLÉDNUTÍ
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Slavnost k výročí 100 let republiky
Prakticky celé Česko a Slovensko žilo v loňském roce
oslavou a tématikou stoletého výročí vzniku samostatného Československa. Velká města, ale i malé obce
symbolicky vzpomínaly na společnou historii.
Hrobčice v rámci těchto oslav na své nové návsi požehnaly čerstvě obnovené kašně. Slavnostního aktu se
chopil farář Marcin Saj z římskokatolické farnosti, arciděkanství Bílina. Kašna se ve své nové podobě, čerstvě vysvěcena, pyšní také státním znakem.
Součástí programu bylo rovněž zasazení stromu svobody, na kterém se podílely děti z hrobčické mateřinky. Nejprve pomohly strom zasadit, podupaly hlínu,
aby měl pevný základ pro svůj růst a na závěr mu zazpívaly. Na konec události se všichni přítomní podívali také na krátký komentovaný film o historii Hrobčic
v podání Divadla V Pytli Petra Stolaře.

K obnovené kašně a zasazenému stromu svobody,
věnovaným 100letému výročí republiky, později
přibyl i prvek s pohádkovým nádechem kompozice
„Klaun a dívenka“.
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Stezka odvahy v Mukově
Ani v loňském roce nechyběla oblíbená akce „Stezka
odvahy v Mukově“. Tentokrát si místní připravili pro
děti velké překvapení v podobě rohatých Krampus
čertů. Akce se konala za podpory obce Hrobčice.

Koncert
Daniela Landy
Začátkem listopadu jsme se společně vydali do Tipsport
Arény na koncert „Daniel Landa 50“.
O koncert byl velký zájem, lístky byly prakticky ihned
rozebrány.

KULTURNÍ OHLÉDNUTÍ
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Halloweenský průvod

V úterý 30. října se u hrobčické mateřské školky sešly desítky obyvatel z Hrobčic a okolí, aby
oslavily každoročně pořádanou akci Halloween.
Anglosaský svátek, který i v našich končinách
rok co rok nabírá na popularitě, sem v tento úterní večer přilákal maminky, tatínky a hlavně jejich
ratolesti.
Nechybělo malování na obličej, dílnička a přibyla
halloweenská diskotéka a fotokoutek. Letos byla
stezka opravdu strašidelná. Cesta vedla potemnělým lesem po nově vybudované naučné stezce skřítka Hrobčíka. Malá i velká strašidla, která
byla rozsetá po hrůzostrašné cestě, vedoucí přes
mýtinku fantazie až na konec stezky k dinosaurovi, se předháněla v lekání kolemjdoucích.
U dinosaura bylo připravené překvapení v podobě
laserových efektů, doplněných strašidelnou hudbou. Akce se velmi povedla a již nyní se všichni
těší na další ročník.

Rozsvícení vánočního
stromu v Hrobčicích

Příchod adventu jsme v Hrobčicích slavnostně
přivítali už před první adventní nedělí. Ve čtvrtek 29. listopadu se v Hrobčicích konala slavnostní akce, a to již 8. ročník rozsvícení vánočního stromu.
Bohatý adventní program na Hrobčicku odstartovaly děti z místní mateřské školky s pásmem oblíbených koled. Vánoční příběh v podání Divadla
V Pytli letos prošel jistou inovací – namísto anděla, který tradičně rozsvěcel vánoční strom, byla
přivolána zimní královna. Ta předtím, než byl
rozsvícen vánoční strom, nasbírala ty nejkrásnější hvězdy z ohňostroje, s jejichž pomocí pak rozsvítila vánoční stromeček a betlém. Jako vždy se
podávalo svařené víno, čaj, vánočka a nechyběly
perníčky zdobené dětmi z hrobčické mateřinky.
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Tradiční advent
v Mukově v kostele
Rozsvícení vánočního
stromu v Mirošovicích svatého Prokopa
a koncert v kostele
svatého Vavřince
Adventní koncert
v kostele svatého
Jakuba v Mrzlicích
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Adventní program na Hrobčicku pokračoval adventním koncertem v kostele sv. Vavřince
v Mirošovicích, který byl spojen s rozsvícením vánočního stromečku. Koncert byl zahájen vystoupením
zpěvaček Ivetou Častoralovou a Romanou Fischerovou
z Bíliny a poté nastoupil s neobvyklým repertoárem
pěvecký sbor Komořinka z bílinské Základní umělecké školy Gustava Waltera. Písničky všechny přítomné zaujaly, ale samozřejmě nechyběly ani tradiční vánoční koledy. Slavnostně a vánočně nazdobený interiér
kostela letos obohatili noví andělé u jesliček, které pocházejí z dílny výtvarnice Dagmar Kapferové.
Po ukončení koncertu se všichni přesunuli na náves
a byl rozsvícen vánoční stromeček. Přítomné děti dostaly dárek v podobě adventních kalendářů, aby se
mohly ještě více těšit na Vánoce. Nechybělo svařené
víno, čaj a vánočka. Akce se konala za podpory obce
Hrobčice.

Rozsvícením první adventní svíčky na věnci začalo tradiční zpívání v kostele sv. Prokopa v Mukově. Adventní
koncert s vystoupením lovosického sboru In Flagranti se
konalo již po dvanácté. Zazněly při něm nejen klasické
koledy, ale i ryze gospelové skladby. Akce se konala za
podpory obce Hrobčice.

V předvečer druhé adventní neděle se konal další adventní koncert. Tentokrát v kostele sv. Jakuba Většího
v Mrzlicích, kde vystoupily děti z Mateřské školy
Hrobčice, které přednesly pásmo koled a vánočních
písní, a poté program obohatilo vystoupení Vanesky
Papschové, která zahrála na klávesy. Vánoční výzdobu kostela doplnila výstava dobových nástrojů na práci se dřevem – jako odkaz na Ježíšova pěstouna Josefa,
který byl truhlářem. Akce se konala za podpory obce
Hrobčice.

Posezení mrzlických
občanů v kostele

Dne 22. prosince si obyvatelé Mrzlic přišli vychutnat
předvánoční atmosféru do prostor kostela sv. Jakuba
v Mrzlicích, a to v rámci své soukromé akce s názvem
„Posezení mrzlických občanů‘‘. Setkání se uskutečnilo v 16 hodin a na programu bylo posezení s přáteli,
poslech vánočních koled a samozřejmě nechyběla ani
ochutnávka cukroví, punč a tradiční svařák. Mrzličtí
si svou akci pochvalovali a shodli se, že se jim společné odpoledne velmi vydařilo. Organizátorem
akce byli manželé Volkovi.

Mikulášská besídka
v Hrobčicích

Zasedací
míst nost
Obecního
ú řaduv Hrobčicích jako každý rok v adventním čase hostila velkou Mik ulášskou besídk u spojenou s pohád kou O sněhové k rálov ně.
Hlediště, zaplněné do posled ního místa dět mi
a rodiči, sledovalo př íběh, k ter ý si př ipravilo Divadlo V Py tli. Zim ní k rálov na, poslové
zimy, čer ti a divoká koulovačka, to všech no
si děti s rodiči, ale i sami herci velmi u žívali, a to včet ně společné písničk y a tance před
samot ný m Mik ulášem. Mik uláš násled ně děti
obdaroval slad kou nadílkou a besíd ka byla zakončena čer tovskou diskotékou.
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Vánoční dílny pro děti
a dospěláky

V programu adventu na Hrobčicku nemohly chybět tvořivé vánoční dílničky. Na obecním úřadě
se sešly děti s rodiči, ale i prarodiči, a spolu s koordinátorkami z bílinského Domu dětí a mládeže
všichni tvořili a vyráběli. Pod jejich rukama vznikaly svícny, ozdoby, obálky a také se zdobily mukovské perníčky, které jako vždy přichystala Věra
Horčicová z Mukova. Všichni přítomní tak navodili příjemnou předvánoční atmosféru a s vyrobenými ozdobami zpestřili své domovy.
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Půlnoční mše svatá

Rozsvícením poslední svíčky na adventním věnci byla
zahájena půlnoční mše svatá v přeplněném kostele
sv. Prokopa v Mukově, kterou i tentokrát sloužil bílinský arciděkan R. D. ThLic. Marcin Saj. Při mši jsme
společně oslavili narození Ježíška a poté arciděkan
a starostka obce všem popřáli klidné svátky a hodně
štěstí v novém roce.

Zakončení roku
v Mirošovicích

Jak je již v Mirošovicích tradicí, obyvatelé obce zakončili rok na Silvestra společným setkáním na návsi
a krásným ohňostrojem. Tato akce také zakončila
bohatý adventní program na Hrobčicku. Akce se konala za podpory obce Hrobčice.
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Karneval pro děti
Kulturní akce na Hrobčicku v novém roce 2019 odstartoval karneval pro děti, který se konal pod vedením
agentury Dance Mission. Na dětský karneval dorazily krásné a originální masky a jak už bývá na této akci
zvykem, hodně se tančilo a soutěžilo. Součástí programu byla také návštěva sněhuláka Olafa, který je dětmi
velmi oblíbený. Děti plnily úkoly a za odměnu rozdávali animátoři nejen sladké odměny, ale také balónky
ve tvaru zvířátek či mečů.

VII. Červenoújezdský
masopust

„7. ČERVENOÚJEZDSKÝ MASOPUST 2019“
Nositel značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt“
v kategorii Zážitek.
Masopust, masopust – konec masa, bude půst!
Bakchuse teď utopíme – s hostinou se rozloučíme!
Basu nyní pochováme – muzice teď sbohem dáme!
Za spolek Veselý Venkov, z. s.,
Soňa Jermanová
Poděkování
Ráda bych poděkovala za všechny, kteří si velmi cení práce
paní Soni Jermanové při organizování akcí v Červeném
Újezdě. Červenoújezdský masopust získal díky její aktivitě značku regionální produkt Krušnohoří.
Mgr. MUDr. Jana Králová,
Červený Újezd
Červenoújezdský masopust je tradiční lidová slavnost, která se skládá ze „Starostenského povolení“ vstupu masek do obce, průvodu masek, obchůzek stavení, muziky, říkadel, tematické scénky, masopustní veselice a večerního pochování basy. Účast
je zhruba 150–200 lidí. Akce probíhá každoročně na
jaře, a to od roku 2013. Tento certifikovaný zážitek
reprezentuje hlavní činnosti našeho spolku - obnovu
a udržení starých lidových tradic, vytváření respektu a úcty ke kulturnímu dědictví.
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Jarní a předletní zvyky,
tradice a obyčeje:
„Kdyby nebylo oráče, nebylo by boháče ani koláče“
Po masopustních veselicích, které patří k předjaří, nastává čas oslav příchodu jara. Jádrem jarního období jsou
Velikonoce, nejvýznamnější svátky křesťanů.
PAŠIJOVÝ TÝDEN – poslední z týdnů těsně předvelikonoční postní doby. Jeho součástí jsou 3 „všední“ dny:
• MODRÉ PONDĚLÍ Název je zahalen tajemstvím.
Každopádně v tento den chasa nevykonávala všechny práce a měla více volného času.
• ŠEDIVÉ ÚTERÝ Hospodyně začaly s prvním úklidem ve stavení. Vše se ještě nelesklo k jejich spokojenosti, tak vznikl název „šedivé“.
• SAZOMETNÁ STŘEDA – mylně označována jako
Škaredá. Vymetaly se komíny i světnice od sazí. Ty se
následně bílily vápnem. Stavení se důkladně smýčila,
uklízela, a chystala se tak k velikonočním oslavám.
Následují dny „sváteční“: ZELENÝ ČTVRTEK, VELKÝ
PÁTEK, BÍLÁ SOBOTA a BOŽÍ HOD.
VYNÁŠENÍ SMRTI (MORANY, MAŘENY) O páté
postní neděli, tzv. smrtné, je častým zvykem vynášet za
vesnici figurínu, která symbolizuje zimu. Kdysi bývala
ukamenována, dnes ji lidé vhazují do ohně nebo do řeky.
PŘINÁŠENÍ LÉTA (Líta, Letečka) Mladé dívky si ozdobí malý smrček barevnými vajíčky a stužkami a s ním
obchází domy a koledují. Odstrojený stromeček pak hodí
do rybníka jako symbol vynesení zimy z obce.
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ POKRMY Beránek, hlavička, jidáše, mazanec.

KRASLICE neboli zdobené vajíčko je symbol zrození a smrti
(bílá vejce se dávala okolo krku i vynášené Moraně).
FILIPOJAKUBSKÁ NOC (30. 4.) Zapalování ohňů a pálení figuríny jako čarodějnice se stalo lidovou zábavou až koncem 18. století, v době, kdy skončily inkviziční soudy (1756).
MÁJE V předvečer 1. května se na návsích vesniček i měst
stavěly máje (májky). Někde se máje připevnily i ke křížkům, kapličkám a sochám světců. Máje se mnohokrát nechávaly stát až do začátku léta. Společenskou a vyhledávanou zábavou bylo jejich kácení za všeobecného veselí celé
obce.
Tradice stavění máje vycházela z magické představy
o ochraně obce, domů, přivolání vláhy, dobré úrody apod.
VYHÁNĚNÍ NA PASTVU V kopcovitých krajích se
v červnu slavnostně vyháněl dobytek na pastviny.
Pastevci za zpěvu říkadel a písní chodívali po vsi a hlučně
práskali biči. Za to si vykoledovali od hospodyněk výslužku
a dobytek požehnání.
SVATOJÁNSKÁ NOC (24. 6.) O této noci vstupují kouzelné síly do všech rostlin. Byliny v tuto dobu natrhané mají
nejsilnější účinek. Při té příležitosti se v obcích zapalují svatojánské ohně.
Za spolek VESELÝ VENKOV zpracovala
Soňa Jermanová
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Výstava „Historie a současnost Hrobčicka“
v obchodním centru Fontána
Na základě nabídky komerčně-společenského centra
Fontána v Teplicích se v pátek 1. února v jeho přízemních prostorách uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy o Hrobčicku, která trvala po celý měsíc.
Na pódiu se u konferenciéra a mikrofonu vystřídali starostka Jana Syslová, děti z MŠ Hrobčice, náš německý krajan Dietmar Heller s tlumočnicí a učitelka
Šárka Šťastná z hrobčické mateřinky.
„Rádi bychom vyhráli čestný titul O nejlepší proměnu
obce v celorepublikové soutěži Má vlast cestami proměn. V soutěži máme šanci uspět například s projektem Naučná stezka skřítka Hrobčíka, kterou již prošlo mnoho nadšených návštěvníků,“ sdělila mimo jiné
k akci Jana Syslová.
Děti si svým pěkným vystoupením okamžitě získaly sympatie všech přítomných a potlesk za svůj projev sklidil i německý host, druhý předseda domovského spolku našich německých krajanů se sídlem
v Bavorském Gerolzhofen Dietmar Heller, který
k nám vážil po zimních silnicích 600 km, aby tuto
akci pozdravil, coby rodák z Teplic – Šanova, jak se
město kdysi jmenovalo. Informoval o více než jedenáctiletém přátelství a spolupráci s obcí Hrobčice,
kde žili jeho předkové od roku 1650 a jsou tedy
také součástí této historie. V závěru svého vystoupení vyzdvihl skutečnost, že v našem regionu žili
Češi a Němci svorně po dlouhá staletí a přes krátké stinné stránky minulosti je třeba se přenést, nacházet k sobě opět cestu a stavět mosty přátelství.
Hrobčicku pak popřál šťastnou budoucnost.

Učitelka Šárka Šťastná prozradila, že předvedené kulturní pásmo se děti dokázaly naučit během dvou týdnů.
Vystavené panely, které informovaly o proměnách
Hrobčicka, ukázaly také četné úspěšné výstupy evropských projektů, s jejichž pomocí a prostřednictvím německých krajanů se podařilo zachránit mnohé historické stavby a památky, probudit zaniklé tradice daného území, jakož i navázat pěkné mezilidské vztahy.
Brigita Janovská,
koordinátorka česko-německých vztahů

Jak již bylo zmíněno, na akci byla prezentována i naučná stezka skřítka Hrobčíka. Ta je mezi lidmi velmi oblíbená. Obec Hrobčice se i letos zapojila do celorepublikové soutěže o účast na výstavě „Má vlast cestami proměn“. Hlasovat lze na webu www.cestamipromen.cz/
hlasovani pro naučnou stezku skřítka Hrobčíka a kašnu v Razicích s názvem „Dívka pozoruje žáby“. Pokud
obec v hlasování uspěje, dostane odměnu. Výstavu Má
vlast pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění
ve spolupráci s národní kulturní památkou Vyšehrad.
Mýtince můžete dát hlas na webu www.cestamipromen.cz, a to až do 30. dubna letošního roku, kdy anketa končí.
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TŘÍDÍME KOMUNÁLNÍ ODPAD
Kontejnery na tříděný odpad: Žluté na plasty jsou
sváženy automaticky jedenkrát týdně. Modré na papír a zelené na sklo jsou sváženy automaticky jedenkrát za měsíc.
Upozorňujeme také na možnost likvidace již nepoužívaného či rozbitého elektroodpadu, který můžete vozit do dvora Obecního úřadu v Hrobčicích k E-domku, kde se elektroodpad shromažďuje a hromadně se pak sváží k ekologické
likvidaci. Spotřebič musí být celý, tedy NEROZEBRANÝ.
Prosíme vás tedy, abyste elektroodpad (televizory, monitory,
CD a DVD přehrávače, rádia, lednice, myčky, pračky, vysavače, mixéry a různé jiné domácí elektrospotřebiče) neskladovali v okolí boxů kontejnerů na tříděný odpad, ale sváželi
tento odpad k E-domku. Tento odpad můžete přivézt v provozní době obecního úřadu.
Suť a objemný komunální odpad, jako je například nábytek,
máte možnost vyvážet do dvora obecních garáží v obci Hrobčice,

kde jsou pro tyto účely přistaveny dva velkokapacitní kontejnery
označené štítky pouze na suť a jeden objemný pouze na komunální odpad. Prosíme i zde o pečlivé třídění! Stává se, že suť
a kameny jsou naházeny v obou kontejnerech. Kontejner je pak
zbytečně těžký, což prodražuje následnou likvidaci na skládce.
Vytříděnou suť a kameny odvážíme k recyklaci, což je podstatně levnější než likvidace na skládce.
Každý, kdo odpad odhodí mimo sběrnou nádobu, by si měl
být vědom, že vlastně vytváří černou skládku. Na odpad
slouží pouze nádoby popelnic a NE kontejnerová hnízda
v obcích.
Pokud se odpad do nádoby nevejde, je možné vyhledat nejbližší další kontejner v sousední obci nebo odpad odvézt
do sběrného dvora v Hrobčicích u obecních garáží (za bývalým motorestem) nebo v Bílině v maximálním množství
300 kg/osobu.

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, a to:
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  
pondělí – neděle      8.00–15.00 hodin
popř. na zavolání tel. 704 031 663 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 300 kg/osoba à rok. Při překročení tohoto limitu bude
občanům likvidace odpadu za sníženou cenu přefakturována!

Fotbalový klub
Hrobčice stále žije
Hlavní zásluhu na činnosti fotbalistů v Hrobčicích
mají pánové Radek Bučina st., Jaromír Toman,
Jaroslav Karásek, Dan Štembera a Radek Nedbálek.
Tito chlapi obětují svůj volný čas pro rozvoj sportu
v naší obci, za velké podpory od obce Hrobčice
a podpory rodičů žáků.
K jednotlivým mužstvům: Dospělí hrají okresní přebor Teplice ve skupině B. Na podzim
skončili na 7. místě. V zimě využívali k tréninkům Zelenou halu v Bílině, právě tak jako žáci.
Přípravka trénovala v tělocvičně ZŠ Pražské
předměstí v Bílině. Největší radost nám dělají starší žáci, kteří vedou přebor okresu Most.
Mladší žáci jsou na 7. místě okresu Teplice.
U přípravek se statistika jednotlivých zápasů nevede, ale zatím jsme se zúčastnili všech turnajů.
V letošním roce chceme zorganizovat cyklistické

závody v rámci Dětského dne, atletické závody
k uvítání prázdnin. O prázdninách chystají žáci soustředění v Opárně, kde se jim v loňském roce líbilo.
Dále uvažujeme o víkendovém soustředění přípravek na hřišti v Hrobčicích.
Něco k zázemí našeho fotbalu: V současné době
nám většina mužstev závidí základní vybavení kabin, sprch a sociální zařízení. Horší je to se stavem
trávníku. V loňských parnech bez vody tráva téměř
zmizela. Dáváme obecnímu úřadu do úvahy vybudování studny a následně zavlažování hřiště a dále
vybudování multifunkčního hřiště, které by ulehčilo zatěžování přírodního trávníku při trénincích.
S ohledem na počet mladých a mladších fotbalistů
by tyto investice rozhodně nebyly marné.
Josef Komárek

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

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
2019
Duben:
•

Innogy, Severočeská plynárenská
Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem
info@innogy.cz
840 113 355

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

Květen:

Dispečink Želénky
417 532 235

•

Dispečink Louny
Zimní údržba komunikace
Č. Újezd - Hetov
dispecink.ln@susuk.cz
415 652 005

•

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

Městská policie Bílina

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

Pietní akt pokládání věnců padlým hrdinům v Hrobčicích, v Razicích,
v Mirošovicích a v Mukově
16. 5. – 18. 5. 2019 – Workcamp Omnium – České středohoří

Červen:
•
•

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

30. 4. 2019 od 15.30 h. – Pálení čarodějnic u fotbalového hřiště
v Hrobčicích

1. 6. 2019 – Dětský den Hrobčice na fotbalovém hřišti v Hrobčicích
11. 6. 2019 od 14.00 h. – Šerpování předškoláků v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Hrobčicích

Červenec:
•

Požární stanice Bílina

20. 7. 2019 od 09.00 h. – Den amerických letců v Mukově

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

Říjen:

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

•

Partner České pošty

•

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

4. 10. – 6. 10. 2019 – 12. ročník podzimního setkání rodáků a přátel
Hrobčicka
31. 10. 2019 od 17.00 h. – Halloweenský průvod – sraz v areálu MŠ
Hrobčice

Listopad:
•

28. 11. 2019 od 17.00 h. – 9. ročník Rozsvícení vánočního stromu
v Hrobčicích

Prosinec:
•
•

4. 12. 2019 od 17.00 h. – Mikulášská besídka v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Hrobčicích
24. 12. 2019 od 22.00 h. – Půlnoční mše svatá v kostele sv. Prokopa
v Mukově
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