Rok 2013 zahájil 1. ledna v obci v 19 hodin ohňostroj u kapličky sv. Leonarda pořádaný
Obecním úřadem. Úvodní slovo měl starosta obce Karel Drašner.

Prezident republiky Václav Klaus využil v úterý dne 1. ledna 2013 svého práva
daného mu Ústavou a u příležitosti 20. výročí vzniku samostatné České republiky vyhlásil
tuto amnestii:

Amnestie prezidenta republiky dne 1. 1. 2013
Prominutí a zahlazení některých nepodmíněných trestů
(1) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly
pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 ve výměře nepřevyšující jeden rok.
(2) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly
pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 a pokud osoba, které byl trest uložen, dosáhla či
v roce 2013 má dosáhnout věku 75 let a zároveň jí byl uložen trest ve výměře nepřevyšující
10 let.
(3) Na osoby, kterým se promíjí trest podle odst. 1 a 2 se hledí, jako by odsouzeny nebyly.
Zastavení trestního stíhání
Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního
stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné
činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let.
Zmírnění některých nepodmíněných trestů odnětí svobody
(1) Promíjím s podmínkou, že se osoba, které byl trest prominut, nedopustí trestného činu
v době odpovídající lhůtě pro zahlazení odsouzení, nepodmíněné tresty odnětí svobody
uvedené v odstavci 2 a 3 tohoto článku.
(2) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly
tyto tresty pravomocně uloženy před 1. lednem 2013, pokud byl uložen trest nepřevyšující 24
měsíců a zároveň nebyl trest uložen
a) za zločin, při němž byla způsobena smrt nebo těžká újma na zdraví, nebo
b) za zločin proti životu a zdraví, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, anebo proti rodině
a dětem, nebo
c) osobě, která kromě trestné činnosti, o níž se rozhoduje podle tohoto článku, byla
v posledních pěti letech před 1. lednem 2013 odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody nebo která byla v posledních pěti letech před 1. lednem 2013 propuštěna z výkonu
trestu odnětí svobody, pokud se na ni nehledí, jako by odsouzena nebyla.
(3) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly
pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 a pokud byl uložen trest ve výměře nepřevyšující
36 měsíců a zároveň osoba, které byl trest uložen, dosáhla či v roce 2013 má dosáhnout věku
70 let.

(4) Jestliže prominutí trestu podle tohoto článku nelze vztáhnout na celou trestnou činnost, za
niž byl uložen úhrnný nebo souhrnný trest, neužije se ho ani zčásti.
Prominutí dalších trestů
(1) Promíjím podmíněně odložené tresty odnětí svobody pravomocně uložené před 1. lednem
2013 osobám, které:
a) dosáhly či v roce 2013 dosáhnou věk 70 let,
b) osobám, kterým byl trest uložen ve výměře nepřevyšující dva roky.
(2) Promíjím nevykonané tresty obecně prospěšných prací nebo jejich zbytky a nevykonané
tresty domácího vězení nebo jejich zbytky, pokud byly tyto tresty pravomocně uloženy před
1. lednem 2013.
(3) Na osoby, kterým se promíjí trest podle odst. 1 a 2, se hledí, jako by odsouzeny nebyly.
Společné ustanovení
Trestným činem se též rozumí provinění spáchané mladistvým a trestem též trestní opatření
uložené mladistvému.
Tato amnestie vyvolala mezi lidmi v celé republice velké rozhořčení a zlobu, a
v několika městech se konaly i demonstrace nesouhlasu, v úřadech a na školách se
odstraňovaly obrazy s Václavem Klausem jako protest proti této „nedomyšlené“ amnestii.
Václav Klaus komentuje, že vlny nesouhlasu občanů nejsou kvůli amnestii, ale jsou mířeny
proti jeho osobě. Ano, proti jeho osobě, protože vyhlásil nepromyšlenou amnestii, která dala
svobodu hlavně velkým zlodějům a podvodníkům. Komu tím chtěl prospět? Určitě ne
slušným lidem.
Václav Klaus se s prezidentským úřadem rozloučí 8. března 2013, kdy končí jeho
funkce prezidenta ČR.

Volba prezidenta republiky
hlasem lidu ČR
Předseda senátu ČR Milan Štěch vyhlásil svým rozhodnutím ve sbírce zákonů č.
322/2012 volbu prezidenta České republiky ve dnech 11. a 12. ledna 2013.
Pro obec Háj u Duchcova je určena volební místnost na Obecním úřadě.
Na volbu prezidenta je vydáno 9 hlasovací lístků s kandidáty.

První kolo
První kolo voleb se konalo 11. a 12. ledna. Toto jsou výsledky:
Pořadové číslo
Kandidát
1.
Zuzana Roithová
2.
Jan Fischer
3.
Jana Bobošíková
4.
Táňa Fischerová
5.
Přemysl Sobotka
6.
Miloš Zeman
7.
Vladimír Franz

Počet hlasů Počet hlasů v % Pořadí
255 045
4,95 %
6.
841 437
16,35 %
3.
123 171
2,39 %
9.
166 211
3,23 %
7.
126 846
2,46 %
8.
1 245 848 24,21 %
1.
351 916
6,84 %
5.

Pořadové číslo
Kandidát
Počet hlasů Počet hlasů v % Pořadí
8.
Jiří Dienstbier
829 297
16,12 %
4.
9.
Karel Schwarzenberg 1 204 195 23,40 %
2.
V prvním kole získal nejvíce platných hlasů Miloš Zeman, druhý nejvyšší počet hlasů získal
Karel Schwarzenberg; tito kandidáti se pravděpodobně zúčastní druhého kola 25. a 26. ledna.
V
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8. ledna - Kubátova č. p. 40
Ve 13:57 hod. byl ohlášen požár činžovního domu Kubátova č. p. 40 v Háji u
Duchcova. Zásahová jednotka obce SDH Háj u Duchcova se na místo požáru dostavila ve
14:10 v pořadí 4. zasahovací jednotky. Na místě již zasahovaly jednotky profesionálních a
dobrovolných hasičů z Teplic, Duchcova a Oseka. V době příjezdu naší jednotky byl již požár
téměř uhašen, a tak naše jednotka začala vykonávat dohašovací činnost, přičemž byla určena
jako záloha s vodou.

Požár propukl z dosud nezjištěných příčin v bytě v prvním patře třípatrového činžovního
domu. Hořelo především vnitřní vybavení bytu, který byl opuštěn po zemřelém nájemníkovi.
V bytě, kde požár propukl, již skoro rok nikdo nežil. V samotném činžovním domě dosud
bydlela pouze jedna nájemnice a ostatní byty byly prázdné. Na činžovní dům, tak v poslední
době probíhaly nájezdy zlodějů, takže se pracuje i s vyšetřovací verzí, že požár vzniknul
lidským začiněním. Na místě kromě hasičů byli přítomni i kriminalisté, kteří celou událost
vyšetřují. Celková škoda je zatím odhadována na cca 60.000 Kč. Během požáru ani při jeho
likvidaci nebyl nikdo zraněn.
Na místě požáru zasahovaly celkem 4 hasičské sbory (celkem 7 hasičských vozidel):
dobrovolná jednotka Háj u Duchcova, HZS Duchcov, dobrovolná jednotka Osek a HZS
Teplice. Na místě byli také přítomni kriminalisté, dopravní a pořádková policie. Na místo
byla starostou obce povolána údržba obce Háj u Duchcova, která prováděla zajišťovací práce.
Starostové Ústeckého kraje tlumočili na hejtmanství své obavy z omezování poštovních
služeb
Poslední lednový den se uskutečnilo jednání mezi zástupci Sdružení místních samospráv
ČR (SMS ČR) a České pošty (ČP), které svolal náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav
Rybák. Jednání se zúčastnili starostové některých obcí SMS ČR z Ústeckého kraje (Ledvice,
Světec, Malé Žernoseky, Kalek, Březno u Podbořan) pod vedením předsedy krajského
shromáždění SMS ČR Karla Drašnera, starosty Háje u Duchcova a ředitelka regionu České
pošty Severní Čechy. Předmětem jednání bylo vyjasnit otázky související s iniciativou České
pošty, která vede k omezení dostupnosti základních poštovních služeb v malých obcích. V
úvodu jednání seznámila ředitelka regionu České pošty se snahou České pošty nahradit
stávající pošty jinou formou obsluhy, např. poštou Partner (franšíza) nebo výdejním místem v
kombinaci s mobilním obslužným místem. Potvrdila, že pokud zastupitelstvo obce nebude s
navrhovanou změnou souhlasit, dojde k ní později bez ohledu na názor veřejnosti. Důvodem
k těmto krokům je liberalizace poštovního sektoru, která odčerpá část tržeb České pošty, jež
musí vzniklou situaci řešit. Zástupci SMS ČR vyjádřili zásadní nesouhlas s prováděnými
změnami obsluhy, které ČP provádí buď otevřeně, nebo skrytě cestou úpravy otevíracích
hodin pro veřejnost tak, aby zcela nevyhovovaly potřebám veřejnosti s tím, že následně je
nízký zájem veřejnosti používán jako argument pro změnu obsluhy. Upozornili také na
možnosti, které Česká pošta má při řešení nepříznivé ekonomické situace, např. cenové
úpravy a na skutečnost, že ČP produkuje zisk. Současně poukázali na případy
neekonomického chování České pošty, s kterými se setkávají při každodenním zajištění
poštovních služeb jako možného zdroje úspor. Požádali rovněž o seznámení se s dalšími
plány České pošty do budoucna v regionu, zejména o předání seznamu obcí, jichž se změny v

zajištění poštovních služeb budou týkat. Zástupkyně ČP možnost poskytnutí seznamu obcí
vyloučila s tím, že se jedná o důvěrný interní dokument ČP. V závěru jednání náměstek
hejtmana Ústeckého kraje vyzval zástupkyni ČP k respektování zájmu veřejnosti při
poskytování základních poštovních služeb a k přehodnocení dosavadního postupu.

Koncem března a začátkem dubna v obci řádila skupinka zlodějů vykrádající kůlny,
věcí z garážovaných i volně stojících aut, kovový šrot ze zahrad. Policie ČR hlášené krádeže
zaevidovala, ale pachatele krádeží se jim nepodařilo zjistit. Po dlouhou řadu desetiletí nebyly
v obci zaznamenány žádné krádeže. Občané obce jsou krádežemi rozezleni a přisuzují je
k amnestii prezidenta Václava Klause vyhlášené k 1. lednu 2013. Podobně je tomu i v jiných
obcích a městech, kde občané projevují nesouhlas k vyhlášené prezidentské amnestii.

Sbor dobrovolných hasičů v Háji opět připravuje soutěž k uctění památky svého
zasloužilého člena Jaroslava Jaroše.
Kulturní a sportovní komise spolu s hasičským sborem připravují pro děti i dospělé
čarodějnickou stezku od horní části ulice Ke Knížáku k Sokolovně. U hasičské zbrojnice pak
bude postavena tradiční májka.

Na závěr inkvizitor odsoudil svým soudem jednu z čarodějnic, pro těžké čarodějnictví a
magii, upálením. Došlo tedy na očekávané upalování čarodějnice, přičemž poté se přešlo na
opékání buřtů, čímž pomalu také končil program tohoto dne a lidé se postupně rozcházeli
domů.

Po zajímavé soutěži se hned přešlo na očekávané stavění Máje. Dobrovolní hasiči letos opět
vyzívali dobrovolníky z řad diváků za plotem, aby jim šli pomoct, jelikož Máje byla letos
nově pokácená a tedy plná síly a zároveň o něco delší. Během stavění se hasiči i dobrovolníci
celkem dost zapotili. Chvilkama to vypadalo, že se Májku postavit nepodaří. Dokonce i

stavitelé poté řekli, že měli velké obavy, že Máje spadne. Naneštěstí i přes obavy se Máji
podařilo s vypětím všech sil postavit. Diváci tak stavitele mohli odměnit potleskem. Májku
stavělo celkem 18 statečných mužů.

V souvislosti rekonstrukce kanalizace v Hanzlíčkově ulici bude od 22. dubna do 17.
května uzavřena místní komunikace Zelenkova procházející od křižovatky s Hanzlíčkovou
ulicí ke křižovatce s Kubátovou ulicí, kde se kanalizace z Hanzlíčkovy ulice bude napojovat.
Objížďkou z Kubátovy ulice na Osek bude Jarošovou ulicí. Investorem stavby je SVS a.s.
Teplice, zhotovitelem stavby je VODOSTAV spol. s.r.o. Teplice, která také zajistí bezpečný
průjezd Hanzlíčkovou ulicí a bezpečný průchod chodců.

Sokol Háj fotbal představuje své hráče:

Stanislav Kubásek Karel Singer

Marek Job

Martin Šlechta

Předseda

brankář
zvaný Mára

brankář
zvaný Šlechtiss

Trenér

Martin Thorand Martin Homolka Petr Zajpt

Tomáš Martinec

brankář
zvaný Mates

záloha/útok
zvaný Thomas

obránce
zvaný Guli

obránce
zvaný Prd

Jaroslav Mutl

Stanislav Kubásek Lukáš Moldavčuk Milan Bechyňský

záloha
zvaný Jarin

obránce/záloha
zvaný Stanley

záloha/obrana
zvaný Moldy

obrana
zvaný Beky

Petr Siřiště

Roman Ulehla

Karel Svoboda

Jan Nohejl

záloha
zvaný Sirka

útok
zvaný Frodo

útok
zvaný Karlos

obránce/záloha

Miroslav Mastík Martin Staněk

Bohumil Nohejl Martin Kastl

záloha
zvaný Masťa

útok/záloha
zvaný Bóďa

obrana/záloha
zvaný Roura

útok/záloha
zvaný Kastlík

Michal Havelka Jakub Brunclík Michal Kubásek Jiří Balog
útok
zvaný Řezník

záloha
zvaný Lízal

útok/záloha
zvaný Mišák

útočník
zvaný Balů

Jan Špringl
zvaný Mobil - útok

Zlatý erb 2013 - 2.místo pro Háj u Duchcova
Soutěž Zlatý erb (o nejlepší webové stránky města obcí) je pořádána jako součást
konference ISSS ve spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR a
portálem Města a obce online.
Po roce 2011 Háj navázali na 3.místo v krajském kole. Dne 26.3.2012 za účasti Hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, odborné poroty a organizátora soutěže bylo obci Háj u
Duchcova předáno ocenění za 2 .místo v krajském kole soutěže Zlatý erb 2013 !!!

Květen:
Hala bývalých keramických závodů v Háji u Duchcova byla místem, kde policie našla
statisíce litrů nelegálního lihu. Pod podlahu byla malá místnost s železnými dveřmi, za nimi
už byl vidět plnící otvor nádrže. Skruže, které byly pod podlahou. Skrz ně se policie dostala k
nádržím.
Policie byla v objektech už dříve v souvislosti s vyšetřováním kauzy otrav
metylalkoholem, tehdy však nic neobjevila. "Přesto jsme opakovaně získávali informace, že

se tam velké zásoby nelegálního lihu mají nacházet," řekl šéf Útvaru pro odhalování
organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta.
Znovu se do hal policisté vypravili 15. května. Tentokrát je doprovázeli i geologové z
Vysoké školy báňské a hasiči. Obrovské nádrže na líh, například v Háji u Duchcova o délce
28 metrů, objevili pod zemí pod vrstvou betonu a suti, která měřila od tři čtvrtě metru do dvou
metrů. "Byl to často kvalitní beton používaný na stavbu mostů," dodal Šlachta.
Zařízení byla velmi sofistikovaná. Někdy se policistům nepodařilo nalézt výpusť a
museli se dovnitř prořezávat. Hasiči pak na místě pomáhali v dýchacích maskách.
Šéf celníků Pavel Novotný uvedl, že podle předběžných laboratorních výsledků byl v
prvních dvou vzorcích téměř čistý 94procentní až 96procentní ethanol. Škodu, která by při
prodeji vznikla státu na daních, celní správa odhaduje na 280 až 300 milionů korun.
Hala v Háji u Duchcova, kde policie našla statisíce litrů nelegálního lihu, šlo o nádrže
o délce 28 metrů, šířce dvou a výšce 1,9 metru byly plné lihu, další tři pak byly prázdné.

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Teplicku další letošní plánovanou
investiční akci – rekonstrukci kanalizace v Háji u Duchcova, v Hanzlíčkově ulici.
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí:
„Zahájená stavba patří do kategorie obnovy majetku, kam letos směřujeme téměř tři čtvrtiny
investičních prostředků. Ačkoliv původní betonová kanalizace není ještě tak stará, je ve
špatném technickém stavu. Rekonstruovaná kanalizační stoka zajistí do budoucna
bezproblémové odvádění odpadních vod od připojených obyvatel obce.“
Více o stavbě:
Stávající betonová kanalizační stoka o průměru 400 mm byla uvedena do provozu roku 1968.
Potrubí je značně zkorodované a místy je viditelná zemina, proto SVS rozhodla o jeho
rekonstrukci. Ve vzdálenosti 4-5 metrů souběžně vedený litinový vodovod o průměru 80 mm
nyní rekonstrukci nevyžaduje. Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí o
průměru 300 mm, a to v celkové délce 115 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění.
Součástí stavby je vybudování kanalizačních šachet a přepojení stávajících šesti kanalizačních
přípojek.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. května 2013. Stavební
práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2013.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2013
naplánováno v této kategorii 15 staveb za 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem
investic pro tento okres je letos 97 milionů korun.

Obec Háj u Duchcova a pomoc postiženým povodněmi 2013 (7.6.2013)
V současné době Obec Háj u Duchcova ve spolupráci s jednotkou Sdružení dobrovolných
hasičů Háj organizuje technickou pomoc obci Velké Žernoseky. Do akce je v současné době
zapojeno 8 dobrovolníků, včetně starosty obce. Chcete-li se přihlásit jako dobrovolník na
úklidové a sanační práce v obci Velké Žernoseky, kontaktujte starostu obce pana Karla
Drašnera na mobilním čísle +420 606 713 439 nejpozději do sobotního odpoledne. Odjezd
bude upřesněn dle požadavků postižené obce, prozatím je plánován buď na nedělní večer
nebo na pondělní ráno.
HÁJ-DUCHCOV / 30.9.2013 V noci 28. září 2013 byl ve 23:22 ohlášen požár přístřešku na
nářadí v Kubátově ulici (na rozhraní křižovatky Kubátova a Závodní - u Autoservisu).
Zásahová jednotka obce Háj u Duchcova se na místo požáru dostavila v pořadí druhé
zásahovací jednotky v čase 23:32 (na místě byla již jednotka HZS Duchcov).
Po příjezdu bylo zjištěno, že od přístřešku začaly hořet střechy dvou přilehlých domů. Požár
byl již velmi silný a bylo jasné, že zásah bude skutečně velmi náročný. V prvé řadě se
zjišťovalo, zda v rodinném a činžovním domě nezůstali nějací lidé. Naštěstí všichni lidé z
domů byli včas zachráněni a nedošlo k žádnému zranění či nadýchání kouře.

V říjnu Ústav sociální péče – Domov „Bouřňák“ uspořádal X. ročník festivalu Hájský
kohout 2013. Této akce se zúčastnilo patnáct domovů sociální péče z celého kraje. Na tomto
programu vystoupilo 21 účinkujících, včetně domácí skupiny Hájští kohouti.
Zápis Kulturní a sportovní komise starosty
OBEC HÁJ U DUCHCOVA

ZÁPIS č. 10/2010-2014
z jednání Kulturní a sportovní komise starosty obce /dále jen „KSK“/ Háj u Duch.,
pro volební období 2010-2014,
které se uskutečnilo dne 2.10. od 15.00 hod. v zasedací místnosti na OÚ Háj.
Přítomni:
kronikář F.Nachtmann, Anna Přibylová – předseda komise, p J.Schäferová-řed.MŠ,
Jakub Šimek-omluven, Jarosl.Štorkán-nepřítomen. KSK obce Háj u Duchcova je schopna se
usnášet.
Bod 1.
Předsedající předložila ke schválení program 10.jednání KSK
Program:
1. Zahájení, předložení programu
2. Odstoupení p.B.Steidenové a Zbyňka Průši
3. Hodnocení akcí květen-červen, plnění úkolů viz zápis č.9.

4. Sestavení plánu akcí na rok 2014
5. Různé, závěr
Bod 1.
Předsedkyně komise přivítala přítomné, byl přednesen program, který byl odsouhlasen.
Bod 2.
Na základě odstoupení dvou členů komise Bronislavi Steidenové a Zbyňka Průši, byla
do práce v KSK zapojena nová ředitelka MŠ Jaroslava Schäferová, která nahradí
B.Steidenovou, komise se dále rozšiřovat nebude.
Bod 3.
Hodnocení akcí květen-červen, plnění úkolů viz zápis č.9.
a/25.5. výstup na Milešovku spojený s vyhlídkou Porta Bohemica. I přes nepřízeň počasí se
akce setkala s velkým zájmem občanů s kladným hodnocením.
1.6. Hájské slavnosti – přeloženy do Sokolovny, Den dětí – pro nepřízeň počasí přeloženo na
30.6. Obě akce, ač improvizované, byly úspěšné.
14.9. Bitva klanů v organizaci hasičů.
b/plnění úkolů členů komise
 předpokládaná účast na akcích –účast členů 50%
 oslovit Coca colu a zajistit jejich účast s atrakcemi na DD, Hájských slavnostech
Jakub Šimek
Protože se Hájské slavnosti v září nekonaly, byla účast Coca coly zrušena
 plakát na 10.5. a 25.5.
- splněno
A.Přibylová
 fotografie výstava + brožura
KSK,
F.Nachtmann
Akce zrušena, neuskutečnilo se.

 vystoupení dětí MŠ na vítání občánků 15.5. a 1.6. - DD
B.Steidenová
Vystoupení dětí 15.5., splněno, B.Steidenová
Bod 4.
Sestavení plánu akcí na rok 2014
Společně byl sestaven plán akcí, předběžný návrh byl poslán p.Šimkovi a p.Štorkánovi,
návrh bude předložen ZO Háj.
finanční rozvaha 2014
Plánované akce KSK
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Bod 5.
Různé, závěr
a/ příští schůzka KSK /pracovní/– bude upřesněno
b/ příprava zimních akcí 2013 - Rozsvícení stromečku
 schůzka s Petrem Stolařem, plakát –A. Přibylová
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 vystoupení MŠ – J. Schäferová
 zajištění občerstvení – Štorkán
 účast na akci, pomoc při organizaci, obsluha stánků – všichni členové KSK
Háj, 2.10.2013
Zapisovatel A. Přibylová
Podpis členů KSK

Teplický deník sdílel(a) odkaz.
10 listopad
http://teplicky.denik.cz/zpravy_region/v-haji-u-duchcova-maji-nejlepsi-dobrovolne-hasicetitul-je-tesi-20131110.html

V Háji u Duchcova mají nejlepší dobrovolné hasiče. Titul je těší
teplicky.denik.cz
Teplicko - Sbor dobrovolných hasičů Háj u Duchcova má nejlepší dobrovolné hasiče roku v
severních a středních Čechách. Do soutěže, která má za sebou již tři ročníky se přihlásil Háj
úplně poprvé. V kategorii pro Sbory dobrovolných hasičů v oblasti střed-sever Čech, tedy
Ústeckého, Středočeského kraje a Prahy bojoval se svou akcí Bitva klanů. Letos se do soutěže
zapojilo celkem 112 sborů a 52 jednotek dobrovolných hasičů z celé České republiky.
Porota vybrala pět finalistů pro každou soutěžní oblast v každé kategorii. O výhercích ale
nakonec rozhodovala veřejnost svým hlasováním a to buď prostřednictvím sms hlasů nebo
pomocí hlasování na internetových stránkách. Slavnostní galavečer se konal v Brně.
Za Háj se ho zúčastnili zástupci sboru Jakub Šimek, Martin Linka a Viera Nejedlá, která je
starostkou Okresního sdružení hasičů Teplice a i maskot Kohout Bob.
„Slavnostní galavečer byl skutečně na vysoké úrovni. Během večera proběhlo nejen vyhlášení
výsledků, ale i slavnostní večeře a další program. Ovšem ve stejné době řada lidí seděla
v místní restauraci Sokolovna, kde probíhalo veřejné sledování galavečera v přímém přenosu
na televizní obrazovce. Několik dalších lidí tento přenos sledovalo doma přes internetové
stránky, ale několik dalších hasičů-kamarádů tento přenos sledovalo ve svých „hasičárnách“.
Stejně jako byly emoce na vyhlášení výsledků v Brně, tak ani v Sokolovně a na dalších

místech emoce nechyběly. Bohužel těšně před vyhlášením naší oblasti vypadl z neznámého
důvodu signál a napjatí lidé doma museli čekat na naše zprávy přes mobilní telefony," řekl
Jakub Šimek.
Sbor dobrovolných hasičů Háj u Duchcova kromě titulu získal i finanční odměnu a dar
v celkové hodnotě 40 tisíc korun a také poukázku na odběr konfekce pro dobrovolné hasiče.
(předání cen na snímku vpravo dole)
„To že jsme vyhráli 1. místo je skutečně nepopsatelný úspěch, který ovšem patří všem, jelikož
bez hlasování veřejnosti bychom tohoto úspěchu nedosáhli. A že celkový výsledek poslaných
hlasů byl skutečně vysoký, jeden z nejvyšších v celé soutěži. Opravdu ze srdce děkujeme
všem za dlouhodobou podporu," nechal se slyšet Jakub Šimek z SDH Háj. (r)

Mladí hasiči z Háje o sobě dávají vědět v| 5plus2
Týdeník teplice.5plus2.cz
HÁJ U DUCHCOVA - Dobrovolní hasiči jsou často první u požárů, dopravních nehod a
dalších katastrof. Pracují i s mládeží, stojí za mnoha akcemi ve svých obcích. To je přesně
případ Sboru dobrovolných hasičů v Háji u Duchcova.
Starosta obce Karel Drašner je také předsedou Svazu měst a obcí ČR Ústeckého kraje.
K omezování dostupnosti poštovních služeb na venkově a to i v Háji říká: V nedávné
minulosti jsme v rámci rekonstrukce budovy Obecního úřadu připravili kvalitní zázemí a
prostory pro naší venkovskou poštu. Naše radost z lepších služeb pro naše občany ale dlouho
netrvala. Před dvěma lety přišla první omezení služeb, kdy jedné z doručovatelek byl zrušen
pracovní poměr a druhá dlouholetá místní doručovatelka byla přemístěna na pobočku do
sousedního Oseka, odkud dojíždí autobusem k roznášce do Háje a Domaslavic. Okamžitě
jsem vyvolal jednání s regionálním zástupcem pošty, ale bylo mi sděleno, že se jedná o interní
reorganizaci, do které nemůže obec zasahovat. Při této schůzce jsem se ale také dozvěděl, že
obec Háj je na „černém“ seznamu obcí, kde do budoucna dojde k zrušení pobočky České
pošty. Byla nám bez okolků nabídnuta varianta, jak pobočku v obci zachovat. Tuším, že se
nazývá „Partner“. Po prostudování smluvních podmínek jsme ale museli odmítnout. Byly
jednostranně nevýhodné. Na podzim loňského roku jsem byl pak regionální zástupkyní
obeznámen, že od 1. prosince 2013 bude omezena provozní doba naší pošty. Ani moje
nesouhlasné vyjádření do zápisu o našem jednání, nezabránilo České poště tento záměr
uskutečnit. Nemám z tohoto přístupu vůbec dobrý pocit.

Z tohoto jednání s regionální manažerkou České pošty jsem byl přesvědčen, že obec
sama proti této vůli nic nezmůže. Proto podpořím jakoukoliv společnou akci obcí ohrožených
na službách České pošty, protože jen touto cestou je možné dosáhnout nějaké změny. K petici
jsme se samozřejmě připojili a máme nasbíráno již několik set podpisů občanů.
Na počátku roku 2013 Sdružení místních samospráv zorganizovalo jednání mezi
zástupci obcí, České pošty a vedením kraje. Na schůzku jsme byli dobře připraveni, protože
spolupracujeme s místopředsedou Asociace poštovních služeb Petrem Angelidem. Představili
jsme jak odborné argumenty, tak i obavy a zkušenosti jednotlivých starostů. Na první pohled
mě zaskočilo velmi vyhýbavé a nejasné stanovisko regionální poštovní ředitelky, inženýrky
Sikové. Pan náměstek hejtmana Rybák má dobrý přehled o tomto problému a je otázka, jak
s ním dále naloží.
Nemyslím, že by se problémy Ústeckého kraje zásadně lišily od ostatních regionů.
V kraji, kde se snoubí těžký průmysl s úchvatnou členitou krajinou, bojujeme i čtvrtstoletí po
změně režimu se stavem životního prostředí. Ačkoliv osobně vidím určité zlepšení, přes to tu
máme vysokou nezaměstnanost, úřednickou byrokracii a korupci, kriminalitu a špatně
vymahatelné právo. Stejně tak neutěšenou infrastrukturu, útlumem zemědělské výroby,
stagnaci ve stavebnictví, stavem zdravotnictví a podobně.
Tento problém jsem si začal uvědomovat až s výkonem funkce starosty obce a později
i z pozice funkce předsedy Sdružení místních samospráv. Možná se to zdá banální, ale
domnívám se, že to je i absencí kulturní vazby obyvatel kraje. Jedině tak si lze vysvětlit
lhostejnost vůči soustavné devastaci území, třeba povrchovou těžbou. Po roce 1945 se nikdy
nepodařilo obnovit úroveň historického osídlení regionu, mnoho obcí s historickými tradicemi
zanikla, nikoliv v důsledku důlní a průmyslové činnosti, ale také proto, že málokdo chtěl
v této lokalitě bydlet. Dalších více než 100 obcí zaniklo do poloviny 90. let z důvodů dolování
uhlí či z vojenskostrategických příčin jako např. Doupov. Nejhorší devastace regionu nastala
v období po roce 1968. V rámci migrační politiky provozované státem se západní část
Severočeského kraje stávala sběrnou oblastí Romů vháněných z východoslovenského kraje.
V polovině 80. let dokonce komunistické orgány administrativně zabraňovaly migraci občanů
z „pánevních“ okresů do jiných oblastí státu.
V poslední době se aktivují zastánci prolomení těžebních limitů hnědého uhlí. Pevně
jsem věřil, že v tomto kraji, v minulosti silně postiženém těžkým průmyslem a těžbou
hnědého uhlí měla z povrchu země zmizet celá obec, jak tomu bylo v minulosti běžně.
Nedovedu si představit, že by někdo v dnešní době mohl rozhodnout o likvidaci obce kvůli
těžbě uhlí, které by se prohnalo kotlem a komínem elektrárny. Děsí mě představa, že by se
taková událost mohla týkat i naší obce, která v roce 2012 oslavila 810 let svého trvání.
U nás v obci žije několik rodin, které se přestěhovaly ze zlikvidovaných obcí těžbou
uhlí. Pro mne je nepředstavitelná situace, že by se naši noví občané, kterým jsme zde
umožnili stavbu svého nového domku, museli kvůli těžbě uhlí znovu vystěhovat.
Společně se starostou Litvínova Milanem Šťovíčkem a dalšími dvěma kolegy jsme
celý den zasvětili vyjednáváním. Nejprve jsme s povděkem sledovali Poslaneckou sněmovnu,
která nakonec vyzvala vládu v demisi, kde nepřijímala žádná rozhodnutí ve věci prolomení
limitů těžby. Následně jsme oslovili budoucího premiéra Bohuslava Sobotku s prosbou
zachování limitů těžby, které bylo součástí vládních prohlášení. Následovalo jednání
s premiérem Rusnokem, který hned v úvodu akceptoval výzvu Poslanecké sněmovny
k odložení otázky prolomení těžebních limitů. I přes toto významné gesto jsme premiéra
detailně informovali o situaci v regionu, neboť pod pokračováním těžby neznamená pouze

uchování hornických pracovních míst, ale i likvidaci všech pracovních příležitostí vázaných
na ohrožená území.
Jako předseda SMS ČR Ústeckého kraje jsem pana premiéra seznámil s usnesením
Republikového shromáždění SMS ČR k limitům a připomněl, že je třeba důrazně upozornit
na skutečnost, že pokračování těžby za limity totálně ohrožuje několik desítek měst a obcí
v Ústeckém kraji, protože i jich se dotýkají dobývací prostory na těžbu uhlí.
Tuto záležitost jsme řešili ještě za ministra Drábka v roce 2012. Tehdy kromě veřejně
prospěšných prací fungovala také veřejná služba, a jak si pamatujeme, nebylo to bez
problémů. Snažili jsme se především o úpravu zákona o zaměstnanosti, kde je aktivní politika
zakotvena. Jakmile se již zdálo, že dosáhneme změny zákona, došlo k rozhodnutí Ústavního
soudu, který zrušil veřejnou službu. A tak zase bylo vše jinak. Hovořilo se především o
možnosti dobrovolné veřejné službě s motivačním nastavením. Osoba v této službě měla být
zároveň evidována jako uchazeč o zaměstnání. Veřejně prospěšné práce měli být nastaveny
více úrovňově s různou mírou podpory, podle délky trvání a podle typu práce. Chtěli jsme
také odstranit výkyvy v dostupnosti veřejně prospěšných prací, což tehdejší vedení
Generálního úřadu práce přislíbilo vzhledem k nastupující centralizaci. Bohužel se po několik
měsíců trvání pracovní skupiny došlo k několika zvratům, že nakonec z původních několika
partnerů již nikdo nezůstal na své židli a další schůzka již nebyla svolána, což je pochopitelně
škoda.
Čekají nás komunální volby a věc může být pochopitelně jinak. Netajím se tím, že
bych rád volenou funkci obhájil. A dokončil rozdělanou práci- Mám v obci rozjetou žádost z
našeho nešťastného ROP Severozápad veřejné infrastruktury. Také bych rád do obecního
majetku získal památnou a chátrající Sokolovnu, která je v majetku České obce sokolské,
která už nezvládá zajišťovat provoz. V neposlední řadě ze své pozice krajského předsedy
SMS ČR o rozšíření naší členské základny a větší spolupráci obcí a menších měst Ústeckého
kraje. Specifickým a trvalým problémem jsou těžební limity. Proti nim budu i nadále bojovat.

Rozsvícení vánočního stromu 2013
30. listopad v 16:00 v UTC+01
Obec Háj u Duchcova ve městě Háj u Duchcova
Zúčastnilo se 36 lidí
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dnů
déšť
dnů
vítr
dnů
bouřka
dnů
teplota nejnižší
teplota nejvyšší

4
8
2
19
39

silné
silný
silný 1
silná
průměrná
průměrná

16
29,5

srpen
sněžení
dnů
déšť
dnů
vítr
dnů
bouřka
dnů
teplota nejnižší
teplota nejvyšší

5
2
3
20
39

silné
silný 1
silný
silná
průměrná
průměrná

28,5

15
7
1
12
29

silné
silný 3
silný 1
silná
průměrná
průměrná

19,75

9
3

silné
silný
silný 2

září
sněžení
dnů
déšť
dnů
vítr
dnů
bouřka
dnů
teplota nejnižší
teplota nejvyšší
říjen
sněžení
déšť
vítr

dnů
dnů
dnů

bouřka
dnů
teplota nejnižší
teplota nejvyšší
listopad
sněžení
dnů
déšť
dnů
vítr
dnů
bouřka
dnů
teplota nejnižší
teplota nejvyšší
prosinec
sněžení
dnů
déšť
dnů
vítr
dnů
bouřka
dnů
teplota nejnižší
teplota nejvyšší

1
11
21

silná
průměrná
průměrná

9,51

2
20
6

silné
silný
silný 3
silná
průměrná
průměrná

4,55

silné
silný 1
silný 2
silná
průměrná
průměrná

2,10

3
13

1
11
4
-1
11

František Nachtmann

