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SLOVO STAROSTY OBCE
VáÏení obãané, v pﬁedchozích vydáních na‰eho hájského zpravodaje jsem se rozepisoval o skvûlém finanãním zdraví obce a na jeho základû pak plánovan˘ch investiãních akcích, o kter˘ch rozhodlo zastupitelstvo obce.
Ale...
Na‰e radost z dal‰ího pﬁipravovaného
rozvoje obce dlouho nevydrÏela. Ne vlastní
vinou opût stojíme pﬁed sloÏit˘m finanãním
problémem. Obec má ze zákona povinnost
ve‰keré investiãní akce transparentnû - nejménû stﬁednûdobû - plánovat. V souladu se
zákonem tak postupujeme a já jsem vás pak
mohl informoval o na‰ich plánovan˘ch investiãních akcích, které jsme ﬁádnû veﬁejnû
v ZO projednali a schválili.
V tento okamÏik vstupuje do na‰ich zámûrÛ âEZ Distribuce a.s., kdy se na základû jejich zahájeného stavebního ﬁízení dozvídáme, Ïe v obci plánují pﬁeloÏku vedení
NN ze sloupÛ do kabelového vedení v zemi.
Stavba, která se bezprostﬁednû dot˘ká obce
jako takové, ale i de facto v‰ech obãanÛ
obce. Pﬁesto, Ïe jsem zhruba pﬁed 8 lety
vznesl u této organizace dotaz, zda nûco takového nepﬁipravují, neboÈ se chystáme
k postupné rekonstrukci chodníkÛ, tak jsem
tehdy dostal zápornou odpovûì, Ïe dlouhodobû v obci Háj u Duchcova nic takového
neplánují. Dnes to omlouvají vysvûtlením, Ïe
mÛj dotaz pﬁi‰el v dobû celosvûtové ekonomické krize, kdy byla u âEZ omezena investiãní ãinnost...
Souãástí pﬁeloÏky NN je i odstranûní betonov˘ch sloupÛ elektrického vedení, které
jiÏ pﬁekonaly svoji Ïivotnost, a obec je na základû pﬁedchozích smluvních dohod dlouhodobû vyuÏívala i pro umístûní a provoz
svého veﬁejného osvûtlení /VO/. Bylo nám
tedy oznámeno, Ïe si budeme muset nechat
zpracovat projektovou dokumentaci pro
nové VO, které bude v souladu se souãasnou technickou normou. Zakázku jsme zadali zaãátkem leto‰ního roku a mûla b˘t pﬁedána zpracovatelem do konce bﬁezna. Pﬁevzali jsme v polovinû prázdnin, a to nejprve
bez poloÏkového rozpoãtu. Pozdûji na na‰í
Ïádost dodavatel projektové dokumentace
zpracoval - podle stavebních tabulek URS ocenûní poloÏek k provedení nového VO: 18
150 000,- Kã!
·ok. Îe by omyl? Hnûv, zklamání, nespravedlnost, beznadûj... To byly pocity,
které jsem - nejen já - proÏíval.
V souãasné dobû provozuje na‰e VO âEZ
Elektrické sluÏby, s.r.o., firma, která pﬁed 7
lety vyhrála obcí vyhlá‰enou veﬁejnou soutûÏ na tuto sluÏbu a zainvestovala z vlast-

ních zdrojÛ 1,2 mil. Kã do tehdy nevyhovujícího technického stavu VO obce, stanovili
nám splátkov˘ kalendáﬁ a obec splácí tuto
investici a sluÏbu „svícení“. Splátkov˘ kalendáﬁ a tím i smluvní vztah konãí cca za 2 roky.
âEZ ES s.r.o. obci nabídla nûkolik variant,
jak nepﬁíznivou situaci ﬁe‰it. Napﬁíklad Ïe investiãní plnûní vybudování nového VO pﬁevezme a stanoví nov˘ splátkov˘ kalendáﬁ
s dobou splatností tﬁeba i na 20 let. Ale i tyto
varianty zavazují obec k dlouhodobému
splácení nemal˘ch finanãních splátek. Závazek, kter˘ znaãnû ovlivní tzv. dluhov˘ ukazatel obce, kter˘ je velice ovlivÀujícím údajem pro podanou Ïádost o finanãní úvûr,
o kter˘ jsme chtûli poÏádat banky k pokrytí
naplánovan˘ch investicí.
Vyvolal jsem pracovní schÛzku zainteresovan˘ch organizaci, která mûla za cíl eliminovat katastrofick˘ rozpoãet nového VO
a nastínit moÏné varianty ﬁe‰ení. Podaﬁilo se
v horizontu 3 t˘dnÛ uskuteãnit spoleãné jednání âEZ Distribuce a.s., âEZ Elektrické
sluÏby s.r.o. a zastupitelÛ obce. SchÛzka
probûhla dne 25.8.2017 na obecním úﬁadû.
Ze sdûlení zástupcÛ âEZ Distribuce a.s.
jsme dozvûdûli, Ïe investiãní akce jako
v Háji u Duchcova, „PﬁeloÏka vedeni NN“,
se u nich plánuje nejménû 3-4 roky pﬁedem.
Na v˘tku, proã jsme v tomto pﬁedstihu nebyli informováni, jsem dostal vysvûtlení, Ïe investor soutûÏí dodavatele projektové dokumentace a inÏen˘rsk˘ch sluÏeb, kter˘ pak

má za úkol informovat dotãenou obec, ale
bohuÏel nemá stanoveno v jakém ãasovém
horizontu!
Dále jsme byli na této pracovní schÛzce
seznámeni s nabídkou variant financování
a smluvních vztahÛ souãasn˘m provozovatelem VO firmou âEZ Elektrické sluÏby s.r.o.
Vzhledem k tomu, Ïe varianty nabídek neobsahovaly konkrétní finanãní údaje, neboÈ
dle vyjádﬁení pﬁedkladatele je souãasná finanãní nároãnost stavby nového VO orientaãní a pﬁesná v˘‰e rozpoãtu bude známa aÏ na
základû soutûÏí vybraného dodavatele, tak
nebylo moÏno dojít ke konkrétnímu závûru.
Zastupitelstvo obce si bude muset k posouzení nabídek pﬁijmout znalce v oboru. A to
jak v právní oblasti, tak finanãního analytika.
Zatím musíme poãítat pouze s pﬁedloÏen˘m
katastrofick˘m scénáﬁem rozpoãtu 18 mil. Kã,
kter˘, pevnû vûﬁím, radikálnû sníÏíme.
Nejvût‰ím pﬁínosem pro tento cíl vidím
v dohodû a koordinaci postupu prací s âEZ
Distribuce a.s., kdy jsem podal Ïádost
o spolufinancování na‰í stavby VO a to tak,
Ïe nám umoÏní bezúplatné pﬁiloÏení kabelov˘ch rozvodÛ VO do jejich zhotoven˘ch v˘kopÛ pro rozvod NN. V˘kopové práce totiÏ
tvoﬁí nejménû polovinu nákladÛ nového VO.
K dal‰í eliminaci nákladÛ vedu dal‰í dohadovací jednání s ¤editelstvím silnic a dálnic,
kter˘m patﬁí silnice I. tﬁídy /Zelenkova
a Hanzlíãkova ul./, kdo nese zodpovûdnost
za osvûtlení této komunikace?! V pﬁípadû,
podaﬁí-li se prokázat, Ïe osvûtlení má v povinnosti správce komunikace ¤SD, tak to
bude dal‰í sníÏení rozpoãtu. A v neposlední
ﬁadû veﬁejnou soutûÏí dodavatele se mohou
dosáhnout dal‰í nemalé úspory.
(Pokraãování na následující stranû)
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I v jin˘ch investiãních zámûrech máme
problémy. IROP, kam jsme loni koncem roku
podali Ïádosti o dotace na rekonstrukci objektu sokolovny, je‰tû nemá postavenou
hodnotitelskou komisi. Z tûchto dÛvodÛ
jsme podali novou Ïádost o podporu v˘stavby sociálního bydlení dal‰ímu vyhla‰ovateli:
ITI Ústecko-chomutovská aglomerace, kde
nám byl ¤ídícím v˘borem projektov˘ zámûr
schválen a 25.8.2017 jsme podali oficiální
„ostrou“ Ïádost.
Neustále ãekáme na slíbenou v˘zvu pro
podání dotaãních Ïádostí na budování plánovan˘ch pﬁechodÛ pro chodce a kanceláﬁe
sociálních pracovníkÛ.
Nelehké období, ale vûﬁím, Ïe to v‰e
dobﬁe dopadne a budou i finanãní prostﬁedky na plánovanou kanalizaci na Lesní stezce. Pro tento investiãní zámûr jiÏ byl vybrán
zpracovatel a probíhá zpracování projektové
dokumentace pro stavební ﬁízení.

Po dlouh˘ch dohadech s dodavatelem
a po uplatnûní zádrÏného ve v˘‰i 50,- tis. Kã
se koneãnû podaﬁilo plnû zprovoznit nové
dûtské hﬁi‰tû Mateﬁské ‰koly.
Na závûr mého dne‰ního pﬁíspûvku je‰tû
jedna informace z dopravy v obci.
Na základû stíÏností a podnûtÛ obãanÛ
na‰í obce vyvolal Odbor dopravy Magistrátu
Teplice místní ‰etﬁení k dopravní situaci - nevhodné a nebezpeãné parkování na místních komunikacích. Byl pﬁítomen i dopravní
inÏen˘r Dopravního inspektorátu Policie âR
Teplice. Z jednání vyplynula následující
opatﬁení, která jsou ve schvalovacím ﬁízení
a budou v nejbliÏ‰í dobû realizována:
• v ãásti ulice Lesní stezka - od kﬁiÏovatky

se silnicí I. tﬁídy po odboãku k hájovnû budou instalovány dopravní znaãky „Zákaz
stání“ oboustrannû
• v horní ãásti Kubátova ul./ u b˘val˘ch zahrádek/, budou vodorovná parkovi‰tû oznaãena dopravní znaãkou „Parkovi‰tû pro
osobní vozidla“
• v ul. Zelenkova, v ãásti mezi ul. Kubátova a Hanzlíãkova bude vyprojektováno a následnû realizováno parkování na stávající
zeleni /zatravÀovací tvárnice/ a stﬁed vozovky bude oznaãen vodorovnou dopravní
znaãkou „Plná ãára“.
Pﬁíjemné podzimní dny pﬁeje
Karel Dra‰ner,
starosta obce

■ ÚPRAVA OKAPÒ - UpozorÀujeme obãany, Ïe vyústûní vody z okapÛ na komunikace
(zvlá‰tû na chodníky) je v rozporu s právními pﬁedpisy. Vyz˘váme proto majitele nemovitostí,
aby upravili vyústûní okapÛ, a vyhnuli se tak zahájení správního ﬁízení.
Dûkujeme za spolupráci! Obecní úﬁad Háj u Duchcova

ÚVODNÍK

KdyÏ je telefon
pﬁechytral˘
Zdravím vás, váÏení pﬁátelé, Ïivot mÛÏe
b˘t krátk˘ i dlouh˘, ale kaÏdému pﬁeji aspoÀ
100 let v této dimenzi. Skládá se z mal˘ch
denních rituálÛ, bûÏn˘ch denních ãinností
i velk˘ch akcí a mimoﬁádn˘ch situací. Jsou
lidi, kteﬁí proÏijí Ïivot úplnû obyãejnû, nestanou se jim Ïádné velké maléry, Ïádné obrovské radosti. Jsou lidé, kteﬁí mûli to ‰tûstí
a do vínku je jim dána hromada krásn˘ch
událostí. A jsou smolaﬁi, kteﬁí pﬁímo zakopávají o maléry, smutek a katastrofy. Já osobnû patﬁím do nûjaké té ‰Èastnûj‰í krabiãky.
Ne Ïe by se mi vyh˘baly smutné situace,
bohuÏel ne, byly, bylo jich dost a nepﬁeji to
zaÏít nikomu. Ale mûla jsem to ‰tûstí se
z toho tak nûjak lidsky ﬁeãeno „vylízat“
a znovu se vzchopit a jít dál. Ale zároveÀ
mne potrefují i situace, které ãlovûka potû‰í,
rozesmûjou, nabijí energií a poﬁád udrÏují
tak jaksi ve stﬁehu, Ïe jeden nemá ãas zvadnout a je to moooc fajn.
U mne tﬁeba neprojde hladce Ïádn˘
nákup techniky. Navzdory datu narození si
nepﬁipadám vÛbec stará a chtûla bych Ïít
aspoÀ do 130. Ov‰em tﬁeba vyfasování nového sluÏebního telefonu mne uvrhlo pﬁed
t˘dnem do pocitu, Ïe jsem se narodila
v dobû, kdy mûl Jan ÎiÏka z Trocnova je‰tû
obû oãi. Star˘ tlaãítkov˘ mobil fungoval
super, jen mûl jednu základní vadu, pﬁestávalo z nûj b˘t sly‰et, co ti na „druhé stranû
drátu“ ﬁíkají. A tak jsem si zaÏádala o nov˘
a promptnû mi byl dodán. Velk˘, krásn˘,
oranÏov˘, ale NE tlaãítkov˘. No nad‰ená
jsem nebyla. Vyndám z krabiãky, telefon
jest, káblík na nabíjení jest, baterka jest,
ãesk˘ návod NENÍ. Inu, juknu na internet.
VáÏení - ãesk˘ návod ani tam není, a to se
vyhledávaã snaÏil, aÏ se PC zahﬁíval.
Zkompletovala jsem tedy pﬁístroj s baterkou
a dala nabíjet, ‰ikulka. Druh˘ den ráno se mi
podaﬁilo i mobil zapnout. Nou problém. Teì
jen pﬁestûhovat kontakty. Kdysi jsem si je
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stûhovala ze starého do nového sama, ale
po tom záÏitku to svûﬁím odborníkÛm. Za‰la
jsem do renomované prodejny. Trvalo to pÛl
druhé hodiny, neÏ se zadaﬁilo. Pr˘ s touto
znaãkou nemají aÏ tolik zku‰eností. Tro‰ku
mi zatrnulo v zátylku, doufám, Ïe to nebude
nûjaké perpetuum mobile.
Jak se zbavit tûch neznám˘ch témat na titulní obrazovce a dát si tam volání a smsky,
jsem „hravû“ zvládla za dva veãery. První
den se nedaﬁilo pﬁijmout hovor, vidím Ïe
volá Vopr‰álek, maãkám kdeco, hladim to
jak dûtskou prd˘lku, ale málo platn˘. Tak
hold poãkat, aÏ to druhou stranu pﬁestane
bavit, pak vyhledat klienta v seznamu
a cinknout mu s patﬁiãnou omluvou a vysvûtlením situace. KdyÏ volal nûkdo, koho
nemám v seznamu, mûl smolíka. Jak najít
poslední hovor, abych mohla zavolat zpátky, mi trvalo 3 dny. Napsat smsku bylo
snadné. Jen jsem po pár dnech zjistila, Ïe
nikam ty smsky neode‰ly. Nastavit si budíka problém nebyl, potíÏ je, Ïe jsem napÛl

hluchá a ten mobil nezvoní, ale cvrliká.
KdyÏ se mi na nûm vystﬁídali 3 kolegové
a oba moji potomci, je jasné, Ïe to není mou
neschopností nastavit správné zvonûní
a dát TO nahlas, ale Ïe prostû to tahle krabiãka jinak neumí. TakÏe teì sháním klasického poﬁádného budíka, kter˘ kdyÏ zazvoní, i mrtvola vstane a jde do práce. A pﬁátelé, sehnat takového budíka, to asi bude
téma na pﬁí‰tí úvodník...
Po osmi dnech uÏ vcelku s pádlem kamarádím. Pr˘ to umí i fungovat na internetu
a ksichtbÛku, ale to jsem si zatím nezprovoznila, nemusím mít v‰echno najednou.
VÏdyÈ pﬁekonat techniku je tak vzru‰ující,
ten pocit vítûzství, to si ãlovûk musí vychutnat! A tak kaÏd˘ den objevuji nûco, kaÏd˘
den si tak dûlám drobné radosti a obãas si
pﬁipadám i jako olympijsk˘ vítûz. No není to
super? Jak se prokousávám tím, co ta zatracená vûc umí, úplnû cítím, jak mládnu. Za
pár t˘dnÛ své vnuãce ukáÏu, jakej jsem
machr a jakou má soudobou babiãku, která
umí nejen telefonovat a smskovat, ale dûlat
mobilem selfíãka, posílat je na messenger,
sdílet, lajkovat, to v‰e pﬁes „wifinu“ a nebo
„onlajn“??? ..... ufff. A to kdyÏ jsem se narodila, mûl v na‰í vesnici telefon jen pan doktor, hospoda a jeden byl na vrátnici místní
fabriky. AÈ Ïije pokrok!!!
VáÏení pﬁátelé, hodnû srandy v Ïivotû
vám pﬁeje Anna Streicherová!

Blahopﬁejeme oslavencÛm
■ Dne 28. srpna 2017
oslavila na‰e drahá prababiãka, babiãka a maminka
paní ANNA JARO·OVÁ
jubilejní 95. narozeniny.
Mnoho zdravíãka, pohody,
hezk˘ch chvil a je‰tû
hodnû pﬁeãten˘ch knih
pﬁejí vnuk Martin s chotí Simonou a pravnouãaty Honzíkem a Matûjem.

■ V srpnu oslavila na‰e milovaná
maminka a babiãka JAROSLAVA
LEWKOWICZOVÁ své v˘znamné
Ïivotní jubileum. Mnoho zdraví, elánu
a pohody do dal‰ích let pﬁejí manÏel
Miroslav, dcera Katka
s rodinou a synové
Roman
a Michal
s rodinami.

75 LET OD HRDINSTVÍ âESTNÉHO OBâANA JANA ZELENKY-HAJSKÉHO

Praha, 17. ãervna 1942 - oddan˘ sokol,
ﬁídící uãitel z Háje u Duchcova, odbojáﬁ
Jan Zelenka-Hajsk˘ hrdinnû umírá pﬁi zat˘kací akci gestapa. Od této události
uplynulo letos 75 let. Háj‰tí obãané, starosta obce a zastupitelé, zástupci Sokolské Ïupy Kru‰nohorské-KukaÀovy uctili
jeho památku pﬁed pamûtní deskou na
budovû b˘valé ‰koly, ve které Jan Zelenka-Hajsk˘ vyuãoval.
Jan Zelenka-Hajsk˘ (1895-1942) byl ãlenem sokolské odbojové organizace Jindra,
krycí jméno Hajsk˘ zvolil podle obce Háj
u Duchcova, kde pÛsobil jako ﬁídící uãitel na
místní ãeské ‰kole, starosta T. J. Sokol a or-

ganizátor spoleãenského Ïivota v obci od
poloviny roku 1926 do podzimu 1938.
V protektorátní Praze úzce spolupracoval
s para‰utisty z Velké Británie, kteﬁí v kvûtnu
1942 provedli atentát na Reinharda Heydricha. Po atentátu byl Jan Zelenka-Hajsk˘
bûhem stanného práva prozrazen a bûhem
zat˘kání gestapem se ve svém praÏském
bytû 17. ãervna 1942 otrávil.
DÛkazem toho, Ïe Jan Zelenka-Hajsk˘
byl ãlovûk, kter˘ se s nasazením vlastního
Ïivota zaslouÏil o záchranu jin˘ch lidsk˘ch
ÏivotÛ a hodnot, a Ïe tím právoplatnû patﬁí
do celonárodního historického kontextu, je
udûlení státního vyznamenání âeské repub-

liky, Medaile Za hrdinství in memoriam, prezidentem Václavem Havlem u pﬁíleÏitosti
státního svátku a 80. v˘roãí vzniku samostatného ãeskoslovenského státu 28. ﬁíjna
1998. Udûlení v˘znamného ocenûní navrhla
Ïupa Kru‰nohorská-KukaÀova.
16. ãervna 2012 se stal Jan Zelenka-Hajsk˘ prvním ãestn˘m obãanem obce Háj
u Duchcova. Pamûtní listinu pﬁevzali pﬁi
slavnostním aktu z rukou starosty obce
Karla Dra‰nera synovci odbojáﬁe Milan
a Ivan Zelenkovi. Listina putovala i do daleké Austrálie, kam emigrovala neteﬁ odbojáﬁe paní Alena Herrmannová. V‰ichni tﬁi se
tû‰í dobrému zdraví.
Karel Singer

V záﬁí hurá do ‰kolky
Tak sladké dva mûsíce prázdnin ubûhly jako voda a o slovo se
hlásí záﬁí. V tomto mûsíci nám do ‰kolky pﬁibudou noví kamarádi
a na‰i pﬁed‰koláci uÏ oficiálnû zasednou do ‰kolních lavic. Slavnostnû jsme se s nimi rozlouãili na konci ãervna na obecním hﬁi‰ti.
Dostavili se opravdu v‰ichni. Nejmen‰í kamarádi z „malé tﬁídy“ si
pro nû pﬁipravili vystoupení a dûti z „velké tﬁídy“ zase na oplátku zatanãily country tanec. V‰echny dûti si zasoutûÏily s Divadlem V Pytli
a pochutnaly si spolu s rodiãi na obãerstvení, které pﬁipravily pro
v‰echny na‰e skvûlé paní kuchaﬁky. Pﬁálo nám i poãasí, takÏe se
celá akce velmi zdaﬁila, pﬁestoÏe jsme ji je‰tû nemohli poﬁádat na
na‰í ‰kolní zahradû.
Ale v srpnu jsme se doãkali. Dûti mûly obrovskou radost z nov˘ch
herních prvkÛ, klouzaãky, prolézaãek, houpaãky, kreslícího domeãku i velkého altánku, do kterého se vejdeme v‰ichni, kdyÏ nás na
zahradû pﬁekvapí letní de‰tík... a tak se nám v‰em bude lépe v záﬁí
zvládat adaptace nov˘ch dûtí, které u nás pﬁivítáme...

·Èastné vykroãení v‰em do nového ‰kolního roku. Dûtem hodnû
úsmûvÛ, píle a vytrvalosti, rodiãÛm trpûlivost a nadhled nám v‰em
ostatním.
Kolektiv M·
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znam.cz, nebo mu prostû dáte nûjak˘m zpÛsobem vûdût. Nemyslíme si, Ïe bychom museli dûlat na tuto aktivitu poﬁadník, ale pﬁeci jen
se chceme vyhnout tomu, abyste cestu na Bio_Biblio neváÏili zbyteãnû.

Bio_Biblio: nová aktivita
v obecní knihovnû
Multikino v knihovnû na vesnici? To spí‰e jakési setkání
s projekcí snímku, kter˘ není komerãní, zároveÀ ale není pﬁíli‰
„artov˘“. Nová aktivita v obecní knihovnû má ambice pﬁipravit
takov˘ program, kdy si ãlovûk jeden v‰ední podveãer ﬁekne, to
by mohlo b˘t dobr˘, pÛjdu se tam podívat.
Co je Bio_Biblio?
Struãnû by se dalo ﬁíci „malé kino v knihovnû“. Nové prostory knihovny v Háji vybízejí ke konání rÛzn˘ch setkání. Lidé mají rádi kníÏky i filmy. Proã tedy nespojit pohodové prostﬁedí s jin˘m umûním,
neÏ je literatura. Ba co víc! Spojit literaturu s filmem a naopak.
■ Kdo mÛÏe pﬁijít a kolik za to?
Naprosto kdokoliv. Bio_Biblio je zcela zadarmo. Jen s kapacitou
prostor jsme tro‰ku omezeni. Proto je nutné dát pﬁedem vûdût, Ïe
se projekce zúãastníte. Jednodu‰e: zavoláte/napí‰ete knihovníkovi
na 607 757 124, nebo mu napí‰ete e-mail na knihovna.Haj@se-

■ Jak to bude probíhat? Lahvinku s sebou!
Zaãátek programu bude zpravidla v 18:30, drÏí se akademická
ãtvrthodinka. Zaãneme krátk˘m pﬁedstavením promítaného snímku,
poté bude následovat vlastní projekce (z dataprojektoru na plátno),
po filmu krátká reflexe a debata. V knihovnû je k dispozici káva
a ãaj, nicménû doporuãujeme si s sebou vzít lahvinku vína, pivko,
dobroty... Setkání chceme ladit zcela neformálnû - zkrátka jako pﬁíjemnû stráven˘ veãír.
■ Co se bude promítat a jak ãasto?
Snímky, které si v televizi jen tak nepustíte. Filmy, které jsou vysoce cenûny buì samotn˘mi diváky, nebo kritikou. PÛjde o filmy
(velmi) známé, av‰ak ménû ãasto uvádûné v kinech ãi v televizi,
anebo o snímky napﬁ. z festivalÛ.
Prozatím se bude promítat zpravidla jednou mûsíãnû (ve ãtvrtek
od 18:30), program bude zveﬁejÀován v Hájském kohoutu, na webov˘ch stránkách obce, knihovny a na facebooku.
Projekce je vÏdy oprávnûná, registrovaná u Ochranného svazu
autorského (OSA). V den programu budou fungovat i knihovní sluÏby.
NemÛÏeme se doãkat Va‰í náv‰tûvy na první projekci ve ãtvrtek 19. ﬁíjna 2017 od 18:30! Objednávejte si místa u knihovníka
(osobnû, nebo na 607 757 124, knihovna.Haj@seznam.cz). Úpln˘
program Bio_Biblio najdete v tomto ãísle zpravodaje.
Karel Singer, Aneta Pilná

Îádané jsou kníÏky Radky Tﬁe‰tíkové a Patrika Hartla
Osm - tak trochu jin˘ detektivní román od autorky bestselleru Bábovky. Jednu bﬁeznovou sobotu je nalezena postﬁelená mladá
dívka. Michaela zÛstává v bezvûdomí a policie je pﬁi vy‰etﬁování
bezradná. Kdo ãin spáchal a proã? Snoubenec, nejlep‰í kamarádka, nûkdo z rodiny, kde hlídala dûti? Vysvûtlení nepﬁichází ani po
probuzení z kómatu. Michaela si totiÏ osudn˘ den nepamatuje. A co
víc, nepamatuje si ani poslední rok svého Ïivota. Rok, kter˘ zaãal
tak nevinnû, ale v‰em zamíchal Ïivoty a skonãil pokusem o vraÏdu.
Nov˘ dvojromán Patrika Hartla OkamÏiky ‰tûstí je moÏné zaãít
ãíst z kterékoli strany. Vyberte si! Pﬁíbûh sourozencÛ Veroniky a Jáchyma budete proÏívat podle toho, kter˘ zaãátek zvolíte.
Buìto do Ïivota skoãíte jako Jáchym voln˘m pádem z v˘‰ky ãtyﬁ
tisíc metrÛ nebo se jako Veronika budete stateãnû prokousávat citov˘mi nástrahami ode dne ke dni. ProÏijete dva pﬁíbûhy v jednom.
Jako on a jako ona. Nebo v opaãném poﬁadí, coÏ bude pﬁekvapivû
jiné, neÏ byste oãekávali...

Ze kﬁtu knihy OkamÏiky ‰tûstí
MÛÏete s nimi hledat ‰tûstí, doufat, vûﬁit, dûlat chyby a napravovat je. Budete se o nû bát, fandit jim a zamilovávat se s nimi. A nejenom s nimi. Taky s Eli‰kou, Kubou, Dedém, Monikou, Viktorem,
Amy, Kry‰tofem, Danou, Viki a Ondﬁejem. ProtoÏe ‰tûstí a lásku
hledá kaÏd˘. I kdyÏ to zní jako fráze.
(Zdroje: www.kosmas.cz; www.patrikhartl.cz; www.youtube.com)

OBECNÍ KNIHOVNA
Radka Tﬁe‰tíková se svou knihou

JE OTEV¤ENA VE ST¤EDU OD 16:00 DO 18:00
A V SOBOTU OD 14:00 DO 18:00
INFORMACE: http://knihovnahaj.webk.cz/

■ POZVÁNKA na spoleãné setkání b˘val˘ch pracovníkÛ závodÛ Ml˘ny a Ko‰Èany s. p. Bonex v sobotu 7. ﬁíjna 2017 od 14.00 hod.
v penzionu Beseda v Hrobû. Pﬁijìte se pobavit a zavzpomínat, srdeãnû jsou vítáni i Va‰i pﬁátelé! K dobré náladû a tanci hrají „Dûdkové z Kentucky“. Tû‰íme se na Vás!
Za organizátory Krista âurdová
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..... a to by staãilo.
Paní Streichelová zcela urãitû, do dne‰ního v˘tisku, napí‰e ãlánek, kter˘ pohladí du‰i. Udûlá to hezky u srdíãka a jeho ãetbou se
dá nahradit i sladk˘ zákusek u odpolední káviãky. Ano, to je paní
Streichelová. Zcela druh˘m opakem je padouch, kter˘ pí‰e ãlánky
z jinou tématikou. Ale,kdyby se lidé drÏeli hesla „ Co nechce‰, aby
ti ostatní dûlali, nedûlej jim“, nemûl by o ãem psát. A lidé by se scházeli. Odstranily by se v‰echny zákony, sousedé by k sobû byli
vstﬁícní a Ïivot by byl neskonale krásn˘. Pamatuji si doby z dûtsk˘ch let, kdy dÛm naproti byl policejní stanicí. Veãer se s velitelem
scházeli muÏi z ulice a povídali si. Zru‰ením stanice schÛzky zmizely. Je‰tû v pozdûj‰ích dobách tﬁeba na Silvestra se v ulici vyrojili
jejich obyvatelé a pﬁáli si dal‰í hezk˘ rok. Ani nevím, kdy to bylo naposled. Na Lesní Stezce se u potoka scházely a moÏná je‰tû scházejí, sousedky na laviãce. Osobnû mû vadilo, Ïe úﬁad nebyl schopen místo torza koupit laviãku pohodlnûj‰í. Nûkolikrát jsem na problém laviãek upozorÀoval bez náleÏitého v˘sledku. Asi nûkomu
vadí, Ïe se lidé dokáÏí scházet bez naﬁízení „‰éfstva“. Jediná nová
laviãka je umístûna v Horním Háji na podezdívce plotu. Jinak nic.
Zdá se mi to tak nûjak trochu málo. Penûz v obecní pokladnû je
dost, chybí ohleduplnost k obãanÛm a dobrá vÛle. A máme moÏnost
se vÛbec nûkde scházet?
Sokolovna. Na její opravu jsme mûli z prodeje jednoho domu, milion dvû stû tisíc Kã. Na euforii 15 mil. Kã. z dotaãního programu
jsme peníze rozházeli a nûkolik let budova chátrá. Architekti za
„slu‰né peníze“ vytvoﬁili projekt na „ komunitní centrum“ za 48 mil.
Kã. To uÏ bylo pozdûji i na nás zase moc a postupem doby se ustoupilo. ZÛstala rekonstrukce budovy s tím, Ïe bude vytvoﬁeno osm
bytÛ pro sociálnû slabé obãany. Ti se ale budou muset nûkde sehnat a pût let budou v bytech bydlet. Nás to bude stát 800 tis. Kã
roãnû na nákladech a bude asi omezen pﬁi veãerních akcích provoz
z dÛvodu hluãnosti. / na omezení hluãnosti jsme si uÏ dokonce vydali i místní vyhlá‰ku / O tom co bude slouÏit nám jako obyvatelÛm
Háje se zatím nemluví. Ale budeme se tû‰it na kravál, aÏ se po pûti
letech budou „usedlíci“ sokolovny posílat ke v‰em ãertÛm v˘povûdí
z bytu. To uplyne doba „hájení dotace“ a my údajnû budeme nûco
pﬁedûlávat pro na‰e vyuÏití.
VÏdy se jedná o peníze. UÏ víme, Ïe se bude do zemû dávat el.
vedení. S tím také bude rekonstrukce veﬁejného osvûtlení a u toho
uÏ jsou rozporuplné debaty. Za prvé, âEZ nás k tomu doslova donutil a projektant to spoãítal na 18 mil. Kã. Totální nesmysl se spoustou asi zámûrn˘ch chyb. Zatím se o tom intenzivnû jedná a bÛh nám
buì milostiv. Mohlo by se stát, Ïe v pﬁípadû pÛjãky po dobu patnácti let, by se mûlo mûsíãnû splácet 130 tis. Kã. Doufejme, Ïe tomu
bude jinak.
Jako perliãka mÛÏe b˘t znova informace kolem parkování v na‰ich ulicích. O boÏích ml˘nech se ﬁíká, Ïe melou pomalu. Je to sice
pravda, ale zase je to solidní firma. Jen tak zkrácenû: pﬁed nûkolika
lety byla podaná sv˘m zpÛsobem prosba jednoho obãana na zmûnu

znaãení pro stání automobilÛ v jeho ulici. DÛvod byl jasn˘, jeho partnerka má obavy na úzké silnici, kde jsou zaparkované vozy proti jejich vjezdu z jejich po‰kození pﬁi v˘jezdu. Ceremoniál kolem toho je
zajímav˘. Písemná Ïádost na magistrát, dal‰í korespondence, Ïádost na schválení zmûny znaãení. Pﬁijela komise, posoudila stav,
úﬁad navrhl opatﬁení, komise schválila a za tﬁi mûsíce po uplynutí
zákonné doby se mÛÏe udûlat kus Ïluté ãáry k tûm ostatním. MoÏná
se mûla udûlat v té ulici uprostﬁed je‰tû ãára dvojitá. Ta by zamezila pﬁedjíÏdûní parníku s tramvají. A na konci by mohl b˘t trpaslík
s kala‰nikovem a stﬁílet po tûch, kteﬁí to nedodrÏeli. / ale na‰tûstí
v Háji pﬁibudou dal‰í dopravní znaãky a po jejich umístûní se staneme majiteli originální sbírky. /
Nápad koupit plechovku s gumoasfaltem a na jednom místû bílé
znaãení pﬁetﬁít se neujal. Silnice je na‰e a dle zákona máme právo
na jakékoli zmûny na nich. Nebylo by to zcela dle „for‰riftu“, ale byla
by to nejlevnûj‰í a nejrychlej‰í varianta.
TakÏe, jedna plechovka nûjakého ãerného maglajzu, jedna ‰tûtka
se ‰tûtinama / tu z E 55 ne / a pracovní hodina jednoho ãlovûka,
......... a to by staãilo.
Pozn. Nápad poslat partnerku zmínûného obãana znovu do auto‰koly, to pravé oﬁechové asi nebude.
Hájsk˘ pes

...a máme to pﬁed sebou,
úvaha
a jsou to samozﬁejmû volby do parlamentu. Pokud nûkdo neví,
k ãemu slouÏí, tak jednoduché vysvûtlení. Chodí si tam odpoãinout
na‰i ﬁádnû zvolení zástupci, kteﬁí za dlouhé peníze dokáÏí krátit
a to velmi ‰ikovnû svou „ pracovní dobu „. Pﬁitom jejich pracovní náplní je znepﬁíjemÀovat obyvatelÛm Ïivot a odsouhlasovat dal‰í zákony, kter˘ch uÏ je tolik, Ïe se v nich nevyznají ani advokáti. Mimochodem se jich spousta nedodrÏuje a nikomu to nevadí do té doby,
neÏ nûkter˘ „snaÏivec“ nûco vy‰trachá a po‰tve na nûkoho policii.
I to uÏ tady i u nás bylo, Ïe !
Îe jsou volby pﬁed námi, dokazuje ná‰ ãerven˘ „ Tatraplán“ ,kter˘
je olepen˘ ze tﬁí stran plakáty. / viz foto / Docela by bylo dobré nalepit volební agitaci i na pﬁední sklo, aby i protijedoucí ﬁidiãi vûdûli
koho nevolit. Pro malé bezv˘znamné strany je ‰koda vÛbec nûkam
chodit.
A teì bude opût ﬁada na nás, koho ke „kor˘tku“ doporuãíme sv˘m
hlasem. Sv˘m zpÛsobem u nás není Ïádná strana natolik pﬁesvûdãivá a tak asi budeme dávat hlas jednotlivcÛm. Samozﬁejmû Babi‰ovo hnutí má nejvût‰í dÛvûru. Kolem pana Babi‰e je veliká bublina, ale pokud se nûkdo zeptá odpovídající osoby, co provedl, tak se
doví, Ïe nic. Pan Babi‰ nic neprovedl, jenom ostatní strany z nûho
mají strach a snaÏí se ze v‰ech sil ho politicky znemoÏnit.
Hnutí „ANO“ zﬁejmû volební klání vyhraje. Ale nesmí b˘t natolik
silné aby bylo monopolní. Pak by se mnohé mohlo zmûnit k hor‰ímu. Osobnû, také jsem pﬁíznivec a ãlen âSSD a za ni tﬁeba kandiduje starosta Krupky pan Matou‰. Velice dobr˘ ãlovûk a schopn˘
organizátor. Mimochodem starosta Duchcova pan ·imbera je také
ãlovûk, pﬁed kter˘m se smeká klobouk. A také ãlen té samé strany.
TakÏe ze v‰eho zla by mohlo b˘t âSSD nejpﬁijatelnûj‰í. To, Ïe se
do ní dostal politik, kter˘ ji po‰kodil sv˘m jednáním, je vûc úplnû
jiná.
Jinak jsou s volbami opravdu problém. V Háji mají docela slu‰nou
podporu komunisté. KdyÏ si pﬁedstavíme, Ïe pﬁedali republiku
celou, „ ódeesákÛm“ s finanãní rezervou nûkolika miliard a co s toho
ODS dokázala udûlat, tak se není ãemu divit.
BohuÏel, k volbám musíme. Zajímejme se o to, komu svoji dÛvûru dáme a komu ne ani náhodou. Volební sliby jsou k niãemu, pouze
balamutí obãany. Zajímejme se o ty politiky kolem nás a co dokáÏí
i pro jednotlivé obyvatele v obcích udûlat. Nakonec, nûkoho se zeptat, také není trestné. Pokud se dostanou do parlamentu lidé jako
v˘‰e uveden˘ pan Matou‰, tak udûlají pro republiku jenom dobﬁe.
TakÏe koukejme se kolem sebe,
.... máme to pﬁed sebou.
Hájsk˘ pes
HÁJSK¯ KOHOUT
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...a zase u plotny.
RECEPT
Je to velmi zajímavé,
a doslova k nevíﬁe,
to Ïe lidé neperou se,
u plného talíﬁe.
Samozﬁejmû, básník má svatosvatou pravdu. Zaãnou se prát aÏ
kdyÏ jim vytráví a vût‰inou to bylo v hospodû pﬁi ﬁe‰ení „státnick˘ch“
záleÏitostí. Jak se ﬁíká, „v hospodû je moudro, kaÏd˘ doktor vûd“.
Ale my, co jsme se zaslíbili plotnû a na‰í nejvût‰í radostí je pohled
na nad‰ené strávníky, se nepereme. Vytváﬁíme neskuteãné dobroty
a pokud se nalezne nûkdo, kdo nás za to pochválí, máme jemné vrnûní u srdíãka. A dokonce nám nevadí, Ïe strávíme u té zatracené
plotny spoustu ãasu. Pﬁitom bychom se mohli místo vaﬁení, vûnovat
bohabojnému klábosení s nûk˘m u sklenky vína. A tak mne napadá,“ sklenka vína“. Ta dokonce do rÛzn˘ch ‰Èáv nebo omáãek pﬁece
patﬁí! A navíc, v lese rostou houby. Kombinace masa , té sklenky
vína s párem pûkn˘ch hﬁíbkÛ a s trochou koﬁení mÛÏe na talíﬁi vytvoﬁit nûco úÏasného. Nevûﬁíte ? Dlouhé roky, pokud hodlám nûkoho uctít pﬁipravuji „Maso dle pana nadlesního“. Jednoduchá receptura vaﬁená v tlakáãi.
A jdeme na to.
Pﬁipravuje se z hovûzí kliÏky. Ta se nakrájí na men‰í kusy, nebo

kousky a staãí pÛl kg. Na kousku sádla se v tlakáãi nechá zatáhnout
a pﬁidá se k ní pÛl kg nakrájené cibule. Necháme ji zesklovatût
a nevadí, kdyÏ trochu zhnûdne. Dále pﬁidáme: ãtvrt lÏiãky mletého
zázvoru, dvû lÏíce plnotuãné hoﬁãice, lÏiãka sladké papriky, tﬁi
strouÏky ãesneku, 1 kostku masoxu a nakrájené houby. Opepﬁíme
a trochu necháme restovat. Zalijeme vodou, trochu osolíme, ale ne
moc a neÏ tlakáã uzavﬁeme, pﬁijdou tam je‰tû jedna nebo dvû sklenky vína. MÛÏe b˘t suché nebo staãí i bíl˘ „Sklepmistr“. / je zajímavé, Ïe se ﬁíká suché víno. Pokud se mi pﬁevrátila sklenka, tak stÛl
byl mokr˘ jak Ïìoch a já také /
Vaﬁíme do mûkka, obvykle staãí jedna hodina. Cibule se tak rozvaﬁí a trochu zahustí omáãku. Na závûr procedury, mÛÏeme trochu
zahustit hladkou moukou rozmíchanou ve vodû, dochutit solí a Podravkou. Zahu‰tûní je tﬁeba je‰tû povaﬁit a nûkdo pro pikantnost
mÛÏe si pﬁidat i trochu ãilí koﬁení nebo feferonku.
Podravka sice obsahuje glutamáty proti kter˘m se zaãíná bojovat,
ale protoÏe ji tak ãasto nepouÏíváme, tak nám u‰kodit nemÛÏe.
Ostatnû ãíÀané ji mají v jídelníãku nûkolik tisíc let a nevyhynuli.
A kolik uÏ jich je a kdybychom je na‰tvali, tak by jim na nás staãily
jejich ãepice.
AÈ Ïije „Podravka“, na dochucení omáãek je v˘teãná. Pak uÏ
zb˘vá krajíc dobrého chleba a strávníky, kteﬁí „nadlesního“ pochválí
a pochutnají si na nûm.
Pﬁeji Vám dobrou chuÈ, a moÏná pﬁí‰tû,
.......a zase u plotny.
Hájsk˘ pes

Letní
sezóna
MÁNI
Turistick˘ oddíl
TJ Sokol Háj
u Duchcova
informuje
o sv˘ch pestr˘ch
aktivitách
v leto‰ním létû.
■ 4.5. Liptická vyhlídka, 13 km
·ustrová, ·imková, ·ulcek,
Moldavãuková
■ 8.5. Kokoﬁínsko, 14 km
·ulcek, Kornová, ·imková, Kuãerová
K.
■ 24.5. Letohrádek, Lom, Háj, 17 km
Kornová, Trojková, ·imková,
StaÀková, Kuãerovi, Moldavãukovi
■ 16.6. Komáﬁí VíÏka - Dubí, 20 km
StaÀková, Kuãerová K., ·imková,
Moldavãukovi
■ 24.6. Moldava - Hrob - Háj, 21 km
Pilná, Bludimíra, ·imková
■ 5.7. Jetﬁichovice - Dolsk˘ ml˘n,
8 km
Nechte se zlákat kaÏdou stﬁedu,
na hodinu Step aerobiku,
vyplavit své endorfiny,
nestojí tolik dﬁiny,
budete se poté cítit skvûle
a bude Vám lépe po tûle :)
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·ulcek, Pilná, Kuãerová K., ·imková
■ 8.7. VaÀovské vodopády, 12 km
·ustrová, Pilná, ·ulcek,
Moldavãuková, ·imková, Kuãerová
K., BechyÀsk˘, PapeÏová
■ 23.7. Dûãín - Labská stráÀ, 7 km
·ustrová, Trojková, ·ulcek, Kuãerová
K., Moldavãukovi
■ 14.7. Háj - Hrob - Barbora, 15 km
StaÀková, ·imková, Moldavãukovi
■ 11.8. Cínovec, 9 km
·ulcek, ·imková, Kuãerová
Pﬁipojte se k nám! Rádi pﬁivítáme nové
pﬁíznivce lehké turistiky.
Martina ·imková

Tû‰í se na Vás, cviãitelka Mirka
Tûlocviãna Základní ‰koly Osek
(Hrdlovská ul.)

KAÎDOU ST¤EDU OD 19:00 HOD.

Z âINNOSTI HÁJSK¯CH HASIâÒ
Mezinárodní soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ
Euroregion Kru‰nohoﬁí
Ve dnech 1. aÏ 3. záﬁí se v nûmecké Mittweidû uskuteãnil dal‰í
roãník mezinárodní soutûÏe mlad˘ch hasiãÛ. V této soutûÏi spolu
soupeﬁí vÏdy 8 t˘mÛ z ãeské a 8 t˘mÛ z nûmecké strany v rÛzn˘ch
disciplínách. SoutûÏ se kaÏd˘ rok poﬁádá stﬁídavû v âechách
a v Nûmecku, vÏdy v jiném mûstû. SoutûÏí pûtiãlenná druÏstva do
18ti let, tedy ve velkém vûkovém rozpûtí. Háj má tu ãest b˘t mezi
tûmi osmi vybran˘mi druÏstvy z ãeské strany, které zde mohou závodit. Trénování letos bylo pomûrnû sloÏité. Dûti byly stﬁídavû na táborech a na dovolen˘ch, a tak jsme se spoleãnû setkali aÏ ãtyﬁi dny
pﬁed závodem. A to jsme museli natrénovat 11 disciplín. Tréninky
byly proto dlouhé a nároãné. Sice se nám nepodaﬁilo natrénovat
v‰e, co bychom si pﬁedstavovali, ale celkem poﬁádn˘ základ jsme
mûli.
V pátek 1. záﬁí na‰e druÏstvo dorazilo na místo poﬁádání závodÛ,
kde se rovnûÏ ubytovalo. Konalo se to v jakémsi rekreaãním stﬁedisku, které nabízelo dûtem rÛzné vyuÏití volného ãasu. Bylo to skuteãnû velmi pûkné. Jen to poãasí nás o víkendu trochu potrápilo,
kdyÏ bylo chladno a stﬁídavû pr‰elo. Bûhem pátku jsme se pﬁivítali
se star˘mi kamarády, které vídáme jen jednou za rok na této soutûÏi. Setkání to byla radostná a po cel˘ víkend nás provázela pﬁátelská atmosféra. Sobota 2. záﬁí byla ve znamení závodûní. âekalo na
nás 11 nejrÛznûj‰ích disciplín - stavûní beden, tísÀové volání, prostrãení míãku hadicí, urãování technick˘ch prostﬁedkÛ, pﬁeprava
vody, pádlování na ãlunu, cop z hadic, poÏární útok, pavouãí síÈ, stáãení savic do kruhu a sráÏení kuÏelek hadicí. Na‰e druÏstvo patﬁilo

Pádlování na ãlunu bylo jednou z disciplín

SDH Háj u Duchcova na mezinárodní soutûÏi mlad˘ch hasiãÛ
Euroregion Kru‰nohoﬁí

mezi nejmlad‰í druÏstva závodu vÛbec. Co jsme sice ztráceli vûkem,
jsme dohánûli snahou a nad‰ením. Dûti do jednotliv˘ch disciplín dávaly ve‰kerou energii. Vût‰inou se nám na disciplínách bohuÏel nedaﬁilo, ale je nutné poznamenat, Ïe i tak jsme si cel˘ závod a i víkend uÏili. Pozdûji jsme se po závodû, i kdyÏ bylo chladnûji, vykoupali v místní pﬁehradû, zahráli jsme si nûjaké hry a k veãeru nás ãekalo spoleãné grilování.
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ nás ãekalo aÏ poslední den, tedy v nedûli 3.
záﬁí. KaÏdé druÏstvo obdrÏelo pohár a úplnû kaÏd˘ závodník vãetnû
dospûlého doprovodu obdrÏel medaili. Z celkov˘ch 16ti druÏstev
bylo druÏstvo z Háje bohuÏel na 16. místû s lehk˘m zaostáváním na
soupeﬁe. Dûti byly mírnû zklamané z umístûní, ale ostatní druÏstva
nám s nad‰ením tleskala, jelikoÏ jsme skuteãnû byli na závodu s nejmlad‰ím druÏstvem. Soupeﬁili jsme s devítilet˘mi dûtmi proti osmnáctilet˘m. Na dûti jsme byli hrdí. Je‰tû pﬁed pár lety jsme tuto soutûÏ ãtyﬁikrát za sebou vyhráli, ale to bylo se star‰ími dûtmi. Pﬁední
pozice soutûÏe obsadila pﬁedev‰ím ãeská druÏstva v ãele s druÏstvem z Bílence, které tuto soutûÏ vyhrálo. Po vyhlá‰ení následovaly gratulace vítûzÛm a fotky se spﬁátelen˘mi druÏstvy. Poté jsme
ihned vyrazili domÛ, do Háje u Duchcova.
Jakub ·imek, SDH Háj u Duchcova

Nabitá hasiãská sezóna
Leto‰ní letní sezóna byla pro Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ z Háje
u Duchcova vskutku velmi nabitá a nároãná. Kolektiv mlad˘ch hasiãÛ absolvoval jen nûkolik závodÛ, protoÏe pﬁes prázdniny jsou tréninky zru‰eny a navíc nejsou ani Ïádné závody. Zato ov‰em muÏi
a Ïeny mají o prázdninách nejvût‰í Ïnû. DruÏstva muÏÛ a Ïen za
pouhé dva mûsíce vystartovali víc, jak tﬁicetkrát s cílem dosáhnout,
co nejlep‰í umístûní. Nejvût‰í zápﬁah byl na Podﬁipské hasiãské lize,
která pro nás skonãila posledním závodem v Nov˘ch Dvorech.
V ﬁíjnu nás bude ãekat v Bechlínû slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ celé
ligy. MuÏÛm se daﬁilo pﬁedev‰ím v kategorii TOP, kde dosáhli i svého
osobního rekordu. Je ov‰em zajímavé, Ïe v kategorii ¤ÍP se muÏÛm
pﬁíli‰ nedaﬁí i pﬁesto, Ïe to mají v této kategorii o 20 metrÛ krat‰í.
Îeny naproti tomu zpoãátku nasadily celkem dobré tempo v obou
kategoriích. BohuÏel ke konci sezóny je potkávala jedna ne‰Èastná
náhoda za druhou, coÏ se podepsalo i na celkov˘ch umístûních. Pﬁitom Ïeny uÏ od zaãátku pom˘‰lely na lep‰í postavení na závûreãném vyhlá‰ení ligy. Podﬁipská liga je sice u konce, naproti tomu Tohatsu fire cup je v plném proudu, ba do konce seriálového závodÛ
zb˘vají je‰tû tﬁi kola. A v této soutûÏi se hájsk˘m celkem daﬁí. Vlastnû druÏstvo z Háje zatím stojí v ãele tabulky, ov‰em jen s mírn˘m náskokem, jelikoÏ soupeﬁi a i soutûÏní pokusy jsou velmi vyrovnaní.
Bude zajímavé sledovat, jak tento seriálov˘ závod dopadne, coÏ se
dozvíme 23. záﬁí, jelikoÏ se v Dûãínû uskuteãní závûreãné a finálové
kolo. Co se t˘ãe pohárov˘ch soutûÏí, je tﬁeba vyzdvihnout na‰i úãast
na Noãních závodech. Po dlouhé dobû jsme zde zabûhli celkem
pûkné ãasy. Pokud se je‰tû vrátíme k ãinnosti mlad˘ch hasiãÛ, tak
za zmínku urãitû stojí závody v Ko‰Èanech. I kdyÏ umístûní nejsou
pﬁíli‰ reprezentativní, tak závody jsme si velmi uÏili. Na‰e pﬁípravka
byla sice poslední, ale místo v sedmi závodnících bûÏela v pouh˘ch
ãtyﬁech a byl zázrak, Ïe ten poÏární útok byl dokonãen. Na podzim
nás ãeká je‰tû nûkolik soutûÏí a potom opût zaãne zimní pﬁíprava
a odpoãinek. Pokud budete chtít sledovat podrobnûji na‰i ãinnost,
budete se chtít dozvûdût konkrétní informace z jednotliv˘ch závodÛ,
tak urãitû nav‰tivte na‰e webové stránky, nebo ná‰ úãet na Facebooku.
Kolektiv mlad˘ch hasiãÛ
4. ãervna Teplice McDonald - O pohár starostky OSH Teplice PoÏární útok specifick˘ - kategorie mlad‰ích ÏákÛ Háj 4. místo, ãas
útoku 113,81 (celkem 10 druÏstev), kategorie star‰ích ÏákÛ Háj 7.
místo, ãas útoku 113,58 (celkem 10 druÏstev)
11. ãervna Srbice - PoÏární útok - kategorie pﬁípravka Háj 4.
místo (celkem 12 druÏstev), kategorie mlad‰ích ÏákÛ Háj 5. místo
(celkem 13 druÏstev)
HÁJSK¯ KOHOUT
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DruÏstvo z Háje u Duchcova na Tohatsu fire cup v Lukavci
25. ãervna Ko‰Èany - PoÏární útok - kategorie pﬁípravka Háj 8.
místo, ãas útoku 35,03 (celkem 8 druÏstev), kategorie mlad‰ích
ÏákÛ Háj 5. místo, ãas útoku 29,82 (celkem 10 druÏstev), kategorie
star‰ích ÏákÛ Háj 12. místo, ãas útoku 57,07 (celkem 12 druÏstev)

Kolektiv mlad˘ch hasiãÛ na posledních závodech pﬁed prázdninami
v Ko‰Èanech

MUÎI A ÎENY
24. ãervna Krupka - Krupsk˘ pohár - PoÏární útok specifick˘ SDH Háj 5. místo, ãas útoku 101,16 (celkem 6 druÏstev)
8. ãervence ·trbice - Noãní závody - PoÏární sport - Háj muÏi 10.
místo, ãas útoku 25,56 (celkem 17 druÏstev), Háj Ïeny 8. místo,
ãas útoku 39,29 (celkem 11 druÏstev)
Tohatsu fire cup 2017 - MuÏi a Ïeny
8. ãervence Lukavec - PoÏární útok klasick˘ - SDH Háj 3. místo,
ãas útoku 40,61 (celkem 5 druÏstev)
23. ãervence Vroutek - PoÏární útok klasick˘ - SDH Háj 2. místo,
ãas útoku 39,91 (celkem 6 druÏstev)
19. srpna LkáÀ - PoÏární útok klasick˘ - SDH Háj 1. místo, ãas
útoku 38,17 (celkem 6 druÏstev)
Celkov˘ poãet bodÛ ze seriálového závodu po posledním kole:
I. kategorie (nad 35 let) - 1. místo Háj 71 bodÛ, 2. místo Bechlín 68
bodÛ, 3. místo Osek 65 bodÛ, 4. místo Lukavec 48 bodÛ, 5. místo
Jirkov 27 bodÛ, 6. místo Dobromûﬁice 20 bodÛ.

MuÏi z Háje na PHL v Nov˘ch Dvorech útoãí na terãe

Podﬁipská hasiãská liga 2017 - MuÏi a Ïeny
10. ãervna Mûrunice - PoÏární sport - Háj muÏi kategorie TOP
9. místo, ãas útoku 33,72 (celkem 12 druÏstev), Háj Ïeny kategorie
TOP 5. místo, ãas útoku 24,81 (celkem 9 druÏstev), Háj muÏi kategorie ¤ÍP 10. místo, ãas útoku 25,01 (celkem 12 druÏstev), Háj
Ïeny kategorie ¤ÍP 4. místo, ãas útoku 25,56 (celkem 9 druÏstev)
11. ãervna Hrobce - PoÏární sport - Háj muÏi kategorie TOP 12.
místo, ãas útoku 25,66 (celkem 15 druÏstev), Háj Ïeny kategorie
TOP 9. místo, ãas útoku 36,77 (celkem 10 druÏstev), Háj muÏi kategorie ¤ÍP 13. místo, ãas útoku 21,62 (celkem 15 druÏstev), Háj
Ïeny kategorie ¤ÍP 7. místo, ãas útoku 28,19 (celkem 10 druÏstev)

Nábûr vody od muÏÛ z Háje na PHL v Nov˘ch Dvorech

Hájská druÏstva na PHL v Pﬁedonínû
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1. ãervence Dﬁemãice - PoÏární sport - Háj muÏi kategorie TOP
12. místo, ãas útoku 30,42 (celkem 15 druÏstev), Háj Ïeny kategorie TOP 8. místo, ãas útoku 29,21 (celkem 13 druÏstev), Háj muÏi
kategorie ¤ÍP 13. místo, ãas útoku: neplatn˘ pokus (celkem 15
druÏstev), Háj Ïeny kategorie ¤ÍP 7. místo, ãas útoku 24,98 (celkem
10 druÏstev)
5. ãervence Citinûves - PoÏární sport - Háj muÏi kategorie TOP
9. místo, ãas útoku 26,09 (celkem 17 druÏstev), Háj Ïeny kategorie
TOP 10. místo, ãas útoku 83,85 (celkem 11 druÏstev), Háj muÏi
kategorie ¤ÍP 13. místo, ãas útoku 26,09 (celkem 17 druÏstev),
Háj Ïeny kategorie ¤ÍP 8. místo, ãas útoku 27,14 (celkem 11 druÏstev)
29. ãervence Boletice - Dûãín - PoÏární sport - Háj muÏi katego-

muÏi kategorie ¤ÍP 11. místo, ãas útoku 29,30 (celkem 13 druÏstev), Háj Ïeny kategorie ¤ÍP 7. místo, ãas útoku 26,99 (celkem 10
druÏstev)
Celkové v˘sledky Podﬁipské hasiãské ligy 2017, tedy finální
v˘sledky ze v‰ech kol: kategorie TOP Háj muÏi 13. místo, celkem
20 bodÛ (celkem 28 druÏstev), kategorie TOP Háj Ïeny 8. místo,
celkem 38 bodÛ (celkem 16 druÏstev), kategorie ¤ÍP Háj muÏi 18.
místo, celkem 6 bodÛ (celkem 28 druÏstev), kategorie ¤ÍP Ïeny 9.
místo, celkem 40 bodÛ (celkem 16 druÏstev).
Jakub ·imek, SDH Háj u Duchcova
Více informací, fotek, videí a ãlánkÛ na na‰ich webov˘ch stránkách
www.sdh-haj.estranky.cz nebo na Facebooku SDH Háj.
V·IMLI JSTE SI?
Îeny z Háje pﬁi svém poÏárním útoku na PHL v Nov˘ch Dvorech
rie TOP 12. místo, ãas útoku 25,73 (celkem 15 druÏstev), Háj Ïeny
kategorie TOP 9. místo, ãas útoku 37,88 (celkem 10 druÏstev), Háj
muÏi kategorie ¤ÍP 14. místo, ãas útoku 26,19 (celkem 16 druÏstev), Háj Ïeny kategorie ¤ÍP 9. místo, ãas útoku: neplatn˘ pokus
(celkem 10 druÏstev)
12. srpna Pﬁedonín - PoÏární sport - Háj muÏi kategorie TOP 10.
místo, ãas útoku 23,50 (celkem 14 druÏstev), Háj Ïeny kategorie
TOP 10. místo, ãas útoku 42,32 (celkem 11 druÏstev), Háj muÏi
kategorie ¤ÍP 12. místo, ãas útoku 24,02 (celkem 14 druÏstev),
Háj Ïeny kategorie ¤ÍP 10. místo, ãas útoku 58,54 (celkem 11
druÏstev)
26. srpna Nové Dvory - PoÏární sport - Háj muÏi kategorie TOP
11. místo, ãas útoku 29,32 (celkem 13 druÏstev), Háj Ïeny kategorie TOP 8. místo, ãas útoku 37,02 (celkem 10 druÏstev), Háj

Hájsk˘ kohout, mistrovská práce z leto‰ních Hájsk˘ch slavností, dozoruje na dûtském hﬁi‰ti.

OBEC CHVÁLÍ, OBEC KÁRÁ
Foto 1: Pﬁíklad dobré
spolupráce na úpravû obecní zelenû pﬁed domem Kubátova ãp. 88. Kvûtinovou
v˘zdobu osadila na vlastní
náklady paní Jiﬁina Bﬁeãková.
Foto 2: âerná skládka
poblíÏ kontejnerÛ v chatové
oblasti Domaslavice, autor
neznám˘. To do lesa skuteãnû nepatﬁí!!!
NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEâENSK¯CH AKCÍ

Podzim na vesnici ve Skanzenu Zubrnice
MoÏnost vyzkou‰et si vybrané zemûdûlské práce - v˘mlat obilí
cepem, zpracování lnu, su‰ení ovoce v historické su‰árnû budete
mít v zubrnickém skanzenu (asi deset kilometrÛ v˘chodnû od Ústí
nad Labem). Uvidíte také zemûdûlskou techniku - traktory a stabilní
motory.
Ve dnech 14. a 15. ﬁíjna 2017 si mÛÏete vyzkou‰et vybrané zemûdûlské ãinnosti. V pﬁíjemném prostﬁedí skanzenu Zubrnice se vy
i va‰e dûti mÛÏete vrátit na pﬁelom 19. a 20. století. Na mlatû stodoly
roztoãíte cep a vymlátíte zrní, které si vyãistíte na fukaru. Lnûné
vlákno získáte lámáním na mûdlici, ãesáním na vochlici a pak zkusíte roztoãit kolovrátek, abyste získali pevnou lnûnou nitku.
MuÏi si smotají provaz a pak se potû‰í pohledem na historickou
zemûdûlskou techniku. V provozu budou i stabilní stroje. Îeny pﬁiláká do svûtniãky vÛnû podzimních jídel a v bezd˘mové su‰árnû
ovoce ochutnáte pﬁed vámi nasu‰ené kﬁíÏaly.
Uvidíte také v˘robu s˘rÛ. V historické ‰koliãce vás paní uãitelka
vyzkou‰í ze ãtení, poãtÛ i z krasopisu. Mlynáﬁ chystá vyprávûní o
vodníkovi, ale také s vámi namele mouku. Dûti se pobaví pﬁi hrách
a soutûÏích.

Vstupné: Cena: 60 Kã - SníÏená cena: 40 Kã
Rodinné vstupné: 150 Kã
(Zdroj: www.kudyznudy.cz)
HÁJSK¯ KOHOUT
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Nabídka nejbliÏ‰ích akcí v Oseku
■ âtvrtek 21. záﬁí | 18.00
Pﬁedná‰ka na téma
„POVÍDÁNÍ O ERBECH A MAJITELÍCH OSEKA ZVLÁ·Tù“
Pﬁedná‰ející Zbynûk BrÛÏa. Poﬁadatel : ITC Osek
Rezervace a prodej od 1. záﬁí. Vstup 100 Kã
■ Stﬁeda 27. záﬁí od 16.00 hodin
Rodopis - koníãek na cel˘ Ïivot
Unikátní pﬁedná‰ka, vûnovaná pátrání po
Stopách pﬁedkÛ. Poﬁadatel: Spoleãenské centrum Osek
■ Úter˘ 3. ﬁíjna od 16.00 hodin
Cestopisná pﬁedná‰ka o Norsku s Mgr. âapkem
Poﬁadatel: Spoleãenské centrum Osek
■ Pátek 6. ﬁíjna | 18.00 hodin
Cestopisná pﬁedná‰ka s panem Ti‰erem
Horní poohﬁí. Poﬁadatel: Spoleãenské centrum Osek
■ Nedûle 8. ﬁíjna
Oslava mezinárodního dne seniorÛ
Reservace a prodej v ITC Osek od 1. záﬁí
Poﬁadatel: ITC Osek. Vstup 30 Kã
■ Pátek 10. listopadu.
Zájezd na muzikál
„MuÏ se Ïeleznou maskou“
Reservace a prodej v ITC Osek od 1. záﬁí. Poﬁadatel :ITC Osek
Cena 699 Kã

VÍCEDENNÍ AKCE
■ Pátek 1.záﬁí do 1. ﬁíjna
V˘stava „R¯ZMBURK v dobû pozdního stﬁedovûku“
Velká galerie ITC Osek
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Plánované akce II. pololetí roku 2017
8. 9. Pátek
16. 9. Sobota
3. 10. Úter˘
13. 10. Pátek
17. 10. Úter˘
31. 10. Úter˘

16.00 - 18.00 hod.
11.00 - 16.00 hod.
17.00 - 19.00 hod.
19.00 - 21.00 hod.
17.00 - 19.00 hod.
17.00 - 19.00 hod.

Den otevﬁen˘ch dveﬁí „Centra“
„ZMJ“ ZaÏij mûsto jinak, aneb poznej svého souseda, u restaurace Koruna, Hrob
1. Pﬁedná‰ka CâSH, téma 400 let, v prostorách „Centra“
Divadlo - Klouzák z Postoloprt, sál restaurace Koruna, Hrob
Pﬁedná‰ka - Blanka Pevná - téma Psychologické typy podle C.G. Junga, v prostorách „Centra“
Pﬁedná‰ka PhDr. Jiﬁí Wolf - téma Svût barokní fantazie 17. - 18. Století, v prostorách „Centra“

Nabídka kurzÛ pro ‰kolní rok 2016/2017
■ JÓGA - Lektorku Helenu Pravdovou pravdûpodobnû jiÏ nemusím moc pﬁedstavovat, její hodiny jsou vyhlá‰ené.
Pokraãovat budeme od stﬁedy 4. 10. stejn˘ ãas 16.30 - 18.00 hod.
a stejné místo tûlocviãna II. stupnû Z· Hrob.
Kurzovné 825 Kã

Novinkou ov‰em je nabídka jógy pro dûti! Zaãínáme také ve
stﬁedu 4. 10. v ãase 15.15 - 16.00 hod. ov‰em v tûlocviãnû budovy I. stupnû Z· hrob.
Pro dûti 6 - 10 let. Lektorka Helena Pravdová Vám o své koncepci tûchto hodin se dozvíte více u nás v „Centru“ anebo na stránkách www.infocentrum-mestohrob.cz. Kurzovné 330 Kã

do 12. 12. 2017, v˘‰i kurzovného a zaãátek kurzÛ po novém roce
Vám vãas sdûlíme.
Zaplatit kurzovné mÛÏete v kanceláﬁi volnoãasového centra
kdykoliv ve v‰ední den od 9.00 - 15.00 hod, pﬁi dni otevﬁen˘ch
dveﬁí v pátek 8. 9. kdy máme prodlouÏenou provozní dobu 9.00 18.00 hod., dále pak kdykoliv po individuální domluvû anebo
novû i bankovním pﬁíkazem.
â.ú. 19-1060451369/0800, V.S. 21112141, poznámka: kurzovné pﬁíjmení jméno kurz
napﬁ. tedy: kurzovné Novák Karel Parkour

■ PARKOUR - Cviãení s lektorem ·tûpánem Kri‰tofem jiÏ také
není tﬁeba podrobnû pﬁedstavovat. Nemûní se tedy ani lektor ani
ãas 16.00 - 17.30 hod, pouze se dva dny nyní vejdou do jednoho
a to bude pondûlí, to aby se mimo jiné pﬁede‰lo neustálému pﬁesouvání hodin. Kurzovné 630 Kã
■ NùMECK¯ JAZYK - ZÛstává rozdûlen do dvou skupin pod
vedením sleãny Bc. ·árka Chárová
1. kurz - kaÏdé sudé úter˘ v mûsíci 15.00 - 16.00 hod. a lichá stﬁeda 17.00 - 18.00 hod. zaãátek pﬁipadá na 37 t˘den, tedy 13. 9.
Stﬁeda
2. kurz - kaÏdé úter˘ 19.00 - 20.00 hod zaãíná také 12. 9.
Kurzovné dospûlí 700 Kã a dûti 420 Kã
■ ANGLICK¯ JAZYK - stejné ãasy, dny i lektorka Mgr. Lenka
Tulisová
úter˘ 15.15 - 16.00 mlad‰í dûti (3-8 let), 16.00 - 16.45 star‰í dûti
(9-12 let), 17.00 - 18.00 hod dospûlí
Zaãínáme 12. 9.
Kurzovné dospûlí 700 Kã a dûti 420 Kã
■ ZPùV - Sbor Barborka pod nov˘m vedením absolventky Teplické konzervatoﬁe, obor zpûv, sleãny Mike‰ové Veroniky.
Hodiny zpûvu jsou plánované na stﬁedy od 14.00-14.45hod. sborov˘ zpûv, 14.45-15.30hod. dvojzpûvy a zpûv sólov˘.
Zaãínáme 13. 9. Kurzovné 420 Kã

Do kurzÛ se mÛÏete pﬁihlásit telefonicky, sms na t.ã. 725061242
ãi emailem na adrese infocentrum@mestohrob.cz.
Kurzovné je splatné do zaãátku první hodiny, pokud nebudete
mít kurz zaplacen˘, nebudete na seznamu a lektor Vás má povinnost Vás na hodinu nevpustit. âástky kurzovného jsou stanoveny
HÁJSK¯ KOHOUT
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