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HÁJSKÉ SLAVNOSTI
ve znamení fotbalu
5. Hájské slavnosti byly ve znamení fotbalu. V loÀském roce pﬁipomínaly 70. v˘roãí od zaloÏení
SDH Háj u Duchcova, v leto‰ním dlouholetou historii hájského fotbalu, jak bylo zdokumentováno na
panelech nedaleko hlavního pódia. Poãasí se vydaﬁilo, pﬁestoÏe pﬁítomné bûhem celého dne principál Divadla v Pytli Petr Stolaﬁ zásoboval katastrofick˘mi hlá‰kami o pﬁívalov˘ch de‰tích v pﬁilehlém okolí. Dûti si uÏívaly sportovnû zábavnou arénu plnou netradiãních disciplín, dospûlí exhibiãní
fotbalová utkání star˘ch gard, koncerty pozvan˘ch skupin a v˘stavu amatérsk˘ch severoãesk˘ch fotografÛ - Putovní kolíãek 2016.
(rr)

Franti‰ek Komínek se uãí plavat
·lapadla v akci

Fotbal ve v‰ech formách - dokonce i vodní!
Zorbing fotbal

Kam to v‰ichni bûÏí? Pﬁeci na 5. Hájské slavnosti!

Sprotovní aréna hrobského Divadla v Pytli

Podûkování sponzorÛm 5. Hájsk˘ch slavností dne 4. 6. 2016:
Irena Pipi‰ková • ·tefan Sedlár • Michaela Pe‰atová - Sedlárová • Luká‰ Wachtel • MVDr. Juraj Benãík • Jaroslav Vlach •
Bohumil Vlach • Pavel Bubák • Stanislav Korn • Radek Korn • JUDr. Benno Eichler • Stanislav Klimo • Jiﬁí Fujan • Ladislav
Karásek • Jan Urbanczyk • Jaroslav ·torkán • Tomá‰ Hájek • Zdenûk a Helena Îejdlíkovi • Lada Malíková • Bc. Jaroslav
Krch • Michal Dvoﬁák • MA trading s.r.o. Háj u Duchcova • TREND COSMETICS s.r.o. Teplice•* LABO Metal s.r.o. Jeníkov
• HELVE s.r.o. - STK Spoﬁice • WHD spol. s.r.o. Háj u Duchcova

Slovo starosty obce
VáÏení obãané, blíÏí se ãas senoseãe a v na‰í obci to na nûkter˘ch místech vypadá, Ïe jsme se rozhodli pﬁipravit prostory na
soutûÏ v sekání vysoké trávy. Ve skuteãnosti je v‰e ale jinak. Pouze
se se‰lo nûkolik faktorÛ, které tuto situaci navodily.
Na‰e Ïádost o pﬁidûlení 7 pracovníkÛ na veﬁejnû prospû‰né práce, nebyla komisí Úﬁadu práce Teplice akceptována a byli nám schváleni pouze 3 pracovníci,
které pak bylo tﬁeba vybrat v naﬁízeném v˘bûrovém ﬁízení. Ve dvou kolech jsme
získali vhodné kandidáty, kdy pouze dva nastoupili do pracovního pomûru. Následoval mûsíc vyjednávání o opakování nûkter˘ch osvûdãen˘ch z pﬁedcházející
skupiny VPP, coÏ se nám nakonec podaﬁilo.
Souãasnû, s nedostatkem pracovníkÛ, poãasí - vytrvalé de‰tû a teplo -pﬁálo
rÛstu bujné vegetace. Posekaná tráva z obecních pozemkÛ i tráva ze soukrom˘ch
pozemkÛ v souãasné dobû jiÏ konãí na kompostárnû, kterou provozuje firma
SEDLÁR Domaslavice.
Zde bych vás, kteﬁí vyuÏíváte nadstandardní sluÏby poskytované obcí ve svozu
tzv. zeleného bioodpadu, rád poÏádal o dodrÏování nastaven˘ch - lety praxe ovûﬁen˘ch - pravidel. Svoz vakÛ probíhá 2x v t˘dnu - v pondûlí a v pátek. Îádáme vás,

zda byste si mohli poﬁídit vaky men‰ích rozmûrÛ (nejvhodnûj‰í jsou
o rozmûru 60 x 60 x 60 cm) a jejich následné pﬁistavovaní ke komunikaci. Vaky tûchto rozmûrÛ prosím nepﬁetûÏovat, neboÈ na
korbu nákladního vozu jsou ruãnû zvedány ve dvou lidech. Dal‰ím
problémem jsou pak vaky, které ãekají na termín svozu naplnûné
dlouho nebo do nich pr‰í. Probíhající hniloba a vznikající moãka
není dobr˘m spoleãníkem pro obsluhu svozového vozu. Dûkuji Vám.
Dále bych Vás rád informoval, Ïe na základû v minulosti podané petice obãanÛ, se nám koneãnû podaﬁilo pﬁesvûdãit dotãené orgány o schválení zámûru vybudovat na Duchcovské ulici pﬁechod pro chodce a v dolní ãásti ulice Kubátova,
místo pro pﬁecházení. Obû stavby jsou pﬁed stavebním ﬁízením o platné stavební
povolení a pﬁipravuje se vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení na dodavatele. Vûﬁím, Ïe
pﬁechody budou funkãní na podzim leto‰ního roku.
Na závûr bych je‰tû rád podûkoval v‰em sponzorÛm leto‰ních 5. Hájsk˘ch
slavností a Dûtského dne. Dále v‰em, kteﬁí se podíleli na pﬁípravû akce a její realizaci. Kritické pﬁipomínky, které k akci zaznûly, budeme ﬁe‰it v Zastupitelstvu
obce a na základû pﬁipomínek pﬁipravíme pravidla pro dal‰í roãníky.
Pﬁeji v‰em obãanÛm krásné a klidné letní dny.
Karel Dra‰ner, starosta obce

ÚVODNÍK
Dobr˘ den pﬁeji váÏení ãtenáﬁi,
téma pro tento úvodníãek mne napadlo, kdyÏ jsem
dûlala pﬁed dovolenkov˘ PRÛVAN v bytû. Pod tímto
pojmem oznaãuji jakousi ãistku ve vûcech, ne dÛkladné vyvûtrání. Dûlám to párkrát roãnû, pﬁed vánoci je to rituální vichﬁice cel˘m bytem, na jaﬁe na podzim to potrefí spí‰e ‰atník pﬁi v˘mûnû zimního /letního obleãení. Bûhem léta pﬁijde na ﬁadu ‰pajzík, aby
bylo kam dát ãerstvé marmelády. Teì gruntuji pﬁed
dovolenou, aby mi po dobu nepﬁítomnosti nûco zkaÏeného nebûhalo po bytû.
Popravdû - ono to není zas aÏ tak jednoduché prÛvanovat . Dobﬁe se ﬁíká, ‰patnû se dûlá. Sám ten
úkon hodit nûco do popelnice není fyzicky nároãn˘.
No jo - ale jak se s tím vyrovnat psychicky? Patﬁím
zﬁejmû k poslední generaci, kterou pﬁedci vychovávali v nepl˘tvacím kurzu. V‰echno se dá upotﬁebit, ze
v‰eho se dá je‰tû nûco udûlat, ono se to jednou bude
hodit, nechám to dûtem, schovám to vnouãatÛm, je
hﬁích vyhazovat jídlo, ty si niãeho neváÏí‰ atd. atd.
Dne‰ní mlad‰í generace uÏ jsou kapitola sama pro
sebe, ti uÏ Ïijí v úplnû jiné dobû a mnohé se opravdu
srovnávat nedá. Ov‰em já jsem je‰tû hodnû chycená

tou hospodyÀkou co i pro pírko pﬁes plot skoãí.
Dám pﬁíklad tûÏkého boje, zda siláÏovat ãi vyhodit. Dnes jsem bojovala s meltou. Kávovina za pár
kaãek. Kupuju, piju, je to staromódní, ale je to zdravé. Babiãka mi ji coby dítûti vaﬁila dennû, pﬁidala cikorku, trochu tehdy je‰tû dobrého mlíãka a mÀamka
byla na svûtû. Pﬁed ãasem jsem nûkde v krámû objevila krásnou dózu. Plechovka s víãkem a takov˘m
drátûn˘m klipsíkem, pomalovaná kávov˘mi zrny, pﬁipomíná dobu pﬁed 100 lety, hezk˘, prostû hezk˘. To
bude paráda v té sektorce. Nákup ãerstvé melty, ‰up
s ní do dózy, absolutní spokojenost. Ale pak zji‰Èuji,
Ïe deklík se trochu kinklá. Nooo, není to úplnû „nafest“ dovﬁené ... Jak ‰ly dny, opou‰tûla mne nûjak
chuÈ si tohle kafe vaﬁit. Ono to nedovírá, co kdyÏ tam
vlezl nûjak˘ ten chodící protein, tﬁeba to vlhne ...
VÏdycky se na‰el dÛvod si dát nûco jiného. Dneska
pﬁi prÛvanu jsem chtûla meltu vyhodit. A tu v zátylku
zas sly‰ím druh˘ hlas: „ Co blbne‰, je skoro ãerstvá,
pﬁece to nevyhodí‰ ?! „No co Vám mám povídat. Tu
pixlu jsem mûla v ruce 3x !!!
Asi Vás teì zajímá, jak to dopadlo. Zdrav˘ rozum
zvítûzil. Nebudu pít nûco s odporem. A nebudu to

Jak je to s cestovními doklady pro dûti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do
zahraniãí znamenají i vyﬁizování cestovních dokladÛ. Co v‰e je potﬁeba zaﬁídit pﬁi cestování
s dûtmi? Vûdûli jste napﬁíklad, Ïe i dûti mohou do
ãlensk˘ch státÛ Evropské unie a dal‰ích vybran˘ch evropsk˘ch zemí cestovat na vlastní obãansk˘ prÛkaz?
■ Cestovní pas i obãansk˘ prÛkaz jsou pro dûti
levnûj‰í
BlíÏí se ãas dovolen˘ch a s ním ãeká mnohé rodiny cesta k moﬁi ãi do hor za hranice âeské republiky. Pro cestování s dûtmi do zahraniãí jiÏ ãtvrt˘m
rokem platí, Ïe i dítû musí mít vlastní cestovní doklad,
jelikoÏ v roce 2012 do‰lo naﬁízením Evropské unie ke
zru‰ení moÏnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiãe. Pro rodiãe to ov‰em neznamená, Ïe se
jim kvÛli poﬁízení cestovního dokladu pro dûti dovolená nûjak zásadnû prodraÏí. Cestovní pas pro dítû do
15 let totiÏ stojí 100 Kã a dobu platnosti má stanovenou na 5 let. Vzhledem k nestabilní bezpeãnostní
situaci v nûkter˘ch zemích, které byly dlouhodobû turistick˘mi destinacemi, jako napﬁíklad Egypt nebo Tu2 / 2016
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recko, se dá letos oãekávat nárÛst zájmu o cestování po Evropû, a proto jistû potû‰í moÏnost cestovat
po vût‰inû státÛ Evropy pouze s obãansk˘m prÛkazem. Na ten je nyní moÏné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
âerné Hory, Makedonie, Norska, Srbska, ·v˘carska
a na Island. Cena za vydání obãanského prÛkazu pro
dítû do 15 let je 50 Kã a doba jeho platnosti 5 let.
■ Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnÛ
O vyﬁízení cestovního pasu nebo obãanského prÛkazu pro dítû do 15 let Ïádá zákonn˘ zástupce, tedy
zpravidla rodiã, kterému staãí s dítûtem zajít na nejbliÏ‰í obecní úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností.
K Ïádosti, kterou na místû zpracuje úﬁedník, není
nutné pﬁikládat fotografii; úﬁedník poﬁídí fotografii dítûte pﬁímo na úﬁadu pﬁi podání Ïádosti. Pﬁi podání Ïádosti zákonn˘ zástupce pﬁedkládá svÛj prÛkaz totoÏnosti a rodn˘ list dítûte. V pﬁípadû, Ïe má dítû vydán
jiÏ platn˘ obãansk˘ prÛkaz nebo cestovní doklad, lze
tento pﬁedloÏit místo rodného listu. LhÛta pro vydání
cestovního pasu nebo obãanského prÛkazu ãiní maximálnû 30 dnÛ. V pﬁípadû vycestování v krat‰í lhÛtû

tam tudíÏ zbyteãnû skladovat, aby se z toho nakonec
fakt stala líheÀ pro nûjaké potvÛrky. Melta ‰la do
ko‰e. Do plechovky pﬁijdou kapsle do kávovaru, tûm
je fuk, Ïe víãko nedoléhá. A po dovãe „zainvestuji „
znovu tûch pár korun a koupím si ãerstvou voÀavou
meltiãku, nasypu ji do obyãejné dobﬁe uzavíratelné
ãisté zavaﬁovaãky a to si teda pi‰te, Ïe pak budu mít
chuÈ na tento hogo fogo nápoj aspoÀ 3x t˘dnû.
UDùLEJTE DOMA OBâAS PRÛVAN !!! â l o v û k
aÏ jednou odejde na druh˘ bﬁeh, nic si sebou nevezme. Tak proã teì kolem sebe zbyteãnû mamonit
zbyteãné. Potomci budou rádi, ãím míÀ vûcí budou
muset vyklízet z Va‰eho bytu. Vût‰ina skonãí v kontejneru, nûco na charitû, jen málo z Va‰ich pokladÛ
bude docenûno a bude mít tu ãest zÛstat dûdictvím.
Tak nesulcujte. Proberte to. Bude se Vám líp Ïít, volnûji d˘chat, bude víc prostoru pro pozitivní energii,
‰tûstí bude mít ve Va‰em pﬁíbytku zelenou. Papejte
jen to, na co máte chuÈ a jestli je dÛvod, proã Vás
pﬁe‰la, zapomeÀte ne to, Ïe to je hﬁích vyhodit a ‰up
s tím pryã !!!
Pﬁeji za na‰i redakci Vám v‰em krásné léto, hodnû
zdraví a poﬁád dobrou náladu. Anna Streicherová
neÏ 30 dnÛ je moÏné poÏádat o vydání cestovního
pasu ve zkrácené lhÛtû 6 pracovních dnÛ; tento úkon
je ov‰em u dûtí zpoplatnûn poplatkem ve v˘‰i 2 000
Kã. BliÏ‰í informace k vyﬁizování osobních dokladÛ
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:

www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
■ Informací není nikdy dost
V pﬁípadû, Ïe má dítû cestovat mimo Evropskou
unii, doporuãujeme se pﬁedem informovat u zastupitelského úﬁadu daného státu, jaké jsou podmínky
vstupu, pobytu a vycestování s nezletil˘m dítûtem. Je
také tﬁeba dát si pozor na to, Ïe nûkteré státy mimo
Evropskou unii mohou vyÏadovat urãitou minimální
dobu platnosti cestovního dokladu pﬁi vstupu na jejich území nebo ukonãení pobytu - nejãastûji ãiní poÏadovaná minimální doba platnosti 6 mûsícÛ.
Podrobnosti k tûmto i dal‰ím podmínkám (napﬁ. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úﬁadu
daného státu, popﬁípadû je lze nalézt na webu Ministerstva zahraniãních vûcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v ãásti „Státy a území - informace na
cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
námûstkynû ministra vnitra
pro ﬁízení sekce veﬁejné správy
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Úvaha
Motto: ...a jednu zprávu celou,
ti co jsou ve funkcích,
si pﬁejou,
na ty dole svrchu ka‰lou,
a pûkn˘ prachy berou.
......... souhlasíte ?
Málokteré sídli‰tû nebo satelitní mûsteãko má za
sebou takovou bohatou sbírku nepﬁíjemností jako sídli‰tû pod Hájem, neoficielnû nazvané „Îejdlíkov“.
Spolupráce úﬁadu se „stavitelem“ se skládala a nadále skládá z rÛzn˘ch potyãek a odvolání k dal‰ím instancím, coÏ ãas, tﬁeba ke kolaudaci komunikace
„nádhernû“ prodluÏuje.
Na posledním zasedání byl starosta obce poÏádán
o písemné potvrzení „Ïe obec nechce hﬁi‰tû“. PÛvodnû tam mûlo b˘t a moÏná nûkter˘m obyvatelÛm „Îejdlíkova“ chybí. Otázka, zda mûl b˘t dodrÏen pÛvodní
projekt a hﬁi‰tû postaveno, je otevﬁená. Starosta odmítl potvrzení vystavit a zavázal se, Ïe vyjádﬁení k tomuto problému bude v ãlánku v Kohoutu. Tím by
mûla b˘t otázka hﬁi‰tû uzavﬁena.
Jako zastupitelé jsme slíben˘ ãlánek uÏ obdrÏeli
a mûli moÏnost posoudit jeho znûní. âást ãlenÛ zastupitelstva bohuÏel nemá se zmínûn˘m sídli‰tûm

prakticky nic spoleãného, protoÏe celá akce a její
prÛbûh byl v dobû, kdy jsme je‰tû zastupitelé nebyli.
Dá se ﬁíci, Ïe se vezeme jako páté kolo u vozu, aby
hnÛj nepadal. BohuÏel souãasnost nás do této problematiky zatahuje a jsme jako rozhodující ãlánek
v ﬁetûzu událostí.
Prosím, prosím, pﬁeãtûte si vyjádﬁení starosty velice peãlivû. Je velice zajímavû napsané. Nehodlám
hodnotit logiku vyjádﬁení, to ponechám na kaÏdém
z vás. Osobnû se pokusím, vÏít se do situace „stavitele sídli‰tû“. Postavit hﬁi‰tû a k tomu tﬁeba malou restauraci je vynikají nápad. Ale! Restauraci musí nûkdo
provozovat a o hﬁi‰tû se musí nûkdo starat. V dobré
víﬁe by to mûla b˘t obec. JestliÏe „nejvy‰‰í náãelník“
se vyjádﬁí, Ïe obec s nejvût‰í pravdûpodobností tyto
nepﬁevezme, tak co s nimi bude pan Îejdlík dûlat?
Samozﬁejmû, Ïe je stavût nebude. Îe nedo‰lo ke
smluvnímu závazku jeho realizované zámûry pﬁevzít
do majetku obce? V‰ude k tomu dochází, uÏ z faktu,
Ïe úﬁady za obyvatele dostávají peníze a ne malé.
A ty jsou urãeny také na jeho provoz.
Starosta je skuteãnû také devát˘ ãlen zastupitelstva. V tomto má pravdu, aÏ na realitu, Ïe má
v na‰em zastupitelstvu vût‰inu. Dra‰nerovci drÏí
basu a vût‰inou odsouhlasí, co starosta poÏaduje odsouhlasit. Sídli‰tû v koneãném provedení je situována jako obytná zona a to Ïe nemusí mít chodníky, je

v˘hodou pro dûti, Ïe si mohou hrát míãové hry i na
silnici (to uÏ na‰e dûti v Háji nemÛÏou). RovnûÏ
v parkování vozidel si mohou obyvatelé realizovat
své pﬁedstavy (pozemky místo chodníkÛ budou majitelÛm rod.domkÛ darovány). Místo je klidné
a o vesnické klima (jak se pí‰e ve vyjádﬁení starosty), uÏ vlastnû nikdo nestojí. Skuteãná vesnice vypadá úplnû jinak. Pokud majitelé rodinn˘ch domkÛ hledali klid, tak ho tam mají. A dokonce nûkteﬁí za zdûn˘mi „ploty“ .
Obec jako taková se nehodlá starat o hﬁi‰tû, protoÏe vlastní dvû stávající a jedno budoucí. (dle vyjádﬁení starosty). Zato bude dostávat na státních dotacích asi jeden a pÛl milionu Kã do kasy (o tom se nezmiÀuje). Nebude se starat o chodníky a zv˘‰en˘
poãet rodinn˘ch domkÛ opût zv˘‰í poãet obyvatel
v Háji a to pﬁinese starostovi i nûco navíc do v˘platy. Nemá si na co stûÏovat. To co je skuteãnû Ïalostné, jak tvrdí, tak je to jeho pﬁístup k ãásti obyvatel. To, Ïe s nûkter˘mi v˘herci v˘bûrov˘ch ﬁízení má
nadstandartní vztahy a nûkteré neustále tahá za
„fousy“ (a coÏ platí i mezi ním a nûkter˘mi obyvateli
Háje) uÏ má asi v povaze, s tím nic neudûláme. Celé
vyjádﬁení starosty se mÛÏe povaÏovat za ne‰Èastn˘,
nic neﬁíkající pokus, svést v‰echny nepﬁíjemnosti na
pana Îejdlíka. ........souhlasíte?
Miroslav Smutn˘, zastupitel obce za âSSD

Vyjádﬁení na základû povûﬁení ZO ke kauze OkruÏní ul.
VáÏení zastupitelé, usnesením ã. 421/15/2016 jste
mi naﬁídili napsat vyjádﬁení k mému rozhovoru s investorem v˘stavby v dolní ãásti obce, ke kterému dle
vyjádﬁení pana Îejdlíka do‰lo pﬁed 5 lety. Rozhovor,
kter˘ nejsem schopen ztotoÏnit v konkrétním ãase,
jsem skuteãnû s panem Îejdlíkem vedl jako spoustu
dal‰ích k problematice této lokality.
Odmítám tvrzení, Ïe jsem se vyjádﬁil, Ïe obec toto
hﬁi‰tû nechce! Potvrzuji vyjádﬁení, Ïe s nejvût‰í pravdûpodobností obec takové hﬁi‰tû nepﬁevezme, neboÈ
vlastní a spravuje, v souladu se spojen˘mi zákonn˘mi poÏadavky, 2 hﬁi‰tû a dal‰í plánuje dle schválené
ÚPD. Mezi obcí a investorem panem Îejdlíkem na
základû jeho poÏadavku na zmûnu ÚPD pro realizaci zámûru v˘stavby RD v dolní ãásti Háje u Duchcova, nikdy nedo‰lo k smluvnímu ujednání a závazku,
Ïe obec cokoliv z jeho realizovan˘ch zámûrÛ pﬁevezme do majetku obce. K takovému kroku je oprávnûn˘ jedin˘ orgán obce - Zastupitelstvo obce, které
na základû Ïádosti mÛÏe pﬁijmout usnesení a rozhodnout tak o pﬁevzetí jakéhokoliv daru. Tvrzení
pana Îejdlíka, Ïe se domníval, Ïe to staãí ﬁíci pouze
starostovi obce je mylné, pﬁesto, Ïe jsem ho v minulosti nûkolikráte na tuto skuteãnost upozorÀoval, Ïe
nemám Ïádné rozhodovací pravomoci, Ïe pouze jako
jeden z 9 ãlenného zastupitelstva zastupuji obec navenek. Musím konstatovat, Ïe to byl investor-pan
Îejdlík, kter˘ dal veﬁejn˘ slib, prostﬁednictvím reklamy - billboardu, kter˘ umístil na Duchcovské ulici s
vizualizací zam˘‰lené v˘stavby, vãetnû vykresleného
dûtského hﬁi‰tû a nabízel prodej stavebních pozemkÛ v takto vybavené lokalitû. Lze i dohledat v zápisech jednání Zastupitelstva obce pﬁedstavení zámûru pana Îejdlíka, pﬁi podání Ïádosti o zaﬁazení jeho
pozemkÛ do zmûny Územního plánu obce, kdy uvádûl, Ïe zde chce realizovat cca 25 - 30 rodinn˘ch
domkÛ (na základû dal‰í Ïádosti investora bylo pozdûji roz‰íﬁeno na 42 RD), VO, komunikaci, chodní-

ky, parkovací místa a v neposlední ﬁadû i prostor pro
volnoãasové aktivity. Nejprve to byly tenisové kurty
a pozdûji dûtské hﬁi‰tû.
V prÛbûhu doby, Zastupitelstvo obce - na základû
Ïádosti pana Îejdlíka - pﬁijalo usnesení, Ïe pﬁevezme
do majetku a správy veﬁejné osvûtlení a po ﬁádné kolaudaci i komunikaci s parkovacími místy. VO bylo
obcí pﬁevzato a je obcí provozováno, komunikace
dosud postrádá kolaudaãní souhlas.
Na závûr si dovolím vyjádﬁit je‰tû svÛj subjektivní
názor na Ïádost investora o vydání potvrzení o nepﬁevzetí dûtského hﬁi‰tû. Údajnû ho potﬁebuje pro argument obyvatelÛm OkruÏní ulice, proã nebude budovat slíbené hﬁi‰tû. Proã tedy tam budovat dal‰í RD,
kdyÏ zde - tﬁeba - mohl vybudovat parãík ãi jinou
zeleÀ, popﬁ. chybûjící veﬁejná parkovací místa. V˘stavbou dal‰í 3 nebo 4 RD se celkov˘m poãtem parcel dostává na témûﬁ dvojnásobek pÛvodnû zam˘‰len˘ch RD. PÛvodní studie zástavby této lokality byla
skuteãnû pojata velkoryse, ale v˘sledek je Ïalostn˘.

Stavebníci, kteﬁí hledali únik z mûstského sídli‰tû, se
ocitli v sídli‰ti na vesnici.
Karel Dra‰ner, starosta obce
Pﬁílohy: • V˘pis ze zápisu zasedání ZO ã. 14, ze dne 12. 9.
2012, kde pan Îejdlík, na dotaz místostarostky paní Ireny Pipi‰kové, sdûluje, proã nebude realizovat dûtské hﬁi‰tû... Îádná
informace o tom, Ïe starosta ﬁíkal.... • Kopie situace zástavby z
8/2010 - jiÏ 46 RD • Foto billboardu, poﬁízeno 4/2012

ZO ã.14, dne 12.9.2012
Îádost pana ZdeÀka Îejdlíka o vydání souhlasného stanoviska k vydání kolaudaãního souhlasu pro projekt _v˘stavba 46 rodinn˘ch domÛ
v k. ú. Háj u Duchcova - objekt KOMUNIKACE
Pan Zdenûk Îejdlík, bytem: Kubátova 74, 417 22
Háj u Duchcova, vystoupil s dotazem, jak se zastupitelstvo obce staví k jeho písemné Ïádosti k vydání
kolaudaãního souhlasu k projektu V˘stavby 46 rodinn˘ch domÛ v k. ú. Háj u Duchcova, podanou dne 23.
srpna 2012 prostﬁednictvím Projekãní kanceláﬁe Te(Pokraãování na následující stranû)
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plice, se sídlem: Teplická ãp. 637, 419 01 Duchcov, zastoupené panem Jaroslavem Rubá‰em. Pan Zdenûk Îejdlík jako investor celé akce ve svém stanovisku k pﬁedání objektu komunikace Ïádá pﬁedev‰ím o souhlas s faktem, Ïe oproti
obcí pÛvodnû schválené projektové dokumentaci, nebudou v rámci stavby realizovány chodníky a komunikace bude mít charakter komunikace v obytné zónû.
Nebude také realizována ãást vûtve B, ani napojení na komunikaci do Jeníkova.
Jedná se o zmûnu ﬁe‰ení 05/2011, kdy se investor celé akce rozhodl, Ïe areál
pro bydlení bude pﬁipojen pouze k prÛjezdnímu úseku silnice ã. III/25612 a pÛvodnû plánované pﬁipojení k silnici ã. III/25613 se zru‰í. PﬁedloÏené upravené trvalé dopravní znaãení vychází ze stanoviska PâR DI Teplice (ãj. KRPU-576242/âJ-2010-040907 z 10. 11. 2010).
Pan Zdenûk Îejdlík tuto, dle jeho sdûlení, nutnou zmûnu - upu‰tûní od v˘stavby chodníkÛ a nerealizování napojení na komunikaci do Jeníkova - podmiÀuje pﬁedev‰ím problémem s odvozem popelnic v lokalitû, spojené s prÛjezdem popeláﬁského vozu Marius Pedersen. Dále jako problematické vidí parkování osobních automobilÛ na pozemcích, které jsou jiÏ v soukromém vlastnictví, ale v pﬁípadû pﬁíjezdu pﬁíbuzn˘ch nûkterého z okolních vlastníkÛ domÛ, k této situaci dochází opakovanû. Dle jeho sdûlení ani vût‰ina zde bydlících obãanÛ nechce, aby
pÛvodnû plánovaná v˘stavba chodníkÛ byla realizována. Starosta obce konstatoval, Ïe souãasné zmûny i pﬁípadné zam˘‰lené zmûny je nutné nejprve oznámit
a prokonzultovat se stavebním úﬁadem v Duchcovû, kter˘ jedin˘ má oprávnûní se
vyjádﬁit, zda ve‰keré zmûny probûhly v souladu se stavebním zákonem a jsou
tedy akceptovatelné. Je tedy nutné v tomto pﬁípadû seznámit obec s kompletním
projektem zmûny stavby pﬁed dokonãením. Pan Zdenûk Îejdlík sdûluje, Ïe jedinou podstatnou zmûnou bude upu‰tûní od vybudování chodníku ve vnitﬁním kruhu
komunikace z dÛvodu lep‰í prÛjezdnosti a jednotlivé pruhy trávníkÛ budou pﬁevedeny na soukromé vlastníky. Rád by tedy, aby komise, která má toto na starosti, si mohla pﬁijít prohlédnout vzorov˘ kus tohoto úseku a odsouhlasit jej. Starosta trvá na nutnosti zmûny stavby pﬁed dokonãením, navíc poukazuje na skuteãnost, Ïe komise pﬁichází ke slovu aÏ v pﬁípadû pﬁevzetí stavby jako celku. Sdûluje, Ïe obec schválila projekt, kter˘ byl v prÛbûhu v˘stavy investorem zmûnûn.
Pan Jan Urbanczyk má pocit, Ïe by bylo dobré, kdyby se se situací v tomto prostoru seznámilo celé zastupitelstvo. Zastupitel pan Václav KﬁíÏ se taktéÏ domnívá, Ïe by bylo dobré, kdyby si souãasnou stavební situaci na místû prohlédli
v‰ichni ãlenové zastupitelstva a podrobnû se s ní seznámili. Pan Zdenûk Îejdlík
obhajoval stávající provedení celého prostoru snahou sjednotit uspoﬁádání veﬁejn˘ch prostranství v lokalitû s plánovan˘mi 46 obytn˘mi domy s veﬁejn˘m prostranstvím v obci (zeleÀ - osazení vzrostl˘ch stromÛ stejn˘ch odrÛd jaké vysadila obec v leto‰ním roce, vsazení kamenÛ na pozemky se zelení, které nejsou urãeny k parkování apod.). ZastupitelÛm dále sdûlil, Ïe v rámci jednotliv˘ch jedná4 / 2016
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ní bylo jiÏ dﬁíve se zastupitelstvem obce konzultováno pﬁevzetí této komunikace
a vyjádﬁení zastupitelÛ nebyla negativní, dále sdûlil, Ïe investor nehodlá b˘t vlastníkem této komunikace aÏ do konce svého Ïivota. Místostarostka paní Irena Pipi‰ková vysvûtlila, Ïe jako problematické vnímá pﬁedev‰ím stavební úpravy
a zmûny, které nebyly souãástí pÛvodnû obcí odsouhlaseného projektu. Jako pﬁíklad uvedla pÛvodnû plánovanou v˘stavbu 32 domÛ na tûchto pozemcích, kdy
v prÛbûhu v˘stavby se jejich poãet zvedl na 46 domÛ. Do této lokality pravidelnû
dochází a vybudování chodníkÛ vnímá jako prioritní pro pohyb zde bydlících obãanÛ a jejich dûtí. Navíc je pﬁesvûdãena, Ïe ne v‰ichni obyvatelé této lokality jsou
jednotní v názoru na vybudování ãi zru‰ení chodníkÛ v této lokalitû a neví, zda
nûkterá rozhodnutí o jejich nutném zru‰ení nepﬁi‰la ze strany samotn˘ch obyvatel aÏ po nátlaku investora. Pan Zdenûk Îejdlík sdûlil, Ïe ve‰keré práce, které
zde probíhají, jsou dûlány pouze pro funkãní a estetickou hodnotu lokality a Ïe trvají posledních pût let. Paní Irena Pipi‰ková se zeptala, proã bylo ustoupeno od
pÛvodnû zam˘‰lené realizace dûtského hﬁi‰tû, které by této lokalitû velmi prospûlo. Pan Zdenûk Îejdlík odpovûdûl, Ïe opût po dohodû s vlastníky jednotliv˘ch
pozemkÛ, kteﬁí mu sdûlili, Ïe by si pﬁi uÏívání sv˘ch nemovitostí pﬁipadli b˘t ru‰eni dûtsk˘m kﬁikem. V souãasné dobû je dle jeho sdûlení v jednání se stavebním úﬁadem v Duchcovû ohlednû rekonstrukce objektu ãp. 63 a 64, kde je plánována v˘stavba restauraãního zaﬁízení a k nûmu pﬁiléhajícího velkého dûtského
hﬁi‰tû, které by mohli vyuÏívat i dûti právû z lokality 46 obytn˘ch rodinn˘ch domÛ.
Navíc pan Zdenûk Îejdlík podotkl, Ïe ve‰keré kroky v prÛbûhu stavby konzultoval se starostou obce. Starosta obce odvûtil, Ïe jednotlivé kroky v˘stavby byly
nezávaznû konzultovány, ale závazná je pro obec odsouhlasená projektová dokumentace k celé oblasti. Navíc sdûlil, Ïe nûkteré konzultované kroky vnímá jako
velmi problematické i z dÛvodu, Ïe kdyÏ je vyslechl od investora, a chtûl je konzultovat s projektov˘m dozorem, ten v‰ak o nich nebyl ani dostateãnû informován
a nakonec je v‰echno jinak, neÏ jak bylo schváleno v odsouhlasené projektové
dokumentaci ke stavbám komunikací a chodníkÛ v lokalitû. Pan Zdenûk Îejdlík
uvedl, Ïe by byl velmi rád, kdyby se zastupitelstvo mohlo seznámit se stávající situací v lokalitû a dohodnout se na jednotliv˘ch krocích, se kter˘mi by seznámil
projektanta je‰tû pﬁedtím, neÏ bude projekt novû pﬁepracován. Zastupitelka paní
Mgr. Anna Pﬁibylová nevnímá moÏnou diskuzi na místû nad jednotliv˘mi zmûnami za úãasti celého zastupitelstva jako negativní a myslí si, Ïe by bylo vhodné,
aby se zastupitelé s investorem dohodli na spoleãné schÛzce v místû a diskutovali o jednotliv˘ch zmûnách. Pan Zdenûk Îejdlík se odkázal na úpravu lokality,
kterou obec pﬁebírala od pana Josefa Müllera, a Ïe pﬁedání probûhlo zcela bez
prÛtahÛ. Pan Josef Müller se ohradil, Ïe v tomto pﬁípadû byly dodrÏeny v‰echny
podmínky dané obcí. Zastupitel pan Miroslav Smutn˘ se dotázal na znûní pÛvodního projektu, a Ïe by si tento, pﬁedtím neÏ bude úãasten konzultaci na lokalitû, velmi rád znovu prohlédl. Starosta obce odkázal pana zastupitele Smutného
na zamûstnankynû obce, které mu projekt k prostudování samozﬁejmû pﬁedloÏí.
Paní místostarostka Irena Pipi‰ková poÏádala o ukonãení této diskuze a navrhla
usnesení ohlednû náv‰tûvy zastupitelstva v lokalitû 46 RD v Háji u Duchcova za
doprovodu investora celé akce pana ZdeÀka Îejdlíka.
Návrh usnesení ã. 175/14/2012:
ZO bere na vûdomí nutnost provedení konzultaãní schÛzky v‰ech ãlenÛ zastupitelstva na lokalitû 46 RD za úãasti investora celé akce pana ZdeÀka Îejdlíka
v co nejkrat‰í moÏné dobû.
ZO ã.15/2012, dne 1.10.2012
Îádost pana ZdeÀka Îejdlíka o vydání souhlasného stanoviska k vydání
kolaudaãního souhlasu pro projekt _v˘stavba 46 rodinn˘ch domÛ v k. ú. Háj
u Duchcova - objekt KOMUNIKACE
O slovo se pﬁihlásil pan Zdenûk Îejdlík s dotazem, zda si obec pﬁevezme od
nûj jako investora komunikace a osvûtlení v lokalitû 46 RD v k.ú. Háj u Duchcova. Starosta obce sdûluje, Ïe obec si komunikaci pﬁevezme pouze v pﬁípadû, Ïe
bude provedena podle obcí odsouhlasené projektové dokumentace, tedy vãetnû
v˘stavby chodníkÛ, které prozatím nebyly realizovány. Pan Îejdlík sdûluje, Ïe
chodníky v obytné zónû realizovat nebude. Navíc v souãasné dobû disponuje listinou podepsanou vlastníky, kteﬁí sdûlují, Ïe realizace chodníkÛ není nutná, z 51
parcel má 38 souhlasn˘ch podpisÛ a vzhledem k tomu, Ïe je v souãasné dobû
vlastníkem zb˘vajících neprodan˘ch parcel je vût‰ina hlasÛ proti v˘stavbû chodníkÛ.
Starosta oponuje, Ïe pan Îejdlík vystupuje i za vlastníky parcel, kteﬁí si je prozatím je‰tû nezakoupili a mohou mít na celou záleÏitost odli‰n˘ názor. Dále uvádí,
Ïe není moÏné lokalitu zkolaudovat, protoÏe tam nejenom chybí chodníky, ale byly
zde pouÏity i zcela nevhodné obrubníky a je tedy nutná zmûna územního rozhodnutí. Pan Îejdlík vysvûtluje, Ïe v pﬁípadû vybudování chodníkÛ pﬁijde lokalita
o nutné parkovací plochy a nebude moÏné, aby pﬁi parkování osobních automobilÛ v prostoru komunikace mohlo projet vozidlo firmy Marius Pedersen. Pan Îejdlík dále uvádí, Ïe pohyb automobilÛ v obytné zónû je jasnû deklarován pravidly,
(Pokraãování na následující stranû)

takÏe pokud se chodci pohybují po komunikaci v této oblasti, mají absolutní pﬁednost pﬁed automobily, a v pﬁípadû, Ïe by do‰lo k nehodû, nese celou zodpovûdnost ﬁidiã automobilu. Navíc uvaÏuje o umístûní brzdov˘ch retardérÛ v prostoru
vjezdu a v˘jezdu z obytné zóny. Pan Moldavãuk se dotázal, zda existuje k tomuto projektu také technická zpráva. Po velmi obsáhlé v˘mûnû názorÛ navrhuje
starosta usnesení:
Návrh usnesení ã. 214/15/2012 :
ZO schvaluje zámûr pﬁevzetí komunikace v lokalitû 46 RD, k.ú. Háj u Duchcova z majetku pana ZdeÀka Îejdlíka do majetku obce za podmínky, Ïe tato komunikace bude ﬁádnû zkolaudována a obci bude pﬁedáno ﬁádné kolaudaãní rozhodnutí.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdrÏel se - NavrÏené usnesení bylo schváleno.
ZO ã. 16, dne 5.11.2012
Îádost pana ZdeÀka Îejdlíka o pﬁevzetí - objektu VE¤EJNÉHO OSVùTLENÍ A KOMUNIKACE - 46 RD v k.ú. Háj u Duchcova do majetku obce.
Investor pﬁedloÏil ke stavbû VO : Kolaudaãní souhlas ke stavbû VO (bez vyznaãení nabytí právní moci), zprávu o revizi elektrického zaﬁízení VO, fakturace :
DF 40/2010,41/2009, 33/2012, 34/2012, 120100189 v celkové ãástce 396542,Kã (chybí podrobné rozepsání prací a materiálu). Investor byl vyzván k doplnûní
- poãtu sloupÛ a osvûtlovacích tûles (splnûno - 27 ks), geometrického zamûﬁení
s vyznaãením umístûní svûteln˘ch bodÛ (splnûno), v˘pisu z katastru nemovitostí upﬁesnûní pozemkÛ v nichÏ je stavba VO vedena - pﬁípadné urãení závazkÛ na
tûchto pozemcích (investorem ani jeho zástupcem nebylo nedodáno!), urãení
zda bude VO stavbou na cizím pozemku - návrh na smlouvu o zﬁízení vûcného
bﬁemene pﬁístupu pro obec (nedodáno).
Návrh usnesení ã. 251/15/2012 :
ZO schvaluje odloÏení projednání zámûru pﬁevzetí veﬁejného osvûtlení v lokalitû 46 RD, k.ú. Háj u Duchcova z majetku pana ZdeÀka Îejdlíka do majetku obce
do doby, neÏ budou investorem, panem ZdeÀkem Îejdlíkem, pﬁedloÏeny ve‰keré

vyÏádané a pro jednání zastupitelstva nedodané podklady nutné pro schválení
zámûru.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrÏel se - NavrÏené usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení ã. 252/15/2012 :
ZO ukládá komisi pro majetek provedení kontroly skuteãného stavu stavby dle
pﬁedloÏen˘ch podkladÛ investora pana ZdeÀka Îejdlíka a ukládá starostovi pﬁedloÏit do pﬁí‰tího zasedání zastupitelstva písemné stanovisko správce VO ke skuteãnému provedení stavby.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrÏel se - NavrÏené usnesení bylo schváleno.
Îádost pana ZdeÀka Îejdlíka o pﬁevzetí - objektu VE¤EJNÉHO OSVùTLENÍ A KOMUNIKACE - 46 RD v k.ú. Háj u Duchcova do majetku obce.
Investor pﬁedloÏil ke stavbû komunikace:
fakturace: DF 110100622,110100855, 110100971, 110101099, 110101236,
110101285, 1190310023, 1190310057, 1190310049, 1190310049, 1190310064,
1190310070, 1190310074,
1190310075, 1290310001, 1290310006,
1290310012, 1290310018, 1290310021, 1290310030, 120100838, 120101035,
120101001, 120101060, 120101106, 120101110 v celkové ãástce 4907410,32
Kã (chybí podrobné rozepsání prací a materiálu).
Investor nepﬁedloÏil kolaudaãní souhlas s vyznaãením nabytí právní
moci, geometrické zamûﬁení skuteãného provedení stavby, v˘pis z katastru nemovitostí s upﬁesnûním pozemkÛ na nichÏ je stavba vedena - pﬁípadné urãení
závazkÛ na tûchto pozemcích.
Návrh usnesení ã. 253/15/2012 :
ZO schvaluje pﬁesunutí projednání pﬁevzetí komunikace v lokalitû 46 RD, k.ú.
Háj u Duchcova z majetku pana ZdeÀka Îejdlíka do majetku obce aÏ po pﬁedloÏení kolaudaãního souhlasu s nabytím právní moci a vãetnû projednání odvolání
obce u Krajského úﬁadu Ústeckého kraje, proti rozhodnutí Magistrátu mûsta Teplice o vylouãení Obce Háj u Duchcova z kolaudaãního ﬁízení.
Hlasování: 9 pro, 0 proti

POJëTE S NÁMI NAHLÉDNOUT, co se v na‰í ‰kolce
od posledního setkání událo
Mûsíc duben byl nadit˘ akcemi, pﬁijelo za námi do ‰kolky divadlo s krásnou
Vodnickou pohádkou a my jsme vyrazili za kulturou do Duchcovského kina Lípa,
na pohádku ve 3D. Mnohé dûti byly v kinû úplnû poprvé, a pﬁestoÏe jsme s sebou
mûli i ,,malátka“(tak ﬁíkáme tûm nejmen‰ím), v‰ichni jsme si to náramnû uÏili
a br˘le na plátno dûti z nosánkÛ nesundavaly.
Také jsme vyrazili do Teplic na dopravní hﬁi‰tû. Pﬁálo nám poãasí a 40 dûtí si
vyzkou‰elo, jaké je to tûÏké ﬁídit v dopravní ‰piãce. V první chvíli se páni policisté
trochu polekali, kdyÏ jsme vystupovali v takovém poãtu a to jsme je‰tû s sebou
mûli kaÏd˘ své ,,motorové“ vozítko napﬁ. kolobûÏky, odstrkávadla, ti vût‰í i kola.
Ale pak byli pﬁekvapeni, jak byly dûti pﬁipravené a disciplinované. Mûli jsme totiÏ
za sebou právû probrané téma dopravní v˘chovy, takÏe dûti znaly jak v˘znam dopravních znaãek, tak pravidla pro chodce. VyslouÏili jsme poﬁádnou pochvalu
a domÛ jsme se vraceli plni hezk˘ch záÏitkÛ.
Mimo jiné na‰i pﬁed‰koláci zahájili kurs plavání, na kter˘ dojíÏdûli dvakrát
v t˘dnu do plavecké haly v Litvínovû. V první lekci si plavãíci dûti rozdûlí podle
toho, jak se dûti s vodou pﬁátelí a jaké mají schopnosti a po té se snaÏí, aby se
nikdo vody nebál a ti, kteﬁí jsou s vodou opravdoví kamarádi, ti nakonec skákají
i z vûÏe a soutûÏí v plavání i s dûtmi z ostatních ‰kolek.
Nacviãovali jsme pásmo písniãek a básniãek k pﬁivítání nov˘ch obãánkÛ, zúãastnili se Sportovní olympiády mateﬁsk˘ch ‰kol, ze které jsme si odnesli medai-

le a pohár za 3. místo. Nesmíme ov‰em zapomenout na Pálení ãarodûjnic, ãarodûjnické ﬁádûní a soutûÏení v maskách, odkud si v‰ichni odnesli sladkou odmûnu.
A na co se mÛÏeme tû‰it, neÏ skonãí ‰kolní rok? Tak pﬁedev‰ím na celodenní v˘let do lesoparku v Chomutovû, je‰tû divadelní pﬁedstavení, vystoupíme na
Hájsk˘ch slavnostech a bude tady louãení s pﬁed‰koláky.
Hezké léto mal˘m i velk˘m kolektiv M‰
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HIS Hájská informaãní sluÏba
■ Podûkování - Dûkujeme panu starostovi Karlu Dra‰nerovi, ãlenÛm Kulturní
a sportovní komise starosty obce a zamûstnancÛm Obecního úﬁadu Háj u Duchcova, za skvûle pﬁipraven˘ sobotní v˘‰lap s partnerskou obcí Kreischa.
obyvatelé Lesní stezky, Háj u Duchcova
■ Blahopﬁání - V polovinû ãervna oslavila Hanka Singerová své kulaté narozeniny.
V‰e nejlep‰í, hlavnû zdraví a klídek pﬁeje rodina.
■ Nov˘ herní prvek na dûtském hﬁi‰ti.

■ Rezignace na mandát ãlena zastupitelstva
VáÏení spoluobãané, dovoluji si Vám oznámit, Ïe jsem na veﬁejném zasedání
zastupitelstva obce dne 06. 06. 2016 rezignoval na mandát ãlena Zastupitelstva
obce Háj u Duchcova. Písemnou rezignaci jsem podle zákonn˘ch podmínek pﬁedal starostovi obce panu Karlu Dra‰nerovi.
DÛvodem pro tento krok jsou mé stále více (pﬁedev‰ím ãasovû) nároãnûj‰í pracovní aktivity, pro které nejsem podle svého pﬁesvûdãení dále schopen aktivnû
a kvalitnû plnit úlohu zastupitele.
Dûkuji v‰em, kteﬁí mi dÛvûﬁovali, za pochopení. Nové zastupitelce, paní Ivetû
Paﬁezové, pﬁeji hodnû úspû‰n˘ch rozhodnutí. Panu starostovi a ostatním ãlenÛm
zastupitelstva dûkuji za inspirativní spolupráci.
Karel Singer

Mûsto Osek - ITC Osek na léto 2016
nabízí pestrou nabídku akcí
Jistû mezi nimi najde kaÏd˘ tu svou. Jste srdeãnû zváni
■ 3. - 27. ãervna v˘stava Grafickou cestou
autorky - Filipová SoÀa, Havelková Hana, K˘hosová ·árka
galerie ITC Osek (v areálu klá‰tera)
■ 10. ãervna Noc kostelÛ
kostel Nanebevzetí Panny Marie cisterciáckého klá‰tera v Oseku
■ 17. ãervna Tematická pﬁedná‰ka „Restaurování barokních fresek“
s RNDr. Milenou Neãáskovou, ak. mal., Restaurátoská umûlecká spoleãnost Brandl
■ 24. ãervna Veãerní prohlídka klá‰terem Osek

■ 25. ãervna Oseck˘ festiválek historické hudby
stﬁedovûká hudba, doprovodn˘ program v areálu cisterciáckého klá‰tera
■ 1. - 31. ãervence v˘stava umûleckého kováﬁe Pavla Tasovského
galerie ITC Osek (v areálu klá‰tera)
■ 16. ãervence Osecká kytara - folkov˘ festival
v prostorách oseckého koupali‰tû
■ 22. ãervence Veãerní prohlídka klá‰terem Osek
■ srpen - v˘stava dﬁevûn˘ch plastik Vjaãeslava Anto‰e
galerie ITC Osek (v areálu klá‰tera)
■ 20. - 21. srpna Osecké slavnosti
kaÏdoroãní pouÈ s lunaparkem, jarmareãními stánky, historick˘m trÏi‰tûm,
doprovodn˘m programem po celém mûstû a jiné
■ 26. srpna Veãerní prohlídka klá‰terem Osek

Informace, rezervace a prodej vstupenek v Informaãním turistickém centru Osek, Rooseveltova 1 (v areálu klá‰tera), otevﬁeno kaÏd˘ den kromû pondûlí od 9.00
do 17.00 hodin, v nedûli od 10.00 hodin. tel. 417 822 138, 777 735 714, emaily: info@osek.cz, itc@osek.cz www.osek.cz, www.facebook.com/itc.osek

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Nové ãasopisy - Obecní knihovna Háj u Duchcova od kvûtna nabízí k vypÛjãení dvû nová periodika,
která bude pravidelnû odebírat.
Na sto stranách ãasopisu
Interview si kaÏd˘ mûsíc
ãtenáﬁi pﬁeãtou rozhovory
s inspirativními osobnostmi ze v‰ech oblastí na‰eho Ïivota. Nov˘ ãasopis
nabízí v˘hradnû vlastní
rozhovory, a to jak se zahraniãními celebritami, tak
i s domácími osobnostmi.
V˘bûr rozhovorÛ pﬁedstaví
zajímavé osobnosti z kultury, umûní, vûdy, sportu, politiky a byznysu, které
otevﬁenû mluví o svém Ïivotû, cestû k úspûchu i pádech, soukromí i plánech do budoucna.
âasopis Exkluziv nabídne pohled do svûta slavn˘ch a úspû‰n˘ch osobností, pﬁiná‰et bude i ãlánky
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ze svûta luxusu, módy, kosmetiky, kultury a zdravého Ïivotního stylu.
KniÏní TIP: 700. v˘roãí narození Karla IV.
Franti‰ek KoÏík - Kronika Ïivota a vlády Karla IV.,
krále ãeského a císaﬁe ﬁímského
Historická románová freska seznamuje s osobností
Karla IV., nejv˘znamnûj‰ího ãeského panovníka, na
pozadí osudu ãesk˘ch
zemí ve 14. století.
Autor barvitû líãí KarlÛv
pohnut˘ Ïivot od dûtství
pﬁes rané mládí na paﬁíÏském dvoﬁe a na italsk˘ch
boji‰tích, jeho cestu
k trÛnu i diplomatická jednání s evropsk˘mi vládci, a zab˘vá se i historií jeho
ãtyﬁ manÏelství. DÛraz je v románu kladen pﬁedev‰ím

na panovníkÛv vztah k ãesk˘m zemím, na jeho
snahu dát zemi a hlavnû Praze v podmínkách soudobé Evropy co nejvy‰‰í kulturní úroveÀ.
(Zdroj: http://www.databazeknih.cz/)

Nové prostory
Do budoucna se pﬁedpokládá pﬁesunutí knihovny
z budovy Obecního úﬁadu no nov˘ch prostor naproti radnici vedle prodejny potravin. Pevn˘ termín stûhování není doposud znám, nejprve bude nutná rekonstrukce nebytov˘ch prostor, av‰ak zastupitelstvo
jiÏ schválilo finanãní prostﬁedky nutné pro tuto rekonstrukci.

Letní provoz
O prázdninách se neplánuje dlouhodobé uzavﬁení
knihovny. Termíny, ve kter˘ch bude knihovna mimo
provoz, budou vÏdy s pﬁedstihem zveﬁejnûny na webov˘ch stránkách, úﬁední desce a facebooku obce.
Karel Singer, knihovník
Aktuální informace na www.knihovnahaj.webk.cz
a na úﬁední desce.
Otevﬁeno v sobotu a v nedûli od 15:00 do 18:00.

FEJETON HÁJSKÉHO PSA

VZPOMÍNÁME

MÁM SE OMLUVIT?

Vzpomínky jsou nûco, ãeho se asi nikdy nezbavíme. âasto vzpomínáme na velice pﬁíjemné chvilky na‰ich narozenin a dal‰í rÛzné oslavy.
Cel˘m národem pohnuly události na Ivana Jonáka, na kterého se vzpomíná
je‰tû dnes. RovnûÏ i na Kájínka, kter˘ je v mysli spousty lidí a i na‰e média nám
na nûho nedají zapomenout. Je zajímavé, proã zrovna tito abonenti na vzpomínání nás vzru‰ují.
Na koho se ale zaãíná zapomínat, jsou na‰i lidé, kteﬁí nasadili v urãit˘ch okamÏicích svÛj Ïivot. Nûkdy to bylo z dÛvodÛ ideálÛ a nûkdy pﬁi obranû slab‰ího jedince. Zachránit topícího také nesvede kaÏd˘. Bránit svou zemi proti vetﬁelcÛm
rovnûÏ kaÏd˘ nedokáÏe.
V Háji máme pomník, kde jsou uvedena jména tûch, kteﬁí v dané chvíli svÛj
Ïivot na obranu proti nepﬁíteli nasadili. KaÏd˘ rok je k nûmu poloÏen vûnec za
pﬁítomnosti úﬁedních osob a po pﬁípadû dal‰ích, kter˘m projevit vdûãnost za mimoﬁádnou obûÈ nedûlá potíÏe. Pietní akt je samozﬁejmû dobﬁe pﬁipraven, místní
rozhlas na nûj obãany taktnû upozornil a ãlenové Kulturní a sportovní komise starosty obce zaﬁídí v‰e potﬁebné. Proto v‰e probûhlo naprosto dÛstojnû. MÛÏeme
b˘t spokojeni.
Samozﬁejmû, pﬁed tﬁemi lety se aktu dokonce zúãastnil i hejtman Ústeckého
kraje, pan Oldﬁich Bubeníãek. (viz pﬁiloÏené foto ã. 1). RovnûÏ na‰e Turistická
skupina „MáÀa“ (tentokrát na kolech) byla v plném lesku a nûkteﬁí obãané se také
pﬁi‰li podívat. Zastupitelé stáli rovnûÏ v „pozoru“. Za rok uÏ byla úãast bez tûch
„velk˘ch“ jmen. Z na‰ich to byl samozﬁejmû starosta obce, místostarosta a dva
zastupitelé. Funkãnû nás ale bylo více, byli zastoupeni hasiãi, ãlenové Kulturní
a sportovní komise.

Ano, pokud nûkoho vûdomû po‰kodím. A to by mûlo b˘t krédo v‰ech slu‰n˘ch
lidí.
Pﬁedem jako úvod - pﬁesto, Ïe mám na svÛj vûk více aktivit, neÏ bûÏní starou‰ci
mívají, jsem také nov˘m ãlenem „Syndikátu novináﬁÛ âR“. PﬁeloÏeno do ãe‰tiny,
patﬁím také mezi novináﬁe. Jako takov˘, mám povinnost informovat veﬁejnost o
rÛzném dûní. Fejetony v Kohoutu jsou ãtené v‰emi, kdo noviny dostanou do ruky
a umí ãíst. A dokonce i mimo Háj po hospodách, coÏ mne mimoﬁádnû tû‰í. Pﬁíznivci ﬁíkají „dobr˘“, odpÛrci „chcípni potvoro“. Jako zastupitel hájím zájmy obyvatel a obce.
Prohla‰uji, Ïe se starostou Háje nemám Ïádné osobní spory - ani jako proti
sousedovi, jsem nevedl nikdy Ïádné sporné aktivity. Spí‰e jsem se mu snaÏil pomoci, pokud to bylo tﬁeba. Toto sdûlení je pro obyvatele, kteﬁí zaãínají litovat starostu co má práce, jeÏdûní a zaﬁizování a Ïe si s ním tímto zpÛsobem osobní
spory vyﬁizuji. VÛbec si neuvûdomují, Ïe po‰kozují sami sebe.
A konkrétnû!
Nepotﬁebuji laviãky. Potﬁebují je obyvatelé. Pokud se podíváme do dolního
Háje, tak tam uÏ jsou novû postavené a dál nic. Tﬁi torza - pﬁed pomníkem, naproti horní prodejnû a na Lesní Stezce to nezachrání (viz foto). Kolikrát na to jiÏ
v Kohoutu bylo bezv˘slednû upozorÀováno?
Na název Horní ‰koly jako penzion, bylo také docela podráÏdûnû reagováno.
Na nápad postavit pro obyvatele tamního domu nûjaké posezení na léto, uÏ jaksi
reagováno nebylo. Jeden z b˘val˘ch zastupitelÛ se smál a ﬁekl „ o tom se uÏ mluvilo dávno, pﬁed mnoha lety „. TakÏe také nic.
V˘vûsní tabule u Horní ‰koly mûla b˘t pﬁemístûna na Ïádost nûkter˘ch obyvatelek na plotové pole u pana Ulehly, kter˘ s tím souhlasil. Pro nevhodnou velikost
byla nainstalována nová a pÛvodní by mûla b˘t odstranûna. Nestalo se tak, lepiãi plakátÛ o staré vûdûli a nové si nestaãili pro snadné pﬁehlédnutí v‰imnout. Nová
byla aÏ na v˘jimky prázdná. ProtoÏe odstranûní pÛvodní bylo úﬁadem odmítnuto,
spodní byla naprosto zbyteãná a tudíÏ sejmuta. To, Ïe maminky, pokud se na v˘vûsní tabuli pÛjdou podívat, musí i s dûtmi pﬁes kﬁiÏovatku a nazpátek na chodník, nikomu nevadí. TotéÏ absolvují i s nákupy. KﬁiÏovatky jsou rizikov˘m místem,
a pokud se najde nûjak˘ blázen s rychle jedoucím autem, tak....
Je zajímavé, Ïe obyvatelky, které nápad zmûny navrhly, mohly na zasedání
zajít a znovu nápad obnovit. RovnûÏ podivující se obyvatelky, které byly rozhodnuty zasedání ze stejného dÛvodu nav‰tívit, také zadeãky nezdvihly. BohuÏel platí,
pokud nûco chci, musím buì h˘bat rukama, nebo si pro to zajít. Samo od sebe
se ani lidské mládû nenarodí. ProtoÏe se stalo národním zvykem nedûlat si starosti, tak se „papuluje“ pouze po stranû, to se oficiálnû oznaãí jako „JPP“, (jedna
paní povídal)/ pokud se to náhodou nûkomu nehodí „do krámu“. Tím není samozﬁejmû my‰len obchod.
Dal‰í záleÏitosti váÏnûj‰ího charakteru. Za vyhodnocení ankety, které se zúãastnilo 49 obyvatel, jsme firmû zaplatili zbyteãnû 50 tis. Kã. Za dal‰ích 50 tis. za
vypracování strategického plánu rozvoje, taktnû pomlãíme. Îe za zamûﬁení sokolovny zaplatíme nesmysln˘ch 200 tis. Kã, asi uÏ nemá cenu psát. A co záleÏitost kolem smûny pozemkÛ, kdy jsme ledabyle darovali pozemky za 195 tis. Kã
bez mrknutí oka a dostali za to pruh 3m ‰irok˘ a nûjak˘ch 86m dlouh˘? Pro nás
naprosto bezcenn˘ pozemek s kanalizací, o kter˘ se po pﬁípadû budeme muset
starat a kter˘ vÛbec nepotﬁebujeme.
A ví o tûch „zvlá‰tnostech“ na‰i sponzoﬁi, kdyÏ otevírají své penûÏenky?
Ale klídek, aÏ na opravdu v˘jimeãné pﬁípady, kdy se nalezne nûkdo, kdo Ïádá
vysvûtlení, projde v‰echno u veﬁejnosti bez pov‰imnutí. To znamená, Ïe buì je to
kaÏdému jedno, nebo si nikdo nechce rozházet na‰e „naãálstvo“. Pouze nûkdy se
dozvím, jak mé ãlánky nezodpovûdnû ztûÏuji práci jin˘m funkcionáﬁÛm a za jak
odpornou potvoru jsem v tom pﬁípadû povaÏován.
Mám se za podávané informace veﬁejnosti jít kát, nebo se mám jít z tohoto hﬁíchu vyzpovídat faráﬁi nebo .... mám se omluvit?
Miroslav Smutn˘

Letos nebyl v zastoupení nikdo, takÏe pouze ãtyﬁi. Starosta obce s místostarostou, pan Tomá‰ Hájek a „hájsk˘ pes“ (viz foto ã. 2). Proã není akt zastoupen
více sloÏkami a zda by nemohl b˘t po pﬁípadû spojen s nûjak˘m programem, je
otázka. Jak je dáno veﬁejnosti na vûdomí, kdy se akt bude konat a od kolika
hodin? Nakonec to mÛÏe dopadnout tak, Ïe jednou pﬁijde pouze starosta s místostarostou a dal‰í rok jenom starosta. Pak uÏ to bude jen na zásilkové sluÏbû
a ta doruãí vûnec na místo sama. Jenom bude tﬁeba doufat, Ïe nebude poÏadovat na nûkterém z uveden˘ch jmen na desce podpis, na vûnci nebude chybût
stuha a na ní nápis ...vzpomínáme.
Miroslav Smutn˘

HÁJSK¯ KOHOUT

●

7 / 2016

Vítání nov˘ch obãánkÛ

Ve stﬁedu 27. dubna 2016 se od 14:00 hodin konalo slavnostní vítání nov˘ch obãánkÛ. Starosta obce Karel Dra‰ner spoleãnû s paní Petrou Pavlíãkovou, ãlenkou
Kulturní a sportovní komise starosty obce, pﬁivítali spoleãnû 13 dûtí - 7 chlapcÛ a 6 dûvãat. S kulturním pásmem vystoupily dûti z Mateﬁské ‰koly Háj pod vedením
paní ﬁeditelky Jaroslavy Schäferové a paní uãitelky Hany Vernerové. Rodiãe nov˘ch obãánkÛ se zapsali do pamûtní knihy. Pﬁivítáni byli tito noví obãánci: - Nicolas
Ball˘, Adam Bambousek, Jindﬁich Bund, Kateﬁina Horáková, Matyá‰ Jahodáﬁ, Matyá‰ Kovaﬁík, Martin Lewkowicz, Josef Müller, Dorota Pe‰atová, ·tûpánka
Trojková, Eli‰ka S˘korová, Tereza Ulehlová a Anna Vojáãková.
(rr)

Z historie hurtovnic
âlenové Kulturní a sportovní komise starosty
obce navrhli pro leto‰ní rok uspoﬁádat novou akci,
která by dﬁíve narozen˘m pﬁipomnûla ãasy sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch let minulého století
a mlad‰ím umoÏnila rozlouãit se s prázdninami
s poﬁádn˘m rámusem. Název hurtovnice - pro nemotorové káry, byl odvozen od slovenského slova
hurtovaÈ (hlomozit), coÏ pﬁesnû odpovídalo tomu,

s jak˘m zvukov˘m efektem tehdej‰í minikáry jezdily.
Fenomén minikár vze‰el v sedmdesát˘ch letech
minulého století z touhy po adrenalinov˘ch sportech,
kdy se v obchodech Ïádná poﬁádná vozítka sehnat
nedala, coÏ páni kluci ﬁe‰ili domácí v˘robou kárek
z dﬁevûn˘ch desek a koleãek od koãárkÛ. Navíc mûli
zdatného pomocníka, kter˘m byl v té dobû ãasopis
mlad˘ch technikÛ a pﬁírodovûdcÛ, dodnes oblíbeném

Workshop „Vyrobte si vlastní káru“ se uskuteãní v sobotu 23. ãervence 2016 od 14:00 hodin v areálu Truhláﬁství Anto‰ a Fujan v Domaslavicích 5, Háj u Duchcova. Doprovodn˘ program pﬁipraven.
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ABC. V roce 1964 poskytlo v‰em, kteﬁí touÏili po
stavbû vlastního vozítka návod, jak postavit relativnû
bezpeãnou káru na jeÏdûní z kopce. Tím to vlastnû
v‰echno zaãalo - první mistrovství âSSR „O pohár
ãasopisu ABC“ se jelo v roce 1968 v Mariánském
údolí u Olomouce, druhé dokonce v pﬁímém pﬁenosu
vysílala i âeskoslovenská televize. Od názvu hurtovnice se zaãalo upou‰tût, protoÏe se velmi tûÏko pﬁekládal do cizích jazykÛ a byl nahrazen slovem minikára.
První oficiální kategorie pro závody minikár byly
stanoveny podle uloÏení kol a jejich loÏisek, která
mohla b˘t valivá nebo kluzná. AÏ v roce 1982 byly
kategorie ãlenûny podle vûku závodníkÛ. První mezinárodní závody v rámci v˘chodního (komunistického)
bloku se konaly na zaãátku osmdesát˘ch let. Fenomén ãesk˘ch minikár se projevil je‰tû po revoluci na
mistrovství Evropy v Nûmecku, kdy hned pﬁi prvním
startu ãe‰tí závodníci v‰echny pﬁeválcovali. Pomalu
se v‰ak na minikárov˘m sportem zaãala v âechách
stahovat mraãna. Devadesátá léta pﬁinesla obrovsk˘
propad v mnoÏství závodníkÛ a následnû i závodÛ,
pﬁi‰ly nové moÏnosti vyuÏití volného ãasu a minikáry
postupnû pﬁestaly b˘t atraktivní. V souãasné dobû je
v âeské republice nûco málo pﬁes 100 registrovan˘ch závodníkÛm oproti stovkám v letech osmdesát˘ch.
(rr)
Fotografie a podklady pﬁevzaty z:
http://fanda.nova.cz/clanek/adrenalin/od-hurtovnic-az-minikaram.html

Domovy sociálních sluÏeb Háj u Duchcova a koncept Bazální stimulace
V na‰em zaﬁízení je prioritou kvalitní práce s klienty a to zejména s klienty s tûÏkou a hlubokou mentální retardací a s kombinovan˘mi vadami, kteﬁí jsou
dík svému postiÏení zcela odkázáni na pomoc a péãi
druhé osoby. Jednou z moÏností jak jim zpestﬁit
a zkvalitnit Ïivot je pracovat s nimi na principech Bazální stimulace. Prvním krokem bylo pro‰kolení pracovníkÛ v tûchto technikách u Institutu Bazální stimulace v roce 2012. V souãasné dobû máme 25 pro‰kolen˘ch pracovníkÛ v Základním kurzu Bazální stimulace, 14 pro‰kolen˘ch pracovníkÛ v Nástavbovém
kurzu Bazální stimulace a 14 pro‰kolen˘ch pracovníkÛ v Prohlubujícím kurzu Bazální stimulace. Na základû probûhl˘ch ‰kolení jsme jiÏ 3 roky certifikovan˘m pracovi‰tûm Bazální stimulace, coÏ nyní budeme obhajovat.
Nejvíce pracujeme s Bazální stimulací pﬁi polohování klientÛ buì na lÛÏku, nebo na vaku. Pﬁi polohováních klientÛ se vyuÏívají pomÛcky jako polohovací mot˘l, had, polohovací pol‰táﬁe, pamûÈová pûna.
Nejãastûj‰í jsou polohy hnízdo nebo mumie. Pﬁi Bazální stimulaci je velmi dÛleÏit˘ dotek na tûle klientÛ,
ten by mûl b˘t pevn˘, zﬁeteln˘ ale zároveÀ pﬁimûﬁen˘. Vhodná místa pro stimulaci jsou ramena, paÏe,
nebo ruce. Nevyhovující jsou doteky krátkodobé, nekvalitní, ru‰ivé a uspûchané. Samozﬁejmû se provádí i masáÏe tûla, zklidÀující nebo povzbuzující, dle
postiÏení klientÛ. Bazální stimulace je velk˘m pﬁínosem pro na‰e klienty, neboÈ jim pomáháme rozvíjet
smysly, kter˘mi jsou schopni vnímat a tím jim obohacujeme jejich proÏitky, vnímání lib˘ch pocitu a nahra-

zujeme jim nefunkãní smysly. Bazální stimulaci zaﬁazujeme i v multifunkãní místnosti Snoezelen, kde se
vnímání klientÛ je‰tû umocÀuje. Plánujeme pro‰kolení dal‰ích zamûstnancÛ, abychom mohli v Bazální stimulaci pokraãovat a je‰tû více tento koncept roz‰íﬁit.
Jitka Kosejková, DSS Háj u Duchcova
Chtûla bych touto cestou sdûlit své dojmy z náv‰tûvy v Domovû sociálních sluÏeb v Háji u Duchcova, kde jsme byly jménem firmy Frederiqua de Silk
EU s.r.o. KdyÏ mi sleãna majitelka dala za úkol vy-

brat dûtsk˘ domov, ãi jiné sociální zaﬁízení, kam bychom mohly darovat plavky, vzpomnûla jsem si právû
na tento Domov sociálních sluÏeb. Proã by se mûly
vûci darovat jen dûtem v dûtsk˘ch domovech, kdyÏ
jsou tu i jiní lidé kteﬁí potﬁebují na‰i pomoc?! V‰e
jsme tedy s panem ﬁeditelem Ing. Mal˘m domluvily,
my dostaly velikosti a práce mohla zaãít. KdyÏ bylo
dílo dokonáno staãilo jen plavky pﬁedat. Na 2. 5.
2016 jsme si sjednaly náv‰tûvu pﬁímo v zaﬁízení, to
co nás tam ãekalo, ale mne i mou kolegyni velmi pﬁekvapilo. Nádhern˘ areál, pln˘ barev a zelenû, kdyÏ
jsme procházeli budovou smûr ﬁeditelna, byly jsme
trochu v obavách na koho narazíme. KdyÏ jsme se
dostaly k panu Ing. Malému, byly jsme velmi mile
pﬁekvapené, pan ﬁeditel nás mile pﬁivítal a zaﬁídil nám
prohlídku domova s paní Zdenou (doufám, Ïe jsem si
jméno zapamatovala dobﬁe). Nûco tak emociálnû silného ãlovûk mockrát v Ïivotû nezaÏije. Informace
o zaﬁízení a povídání, které jsme zde zaÏily, jsme musely je‰tû cel˘ den vstﬁebávat.
Dovolte mi touto cestou podûkovat panu ﬁediteli
Ing. Malému a celému kolektivu lidí, kteﬁí se podílejí
na chodu domova a také zdravotnímu personálu,
kter˘ se o své klienty stará opravdu s láskou a radostí. Do tûchto míst by se mûl podívat kaÏd˘ ãlovûk.
Pro nás to byl neskuteãn˘ záÏitek a uÏ se tû‰íme na
dal‰í pﬁíleÏitost setkat se s tûmito lidmi - a ne jen my
dvû, ale i zbytek na‰í firmy Frederiqua de Silk EU
s.r.o. Duchcov.
Klára Jalovecká
za firmu Frederiqua de Silk EU s.r.o Duchcov

Akce na‰ich turistÛ
PEKLO - Je sobota 2. 4. 2016 a na tento v˘let jsme si museli opût brzo pﬁivstat. Vlak nám jel v 6:28, tudíÏ sraz byl dost brzy. Setkání bylo na nádraÏí v Dolním Háji, kde se shromáÏdila skupina sedmi turistÛ, ale vût‰í pﬁekvapení bylo,
kdyÏ se otevﬁely dveﬁe vlaku a tam na nás ãekalo pﬁekvapení v podobû 7 turistÛ
z Oseka. Po cestû jsme nabrali je‰tû dvû turistky z Teplic a na‰e skupina se vy‰plhala na krásn˘ch 16 osob vãetnû jedné nûmé tváﬁe, psa. Pro dne‰ní den jsme
si naplánovali Národní pﬁírodní památku „Peklo“ na âeskolipsku, v tomto období
rájem bledulí. Kdo by ﬁekl, Ïe rájem bledulí bude Peklo!
Na‰e koneãná stanice byla âeská Lípa, odkud jsme vyrazili po ãervené, smûr
Peklo. Poãasí nám pﬁálo, sluníãko prosvítalo mezi skalami. Nûkteﬁí z nás vy‰plhali na vyhlídku Skautskou skálu, odkud byl krásn˘ v˘hled do okolí. Cesta vedla
podél Ropeãného potoka, kde byla netknutá pﬁíroda obklopená bledulemi. Prostû
balzám na du‰i. Chodili jsme a jen jsme zírali na tu krásu. Vy‰lo se u zámku v Zahrádkách, kter˘ nebyl pﬁístupn˘, protoÏe v roce 2003 vyhoﬁel a nyní ãeká na rekonstrukci. V Zahrádkách nás ãekal zaslouÏen˘ odpoãinek, kter˘ netrval dlouho,
protoÏe jsme chvátali na vlak do âeské Lípy. A odtud hurá domÛ.
Úãastníci: Ulehlová, ·imková, Trojková, Kadeﬁábková, Pilná, Bludimíra s dcerou, paní Vûra, Mutlová, Fischerová, manÏelé Kuãerovi, ·ulcek, Moldavãuk
a ·torkán.
ÚSTECKÁ PADESÁTKA - Jaro je tu, a my se ho rozhodli pﬁivítat v˘‰lapem.
Rozhodli jsme se zúãastnit se organizované varianty a to: ÚSTECKÉ PADESÁT-

KY. Start byl z Ústeckého DDM po registraci. JelikoÏ se na‰e parta skládala
z osob s rÛzn˘m vûkov˘m rozdílem, rozdûlili jsme se do dvou skupin. Trasa vedla
nejdﬁíve po mûstû, pak uÏ to bylo pﬁíjemnûj‰í, pokraãovali jsme pﬁírodou a mal˘mi vesniãkami. Cestou jsme pro‰li nûkolik stanovi‰È kontroly, kde jsme vÏdy dostali razítko. Poãasí nám jako vÏdy pﬁálo, dobrou náladu máme vÏdy sebou, a tak
nám cesta do námi zvoleného cíle „ CHLUMEC“ jako vÏdy utekla. Byla to pro nás
nová zku‰enost. Rádi si plánujeme trasy na míru a cestou alternujeme. I tak se
nám to moc líbilo. Trasa 1 skupina ..15km a 2 skupina 8 km.
Úãastníci: Bobková, ·imková, ·ulceková, Moldavãuková, Pilná, ·ustrová,
·torkán a ·ulcek.
Pokud máte chuÈ vyrazit s námi najdete informace zde:
Turistimana.netstranky.cz nebo na www.facebook.com/turistimana.
Nebo pi‰te na turistimana@post.cz
Pﬁíspûvky pﬁipravili ãlenové turistického oddílu Má≈a
HÁJSK¯ KOHOUT
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TURISTICK¯ V¯·LAP
V sobotu 21. kvûtna 2016 bylo poãasí zaﬁízeno pﬁímo na míru pro dal‰í úspû‰nou hájskou akci. Jedná se o tradiãní turistick˘ v˘‰lap s partnerskou obcí Kreischa. Ráno se zhruba padesátka na‰ich nûmeck˘ch pﬁátel, spolu se ‰edesátkou
hájsk˘ch obãanÛ a pﬁíznivcÛ na‰í obce, se‰lo u obecního úﬁadu v Háji u Duchcova. Zde jsme si dali vydatnou snídani, která byla tvoﬁena v‰emoÏn˘mi zákusky
a dal‰ími dobrotami, které ãe‰tí úãastníci pﬁipravili ve sv˘ch domovech. Velmi dûkujeme v‰em pekaﬁkám, jelikoÏ jídla se nám tu se‰lo velké mnoÏství.
Hned po snídani v‰echny úãastníky vyvezly autobusy na Dlouhou Louku, kde
zaãal ná‰ turistick˘ v˘‰lap, kter˘ protínal krásy Kru‰n˘ch hor, vrchol Stropník a
hrad R˘zmburk. Právû na poslednû zmiÀovaném místû úãastníky ãekalo men‰í
obãerstvení a prohlídka zdej‰í krásné zﬁíceniny hradu i s krátk˘m komentáﬁem.
Hned poté v‰ichni úãastníci zamíﬁili do areálu klá‰tera v Oseku. Nûkteﬁí sem do‰li
celou trasu po sv˘ch, jiní vyuÏili moÏnosti lehãí varianty, kdy ãást trasy byla absolvována pomocí transportních dodávek.
V˘‰lapu se zúãastnili zku‰ení turisté i nováãci, kteﬁí si v˘‰lap ihned zamilovali. K vidûní byla i skupinka nejmlad‰ích úãastníkÛ, miminek ve vûku 5-12 mûsícÛ.
I tato kolona koãárkÛ dokázala zvládnout pﬁipravenou trasu, a tak pozdûji spolu
s ostatními mohla odpoãívat v pivovaru Ossegg v cisterciáckém klá‰teﬁe v Oseku.
Zde byl pﬁipraven men‰í obûd a ochutnávka zdej‰ího piva. Zaﬁízena byla i prohlídka zmiÀovaného klá‰tera, která mûla velk˘ úspûch. Podívali jsme se ov‰em i
do útrob samotného pivovaru. Zábava a záÏitky nám rozhodnû nechybûly. K radosti i k tanci nám zde hrála úÏasná hudba od skupiny Dlouh˘ flám. Cel˘ den se
pomalu blíÏil ke konci a nikomu se moc nechtûlo domÛ, ani na‰im nûmeck˘m pﬁátelÛm. I pﬁesto se museli vydat na cestu domÛ, k tomu do‰lo aÏ kolem osmnácté hodiny. Tímto byla ukonãena dal‰í skvûlá akce a v‰ichni se uÏ tû‰íme na 1.
ﬁíjna, kdy jsme pozvaní na turistick˘ v˘‰lap do na‰eho spﬁáteleného mûsta Kreischy.
Mgr. Jakub ·imek, pﬁedseda KSK
PÁLENÍ âARODùJNIC
Tradiãní akce Pálení ãarodûjnic nás ani letos neminula. Tentokrát nám dokonce pﬁálo i poãasí. âarodûjnickou stezku za finanãní podpory obce Háj u Duchcova opût pﬁipravil Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Háj u Duchcova, ve spolupráci s turistick˘m oddílem Má≈a. âarodûjnická stezka tradiãnû zaãala v horní ãásti obce,
kde se vydával ãarodûjnick˘ prÛkaz. âarodûjnice i ãarodûjové v malém podání,
poté ãekala stezka, na které bylo pﬁipraveno nûkolik soutûÏí a disciplín. Za jejich
splnûní dostávaly dûti men‰í odmûny.
Letos nás opût pﬁekvapila úãast lidí, která byla o nûco vy‰‰í neÏ v minulém
roce. Je vidût, Ïe tato akce má ãím dál tím vût‰í úspûch. A na to se snaÏí reagovat i organizátoﬁi, kteﬁí se letos snaÏili akci roz‰íﬁit a okoﬁenit nûãím nov˘m. Novinkou byl profesionální moderátor na závûreãném úseku stezky, tedy v areálu
Sokolovny. Zde na dûti ãekaly dal‰í soutûÏe, ãarodûjnická diskotéka a tradiãní
soutûÏ v pojídání koláãÛ. Po soutûÏích nás ãekala dal‰í novinka. Do na‰í obce zavítalo loutkové divadlo, které zde sehrálo pﬁedstavení pro nejmen‰í. Zhruba na 40
minut rodiãe posadili dûti pﬁed plátno a v‰ichni byli v ten okamÏik spokojeni. Pﬁedstavení se dûtem líbilo, coÏ bylo hlavní.
Po divadelním pﬁedstavení následovalo tradiãní stavûní Máje. I v leto‰ním roce
to bylo pro diváky trochu nudné, jelikoÏ Májku se podaﬁilo postavit velmi rychle.
A jelikoÏ se díky nabitému programu stavûlo trochu pozdûji, tak i divákÛ bylo letos
ménû, protoÏe ti nejmen‰í byli uÏ pﬁíli‰ unavení a museli si jít domu schrupnout.
Hned po stavení Májky do‰lo k pálení ãarodûjnice a opékání vuﬁtÛ. Letos jsme nic
nepodcenili, a tak k dispozici bylo velké mnoÏství tyãí na opékání. Zábava zde
byla skuteãnû skvûlá.
Mnozí zde posedûli je‰tû do veãerních hodin. Velké podûkování patﬁí ãarodûjnicím a ãarodûjÛm, kteﬁí tuto ãarodûjnickou stezku a celkovû skvûl˘ den pﬁipravili, organizovali a uskuteãnili. Dûkujeme!
Mgr. Jakub ·imek, pﬁedseda KSK
10 / 2016
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Fotbalov˘ oddíl T.J. Sokol Háj
S ch˘lícím se koncem soutûÏe vyvstávají v souvislosti s na‰ím t˘mem dvû otázky. Ta první je skonãíme na druhém místû ? A ta druhá, budeme moci postoupit?
Na první otázku nám dají odpovûì pﬁedev‰ím sami hráãi, protoÏe do konce
soutûÏe zb˘vá odehrát je‰tû jeden zápas a my máme na tﬁetího v soutûÏi náskok
dvou bodÛ. DÛleÏité tﬁi body bychom si mohli pﬁivézt z Novosedlic, které nemají
v leto‰ní sezónû pﬁíli‰ dobrou fazónu. Ale vzhledem k tomu, Ïe se del‰í dobu pot˘káme jednak s marodkou a potom s tím, Ïe si hráãi musí plnit i své pracovní povinnosti. Bude o v˘sledku rozhodovat více faktorÛ.
No a na druhou otázku, v pﬁípadû umístnûní na postupové pﬁíãce, budeme hledat odpovûì mezi ãinovníky fotbalového oddílu. Na nich bude, jak˘m zpÛsobem
by bylo moÏné pﬁedev‰ím finanãnû pokr˘t náklady na vy‰‰í soutûÏ. V tomto pﬁípadû uÏ probíhají jednání s nûkter˘mi sponzory, kteﬁí by nám mohli pomoci. Na
obû otázky budeme znát odpovûdi aÏ po uzávûrce Hájského kohouta. Na stránkách www.sokolhaj.cz se budete moci dozvûdût jak to vlastnû dopadlo. Jinak podûkování patﬁí nejenom hráãÛm za vzornou reprezentaci jak fotbalového oddílu
T.J.Sokol Háj, tak i obce Háj u Duchcova, ale také trenérÛm a lidem kteﬁí se podílejí na chodu oddílu. Samozﬁejmû nezapomínáme na podporu sponzorÛ, která
je pro nás velmi dÛleÏitá i v souãasné situaci. Jejich jména zveﬁejÀujeme na
na‰em webu.
Václav Moldavãuk

T.J.Sokol Háj horní ﬁada z leva - Job, Mutl, Kubásek M, Homolka, Kubásek S,
Fujava, Kouba, Kubásek S st., - dolní ﬁada z leva - Mastík, Balog, BechyÀsk˘,
Steiger, Erö‰, Raãkoviã

Stará garda T. J. Sokol Háj - FK Teplice 2:9 - V rámci Hájsk˘ch slavností bylo na sobotní odpoledne naplánováno utkání star˘ch gard Háje a Teplic. Poãetná skupina fanou‰kÛ tak mohla zavzpomínat na ãasy, kdy mohli vidût vût‰inu z aktérÛ, kterak bojují za své mateﬁské t˘my. O dvû branky Háje se zaslouÏili Novák a Kadeﬁábek. Samozﬁejmû ne‰lo o v˘sledek, ale o to, aby úãastníci zápasu pobavili sv˘m umûním diváky a potom se setkali kamarádi, kteﬁí si mûli pozdûji urãitû co ﬁíci.

ZA STAROU GARDU FK TEPLICE NASTOUPILI: Diveck˘ Z, Mikiska, Valenta, Slowik, Leden,
Sedláãek, Andru‰ák, Baãkovsk˘, Franc, Schlenz, Fasner, âern˘ J.

STARÁ GARDA T.J. Sokol Háj - z leva horní ﬁada - Job, PrÛ‰a,
Mutl, Nohejl D, Kadeﬁábek, Novák, Zadina, Eliá‰, Folkert - z leva
dolní ﬁada - Hlinka, Nohejl B, Mastík, Sokol, Procházka, Urbanczyk, âichaã

SPORTOVNÍ OKÉNKO: TENIS...
NIKOLA B¤EâKOVÁ z Háje u Duchcova, hráãka
sportovního oddílu Severoãeská tenisová o.s.
v Mostû, ovládla Oblastní severoãesk˘ pﬁebor dorostu do 18 let ( Ústeck˘ a Libereck˘ kraj ) , kter˘ se
konal 14. - 16. 5. 2016 v Roudnici nad Labem. Nikola zvítûzila jak ve dvouhﬁe, kde ve finále porazila
Beátu Havlíãkovou (téÏ Severoãeská tenisová o.s.)
ve dvou setech 6 : 4 a 6 : 1 , tak i se svou deblovou
partnerkou Vendulou ÎiÏkovou porazily ve finále teplickou dvojici Havrlíková - Valou‰ková, téÏ ve dvou
setech a to 6 : 3 a 6 : 2. Tûmito v˘sledky si , jako
vloni, zajistila úãast na mistrovství ãeské republiky,
na slavné Pardubické juniorce.
V r. 2015 se Nikola zúãastnila i Letní olympiády
dûtí a mládeÏe v Plzni. V deblu získala spolu s Vanesou Nikolovovou z Litvínova vynikající bronzovou
medaili. V tomto roce se pohybovala v první desítce
celostátního Ïebﬁíãku star‰ích ÏákyÀ. Smí‰ené druÏstvo star‰ích ÏákÛ a ÏákyÀ Severoãeské tenisové
o.s., jejímÏ je Nikola ãlenem, získalo na mistrovství
republiky vynikající 5. místo.
Po pﬁestupu do kategorie dorostu si udrÏuje díky
svému snaÏení a píli stále dobrou v˘konnost. Za její

Nikola Bﬁeãková - krajsk˘ pﬁeborník

v˘konností stojí i práce trenérÛ - L. ·tûrby, M. Radvanovského i pí. Blanky Hanzlíkové. V˘sledkem dosavadní práce je pﬁijetí do tenisové akademie ITS
v Olomouci, kde bude na sportovním gymnáziu i studovat.
Pﬁejeme mnoho dal‰ích sportovních
i osobních úspûchÛ - HÁJSK¯ KOHOUT
HÁJSK¯ KOHOUT
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Hasiãi z Háje se nenudí
Zima skonãila a jaro je tu. Tím zaãíná i sezóna pro Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Háj u Duchcova, aÈ je to kolektiv mlad˘ch hasiãÛ ãi muÏe a Ïeny. Leto‰ní rok je
pro ná‰ sbor velmi nabit˘. Velmi tûÏko bychom na‰li nûjak˘ voln˘ víkend, kdy se
nic nedûje. Dokonce dochází k situaci, kdy v jednom víkendu máme rovnou pût
závodÛ. A v‰ech pûti se s nejvût‰í pravdûpodobností zúãastníme. Máme toho tedy
nad hlavu a obãas nevíme co dﬁív. Na‰e síly se ov‰em na zaãátku dubna soustﬁedily pﬁedev‰ím na poﬁádání nûkolika dÛleÏit˘ch akcí, které máme na starosti.
Novinkou byl brann˘ den v Hrobû, kter˘ jsme poﬁádali ve spolupráci se Z· Hrob.
Tradiãní Memoriál Jaroslava Jaro‰e nám na starostech nijak neulehãuje, protoÏe
se jedná o jednu z nejvût‰ích soutûÏí v kraji, zároveÀ o jednu z nejkvalitnûj‰ích a
tomu chceme dostávat i nadále. A na‰i pozornost si vyslouÏila i akce Pálení ãarodûjnic v na‰í obci, kdy to bylo rovnûÏ trochu komplikované, jelikoÏ v den akce
jsme mûli hasiãské závody. Do toho nám bûÏí tréninky dûtí i dospûl˘ch na rÛzné
soutûÏe. Zájem muÏÛ a Ïen se ve sportovní ãinnosti opût pﬁesouvá na tradiãní Tohatsu fire cup 2016, ale také na vy‰‰í ligy. Dûti se vûnují tradiãním pohárov˘m
soutûÏím, ale velkou pozornost zamûﬁují i na mezinárodní soutûÏ Euroregion
Kru‰nohoﬁí, která nás ãeká v ãervnu. Z toho plyne, Ïe u hasiãÛ z Háje se rozhodnû nikdo nenudí.
15. dubna - Umíme se chovat za mimoﬁádn˘ch okolností? - Brann˘ den v
Hrobû - Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Háj u Duchcova ve spolupráci se Základní ‰kolou Hrob uspoﬁádal 15. dubna pro v‰echny Ïáky základní ‰koly brann˘ den aneb
„Umíme se chovat v mimoﬁádn˘ch situacích?“. Tematicky byl zamûﬁen na hasiãe
a poÏární ochranu. Star‰í dûti si osvûÏily své znalosti z minul˘ch let a nováãci prvÀáãci se teprve seznamovali se základy zdravovûdy, topografie, poÏární ochrany ãi se správn˘m postupem pﬁi volání na tísÀovou linku. Bûhem závodu si závodníci vyzkou‰eli i spojování hadic a dal‰í dovednosti kaÏdého správného hasiãe. Byli rozdûleni do jednotliv˘ch druÏstev tak, aby v kaÏdém druÏstvu mûly zastoupení v‰echny tﬁídy a síly tak byly alespoÀ trochu vyrovnané. Jiné to bylo u
ÏákÛ 8. a 9. tﬁídy, kteﬁí pomáhali na trati s hodnocením v˘konÛ. Akce se zúãastnilo kolem 200 dûtí. ZáÏitkem pro dûti byla také ukázka poÏární techniky - poÏárních automobilÛ JSDH Hrobu, HZS ÚK ÚO Teplice a JSDH Háje u Duchcova. Na
techniku se dûti jen nedívaly, ale mohly se do jednotliv˘ch vozÛ i posadit a prozkoumat jejich zákoutí a vybavení. V‰ak se jim také podaﬁilo nedopatﬁením rozeznít i sirénu, ale v‰e nakonec dobﬁe dopadlo.

Hájské druÏstvo plní disciplínu hlavolam na závodech v Háji 23.4.2016

Mladí hasiãi z Háje nav‰tívili Laser game ve Sportovce v Mostû
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Nasazení muÏÛ a Ïen nezná v Háji konce

PoÏární útok muÏÛ na TFC 2016 v Bechlínû
Na branném dni se kromû SDH Háj u Duchcova a Z· Hrob podílelo je‰tû nûkolik organizací, a to mûsto Hrob, HZS ÚK ÚO Teplice a JSDH Hrob. Tímto jim
dûkujeme za spolupráci a za pomoc. Právû spolupráci mezi SDH Háj u Duchcova a Z· Hrob bylo vskutku perfektní a snad ne ojedinûlá. Ov‰em velké podûkování patﬁí právû na‰im ãlenÛm. Ze SDH Háj u Duchcova na branném dni pomáhalo zhruba 17 na‰ich ãlenÛ. Nûkolik z nich si na tento den vzalo dokonce dovolenou v práci. A právû na‰i ãlenové pﬁipravili jednotlivé disciplíny závodu a provûﬁovali znalosti dûtí. Skvûl˘ zpÛsob, jak dûti seznámit s poÏární ochranou a s
„hasiãinou“. V Hrobû totiÏ nefunguje krouÏek mlad˘ch hasiãÛ. Snad se díky této
akci krouÏek ml. hasiãÛ v Hrobu zaloÏí. Pokud ne, tak krouÏek ml. hasiãÛ v Háji
u Duchcova je dûtem z Hrobu vÏdy otevﬁen, ostatnû uÏ nyní ná‰ krouÏek nav‰tûvuje nûkolik dûtí právû z Hrobu. A po této akci se zájem mírnû zv˘‰il. Brann˘
den mûl tedy úspûch a i nûkolik splnûn˘ch cílÛ.
KOLEKTIV MLAD¯CH HASIâÒ
9. dubna Cítoliby - Po dlouhé dobû háj‰tí opût zavítali do vzdálen˘ch Cítolib,
kde nás ãekal brann˘ závod v poÏární v‰estrannosti. Na závody jsme museli díky
velké vzdálenosti vyjet velmi ãasnû ráno. Do Cítolib jsme se vydali jen s jedním
druÏstvem mlad‰ích ÏákÛ, aãkoliv dûtí máme velké mnoÏství. Vzali jsme ty nejlep‰í z mlad‰ích, aby si vyzkou‰eli tyto závody, jako mal˘ trénink na závody v Háji
23. dubna. Disciplíny v Cítolibech jsou navíc trochu obtíÏnûj‰í, a tak i s tûmi nejlep‰ími trénování bylo velmi sloÏité a dokonce o nervy. Nejvût‰í problém nám tradiãnû dûlaly uzle a rozvinutí hadice na kuÏelky. Na závodech nás pﬁekvapilo studené poãasí, a tak jsme se snaÏili zahﬁát rÛzn˘mi ãinnostmi. Na‰i mladí závodníci trávili nejvíce ãasu na zdej‰ím dûtském hﬁi‰ti, kde bylo velké mnoÏství prvkÛ,
které vÛbec neznali. Ov‰em ani hﬁi‰tû nám nezkrátilo trochu del‰í ãekání na v˘sledky. Nakonec jsme ze závodÛ domÛ dorazili nûco kolem tﬁetí hodiny odpoledne. Celkovû v mlad‰í kategorii se Háj umístil na 6. místû z 11ti druÏstev.
7. kvûtna Teplice - O pohár ﬁeditele HZS ÚO Teplice - Pﬁi této tradiãní soutûÏi v poÏárních útocích a ve ‰tafetû 4x60 m probíhá vÏdy i ukonãení celoroãní hry
Plamen pro kategorii mlad‰ích ÏákÛ. Letos to nebylo jiné, a tak jsme zde ukonãili roãník 20015/2016, kter˘ byl zahájen soutûÏí v branném bûhu v Oseku na podzim 2015. Háj si z tûchto závodÛ nedovezl zrovna dobré umístûní, a tak nás na
Buzulce ãekal nelehk˘ úkol si to vylep‰it. BohuÏel kvÛli probíhající ‰kole v pﬁírodû

jsme mûli men‰í poãet závodníkÛ. Navíc jedno celé druÏstvo mlad‰ích ÏákÛ letos
pﬁe‰lo do této kategorie z kategorie pﬁípravka, kde je‰tû minul˘ rok soutûÏili. A tak
to pro nû byla veliká zmûna. UÏ neroztahují zapojení hadice, ale v‰e spojují na základnû. Tento závod pro nû byl velkou premiérou. Nakonec jsme na závody pﬁijeli
se dvûma druÏstvy mlad‰ích ÏákÛ, ov‰em v kaÏdém jsme mûli pouze po ‰esti závodnících. Poãasí nám tento den pﬁálo a nûkdo si domÛ odvezl i men‰í spáleninu.
Jako první se bûÏela ‰tafeta 4x60 m. Byl trochu problém tuto disciplínu natrénovat, ale podaﬁilo se nám to. BohuÏel kvÛli nízkému poãtu závodníkÛ jsme nebûÏeli druh˘ pokus, jelikoÏ by ho mûli bûÏet jiní závodníci. První druÏstvo z Háje
(b˘valá pﬁípravka) mûla sice trochu del‰í prÛbûh pokusu, ale na poprvé to nebylo ‰patné. Pﬁedávky jsme zvládli, jak jsme mûli, v‰ichni udûlali co mûli. BohuÏel
se nám na posledním úseku rozpojila hadice, a tak byl pokus neplatn˘. Pokus na‰eho druhého druÏstva byl uÏ o nûco lep‰í, i kdyÏ nepatﬁil mezi ty nejlep‰í pokusy. Pﬁedev‰ím to byl platn˘ ãas. Poté se pﬁe‰lo na poÏární útoky. Zde jsme velmi
fandili prvnímu druÏstvu, pro které to byla premiéra. Musíme ﬁíct, Ïe nás dûti mile
pﬁekvapily. Hadice zvládly zapojit a samy roztáhnout. BohuÏel ko‰ jsme nemûli
namontovan˘ správnû, a tak to byl opût neplatn˘ pokus. Pokus na‰eho druhého
druÏstva probûhl o poznání lépe. Sice nám trval trochu déle ko‰ a nûkteﬁí závodníci pﬁi stﬁíkání na terã ani na ten terã nechtûli koukat kvÛli stﬁíkající vodû, ale
pokus to byl platn˘. Celkovû z devíti druÏstev v kategorii mlad‰ích ÏákÛ se na‰e
druÏstva umístila takto: 5. místo Háj B, 9. místo Háj A. Do‰lo rovnûÏ na vyhlá‰ení v˘sledkÛ v celoroãní hry Plamen 2015/2016 v kategorii mlad‰ích ÏákÛ. Háj
se zde umístil celkovû na 5. místû.
14. kvûtna Mûrunice - Na závodech v Mûrunicích nás ãekala soutûÏ v poÏárním útoku na jeden pokus, na kterou si Háj pﬁivezl 3 druÏstva za kategorii mlad‰ích ÏákÛ.
JelikoÏ nám den pﬁed závodem hodnû pr‰elo (stejnû, jako v minul˘ch letech asi máme na tyto závody ‰tûstí), trénink probûhl provizornû v hasiãárnû, kde ale
není tolik místa a tak se nedaly neroztahovat hadice. RovnûÏ se sloÏením sestavy jsme mûli opût problém, takÏe poslední druÏstvo muselo soutûÏit pouze v 5ti
ãlenech. I tak jsme si vûﬁili na pohárové místo. Poãasí nám pﬁálo, i pﬁes obãasn˘
vítr bylo pûknû a tak se po nástupu mohlo zaãít soutûÏit. Pﬁi tﬁetím útoku se v‰ak
zjistilo, Ïe terãe na nástﬁik nefungují a tak se vymûnily za barely. BohuÏel díky tomuto problémy, kter˘ byl i v minulém roce, se cel˘ závod dost prodlouÏil. První tﬁi
druÏstva si tak svÛj útok na konci mlad‰í kategorie zopakovala, mezi nimi i na‰e
Áãko.
I pﬁes znaãnou nervozitu nûkter˘ch na‰ich mal˘ch hasiãÛ a men‰í v˘padek u
rozdûlovaãe u Áãka se nám útoky celkem zdaﬁily. Vlastnû nás v‰echny tﬁi druÏstva neuvûﬁitelnû pﬁekvapily. B˘valá pﬁípravka pojmenovaná „mrÀata“ pﬁedvedla
opravdu perfektní v˘kon, kdy v˘stﬁik byl okolo 31 vteﬁin - v minul˘ch letech jsme
mûli vÛbec problém hadice dotáhnout k ãáﬁe. RovnûÏ i ostatní dvû druÏstva pﬁedvedla moc pûkné v˘kony. Velmi vydaﬁené to bylo u Céãka, kde druÏstvo bûÏelo v
pûti závodnících a i tak sv˘m ãasem konkurovali nejlep‰ím druÏstvÛm. Poﬁád zde
máme je‰tû jednoho závodníka navíc, kter˘ bûÏí ze základny s prázdn˘ma rukama, takÏe pﬁí‰tû asi závodíme ve ãtyﬁech... V˘sledky v kategorii mlad‰ích ÏákÛ
(celkem 9 druÏstev): 1. místo Modlany (ãas 22,73), 2. Hostomice (22,73), 3. Háj
C (23,45), 4. Háj B (24,72), 7. Háj A (30,24). Pokud se podíváte na dosaÏené
ãasy, tak to bylo opravdu perfektní a není k tomu co dodat. Dûti pﬁedvedly skvûlé v˘kony.
No a po závodech musela pﬁijít i odmûna. Na‰tûstí jsme uÏ dlouho dopﬁedu
mûli naplánovan˘ v˘let na Laser game do Mostu. Je to perfektní místo na utuÏení kolektivu. Zábavy jsme si zde uÏili opravdu vrchovatû. Dûtem se Laser game
velmi líbila a v‰ichni byli nad‰eni. Spolu s Laser game jsme si uÏili zábavu i na
bowlingu, kter˘ jsme mûli zamluven˘. Nemen‰í radost udûlalo men‰í obãerstvení.
Nûkteré dûti ke konci pﬁi‰ly s velk˘m podûkováním za skvûl˘ den. DomÛ jsme se
vrátili ve veãerních hodinách.

vit si reputaci z Modlan. SoutûÏilo se opût v poÏárním útoku a my si tentokrát pﬁivezli dvû druÏstva v mlad‰í kategorii. Na místo jsme dorazili mezi prvními a tak
byl ãas si v‰e pﬁipravit, ujasnit a vyzkou‰et.
Dûti se na soutûÏ uÏ hodnû tû‰ily a tak po skonãení kategorie pﬁípravka jsme
se pomalu zaãali pﬁipravovat. Helma, pásek, hlavnû dlouhé nohavice a rukávy...
Nervozita stoupala a my brzo pﬁi‰li na ﬁadu.
První druÏstvo si vedlo dobﬁe. A i kdyÏ se opût musely udûlat men‰í zmûny
(bez tûch by to u nás asi ani ne‰lo) a na proudy jsme dali Tomá‰ka Vlacha, kter˘
si je ani nemûl moÏnost pﬁed tím vyzkou‰et, bûÏel jako zku‰en˘ proudaﬁ. âas nástﬁiku byl 30,18.
Druhé druÏstvo ‰lo do útoku naplno. V‰echno ‰lo hladce, aÏ na men‰í ‰kobrtnutí, kdy si jeden proudaﬁ popletl levou a pravou stranu a chvíli bûÏel ke stejnému terãi, jako druh˘ proudaﬁ. Na‰tûstí si v‰e uvûdomil relativnû brzo a nástﬁik uÏ
kaÏd˘ dûlal do svého terãe. Podepsalo se to v‰ak na ãase, kter˘ pro Háj B byl
27,46. Neb˘t zaváhání, tak tento útok byl jasn˘ na medaile.
Vyhlá‰ení probûhlo rychle a tak jsme se i domÛ dostali brzo. Celkovû jsme si
dne‰ní den uÏili a pak se i spoleãnû zasmáli. Chybami se ãlovûk uãí a nervozita
také dûlá své. Ale mise Oprava reputace z Modlan splnûna. V˘sledky v kategorii
mlad‰ích ÏákÛ (celkem 11 druÏstev): 1. místo Obrnice (ãas 22,19), 2. Srbice
(22,41), 3. Lhenice (24,24), 5. Háj B (27,46), 7. Háj A (30,18).
MUÎI A ÎENY
30. dubna Hostomice - Tento den se v Hostomicích poﬁádaly dva samostatné
závody hned po sobû. První byl klasick˘ poÏární útok, kdy se hadice spojují na
základnû. Druh˘ závod byl trochu odli‰n˘, jelikoÏ se hadice rozhazovaly, savicové vedení bylo sloÏeno ze tﬁí savic 1,5 m, proudaﬁi museli pﬁekonat nûkteré pﬁekáÏky. A hlavnû po odstartování se nebûÏelo hned k základnû, ale druÏstvo se
nejdﬁíve muselo obléknout do zásahového obleku a poté vypít 0,5 l nápoje - teprve poté mohlo jít plnit poÏární útok (toto v‰e se zapoãítávalo do celkového ãasu).
Háj‰tí na závod pﬁijeli jen s jedním druÏstvem muÏÛ, ve kterém byla ov‰em
jedna Ïena. Spolu se ãleny t˘mu na místo závodu dorazila také na‰e nová ma‰ina. Poprvé jsme na závod vyvezli na‰i novou ma‰inu a byli jsme velmi zvûdaví,
jakého ãasu dosáhneme na terãe. Do na‰ich ﬁad také zavítal jeden nováãek, kter˘
si práci s hadicemi vyzkou‰el jen den pﬁed závody. ·lo mu to dobﬁe, a tak uÏ
druh˘ den jel s námi na závody do Hostomic.
První se bûÏel klasick˘ útok. KvÛli men‰ímu zaváhání jsme nedosáhli sice nejrychlej‰ího ãasu, ale mohli jsme b˘t spokojeni, Ïe jsme aspoÀ dobûhli k terãÛm.

Spoleãná fotka SDH Háj u Duchcova a SDH Osek na TFC 2016

21. kvûtna Modlany - V Modlanech se tento den poﬁádala soutûÏ v poÏárních
útocích na jeden pokus. Háj pﬁijel pouze s jedním druÏstvem v kategorii mlad‰ích.
Své „poprvé“ si zde vyzkou‰ela na‰e Mí‰a z pozice trenérky, která mûla v‰e na
starost a v‰e zvládla perfektnû.
BohuÏel po technické stránce útoku dnes nebylo ‰tûstí na na‰í stranû. Aãkoliv
byly dûti rychlé, hadice spojily bûhem chvilky, druhá béãková hadice nám zÛstala na základnû spojená do sebe. Pﬁi pﬁípravû jsme ji totiÏ pﬁipravili obrácenû. Nicménû i to se obãas stává a je tﬁeba to brát spí‰e s úsmûvem a vyuÏívat to, jako
vtipnou historku. Na‰tûstí jsme si chybu uvûdomili a útok alespoÀ dokonãili. Je to
veliká ‰koda, protoÏe stﬁíkání na terãe bylo rychlé. No nevadí. Pﬁi pﬁí‰tích závodech to bude lep‰í. V kategorii mlad‰í Ïáci z celkov˘ch 16ti druÏstev: 14. místo
Háj.
29. kvûtna Svûtec - Tento dusn˘ den jsme se vydali do Svûtce s touhou opra-

Takhle konãí oslavenci u hasiãÛ... v kádi s vodou
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Vítûzové z Háje - 12. roãník Memoriálu Jaroslava Jaro‰e v Háji u Duchcova

ZávodÛ v Háji se zúãastnilo rekordních 53 druÏstev z nûkolika okresÛ
Poté co odbûhla kategorie Ïen, se pﬁe‰lo k vyhlá‰ení v˘sledkÛ. V˘sledky tohoto
závodu: 1. místo Hostomice, 2. místo Háj, 3. místo Duchcov.
Hned poté se pﬁe‰lo k druhému poÏárnímu útoku. Zde to bylo komplikované,
jelikoÏ jsme nemûli pravidla, a tak jsme nemohli nic natrénovat. Navíc nováãek
vÛbec netu‰il co ho ãeká. Staãilo pár minut na domluvu a ‰lo se na vûc. Men‰í
potíÏe se objevily na zaãátku, kdy se muselo vypít nalité pivo/limonádu, coÏ nûkter˘m dûlalo problém. Nicménû se nám podaﬁilo v‰e zdárnû roztáhnout a poÏární
útok dokonãit se slu‰n˘m ãasem.
V˘sledky: 1. místo Háj, 2. místo Hostomice Ïeny, 3. místo Hostomice muÏi
První závody s novou ma‰inou a odváÏeli jsme si hned 1. místo a 2. místo. To
je dobré na zaãátek. Nesmíme ov‰em zapomenout, Ïe jsme byli na pohárové soutûÏi, která se ﬁadí spí‰e na okresní úrovni. Není to vy‰‰í liga, kde by asi na‰e
umístûní nebylo ve stejném duchu. No pocit vítûzství nám umocnily tﬁi poháry, z
toho jeden velk˘ putovní.
TOHATSU FIRE CUP 2016
Jedná se o seriálov˘ závod, kde se hadice musí rozhazovat, nikoliv spojovat
na základnû. Závod je rozdûlen do dvou kategorií. I. kategorie je nad 35 let, kde
mohou b˘t ov‰em dva závodníci mlad‰í. II. kategorie je vûkem neomezená. Z kaÏdého závodu si soutûÏní druÏstva odváÏejí body za umístûní a za úãast. Na závûreãném kole bude vyhlá‰en celkov˘ vítûz, vítûz je ten co nasbíral nejvíce bodÛ.
Termíny soutûÏí: 8. kvûtna Bechlín, 14. kvûtna Vroutek, 29. kvûtna Lom, 26. ãervna Lukavec, 16. ãervence Háj u Duchcova, 7. srpna LkáÀ, 4. záﬁí Jirkov, 10. záﬁí
Most. Háj na tyto závody v leto‰ním roãníku postavil jen dvû druÏstva. DÛvodem
je vysoká marodka v na‰ich druÏstvech. Novinkou v pravidlech také je, Ïe Ïeny
mohou mít sportovní obuv. A velmi v˘raznou novinkou je, Ïe z osmi závodÛ se
poãítají v˘sledky pouze se sedmi nejlep‰ích v˘sledkÛ.
8. kvûtna Bechlín - Na první kolo se druÏstva z Háje popravdû bohuÏel moc
nepﬁipravovala. Tréninky kvÛli nûkolika okolnostem se odsouvaly aÏ na poslední
moÏn˘ termín. I pﬁesto se nám technika podaﬁila rychle natrénovat, i kdyÏ bez
vody. Velmi vtipné to bylo tedy na na‰em tréninku, pﬁedev‰ím na na‰í rozcviãce,
která mohla kdekoho pobavit. PoÏární útok na‰eho Áãka nebyl nejhor‰í, i kdyÏ
zadek mohl b˘t o nûkolik vteﬁin rychlej‰í. Technické provedení poÏárního útoku
Béãka aÏ na drobnûj‰í zdrÏení nebylo ‰patné. Bude ov‰em potﬁeba je‰tû mnoho
trénovat, jestli budeme chtít dosáhnout lep‰ího ãasu.
14 / 2016
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Umístûní na závodech v Bechlínû
Kategorie I. nad 35 let, celkovû 5 druÏstev:
1. místo Bechlín A - ãas 41,59 - 20 bodÛ
2. místo Osek - ãas 44,15 - 17 bodÛ
3. místo Jirkov - ãas 47,81 - 14 bodÛ
4. Háj B - ãas 48,26 - 12 bodÛ
Kategorie II. neomezenû vûk, celkovû 7 druÏstev:
1. místo Slavûtín - ãas 30,16 - 20 bodÛ
2. místo Obora - ãas 34,67 - 17 bodÛ
3. místo Háj A - ãas 35,50 - 14 bodÛ
Lep‰í umístûní nám na prvních závodech unikla ve velkém. Leto‰ní zaãátek sezóny jsme oãividnû podcenili. Na dal‰í kolo bude potﬁeba zrychlit a vyladit nedostatky.
15. kvûtna Vroutek - Je tu druhé kolo TFC 2016. Háj mûl velké plány, jak zlep‰í své v˘kony na toto kolo. BohuÏel kvÛli nûkolika okolnostem jsme mezi prvním
a druh˘m kolem nemûli ani jedin˘ trénink. NejdÛleÏitûj‰ím dÛvodem bylo ‰patné
poãasí v den, kdy se trénink mûl konat. Dal‰í problém nastal, kdyÏ ná‰ Jarda se
ze zdravotních a neãekan˘ch dÛvodÛ nemohl zúãastnit tohoto závodu. To nám
udûlalo docela velkou ãáru pﬁes rozpoãet. Nakonec jsme se na místû poﬁádání
závodÛ se‰li o jednoho závodníka více, neÏ jsme plánovali. PoÏární útok na‰eho
Áãka mohl b˘t o poznání lep‰í. BohuÏel na béãkách do‰lo k men‰ímu problému,
jinak to byl útok na vítûzství. Pﬁedev‰ím nástﬁik terãÛ byl velmi rychl˘. U Béãka
do‰lo k mírnému zlep‰ení oproti minulému t˘dnu. I pﬁesto poﬁád rezervy u tohoto druÏstva se najdou. Tento den to ov‰em na vítûzství staãilo.
Umístûní na závodech ve Vroutku
Kategorie I. nad 35 let, celkovû 4 druÏstva:
1. místo Háj B - ãas 41,42 - 20 bodÛ
2. místo Bechlín A - ãas 45,77 - 17 bodÛ
3. místo Lukavec - ãas 65,97 - 14 bodÛ
Kategorie II. neomezenû vûk, celkovû 7 druÏstev:
1. místo Slavûtín - ãas 35,20 - 20 bodÛ
2. místo Vroutek - ãas 36,25 - 17 bodÛ
3. místo Háj A - ãas 46,95 - 14 bodÛ
Druh˘ závod pro na‰e Béãko dopadl skvûle. BohuÏel u Áãka byla velká ‰koda,
Ïe se útok nepovedl, protoÏe se jelo na vítûzství. Pro Áãko nastává tûÏká práce,
pokud se bude chtít dostat na pﬁední pozice. Tento den do‰lo je‰tû k jedné milé
události. Na‰e Kaãka ZemanÛ mûla tento den narozeniny. A tak i kdyÏ byla pﬁí‰erná zima (nûkteﬁí mysleli, Ïe umrznou), tak zima nezima, narozeniny jsou dÛleÏit˘m dnem. Háj‰tí tedy KáÈu i pﬁes zimu hodili do nádrÏe s vodou. Na‰tûstí
hodn˘ manÏel mûl pro KáÈu pﬁipravené náhradní obleãení a ruãník. Takhle se slaví
narozeniny a takhle se slaví v Háji.
29. kvûtna Lom - V rámci jednoho mûsíce jsme tu mûli rovnou tﬁi závody TFC
2016. Tentokrát v Lomu, kter˘ nám je velmi blízk˘. Tréninky sice probûhly, ale ne
úplnû podle na‰ich pﬁedstav. Stále navíc trvá marodka, která velkou mûrou zasahuje do v˘konÛ jednotliv˘ch druÏstev. PoÏární útok Áãka, i pﬁestoÏe jeden z proudaﬁÛ nebyl v nejlep‰ím stavu, nevypadla vÛbec zle. Sice do‰lo k men‰ímu zdrÏení na zadku, ale v‰e klapalo dobﬁe aÏ do momentu, kdy vylétlo pﬁíli‰ namazané
béãko z rozdûlovaãe. Pro pﬁí‰tû ponauãení, moc nemazat. Z celkového ãasu, tak
bylo druÏstvo zklamáno. Tento den (a uÏ minule) jsme mûli prostû vyhrát. Po
technické stránce byl útok Béãka klasick˘. Voda pﬁi‰la do céãek u proudaﬁÛ pﬁíli‰
brzo, a tak proudaﬁka mûla men‰í problém dotáhnout hadici k ãáﬁe. Na‰tûstí díky
spolupráci se to podaﬁilo.
Umístûní na závodech v Lomu
Kategorie I. nad 35 let, celkovû 5 druÏstev:

Ze závodÛ v Mûrunic si hájská druÏstva odváÏela i medaile

Velké podûkování patﬁí pﬁedev‰ím Mikroregionu Stropník, jeÏ celou akci
financoval. Dûkujeme za finanãní podporu této soutûÏe. Ná‰ závod mûl
ov‰em nûkolik dal‰ích sponzorÛ, a to: logistická spoleãnost GEIS Global Logistics (Pavel Kuchynka), spoleãnost NN (Ale‰ Masopust), Vitrablok Duchcov, mediální partner Rádio Blaník.
Na trati závodu bylo letos opût 7 disciplín, a to: stﬁelba, topografie, hod na cíl,
zdravovûda, poÏární ochrana, rozvinutí hadice na cíl, hlavolam/hadice. Novinkou
pro v‰echny bylo, Ïe závod se mûﬁil na vteﬁiny pomocí takové houby, kterou závodníci vÏdy po dobûhnutí museli zmáãknout, ãímÏ se zastavil ãas.

Doprava vody a nástﬁik terãÛ musí b˘t na poÏární soutûÏi co nejrychlej‰í.
Poãítá se kaÏdá vteﬁina
1. místo Osek - ãas 38,60 - 20 bodÛ
2. místo Bechlín A - ãas 40,15 - 17 bodÛ
3. místo Háj B - ãas 56,28 - 14 bodÛ
Kategorie II. neomezenû vûk, celkovû 7 druÏstev:
1. místo Obora - ãas 33,90 - 20 bodÛ
2. místo Vroutek - ãas 37,45 - 17 bodÛ
3. místo Slavûtín - ãas 38,29 - 14 bodÛ
4. místo Háj A - ãas 49,12 - 12 bodÛ
Celkové v˘sledky Tohatsu fire cup 2016 (tedy ze v‰ech probûhnut˘ch kol):
I. kategorie - nad 35 let
1. místo Bechlín A - 54 bodÛ
2. místo Háj B - 46 bodÛ
3. místo Osek - 22 bodÛ
4. místo Lukavec - 37 bodÛ
5. Jirkov - 25 bodÛ
II. kategorie - neomezenû vûk
1. místo Slavûtín - 54 bodÛ
2. místo Vroutek - 46 bodÛ
3. místo Obora - 42 bodÛ
4. místo Háj A - 40 bodÛ
5. místo LkáÀ - 31 bodÛ
6. místo Lukavec - 21 bodÛ
7. místo Bechlín B - 11 bodÛ
8. místo Lom - 10 bodÛ
Mgr. Jakub ·imek, námûstek starostky SDH Háj u Duchcova

V˘sledky závodu: kategorie pﬁípravka (celkem 6 druÏstev): 1. místo Háj (celkem bodÛ 51,57), 2. BraÀany (59,52), 3. Duchcov (64,34); kategorie mlad‰ích
ÏákÛ (celkem 24 druÏstev): 1. místo Háj I (54,58), 2. Domou‰ice (55,54), 3. Lhenice (57,56), 17. Háj III (80,19), 19. Háj II (81,40); kategorie star‰ích ÏákÛ (celkem 17 druÏstev): 1. místo Duchcov (59,50), 2. Svûtec (70,32), 3. Osek I (73,06),
6. Háj (93,44); kategorie dorost (celkem 5 druÏstev): 1. místo Cítoliby I (45,39), 2.
Cítoliby II (51,35), 3. Srbice (53,53). Absolutní vítûz soutûÏe: druÏstvo s nejmen‰ím poãtem trestn˘ch bodÛ (bez bûhu) Háj -pﬁípravka (27 bodÛ) - obdrÏeli putovní pohár Memoriálu Jaroslava Jaro‰e a dal‰í ceny. Kategorie dorostu se do absolutního vítûze nepoãítá.
Vítûzové z Háje u Duchcova: Gabriela Perlová, David Král, Vojta PrÛ‰a, Jan
Hejl, Natálie ·uleková, Mí‰a Jahodáﬁ, Filip PrÛ‰a, Pavel Hejl, Dominika Kornová,
Petr Joná‰, Mí‰a Bozetick˘, Jára Bláha, Tomá‰ek Lewkowicz, Pavlík ·torkán, Maru‰ka Fuchsová, Eli‰ka Fuchsová, Lucie Walterová, Jan Jaro‰, Matyá‰ Jaro‰, Jan
Hozman, Kry‰tof Plotz, Ondra Nûmec. Velice nás potû‰il úspûch na‰ich druÏstev
na domácí pÛdû. Zvlá‰È obrovskou radost jsme mûli z pﬁípravky. RovnûÏ máme
radost z úspûchu mlad‰ích ÏákÛ, kteﬁí v konkurenci velkého poãtu druÏstev dosáhli takto skvûl˘ch v˘sledkÛ. Ov‰em obrovskou radost nám udûlalo i druÏstvo
star‰ích ÏákÛ, jelikoÏ toto druÏstvo bylo sloÏeno pouze ze dvou star‰ích ÏákÛ, kteﬁí
do této kategorie pﬁe‰li prvním rokem a zbytek druÏstva tvoﬁili mlad‰í Ïáci. TakÏe
toto druÏstvo star‰ích ÏákÛ obstálo na v˘bornou.
Mgr. Jakub ·imek, námûstek starostky SDH Háj u Duchcova
INZERCE

23. dubna Háj u Duchcova 12. roãník Memoriálu Jaroslava Jaro‰e
UÏ dvanáct˘ roãník soutûÏe mlad˘ch hasiãÛ v závodu poÏární v‰estrannosti se
poﬁádal u nás v Háji u Duchcova. A leto‰ní roãník jsme chtûli mít je‰tû lep‰í, neÏ
ty pﬁedcházející. Pﬁedpovûì poãasí nám sice nebyla naklonûna, ale díky na‰im
modlitbám dé‰È pﬁi‰el aÏ pﬁi pﬁedání posledního diplomu na závûreãném nástupu.
Skuteãnû vypoãítané! Na leto‰ní roãník se nám pﬁihlásilo neuvûﬁiteln˘ch 68 druÏstev mlad˘ch hasiãÛ. Ov‰em jak b˘vá bûÏné, tak vÏdy zasáhnou rÛzné okolnosti, pﬁedev‰ím marodky a druÏstev dorazí ménû. I tak se leto‰ního roãníku zúãastnilo rekordních 53 druÏstev v kategorii pﬁípravka, mlad‰ích ÏákÛ, star‰ích
ÏákÛ a dorostu. Ano! Ná‰ rekord v poãtu zúãastnûn˘ch druÏstev byl opût pokoﬁen. DruÏstva jsme mûli opût z nûkolika okresÛ: z Teplického, Mosteckého a Lounského. Pravdûpodobnû nejdál k nám to mûly sbory ze LkáÀe, Domou‰ic a Cítolib. Závod byl opût pojat v duálním systému, coÏ znamená, Ïe dané stanovi‰tû se
na trati nachází vÏdy dvakrát. Souãasnû tedy vybíhají dvû druÏstva, jedno druÏstvo po Ïlut˘ch disciplínách a druhé po modr˘ch disciplínách. Cel˘ závod i s vyhlá‰ením v˘sledkÛ díky tomu skonãil ve 13:30. CoÏ na poãet druÏstev je skvûl˘
ãas. Rádi bychom vyjádﬁili podûkování v‰em rozhodãím a pomocníkÛm, za
jejich pomoc. Velice si toho váÏíme, bez Vás by se tato soutûÏ dala jen tûÏko
uskuteãnit v takovém rozsahu, jakém byla. Dûkujeme.
HÁJSK¯ KOHOUT
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