Dodavatelem webových stránek obce Háj u Duchcova je firma WEBHOUSE s.r.o. a
webmasterem je pan Aleš Pospíchal.
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Památník v Oseku připomíná důlní katastrofu, která se stala dne 3. 1. 1934 na dole
Nelson III. Při ní zahynulo 142 horníků. Na památku neštěstí byl postaven působivý pomník.
Jedná se o sousoší starého muže a ženy od sochaře Karla Pokorného z roku 1934. Pomník je
od roku 1978 Národní kulturní památka.

Za hájské horníky přišel uctít památku i starosta Háje Karel Drašner

31. ledna 1934 v 16:45 hod. nastal výbuch na dole Nelson. Zahynulo 142 horníků,
pouze 4 se zachránili. Z Háje zahynulo 13 horníků, z nich z Dolního Háje: František Glöcker,
Josef Rudolf, Jindřich Böhm, Zdeněk Bauer, Alexander Flicker, František Löwe, František
Leipner, Rudolf Parth, Josef Seemann, František Výborný a Josef Weckebrot z č.p. 44
v Kubátově ulici (tehdy Hauptstrasse č.p. 44), z Horního Háje: Julius Glöcker a Ludvík Šour.
Jedním z druhé čety záchranářů byl také hájský občan Rudolf Zeidler, zemřel 18. 3.
1986.

Dle vyprávění občanů manželka Josefa Weckebrota byla v tu dobu před porodem a
tragická smrt manžela ji psychicky ovlivnila. To se pak projevilo na narozeném synovi, který
se v dospělosti toulal po Oseku, sbíral papírky, které nosil po kapsách, děti si z něho zpočátku
dělala legraci, ale později si na něho všichni zvykli. Nebyl vůči lidem agresivní. Byl i
částečně sečtělý, s některými lidmi se dokázal i bavit. Bydlel v osecké kolonii a byl opatrován
oseckým národním výborem.
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Dne 28.3. starosta seznámil nové členy ZO s nutností provést aktualizaci
>Povodňového plánu obce<, shrnul průběh všech předchozích jednání v této věci, dále
seznámil zastupitele s nabídkou Ing. Jana Papeže na zpracování aktualizace >Povodňového
plánu obce< podle zák. 254/2011 Sb.
Obec ke dni 31. 12. 2010 sestavuje výkaz o výsledku hospodaření „Výkaz zisku a
ztráty“. Výsledek hospodaření obce v roce 2010 skončil ztrátou v celkové výši
826 183,64 Kč.

Hasiči:
Sestavou hájské zásahové jednotky hasičů pro r. 2011 jsou ustanoveni: velitel –
Roman Lewkovicz. Členové: Roman Kubrycht, Jakub Šimek, Miroslav Břečka, Jiří Homolka
a Pavel Špringl.
Hospodaření MŠ Háj za rok 2010, které skončilo ziskem ve výši 28 356,29 Kč a na
žádost ředitelky MŠ zastupitelstvo schválilo převedení zlepšeného hospodářského výsledku za
rok 2010 takto: do fondu odměn částku 20 000,- Kč určenou pro odměňování
nepedagogických pracovníků a do fondu rezerv (FRR) částku 8 356,29 Kč.
Starosta seznámil zastupitele se žádostí a s návrhem firmy Have, která v souvislosti
s výstavbou čerpací stanice pohonných hmot v Hanzlíčkově ulici, buduje nový chodník
částečně ve svém areálu a částečně v ulici Kubátova. Firma navrhuje změnu stavby oproti
projektu a vybudovat delší úsek nového chodníku v Kubátově ulici a umístit jej na obecním
pozemku č.219/1 v k.ú. Háj u Duchcova. Firma Have navrhuje zainvestovat tu část chodníku,
která odpovídá schválené projektové dokumentaci a zbývající část chodníku by vybudovala
obec na své náklady, dle předložené nabídky.
Kalkulace prací na prodloužení chodníku podél místní komunikace v délce 23 bm šířky 1,5 m
ze zámkové dlažby
Pokládka zahradních obrub bm 23 x 130,- 2 990,Specifikace obrub
ks 23 x 81,- 1 863,Štěrkodrť tl.16cm
m² 34,5 x 134,- 4 623,Pokládka dlažby
m² 34,5 x 194,- 6 693,Specifikace dlažby
m² 34,5 x 274,- 9 453,Součet
22 958,Doprava hmot
3 450,Celkem
26 408,- Kč
Pan Petr Wolf na zasedání zastupitelstva vystoupil s kritikou zastupitele pana
Miroslava Smutného, který podle jeho názoru šíří zejména prostřednictvím tiskoviny Hájský
kohoutek nepravdy, polopravdy a pomluvy, nechová se vhodně jako zastupitel a haní
vykonanou práci. Upozornil, že jako občan vnímá velmi pozitivně vývoj v obci v posledních
letech, domnívá se, že obec nikdy tak dobře nevypadala a rozhodně nezaznamenal ani v žádné
z okolních obcí tak pozitivní změny. Jeho vystoupení podpořil zastupitel pan Václav Kříž,
který nesouhlasí s ironickou kritikou své osoby i zaměstnanců pracujících v údržbě obce.
Uvedl, že kvůli aktivitám zastupitele pana Miroslava Smutného se rozhodl pan Tomáš Lipčák
(údržbář veřejného osvětlení obce) ukončit spolupráci s obcí. Spolupráce i sponzorských
aktivit pana Lipčáka si obec velice váží a bylo by nerozumné o tuto spolupráci přijít.
Zastupitel pan Miroslav Smutný k uvedené kritice oponoval, že používá výroky
občanů, někdy se jedná i o ironii nebo o vtip.
Bod č.5

Financování obce – Rozpočtové opatření č. 4/2011, žádosti o příspěvky z rozpočtu obce,
příprava rozpočtu obce na rok 2012, projednání finančních darů obci
Finanční dary obci
Místní podnikatel Antonín Mejtský se rozhodl pro věnování finančního daru obci ve
výši 20 000,- Kč od firmy MA traiding s.r.o., s podmínkou, že obec tyto informace využije
pro nákup vybavení členů zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Háj u Duchcova.
Místní podnikatel pan Zdeněk Žejdlík od firmy UNIPLAST-dux s.r.o. se rozhodl pro
věnování finančního daru obci ve výši 2 000,- Kč s podmínkou, že obec tyto finance využije
pro uspořádání novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2012. Přijetí finančního daru musí schválit
zastupitelstvo obce. Pan Smutný v této souvislosti horoval pro výsadbu dvou kusů topolů u
kapličky, které tam snad původně měly být namísto vysazených bříz. Starosta podotkl, že
břízy nebyly vysazeny obcí, ale některým z občanů v devadesátých letech.
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2011 jako schodkový, s těmito závaznými ukazateli:
Příjmy
celkem
10 199 500 Kč
Výdaje
celkem
12 302 000 Kč
Financování celkem
2 102 500 Kč
Investice: 790 900 Kč
Dětské hřiště
200 000 Kč
100 tis. sportoviště, 100 tis. Domaslavice
Plynofikace 1 b.j. v obytném domě č.p. 164
150 000 Kč
Územní plán obce – nové zpracování
400 000 Kč
Náves – studie, zahájení stavby
0 Kč
Pozemky – nákup
40 000 Kč
Finanční vztahy:
A) k příspěvkovým organizacím: Mateřská škola Háj u Duchcova
529 000 Kč
B) k organizačním složkám obce:
222 000 Kč
Obecní knihovna Háj u Duchcova
70 000 Kč
Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Háj u Duchcova
152 000
Kč
C) ke třetím osobám:
1 141 000 Kč
Město Osek, Město Hrob, Město Duchcov, Město Teplice – základní školy (neinvestiční
transfery na zabezpečení povinné školní docházky)
985 000 Kč
Město Duchcov – zajištění výkonu přenesené působnosti-přestupky
3 000 Kč
Město Osek – zajištění výkonu městské policie
130 000 Kč
DSO Mikroregion Stropník Duchcov – členský příspěvek
6 000 Kč
Sdružení místních samospráv Zlín – členský příspěvek
4 000 Kč
Euroregion Krušnohoří – členský příspěvek
4 000 Kč
Severočeské sdružení obcí – členský příspěvek
2 000 Kč
Ústav sociální péče Háj u Duchcova – finanční příspěvek
7 000 Kč
D) ke třetím subjektům
49 000 Kč
Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, občanské sdružení
33 000 Kč

Příspěvek na soutěž v požárním sportu
Příspěvek na nákup nových přileb pro oddíl mládeže
TJ Sokol Háj, občanské sdružení
Příspěvek na údržbu travnatého hřiště
Kč

25 000 Kč
9 000 Kč
15 000 Kč
15 000

Usnesení č. 155/5/2011: rozpočet obce na rok 2011 jako schodkový a s těmito závaznými
ukazateli:
Příjmy
celkem 10 199 500 Kč
Výdaje
celkem 12 302 000 Kč
Financování celkem
2 102 500 Kč
Investice: 790 000 Kč
Dětské hřiště
200 000 Kč
100 tis. sportoviště, 100 tis. Domaslavice
Plynofikace 1 b.j. v obytném domě č.p. 164
150 000 Kč
Územní plán obce – nové zpracování
400 000 Kč
Náves – studie, zahájení stavby
0 Kč
Pozemky – nákup
40 000 Kč
Finanční vztahy:
C) k příspěvkovým organizacím: Mateřská škola Háj u Duchcova
529 000 Kč
D) k organizačním složkám obce:
222 000 Kč
Obecní knihovna Háj u Duchcova
70 000 Kč
Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Háj u Duchcova
152 000
Kč
E) ke třetím osobám:
1 141 000 Kč
Město Osek, Město Hrob, Město Duchcov, Město Teplice – základní školy (neinvestiční
transfery na zabezpečení povinné školní docházky)
985 000 Kč
Město Duchcov – zajištění výkonu přenesené působnosti-přestupky
3 000 Kč
Město Osek – zajištění výkonu městské policie
130 000 Kč
DSO Mikroregion Stropník Duchcov – členský příspěvek
6 000 Kč
Sdružení místních samospráv Zlín – členský příspěvek
4 000 Kč
Euroregion Krušnohoří – členský příspěvek
4 000 Kč
Severočeské sdružení obcí – členský příspěvek
2 000 Kč
Ústav sociální péče Háj u Duchcova – finanční příspěvek
7 000 Kč
F) ke třetím subjektům
49 000 Kč
Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, občanské sdružení
33 000 Kč
Příspěvek na soutěž v požárním sportu
25 000 Kč
Příspěvek na nákup nových přileb pro oddíl mládeže
9 000 Kč
TJ Sokol Háj, občanské sdružení
15 000 Kč
Příspěvek na údržbu travnatého hřiště
15 000 Kč
ZO schvaluje záměr bezúplatného převzetí stavby „VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – Výstavba
41 RD Domaslavice“ do majetku obce s podmínkou dokončení horní části osvětlení do

konce roku 2011 a schvaluje rozsvícení veřejného osvětlení postupně, až po nastěhování
a přihlášení obyvatel jednotlivých domů k trvalému pobytu v obci.
ZO ukládá starostovi uzavření darovací smlouvy na převzetí stavby „VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ – Výstavba 41 RD Domaslavice“ umístěné na pozemcích p.p.č. 179/1,
p.p.č. 182/3, p.p.č. 185/3 a p.p.č. 182/1, k.ú. Domaslavice v celkové hodnotě 261 544 Kč
do vlastnictví obce a bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch obce na
pozemcích p.p.č. 179/1, p.p.č. 182/3, p.p.č. 185/3 a p.p.č. 182/1, k.ú. Domaslavice pro
právo časově neomezeného vybudování, provozu, údržby, kontroly a eventuálních oprav
majetku.
V soutěži Ústeckého kraje „Zlatý erb“ skončila obec Háj u Duchcova na třetím
místě. Cenu veřejnosti získal Mikulov. Obce a města soutěžily ve třech kategoriích,
z každé kategorie byla vyhlášena první tři místa. V kategorii obcí porota vybrala na
první místo loňského vítěze Libochovany na Litoměřicku, druhé místo má Březno u
Chomutova a třetí místo získal Háj u Duchcova na Teplicku. Ocenění 26. března 2011
v Ústí předala hejtmanka Jana Vaňhová.
Zlatý erb od hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové převzal starosta obce Háj
u Duchcova Karel Drašner.

Představitelé Háje u Duchcova (zleva): knihovník obce Karel Singer,
webmaster Aleš Pospíchal, místostarostka Irena Pipišková a starosta Karel
Drašner. Vpravo hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.
2. května se na obecním úřadě uskutečnilo vítání třinácti nově narozených
občánků v tomto roce. Do života obce je přivítal starosta obce Karel Drašner. Tento
slavností akt příjemně doplnilo vystoupení dětí ze zdejší mateřské školy.

6. května od 16:30 hodin uspořádala Kulturní a sportovní komise v Sokolovně
oslavu Dne matek, na kterém vystoupil pěvecký kroužek Barborka ze ZŠ Hrob, děti
z MŠ Háj, pěvecký kroužek hrobských seniorů, a od 18:00 hodin do 22:00 hodin pak
k tanci i k poslechu hrála hudební skupina J+J.
V sobotu 14. května dopoledne starosta přivítal rodiče s dětmi, které byly
přivítány do života obce v ulici „Ke Knížáku“, aby na počest novorozenců každý
vysázel v zeleném pásu mezi chodníkem a silnicí památný stromek. Celkem zde bylo
vysazeno 13 stromků.
28. května se konala tradiční turistická akce „Výstup na Stropník“, které se
zúčastnili tradičně i turisté z přátelské Kreischy. Závěr výstupu končil v křižanovské
restauraci „U tří louží“, kde si dopřáli pochoutky z rybích specialit.
V sobotu 4. června se od 14 hodin konaly 1. HÁJSKÉ SLAVNOSTI ve
sportovním areálu u Sokolovny s tradiční oslavou DNE DĚTÍ. Na programu bylo
vystoupení Divadla V Pytli z Hrobu. K dispozici dětem byly silové a skákací atrakce,
různé soutěže, výstup raketových modelářů, výstava a provoz vojenských historických
vozidel, ukázka hasičské techniky. Poprvé se uskutečnilo seskupení občanů na živý erb
obce ve tříbarevném oblečení. K ukončení akce se děti pobavily v pěnovém oblaku
vytvořeném hasičskou technikou. Od 18:00 hodin pak všem ke zpestření a k zábavě
zahrála kapela.
Na rozhraní silnice Duchcovská se silnicí Jeníkovská v Dolním Háji pokračuje
výstavba rodinných domků organizovaná podnikatelem Zdeňkem Žejdlíkem.

ZO schválilo prodej nemovitostí obytného domu č.p. 111 s 4 bytovými
jednotkami v Kubátově ulici společně se st.p.č. 112 o výměře 679 m², zatíženou věcným

břemenem průchodu a průjezdu (chůze a jízdy) pro nemovitosti budovu č.p. 114
nacházející se na pozemku st.p.č. 114/1, a pozemek st.p.č. 114/1 o výměře 787 m² a
obytného domu č.p. 115 se 2 bytovými jednotkami v Kubátově ulici společně se
st.p.č. 114/2 o výměře 279 m², zatíženou věcným břemenem průchodu a průjezdu (chůze
a jízdy) pro nemovitosti budovu č.p. 114 nacházející se na pozemku st.p.č. 114/1, a
pozemek st.p.č. 114/1 o výměře 787 m² (JAKO CELKU), všechny v k.ú. Háj u Duchcova
za celkovou prodejní cenu 700.000,- Kč, bez podmínky složení aukce 25% z prodejní
ceny (175.000,- Kč), včetně pobídky pro koupi nemovitosti – obytných domů č.p. 111 a
č.p. 115 v Kubátově ulici, a to vyplacení cílové prémie ve výši 200.000,- Kč pokud
budou ve lhůtě do 1 roku od podpisu kupní smlouvy provedeny tyto stavební úpravy:
nová fasáda celého objektu, výměna oken v celém objektu a výměna vstupních dveří,
manželům panu Janu Urbanczykovi, a paní Petře Urbanczykové.
Začátkem srpna byla zahájena úprava povrchu chodníku zámkovou dlažbou od
spodní části obce, tj. od křižovatky silnic Duchcovská – Osecká.
Dne 1. října Kulturní a sportovní komise uspořádala v Sokolovně od 16:00 hodin
setkání rodáků, starousedlíků a příznivců Háje. Od 17:00 hodin pak Lubomír Šimek
přednesl vzpomínkový akt na paměť hájského rodáka z č.p. 111, rotného Františka
Jaroše, který padl dne 21. listopadu 1944 padl na bojišti ve Francii u Dunkerque, a který
byl o dva dny později pohřben na vojenském hřbitově v Bourborg Ville (Military
Cemeter, řada CZSK, hrob č. 13). V tento den by mu bylo právě 33 let. Po válce byl
rotný František Jaroš vyznamenán Čs. medailí za chrabrost před nepřítelem a
Čs. Válečným křížem 1939. Sokolové, jejichž jednoty byl členem, zapsali jeho jméno
mezi své padlé hrdiny II. odboje na hájské Sokolovně. V listopadu 1994 mu byla
odhalena pamětní deska na jeho rodném domě č.p. 111 v Kubátově ulici v Háji u
Duchcova.
V říjnu zásahová jednotka hájských hasičů vyjela k zásahu do Domaslavic, kde
nějaký vandal zapálil kontejnery na tříděný odpad. Likvidace požáru dopadla naštěstí
dobře, nikdo nebyl zraněn.
Dne 20. listopadu před půlnocí byl ohlášen požár přízemního domku v oblasti
Domaslavic. Zásahová jednotka Háj u Duchcova na místo požáru dorazila jako druhá
v pořadí během několika minut (další jednotky HZS PS Duchcov, SDH Osek, SDH
Duchcov). Po příjezdu ihned začaly hasební práce na záchranu cenného majetku a
především průzkum, zda se v objektu nenachází nějaké osoby. Naštěstí v hořícím
objektu nebyl nikdo přítomen ani před samotným požárem. Požár byl celkem rozsáhlý,
zničil celou přistavenou dílnu a naprostou většinu střechy. Pracuje se s několika verzemi
příčiny požáru, prozatím je jasné, že požár vznikl v přistavené dílně pravděpodobně
díky barelu s benzínem. Hasební a likvidační práce probíhaly až do druhé hodiny ranní.
Po celou dobu zásahu a požáru nebyl nikdo zraněn.

Tisíce dopisů Sdružení místních samospráv ČR a trpělivá jednání starostů
s premiérem o posunutí novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) a
ministerstvem financí. Na jednání vlády premiér slíbil, že nové financování projedná do
konce října, což však nesplnil. Starostové se tak rozhodli premiérovi slib připomenout,
že se s daňovou diskriminací obcí nehodlají smířit a proto 1. listopadu zavlají na
obecních a městských radnicích vlajky se symbolem boje proti nespravedlivému
financování obcí.

Tuto vlajku vyvěsil i starosta obce Háj u Duchcova, aby občané viděli, jak to
v našem státě chodí a že i obec Háj u Duchcova s ostatními starosty trvá na přijetí
nového zákona financování samospráv.
A jak to vypadá v Háji?
Počet obyvatel k 1. 1. 2010 v Háji u Duchcova
1 045
Sdílené daňové příjmy
(RUD = rozpočtové určení daní)
Současný systém RUD
6 960 000 Kč
Návrh systému RUD předložený MF ČR
8 715 000 Kč
Výnos na jednoho obyvatele
Současný systém RUD
6 700 Kč
Návrh systému RUD předložený MF ČR
8 300 Kč
Díky RUD by tak vaše obec získala více o
1 755 000 Kč
Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Anna Přibylová kladně hodnotila
uspořádání dětského dne a bitvu klanů, slavení svátku Halloween s lampiónovým
průvodem konaným od horní části ulice Ke Knížáku k Sokolovně, kde duchcovské
Divadlo M předvedlo svou ohnivou show. Dobře také hodnotila zdařilé prosincové
kulturní akce: Rozsvícení vánočního stromu se soutěží o nejoriginálnější vánoční pečivo
a hromadné vypuštění balónků s přáním Ježíškovi, které bylo celorepublikovou akcí a

bylo odstartováno rádiem Impuls. Pořádaného adventu se také zúčastnili přátelé
z německého partnerského města Kreischa.

Jesličky postavené k akci Adventu byly velikou atrakcí pro děti

Vypuštění balónků s přáním Ježíškovi

*

*

*

Starosta na zastupitelstvu obce přednesl návrh pravidel pro udělování čestného
občanství. Návrh bude moci podat kterýkoliv člen zastupitelstva. Návrh na udělení čestného
občanství může vycházet i z řad občanů. V obou případech musí být návrh zdůvodněn. Po
jeho odůvodnění by mělo proběhnout hlasování zastupitelstva. Bude-li návrh většinou hlasů
zastupitelů přijat, stane se udělení čestného titulu právoplatným. Titul může být následně
odňat nebo obnoven, avšak opět pouze usnesením zastupitelstva. Zvláštností čestného
občanství je skutečnost, že nebylo a nebývá nutně vázáno na úředně evidovanou příslušnost
k obci, avšak vždy vyjadřuje určitý – domnělý či skutečný – kladný vztah poctěného k životu
a společenskému dění této obce nebo, v případě rodáka, je výrazem ocenění zásluh, jež
překročily úzce lokální význam (v posledních letech bývá čestné občanství udělováno také in
memoriam). Do návrhů se tak mohou promítat jak příklady z dávné i nedávné minulosti obce,
které mohou být spojeny jak se širšími politickými dějinami, tak i s osobním charismatem
osobnosti. Ať už zaujmeme k takovým výkyvům dobové přízně jakékoli stanovisko, zůstává
skutečností, že institut čestného občanství je součástí dějin každé obce a odráží mnohé z toho,
čím její obyvatelé žili a žijí.
Počasí na území obce Háj u Duchcova
Rok
Nejteplejší měsíc
Nejteplejší den Ø
Nejchladnější měsíc
Nejchladnější den Ø
Ø roční teplota

2011
srpen 18,9C
25. červenec 25C
únor -0,19C
22. únor -8C
9,76 C
František Nachtmann, kronikář

