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Slovo starostky obce
Milí HÁJ·TÍ,
kdyÏ jsem psala pﬁedchozí úvodník, byli jsme
tûsnû za vrcholem první
vlny koronavirové pandemie. Snad jen nechtûnou shodou okolností
vznikají i tyto ﬁádky ve
velice podobném a
zvlá‰tním období. Nyní, kdyÏ svÛj pﬁíspûvek
pﬁipravuji, nevím co nás v nejbliÏ‰ích dnech
ãeká. Je konec mûsíce listopadu a ãísla nakaÏen˘ch, hospitalizovan˘ch a bohuÏel
i zemﬁel˘ch s covidem-19 sice momentálnû
klesají, ale podle názoru nûkter˘ch odborníkÛ není jisté, zda nastalé rozvolnûní nepﬁinese jejich dal‰í nárÛst. Místo pocitu radosti
mám sílící dojem, Ïe nálada ve spoleãnosti
je tentokrát zcela jiná, neÏ byla na jaﬁe. Prvotní semknutí spoleãnosti se jaksi neopakuje. Na lidech je patrná nejistota, nûkdy i pocit
rezignace, strach a ãasto také zloba. TûÏko

V

se mi zmûna spoleãenské nálady vyjadﬁuje
slovy, ale vnímám, Ïe ze vzájemné komunikace postupnû mizí slovo „my“ a daleko ãastûji se objevuje slovo „já“. Ano, na na‰i náladu v˘znamnû dopadá, Ïe se zru‰ily spolkové kulturní akce, sportovní utkání, zavﬁely
hospody, Ïe dûti se uãí distanãním zpÛsobem, Ïe mnozí z nás nepracují obvykl˘m
zpÛsobem. Spoleãnosti tak evidentnû chybí
ventil pro upu‰tûní stresu.
Je otázkou, jak a zda s tím mÛÏeme pomoci my, starostky a starostové a pracovníci obcí. Ani my v‰ak ãasto nevíme, jak nejlépe se zachovat. Poprvé takto rozhodujeme
o uzavﬁení ‰kol, ‰kolek i knihoven, poprvé
hledáme a navrhujeme nejschÛdnûj‰í ﬁe‰ení
zastupitelÛm, na ãem u‰etﬁit, kdyÏ zjistíme
o kolik milionÛ ménû dostaneme do obecního rozpoãtu v leto‰ním i pﬁí‰tím roce. Nikdo
dnes nedokáÏe pﬁedpovûdût, jak moc se
stávající krize dotkne celé ekonomické sféry
a jak se promítne do pﬁíjmÛ obcí.

poslední dobû se zejména nám star‰ím v tomto období stává, Ïe vzpomínáme na Vánoce svého dûtství, Ïe srovnáváme zpÛsoby oslav tûchto kouzeln˘ch svátkÛ. Nebyly to dﬁíve Ïádné velké kupy balíãkÛ pod
stromeãkem. Nebyly to ani mobily, tablety a jiné druhy elektroniky, znaãkové obleãky a je‰tû „tohleto a támhleto“...nelze
pﬁehlédnout, Ïe souãasné dûti se vesmûs tû‰í na Vánoce
proto, Ïe podle pﬁedem JeÏí‰kovi odeslaného dopisu tu‰í, ãi
vûdí co dostanou.
Sami si musíme odpovûdût, proã to tak je... Myslím, Ïe je
chyba v nás dospûl˘ch. SnaÏíme se dûtem zajistit hezãí
a snadnûj‰í Ïivot, nechceme dopustit, aby strádaly, mnohdy
chceme, aby se vyrovnaly ostatním v kolektivu, zkrátka
máme spoustu objektivních dÛvodÛ. âasto si také léãíme
‰patné svûdomí za to, Ïe na nû nemáme tolik ãasu. Najdûme
si proto chvilku a vysvûtleme jim, Ïe Vánoce (i jiné svátky)
jsou také o záÏitcích a tradicích. Povídejme si s dûtmi, proã
se vlastnû slaví Vánoce, Velikonoce, sv. Mikulá‰? Proã my
máme vlastnû JeÏí‰ka, proã oslavujeme jeho narození, proã
se máme postit, proã pou‰tíme po vodû zapálené svíãiãky
v oﬁechové skoﬁápce, proã se rozkrajují jablíãka a podobnû.
Klidnû si to pﬁizpÛsobte podle svého, nezapomeÀte se pﬁi tom
ale podívat na rozzáﬁené dûtské oãi. Vûﬁím, Ïe budou svítit
víc, neÏ kdyÏ se jich po pár dnech zeptáte, co v‰echno pﬁinesl JeÏí‰ek... Myslím si Ïe víc, neÏ hromady dárkÛ potﬁebují
dûti pozornost a lásku. Je snadné nauãit je milovat vÛni skoﬁice, pomáhat s vánoãní v˘zdobou, obdivovat vánoãní svût˘lka v oknech domÛ a dodrÏovat vánoãní tradice. Pokud se do
toho krÛãek po krÛãku pustíme, zaÏijeme i my dospûláci dny
klidné, pohodové a ‰Èastné. Spolu se sv˘mi kolegynûmi vám
pﬁeji, aby to tak v leto‰ním roce bylo! Abyste nadcházející
sváteãní dny mûli opravdu SVÁTEâNÍ.
Irena PIPI·KOVÁ

Nechci si stûÏovat, musíme fungovat, chod
obce i obecního úﬁadu se nemÛÏe zastavit.
Proto dál pﬁipravujeme projekty, realizujeme
rozbûhlé akce, plníme v‰echny úkoly, ﬁe‰íme
správní ﬁízení, organizujeme alespoÀ minimum kulturnû spoleãensk˘ch akcí v‰e s vidinou, Ïe tuto zkou‰ku nás obcí i celé na‰í spoleãnosti zvládneme a obstojíme.
Vûﬁím, Ïe toto „slovo starostky“ je první
a zároveÀ poslední v tomto duchu a Ïe pﬁí‰tû budu zase jako obvykle hodnotit to, co se
povedlo nebo vás seznamovat s dal‰ími na‰imi plány.
Pﬁes v‰echny podivnosti této doby vám za
sebe i za v‰echny své kolegynû pﬁeji klidn˘
advent, pokud moÏno radostné sváteãní dny
a do roku 2021 pevné zdraví, hodnû ‰tûstí
a aby byl lep‰í neÏ ten leto‰ní!
Irena PIPI·KOVÁ
A jako vÏdy na tomto místû, i tentokrát
jeden citát na závûr (tentokrát snad i trochu
vánoãní):
„Îe jsi dospûl ví‰, kdyÏ zjistí‰, Ïe se Ïádná
z vûcí, co si opravdu pﬁeje‰, nedá koupit
v obchodû...“
autor neznám˘
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Dobr˘ den, váÏení pﬁátelé,
...blíÏí se konec roku
2020. VÏdycky touto
dobou si ﬁíkám, Ïe to
stra‰nû letí a proã uÏ
je zas jeden rok pryã.
Letos mi nûjak není
líto, Ïe konãí. Na rok
2020 asi nikdo z nás nezapomene. A nebude to jen pro magickou ãíslovku 2x 20.
KaÏd˘ z nás má bûhem Ïivota roky veselej‰í a smutnûj‰í. Ty veselej‰í jsou urãitû o tom,
Ïe se narodily dûtiãky nebo vnouãátka,
zdárnû jsme odmaturovali, odpromovali,
nûkdo zkolaudoval vlastnoruãnû postaven˘
domek, nûkdo si dopﬁál dovolenou, po které
cel˘ Ïivot touÏil. Nebo si nûkdo koupil zahrádku, jin˘ pejska, na‰la se nová láska,
byla svatba, nûkdo tﬁeba shodil po zdaﬁilé
dietû 20 kileãek anebo vyhrál ve sportce.
DÛvodÛ, proã na urãit˘ rok nezapomenout,
protoÏe se v nûm událo nûco krásného, je
hodnû a ãím je takov˘ch let víc, tím je Ïivot
hezãí. BohuÏel jsou i roky hor‰í, kdy nás
nûkdo z blízk˘ch opustil, nûkdo pﬁi‰el
o práci, byla hor‰í finanãní situace, potkala
nás nûjaká Ïivelná pohroma anebo nemoc.
Takov˘ch, nechÈ je co nejmíÀ, ideálnû
Ïádné.
Rok, kter˘ se ch˘lí ke konci, si bude pamatovat celé lidstvo. Covid-19 - vir, kter˘
bûhem roku zpÛsobil problémy snad na celé
planetû. Lidé se postupnû setkávali s nákazou uÏ od poãátku roku, na jaﬁe pﬁi první
vlnû je‰tû mnozí nevûﬁili, Ïe je to realita. Po
létû pﬁi‰la druhá vlna nákaz a dnes uÏ exi-

stenci viru nepopírá snad nikdo. Pandemie
zasáhla snad v‰echny oblasti Ïivota. NakaÏené celé rodiny, pracovní kolektivy, domovy dÛchodcÛ. Dûti na jaﬁe i na podzim nemohly jít do ‰koly, byly zavﬁené obchody,
muzea, divadla, hrady a zámky, restaurace,
nefungovaly nûkteré sluÏby. Asi dnes není
nikdo, kdo by mohl ﬁíci, Ïe ho pandemie
osobnû nezasáhla. Ti ‰Èastnûj‰í to pocítili
jen v tom, Ïe si tﬁeba nemohli úplnû dopﬁát
to, na co jsou zvyklí. Zastavilo se cestování,
dovolené, sportovní i kulturní akce. Ti ménû
‰Èastní pﬁi‰li tﬁeba na urãitou dobu o zdroj
pﬁíjmÛ, mnoho lidí bojuje s finanãními problémy, nûkteﬁí museli do karantény a jen
v na‰í republice onemocnûlo pﬁes pÛl milionu lidí. Tisíce lidí v‰ak v âesku i nákaze podlehly. To jsou ty pﬁípady nejsmutnûj‰í. Celosvûtovû statistiky ukazují pﬁímo dûsivá ãísla.
TakÏe dobr˘ dÛvod k tomu, aby tento rok
skonãil a vzal si sebou v‰e ‰patné do nenávratna.
Ale s plnou váÏností ﬁíkám: poﬁekadlo, Ïe
v‰e ‰patné je i pro nûco dobré, teì platí naplno. A jsem o tom pﬁesvûdãena. Cel˘ ten
leto‰ní covidov˘ malér totiÏ mûl i ty lep‰í
stránky: zastavil se spûch, ukázalo se, Ïe Ïít
se dá i jinak. V normální dobû táta s mámou
poﬁád v práci, dûti ve ‰kole a pak na krouÏku, tréninku, ....a najednou se ty rodiny (tak
ne úplnû dobrovolnû) musely nauãit spolu
Ïít na plo‰e svého bytu. Rodiãe mnohdy zjistili, Ïe to s jejich v˘chovou dosud nebylo
valné a Ïe je potﬁeba smeknout pﬁed kantory. Mamky se vracely k vaﬁení, zaãaly péct

Absence vydání v ZÁ¤Í
První vlna koronaviru zpomalila Ïivot v âesku a stejnû tak i u nás v Háji. Byli jsme
pﬁekvapeni nebo také vydû‰eni z toho, na co jsme nebyli nûkolik desetiletí zvyklí.
Z toho, Ïe nám bude urãováno, co smíme a co nesmíme, Ïe nám bude upﬁena moÏnost se sejít, vyrazit na dovolenou, na v˘let, za kulturou, Ïe nebudeme moci jít do zamûstnání, poslat dûti do ‰koly apod. AÈ na tuto situaci a s ní související opatﬁení máme
názor jak˘koliv, nic to nezmûní na tom, Ïe tu prostû byla... Nûkolik dlouh˘ch t˘dnÛ bylo
v‰echno jinak a jinak bylo i to, Ïe do záﬁiového vydání HK dorazilo jen nûkolik „osamocen˘ch“ pﬁíspûvkÛ. Proto bylo jeho vydání zru‰eno.
Za toto se pisatelÛm OMLOUVÁME a pokud si zveﬁejnûní nerozmysleli, pak jejich
pﬁíspûvky na‰ly místo v tomto ãísle ...
Irena PIPI·KOVÁ

Hlá‰ení rozhlasu - zaregistrujte si své telefonní ãíslo
Stejnû jako nûkter˘m z nás dnes pﬁipadá témûﬁ neznámé slovo fax nebo dálnopis, bude
dﬁíve nebo pozdûji na na‰e dûti stejnû neznámû pÛsobit slovo VE¤EJN¯ ROZHLAS (alespoÀ ve své souãasné podobû: sloup, amplion, chrãení, nûkdy zvuky a neÏ otevﬁu okno,
nevím nic). AÈ se nám to líbí nebo ne, prostû toto s sebou nese doba.
AÈ tak nebo tak, chceme b˘t s vámi, pokud moÏno co nejvíce a co nejrychleji ve spojení!
Proto jiÏ dnes vám sdûlujeme v‰echny dÛleÏité informace nûkolika rÛzn˘mi informaãními kanály (web, FB, SMS, e-mail). Ráda bych vás znovu touto cestou poprosila: zaregistrujte si
své telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu (na na‰ich stránkách, telefonicky, osobnû na
úﬁadû), abyste mûli v‰echna sdûlení z první ruky. Navíc, u rozhlasu pﬁeci jenom hrozí nebezpeãí, Ïe v dobû na‰eho hlá‰ení zrovna nejste doma, je nûjaká porucha nebo ru‰iv˘ hluk.
A prosím, rozhodnû nepodceÀujme seniory, on-line jsou ãasto mnozí z nich. V krajním pﬁípadû mÛÏete poÏádat, abychom vám lístek se zprávou hodili do schránky.
Irena PIPI·KOVÁ
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HÁJSK¯ KOHOUT

a moÏná i se nûkdo pustil poprvé v Ïivotû do
‰ití, pletení. Hodnû se malovalo, uklízelo,
opravovalo. NemoÏnost vycestovat také
ukázala, Ïe i v âesku je hodnû krásn˘ch
míst, kam stojí za to si udûlat v˘let. Lidi si
zaãali váÏit práce zdravotníkÛ, vojákÛ, hasiãÛ. Ona i pﬁíroda si kapku oddechla. Nebe
najednou nebrázdily letadla, jezdilo ménû
aut, a mûﬁení emisí ukazovalo, Ïe se ãistí
vzduch. V mnoha firmách se dala zelená
nov˘m technologiím, nov˘m postupÛm. Najednou bylo potﬁeba umût zaﬁídit vûci na
dálku. Mnoho lidí se muselo mnoho nauãit,
aby umûli drÏet krok s rychl˘m v˘vojem digitalizace... Urãitû bych na‰la dal‰ích XX dÛvodÛ, proã byl velk˘ o‰kliv˘ problém i pﬁínosem. Ale jsem na konci prostoru, kter˘ je vyhrazen pro úvodníãek...
A tak mi dovolte, abych rychle vyslovila
své pﬁání: hodnû zdraví, pro nemocné rychlou rekonvalescenci, kdo nemá práci, aÈ
brzo najde skvûl˘ job. AÈ nejen rok 2021, ale
i v‰echny dal‰í roky patﬁí k tûm, na které rádi
budeme vzpomínat. Pﬁeji vám hodnû lásky,
rodinné pohody, spokojenosti, dobr˘ch nápadÛ a chuti do Ïivota. Pﬁeji klidné svátky,
pﬁeji v‰em aÈ se mohou sejít v rodinném
kruhu, aÈ mohou ke sv˘m babiãkám a dûdeãkÛm, aÈ se mohou zas potkávat pﬁátelé.
Vûﬁím, Ïe letos budou mít i svátky magickou
moc - protoÏe si v‰ichni uvûdomíme, Ïe nic
není samozﬁejmé a budeme si umût váÏit
i maliãkostí. Mûjte se moc fajn.
A.S.

ADVENT
Slavnostní ROZSVÍCENÍ vánoãního stromu tak, jak jsme v‰ichni zvyklí, nebylo bohuÏel letos moÏné.
Pﬁipravili jsme proto spolu s Divadlem
v Pytli rozsvícení stromeãkÛ v Háji u úﬁadu
i v Domaslavicích na návsi on-line. Celé andûlské rojení jsme mohli sledovat na facebookové stránce obce (nebo Divadla
V Pytli).
Va‰e kulturní komise

STAVEBNÍ AKTUALITY na pﬁelomu roku 2020/2021:
Trochu neplánovanû, ale pﬁesto nakonec urãitû k na‰í radosti nám
na chvilku je‰tû pohyb po obci ztíÏí dal‰í dvû stavební akce:
VE¤EJNÉ OSVùTLENÍ: 3. etapa (Kubátova ul. - v úseku cca od
ulice Ml˘nské k ulici Závodní) âEZ, pro nás nenadále, rozhodl o provedení dal‰í (pro na‰i obec) prozatím poslední etapu pﬁeloÏení nadzemního vedení a uloÏení kabelÛ do zemû. Realizaci zadal firmû INELSEV s.r.o.. Stejnû jako u pﬁedchozích dvou etap bude souãasnû
v tomto úseku probíhat v˘mûna sloupÛ a lamp veﬁejného osvûtlení.

P¤ECHOD PRO CHODCE (Duchcovská ul.), autobusov˘ záliv
a místo pro pﬁecházení (Kubátova ul.) - jako jedna stavební akce.
Z v˘bûrového ﬁízení vy‰la jako vítûz firma: World Invest, která v souãasné dobû disponuje (koneãnû) v‰emi podklady pro zahájení akce
a plánuje stavbu bûhem nûkolika t˘dnÛ dokonãit.
Prosíme vás proto o shovívavost a trpûlivost pro pﬁípad, Ïe v nûkter˘ch úsecích budou ztíÏené podmínky pro chÛzi.
Irena PIPI·KOVÁ

KANALIZACE na Lesní stezce
Jak v‰e vypadalo na samém zaãátku
zcela jednodu‰e, tak to nakonec bylo sloÏitûj‰í a del‰í, neÏ jsem oãekávala ...

Samotná realizace stavby, pﬁipravovaná
zastupitelstvem jiÏ v pﬁedchozím volebním
období, se zdála vcelku snadná. Bûhem

podzimních mûsícÛ roku 2019 byla jako cenovû nejv˘hodnûj‰í pro realizaci vybrána
místní firma MAMELOM. V˘kopové práce,
pokládka, v‰e bûÏelo jako po drátku. Na základû doporuãení jsme rozhodnutím zastupitelstva pﬁesunuli poslední fázi projektu - pokládku asfaltové vrstvy - na jarní mûsíce leto‰ního roku. S dodavatelskou firmou se podaﬁilo projednat, Ïe ve v‰ech úsecích, kde to
bude moÏné, bude ‰íﬁka asfaltové plochy
vût‰í, neÏ bylo urãeno projektem. PoloÏeno,
hotovo, jenÏe tím se na‰e radost z provedeného díla na nûkolik mûsícÛ zastavila.
Úﬁady a instituce, které se vyjadﬁovaly
v rámci kolaudaãního ﬁízení pracovaly v „koronavirovém“ reÏimu. O kaÏdé jednotlivosti
jsme byli informováni zvlá‰È, stejnû tak jsme
informace k tomu, kdo co poÏaduje doloÏit,
nedostali najednou, ale postupnû. Jestli se
nûkdy nûkde hovoﬁí o úﬁedním ‰imlu,
pak v tomto pﬁípadû byl opravdu „neosedlan˘“.
Tento ãlánek pí‰u v prÛbûhu listopadu.
Stejnû pomalu, jak probíhalo kolaudování
tohoto díla, probíhá i jeho pﬁedání novému
majiteli Severoãeské vodárenské spoleãnosti (zatím tedy do nájmu). HURÁÁÁ, koneãnû je moÏné pﬁipojení a pouÏívání domovních pﬁípojek. Vûﬁím, Ïe v‰ech!
Irena PIPI·KOVÁ

Prázdniny v MATE¤SKÉ ·KOLCE byly hektické
Jen o nûco málo více neÏ mûsíc pﬁed zaãátkem ‰kolních prázdnin jsme obdrÏeli informaci, Ïe jsme uspûli se Ïádostí o dataci
na obnovu stﬁechy a v˘mûnu elektroinstalace v budovû mateﬁské ‰koly. Tím okamÏikem zaãal pro v‰echny zúãastnûné maraton.
Pﬁipravit v˘bûrové ﬁízení (zakázka malého
rozsahu), vybrat dodavatele, zajistit provoz
na mûsíc v náhradní mateﬁské ‰kolce (coÏ
se ukázalo v dobû koronavirové jako velká
pﬁekáÏka), zrealizovat bûhem 6ti t˘dnÛ ve‰keré stavební práce a v posledním t˘dnu
je‰tû i malíﬁské práce a úklid v‰ech prostor
tak, aby poãátkem záﬁí stál personál ‰kolky
- sice vyãerpán pﬁesunem nábytku sem
a tam i úklidem, ale s úsmûvem - pﬁipraven
postarat se o na‰e nejmlad‰í v následujícím
„‰kolkovém“ roce.
VELK¯ DÍK PAT¤Í V·EM:
■ firmû ELMAK, zastoupené panem Marti-

nem Pucholtem - nová elektroinstalace
v prostorách celé M·
(Pokraãování na následující stranû)
HÁJSK¯ KOHOUT
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■ firmû BARVEX, zastoupené panem Mar-

tinem Bﬁeãkou - v˘mûna stﬁe‰ní krytiny
■ stavebnímu dozoru panu Kloubovi, kter˘

■
■

■

■

témûﬁ dennû kontroloval prÛbûh a koordinoval práce
firmû Malíﬁství Procházka
Mateﬁské ‰kolce Duchcov - za poskytnutí
prostor pro náhradní provoz pro dûti,
které rodiãe potﬁebovali umístit i v dobû
prázdnin
paní ﬁeditelce i ostatním zamûstnancÛm
‰kolky za pomoc, obûtavost, trpûlivost
i voln˘ ãas, kter˘ stûhování a úklidu ‰kolky vûnovali
zastupitelÛm, Ïe byli pﬁipraveni souhlasit
s realizací akce i z prostﬁedkÛ obce pokud by dotace nevy‰la (akce by byla
realizována bûhem dvou let)

S odstupem ãasu lze je‰tû konstatovat,
Ïe hektick˘ nebo jin˘ byl vlastnû cel˘ „‰kolkov˘“ rok. Padala rozhodnutí ‰kolku uzavﬁít,
‰kolku otevﬁít a v souvislosti se stále se mû-

nícími vládními naﬁízeními pﬁizpÛsobovat
její provoz. Radost mi dûlá, Ïe dal‰í ‰kolní
rok je v plném proudu, personál ‰kolky i dûtiãky jsou v poﬁádku a pﬁipravují (moÏná

v tûchto dnech jiÏ mají za sebou) vánoãní
besídku no a dotaãní prostﬁedky, o které
jsme Ïádali, uÏ máme na úãtû!
Irena PIPI·KOVÁ

MULTIFUNKâNÍ H¤I·Tù jako souãást úpravy veﬁejného
prostranství u Sokolovny
Pomalu se ch˘lí ke konci rekonstrukce restaurace v Sokolovnû,
která za pár dní pﬁivítá první hosty. Zima uteãe jako voda a vûﬁím, Ïe
se podaﬁí získat dotaci na úpravu veﬁejného prostranství v této ãásti
obce. Na‰ím plánem je krÛãek po krÛãku vytvoﬁit pﬁíjemné centrum
obce tak, aby jiÏ nebyla vnímána jen jako jedna dlouhá ulice s nûkolika nov˘mi satelitními zónami pro bydlení. Vzniknout by mohla jakási náves - jako pû‰í komunikaãní kﬁiÏovatka a zároveÀ dal‰í rÛzné

4 / 2020

●

HÁJSK¯ KOHOUT

sportovnû relaxaãní plochy i klidná zákoutí tak, aby si kaÏd˘ na‰el to
své. AÈ preferujete klidné posezení na laviãce, venkovní terásce
u hospÛdky nebo trochu pohybu v pﬁírodû ãi sportu na volnû pﬁístupném multifunkãním hﬁi‰ti. S nápadem na vybudování tohoto
hﬁi‰tû pﬁi‰li jiÏ v loÀském roce ãlenové Sokola, a to jako s náhradou
za hﬁi‰tû ‰kvárové i antukové, která obû doslouÏila. BohuÏel tento
pokus o získání dotace nevy‰el. V tûchto dnech to s upravenou dokumentací zkou‰íme znova.
Irena PIPI·KOVÁ

DOMOVNÍ ODPAD, jeho ceny a jeho tﬁídûní
Dne 1. 1. 2021 vstoupí v platnost nov˘
zákon o odpadech, kter˘ (kvÛli schválení na
poslední chvíli) umoÏÀuje obcím hospodaﬁení s odpadem podle stávajících pravidel maximálnû konce roku 2021.
Nov˘ zákon pﬁinese ZV¯·ENÍ skládkového poplatku z 500 na 1850 Kã/t, coÏ by znamenalo, Ïe se aÏ cca 4x zv˘‰í roãní náklad
hrazen˘ z rozpoãtu obce. Skládkov˘ poplatek bude sice moÏné pro obce zmírnit recyklaãní slevou, ta v‰ak bude záviset na
mnoÏství skládkovaného odpadu. Pro rok
2021 bude zákonem stanovena hranice:
200 kg/ob (s následn˘m poklesem o 10 kg
kaÏd˘ dal‰í rok) nevytﬁídûného smûsného
odpadu, kter˘ bude ukládán na skládku.
V roce 2019 jsme v‰ak vyprodukovali 373

kg/ob!!!!!! Za souãasného stavu, kdy jsme
jednou z nejhÛﬁe tﬁídících obcí v kraji, by
tato skuteãnost velmi v˘raznû poznamenala v˘dajovou stránku rozpoãtu obce (v roce
2019 zaplatil obãan za popelnici poplatek
400 Kã, obec v‰ak uhradila za odpad/obãana 811 Kã).
Vzhledem ke stále narÛstajícímu mnoÏství
nevytﬁídûného odpadu (rok 2011: 312 kg/ob
aÏ do 2019: 373kg/ob) i rostoucím cenám za
likvidaci odpadu v obci bude nutné se intenzivnû zab˘vat (v dobû, kdy dojde vládními
opatﬁeními k v˘raznému sníÏení rozpoãtov˘ch pﬁíjmÛ obcí pro rok 2021 a 2022 a zároveÀ je „uzákonûn˘“ nárÛst ceny smûsného odpadu) otázkou odpadového hospodáﬁství v obci:

Jak platit místní poplatky
UPOZORNùNÍ: Vzhledem ke koronavirové situaci obecní úﬁad
nepﬁijímá platby místních poplatkÛ v hotovosti. VyuÏijte bankovních
pﬁevodÛ a elektronického bankovnictví. Splatnost místních poplatkÛ
za psa a za odpady byly prodlouÏeny do 30. 11. 2020, prosíme
o kontrolu plateb, úhradu mÛÏete provést bez sankce aÏ do 31. 12.
2020. V pﬁípadû, Ïe není moÏné platbu provést bezhotovostnû,
mÛÏe b˘t ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech na základû telefonické dohody
doruãena sloÏenka pro úhradu místního poplatku do po‰tovní
schránky.
V obci je stanoven místní poplatek poplatku za provoz sytému
shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ je kaÏd˘ obãan hlá‰en˘ k pobytu v obci
a vlastník rekreaãnímu objektu v obci je povinen uhradit poplatek ve

PLASTY - Do kontejnerÛ na
plasty patﬁí fólie, sáãky, plastové ta‰ky, se‰lápnuté PET láhve,
obaly od pracích, ãistících
a kosmetick˘ch pﬁípravkÛ, kelímky od jogurtÛ, mléãn˘ch v˘robkÛ, balící fólie od spotﬁebního zboÏí, obaly od CD diskÛ
a dal‰í v˘robky z plastÛ. Pûnov˘
polystyren
sem vhazujeme
v men‰ích kusech.

PAPÍR - Hodit sem mÛÏeme napﬁíklad ãasopisy, noviny, se‰ity,
krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky, nebo knihy. Obálky
s fóliov˘mi ok˘nky sem mÛÏete
také vhazovat. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitﬁku! Nevadí ani papír
s kanceláﬁsk˘mi sponkami. Ty
se bûhem zpracování samy oddûlí.

Pﬁechodné období roku 2021 bude slouÏit
k hledání ﬁe‰ení.
Na jedné stranû dojde k zákonné úpravû
zpÛsobu nového stanovení poplatku i jeho
v˘‰e, na stranû druhé musí obec hledat
a zavádût zpÛsob lep‰ího tﬁídûní smûsného
domovního odpadu. Jako nejúãinnûj‰í se mi
jeví: vybavení poplatníkÛ dal‰ími popelnicemi (Ïlutá, modrá jako první krok), omezení
poãtu velk˘ch kontejnerov˘ch hnízd, rozmístûní kompostérÛ, následné postupné zmen‰ování objemu ãern˘ch popelnic (jako dal‰í
krok).
V kaÏdém pﬁípadû, pokud více ãi ménû
nezmûníme zvyklosti v‰ichni, velkou ãást
obecního rozpoãtu „vyhodíme oknem“.
Irena Pipi‰ková

v˘‰i 400,- Kã/dospûlá osoba/kalendáﬁní rok a 250/dítû do 18 letvãetnû/ kalendáﬁní rok. Splatnost poplatku je vÏdy do 31. ﬁíjna kalendáﬁního roku, pﬁevodem na úãet obce ã.4024501/0100 jako VS
uvést rodné ãíslo. Pﬁi platbû za více poplatníkÛ je nutné do poznámky uvádût jméno, pﬁíjmení, rok narození kaÏdého poplatníka, za nûjÏ
je poplatek placen.
Stejná pravidla pro platbu i pro místní poplatek ze psÛ, kter˘ je
splatn˘ do 30.ãervna kalendáﬁního roku. Poplatek ze psÛ je 150 Kã.
poplatek ze psÛ, jehoÏ drÏitelem je osoba star‰í 65 let poÏivatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dÛchodu,
kter˘ je jeho jedin˘m zdrojem pﬁíjmu, anebo poÏivatel sirotãího dÛchodu 100,- Kã.
Úﬁední hodiny obecního úﬁadu
prosinec 2020: Po a St: 13.00 - 17.00 hod.
posledním úﬁedním dnem v roce 2020 je Po 21. 12. 2020

SKLO - Vhazujte jakékoliv sklo,
napﬁíklad lahve od vína, alkoholick˘ch i nealkoholick˘ch nápojÛ, sklenice od keãupÛ, marmelád ãi zavaﬁenin. Patﬁí sem tabulové sklo z oken a ze dveﬁí. Vytﬁídûné sklo není nutné rozbíjet.
Pokud jsou vedle sebe zelen˘
a bíl˘ kontejner, vhazujeme do
bílého ãiré sklo a do zeleného
sklo barevné.

KOVOVÉ ODPADY - Do kontejnerÛ na kovy patﬁí drobnûj‰í kovov˘ odpad, kter˘ lze skrz otvor
bez problémÛ prostrãit - typicky
plechovky od nápojÛ a konzerv,
kovové tuby, alobal, kovové
zátky, víãka, krabiãky, hﬁebíky,
‰roubky, kanceláﬁské sponky
a dal‰í drobné kovové odpady.
T¤IëTE ODPAD
VYPLATÍ SE TO!
HÁJSK¯ KOHOUT
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Dodávkové vozidlo pro ZÁSAHOVOU JEDNOTKU SDH
Mnoho mûsícÛ uplynulo od doby,
kdy jsme poÏádali o dotaci a kdy
byl z v˘bûrového ﬁízení vybrán dodavatel nového dodávkového automobilu pro zásahovou jednotku
SDH. V dobû, kdy vzniká tento ãlánek, stojí jiÏ vozidlo v garáÏi obecního úﬁadu a ãeká na proces zaevidování, stanovení pravidel pouÏívání i urãení „oprávnûn˘ch ﬁidiãÛ“.
Irena PIPI·KOVÁ
Poﬁízeno za podpory
Ministerstva vnitra âR
a Ústeckého kraje.

SPONZORSK¯ DAR OBCI
Po rozvolnûní hygienick˘ch opatﬁení, která souvisela s jarní vlnou
koronaviru jsme plánovali „obvyklé“ letní kulturní aktivity. Tû‰ili jsme
se na dal‰í roãník Hájsk˘ch slavností i nûkolikeré promítání u Sokolovny. Vzhledem k tomu, Ïe se v první pÛli roku nekonala Ïádná
z akcí, kde b˘vá jiÏ tradiãním sponzorem firma INTEGRAZ s.r.o. se
sídlem v Záhorãí (mimo
produkce selat i producent
více ãi ménû intenzivního
zápachu v obci), rozhodl
se jednatel spoleãnosti
Ing. Jan PetrÏelka podpoﬁit setkávání v obci jin˘m
zpÛsobem. Vûnoval obci
nûkolik setÛ, které je
moÏné vyuÏít pﬁi kaÏdé
dal‰í obcí poﬁádané akci.
Tu‰ím, Ïe tyto ﬁádky si své
kritiky najdou, pﬁesto patﬁí
sponzorovi mÛj DÍK.
Irena PIPI·KOVÁ

Obecní KULTURA v leto‰ním roce
Témûﬁ v kaÏdém ãlánku dne‰ního v˘tisku
pouÏívám nûkteré ze slov: koronavir, opatﬁení, omezení, nemÛÏeme a podobnû. AÈ uÏ
kaÏd˘ pﬁi svém vlastním hodnocení závaÏnosti situace zastáváme jak˘koliv názor,
jedno je jisté, vir a s ním spjatá opatﬁení se
nás nûjak dotknul v‰ech. Nûkoho v rovinû
pracovní, vzdûlávací, nûkoho zákazem
sportovních nebo volnoãasov˘ch aktivit, st˘kání se, náv‰tûv restaurací a dal‰ích a dal‰ích akcí a bohuÏel nûkoho i v rovinû zdravotní.
My v‰ichni zamûstnanci obce i ãlenky kulturní komise jsme se proto po cel˘ rok snaÏili alespoÀ drobnostmi Vám udûlat radost!
Vûﬁte, Ïe najít zpÛsob, jak se setkat - neset6 / 2020
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kat, „zÛstat doma“ a pﬁesto se spoleãnû trochu pobavit a nûkterou ze zaÏit˘ch kulturních akcí uspoﬁádat, nebylo vÛbec lehké.
Zvolili jsme proto jakousi kulturu DÒM OD
DOMU. AÈ uÏ to byla (pﬁi první vlnû omezení) âARODùJNÁ JÍZDA nebo MÁJOVÁ
JÍZDA, KRESLENÍ na oslavu dûtského dne
nebo (pﬁi druhé vlnû) D¯≈OVÁNÍ ãi Halloween, vÏdy ‰lo pﬁedev‰ím o spoleãnou radost, kterou jsme je‰tû zpestﬁili drobnou
soutûÏí. Odmûny soutûÏícím jsme volili tak,
aby byly spí‰ symbolické a hlavnû, aby potû‰ily. O to víc mû mrzí debata (na FB) o „nespravedlivosti“ soutûÏního hlasování na FB
stránkách obce. Ano, souhlasím, Ïe tento
zpÛsob soutûÏení a hlasování není rozhod-

nû spravedliv˘! Velmi znev˘hodÀuje zejména v‰echny úãastníky, kteﬁí na sítích nejsou
aktivní. Ti by se mohli zlobit nejvíce. Dovolím si proto je‰tû jednou zdÛraznit smysl
námi poﬁádan˘ch „ bezkontaktních“ akcí: byl
to pﬁedev‰ím ná‰ zámûr spoleãnû se pobavit, uÏít si legraci a dát o sobû vûdût, kdyÏ uÏ
se nemÛÏeme sejít. VáÏím si v‰ech, kteﬁí do
toho spolu s námi ‰li, aÈ uÏ cenu získali
nebo ne ...
Vûﬁím, Ïe odmûna „dospûlákÛm“ není
hlavní nebo jedinou motivací, pﬁestoÏe je radost ji pﬁedávat a doufám, Ïe odmûna pro
dûti potû‰ila. Hlavnû se v‰ak tû‰ím, Ïe se
vrátíme k obvyklému zpÛsobu setkávání se!
Je‰tû jednou díky v‰em, kteﬁí pomohli
akce poﬁádat, i tûm kteﬁí se jich úãastnili.
Pﬁeji pevné zdraví a dobrou náladu v‰em!
Irena PIPI·KOVÁ

Tradiãní podzimní HÁJSKÉ D¯≈OVÁNÍ
S omezením a následn˘m zákazem poﬁádání (mimo jiné i) kulturních akcí jsme se
museli na podzim stejnû jako na jaﬁe nûjak
vypoﬁádat...
ProtoÏe jarní FB SOUTùÎE mûly ohromn˘ ohlas, pﬁipravili jsme dal‰í! Tentokrát

o NEJKRÁSNùJ·Í D¯NI. Nákupem nûkolika desítek d˘ní jsme zahájili období podzimního i zimního tvoﬁení! Kdo mûl zájem a namaloval nebo vydlabal D¯NI, vyfotil ji a originál poskytl jako dekoraci k budovû obecního úﬁadu, mohl se zapojit do FB hlasování.

Nûkolik krásn˘ch exempláﬁÛ tak bylo nûkolik t˘dnÛ souãástí podzimní v˘zdoby u budovy úﬁadu.
Ocenûny a odmûnûny byly v‰echny vystavené v˘tvory, které krásnû vyzdobily prostranství.
Irena PIPI·KOVÁ

VÍTE TO...?

D˘nû je zdrojem dÛleÏit˘ch vitamínÛ
Kromû toho, Ïe d˘ni mÛÏete vydlabat na Halloween, je i zdrojem
dÛleÏit˘ch vitamínÛ a v˘raznû prospívá na‰emu organismu. K ãemu
v‰emu je tato tykvovitá zelenina dobrá?
D˘ni tvoﬁí z vût‰í ãásti voda a dále pak vláknina. Ta je úÏasná
v tom, Ïe pomáhá trávení. Kromû toho v této zeleninû najdeme
i ﬁadu pro na‰e tûlo dÛleÏit˘ch vitamínÛ. Obsahuje zejména vitamín
B1, B2 a C. Také jsou v ní i minerály, jako jsou hoﬁãík, draslík ãi Ïe-

lezo. Skvûlá je i pro lidi, kteﬁí mají problém napﬁíklad s ledvinami. Pomáhá je totiÏ proplachovat. D˘nû obsahuje ﬁadu bílkovin a zejména
omlazující kyselinu nukleovou. Látky v ní obsaÏené obecnû klidní
nervy, pomáhají lidem s kardiovaskulárními problémy, prospívají
správnému fungování slinivky. Pomáhá také revmatismu, cukrovce
a dnû a celkovû posiluje ná‰ imunitní systém. Dal‰ím plusem je Ïe
d˘nû pomáhá odbourávat tuky. Tohle je celkem známá vûc. V d˘ni
totiÏ najdeme enzym, kter˘ v na‰em organizmu pomáhá ‰tûpit tuky
(lipolytick˘ enzym).
Redakce
HÁJSK¯ KOHOUT
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Takto znûla upoutávka k dal‰í kulturnû-spoleãenské akci, která se konala - nekonala:

HALLOWEEN 2020
aneb co v této zvlá‰tní dobû smíme a co nesmíme?
NESMÍME: poﬁádat Ïádné spoleãné akce a scházet se ... ?
SMÍME: vyzdobit si svÛj byt/dÛm i jeho okolí, obléknout si kost˘m,
vyjít pﬁed dveﬁe, fotit i sdílet fotografie, mít chuÈ soutûÏit a bavit se
i „na dálku“ ... ??
TakÏe? Jdeme do toho! 7. 11. jsme se mûli sejít. Místo toho vyjdeme za dveﬁe a zúãastníme se dal‰í akce „on the road“. Obcí totiÏ
prosvi‰tí mezi 16.00-18.00 hodinou ìábelsky rámusící stra‰ideln˘ oﬁ
Divadla v Pytli. (Trasa: pokusíme se, aby nevynechal Ïádnou uliãku!)
A MY V·ICHNI? Bavme se aspoÀ takto, ukaÏme podzimu, smutné
náladû i viru, Ïe dobrá nálada a úsmûv poﬁád je‰tû nezmizely z na‰eho Ïivota.
No a jak jinak, zase SOUTùÎ, zase na FB, zase o hezké ceny. Budeme fotit my, mÛÏete fotit vy a hlasovat jen ten, kdo sleduje stránky obce.
A tak navzdory okolnostem jsme se v tento STRA·IDELN¯ sobotní PODVEâER nechtûli úplnû jako v ostatní podzimní (koronavirovou uzávûrou poznamenané) dny úplnû ukr˘t za dveﬁmi sv˘ch pﬁíbytkÛ... Hledali jsme zpÛsob, jak vás alespoÀ tro‰ku potû‰it a pobavit a vûﬁím, Ïe nakonec se to povedlo! Na‰í obcí opût profrãel
STROJ ãasu DIVADLA V PYTLI, snaÏil se pobavit pﬁihlíÏející (a napoãítal pr˘ neuvûﬁiteln˘ch 45 stanovi‰È) a povzbuzoval k vykouknutí ty, kteﬁí zÛstali doma.... Kdo chtûl, uÏil si to stejnû jako my, kdo nechtûl, o zábavu pﬁi‰el... Na‰e „obecní“ doprovodné vozidlo pﬁihlíÏe-

Vítûz
Halloweenu
2020
jící stra‰idla i vyzdobené
pﬁíbytky dokumentovalo
a dal‰í den opût vypukla
FB soutûÏ o ceny!
Bylo sice mlhavé a po‰mourné odpoledne, ale
bylo také hlavnû díky Stolaﬁovic partû i VÁM m˘tické,
pohádkové, zábavné i u
srdce hﬁející. PODùKOVÁNÍ
V·EM!
O nûkolik dní pozdûji jsme (drakem) odmûnili - jak jinak v‰echny dûti
v pﬁevleku a také v˘herce FB soutûÏe.
Vûﬁíme, Ïe mûli radost! UÏ teì se Tù·ÍME na pﬁí‰tí spoleãnou
obecní akci a vûﬁíme, Ïe jiÏ nebude pouze v on - line reÏimu!!!
Irena PIPI·KOVÁ
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SPOLEâENSKÁ RUBRIKA

Velká gratulace patﬁí
na‰im spoluobãanÛm,
kteﬁí v leto‰ním roce jiÏ oslavili nebo je‰tû oslaví v˘znamné
kulaté nebo pÛlkulaté v˘roãí:

âERVENEC:
Lubomír Vojáãek
Jana Voharová
ZdeÀka Kytková
Jitka Záleská
Libor ·imánek
Marie Pﬁikrylová
Jiﬁina Mejtská

Miroslava Lanûová
Juraj Benãík

SRPEN:
Jiﬁí Hudák
Vlasta Paﬁezová
Miroslav Lewkowicz
Milan StaÀo
Jaroslava Nikoluk
Kvûtu‰e ·kopková
Jiﬁí Kocánek

LISTOPAD:
Mikulá‰ Chládek
Miloslav Jirava
Eva Kornová
Josef ·ejbl
Miloslav Linhart

¤ÍJEN:
Milo‰ Moravec
Jiﬁí Vlnas
Rudolf Buﬁt
Miroslav Verner

PROSINEC:
Ivana ·lechtová
Alenka Kadeﬁábková
Petr RÛÏiãka
Vladimír ·indler

ZÁ¤Í:
Miroslav Matou‰ek
Jan Havlátko
Jana Kadeﬁábková

Kromû uveden˘ch oslavencÛ patﬁí veliká GRATULACE paní Marii
Miãkové k 98. narozeninám a paní Alence Mráãkové k 96. narozeninám.
Obû oslavenkynû jsou velmi vitální a svûÏí, a tak se opravdu moc tû‰ím, Ïe
poprvé uspoﬁádáme oslavy narozenin st˘ch. Tentokrát jsme jim blahopﬁáli
kvÛli koronavirov˘m vládním opatﬁením opravdu jen mezi dveﬁmi, abychom
je nijak neohrozili. Pﬁesto bylo vidût, Ïe mají z na‰í náv‰tûvy velikou radost.
Je‰tû jednou hodnû zdraví a ‰tûstí!
Irena PIPI·KOVÁ

VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ
I v leto‰ním roce máme v obci nûkolik novû narozen˘ch obãánkÛ,
jejichÏ rodiãe si pﬁejí slavnostní pﬁivítání mezi obãany obce. Slavnostní akt jsme z jarních mûsícÛ odloÏili na mûsíce podzimní. BohuÏel ani v odloÏeném ãase nebylo moÏné akci, vzhledem k vládou pﬁijat˘m epidemiologick˘m opatﬁením, uskuteãnit. Vûﬁíme, Ïe s jarem
roku pﬁí‰tího se Ïivot vrátí k normálu a budeme moci slavnostní vítání uskuteãnit dﬁíve, neÏ se z nemluvÀat stanou ‰koláci... Dûkujeme za pochopení.
Irena PIPI·KOVÁ
■ V mûsíci srpnu oslavil své v˘znamné Ïivotní jubileum ná‰ tatínek a dûdeãek pan MIROSLAV LEWKOWICZ.
Touto cestou bychom mu chtûli je‰tû
jednou popﬁát hodnû ‰tûstí, pevné zdraví a spoustu radosti ze Ïivota. Pﬁání je
od celé rodiny. ZároveÀ bychom chtûli
podûkovat paní starostce za zaslané
blahopﬁání k tatínkovu jubileu.

Do dal‰ích let jí pﬁejeme mnoho ‰tûstí,
zdraví a svûÏesti.

Dne 12.8.2010 tomu bylo 10 let
co nás na vÏdy opustil ná‰
milovan˘ Josef Kohlschütter.

Betlémské svûtlo
Betlémské svûtlo se k nám poprvé dostalo aÏ po pádu ãtyﬁicetileté
komunistické vlády, a to díky exilov˘m skautÛm z Rakouska. V prosinci 1989 ho spolu s tûmi ãesk˘mi,
kteﬁí se koneãnû doãkali svobody,
pﬁinesli aÏ pod sochu sv. Václava
v Praze.
Svût˘lko si v místû narození JeÏí‰e Krista - v Betlémû, pﬁebírá kaÏd˘
rok kluk nebo dívka, kter˘m se ﬁíká
„Dítû svûtla“. Cestu z Betléma do
Rakouska, kde tato novodobá tradice vznikla, absolvuje vánoãní plamínek letecky ve speciálním bezpeãnostním obalu, zde se pak
bûhem slavnostní ekumenické bohosluÏby pﬁedává skautÛm z jednotliv˘ch evropsk˘ch zemí. Do âR pﬁivezou svûtlo skauti z âesk˘ch
Budûjovic a z Plznû a vánoãní plamínek se díky skautsk˘m dobrovolníkÛm roz‰íﬁí po celé republice.
Betlémské svûtlo k nám doputuje letos 24. 12. - v 10.00 hodin
a vyzvednout si jej mÛÏete jako obvykle mezi 10.30-11.30 hodin
v KNIHOVNù.
Irena PIPI·KOVÁ
HÁJSK¯ KOHOUT
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Pﬁipomenutí nûkolika sváteãních dnÛ
V období mezi vydáním dvou
ãísel na‰eho ãasopisu jsme zaznamenali nûkolik sváteãních
dnÛ. Jejich pﬁipomenutí odpovídalo nastolen˘m pravidlÛm a bylo
vÏdy bez vût‰í úãasti, doprovázené pouze vyvû‰ením vlajky a poloÏením kvûtiny.
Dne 28. 10. 1918 se âeskoslovensko stalo samostatn˘m státem a pﬁestalo b˘t souãástí Rakouska-Uherska. Leto‰ní 102.
v˘roãí bylo moÏné oslavit je‰tû
sledováním on-line pﬁedstavení
Divadla V Pytli Petra Stolaﬁe:
PRÒLET DùJINAMI âESKÉ
KOTLINY
Den 11. 11. v kalendáﬁi zapsan˘ jako Den váleãn˘ch veteránÛ
jsme uctili poloÏením kvûtiny a tichou vzpomínkou.
Dne 17. 11. v 17.11 hod. se
cel˘m âeskem rozeznûla Modlitba pro Martu a rozsvítily v˘znamné budovy v barvách ãeské trikolory. Ikonická píseÀ, která se
stala symbolem sametové revoluce, zaznûla v podání Anety
Langerové z balkonu Národního
divadla (pﬁená‰eno vût‰inou radiov˘ch i hlavních televizních stanic). V ten stejn˘ okamÏik se rozhoﬁelo symbolické srdce u budovy na‰eho obecního úﬁadu.
Irena PIPI·KOVÁ

Advent jinak...
Oseck˘ vánoãní strom, kter˘ nám darovaly Lesy âR, byl rozsvícen v sobotu 28. 11.
2020 u pivovaru v areálu klá‰tera a je
moÏné se na nûj pﬁijít kdykoli v dobû adventu podívat. Svítit bude dennû po setmûní.
Pﬁístup do areálu klá‰terního nádvoﬁí je
vázán na otevírací dobu ITC Osek (branka
z hlavní silnice) a restaurace pivovaru Ossegg (brána z ulice DolnonádraÏní).
JiÏ mnoho let se v prostorách galerie Informaãního turistického centra Osek koná
kaÏdoroãnû v pﬁedvánoãním ãase oblíbená
akce s názvem Vánoãní tradice. V této
dobû se lidé úãastní také vánoãních trhÛ
a koncertÛ. Leto‰ní advent tûmto tradiãním
akcím nepﬁeje. Právû proto jsme se rozhodli trochu vánoãní atmosféry a nálady
pﬁinést do va‰ich domovÛ prostﬁednictvím
Vánoãních novin, které jsme vytvoﬁili a vydali na zaãátku adventu. Na‰e Vánoãní noviny jsou vzpomínkou na minulé osecké
Vánoãní tradice i inspirací pro leto‰ní domácí tradice. Poodhalme tajemství nûkter˘ch zvykÛ a nûkteré zkusme se sv˘mi rodinami a pﬁáteli i oÏivit, aÈ mají svátky stále
své kouzlo.
V prostoru pﬁed ITC Osek si mÛÏete
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i letos prohlédnout nazdobené stromky.
Jedná se o práce dûtí ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení. Tuto akci jiÏ tradiãnû poﬁádá M· Hornická, dále vystavují dûti z M· Hrdlovská,
Z· Osek, ‰kolní druÏiny, DDM Osek a M·
Háj.
Zda bude moÏné je‰tû letos uspoﬁádat
alespoÀ nûjakou akci zatím není jasné. Na
pﬁípravách pracujeme a kdyÏ to pÛjde, realizujeme alespoÀ adventní koncert ãi tradiãní
oslavu Silvestra ve Spoleãenském centru
Osek. O konan˘ch akcích ve mûstû a podrobnostech k nim vás budeme informovat
na na‰ich facebookov˘ch stránkách
www.facebook.com/itcosek, dále také v kalendáﬁi akcí na www.osek.cz, prostﬁednictvím mûstského rozhlasu i aplikace Mobilní
rozhlas, do které se mÛÏete zdarma pﬁihlásit na www.mestoosek.mobilnirozhlas.cz a dostávat
tak aktuální informace o dûní ve
mûstû.
Na‰e poboãka Zásilkovny ve
spoleãenském centru (Hrdlovská
662) je pro vás stále otevﬁena
kaÏd˘ v‰ední den vÏdy 10.00 aÏ
17.30 hod. Posledním otevíracím
dnem pﬁed koncem roku je úter˘
22.12.2020. Své dal‰í zásilky si
pak mÛÏete vyzvedávat aÏ od no-

vého roku a to pﬁesnû od pondûlí 4.1. 2021.
Stejnou otevírací dobu má opût i spoleãenské centrum.
Informaãní turistické centrum Osek je
v návaznosti na uvolÀování vládních naﬁízení znovu otevﬁeno pro veﬁejnost. BûÏná otevírací doba je: úter˘ - sobota vÏdy 9:0012.00 hod., 12.30-16.00 hod.
Provoz ITC Osek bude pro veﬁejnost uzavﬁen od 22. 12. 2020 do 18. 1. 2021.
Za cel˘ t˘m Kulturního centra Osek vám
pﬁeji krásné adventní období, aÈ jej mÛÏete
v radosti, klidu a pohodû uÏívat se sv˘mi
blízk˘mi a aÈ jste zdraví a ‰Èastní. A v‰e nejlep‰í do nového roku!
Kateﬁina Ferlesová,
vedoucí Kulturního centra Osek

Dûti se v mateﬁské ‰kole nikdy nenudí
PODZIM VCHÁZÍ DO DVE¤Í
ÎLOUTNE LISTÍ, DEN SE KRÁTÍ
NIKDO ANI NEVù¤Í,
ÎE UÎ KRÁSNÉ LÉTO KONâÍ
PODZIM VCHÁZÍ DO DVE¤Í
1. ZÁ¤Í - v Ïivotû mal˘ch dûtí (‰koláãkÛ) je to velmi dÛleÏité
datum, hlavnû pro nové dûti, které do ‰kolky nastupují. Musí se na
chvíli rozlouãit s rodiãi, prozkoumávat nové vûci a poznávat nové kamarády. Pro pﬁed‰koláky zaãíná dÛleÏitá pﬁíprava na ‰kolu.
Na‰e ‰kolka je dûtmi zaplnûna do posledního místeãka. V‰echny
znaãky na‰ly své kamarády.
Po prázdninách jsme se tû‰ili, Ïe se v‰ichni opût uvidíme. Leto‰ní prázdniny byly úplnû jiné neÏ v‰echny pﬁedcházející. A jak to
v‰echno vlastnû bylo?
Na jaﬁe jsme museli na ãas zavﬁít ‰kolku kvÛli koronavirové pandemii. Koncem kvûtna jsme opût otevﬁeli, ale ãekal nás, stejnû jako
ostatní ‰kolky, upraven˘ provoz. V‰echny velké akce, které jsme
mûli pro dûti pﬁipravené a nachystané, jsme byli nuceni zru‰it.
Ale jednu jsme si vzít nenechali...SLAVNOSTNÍ ROZLOUâENÍ
S P¤ED·KOLÁKY. Rozlouãení probûhlo v ãervnu. Pro rodiãe pﬁed‰koláãkÛ bylo smutné, Ïe se nemohli zúãastnit, vzhledem k preventivním opatﬁením. Budoucí prvÀáãci byli slavnostnû obleãeni, o‰erpováni a pasováni na ‰koláky. Nechybûl mal˘ dáreãek a pﬁípitek na
úspûchy ve ‰kole. Po této slavnostní chvíli, kdy kápla nejedna slziãka dojetí, nastal bublinkov˘ rej. Dûti promûnily na‰i ‰kolní zahradu
v bublinkov˘ ráj. Toto dopoledne bylo krásné, slavnostní a v‰ichni,
jak dûti, tak dospûlí jsme si ho spoleãnû uÏili.
A to uÏ se blíÏilo léto a s ním prázdniny. Pro na‰i ‰kolku dal‰í uzavﬁení na celé dva mûsíce. Tentokrát ne kvÛli pandemii, ale ‰kolku ãekala velmi rozsáhlá rekonstrukce zastaralé elektroinstalace a kompletní oprava stﬁechy. Musela se vyﬁe‰it ﬁada problémÛ a nejdÛleÏitûj‰í bylo zaji‰tûní péãe pro dûti pracujících rodiãÛ. V dobû, kdy
v‰echny ‰kolky ﬁe‰ily omezen˘ provoz, bylo témûﬁ nemoÏné tyto
dûti nûkde umístit. Proto patﬁí velk˘ dík vedení mûsta Duchcov,
a pﬁedev‰ím paní ﬁeditelce Zlatu‰i Dandové z Mateﬁské ‰koly Velká
okruÏní Duchcov, která byla ochotná nás pﬁijmout pod „svá kﬁídla“
a v ãervenci nám pronajala jednu tﬁídu, kam jsme se s dûtmi v ãervenci pﬁestûhovali.
V této dobû se jiÏ v na‰í ‰kolce rozjely práce naplno. Pracovalo se
postupnû, nejdﬁíve tﬁídy, loÏnice, a potom jídelny, chodby, tûlocviãna.

Letní promítání

Po jarním „zmrazení“
ve‰kerého sportovního
a kulturního Ïivota,
které s sebou pﬁineslo i
zru‰ení tradiãních HÁJSK¯CH SLAVNOSTÍ a
dal‰ích plánovan˘ch
akcí, nastal ãas nûkolikat˘denního rozvolnûní
vládou pﬁijat˘ch opatﬁení.
Mûli jsme radost, Ïe
se v‰e v dobré obrátilo
a naplánovali stejnû
jako vloni veãerní
LETNÍ PROMÍTÁNÍ u
Sokolovny.
Tû‰ili jsme se na komedie: PO âEM MUÎI
TOUÎÍ, P¤ES PRSTY
a BOBULE 3. V poﬁadí
tﬁetí komedii v‰ak pﬁekazil vítr a slejvák.
Nedá se nic dûlat, tak
zase pﬁí‰tû!
Kulturní komise

Bylo nám smutno z toho, jak se na‰e útulná a krásná ‰kolka mûní
ve staveni‰tû. Budova se naráz promûnila ve velké mraveni‰tû elektrikáﬁÛ, pokr˘vaãÛ, následnû i malíﬁÛ a podlaháﬁÛ.
V‰ichni jsme se snaÏili, aby první ‰kolní den bylo v‰echno nachystané, pﬁipravené a nazdobené. POVEDLO SE!
Doufáme, Ïe se zde budou dobﬁe cítit nejen dûti, ale i jejich rodiãe a my zamûstnanci.
Kolektiv mateﬁské ‰koly

KNIÎNÍ TIP
HEATHER MORISOVÁ: CILâINA CESTA
Pokraãování bestselleru Tatér z Osvûtimi nyní z pohledu nejv˘raznûj‰í vedlej‰í postavy.
Cilce je pouh˘ch ‰estnáct let, kdyÏ ji v roce 1942 odvezou do koncentraãního tábora Osvûtim-Bﬁezinka. Její
krása pﬁitahuje nechtûnou pozornost stráÏí. Cilka ale
udûlá dojem na místní lékaﬁku, nauãí se nové dovednosti a zaãne se starat o nemocné v táboﬁe. KaÏd˘ den ãelí
smrti a hrÛze...ale kdyÏ Cilka o‰etﬁuje muÏe jménem
Ivan, zjistí, Ïe navzdory v‰emu, co se jí stalo, má v srdci
stále místo pro lásku.
„Cilka byla ten nejstateãnûj‰í ãlovûk, jakého jsem kdy
znal“ Lale Sokolov, Tatér z Osvûtimi
Pﬁevzato z www.kosmas.cz
Tyto a nûkolik dal‰ích nov˘ch knih stejného tématu na
vás ãekají v na‰í knihovnû. Mezi novû zakoupen˘mi
svazky najdete také „severské“ detektivky, dûtské pohádky i ãtenáﬁsky úspû‰né knihy pﬁedních ãesk˘ch spisovatelÛ. Tak neváhejte a pﬁijìte sebe i svoji knihovnici
potû‰it.
Jaroslava Hudková
HÁJSK¯ KOHOUT
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Turistick˘ oddíl Má≈a informuje
Mil˘ ãtenáﬁi, v dobû dovolen˘ch jsme si udûlali ãas i na malé v˘letíky. Moc jich
nebylo, ale pﬁece jenom jsme se domluvili aspoÀ na pár.
Jako první jsme vyrazili vláãkem na Moldavu a odtud smûr Osek. Po pﬁíjezdu
na Moldavu jsme se vydali sviÏn˘m tempem smûr Stropník. Vyrazili jsme se
sluncem nad hlavou, ale ãern˘mi mraky pﬁed námi. Takov˘ dé‰È jsme je‰tû nezaÏili, ale do
cíle jsme i pﬁes nepﬁíznivé poãasí dorazili. Celkem 15 km
Úãastníci: Moldavãuk, ·ustrová, Kuãerová Kvûta a manÏelé Kuãerovi
Dal‰í na seznamu byl cyklov˘let... plán cesty znûl: „Pojedeme lodí smûr Velké Îernoseky
a odtud na kole zpût do Ústí.“ A tak se vyrazilo. Ráno jsme si dali sraz v Duchcovû na nádraÏí a odtud jsme se vydali vlakem do Ústí n/L. Po pﬁíjezdu jsme jiÏ vidûli loì, která odtud
vyráÏí smûr Litomûﬁice. My jsme si vybrali V. Îernoseky a je‰tû k tomu krásné poãasí. Nûkteﬁí tuto cyklostezku znají pro nûkteré z nás to byla první jízda. Celkem 35 km.
Úãastníci: Trojková, ·ustrová, Kornová a manÏelé Kuãerovi
Pﬁedposlední v˘let Moldava - Hrob - Osek,
·lo se z Moldavy na Nové Mûsto a odtud pﬁes sjezdovku do Hrobu a do Oseka.
Úãastníci: ·ustrová, Kuãerová K., Kornová a manÏelé Kuãerovi
Poslední v˘let, kter˘ ná‰ oddíl zakonãil tuhle sezónu byly Jetﬁichovice. BohuÏel situace,
která nastala nám nepﬁála k dal‰ím aktivitám.
Úãastníci: Kuãerová Kvûta, Lauková, manÏelé Moldavãukovi
Za turisty Má≈a, Trojková Andrea
KRÁSNÉ PROÎITÍ VÁNOâNÍCH
SVÁTKÒ, HODNù ·TùSTÍ A
ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE
P¤EJÍ TURISTÉ Má≈a

Spoleãn˘ v˘‰lap se neuskuteãnil
Na jaﬁe jsme jako kaÏdoroãnû ke spoleãnému v˘‰lapu pozvali turistickou skupinu z partnerského mûsta Kreischy. Vzhledem k uzavﬁení hranic v‰ak zÛstalo pouze u plánÛ. V létû se „koronavirová“ situace zlep‰ila, a tak jsme se tû‰ili, Ïe si to na podzim vynahradíme.
Vyrazit jsme mûli v sobotu 19. záﬁí a pﬁekvapením programu mûla
prohlídka zámku WEESENSTEIN. JiÏ samotné pﬁípravy v˘letu za
hranice se pod hrozbou rychlého nástupu dal‰í vlny nákazy vymykaly obvyklé situaci. Z nûmecké strany jsme obdrÏeli pokyn o nutnosti pouÏití rou‰ek a dodrÏování pﬁedem oznámen˘ch hygienick˘ch
opatﬁení. Byli jsme upozornûni na délku a nároãnost naplánované
turistické trasy a slíbili, Ïe upozorníme na‰e ménû zdatné úãastníky.
Poslední dny pﬁed odjezdem se hor‰ila situace i v na‰í obci a okolí,
a tak byl nakonec na doporuãení odjezd za hranice zru‰en. Co
dodat? Vûﬁíme, Ïe pﬁí‰tí setkání vyjde. Náv‰tûva zámku bude dobrou motivací.
Irena PIPI·KOVÁ
Zámek Weesenstein b˘val nevelk˘m obrann˘m hrádkem, kter˘
se po ãetn˘ch pﬁestavbách promûnil na nádhern˘ zámek na mohutné hradbû. SvÛj stﬁedovûk˘ charakter si nese dodnes.
Více neÏ 800 let trvalo ve‰keré stavûní, bourání, nahrazování a
pﬁestavování, abychom mohli i dnes obdivovat impozantní stavbu,
která si v sobû uchovala mnoÏství stavebních slohÛ od gotiky aÏ po
klasicizmus. Jste-li milovníky historick˘ch objektÛ, mÛÏete zde b˘t
tak trochu zaskoãeni a pﬁekvapeni. Stáje pro konû se totiÏ nachází
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v pátém patﬁe, pod nimi jsou sklepní prostory, je‰tû níÏe pod nimi se
nachází pánské pokoje. Slavnostní sál je naproti tomu na pÛdû. Jak
je to moÏné? Vysvûtlení je prosté. Stavba se rozrÛstala totiÏ smûrem odshora dolÛ. Díky tomu je její nejstar‰í objekt - vûÏ, tvoﬁící jeho
jádro, pût pater nad klasicistní zimní zahradou, která byla pﬁistavûna o nûkolik staletí pozdûji. Nebuìte, proto zaskoãeni, kdyÏ smûr
va‰í prohlídky povede sice nahoru, leã do sklepení hradu.
Objekt je dÛmyslnû propojen se skálou. Ta slouÏí jako pevn˘ základ, jejíÏ kámen byl opracován tak, aby vytváﬁel schody, ale i podlahy ãi stûny místností. Na náv‰tûvníky zde ãeká stálá expozice,
která je provází cestou po saské minulosti, ov‰em také v obráceném
poﬁadí...
ãerpáno z http://moritzburg.cz/zamek-weesenstein/
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K dispozici
i mobilní aplikace

E-mail:

Datum narození:

Pohlaví:

*povinná informace

Zvolte skupiny informací:
Informace z úﬁadu

Kulturní a sportovní akce
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