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ZPRAVODAJ PRO OBEC HÁJ U DUCHCOVA A DOMASLAVICE
17. ROâNÍK

•

II. âTVRTLETÍ

2021

Slovo starostky obce
MILÍ HÁJ·TÍ,
vítám vás pﬁi ãtení dal‰ího vydání na‰eho
ãtvrtletníku. S radostí konstatuji, Ïe se Ïivot
postupnû vrací do podoby, na jakou jsme byli
zvyklí pﬁed nástupem pandemie. I my jako
„obecní servisní organizace“ pro na‰e obãany jsme rádi, Ïe se opût naplno rozbûhne
sportovní, kulturní i spoleãensk˘ Ïivot. Îe se
pﬁíleÏitostnû uvidíme na nûjakém spoleãném
kulturním setkání nebo tﬁeba pﬁi promítání, ãi
v novû zrekonstruované restauraci.
To, co se v posledních mûsících v na‰í obci událo nebudu nijak
zvlá‰È komentovat, tomu jsem se vûnovala v jednotliv˘ch pﬁíspûvcích uvnitﬁ tiskoviny. A co plánujeme dal‰ího? Mohu jen konstatovat,

NOVINKA:
PLACENÍ KARTOU
ÚHRADY POPLATKÒ LZE OD
1. 7. 2021 PROVÁDùT I PLATEBNÍ
KARTOU
V obci je stanoven místní poplatek za
provoz sytému shromaÏìování, sbûru,
pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ. KaÏd˘
obãan, kter˘ je hlá‰en˘ k pobytu v obci
a vlastník rekreaãního objektu v obci je
povinen uhradit poplatek ve v˘‰i 400,Kã/dospûlá
osoba/kalendáﬁní
rok
a 250/dítû do 18 let-vãetnû/kalendáﬁní
rok. Splatnost poplatku je vÏdy do
31. ﬁíjna kalendáﬁního roku. UpozorÀujeme obãany, Ïe poplatek lze uhradit
v hotovosti v kanceláﬁi obecního úﬁadu
v úﬁedních hodinách pondûlí, stﬁeda
8:00 - 12:00 hod. a 13:00 -17:00 hodin,
platební kartou nebo 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 platí pro platbu místního poplatku ze psÛ, kter˘ je splatn˘ do
30.ãervna kalendáﬁního roku. Poplatek
ze psÛ je 150,-Kã. Poplatek ze psÛ,
jehoÏ drÏitelem je poÏivatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého dÛchodu, kter˘ je jeho jedin˘m zdrojem pﬁíjmu, anebo poÏivatel sirotãího
dÛchodu 100,- Kã.

•

V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA
Ïe nás ãeká pracovnû pûknû horké léto. Vzhledem k úspû‰nosti pﬁi
získávání dotací budeme v nadcházejících mûsících budovat nové
multifunkãní hﬁi‰tû, zahájíme rekonstrukci veﬁejného prostranství v
okolí Sokolovny tak, aby nám vzniklo chybûjící pomyslné centrum
obce, zrekonstruujeme dvû bytové jednotky a zaãneme budovat
nové zázemí pro sportovce. Rozhodnû to není málo. Kromû toho
musíme zavést nov˘ systém odpadového hospodáﬁství, vûnovat se
práci s dluÏníky, a hlavnû pﬁipravit pár dal‰ích projektÛ, protoÏe lze
oãekávat, Ïe finanãní pﬁíjmy obcí budou v nadcházejících letech
spí‰e stagnovat a hlavní moÏností, jak obec nûkam posunout, bude
usilovat o získání dal‰ích dotací.
Pﬁeji mému kolektivu, vám i sobû, abychom také stihli zaslouÏenou odpoãinkovou dovolenou, abychom si v pohodû i zdraví uÏili
léto a koneãnû se bez rou‰ek mohli usmát jeden na druhého.
IRENA PIPI·KOVÁ
A jak jinak, jeden citát na závûr:
„UÏívej si v Ïivotû mal˘ch vûcí, jednoho dne se ohlédne‰ a zjistí‰, Ïe byly velké.“
Kurt Vonnegut

Veﬁejné osvûtlení - III. etapa
(Kubátova ul. od kﬁiÏovatky s Ml˘nskou ulicí po kﬁiÏovatku se Závodní ulicí)
V uplynul˘ch t˘dnech byla dokonãena investiãní akce âEZu (ukládání kabelu do
zemû a odstranûní pÛvodního vedení vã.
sloupÛ). Veﬁejné osvûtlení upevnûné na star˘ch betonov˘ch sloupech bylo i v této ãásti
obce nahrazeno osvûtlením nov˘m. Realizaãní firmy INELSEV s.r.o. i NEXAN s.r.o.
provádûly práce tak, aby témûﬁ neomezily

majitele pﬁilehl˘ch nemovitostí a obãany vyuÏívající chodník. A pohled do Kubátovy
ulice, kterou jiÏ nekﬁiÏují nevzhledná kabelová vedení, je v˘raznû hezãí. ·koda jen, Ïe
v nejbliÏ‰í dobû âEZ neplánuje odstranit
nadzemní vedení i v posledním úseku této
ulice. (Vedení je údajnû v˘raznû mlad‰í
a v dobrém stavu.)
I.P.
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Dobr˘ den váÏení pﬁátele
KdyÏ se ﬁekne ZIMA, kaÏd˘ si pﬁedstavíme nûco jiného. Jeden mÛj kamarád je otuÏilec a chodí se s úsmûvem koupat do rybníka celou zimu. Jeho Ïena stojí na bﬁehu,
v kabátu a kulichu a jak se hezky ãesky ﬁíká
- klepe kosu. Dal‰í znám˘ zas chodí v kraÈasech aÏ do chvíle, neÏ napadne sníh. No
a pak jsou ti na druhé stranû - zmrzlíci, zimomﬁivci, teplomilci. Já, kdyÏ se chci dobﬁe
vyspat, celoroãnû ruãnû pletené domácí ponoÏky, pro‰ívanou deku, od jara do podzimu
je‰tû pﬁes to jednu deku. Snad jen v létû,
kdyÏ uÏ jsou taková parna, Ïe ostatní zbytek
národa umírá na horko, mnû je dobﬁe, ﬁeknûme tak akorát.
Ov‰em kdyÏ se ﬁekne ZIMA 2020-21, urãitû si v dal‰ích 20ti letech v‰ichni vzpomenou, Ïe byla úplnû nemoÏnû dlouhá a nepﬁíjemná. Myslím, Ïe zima zaãala v pÛlce záﬁí
a vydrÏela do konce kvûtna. Topná sezóna
pro mne skonãila fakt aÏ 30. kvûtna. Podle
mne - taková zima tu nebyla uÏ 30 let. Dlouhá, mnoÏství snûhu jako kdyby to ze shora
sypali na âesko jako náhradu za to, Ïe sníh
tu poﬁádnû leta ani nebyl, vítr, zachmuﬁeno,
mraky. Fuj.
Asi to dûlalo dobﬁe pﬁírodû, moÏná vymrzlo co vymrznout mûlo, doplnily se po letech
sucha zásoby spodní vody. Urãitû jsou spo-

kojeni lesáci a vodohospodáﬁi, moÏná i majitelé luk a polí. Tro‰ku litovali lyÏaﬁi, Ïe kdyÏ
uÏ byl jednou sníh i tam, kde ho znají jen ze
star˘ch fotek, si zas moc neuÏili svého koníãka kvÛli zákazÛm, ale to je jiná kapitola,
co se dá dûlat.
V kaÏdém pﬁípadû - hupli jsme uÏ teì koneãnû do letního období a snad na nás bude
poãasí hodné a vynahradí nám ten uplynul˘
studen˘ pÛlrok velkou dávkou sluníãka.
Pandemická situace snad také uÏ bude
v pohodû a pÛjde do ztracena, v coÏ jistû
doufáme úplnû v‰ichni.
Jestli patﬁíte k tûm, kteﬁí radûji letos za
hranice âeska nevyjedou, vûﬁte, ono se dá
uÏít si spoustu krásn˘ch v˘letÛ i v té na‰í
malé zemiãce. Mám ji hodnû projeÏdûnou
a kdybych mûla ﬁíct, kter˘ kraj je nejhezãí,
nemohla bych ukázat na jeden. V‰ude se dá
najít mnoho zajímavého. Jak v pﬁírodû, tak
co se t˘ãe historick˘ch památek, jsme zemí
hradÛ, zámkÛ, rozhleden, muzeí.
Hospod‰tí budou rádi, kdyÏ se na v˘letû
pﬁijdeme najíst k nim, místo no‰ení housky
se salámem v batÛÏku. Hoteliéﬁi nám budou
vdûãni, kdyÏ nûkde pﬁespíme. Hrady asi
budou mít otevﬁeno i v pondûlí, muzejníci
budou lákat na nové expozice. Tihle v‰ichni
potﬁebují tro‰ku podpoﬁit po té dlouhé dobû,

DEN VÍTùZSTVÍ

Vzpomínka a kvûtina poloÏená u pﬁíleÏitosti
76. v˘roãí ukonãení 2. svûtové války.

kdy nemohli fungovat. Tak pﬁátelé hurá do
terénu a je fuk, jestli na jih, v˘chod nebo
západ.
Pﬁátelé, moc vám v‰em pﬁeji, aby se léto
povedlo, v‰e dle va‰ich pﬁání. Aby bylo
teplo, krásné modré nebe, noci plné hvûzdiãek na ãistém nebi. Abychom mohli na dovolenou a uÏít si pracovního volna a dûti
prázdnin. Abychom se zotavili po útrapách
s karanténami, nemocemi, potíÏemi v zamûstnání. Pﬁeji úÏasné záÏitky na v˘letech,
dovolen˘ch, aÈ nás rozmazlují v hotelech
a kempech, aÈ nám podstrojují v restauracích. AÈ jsme v‰ichni plni elánu, zdraví
a dobré nálady.
Krásné léto pﬁeje Anna Streicherová

DORUâOVÁNÍ ZÁSILEK DO Z-BOXu
ZÁSILKOVNY - Box nainstalovan˘ u budovy Obecního úﬁadu je od 17. 5. funkãní!

INFORMAâNÍ TABULE - Pﬁi provádûní
stavby kanalizace do‰lo k po‰kození informaãní cedule na Lesní stezce. Stavbu provádûla firma Mamelom s.r.o., které nám po
ukonãení stavby umístila tabuli novou. Je
o dost hezãí, dûkujeme!
I.P.
2 / 2021
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Sokolovna je otevﬁená

PRO V·ECHNY, KTE¤Í SE
Tù·ILI, KONEâNù DOBRÁ
ZPRÁVA. JE OTEV¤ENO:
Obec Háj u Duchcova postupnû
„oÏivuje“ objekt SOKOLOVNY. Jako
první byla zrekonstruována restaurace, kde se tradiãnû scházeli nejen
místní na pivko, kuleãník, pokec
nebo tancovaãku. Udûlali jsme, co
jsme mohli (moÏná i víc), aby tomu
tak bylo i nadále... Zastupitelstvem
obce schválen˘m nájemcem prostor
je pan Rada.
Budu ráda, pokud se ukáÏe, Ïe to
byla pro na‰i hospÛdku ta nejlep‰í
volba! Pﬁeji jemu i obci hodnû spokojen˘ch hostÛ!
Irena Pipi‰ková

Restaurace v Sokolovnû
Opatﬁení pﬁijatá v souladu s koronavirovou
situací jsou pomalu
(a snad navÏdy) minulostí, a tak nastal ãas
zahájit provoz v na‰í
místní restauraci, která
na otevﬁení ãekala nûkolik mûsícÛ. Pﬁedání
klíãÛ nájemci, panu Radovi, bylo pouze symbolické a „pﬁestﬁiÏení pásky“ jen v „kruhu úﬁednickém“. Co naplat,
pﬁeci jen byla nûkterá omezení je‰tû v platnosti. Pﬁesto bylo milé
vypít první „restauraãní“ káviãku! Vûﬁím, Ïe i vy jste se na návrat
k normálnímu Ïivotu tû‰ili a stejnû jako my svou náv‰tûvou na‰i hospÛdku poctíte. Panu Radovi pﬁeji, aÈ to u nás funguje a nám, aÈ jsme
spokojen˘mi hosty.
I.P.

HÁJSK¯ KOHOUT
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Pﬁechod pro chodce, autobusov˘ záliv a místo pro pﬁecházení
Koneãnû hotovo. Stavba se nûkolik
t˘dnÛ vlekla kvÛli v˘padku v dodávkách
osvûtlovacích tûles a také kvÛli nûkter˘m
nutn˘m úpravám projektové dokumentace (majitel pﬁilehlé nemovitosti by se
sv˘m vozem na svÛj pozemek musel skoãit, místo napojení neexistovalo). V‰echny
nástrahy se podaﬁilo vyﬁe‰it a stavba je
dokonãena. Zb˘vá je‰tû najít vhodn˘
obecní pozemek pro pﬁesun velkoobjemov˘ch kontejnerÛ a zodpovûdût dotaz,
proã není chodník podél zdi domy pana
Valenty... Tento úsek nebyl souãástí stavby, pozemek není ve vlastnictví obce
a majitel (SUS) nemá zájem o jeho prodej.
I.P.

Nová stezka
V‰imli jsme si, Ïe mnozí z vás nezaznamenali, Ïe na‰í obcí vede krásná procházková trasa. Abychom vám ji pﬁiblíÏili, vyuÏili
jsme ji pro konání dvou leto‰ních kulturnûspoleãensk˘ch akcí: „âarodûjná stezka“
a soutûÏ „Po kohoutích stopách“. V pﬁedchozích ãíslech jsem dûkovala v‰em, kteﬁí ji
ve svém volném ãase a z vlastních zdrojÛ
pomohli vybudovat. Dal‰í dík patﬁí kulturní
komisi za v˘robu i rozmístûní cedulek a pracovníkÛm údrÏby za v˘robu odpoãinkov˘ch
laviãek.
I.P.
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(ne)PO¤ÁDEK v na‰í obci
- téma ze v‰ech stran rÛznû probírané a mnoh˘mi z na‰ich
obãanÛ naprosto odli‰nû hodnocené... Jako obvykle, co obãan
to názor. Proto tedy i názor mÛj.
Koneãnû skonãila rÛzná opatﬁení a Ïivot se i na tomto poli vrací
k normálu. Úﬁad práce nám umoÏnil pﬁijmout v posledních letech
vcelku neobvyklé mnoÏství pracovníkÛ VPP, a to ãtyﬁi. S jednou
z pﬁijat˘ch pracovnic jsme se sice rozlouãili, ale v˘bûr ostatních se
myslím povedl. V‰echny Ïeny o práci stály, takÏe v˘sledek je za nimi
vidût. Seká se, hrabe se, odváÏí.
Obec se novû zapojila do programu financovaného z evropsk˘ch
zdrojÛ a od ãervna ãetû VPP pomáhá s drobnûj‰ími pracemi, zejména s odplevelením chodníkÛ skupina klientÛ DSS. I oni se velmi
snaÏí.
Pracovníci na‰í údrÏby kromû toho sekají, odváÏejí vámi naplnûné vaky, oﬁezávají, postﬁikují, natírají, pokládají dlaÏbu, vyrábí laviãky a mnoho dal‰ího. Myslím, Ïe na to, v jak omezeném poãtu pracují, je jejich práce vidût.
Do úklidov˘ch aktivit se opût aktivnû zapojila i kulturní komise,
která nejen organizuje zapojení na‰í obce do akcí typu „Ukliìme
âesko“, ale vÏdy se tûchto akcí i aktivnû úãastní, stejnû jako vytipovává místa, která nám pﬁi starosti o poﬁádek v obci unikla.
KdyÏ na jedné stranû vidím úsilí v‰ech v˘‰e jmenovan˘ch, aby
obec hezky vypadala, musím konstatovat, Ïe na druhé stranû mû
velmi mrzí, kdyÏ si nûkteﬁí z nás neváÏí penûz a práce druh˘ch. PﬁíkladÛ hned nûkolik: Den po úklidovém dni (pﬁi kterém byly odvezena dvû nákladní auta posbíran˘ch odpadkÛ) se na uklizeném místû
objeví toto: (viz obrázek. 1).
Jako absolutní ignoranství vnímám také skuteãnost, Ïe do kontejneru na objemn˘ objem kdosi naláduje to, co tam nepatﬁí (nevidí
upozornûní na cedulce na ãelní stranû) a je mu jedno, Ïe obec tak
za likvidaci zaplatí nesrovnatelnû vy‰‰í cenu. Nemluvû o tom, Ïe
není urãen pro likvidaci odpadu podnikatelÛ. Vím, nûkteﬁí spoléhají
na to, Ïe není kontrolován kamerov˘ záznam. BohuÏel s narÛstající
cenou za odpad bude tﬁeba nûkteré zvyklosti zmûnit. Z kontejneru
na plasty pracovníci obce vybírají suÈ, pﬁiloÏená fotografie dokumentuje, co zbylo po sbûru nebezpeãného odpadu, pﬁestoÏe kaÏdá
domácnost obdrÏela pﬁedem letáãek, co svozová firma odveze.
Vrcholn˘m ãíslem likvidace odpadu je tento zpÛsob: (viz obrázek. 2).

1
2

CO ¤ÍCI ZÁVùREM? Myslím, Ïe si staãí uvûdomit, Ïe tolik kritizovan˘ nepoﬁádek nepﬁistál z nebe. Prostû jen nûkteﬁí z nás se rozhlédli a kdyÏ se nikdo nedíval, tak... Pﬁeji si, abychom podobn˘ch jedincÛ mûli mezi sebou stále ménû! Dûkuji také v‰em, kteﬁí se i nad
rámec sv˘ch povinností pﬁiãinili o to, Ïe je ná‰ Háj poﬁád hezãí...
Staãí se jen projít nebo projet a lze s potû‰ením konstatovat, Ïe se
spousta z nás stará tﬁeba i o obecní „kousek“ pﬁed sv˘m domem,
místo aby hartusili, Ïe jej obec nestíhá upravit.
I.P.
HÁJSK¯ KOHOUT
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KniÏní tipy:
Alena Morn‰tajnová: Listopád
Ptali jste se nûkdy sami sebe, jak˘ by byl vá‰
Ïivot, kdyby v listopadu 1989 dopadlo v‰echno
jinak? Jaké by byly na‰e osudy, kdyby komunismus neskonãil a my zÛstali za Ïeleznou oponou oddûlující nás od svûta i jeden od druhého?
Jedna z nejúspû‰nûj‰ích ãesk˘ch spisovatelek
Alena Morn‰tajnová opût pﬁekvapuje. Její nov˘
román je dramatick˘m pﬁíbûhem obyãejné rodiny, kterou velké dûjiny jedné listopadové noci
rozdûlí a postaví proti sobû. Sledujeme pﬁíbûh
Marie Hajné, která je kvÛli úãasti na demonstracích zatãena a odsouzena ke dvaceti letÛm
vûzení. Ví, Ïe uÏ nejspí‰ nikdy neuvidí vyrÛstat své dûti, a pﬁi Ïivotû
ji udrÏují jen dopisy. A taky nadûje, Ïe se nakonec pﬁece jen shledají.
Vedle toho se odvíjí pﬁíbûh dívenky Magdaleny, která je odebrána
rodiãÛm a umístûna do „ozdravovny“, v níÏ se vychovávají nové komunistické kádry. Jejich osudy se jednoho dne protnou, ale zcela
jinak, neÏ si obû pﬁedstavovaly a pﬁály.

Robert Bryndza: Mlha nad Shadow Sands
Kate Marshallová a její asistent Tristan Harper vy‰etﬁují dal‰í zapeklit˘ pﬁípad. Jak
spolu souvisí zmizení mlad˘ch lidí a oblast
Shadow Sands? A jakou roli hraje hustá
anglická mlha?
Pﬁi potápûní ve vodní nádrÏi Shadow
Sands objeví Kate Marshallová mrtvé tûlo
mladíka, kter˘ b˘val vynikajícím plavcem.
Pﬁivolaní policisté pﬁípad oznaãí za tragickou nehodu, pﬁestoÏe má Kate své pochybnosti.
Postupnû se pochybností a otázek vynoﬁuje víc: Proã si ‰la obûÈ zaplavat uprostﬁed
noci? Proã jeho zranûní neodpovídají policejnímu scénáﬁi? A proã
je mrtv˘ch tûl, která se v nádrÏi na‰la, víc? Je to jen ne‰Èastná souhra náhod, nebo úkladn˘ vrah zneuÏívá toho, Ïe na nûj nikdo nevidí??
Kate si je jistá, Ïe okolo rezervoáru Shadow Sands se toho dûje
víc, neÏ se na první pohled zdá, obzvlá‰È kdyÏ v okolí padne hustá
mlha. Lidé uÏ roky ti‰e mizí, a kdyÏ se ztratí dal‰í mladá Ïena, Kate
a její asistent Tristan mají podle indicií jen nûkolik dní na to, aby ji za(Pﬁevzato z: www.kosmas.cz)
chránili pﬁed stejn˘m osudem.
Obû tyto novinky a mnoho dal‰ích u nás v knihovnû, která je pro
vás otevﬁena témûﬁ kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin.
Na vidûnou v knihovnû!
www.knihovnahaj.webk.cz
Facebook: Obecní knihovna Háj u Duchcova & Bio_Biblio

„MÛÏeme a chceme“
Evropská unie
Evropsk˘ sociální fond
Operaãní program Zamûstnanost
Od ãervna 2020 do února 2022 realizuje Vzdûlávací centrum
Genesia, z.s. projekt „MÛÏeme a chceme“ s reg. ãíslem
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012441. Projekt je spolufinancován
z finanãních zdrojÛ ESF a státního rozpoãtu âR.
Hlavním cílem projektu je sociální integrace, aktivní zaãleÀování,
vstup na trh práce, zvládání zátûÏí bûÏného Ïivota a uãení se odpovûdnosti a pracovním návykÛm u osob vystaven˘ch institucionalizaci a ohroÏen˘ch sociálním vylouãením resp. sociálnû vylouãen˘ch
z ﬁad klientÛ spolupracujícího subjektu - DSS Háj a Nová Ves, p.o..
V prÛbûhu mûsícÛ ãervna a ãervence 2020 probûhly v˘bûry do
projektu formou individuálních pohovorÛ s 34 klienty zaﬁízení. V prÛbûhu pohovorÛ byli klienti zaﬁízení seznámeni s projektov˘mi aktivitami a byl u nich taktéÏ zji‰Èován aktuální zdravotní stav, pobírání invalidního dÛchodu a druhy dovedností a schopností zejména s ohledem na moÏnost zamûstnání.
Do projektu vstoupilo celkem 28 osob (z toho 19 muÏÛ a 9 Ïen)
s invaliditou 1. aÏ 3. stupnû. Od srpna do ﬁíjna 2020 bylo 13 úãastníkÛ projektu zaﬁazeno do motivaãnû aktivizaãního programu, jehoÏ
obsahem jsou motivaãní a vzdûlávací ãinnosti zamûﬁené na moÏnosti pracovního uplatnûní. Pro dal‰ích 15 úãastníkÛ projektu probíhal motivaãnû aktivizaãní program od listopadu 2020 do ledna 2021.
V listopadu 2020 byla zahájena praktická pracovní/profesní pﬁíprava, za‰kolení. Obsahem pracovní pﬁípravy je praktick˘ nácvik
a zkou‰ení si pracovních ãinností z rÛzn˘ch oborÛ tak, aby po zácviku byli úãastníci projektu schopni tyto ãinnosti samostatnû vykonávat.
Dal‰í projektovou aktivitou je Bilanãní diagnostika pro 5 úãastníkÛ
projektu.
Od ãervna 2021 je plánován nástup úãastníkÛ projektu na tréninková pracovní místa pro minimálnû 10 osob s pracovní asistencí, jejímÏ cílem je usnadnit proces adaptace pﬁi tréninkovém zamûstnání
ve v‰ech jeho fázích.
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TROCHU HISTORIE
A TROCHU NOSTALGIE...
obojí i mnoho dal‰ího ãlovûk cítí, kdyÏ se mÛÏe podívat na
staré fotografie.
KdyÏ jsem hledala materiály pro dekorace v Sokolovnû, zjistila
jsem, Ïe obec nedisponuje témûﬁ Ïádn˘mi podobn˘mi „poklady“.
S odchodem kronikáﬁe a b˘valého starosty pana Nachtmanna ode‰la zﬁejmû bohuÏel i vût‰ina tûchto materiálÛ. V nûjaké nekvalitní podobû zÛstalo opravdu jen pár obrázkÛ a ty jsme v‰echny pouÏili
nejen jako zajímavou dekoraci, ale také proto, abychom si
pﬁipomnûli, jakou cestu na‰e obec u‰la ke své stávající podobû.
Byla bych velmi ráda, kdyby kdokoliv z vás, kdo vlastní nûjakou
historickou fotografii, nám ji zapÛjãil k okopírování. Rádi bychom doplnili nûkterá prázdná místa v kronice obce a vytvoﬁili dekorace dal‰ích prostor v objektu, které nám mnohé pﬁipomenou.
Dûkuji kaÏdému z vás, kdo nám pomÛÏe!
Irena Pipi‰ková
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Dne 1. ledna 2021 nabyl úãinnosti nov˘ zákon o odpadech, kter˘ byl pﬁijat v návaznosti na právní pﬁedpisy Evropské
unie z tzv. balíãku obûhového hospodáﬁství. Nov˘ zákon o odpadech obsahuje oproti pﬁedchozí právní úpravû hned nûkolik v˘znamn˘ch zmûn, které se dotknou nejen bûÏn˘ch obãanÛ, ale pﬁedev‰ím podnikatelÛ a obcí.

Nov˘ zákon o odpadech: Pﬁehled 10 vybran˘ch zmûn
Povinnosti pÛvodcÛ odpadu
Nov˘ zákon o odpadech pﬁiná‰í ﬁadu nov˘ch povinností pro pÛvodce odpadu.
Kromû toho nûkteré stávající povinnosti dále
roz‰iﬁuje ãi zpﬁesÀuje. Napﬁíklad osoby provádûjící odstranûní stavby jsou novû povinny nejen pﬁedat odpady do zaﬁízení k tomu
urãenému, obchodníku s odpady nebo do
obecního systému, ale musí také se stavebními a demoliãními odpady nakládat tak, aby
byla zaji‰tûna nejvy‰‰í moÏná míra jejich
opûtovného pouÏití a recyklace. V opaãném
pﬁípadû se vystavují nebezpeãí sankce.
Nakládání s nezákonnû soustﬁedûn˘m
odpadem (tzv. ãerné skládky)
Nov˘ zákon o odpadech v˘slovnû reguluje problematiku tzv. ãern˘ch skládek. Pﬁednû se zdÛrazÀuje povinnost vlastníka odpadu pﬁedat nezákonnû soustﬁedûn˘ odpad do
zaﬁízení pro nakládání s odpady. Vlastník
pozemku, na nûmÏ se objeví tzv. ãerná
skládka, má v okamÏiku, kdy se o existenci
ãerné skládky dozví, povinnost o tomto informovat obecní úﬁad. Není-li znám vlastník
odpadu, obecní úﬁad vyzve vlastníka pozemku, na kterém se odpad nadchází, k
jeho odklizení. Pokud vlastník pozemku
odpad neodklidí, aã k tomu byl vyzván,
obecní úﬁad má novû prostﬁedky ke zjednání nápravy (mj. i oprávnûní vstoupit na dotãen˘ pozemek a odklidit tento odpad).
Tyto pravidla se vztahují na v‰echny
ãerné skládky, a to bez ohledu na jejich velikost (neboÈ dle zákonodárce „i malé mnoÏství nebezpeãn˘ch odpadÛ mÛÏe v˘raznû
ohrozit Ïivotní prostﬁedí“).
Zmûna právní úpravy poplatku za komunální odpad
Poplatky za úãast v obecním systému nakládání s komunálním odpadem jsou novû
upraveny pouze v zákonû o místních poplatcích. Obce v‰ak mohou aÏ do konce roku
2021 vybírat poplatek za komunální odpad
podle dosud zaveden˘ch pravidel, pﬁiãemÏ
nejpozdûji 31. 12. 2021 pozbydou platnosti
stávající obecnû závazné vyhlá‰ky tûchto
obcí, na základû, kter˘ch byl poplatek zaveden. Obce tak budou muset nejpozdûji s
úãinností od 1. 1. 2022 pﬁijmout nové obecnû závazné vyhlá‰ky, které budou v souladu
s nov˘m zákonem o odpadech.
Zvy‰ování poplatku za ukládání odpadu na skládku
Nov˘ zákon o odpadech zavádí odli‰nou
v˘‰i poplatku u v‰ech 5 kategorií odpadÛ
(odpady vyuÏitelné, zbytkové, nebezpeãné,
vybrané technologické a sanaãní). Poãínaje
rokem 2021 je sazba poplatku za ukládání
odpadu na skládku u vybran˘ch druhÛ odpadu pravidelnû navy‰ována, a to aÏ do
roku 2030. Roãní zvy‰ování sazby se dot˘ká vyuÏiteln˘ch a zbytkov˘ch odpadÛ (napﬁ.
vyuÏiteln˘ odpad do konce roku 2020 byl
zpoplatnûn ãástkou 500,- Kã, v roce 2021

bude zpoplatnûn ãástkou 800,- Kã a v roce
2029 ãástkou 1.850, - Kã za jednu tunu takového odpadu uloÏeného na skládku).
Oproti dosavadní právní úpravû naopak
do‰lo ke sníÏení poplatku za skládkování
nebezpeãn˘ch odpadÛ (zru‰ení tzv. rizikové
sloÏky poplatku).
Zákaz skládkování od roku 2030
Od roku 2030 bude platit zákaz skládkování vyuÏitelného odpadu. Tento zákaz se
bude vztahovat na (i) odpady o stanovené
v˘hﬁevnosti, (ii) odpady pﬁekraãující limitní
hodnotu parametru biologické stability a (iii)
recyklovatelné odpady (jin˘mi slovy, odpady
které je moÏné energeticky vyuÏít, biologicky rozloÏit a recyklovat). Tento postup je tak
odrazem tzv. hierarchie odpadového hospodáﬁství, v rámci které je skládkování aÏ posledním moÏn˘m zpÛsobem nakládání s odpady.
Oddûlené soustﬁeìování recyklovateln˘ch sloÏek komunálního odpadu
Obce mají novû povinnost urãit místa pro
oddûlené soustﬁeìování recyklovateln˘ch
sloÏek komunálního odpadu (tzn. nebezpeãného odpadu, papíru, plastÛ, skla, kovÛ, biologického odpadu, jedl˘ch olejÛ a tukÛ a od
1. 1. 2025 rovnûÏ textilu). Obce jsou povinny zajistit, aby oddûlenû soustﬁeìované
sloÏky komunálního odpadu tvoﬁily v letech
2025 - 2029 alespoÀ 60 %, v letech 2030 2034 alespoÀ 65 % a od roku 2035 alespoÀ
70 % z celkového mnoÏství komunálních
odpadÛ, kter˘ch je v daném roce obec pÛvodcem. Aby obce mohly tyto cíle splnit,
budou muset zajistit vytﬁídûní podstatnû
vût‰ího mnoÏství jednotliv˘ch sloÏek komunálních odpadÛ neÏ doposud. Obce se
budou muset zamûﬁit zejména na dÛkladné
vytﬁídûní bioodpadÛ (pﬁiãemÏ bez dÛkladného tﬁídûní v této oblasti nebude dle záko-

nodárce moÏné plnûní cílÛ dosáhnout).
Îivnostensk˘ odpad
Pﬁednû uvádíme, Ïe nová právní úprava jiÏ
nerozli‰uje mezi tzv. Ïivnostensk˘m odpadem (tedy odpad vyprodukovan˘ právnick˘mi a podnikajícími fyzick˘mi osobami) a komunálním odpadem. Tito pÛvodci odpadu
v‰ak mohou i nadále pﬁedávat svÛj odpad do
obecního systému pro nakládání s komunálním odpadem, a to na základû písemné
smlouvy s obcí. Pokud tedy obec umoÏní zapojení tûchto osob do svého obecního systému, bude muset v obecnû závazné vyhlá‰ce,
kterou je nastaven obecní systém, stanovit
urãité minimální náleÏitosti pro jejich úãast.
Závûr
Nov˘ zákon o odpadech pﬁiná‰í celou
ﬁadu zmûn, pﬁiãemÏ mnohé z nich se soustﬁedí na cíl realizovat tzv. hierarchii odpadového hospodáﬁství (tj. pravidlo, Ïe skládkování ãi jiné formy odstranûní odpadu jsou
aÏ posledním, nejménû preferovan˘m zpÛsobem nakládání s odpadem). V˘‰e uveden˘ pﬁehled vybran˘ch zmûn pﬁitom není ani
zdaleka úpln˘. Popsání nûkter˘ch komplexnûj‰ích zmûn by v‰ak pﬁekraãovalo rámec
tohoto ãlánku. Zejména subjektÛm, které se
zab˘vají odpadov˘m hospodáﬁstvím nebo
patﬁí mezi velké producenty odpadÛ, proto
doporuãujeme seznámit se s nov˘m zákonem o odpadech podrobnûji.
Zdroj - Odpadové hospodáﬁství: Îivotní prostﬁedí a zemûdûlství: Ústeck˘ kraj (kr-ustecky.cz)
https://www.epravo.cz/top/clanky/obcanskepravo/novy-zakon-o-odpadech-prehled-10vybranych-zmen-112600.html
Odkazy - Pﬁehled zaﬁízení k nakládání s odpady

Nov˘ ZÁKON O ODPADECH ukládá obcím povinnost zavést zcela nov˘
systém ve stanovení v˘‰e i zpÛsobu vybírání poplatku. Je koncipován tak,
aby nutil ke sníÏení mnoÏství vyprodukovaného nevytﬁídûného odpadu.
JiÏ v minulém ãísle jsem hovoﬁila o skuteãnosti, Ïe pokud v budoucnu nechceme velkou ãást z rozpoãtu „utratit“ za likvidaci odpadu, musíme i u nás zavést opatﬁení smûﬁující k lep‰ímu tﬁídûní. Obãan na‰í obce totiÏ v loÀském roce vyprodukoval v prÛmûru
311 kg nevytﬁídûného smûsného odpadu, pﬁiãemÏ zákonodárcem doporuãené mnoÏství
je pro pﬁí‰tí rok pouze 200 kg. Je také plánováno postupné navy‰ování ceny za ukládání odpadu na skládku z pÛvodních cca 500 Kã na cca 2000 Kã/t. Anal˘zu odpadového hospodaﬁení jsem proto pﬁedloÏila zastupitelstvu obce, stejnû jako návrh moÏného
opatﬁení. Zastupitelstvo souhlasilo s návrhem: vybavit rodinné i bytové domy vlastními
nádobami na tﬁídûn˘ odpad, a to modr˘mi a Ïlut˘mi s objemem 120 l a ãetností odvozu
jedenkrát za 14 dní, coÏ pﬁedpokládám povede k lep‰ímu tﬁídûní - niÏ‰í produkci smûsného odpadu. ZároveÀ dojde k pﬁehodnocení objemu popelnic pro smûsn˘ odpad, kter˘
nelze dále vytﬁídit. Pﬁi jednání o tomto návrhu panovala v zastupitelstvu shoda, takÏe
bude pﬁipravena smûrnice, která bude zároveÀ ﬁe‰it v˘‰i poplatku za poplatníka, kter˘m
je podle zákona kaÏd˘ obãan, kter˘ v obci bydlí, ale také právnická a podnikající fyzická osoba.
I.P.

HÁJSK¯ KOHOUT

●

7 / 2021

nahled

29.6.2021 11:01

Stránka 8

SPOLEâENSKÁ
KRONIKA
Velká gratulace patﬁí na‰im spoluobãanÛm, kteﬁí v leto‰ním roce oslavili nebo
je‰tû oslaví v˘znamné kulaté nebo pÛlkulaté v˘roãí:
Duben:
ZdeÀka Babiãková
Jiﬁí Pokorn˘
BlaÏena Krausová
Kvûten:
Jiﬁí Svítek
Petr ·lechta
Anna Jiﬁíãková
âerven:
ZdeÀka Rubá‰ová
Hana Míková
Jan Urbanczyk
Kvûtu‰e Holeãková
Petr Venclák
Jaromír Sedlmajer
Kromû uveden˘ch oslavencÛ patﬁí veliká
GRATULACE paní Annû Chumové k 90.
narozeninám. Oslavenkynû je velmi vitální
a svûÏí, a tak pevnû vûﬁím, Ïe roz‰íﬁí ﬁady
na‰ich „ãekatelek“ na uspoﬁádání oslavy narozenin st˘ch. I tentokrát jsme blahopﬁáli
kvÛli koronavirov˘m opatﬁením opravdu jen
mezi dveﬁmi. Pﬁesto myslím, Ïe mûla z na‰í
náv‰tûvy velikou radost. Je‰tû jednou
hodnû zdraví a ‰tûstí!
Irena Pipi‰ková

Podûkování
paní starostce
a zamûstnancÛm
VáÏená paní starostko,
obracíme se na Vás jako na zástupce zﬁizovatele mateﬁské ‰koly v Háji.
Chtûli bychom paní ﬁeditelce a v‰em zamûstnancÛm velmi podûkovat za obûtavost
a profesionalitu, se kterou pﬁistupují k v˘uce
dûtí. Dûkujeme za to, Ïe v nelehké covidové
dobû, kdy byla mateﬁská ‰kola zavﬁena,
nebo fungovala v omezeném reÏimu, mûly
dûti kaÏdodenní kontakt se ‰kolkou, a to formou audio pohádek ãi zábavn˘ch úkolÛ,
nûkdy nadstandardnû i o víkendech. Velice
si toho jako rodiãe dcery, která hájskou
‰kolku druh˘m rokem nav‰tûvuje, váÏíme.
Také dûkujeme za uspoﬁádání ‰kolkové
âarodûjnické stezky poﬁádané dne 30. 4.
2021, se kterou mûl kolektiv pracovníkÛ M·
evidentnû mnoho práce. âarodûjnická stezka se nám moc líbila, byla zábavná a krásnû vymy‰lená od zaãátku aÏ do konce.
Nejen na‰e dcera byla nad‰ená, radost
a úsmûvy byly vidût i na tváﬁích ostatních
dûtí a rodiãÛ.
Pro v˘‰e napsané si velice váÏíme práce
celého kolektivu M·, ale i práce zástupcÛ
obce, která je hájské ‰kolky zﬁizovatelem.
S pozdravem Alice a Josef Endr‰tovi
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VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ
Îivot v obci se vrací k bûÏn˘m zvyklostem, a tak lze po dlouhé dobû opût slavnostnû pﬁivítat novû narozené obãánky na‰í
obce dﬁív, neÏ se z nich stanou pﬁed‰koláci.
Îádáme maminky, které mají o úãast na
tomto slavnostním aktu zájem, aby se do
15. 7. 2021 pﬁihlásily (podatelna@ouhaj.cz
nebo 417 837 248).

Podûkování nálezci br˘lí
Chtûla bych touto cestou podûkovat nálezci m˘ch br˘lí, které na‰el v Zelenkovû
ulici a odevzdal na obecní úﬁad. To by kaÏd˘ neudûlal. Nevím, kdo to byl, ale moc dûkuji.
J. Mutlová

Osobní znak ZbyÀka BrÛÏi
s heslem „Nûjak bude“

Za ZbyÀkem BrÛÏou / nekrolog
Na zaãátku kvûtna nás náhle opustil ZBYNùK BRÒÎA (58). ZbyÀka jsem si velmi
váÏil, byl jedním z nejvzdûlanûj‰ích lidí, které jsem znal. V dobû mého pÛsobení v obecní knihovû jsme debatovali o historii, o politice a o nejvût‰í ZbyÀkovû vá‰ni - o heraldice. O erbech vûdûl snad v‰e, stejnû tak o ‰lechtick˘ch rodinách, které erby nosily. V hájské knihovnû poﬁádal mimoﬁádné besedy, tﬁeba i na téma erotika a heraldika. MoÏná
jste nevûdûli, Ïe Zbynûk erby vytváﬁel i pro své blízké a kamarády. VÏdy v nich promítl
osobnost ãlovûka, jemuÏ znak vûnoval (a zaregistroval u âeské genealogické a heraldické spoleãnosti).
Ode‰el seãtûl˘ ãlovûk, jenÏ mûl pro co Ïít, pln˘ zájmÛ a plánÛ „na dÛchod“. Celé
ZbyÀkovû rodinû, zvlá‰tû pak manÏelce paní Renátû a mamince paní Marii BrÛÏové, vyjadﬁuji upﬁímnou soustrast.
Za ZbyÀkovy hájské pﬁátele Karel Singer,
b˘val˘ knihovník Obecní knihovny Háj u Duchcova

PÍSKOVI·Tù NA obecním DùTSKÉM H¤I·TI
Rádi vyhovíme poÏadavku náv‰tûvníkÛ a hﬁi‰tû pískovi‰tûm vybavíme, a to v pﬁípadû, Ïe
najdeme „dobrou du‰i“ - SPRÁVCE, kter˘ bude nápomocen pﬁi provozu dûtského hﬁi‰tû.
HLEDÁME zájemce (nejlépe nûkoho z ãast˘ch náv‰tûvníkÛ), kter˘ má chuÈ za symbolickou odmûnu zaji‰Èovat: odemykání a zamykání prostoru, otevírání a zavírání krytu pískovi‰tû, sledování stavu písku, dohled nad stavem umístûn˘ch prvkÛ, ko‰Û apod... a podávání
pravideln˘ch zpráv o tomto údrÏbû obce.
Pravidla pro provoz pískovi‰tû upravuje Zákon o ochranû veﬁejného zdraví, kter˘
stanoví hygienické poÏadavky na venkovní hrací plochy:
§ 13 (2) Provozovatel venkovní hrací plochy urãené pro hry dûtí je povinen zajistit, aby
písek uÏívan˘ ke hrám dûtí v pískovi‰tích nebyl mikrobiálnû, chemicky a parazitárnû zneãi‰tûn nad hygienické limity upravené provádûcím právním pﬁedpisem. Podmínky provozování
takové hrací plochy s pískovi‰tûm, reÏim údrÏby a zpÛsob zaji‰tûní stanoven˘ch hygienick˘ch limitÛ upraví provozovatel v provozním ﬁádu.
I.P.
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OpoÏdûn˘ dárek obce ke Dni dûtí
Nedûlní odpoledne bylo opoÏdûn˘m dárkem obce ke
Dni dûtí. Díky nápadÛm a tvoﬁivosti kulturní komise, která
vlastnoruãnû vyrobila v‰echny rekvizity pro plnûní úkolÛ
a také díky ââK (skupinû z Novosedlic), kter˘ obsadil jednotlivá stanovi‰tû na trase se odpoledne opravdu vydaﬁilo. Vtipné úkoly plnily nejen dûti z Háje a okolí, ale i jejich
rodiãe. Zasmáli se u toho snad v‰ichni a v‰ichni si také
odnesli nûjakou tu odmûnu. T˘den pﬁedem jsme sledovali poãasí a vûﬁili, Ïe poruãíme vûtru de‰ti, aby nás nespláchla avizovaná prÛtrÏ. Poruãili... Co nás v‰ak neposlechlo, byla hejna komárÛ, na které i repelent byl krátk˘. Doufám, Ïe i pﬁesto si v‰ichni zábavné odpoledne uÏili... Díky
proto v‰em, kteﬁí se podíleli na pﬁípravû a díky také vám
v‰em, kteﬁí jste pﬁi‰li!
I.P.

Zábavná stezka „Po kohoutích stopách“
...aneb oslava Dne dûtí v Háji
Na první ãervnovou nedûli jsme pﬁipravili, a tentokrát nejen pro
na‰e dûti, zábavnou stezku. Jak jiÏ sám název napovídal, jednalo se
o stezku plnou úkolÛ ve znamení kohouta, kterého jak jistû v‰ichni
víte, máme ve znaku.
ProtoÏe stále pﬁetrvávala hygienická opatﬁení omezující kulturní
akce, rozhodli jsme se pro stezku, která alespoÀ ãásteãnû umoÏní
na vût‰ím prostoru setkání vût‰ího poãtu lidí. Dal‰ím dÛvodem bylo
ukázat v‰em krásy novû vybudované stezky podél potoka, která je
obzvlá‰tû v jarních a letních mûsících krásn˘m místem na procházku.
Na startu v hasiãárnû se soutûÏící zaregistrovali, obdrÏeli hrací
kartu a mohlo se vyrazit za zábavou. Na celé stezce bylo pﬁipraveno 16 stanovi‰È s úkoly pro dûti a 16 otázek pro dospûláky. Za kaÏd˘
splnûn˘ úkol obdrÏelo dítû nebo i dospûl˘ samolepku. V‰echny
úkoly jsme se snaÏili pﬁizpÛsobit v‰em vûkov˘m skupinám dûtí. Zato
otázky pro dospûláky byly zvoleny tak, aby nebylo jednoduché trefit
správnou odpovûì. Úãelem bylo dozvûdût se pár zajímavostí ze
svûta kura domácího, a hlavnû zasmát se. To doufám, Ïe i ti nejsoutûÏivûj‰í úãastníci, pochopili :).
(Pokraãování na následující stranû)
HÁJSK¯ KOHOUT
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V prÛbûhu sluneãného odpoledne dorazilo bezmála 150 zaregistrovan˘ch dûtí. To nás velmi potû‰ilo i mile pﬁekvapilo. Poãasí nám
velmi pﬁálo, jen komárÛm, kteﬁí se vyrojili po sobotním de‰ti na stezce v lese jsme nemohli poruãit. I pﬁes to, Ïe na startu byly pﬁipraveny repelenty, nûkteﬁí pﬁicházeli opravdu doslova po‰típáni od hlavy
aÏ k patû. To nás mrzelo, ale nedalo se to jakkoli ovlivnit. Po do-

konãení stezky dostali v‰ichni úãastníci sladkou odmûnu, pití na
osvûÏení a diplom. Kdo chtûl, mohl si upéct buﬁta.
I tentokrát nám s realizací (obsazení vût‰iny stanovi‰È) pomáhal,
stejnû jako pﬁi ãarodûjnicích, âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ - oblastní skupina
Novosedlice.
Tímto jim patﬁí velk˘ dík! Za KK Lucie Jiráková

Hon na ãarodûjnice

I pﬁes to, Ïe jsme bohuÏel stále je‰tû v‰ichni omezováni vládními
naﬁízeními spojen˘mi s ‰íﬁením koronaviru, neodradilo nás to
a moÏná právû proto, jsme uspoﬁádali „Hon na ãarodûjnice a v˘stavu ãarodûjnic“.
Nejen, Ïe pojetí kulturní akce bylo netradiãní, ale i ti, kteﬁí se na
poﬁádání akce podíleli, mûli, co se t˘ká organizace, spoleãnou premiéru. Hlavním reÏisérem celé akce byla místní skupina âeského
ãerveného kﬁíÏe. Herci: kulturní komise Háj, hasiãi Háj a hasiãi Hrob.
Produkce: obec Háj a mûsto Hrob.
Hlavní my‰lenkou celé akce bylo dostat rodiny s dûtmi ven a nechat je aÈ se baví! Souãasnû s tím ukázat lidem krásy na‰eho okolí.
Z toho dÛvodu jsme zámûrnû vybrali trasu dlouhou cca 4 km. Pﬁi
mírném sklonu a po zpevnûn˘ch lesních a polních cestách se soutûÏící vydali z HrobÛ od hasiãárny, kolem hﬁbitova, dolÛ podél potoka Bouﬁlivce, pak po polní cestû smûrem Háj aÏ na zaãátek novû vybudované pﬁírodní stezky, která vede kolem Stûhovavého rybníka
a krásného potÛãku, aÏ do samého konce stezky, jímÏ byla hasiãárna v Háji.
Na samém zaãátku se kaÏd˘ soutûÏící zaregistroval, obdrÏel blok
na zapisování tajenky a mohl vyrazit. Cestou byly pﬁipraveny otázky
a úkoly, ty byly rozdûleny podle vûku soutûÏících. Na celé trase ãekala na soutûÏící v˘stava 12ti ãarodûjnic. A dokonce i pár Ïiv˘ch se
jich tu vyskytovalo.
Po úspû‰nû ukonãeném honu, ãekala na úãastníky sladká odmûna.
Vûﬁíme, Ïe se v‰em procházka pﬁírodou líbila a Ïe spolupráce na‰ich obcí a organizací nebyla první a poslední.
Za KK, Lucie Jiráková
10 / 2021
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Pozdrav ze ‰kolky
Leto‰ní jaro opût neprobíhalo tak, jak bychom si pﬁedstavovali
a pﬁáli. Cel˘ mûsíc bﬁezen a pÛlku dubna musela b˘t ‰kolka opût zavﬁená kvÛli koronavirové pandemii. Bylo nám z toho smutno.
V‰em na‰im pﬁed‰kolákÛm nastala velká zmûna. Vyzkou‰eli si
spoleãnû s rodiãi, jaké to bude, aÏ budou chodit do ‰koly a psát domácí úkoly. KaÏd˘ t˘den dostávali nûkolik úkolÛ od paní uãitelek. Vûnovali jsme se písmenkÛm, poãítání, grafomotorice, logickému uvaÏování. Dûti se také mûly nauãit nûkolik básniãek a vyrobily dárek
pro maminky, babiãky, tetiãky k MDÎ. O Velikonocích pak nazdobily
vajíãka a poslaly nám jejich fotku. V‰ichni pﬁed‰koláãci i jejich rodiãe v‰e zvládli na v˘bornou a urãitû i ve ‰kole jim pÛjde v‰e od ruky.
Ale nejenom pﬁed‰koláci plnili úkoly. Ani ostatní dûti z oddûlení
sluníãek a hvûzdiãek nepﬁi‰ly zkrátka. I na nû jsme v téhle nezvyklé
dobû mysleli. Posílali jsme jim nûkteré úkoly, aby si s rodiãi procviãovaly drÏení tuÏky a pastelky, uvolÀovaly zápûstí, poãítaly a ﬁe‰ily
tematické doplÀovaãky. Vyrábûly i velikonoãní ko‰íãky z krabice od
mléka, nebo oveãku z vatov˘ch tamponkÛ.
Na‰e Haniãka si pro dûti pﬁipravila pﬁekvapení, protoÏe jak ﬁíkala
„st˘skalo se jí po pﬁedãítání pohádek dûtem“. A tak kaÏd˘ den ãetla
dûtem pohádku. Nakonec poslouchaly nejenom dûti, ale i dospûlí.
I my paní uãitelky. KaÏd˘ den jsme se tû‰ily na dal‰í pohádku.
„Paní uãitelko Haniãko, vy jste nejlep‰í a Kvak a ÎbluÀk také.
Vãera Ali ãekala na balíãky z po‰ty a k˘vala hlavou, kdyÏ v pohádce ãekali na dopis. Dneska jsme se opût velmi s Ali zasmály. Ali mi
napovídá, Ïe vám mám napsat cituji“ Ïe jste dobrá paní uãitelka
a hlavnû vtipná“ a má pravdu.
Chtûli bychom podûkovat rodiãÛm za podporu, kterou nám vyjadﬁovali sv˘mi krásn˘mi a povzbudiv˘mi vzkazy. VÏdy nás to nastartovalo do dal‰í práce.
Do ‰kolky jsme se vrátili 12. 4. 2021, ale jen v omezeném poãtu.
Pﬁivítali jsme pﬁed‰koláky a dûti záchranáﬁÛ, zdravotníkÛ, sociálních
sluÏeb i policie. âekalo nás testování dvakrát t˘dnû. Obávali jsme
se, Ïe to pro dûti nebude pﬁíjemné. Ale ukázalo se, Ïe jsou v‰ichni
‰ikovní a stateãní. Pﬁed‰koláci pokraãovali v pﬁípravû na ‰kolu.
„Hezk˘ den, jen bychom Vám chtûli podûkovat za dne‰ní úÏasné

ãarodûjnické dobrodruÏství. Moc jste si to s Honzíkem uÏili. Dûkuji
moc za pﬁíjemné dopoledne Má‰ová.“
Tento vzkaz patﬁil pátku 30. 4. 2021, kdy jsme pro dûti pﬁipravili
âarodûjnickou stezku“. Nejprve jsme ji pﬁipravili pro dûti, které chodily do ‰kolky. Ale bylo nám líto, Ïe ostatní by o tento záÏitek pﬁi‰ly.
Pﬁem˘‰leli jsme, jak to nejlépe zorganizovat, kvÛli hygienick˘m
opatﬁením. Podaﬁilo se. Hned po svaãince jsme vyrazili s dûtmi plnit
ãarodûjnické úkoly. Dûti je zvládly hravû, ãarodûjnice si na nû nepﬁi‰la. Cestou zpátky jsme potkávali dûti s rodiãi. Dûti se tû‰ily, koho
potkáme. Pﬁedhánûly se ve vyjmenování dûtí Zuzanka, Kubík, Pepinka nebo Honzík. Jaké bylo pﬁekvapení, kdyÏ jsme opravdu ty dûti
potkali. Bylo to moc krásné a pro v‰echny dojemné setkávání, plné
objetí a dûtské radosti. Oãi na‰e i maminek nebyly dlouho suché.
Tû‰ili jsme se na znovuotevﬁení ‰kolky pro v‰echny dûti.
10. 5. 2021 se na‰e pﬁání splnilo. Na‰i ‰kolku opût zaplnil dûtsk˘
smích, ale tro‰ku i slziãky. SnaÏili jsme se zaãít tam, kde jsme pﬁestali. V dne‰ní dobû uÏ zase cviãíme, zpíváme, procviãujeme poãetní pﬁedstavy, grafomotoriku, kreslíme anebo si jen tak hrajeme.
Zápis dûtí do ‰kolky na nov˘ ‰kolní rok probûhl opût pouze elektronicky, a tak se s nov˘mi rodiãi, a pﬁedev‰ím dûtmi, poznáme aÏ
v záﬁí. Letos byl zájem o ‰kolku opravdu velik˘ a velkou komplikací
bylo mimoﬁádné mnoÏství podan˘ch Ïádostí o odklad ‰kolní docházky budoucích prvÀáãkÛ. Poãet voln˘ch míst se tak v˘raznû sníÏil, ale pﬁesto byly pﬁijaty úplnû v‰echny dûti, které splÀují zákonnou
normu, kterou je bydli‰tû v na‰í obci a souãasnû dosaÏení vûku tﬁí
let. Na spoustu ostatních se sice nedostalo, ale jednalo se o dûti
dvouleté, na které se budeme tû‰it v pﬁí‰tím roce.
V ãervnu nás vÏdycky ãeká hodnû akcí. Ani letos tomu nebude
jinak.
Hned prvního ãervna jsme oslavili Den dûtí na na‰í ‰kolní zahradû. Dûti soutûÏily v rÛzn˘ch disciplínách. Hod míãem do ko‰e, chytání barevn˘ch rybiãek, skákání v pytli, ale i skákání panáka a kreslení kﬁídami na chodník. Po tûchto soutûÏích dûtem pﬁi‰lo vhod
osvûÏení a co jiného by to mûlo b˘t neÏ NANUK. V‰ichni si za velkou snahu zaslouÏily diplom a balíãek sladk˘ch odmûn.
Druh˘ t˘den v ãervnu nás ãeká divadelní pﬁedstavení „O Cepíkovi“ a také velk˘ turistick˘ vandr. Hvûzdiãky se vydají s batÛÏkem do
Oseka do lanového centra a malá Sluníãka na opaãnou stranu do
Domaslavic na farmu pana Sedlára, kde se budeme seznamovat se
zvíﬁátky.
Dal‰í t˘den za námi do ‰kolky opût pﬁijede divadlo s pohádkou
„O Cepíkovi“, panáãkovi, kter˘ nás provází cel˘ rok programem
„Zdrav˘ Ïivotní styl pﬁed‰kolních dûtí“, do kterého se na‰e ‰kolka
zapojila.
Poslední t˘den v ãervnu pojedeme na polodenní v˘let do Bíliny do
Pohádkového lesa.
Ve stﬁedu 23. 6.2021 je pro nás v˘znamn˘ den. Budeme se louãit
s na‰imi pﬁed‰koláãky. Spoleãnû s divadlem Krabice pﬁipravujeme
slavnostní dopoledne, kde dûtem pﬁedáme ‰erpy, dáreãky a budeme si uÏívat tento den. Je nám líto, Ïe rodiãe pﬁed‰koláãkÛ se tohoto krásného okamÏiku nemohou zúãastnit.
Pﬁejeme v‰em krásné sluníãkové léto a tû‰íme se opût na shledání po prázdninách.
Kolektiv M· Háj u Duchcova
HÁJSK¯ KOHOUT

●

11 / 2021

nahled

29.6.2021 11:02

Stránka 12

PRONÁJEM
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ODBORN¯ REFERENT ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU
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