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Jaro na obci
VÁÎENÍ OBâANÉ, ZDRAVÍM VÁS PROST¤EDNICTVÍM DAL·ÍHO âÍSLA HÁJSKÉHO KOHOUTA A P¤INÁ·ÍM VÁM NEJâERSTVùJ·Í ZPRÁVY O DùNÍ V NA·Í OBCI.
K nepﬁehlédnutí je ãinnost âEZ Distribuce a.s., která zahájila pﬁeloÏku rozvodu nízkého napûtí z betonov˘ch sloupÛ do kabelového
vedení v zemi. Nastoupila lidská síla a technika, která postupnû pﬁemûÀuje na‰e bezbariérové chodníky ve v˘kopy pro uloÏení nového
kabelového vedení. Souãasnû se stavba dot˘ká v‰ech pﬁilehl˘ch
nemovitostí, kter˘m je tﬁeba vybudovat novou pﬁípojku. Vedoucí
stavby pﬁislíbil, Ïe rozkopané úseky budou co nejkrat‰í a po poloÏení kabelÛ dojde rychle k jejich uvedení do pÛvodního stavu. Nezb˘vá, neÏ se s touto nutností smíﬁit a nûjak˘ ãas strpût tuto nestandartní situaci. Dûkuji Vám, za Va‰í trpûlivost a shovívavost. Práce po
celé obci jsou rozdûleny na celkem tﬁi etapy a pﬁedpoklad ukonãení
v‰ech prací je konec záﬁí leto‰ního roku.
V souvislosti s touto stavbou je i na‰e investiãní stavba nového
veﬁejného osvûtlení, neboÈ v˘povûì obecního osvûtlení ze sloupÛ
âEZ, které se budou bourat, je k 30.6.2018. Podaﬁilo se dohodnout
s âEZ Distribucí a.s. bezplatnou pﬁíloÏ pﬁípravy pro vodiãe nového
VO a zemnící pásky do jejich v˘kopÛ. Do‰lo tak k nemalé finanãní
úspoﬁe obecních financí, tj. cca 9 miliónÛ Kã za v˘kopové práce dle
pÛvodního rozpoãtu projektu nového VO, které pro nás dodavatelsky zpracovala firma âEZ Energetické sluÏby s.r.o, na základû
smluvního vztahu provozující souãasné VO. Tento rozpoãet zastupitelstvu obce pﬁidûlával nejednu vrásku na ãele. Nakonec pﬁijalo
usnesení, které ﬁíkalo, Ïe se budou jednotlivé úseky etap stavby
âEZ soutûÏit na dodavatele prací na novém VO, aby do‰lo k co nejvût‰ímu poníÏení finanãní nároãnosti, neboÈ poslední aktuální rozpoãet hovoﬁil o ãástce 21 mil. Kã za celou stavbu nového VO, coÏ
bylo pro obec nepﬁijatelné. Tento projekt a zmínûn˘ rozpoãet ale poãítal i s vybudováním zcela nového VO v dal‰ích ãástech obce
(napﬁ. k vlakovému nádraÏí, nové Polní ulice v Domaslavicích, v ul.
Ke Kapliãce).
Dne 24.dubna, den pﬁed 36. veﬁejn˘m zasedáním ZO, mi byla doruãena nabídka místní firmy Servise Grove s.r.o. na realizaci stavby
nového VO v rozsahu souãasn˘ch svûteln˘ch bodÛ, a to za ãástku
4,5 mil. Kã. Vzhledem k termínu, kdy byla nabídka podána, jiÏ ne‰lo
tento materiál zaﬁadit na 36. zasedání ZO a byla pﬁi této pﬁíleÏitosti
pﬁedána zastupitelÛm. V prÛbûhu zasedání ZO pak byl stanoven
termín pracovního jednání zastupitelÛ k seznámení se s nabídkou
a jejímu zváÏení. Situace vyvolala velkou diskuzi s veﬁejností, která
se zasedání zúãastnila.
Na dal‰ím 37. zasedání ZO bylo usnesení o etapizaci a veﬁejné
soutûÏi revokováno a bylo pﬁijato usnesení o akceptování nabídky
Servis Grove s.r.o., kterou zastupitelstvo vyhodnotilo v danou dobu
a situaci pro obec v˘hodnou.
Byla také vyhlá‰ena soutûÏ o podlimitní veﬁejnou zakázku na dodavatele stavby nov˘ch pﬁechodÛ v obci, která má uzávûrku
15.6.2018, a v pﬁípadû její úspû‰nosti bychom rádi co nejdﬁíve podepsali smlouvu s vybran˘m dodavatelem na její brzkou realizaci.
Souãasnû se chystá vyhlá‰ení veﬁejné zakázky na realizaci ãásti
spla‰kové kanalizace v ul. Lesní stezka, kde se koneãnû podaﬁilo
získat poslední vyjádﬁení dotãené organizace SãVK Teplice k dokonãené projektové dokumentaci.
Pro finanãní krytí staveb VO a kanalizace Lesní stezka rozhodlo
zastupitelstvo poÏádat o revolvingov˘ úvûr ve v˘‰i 10,5 milionu Kã
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a vyuÏít tak souãasnou v˘hodnou nabídku od Komerãní banky Teplice s celkov˘m úrokem 1,04 % p.a. pro municipality. Tato úroková
sazba neustále stoupá, pﬁed rokem byla 0,8 % a pﬁed tﬁemi roky
zpracovan˘ rámcov˘ úvûr poãítal dokonce s ãástkou mírnû pod
0,5 %. Na základû tûchto faktÛ se ZO rozhodlo pro v˘hodn˘ úvûr a finanãní prostﬁedky, ve v˘‰i necel˘ch 12 mil. Kã, na úãtu obce vyuÏít
k zahájení prací na rekonstrukci objektu sokolovny.
Máme za sebou dvû spoleãenské akce: 19. kvûtna jsme absolvovali spoleãn˘ turistick˘ v˘‰lap s kamarády z Kreischy a 2. ãervna
probûhly 7. Hájské slavnosti spojené s oslavou Dne dûtí, které si dovolím hodnotit jako zdaﬁilé a dûkuji v‰em sponzorÛm za jejich pﬁíspûvky.
BlíÏí se dal‰í akce v obci, kdy dne 22. záﬁí chystá obec a kulturní
a sportovní komise dal‰í roãník legraãní soutûÏe „Káry v Háji“,
a 29.záﬁí nás ãeká spoleãn˘ v˘‰lap s Wandrgrupe v na‰í partnerské
obci Kreischa.
Na závûr mi dovolte Vám popﬁát pﬁíjemné léto, zdaﬁilou dovolenou a dûtem úÏasné prázdniny.
Karel Dra‰ner, starosta

Starosta obce Karel Dra‰ner a knihovník Karel Singer uctili
v nedûli 17. ãervna 2018 památku odbojáﬁe Jana ZelenkyHajského, kter˘ v meziváleãném období ﬁídil místní ãeskou
‰kolu a poté se zapojil do odbojové ãinnosti smûﬁující k zásahu
proti R. Heydrichovi. Zemﬁel hrdinnû 17. ãervna 1942.

ÚVODNÍK

Zdravím s létem,
váÏení pﬁátelé,
chtûla bych vám nûjak netradiãnû popﬁát,
abyste si tohle roãní období poﬁádnû uÏili.
A tak vám popﬁeji, abyste se realizovali, jak
nejlépe umíte. ProtoÏe kaÏd˘ potﬁebuje
dûlat nûco, co ho baví, aby mûl radostnûj‰í
Ïití, aby se mu ráno lépe vstávalo, aby se
mûl na co tû‰it. âlovûk, kterého nic nebaví,
nechce niãeho dosáhnout, nemá pﬁed
sebou nûjak˘ pevn˘ bod, ke kterému by kráãel, je chudák. Je to ãlovûk bez nálady, bruãoun, tím pádem urãitû i samotáﬁ, protoÏe
s ním není k vydrÏení.
Nûkteﬁí lidé mají potﬁebu se vzdûlávat, dûlají jednu ‰kolu za druhou, státnice, doktoráty, poﬁád se snaÏí jít dál. Pak z nich máme
pﬁední vûdce, lékaﬁe, inÏen˘ry, kteﬁí v nejednom pﬁípadû proslavili na‰i malou zemiãku
po celém svûtû. Jiní vyniknou v umûní, Ïijí
zpûvem, malováním, skládají hudbu, malují
obrazy, pod rukama jim z hlíny oÏívají sochy.
I tihle lidé díky seberealizaci pak jsou známí
celému národu.
Jsou ale i vûci obyãejnûj‰í. Koupí‰ si zahrádku, pár metrÛ ãtvereãn˘ch a zaãne‰
tvoﬁit. Postaví‰ altán, zasadí‰ pár stromÛ,
keﬁÛ, nûjakou tu azalku, pak vyseje‰ ﬁedkviãky a vypûstuje‰ první zelenou petrÏelku

do polívky. A najednou cítí‰, jak tû opou‰tûjí
choroby a blbá nálada. Pﬁedtím ti otravovaly Ïivot bolesti v zádech, a to si jen sedával
u telky. Teì má‰ permanentnû zadûláno na
housera, ale maÏe‰ na zahrádku a stateãnû
jde‰ do kleku ãi do dﬁepu, abys vyplel záhonek. Pak s pﬁicházejícím podveãerem sedí‰
v lehátku a kochá‰ se pﬁi zapadajícím slunci
pohledem na to, cos vytvoﬁil vlastníma rukama a ãemu jsi dal Ïivot.
Soused zas pro zmûnu chová slepice,
králíky, vyzkou‰el uÏ i chov krÛt ãi kachen.
Nûco se daﬁilo, nûco ne. MoÏná mu ãást
chovu zlikvidovala li‰ka, co chodí po nocích
na náv‰tûvu, nebo zjistil, Ïe se nûco v jeho
podmínkách dûlat nedá. Dobrá. Nebyl vÏdy
úspûch. Ale vyzkou‰el to. Je spokojen.
A dál pﬁem˘‰lí, co je‰tû poﬁídit za droboÈ,
o kterou se pak bude starat. Nebo tﬁeba kolegynû z práce se nauãila ‰ít a tvoﬁí modely
pro sebe i pár pﬁátel. Shání látky, ãasopisy

s módou, místo láteﬁení na dûti a manÏela si
zaleze do svého kouteãku se ‰icím strojem
a v nedûli jde pak na kafão k rodiãÛm v nov˘ch ‰atiãkách. MoÏná nejsou úplnû rovné
‰vy a nebo nûco pﬁe‰ívala 3x. Ale na v˘sledek je právem hrdá. VydrÏela, neutekla pﬁi
prvním neúspûchu. Jin˘ znám˘ zaãal jen tak
naãerno chytat jako pytlák kapﬁíky. Pak si
‰el udûlat zkou‰ky, dostal prÛkaz a dneska
tím Ïije. Stará se v chovném rybníku o rybiãky, nadává na pytláky, poﬁád shání odbornou literaturu. LeÏet doma na kanapi ho
uÏ dávno nebaví. Má plánÛ na 2 Ïivoty.
A tak bych mohla pokraãovat. Vyjmenovávat lidi, kteﬁí nûco zkusili, a chytlo je to.
Mají buì profesi, která je plnû uspokojuje,
anebo alespoÀ po práci koníãka, kterého
mohou rozvíjet. Je jedno, co to je. DÛleÏité
je to, Ïe nás to pﬁivede do stavu pohody,
spokojenosti, Ïe ten normální obyãejn˘ Ïivot
dostane náboj a není okolo nás jen nezajímavé ‰edivé nekoneãno.
„Seberealizace je rozvoj a zároveÀ plné
vyuÏívání schopností a vloh jedince,“
tak to cituje Wikipedie, která v‰echno ví
a v‰echno umí. A já vám pﬁeji, abyste se
tohle léto realizovali, seã mÛÏete, a aby se
zadaﬁilo, na co sáhnete. AÈ je vám fajn na
du‰i i na tûle, ke v‰emu hodnû sil a zdraví,
a aÈ se daﬁí.
Palce vám drÏí Anna Streicherová

Setkání knihovníkÛ teplického regionu
V sobotu 21. dubna v Háji u Duchcova probûhlo setkání knihovníkÛ teplického regionu (naposledy pﬁipadla ﬁada na na‰i obec v roce
2004). A jak˘ byl program? V první ãásti se ﬁe‰ily odborné záleÏitosti, vyhodnocovala se ãinnost knihoven a také se vymûÀovaly zku‰enosti z praxe. Ve druhé ãásti se uskuteãnila exkurze do nové knihovny. Letos se knihovníkÛm v rámci programu otevﬁely také dveﬁe
klá‰terní knihovny v Oseku. Komentovanou prohlídku zajistily odborné pracovnice Regionálního muzea v Teplicích. Setkání knihovníkÛ organizuje vÏdy daná obec ve spolupráci s Regionální knihovnou Teplice.
Karel Singer, knihovník

■ ZMùNA OTEVÍRACÍ DOBY KNIHOVNY
Od 1. ãervence 2018 se mûní otevírací doba knihovny. Nav‰tívit ji mÛÏete v úter˘ a ve stﬁedu vÏdy od 16:00 do 18:00.
Facebook: Obecní knihovna Háj u Duchcova & Bio_Biblio
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PODùKOVÁNÍ Z KNIHOVNY
Dûkujeme paní Mgr. et Ing. Hanû Pacnerové z Háje u Duchcova za hodnotn˘
kniÏní dar obecní knihovnû. âtenáﬁi si
mohou vypÛjãit v‰echny svazky Velké turistické encyklopedie.
KNIÎNÍ TIP
Lidmila Kábrtová: Koho vypijou li‰ky
Je padesát slov hodnû, nebo málo na
to, aby se v nich dalo ﬁíct v‰e podstatné? Malá El Ïije v âeskoslovensku sedmdesát˘ch let. Násilí mezi rodiãi je nedílnou souãástí jejího dûtství, neudivuje
ji, ale poznamená. Patologické jevy, jimiÏ je doma obklopena,
v kombinaci se zvlá‰tní v˘chovou, ji uzavírají do nechtûné izolace,
propadá se do soukromé beznadûje. ·ance na jin˘ Ïivot, která se
objeví s pﬁíchodem nového spoluÏáka, jenÏ se nebojí vzdorovat
dobû a dokáÏe El pochopit, nemá trvat dlouho...
Kniha Koho vypijou li‰ky ãtenáﬁe citlivû, a pﬁedev‰ím svébytnû
vpravuje do nelehkého osudu jednoho dûvãátka. KaÏdá z kapitol má
pﬁesnû padesát slov, je pﬁíbûhem sama o sobû, nûkdy anekdotou,
jindy pointovanou básní v próze, ale vÏdy pﬁidává dal‰í kamínek do
mozaiky celé knihy. KaÏdá kapitola je trochu jako fraktál, v detailu
vyniká celek. Debutantka Lidmila Kábrtová pﬁichází s originální literární hrou, díky níÏ zase jednou záleÏí na kaÏdém slovû.
(Pﬁevzato z www.kosmas.cz)
BIO_BIBLIO SE V ZÁ¤Í VRACÍ
Od podzimu se tû‰íme na zahájení 2. roãníku filmové aktivity Bio_Biblio v obecní
knihovnû. JiÏ pilnû pﬁipravujeme program
a pﬁíjemná setkání nad sklenkou dobrého vína a u skvûlého filmu.
Tak v záﬁí na vidûnou!

Hájské slavnosti
V sobotu 2. ãervna se v na‰í obci uskuteãnily uÏ tradiãní Hájské
slavnosti s bohat˘m programem. Tato akce vychází pÛvodnû z oslavy Dûtského dne, která se roz‰íﬁila o dal‰í program pokraãujíc i ve
veãerních hodinách. Letos se slavnosti nesly v duchu oslav 100. v˘roãí zaloÏení samostatného âeskoslovenského státu. Odpoledne se
mohli náv‰tûvníci ãásteãnû dotknout atmosféry první republiky. Po
zahájení nám posezení zpﬁíjemÀovala dechová hudba Sadovanka,
která k nám dorazila aÏ Moravy. Pro dûti byla otevﬁena aréna soutûÏí v reÏii Divadla V Pytli Petra Stolaﬁe. Kdo nechtûl soutûÏit, tak si
mohl vyzkou‰et rÛzné atrakce od kolotoãÛ, houpaãek, trampolín po
horolezeckou stûnu ãi ‰lapacích kár. Pozdûji dûti potû‰ilo divadelní
pﬁedstavení v podání Divadla M. Zájemci se také mohli v prÛbûhu
celého dne povozit v dobovém koãáﬁe taÏeném frísk˘mi koÀmi.
Hlavní bod programu byl pﬁíjezd dvou b˘val˘ch prezidentÛ âeskoslovenské republiky. První se na podium objevil dr. E. Bene‰ v podání Vládi Hrona. Ten nás nejen pozdravil, ale zazpíval nám i nûkolik písní a následnû poÏádal na‰i rodaãku z Domaslavic Hanu Bene‰ovou (rozenou Annu Vlãkovou) o ruku. O nûco pozdûji nás svou

pﬁítomností poctil první prezident na‰eho samostatného státu prof.
T. G. Masaryk. Za pﬁítomnosti kamer a prvorepublikové ochranky se
tak na malou chvíli v na‰í obci ocitli dva prezidenti. Zakladatelé na‰eho státu byli následnû zvûãnûni poprvé spoleãnû na po‰tovní
známce, naãeÏ si v‰ichni pﬁítomní hromadnû zazpívali píseÀ Ach
synku synku. Dojemná a velkolepá chvíle pro na‰i obec a vyvrcholení Hájsk˘ch slavností. Dûtská ãást oslav konãila vytvoﬁením hasiãské pûny pro dûti. Program pro dospûlé pokraãoval vystoupením dr.
Radima Uzla a Pepy ·trose, následované velkolep˘m show nejvût‰ích hitÛ svûtové a ãeské hudební scény v podobû kapely Las
Vegas, která rovnûÏ dorazila aÏ z Moravy. Cel˘ program Hájsk˘ch
slavností, kter˘ konãil nûco málo po 23. hodinû, pro Vás pﬁipravila
Kulturní a sportovní komise starosty obce Háj u Duchcova. Velké
podûkování patﬁí v‰em sponzorÛm.
Mgr. Jakub ·imek, pﬁedseda KSK starosty obce

âarodûjnická stezka a stavûní Máje
Kdy jindy by se mûla tato akce uskuteãnit,
neÏ 30. dubna. Jediné co se vÏdy mûní je
den v t˘dnu. Letos tento den pﬁipadl na pondûlí, coÏ stûÏovalo organizaci a realizaci.
Akci ãarodûjnická stezka totiÏ pﬁipravují lidé
z SDH Háj u Duchcova a dal‰í dobrovolníci,
kteﬁí ov‰em museli tento den také do práce.
Co nejrychleji si v práci uklidit stÛl, „odpíchnout“ kvapnû se pﬁevléknout do kost˘mÛ a
honem na stanovi‰tû, aby v‰e mohlo zaãít.
Nejdﬁíve je tedy potﬁeba podûkovat v‰em
lidem, kteﬁí se na této akci podílejí svou
úãastí a bez kter˘ch by to nebylo moÏné realizovat.
Díky nim mohli dûti soutûÏit na nûkolika
stanovi‰tích rozmístûn˘ch po na‰í obci.
Krásnû vyzdobená ãarodûjnická stezka
vedla opût z horní ãásti na‰í obce k Sokolovnû, kde byl pﬁipraven dal‰í animaãní program a dal‰í soutûÏe, vãetnû dûtské disko-

téky. Vyvrcholení pﬁichází v oãekávaném
momentu stavûní Máje. Letos hasiãÛm pﬁi
stavbû sice Máje spadla (aby také ne, kdyÏ
je tak vysoká), ale na druh˘ pokus se v‰e
podaﬁilo. Následovalo pálení ãarodûjnice a
opékání buﬁtÛ. Pﬁíjemná akce, která je hojnû

nav‰tûvována kaÏd˘m rokem i letos dopadla skvûle, a to hlavnû pro ty nejmen‰í. Podûkování patﬁí obci Háj u Duchcova, jeÏ
celou akci financovala.
Mgr. Jakub ·imek
pﬁedseda KSK starosty obce

HÁJSK¯ KOHOUT

●

3 / 2018

Tip na v˘let - Linec
âlenka turistického oddílu TJ Sokol Háj „Má≈a“ se s pﬁáteli vydala do rakouského Lince, aby prozkoumala dal‰í moÏn˘ cíl oblíbeného hájského oddílu lehké turistiky. A co je na Linci zajímavé?
Linec je hlavním mûstem rakouské spolkové zemû Horní Rakousy a zároveÀ také tﬁetím nejvût‰ím mûstem v Rakousku (po Vídni
a ·t˘rském Hradci). Díky své poloze je Linec dÛleÏit˘m Ïelezniãním
uzlem, a to jak silniãní, Ïelezniãní, tak i vodní dopravy (mûstem protéká ﬁeka Dunaj). V souvislosti
s dopravou mÛÏeme zdÛraznit existenci konûspﬁeÏné dráhy vedoucí
z Lince do âesk˘ch Budûjovic,
která byla slavnostnû otevﬁena
roku 1832 a jednalo se o vÛbec
první Ïeleznici na evropském kontinentu (v âesk˘ch Budûjovicích
lze nav‰tívit muzeum této Ïeleznice). V dne‰ní dobû se ale Ïádné
Lineck˘ dort
konûspﬁeÏné dráhy bát nemusíte,
do Lince se lze dostat pohodlnû vlakem z Prahy (lze vyuÏít pﬁímé
spoje, pﬁípadnû ty s pﬁestupem v âesk˘ch Budûjovicích).
Na zhlédnutí hlavních zajímavostí vám postaãí jeden den. Pokud
si budete chtít prohlédnout muzea a galerie, je tﬁeba poãítat s o nûco
del‰ím pobytem. Dominantou tyãící se nad mûstem je Pöstlingberg,
na kter˘ se dostanete asi za 20 minut z Hlavního námûstí díky tramvajové dráze Pöstlingerbahn, která je nejstrmûj‰í dráhou v Evropû.
Z vrcholu lze spatﬁit cel˘ Linec jako na dlani. Na kopci lze nav‰tívit
baziliku nebo se díky Draãímu expresu dráhy Grottenbahn octnout
ve svûtû pohádek a fantazie. Zhruba v polovinû trati tramvaje se
nachází také linecká zoologická zahrada.
Hlavní námûstí, ze kterého vede Pöstlingerbahn, je centrem
mûsta a jedná se o nejvût‰í uzavﬁené námûstí v Evropû. Lze zde
také najít krásn˘ morov˘ sloup z 18. století. Náv‰tûvníci se mohou
zastavit ve zdej‰ím infocentru, které nabízí informaãní letáky i v ãeském jazyce. Za náv‰tûvu stojí také nedalek˘ novogotick˘ Mariánsk˘
dóm s nádhern˘mi vitráÏov˘mi okny, kter˘ je nejvût‰ím kostelem na
území Rakouska. TaktéÏ kousek od Hlavního námûstí se nachází lineck˘ zámek, ve kterém najdete Schlossmuseum, které nabízí jak
stálé expozice, tak v˘stavy.
Z moderní tváﬁe mûsta stojí za vyzdvihnutí Ars Electronica Center
a Lentos Kunstmuseum, které stojí naproti sobû a oddûluje je ﬁeka
Dunaj. Obû budovy jsou ve veãerních hodinách nasvûtleny a spoleãnû s Dunajem vytváﬁejí krásnou atmosféru. Lentos patﬁí sv˘mi
sbírkami k nejdÛleÏitûj‰ím muzeím moderního umûní v Rakousku.
Pﬁi náv‰tûvû Lince nelze neochutnat znám˘ lineck˘ koláã. Pﬁipravte se ov‰em na odli‰nou chuÈ, neÏ jakou jste zvyklí z na‰í ku-

Bazilika

Veãerní Linec
chynû. Zdej‰í lineck˘ koláã je tmav‰í a navíc je dozdoben plátky
mandlí. Z osobní zku‰enosti mohu doporuãit dvû zdej‰í pekárny/cukrárny. Jedná se o Jindrak Konditorei a K. u. K. Hofbäckerei Cafe.
Mnû osobnû chutnal lineck˘ koláã spí‰e od Jindraka, ale záleÏí samozﬁejmû na osobních preferencích kaÏdého. U K. u. K. Hofbäckerei Cafe bych ov‰em ráda vyzdvihla atmosféru, neboÈ pﬁi posezení
zde se neubráníte pocitu, Ïe jste se octli v dobách Rakouska-Uherska. Na zdech zde visí dobové novinové ãlánky, kresby i fotografie.
AÈ se jiÏ rozhodnete nav‰tívit Linec, nebo jiná zajímavá místa,
pﬁeji vám mnoho pûkn˘ch cestovatelsk˘ch záÏitkÛ. :) Aneta Pilná
Zajímavé odkazy:
Muzeum konûspﬁeÏky v âesk˘ch Budûjovicích
http://www.muzeumcb.cz/navstivte-nas/pobocky/muzeum-konesprezky/
Co nav‰tívit v Linci
https://www.linztourismus.at/cz/volny-cas/objevit-linz/
Cukrárna Jindrak - https://www.jindrak.at/
K. u. K. Hofbäckerei Cafe - http://www.kuk-hofbaeckerei.at/

Jarní ma‰karní prÛvod
UÏ jsme si zvykli, Ïe kulturní Ïivot v obci
Háj u Duchcova je rozmanit˘. Máme akce
pro turisty, pro dûti v podobû Pálení ãarodûjnic, Lampionového prÛvodu, Rozsvícení
stromu, pro dospûlé i dûti tu jsou Hájské
slavnosti ãi Káry v Háji. Dﬁíve jsme také poﬁádali Ma‰karní karneval. Od nûj jsme byli
ov‰em nuceni ustoupit kvÛli nevyhovujícímu
stavu Sokolovny. Kulturní a sportovní komise starosty obce Háj u Duchcova nicménû
pﬁi‰la s novou akcí, která by prozatím Ma‰karní karneval mohla nahradit, pozdûji ho i
vyuÏít. V sobotu 31. bﬁezna se v na‰í obci
poprvé konal Jarní ma‰karní prÛvod se zabijaãkov˘mi hody. Úplnû nová akce pro dûti
i dospûlé.
V‰e zaãalo v horní ãásti ulice Ke KníÏáku.
Zde se lidé se‰li a vytvoﬁili prÛvod. Nûkteﬁí z
nich (vlastnû celkem velk˘ poãet) pﬁi‰el do4 / 2018
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konce v maskách. A nebyly to jen dûti. My‰lenka prÛvodu byla taková, Ïe se lidé budou
zastavovat u jednotliv˘ch zastupitelÛ obce,
kteﬁí jim nabídnou nûco dobrého k snûdku a
i nûco tekutého na posilnûní. První zastávka
byla tedy u p. Sedlára, kter˘ nás spolu se
svou manÏelkou pohostil v krásném lidovém
kroji. Odtud se prÛvod s Ïivou hudbou vydal
k dal‰í zastávce, která byla u p. starosta
Dra‰nera. I ten mûl nûkolik pomocníkÛ u obãerstvovací stanice. Netrvalo dlouho a brzy
jsme byli u dal‰í zastávky p. Moldavãuka,
kter˘ si tematicky vyzdobil svou garáÏ do
stylu kopané a sám byl takto obleãen. I zde
jsme nûco pojedli a popili. U ‰kolky nás ãekala p. Prá‰ilová, která si na v˘pomoc vzala
své vnuãky. Mûla na sobû kost˘m paní uãitelky, a proto také nabízela moudr˘ nápoj,
pﬁiãemÏ nechybûlo nûco sladkého. Poslední
zastávka byla u knihovny, kde se na malou
chvíli stal knihovníkem p. ·imek. Poslední
(Pokraãování na následující stranû)

posilnûní ohnivou vodou, nûco zakousnout a hurá k cíli, na shromaÏdi‰tû u OÚ.
Je pravda, Ïe zdolání v‰ech zastávek, na kter˘ch byly ochutnávky zabijaãkov˘ch hodÛ, cukrovinek a pﬁedev‰ím rÛzn˘ch druhÛ lihovin dalo nûkter˘m úãastníkÛm zabrat. Nebyl ov‰em ãas odpoãívat.
V‰ichni mûli dobrou náladu, i pﬁes men‰í de‰Èovou pﬁeháÀku. U OÚ
nás ãekal prodej zabijaãkov˘ch hodÛ, rovnûÏ jsme zde absolvovali
velké mnoÏství soutûÏí. Navíc, kaÏd˘ kdo mûl nûjakou masku, obdrÏel pûknû „mastnou“ odmûnu. Akce, kterou si uÏívali jak dospûlí, tak
i dûti. Není potﬁeba nic dodat. MoÏná jen to, Ïe uÏ nyní se nám oz˘vají lidé, kteﬁí by chtûli, aby i u nich byla pﬁí‰tí rok zastávka. Takovéto dobrovolníky vítáme a tû‰íme se aÏ budeme spoleãnû procházet na‰í obcí a vzájemnû se poznávat a ochutnávat nejrÛznûj‰í pochutiny.
Mgr. Jakub ·imek, pﬁedseda KSK starosty obce

Juraj Benãík z Háje - vítûz fotografické soutûÏe 35AWARDS 2017
Poﬁadatelem soutûÏe 35AWARDS 2017 je ruská komunita profesionálních fotografÛ. Jde o kaÏdoroãní mezinárodní fotografickou soutûÏ, do které v prÛbûhu
celého roku vkládají fotografové své nejlep‰í fotografie z posledních dvou let.
KaÏd˘ fotograf mÛÏe vloÏit fotky, nebo série fotek do 20 rÛzn˘ch soutûÏních
kategorií (nominací). Po uzávûrce vkládání fotek se pak fotky vyhodnocují ve 3
etapách. V kaÏdé kategorii postoupí do závûreãné 3. etapy pouze 35 fotografií
nebo sérií, které pak posuzuje 35 profesionálních fotografÛ (porotcÛ) z 35 zemí.
Proto ten název 35AWARDS. Této soutûÏe jsem se zúãastnil poprvé a do roãníku soutûÏe 35AWARDS 2017 jsem vloÏil fotografie divok˘ch druhÛ zvíﬁat
a krajin. Celkem se tohoto roãníku soutûÏe zúãastnilo 103 100 fotografÛ ze 160
zemí svûta a bylo vloÏeno 257 700 soutûÏních fotek.
Moje umístûní pak dopadlo takto:
V soutûÏi fotek 100 BEST PHOTOS:
• 3. místo v kategorii Wildlife - Single photo za fotku li‰ãat
• nepsané 4. místo v kategorii Wildlife - Series za sérii fotek obojÏivelníkÛ
a plazÛ
V soutûÏi fotografÛ 100 GREAT PHOTOGRAPHER:
• 3. místo v kategorii Wildlife za kolekci 6 fotek divok˘ch druhÛ zvíﬁat.
MVDr. Juraj Benãík
Redakãní rada zpravodaje gratuluje Juraji Benãíkovi k úspûchu v prestiÏní mezinárodní fotografické soutûÏi.
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HURÁ NA PRÁZDNINY
Sluníãko je pánem léta, v‰echno zraje, krásou vzkvétá, plné
hvûzd je nebe noãní, období to krásné roãní... Ano, prázdniny jsou
za vrátky, ‰kolní rok utekl jako voda, tak se pojìme podívat, jak probûhl u nás ve ‰kolce v uplynulém období.
Tro‰ku se vrátíme zpût. Pﬁedev‰ím je tﬁeba zmínit, Ïe nás mûsíc
bﬁezen obdaﬁil snûhovou nadílkou, takÏe jsme si je‰tû uÏili sáÀkování, i kdyÏ na jaro jsme se v‰ichni uÏ moc tû‰ili. A nebyl by to konec
zimy bez poﬁádného karnevalu, kde si dûti ve vesel˘ch kost˘mech
zatanãily, zasoutûÏily a uÏily si spoleãnû spoustu legrace. Na konci
dubna jsme se definitivnû rozlouãili s paní Zimou, vyrobili jsme „Moranu“ a vhodili ji do potoka. Na zahradû pálili ãarodûjnice, ﬁádili a dovádûli u soutûÏí. V období Velikonoc jsme se vydali hledat zajíãkÛv
poklad a cestou jsme plnili rÛzné úkoly s jarní tématikou. Procviãovali jsme si tak hravou formou svoje znalosti a spojili tak pﬁíjemné
s uÏiteãn˘m.
Na‰i budoucí prvÀáãci nav‰tívili Základní ‰kolu v Oseku, aby se
je‰tû pﬁed zápisem podívali, kam nám v záﬁí odejdou. Letos nám do
prvních tﬁíd odchází 18 dûtí, tak nás opût bude ãekat velké louãení.
Paní fotografka v‰echny dûti vyfotila na veselé tablo, které jsme vystavili tradiãnû v místních potravinách. V‰e se nese v duchu veselého cirkusu a v tomto duchu se i s na‰imi pﬁed‰koláky budeme louãit na závûreãném Pasování ‰kolákÛ, které nás ãeká na konci ãervna u nás na ‰kolní zahradû.
V mûsíci kvûtnu probûhl zápis do na‰í mateﬁinky, a tak se v záﬁí
máme opût na co tû‰it.
Témûﬁ v‰echny pﬁed‰kolní dûti se opût zúãastnily plaveckého v˘cviku v Plavecké hale Litvínov. Rodiãe mûli moÏnost na závûreãné
veﬁejné hodinû vidût, jaké jejich dûti za osm lekcí v˘cviku udûlaly
pokroky. A Ïe letos byly opravdu ‰ikovní a stateãní...
Pﬁivítali jsme do Ïivota nové obãánky pásmem písniãek a básniãek.
Pilnû jsme trénovali písniãky a básniãky na tradiãní Hájské slavnosti. Ty se letos nesly v duchu národním, a tak jsme i my sáhli do
repertoáru tradiãních národních písniãek.Se star‰ími dûtmi jsme se
vypravili do knihovny v Oseku na velmi hezkou besedou pro budoucí ãtenáﬁe.

Na Mezinárodní den dûtí jsme nechystali pro dûti tentokrát soutûÏe, protoÏe ty je ãekaly hned druh˘ den na Hájsk˘ch slavnostech,
ale rozhodli jsme se pro sladkou oslavu. Vydali jsme se krásnou procházkou lesní stezkou do cukrárny Piccolo v Oseku. Majitelé cukrárny nám mimo otevírací dobu ochotnû vy‰li vstﬁíc a dûtem s úsmûvem toãili v˘bornou zmrzlinu. Jaké bylo na‰e pﬁekvapení, kdyÏ jsme
v‰e dostali zcela zdarma...a to nás bylo pﬁes ãtyﬁicet! Touto cestou
je‰tû jednou dûkujeme.
Do konce ‰kolního roku nás je‰tû ãeká závûreãn˘ v˘let, kter˘ bude
pﬁekvapením pro malé i velké úãastníky a je naplánován na 26. ãervna. Nesmíme je‰tû opomenout soutûÏ v country tancích, která se
koná 16. 6. ve Stropníku a jiÏ zmiÀované Pasování ‰kolákÛ na na‰í
zahradû.
V‰em pﬁejeme krásné léto, hodnû sluníãka a pohody, aÈ do nového roku vykroãíme ‰Èastnou nohou.
Kolektiv M·

Uhelná pohádka
Na fotografii je pan doktor Klaãer (v br˘lích) a pan Jedliãka,
oba du‰e oseckého amatérského divadla. Fotografie by mûla
b˘t z Háje.
ZdeÀka Rube‰ová, kronikáﬁka mûsta Oseku
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STAN - STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ
VáÏení obãané Háje
a Domaslavic, dovolte, abych se Vám
pﬁedstavil jako lídr
kandidátky
hnutí
Starostové a nezávislí pro leto‰ní komunální volby v obci
Háj u Duchcova.
Dlouho jsem se rozhodoval a radil se
sv˘mi pﬁáteli a blízk˘mi, jak tomuto pﬁedstavení pﬁistoupit. Jsem ve funkci starosty
16 let a vût‰ina z Vás mne jiÏ dobﬁe zná.
Jsem také smíﬁen s tím, Ïe logicky mám
i své odpÛrce a jiÏ podstatnû lépe sná‰ím
a zvykl jsem si, Ïe kaÏdé 4 roky se o sobû
dovím, jak ‰patnû pracuji, jak˘ jsem charakter nebo jak zneuÏívám svého postavení...
Rozhodl jsem se tedy na tûchto stránkách shrnout a popsat mé 16leté starostování. V roce 1992 jsem se pﬁistûhoval z Teplic do Háje a v roce 2002 jsem byl osloven,
zda bych nechtûl kandidovat do zastupitelstva obce. Nabídku jsem dlouze zvaÏoval
a nakonec souhlasil. Funkci starosty jsem
pﬁevzal v listopadu 2002. V té dobû mûla
obec 850 obyvatel a byla ve stavu po nedávno skonãené 30leté stavební uzávûﬁe.
Investice do kanalizace a plynofikace zanechaly obec v nedobré kondici. Finanãní dluh
vÛãi státu byl 12,5 mil. Kã, ve‰keré obecní
nemovitosti v hodnotû dal‰ích 12,5 mil. Kã
byly v zástavû a nebylo moÏno s nimi jakkoliv nakládat. Dal‰í dluh byl k dodavateli
zmínûn˘ch investiãních staveb ve v˘‰i dal‰ích 6 mil. Kã a rozpoãet obce v té dobû byl
ve v˘‰i kolem 6 mil. Kã. Ukazatel dluhové
sluÏby byl vy‰‰í jak 30 %, tedy stav, kdy
jsme nemûli moÏnost dosáhnout na jakoukoliv dotaci. Veﬁejná infrastruktura - komunikace, chodníky, veﬁejné osvûtlení, vãetnû
bytového fondu - byla v zuboÏeném stavu.
Spoleãensk˘ a spolkov˘ Ïivot - kromû fotbalistÛ a hasiãÛ -, neexistoval. Mladí se
z obce stûhovali a vûkov˘ prÛmûr obãanÛ
stoupal.
Pﬁes ve‰kerou dosavadní pracovní zku‰enost jsem stál pﬁed velkou neznámou, ale
také velkou v˘zvou, jak nejlépe se ujmout
a vykonávat funkci samosprávy obce. Velkou pomocí byla okresní pracovní setkání
starostÛ, kde jsem mûl moÏnost konzultovat
na‰e problémy se star‰ími zku‰enûj‰ími kolegy, jezdil jsem na rÛzné metodické semináﬁe a ‰kolení. Postupnû jak jsem do problematiky zapracoval a bylo mi jasné, Ïe je
potﬁeba pro vylep‰ení kreditu a moÏností
obce zapojit se do vût‰ího celku, a tak jsem
inicioval zaloÏení mikroregionu Stropník.
Mikroregion nám pozdûji velice pomohl
s oddluÏením, kdy na ná‰ návrh a na základû tvrdû vyjednan˘ch podmínek odkoupil
zbytek pohledávky státu vÛãi obci. Nároãné
vyjednávání a následn˘ soudní spor byl
i s dal‰ím vûﬁitelem úspû‰n˘. V roce 2008
byla obec kompletnû oddluÏena a mohla

zaãít pracovat na své revitalizaci a rozvoji.
Postupnû jsme zaãali opravovat chodníky,
silnice, obecní domy, dûtské hﬁi‰tû, zázemí
knihovny, mateﬁskou ‰kolu, koupili a opravili kapliãku sv. Leonarda a mnoho dal‰ího.
Ne v‰e ‰lo tak lehce, jak se o tom dnes pí‰e.
Udûlalo se z neznalosti i spousta chyb a nûkteré vûci se nepodaﬁilo realizovat vÛbec.
Co si myslím, Ïe se urãitû podaﬁilo, bylo rozh˘bání spoleãenského Ïivota v obci, a to
i díky na‰í spolupráci s partnerskou obcí
Kreischa. JiÏ pravidelné akce jako jsou turistické v˘‰lapy, dûtsk˘ den a hájské slavnosti, rozsvícení vánoãního stromu, novoroãní ohÀostroj, káry v Háji a dal‰í, jsou
hojnû nav‰tûvované a Ïádané. Zastupitelstvo obce podporuje i spolkov˘ Ïivot v obci hasiãe, fotbalisty, turisty a dal‰í, kteﬁí pravidelnû Ïádají.
Probûhly 3 zmûny územního plánu a obec
získala cca 140 stavebních parcel, které se
dosud postupnû realizují a pﬁivádûjí do obce
nové obyvatele. Vût‰í poãet obyvatel je
i vût‰í podíl na sdílen˘ch daních, ale i více
povinností jak pro obecní úﬁad, tak pro obecní údrÏbu. Obû tyto sloÏky obce jsme postupnû roz‰iﬁovali, ale dnes uÏ to opût nestaãí a hledáme dal‰í posily.
Je toho je‰tû hodnû, o co bych se rád
s Vámi podûlil, ale prostor je omezen˘. Do
komunální politiky jsem vstoupil jako nestraník, nyní v obci zastupuji hnutí Starostové
a nezávislí, které bych rád pﬁedstavil Hodnotov˘m paterem:
HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ HODNOTOVÉ PATERO KANDIDÁTÒ
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY
V ¤ÍJNU 2018
1) Cílem hnutí Starostové a nezávislí je
vytváﬁení podmínek pro Ïivot obãanÛ v právním a fungujícím státû, kter˘ se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Stát
nemá zasahovat nadbyteãnû a neoprávnûnû do ãinností samospráv.
2) Hnutí chápe v˘kon veﬁejn˘ch funkcí
jako sluÏbu obãanÛm s dÛrazem na svobodu a odpovûdnost jednotlivce a solidaritu
spoleãenství obãanÛ. DÛleÏitou roli v ﬁe‰ení
sociálních problémÛ mají mít obce a mûsta
a získávat k tomu odpovídají prostﬁedky od
státu. Sociální problémy je tﬁeba ﬁe‰it tam,
kde vznikají.
3) Hnutí prosazuje prÛhlednost veﬁejného
Ïivota, potírání korupce a je proti zneuÏívání
získané moci. Usilujeme o obnovení dÛvûry
v právní ﬁád, zkvalitnûní zákonÛ a vymahatelnost práva. Odmítáme ve‰keré projevy
národnostní, náboÏenské a rasové nesná‰enlivosti. Nespolupracujeme s nedemokratick˘mi a extremistick˘mi silami.
4) Do veﬁejn˘ch funkcí prosazujeme
osobnosti - schopné, zodpovûdné a sebevûdomé obãany, kteﬁí dokáÏou pﬁevzít odpovûdnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj,
stát a Ïivot budoucích generací a v˘sledky
jejich práce a ãinnosti svûdãí o takto nabyt˘ch zku‰enostech.
5) K základním prioritám hnutí patﬁí odpovûdné hospodaﬁení, kvalitní vzdûlávací

systém, péãe o Ïivotní prostﬁedí a zachování kulturního dûdictví. Investice do vzdûlání
je zárukou budoucí prosperity, jeÏ v‰ak musí
b˘t zaloÏena na zásadû ‰etrnosti (v nakládání s financemi, energetick˘mi zdroji, ale
i obezﬁetn˘mi krajinn˘mi zásahy).
KANDIDÁTNÍ LISTINA STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ
Dovoluji si Vám pﬁedstavit obãany, Va‰e
sousedy, kteﬁí pﬁijali moje pozvání k úãasti
na kandidátní listinû StarostÛ a nezávisl˘ch
v na‰í obci a chtûjí se aktivnû podílet na její
samosprávû.
Dûkuji tûmto dámám a pánÛm za odvahu
a chuÈ pracovat pro na‰i obec:
• Kateﬁina Zemanová (Kubátova ul.)
• Petra Martínková (Kubátova ul.)
• Tomá‰ Hájek (Kubátova ul.)
• Mgr. Jakub ·imek (Kubátova ul.)
• Jaroslav Stich (Kubátova ul.)
• Ing. Petr Ch˘le (ul. Ke KníÏáku)
• Jiﬁí Fujan (Lesní stezka)
• Pavel Perl (OkruÏní ul.)
Na závûr bych se s Vámi, ãtenáﬁi a voliãi,
chtûl podûlit o postﬁeh: „K obecním záleÏitostem se má pﬁistupovat jako k vûci veﬁejné, ne jako k soukromému podnikatelskému zámûru.“
Pﬁeji krásné léto plné záÏitkÛ s rodinou
a pﬁáteli!
Za kandidáty StarostÛ a nezávisl˘ch
v obci Háj u Duchcova
Karel Dra‰ner, starosta

·ANCE pro Háj - sdruÏení obãanÛ,
které vzniklo s cílem rozvíﬁit stojaté
obecní vody a pokusit se najít nov˘ úhel
pohledu na ﬁe‰ení obecních záleÏitostí
SdruÏení ·ANCE PRO HÁJ vzniklo v roce
2018. Jeho vznik byl z velké ãásti vyprovokován nechutí vedení obce i ãásti zastupitelstva komunikovat s nûkter˘mi obãany.
JelikoÏ pan starosta (stejnû jako zastupitelstvo) není starostou jen nûkter˘ch obãanÛ, mûl by najít cestu, jak se vypoﬁádat s názory, které se s jeho neshodují. ProtoÏe to
dlouhodobû odmítá, hledali jsme zpÛsob,
jak ho pﬁimût a proto vzniklo na‰e sdruÏení.
Nechceme jen kritizovat, chceme také pﬁicházet s nápady, realizovat je a vûci mûnit.
Chceme také o v‰em veﬁejnû informovat
a diskutovat.
Nechceme zÛstat u kritiky, ãlánkÛ a nápadÛ, chceme opravdu vûci mûnit. Pﬁipravujeme proto do podzimních voleb vlastní „kandidátku“.
Na‰ím kandidátem ã. 1 a tedy potencionální pﬁí‰tí starostkou je paní
IRENA PIPI·KOVÁ
(Pokraãování na následující stranû)
HÁJSK¯ KOHOUT
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Dobr˘ den Háj‰tí, jen krátce pro vás,
kteﬁí mû moÏná neznáte. Jmenuji se IRENA
PIPI·KOVÁ, 26 rokÛ bydlím v na‰í obci a 20
let jsem pracovala v zastupitelstvu obce,
z toho nûkolik let jako místostarostka obce...
S vût‰inou z vás se ménû ãi více znám,
proto si myslím, Ïe není potﬁeba se dále
pﬁedstavovat a mohu tedy rovnou zauvaÏovat na téma PROâ opût KANDIDUJI do zastupitelstva obce.... Podlehla jsem názoru
mnoha spoluobãanÛ, Ïe je potﬁeba zmûnit
spoustu vûcí spojen˘ch s vedením a chodem
obce a s pﬁístupem k obãanÛm. Po zváÏení
v‰ech nabídek na post „jedniãky“ na kandidátce do podzimních voleb do zastupitelstva
jsem dospûla k názoru, Ïe mi je dlouhodobû
názorovû nejbliÏ‰í skupina obãanÛ formující
se kolem sdruÏení ·ANCE pro Háj, stejnû
jako její volební program, na kterém se mohu
spolupodílet... Mé rozhodnutí se je‰tû jednou
ucházet ve volbách o Va‰i pﬁízeÀ podmínil
také mÛj názorov˘ rozkol se souãasn˘m
panem starostou, stejnû tak jako nesouhlas
s nûkter˘mi praktikami jemu blízk˘mi..
TakÏe JÁ - Irena Pipi‰ková opût kandiduji do obecního zastupitelstva.... JENÎE tentokrát ne sama (jako v minulé volbû)“, ale se
skupinou odváÏn˘ch, o kter˘ch se domnívám, Ïe jejich nápady i chuÈ prosadit jejich
realizaci mohou v obci mnohé zmûnit. Se
skupinou, pro kterou je dÛleÏité, Ïe slovo
„starosta“ - vychází z v˘razu „starati se“, coÏ
hodlám respektovat.
Za svÛj hlavní úkol jsem pﬁi práci v obci
VÎDY povaÏovala a stále povaÏuji povinnost
(vypl˘vající mimo jiné ze zákona o obcích)
peãovat o potﬁeby obãanÛ a o v‰estrann˘
rozvoj obecního území, a smûﬁovat pouze
k jednomu cíli: Aby se nám v‰em v na‰í
(k lep‰ímu se mûnící) obci spokojenû Ïilo
a abychom nemrhali finanãními prostﬁedky
k tomuto urãen˘mi a hlavnû, abychom plnili
sliby, které jsme vám pﬁed volbami dali.
S tím také spojuji na‰e volební motto:
„Dejte nám ·ANCI - my vám ji vrátíme..“
sanceprohaj@seznam.cz
https://www.facebook.com/HAJuDuchcova/
PANE STAROSTO!!! SLOVO STAROSTA
JE OD SLOVA STARATI SE!!
Jedu takhle autem a sly‰ím v rádiu hlas na‰eho starosty. Povídá o tom, jak jsme chudá
obec a jak si nemÛÏeme nic dovolit, ani
opravu té sokolovny, co mûlo jeho uskupení
i v‰ichni ostatní v pﬁedvolebním programu.
Hned jsem nasr...! Vzpomenu si, jak na
kaÏdém zastupitelstvu z poslední doby neustále omílám, aby nerozhazovali zbyteãnû
8 / 2018
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peníze, aby u práce pﬁem˘‰leli a nemuseli
nám pak tvrdit, jak litují, Ïe na nic není.
Plno vûcí vidím jinak. Vím, Ïe obec není
firma, ale ﬁídit svou firmu znamená pﬁem˘‰let hlavnû o sv˘ch financích. ¤ídit obec mûlo by se o nich pﬁem˘‰let aspoÀ jednou
tolik. Obecní peníze totiÏ nejsou jen zastupitelstva nebo starosty, jsou nás v‰ech!! Nerozumím proto tomu, Ïe tﬁeba za projekty
na sokolovnu se vyhodí pﬁes milion korun a
pak se zjistí, Ïe se podle nich stejnû opravovat nebude, protoÏe zastupitelstvo vlastnû neví, co s tou sokolovnou chce. Nebo
na‰e veﬁejné osvûtlení! O tom mÛÏu napsat
rovnou román. Nejdﬁív pan starosta pﬁedloÏí nabídku na realizaci za 21 milionÛ, kdyÏ
se na zastupitelstvu vytoãím, pﬁedloÏí na
pﬁí‰tím lep‰í za 4,5 milionu. KdyÏ ﬁeknu, Ïe
by se to dalo udûlat je‰tû levnûji, vysvûtlí
v‰em, Ïe jsme v ãasové tísni, protoÏe nám
âEZ vypne osvûtlení. KdyÏ se zeptám na
âEZu, ﬁeknou Ïe to není pravda... KdyÏ argumentuju, Ïe pﬁekládám nabídku je‰tû o
1,5 levnûj‰í, odeberou mi v rámci jednacího
ﬁádu slovo.... ·koda, Ïe starostovo oblíbené
rãení „KAÎDÁ KAâKA DOBRÁ“ v tuto chvíli
neplatí.
Vidím rudû. Chci zastupitelstvo pﬁimût k
tomu, aby o svém rozhodování pﬁem˘‰lelo,
tak se poﬁád ptám a ptám, nabízím
pomoc...diskutuju. Jsem skoro na kaÏdém
zasedání a o vût‰inû obecních aktivit vím
víc, neÏ kter˘koliv zastupitel a nûkdy i víc
neÏ starosta. Vím, jsem rejpal, horká hlava,
a plno dal‰ích nezveﬁejniteln˘ch slov, ale
vím taky proã.. Není mi jedno, Ïe se rozhazujou obecní peníze, místo toho, aby se za
nû nûco udûlalo... Není mi jedno, Ïe za svÛj
nemal˘ plat pan starosta se ke mnû jako k
obãanovi chová „jako mal˘ kluk“ .. pﬁekrucuje, na dotazy nereaguje, lÏe. LÏe mnû,
vám i zastupitelÛm. Za vrchol arogance povaÏuju, kdyÏ mi napí‰e, Ïe se se mnou nebude bavit. Ano v takov˘ch situacích se
chovám „jako hovado“ , zvy‰uju hlas, zostﬁuju argumentaci. A vím, Ïe jsem mu hodnû
pomohl v tom, Ïe zastupitelé pﬁistoupili na
jeho hru na chudinku, kdyÏ je pﬁesvûdãil, Ïe
v‰e je mÛj osobní boj s ním. K tomu „boji“
nemuselo nikdy dojít, kdyby pan starosta
byl pﬁístupn˘ dialogu a dûlal svou práci tak
jak má. Stejnû tak se v‰echny snaÏí pﬁe-

svûdãit, Ïe moje aktivita ve vûci veﬁejného
osvûtlení je vlastnû proti panu Lipãákovi. To
je naprostá blbost. Ne‰lo nikdy a ani v
tomto pﬁípadû nejde o konkrétního ãlovûka
nebo firmu. Jde jen o to, aby se u práce
pﬁem˘‰lelo a obecními penûzi nepl˘tvalo...
a starosta to ví.
Rád bych vás poÏádal o va‰e hlasy, abych
mohl pracovat v pﬁí‰tím zastupitelstvu a veﬁejnû tady prohla‰uji, Ïe mi nejde o místo
starosty. Budu rád, kdyÏ se pﬁí‰tí starostkou
obce stane paní Irena Pipi‰ková, která se
rozhodla kandidovat za na‰e hnutí. Vím, Ïe
tu práci bude vykonávat lépe neÏ souãasn˘
starosta a bude tu pro v‰echny obãany,
nejen pro vyvolené. Budu rád, kdyÏ za
námi bude vidût kus práce, stejnû jako je
vidût za mnou a mou firmou. Na‰í prioritou
je a bude objekt Sokolovny. Rád bych vyvrátil popla‰nou zprávu, o tom, Ïe se jedná
o megalomansk˘ zámûr. Megalomansk˘
by byl asi v podání souãasného vedení
obce, které poﬁád mluví o investici ve v˘‰i
50 mil. My pﬁedpokládáme na základû
pﬁedbûÏn˘ch propoãtÛ (a vycházíme z
pﬁedloÏené vizualizace) ca 25 milionÛ a uÏ
v létû si chceme dát s vámi pﬁed sokolovnou pivo!!
Tﬁi skuteãnosti na závûr:
1. Jednání zastupitelstva se úãastním hodnû
let a dost ãasto. KdyÏ náhodou pﬁijdou i
dal‰í obyvatelé, dostanou k debatû tolik prostoru, kolik je potﬁeba. NOVINKA na posledním jednání: je nutné zamezit kritizování
pana Îejdlíka a jeho sdruÏení ·ance - starosta poprvé v historii zastupitelstva naﬁizuje dodrÏování jednacího ﬁádu a trvá na omezení délky pﬁíspûvku. Tento ãas mi stopuje a
po druhé pûtiminutovce mi bere slovo nemá totiÏ argumenty k tomu, aby vyvrátil
mou pravdu
2. NEUPRAVENO, pouze VYJMUTO Z KORESPONDENCE S PANEM STAROSTOU:
————— PÛvodní e-mail —————
Od: starosta starosta@ouhaj.cz
Komu: unistav.dux@seznam.cz
Datum: 16. 3. 2018 23:47:08
Pﬁedmût: Re: Fwd: Re: dotazy unistav.dux
„A uÏ mi nepi‰te, nehodlám s Vámi ztrácet
ãas.“
Odesláno z mého chytrého telefonu Samsung Galaxy.
3. NEUPRAVENO, pouze VYJMUTO Z KORESPONDENCE S PANEM STAROSTOU:
————— PÛvodní e-mail —————
Od: starosta starosta@ouhaj.cz
Komu: unistav.dux@seznam.cz
Datum: 16. 3. 2018 23:47:08
Pﬁedmût: Re: Fwd: Re: dotazy unistav.dux
„Ale, Ïe bych vidûl nûjaké ohromující v˘sledky na domech a bytech, které jste v obci
realizoval? A to sídli‰tû v OkruÏníje spí‰
ostuda. A to jste avizoval ve sv˘ch plánech
a vizualizacích jak to bude krásné aby po
Vás zÛstalo nûco na co budete hrd˘. Máte
na co...“
Odesláno z mého chytrého telefonu Samsung Galaxy.
(Pokraãování na následující stranû)

NejenÏe se tato informace velmi dotkla obyvatel, kteﬁí v této lokalitû bydlí, protoÏe do
svého bydlení vloÏili své peníze, práci a ãas,
ale dot˘ká se i mû, protoÏe je nutné pﬁipomenout, Ïe do obecního rozpoãtu za nû
plyne obci ﬁádovû 1,7 mil korun na daních.
Dobr˘ hospodáﬁ by mûl tuto informaci na
pamûti....
Kdybych u toho v‰eho nebyl, budu si myslet, Ïe to je zl˘ sen. NENÍ
Vûﬁím, Ïe pﬁijdete k volbám a dáte nám
hlas!! A taky vûﬁím, Ïe ãlánky nejsou v Ïádném pﬁípadû cenzurovány a nenajdu hned v
tomto ãísle reakci..
Zdenûk Îejdlík

SDRUÎENÍ
NEZÁVISL¯CH KANDIDÁTÒ
V KOMUNÁLNÍCH
VOLBÁCH 2018
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ reaguje
na v˘zvu redakãní rady Hájského kohouta.
Dovolte tedy, abychom Vám zde v krátkosti
pﬁedstavili na‰e sdruÏení. To je ãásteãnû
tvoﬁeno z ﬁad SdruÏení nestraníkÛ, které
bude pokraãovat pod nov˘m názvem. Nejsme svazováni stranick˘m my‰lením, kde
má navrch politické rozhodování pﬁed ro-

INFORMACE O VOLEBNÍ KAMPANI PRO KOMUNÁLNÍ
VOLBY 2018 V OBECNÍM ZPRAVODAJI HÁJSK¯ KOHOUT
Redakãní rada obecního zpravodaje Hájsk˘ kohout vyz˘vá volební uskupení pro komunální volby 2018, aby
materiály pro volební kampaÀ dodala do uzávûrky zpravodaje, tj. do 31. srpna 2018 (Hájsk˘ kohout III/2018).
Maximální rozsah pﬁíspûvku pro kaÏdé ãíslo zpravodaje by nemûl pﬁesáhnout 2 strany A4. Pﬁíspûvky lze zasílat na adresu knihovna.Haj@seznam.cz, nebo je odevzdávat na pﬁenosném médiu v obecní knihovnû.
Kontakt na redakãní radu: Karel Singer, +420 607 757 124, knihovna.Haj@seznam.cz

zumn˘m postupem. V tomto sdruÏení vystupuje kaÏd˘ sám za sebe, ale pﬁesto jsme
pﬁipraveni i s ostatními táhnout za jeden provaz, pokud se bude jednat o vûci prospû‰né
pro na‰i obec a tedy i pro Vás. Neﬁíkáme, co
udûláme aÏ... Vût‰ina z nás se aktivnû podílela a podílí na kulturním a spoleãenském
dûní v na‰í stále se rozrÛstající a krásné
obci a pokraãujeme v tom i dnes.
To by bylo ve zkratce v‰e, zb˘vá jen popﬁát do nadcházejících dní letní prázdninovou pohodu.
Za SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
Václav Moldavãuk

INFORMACE K P¤ÍSPùVKÒM
VE ZPRAVODAJI
Ve‰keré pﬁíspûvky se redakãnû neupravují. Za obsahovou i jazykovou stránku textu
odpovídá autor pﬁíspûvku. Redakãní rada
shromaÏìuje podklady, zasílá je grafikovi
a podílí se na kompozici ãísla a následnû
provádí kontrolu zaﬁazení v‰ech pﬁíspûvkÛ
do daného ãísla. Pﬁípadné námitky ãtenáﬁÛ k jazykové a obsahové stránce textÛ
budou postoupeny autorÛm jednotliv˘ch
pﬁíspûvkÛ.

Stopy MáNi
Z MOLDAVY DO JI¤ETÍNA - Pﬁi na‰ich
plánovacích poradách, kam uskuteãnit v˘‰lap, jsme se domluvili na jednu z na‰ich oblíben˘ch túr, a to z Moldavy pﬁes Nûmecko,
do âeského Jiﬁetína. Je to velmi pûkná
cesta s ﬁadou hezk˘ch a zajímav˘ch míst.
Prolíná se nádhernou krajinou po b˘valé
jednokolejové trati, kolem ãistého osvûÏujícího potoka, kde jsme pak nakonec smoãili
na‰e unavené nohy. Po nádhernû stráveném dni jsme se samozﬁejmû dohodli, Ïe
tuto trasu opût nûkdy zopakujeme. 22.4.:
·ustrová, ·imková, ·ulcek, Pilná, Kuãerová
- 14 km.
LOKET - V˘let jsme pojali kulturnû, prohlédli jsme si nádherné mûsto plné zajímavostí, napﬁíklad pivní muzeum a samozﬁejmû i hrad. Tam jsme málem „pﬁi‰li“ o jednoho z na‰ich ãlenÛ. Bylo to v podzemí, kde
bylo dost ‰ero a stra‰idelnû. Na‰tûstí v‰e
dobﬁe dopadlo a v˘let jsme zakonãili procházkou kolem Ohﬁe. 29.4.: ·ulcek, ·imková, ·ustrová, Kuãerová - 6,3 km.

TURISTICK¯ POCHOD S KREISCHOU
- Setkání s pﬁáteli z Kreischy poﬁádané obcí:
Krupka-Komáﬁí VíÏka-·tola Star˘ Martinhrádek Krupka-posezení a tanec v âerném
Orlu. 19.5.: Bobková, ·ulcek, ·imková,

·ustrová, Kuãerovi, Dra‰ner - 6,5 km.
Má≈a nechybûla ani na kulturních akcích
jako Masopustní prÛvod a âarodûjnická
stezka.
Martina ·imková

HÁJSK¯ KOHOUT
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FEJETONY MIROSLAVA SMUTNÉHO
....A ZASE U PLOTNY. RECEPT
Máme tu léto a s ním spoustu radostí,
nebo starostí a zajímavá témata na letní
podveãery. Jenom místo vÛnû kvûtin se line
prostorem puch pﬁipáleného masa, rÛzn˘ch
‰pekáãkÛ prapodivného pÛvodu a obsahu.
Pamûtníci si pamatují seance pﬁi oh˘nku
s kytarou za zvukÛ písnû „ ﬁé-ká, hÛ-ãí
v stínu rozeklan˘ch“, prostû tak nûjak. To
byly trampské potlachy, ale i ãlovûk mûstsk˘
si nûkde ‰ikovnû nûjak˘ ten buﬁt na klacku
opekl.
Jak plynul ãas a uÏ nebylo kde si ten kousek ohnû udûlat, chuÈové buÀky zaãaly úpût
a Ïádali dÛraznû, „ ãlovûãe nûco dûlej“.
A tak se zaãalo grilovat. Pﬁes rÛzná udûlátka aÏ po obchodní v˘mysly. Mal˘ ãesk˘ ãlovûk vzal tento zpÛsob likvidace potravin za
své a uÏ to není móda. Prostû kdo negriluje,
není âech. / a nemusí u toho skákat / Shání
se rÛzné omáãky, ﬁezníci mají moÏnost trochu „voÀavé“ maso naloÏit do marinád ,/ on
to národ ãesk˘ seÏere / a jde se na to. Ocet
odstranil „vÛni“, oheÀ zmûnil modré maso
obarvené marinádou na ãernou konzistenci
a z ãekání na pochoutku vznikla spoleãenská záleÏitost. „Prokecá“ se veãer, dovíme
se, co jsme se nemûli dovûdût, pomluvíme
kde koho, vypije se nûjaké to pivo a i na
nûco tvrdého dojde. V pokroãilé dobû je uÏ
jen sly‰et vzdychání. Mal˘ ãesk˘ ãlovûk se
pﬁejedl a nûjaká ta zamilovaná dvojice je
sly‰et také, ale v jiné tóninû a ne u stolu.
Samozﬁejmû jsou ale i gurmáni, kteﬁí si
dûlají v‰e sami. A je‰tû vym˘‰lejí a vym˘‰lejí. A jedním z nich je také mÛj vnuk. Na malé
oslavû se vytáhl grilovan˘m hermelínem.
Jeho nápad zaujal na‰e chutû tak intenzivnû, Ïe jsme málem „spapali“ i mistiãku od
alobalu. Dá se ﬁíci, Ïe je to sice recept pro
vegetariány, ale svûtovû chutná.
VáÏené dívenky, z dÛvodu ochrany dat
nemohu ﬁíci jeho jméno, ale mohu vás upozornit, Ïe je to velice dobré zboÏí. SnaÏte
se, stojí to za to.
A teì o co jde. Grilovan˘ hermelín na zeleninû. Zkuste a nebudete litovat. A co je
k tomu zapotﬁebí? Uvedu ingredience na
jednu porci. 1 hermelín, pÛlku cibule, strouÏek ãesneku, 1 rajãe, ãtvrtka kapie. V‰e nakrájet na prouÏky. Na marinádu: sÛl, pepﬁ,
gulá‰ové koﬁení, nebo koﬁení grilovací, trochu tymiánu, strouÏek ãesneku a trochu
oleje a sojové omáãky. /mÛÏe se tam dodat
i kousek nûjaké pálivûj‰í klobásky/
Z alobalu udûláme misku. Dostateãnû velikou a nesmí se protrhnout. Do ní dáme do-

prostﬁed hermelín, kolem namíchanou zeleninu a zalijeme marinádou, ale ne moc.
Není to polévka! Trochu zeleniny dáme i na
s˘r. Pak uÏ celé dáme do grilu a uzavﬁeme
víko. Na otevﬁeném ohni to nejde upéci , ale
z nouze je dobrá i trouba. Teplota asi
150°C a peãeme do mûkka zeleniny. Trvá to
kolem 45 min. Vyjmeme, a zalijeme dvûma
vejci jen tak rozklepnutím. Trochu osolíme
a opepﬁíme, posypeme trochou prá‰kové
ãervené papriky a posypeme zel. cibulkou
nebo paÏitkou na jemno krájenou. Vrátit do
grilu a po patnácti minutách je mÀamka hotová. Nedávejte ochutnat, pﬁijdete o to. Hermelín se krásnû rozkrojením rozteãe, zelenina s marinádou má vynikající chuÈ a ta vejce
jsou jedna báseÀ. Konzumuje se to v misce
alobalu na talíﬁku. Jako pﬁíloha houska nebo
chléb. Ale i bez té pﬁílohy to chutná ohromnû. Léto je na zaãátku, bude moÏnost i dal‰ích lákadel.
Teì uÏ jen popﬁát dobrou chuÈ a nepﬁesolit.
„Hájsk˘ pes“
....dûj se vÛle boÏí
Není to tak dávno, kdy jsme se setkali u
volební urny a mûli tak mnoÏnost si „pokecat“ s pﬁáteli. Na to, Ïe bychom se tﬁeba i
nav‰tívili, nenajdeme nikdy ãas. Letos v
ﬁíjnu se tam uvidíme znovu. ProtoÏe jak se
ﬁíká, „ ze sam˘ch radostí, skládá se Ïivot
ná‰“, tak na‰e radost nebude jako obvykle
mít Ïádn˘ch mezí. ProtoÏe nás je tolik a
stále mohutníme, naplníme urnu na‰imi
pﬁedstavami aÏ po okraj. Budeme volit nové
zastupitele. Kdo to je zastupitel, v‰ichni ví,
jsou to na‰i spoluobãané, kteﬁí nám vÏdycky
ochotnû vysvûtlí „proã to nejde“.
VÏdy provází masáÏ na‰ich hlav volební
program. Neskuteãnû krásn˘, Ïe dojímá aÏ
k slzám a neskuteãnû se také neplní. Pokud
budeme hodnotit toto období ãtyﬁ let, tak se
z volebních programÛ nesplnilo takﬁka nic.
Kdo nemûl pﬁevahu v poãtu jako tﬁeba „
dra‰nerovci“ tak si ne‰krtl, ani kdyby mûl

ãím. Z devíti zastupitelÛ pût vyvolen˘ch pﬁehlasuje v‰echno. Osobnû jsem ãlen âSSD s
funkcí na okrese. Díky na‰im „papalá‰Ûm“
jsme poslední na ocase v podpoﬁe obyvatel.
Také se to odráÏí v komunálních volbách.
Ale, nevolíme Sobotku, ale nûkoho, kdo
bude poctivû slouÏit obyvatelÛm obce. Uvûdomují si to voliãi? Situaci pochopili ãlenové
„ ·ance pro Háj.“Jsou velice bojovní, nápadití a mají chuÈ, kdyÏ uÏ nic jiného, tak dát
dohromady „Sokolovnu“. Palec nahoru.
Sokolovna. Îe se nic neudûlalo ? Omyl.
Byl prodán jeden dÛm a v˘tûÏek 1,2 mil Kã
byl urãen pro ni. Peníze jsou pryã a na budovû se nehnul ani chlup. Hledá se dotace,
která nám do prázdného pytle bude poﬁád
sypat korunky. Zatím se nena‰la. Zato
máme pln˘ „slamník“ rÛzn˘ch projektÛ a pitomostí, které nikdo uÏ nebude potﬁebovat.
Na ﬁadû je veﬁejné osvûtlení. Ví se o nûm
asi dva roky a do dne‰ka nevíme, jak se to
bude provádût a ani jak to bude vypadat.
âas utíká a jedna hájská firma nám podala
pomocnou ruku s tím, Ïe se postará o zdárnou rekonstrukci. Mûlo to jeden háãek.
Firma si ﬁekla v nabídce i o peníze s tím, Ïe
kdyÏ s obnosem nebudeme souhlasit, tak
stáhne nabídku a více se nezúãastní. Lidovû
ﬁeãeno, „berte nebo bûÏte k ãertu“. Tûch
háãkÛ bylo povícero. Na pﬁ. stoÏáry v cenû
6 000 Kã. V nabídce je budeme od firmy kupovat za 23 000Kã. Zhruba to dûlá bratru o
1.5 mil.Kã navíc. Ostatní poloÏky nemají
spoãítánu ãasovou nároãnost a není ani hodinová sazba firmy. A proã to uvádût, kdyÏ
se podává pomocná ruka ??? Nikdo tedy
neví, co v‰echno a za co budeme platit.
Firmû se nedá nic vyãítat. Chová se trÏnû a
nebojí se o peníze ﬁíct. To co je zvlá‰tní, zastupitelstvo to pﬁijalo a odhlasovalo. KaÏdému je to jedno. Dal‰í, nebo jiné nabídky nebyly pﬁipu‰tûny a také se neví, co vlastnû
obsahují. TakÏe mírnû ﬁeãeno, je v tom docela pûkn˘ „nevûstinec“. Hezké bylo, kdyÏ
byl jedním zastupitelem vyzván obãan, kter˘
nûco takového vypracoval a hodlal ho dát k
nahlédnutí. Byl zastaven starostou v pÛlce
cesty,Ïe nemá slovo a vrátil se. Samozﬁejmû, takoví obãané se musí zastavit vãas.
Tﬁeba by mohli mít v˘hodnûj‰í, levnûj‰í a ‰ikovnûj‰í nabídku ve stejné kvalitû a to my
nemÛÏeme pﬁece potﬁebovat!
Budeme trochu poãítat. Za dÛm 1.2 mil.
Kã, plus tûch 1.5 mil Kã za nav˘‰ení stoÏárÛ a uÏ tu máme 2,7 mil. Kã na sokolovnu.
A pak, Ïe nejsou peníze.
dûj se vÛle boÏí.
„ Hájsk˘ pes“

MINIGOLF V OSEKU
Minigolfové hﬁi‰tû bylo postaveno na základû soutûÏe Dáme na
Vás, která v Oseku probíhala v loÀském roce. V rámci této soutûÏe
mûli obyvatelé Oseku moÏnost navrhnout, co by si ve mûstû nejvíce
pﬁáli. Pro zbudování minigolfového hﬁi‰tû hlasovalo nejvíce obãanÛ.
Hﬁi‰tû najdete v sousedství 3D bludi‰tû, kam vás ze silnice navedou znaãky. Ve stánku u bludi‰tû si také mÛÏete koupit vstupenku,
a tﬁeba i nûco k obãerstvení. Devadesátiminutová hra vás pﬁijde na
devadesát korun za dospûlého.
(Zdroj: www.e-teplicko.cz)
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NÁZORY OBâANÒ

UPOZORNùNÍ NA
POCHYBENÍ ZASTUPITELÒ
Îádám tímto o zaﬁazení a projednání následujícího:
Dobr˘ den zastupitelé obce,
Dne 25. dubna jsem se zúãastnil spolu
s m˘m kolegou ze sdruÏení ·ance panem
Filipem Lerchem 36. zasedání zastupitelstva Obce.
Program jednání tohoto zastupitelstva byl
následující:
Program:
1. Zahájení, schválení programu, urãení
zapisovatele, volba ovûﬁovatelÛ zápisu
2. Zpráva kontrolního v˘boru, finanãního
v˘boru a komisí starosty obce
3. Financování:
a) Îádost o dotaci z rozpoãtu obce Háj
u Duchcova pro rok 2018, Domov dÛchodcÛ
Bystﬁany, ul. PraÏská ãp. 236, Bystﬁany
b) Rozpoãet Obce Háj u Duchcova na rok
2018 a dotace poskytnuté z rozpoãtu obce
na rok 2018
c) Nabídka KB na úvûr pro financování investic
4. Majetek obce:
a) Prodej ãásti pozemku p.p.ã. 277/1, k.ú.
Domaslavice
b) Îádost o prodej ãásti v majetku obce
Háj u Duchcova - p.p.ã. 290/6, k.ú. Domaslavice
c) Prodej pozemku z majetku obce Háj
u Duchcova - p.p.ã. 12/2, k.ú. Háj u Duchcova
d) Îádost o uzavﬁení smlouvy o smlouvû
budoucí pro stavbu - zﬁízení elektropﬁípojky
NN pro pozemek p.p.ã. 805/6, k.ú. Háj v Kubátovû ulici
e) Prodej pozemku z majetku obce Háj
u Duchcova - p.p. ã. 13, k.ú. Domaslavice
o v˘mûﬁe 253 m2
f) Prodej ãásti pozemku z majetku obce
Háj u Duchcova - p.p.ã. 759/26, k.ú. Háj
u Duchcova o v˘mûﬁe 875 m2
g) Smlouva o bezúplatném pﬁevodu pozemkÛ ã. 07/960/2017/C - p.ã. 321/3, k.ú.
Háj u Duchcova (484 m2)
h) Smlouva o smlouvû budoucí o zﬁízení
inÏen˘rské sítû „kanalizaãní ﬁad“ v rámci realizace stavby „Háj u Duchcova, Lesní stezka - kanalizace“ TP 008 25
i) Pronájem bytu (byt ã. 1, Kubátova ã.p.
164, vel. 2+1 )
5. RÛzné
a) Stanovení poãtu ãlenÛ zastupitelstva
obce pro nové volební období 2018-2022
b) Informace o leteckém snímkování
v obci
6. Diskuze s obãany
7. Závûr
Na‰í pﬁítomností, stejnû tak poﬁízen˘m
záznamem a vûﬁím, Ïe i v tomto duchu poﬁízen˘m zápisem, upozorÀuji, Ïe
1. byl poru‰en jednací ﬁád ZO
A to tím, Ïe byly v rozporu s jednacím
ﬁádem (pﬁed jednáním) zastupitelÛm panem
starostou pﬁedloÏeny materiály firmy pana

Lipãáka, t˘kající se investice do VO v obci
a o tûchto bylo i jednáno, Projednání podkladÛ bylo v rozporu s jednacím ﬁádem
obce, neboÈ jednací ﬁád ﬁíká:
âást II., âl. 2 pﬁíprava zasedání zastupitelstva - bod 4: O místû, dobû a navrÏeném
programu informuje obecní úﬁad obãany
nejpozdûji 7 dnÛ pﬁed jeho konáním zveﬁejnûním pozvánky
âást IV, ãl. 5 bod 2 - na zasedání mÛÏe
b˘t jednáno jenom o vûcech, které byly
dány na program a o návrzích, s jejichÏ zaﬁazením vysloví zastupitelstvo souhlas.
2. Dále uvádím, Ïe na 35. Zasedání obce
bylo v bodû ã. 5 Obnova a roz‰íﬁení veﬁejného osvûtlení
Háj u Duchcova pﬁijato usnesení:
ã. 912/35/2018: ZO schvaluje v˘bûr dodavatele pro kaÏdou etapu stavby samostatn˘m v˘bûrov˘m ﬁízením a usnesení
913/35/2018: ZO ukládá starostovi zjistit
zpracování zadávací dokumentace pro v˘bûrové ﬁízení na dodavatele po jednotlivé
etapy stavby obnova a roz‰íﬁení VO odborn˘m zpracovatelem.
Za tûchto okolností není tedy moÏné jednat o nabídce pﬁedloÏené firmou pana Lipãáka, ale je nutné teprve na základû ﬁádnû
zveﬁejnûné zadávací dokumentace a uskuteãnûní následného v˘bûrového ﬁízení jednat s firmou tímto zpÛsobem vybranou.
Dále:
3. V bodu ã. 8 tohoto 35. Zasedání ZO
jsem vystoupil v diskuzi (spolu s p. Lerchem) za sdruÏení ·ance a argumentací
zpochybnil Vá‰ zámûr proinvestovat na
konci va‰eho volebního období v rámci akce
VO cca 21 milionÛ Kã a tím Obec nesmyslnû zadluÏit. Nabídl jsem ﬁe‰ení, které by vyÏadovalo investici v ﬁádech statisícÛ (maximálnû). Stanovisko starosty na tomto jednání bylo: akci VO nechat pﬁehodnotit a zámûr
mít pﬁipraven˘ pro dal‰í vyuÏití (viz zápis).
Jsem tedy pﬁekvapen, Ïe o nûkolik dní pozdûji - na va‰em dal‰ím jednání jste byli
témûﬁ pﬁipraveni schválit bez dal‰ího zkoumání, bez zveﬁejnûní zadání i bez v˘bûrového ﬁízení investici do VO ve v˘‰i 4,7 mil.
Kã... a to v dobû, kdy tato investice není
zatím nutná. Podle m˘ch informací totiÏ
obec zatím neobdrÏela v˘zvu na první ani
druhou etapu a tento spûch je zase pouze
aktivita pana starosty... kter˘ z vás tímto
dûlá hlupáky, jedná bez va‰eho povûﬁení,
podává vám zkreslené informace apod. a to
v‰e s jedin˘m cílem - aby bylo pﬁed volbami vidût....
Pokud pominu:
- Poru‰ení jednacího ﬁádu (v˘‰e uvedené)
- Poru‰ení nûkolika pﬁijat˘ch usnesení,
Pak pﬁipomínám, Ïe pokud k tomuto
dojde, poru‰ujete je‰tû zákon 128/2000 Sb
(zákon o Obcích) a to jeho ustanovení § 38:
majetek obce musí b˘t vyuÏíván úãelnû
a hospodárnû v souladu s jejími zájmy....
Péãi ﬁádného hospodáﬁe je moÏné definovat
jako povinnost zastupitele peãovat o svûﬁen˘ majetek tak, jak by o svÛj majetek peãoval rozumnû uvaÏující opatrn˘ vlastník...za-

stupitel musí rozhodovat bez upﬁednostÀováním vlastních zájmÛ nebo se má pﬁed hlasováním dostateãnû zamyslet nad dÛsledky
svého rozhodnutí.
Mohu uvádût i jiné pﬁíklady: napﬁíklad pﬁechody, kdy se nûkolik let jedná o jejich realizaci, ãeká na dotaci a najednou je moÏné je
urychlenû vybudovat opût v pﬁedvolebním
ãase a opût bez poptávkového ﬁízení, které
by jistû pﬁineslo finanãní úsporu...
I kdyÏ to nûkdy vypadá, Ïe jste v Ïivotû
OBCE skoro v‰emocní, uvûdomte si prosím,
Ïe pﬁi v˘konu své funkce se musíte ﬁídit urãit˘mi pravidly. UpozorÀuji, Ïe jsem já i sdruÏení ·ance pﬁipraven jejich nedodrÏování
dále ﬁe‰it.
Zdenûk Îejdlík

UÎ TO PROSTù MUSÍM
¤ÍCT I VÁM...
Nûkdy v minulém století pﬁi‰el pan Nachtmann za mojí Iren s prosbou, aby spolu
s ním kandidovala ve volbách do zastupitelstva obce. Dûlal jsem si z toho legraci a dost
se divil, kdyÏ to vy‰lo. Zkusila to, ale znovu
do toho jít nechtûla. Pamatuju, jak jsem jí se
sv˘m kamarádem Kalem Singrem pﬁemlouval. Karel argumentoval hlavnû tím, Ïe na‰el
adepta na starostu (za kvÛli vûku odcházejícího pana Nachtmanna) a Ïe by bylo dobré
mu pomoci. Zase to vy‰lo. Pak uÏ to vycházelo kaÏdé dal‰í volby, jenÏe já z toho mûl
poﬁád men‰í a men‰í radost, aÏ jsem nakonec byl proti úplnû. Hodnû jsme se o tom
doma dohadovali. Vidûno m˘m oãima, nelíbilo se mi plno vûcí - hlavnû „na nemilost
vzetí“ a následného „odejití“ Karla Singera..
Dlouho jsem remcal a tlaãil, aby se uÏ dál
neúãastnila. JenÏe pak pﬁi‰la naprostá
„tﬁe‰niãka na dortu“. Konãilo volební období
starosty Dra‰nera, kter˘ stejnû jako na
konci kaÏdého pﬁedcházejícího zaãal pobíhat po obci, zdravit lidi, potﬁásat jim rukama
a taky se urputnû snaÏit, aby bylo vidût, Ïe
se v obci nûco dûje. Narychlo pﬁipravil pro
zastupitelstvo pﬁekvapení, informaci o dotaci, ze které bylo moÏné opravit chodníky, zábradlí a jiné. Nic nebylo pﬁipravené, ãasu
moc nezb˘valo, zastupitelstvo nebylo právû
nad‰ené... A já doma poslouchal, Ïe i to riziko, Ïe se nûco nepovede stojí za to, udûlat nûco, na co z obecních penûz nezb˘vá...
JENÎE najednou jsem místo nad‰ení vidûl
slzy. AÏ po pár t˘dnech jsem se dozvûdûl,
Ïe je zpÛsobilo rozãarování z chování pana
starosty. Jako u kaÏdé jiné dotace platilo, Ïe
pokud v ní budou chyby, bude muset obec
získané peníze vrátit a mÛÏe dostat i pokutu
aÏ do stejné v˘‰e. Zﬁejmû se lekl i stateãn˘
pan starosta, a ve snaze vyhnout se moÏné
odpovûdnosti, na‰el ﬁe‰ení. V pﬁedveãer podepsání smlouvy zavolal své zástupkyni
Iren, Ïe odjíÏdí narychlo na zahraniãní dovolenou, a Ïe je nutné podepsat pﬁipravené
smlouvy o dotaci. Dovolenou trávil místo
v zahraniãí doma za záclonou a nepoãítal,
Ïe si toho nûkdo v‰imne... No a pak uÏ jen,
kde se vzala tu se vzala - objevila se infor(Pokraãování na následující stranû)
HÁJSK¯ KOHOUT
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mace, Ïe pokud nûco neklapne - smlouvu
podepsala pﬁeci Iren.
Cloumala mnou chuÈ vyﬁídit si to „po
chlapsku“. Nakonec jsem vychladl a vlastnû
jí pﬁemluvil, Ïe by mûla kandidovat znovu.
To bylo pﬁed 4 roky. ProtoÏe je tvrdohlavá,
hrdá, a nechtûla pﬁebûhnout k tûm, co jí lákali, ‰la do toho sama za sebe. Chyba. Nevy‰lo to. Ve sãítání hlasÛ se lze jen tûÏko vyznat a tak jsem se musel spokojit s vysvûtlením, Ïe pokud ãlovûk kandiduje v uskupení, má kvÛli preferenãním hlasÛm vût‰í
‰anci, neÏ jako samostatn˘ kandidát.
TakÏe JÁ, kter˘ jí celou dobu odrazoval, jí
najednou zase pﬁemlouvám, aby do toho ‰la
znova. Vûﬁím, Ïe tentokrát to vyjde. Nechci
se uÏ dál dívat na to, jak v na‰í vesnici
PLATÍ PRO KAÎDÉHO JIN¯ METR (hoodnû slu‰né vyjádﬁení pro stav vûcí).
Jeden pﬁíklad za mû osobnû: ne nûkolik

let, ale nûkolik desetiletí jsem pro obec odklízel v zimû sníh. Vûﬁím, Ïe bez váÏnûj‰ích
v˘hrad obãanÛ - soudû podle toho co mi ﬁíkali. A tak zimní t˘dny u nás byly místo lyÏovaãky ve znamení nataÏení budíku, abych
v pÛl ãtvrté zkontroloval jestli „padá“. K radosti obce, bylo toto vstávání bezplatné,
snûhu moc nepadalo a tak jsem si za zimní
údrÏbu pﬁi‰el na cel˘ch: rok 2011: 11tis Kã,
2012: 20tis Kã, 2013: 21tis Kã, 2014: 3tis
Kã, 2015: 7tis Kã, 2016: 16tis Kã
JenÏe jsem asi vstával ‰patnû, protoÏe
najednou se rozhodl pan starosta u‰etﬁit
a provûﬁit, jestli by nûkdo nevstával je‰tû
levnûji neÏ já. V rámci snahy o zlep‰ení sluÏeb vyhlásil tedy v˘bûrové ﬁízení. Nikdo se
nepﬁihlásil. Vyhlásil dal‰í a ejhle (nûjak˘m
‰umem jsem byl upozornûn, Ïe bych mûl
odevzdat nabídku) zase se nikdo nepﬁihlásil.. Ani já ne. Uznávám totiÏ, Ïe se skuteã-

Fotbalov˘ oddíl T.J. Sokol Háj
V dobû vydání na‰ich novin bude jiÏ na
okresních fotbalov˘ch trávnících dobojováno.
V OLPE PLUS okresního pﬁeboru dospûl˘ch jsme skonãili ve druhé ãásti tabulky
a poslední zápas, na kter˘ zajíÏdíme do Sobûchleb, nebude mít na na‰e umístnûní vliv.
Co se t˘ãe statistik na‰eho pﬁeboru, tak nejlépe je na tom Vít Pour, osm vstﬁelen˘ch
branek ho zaﬁadilo na 28. místo. Tro‰ku kuriózní je na tom fakt, Ïe kvÛli operaci kotníku
byl mimo hru celé jaro. Druh˘m nejlep‰ím
stﬁelcem se stal Martin Kastl se ‰esti brankami. Na celkovû nelichotiv˘ch statistikách
na‰eho t˘mu nemûla hlavní podíl hor‰í
obranná ãinnost. Ale pﬁedev‰ím nedisciplinovanost hráãÛ hrnoucích se za balónem
pﬁed branku soupeﬁe a na to, aby se vrace-

li s útoãícími, uÏ nezÛstávaly síly. Také je
zde nutné zmínit, Ïe nûkteré zápasy jsme
odehráli jen v deseti. Konkrétnû tato skuteãnost opût rozfoukala oh˘nek pod pánví, ve
které se jiÏ dﬁíve snaÏili ãinovníci fotbalu
z Oseku a Háje upéct spojení obou muÏstev.
Oba t˘my se dlouhodobû pot˘kají s nedostatkem aktivních hráãÛ a v novém modelu
bychom vytvoﬁili A-t˘m a B-t˘m, ve kter˘ch
by se mohli hráãi prostﬁídat. JenomÏe KFS
toto spojení zamítl. No neházejme flintu do
Ïita, r˘suje se nám nové rozdûlení jednotliv˘ch t˘mÛ podle nového klíãe. Návrat nûkter˘ch hráãÛ nám zv˘‰í stav muÏstva
a pokud byste mûli i Vy doma nûjak˘ dﬁímající talent, manÏela, syna, kamaráda neváhejte a po‰lete je k nám.
Václav Moldavãuk

nû mohl najít nûkdo, kdo by to dûlal je‰tû
lépe a z lásky k obci zadarmo. Nena‰el,
a tak byl osloven technikou disponující zastupitel. Chápu, jeho vstávání je draÏ‰í, budíãek za mûsíãní pau‰ál 26.630 Kã (listopad
aÏ bﬁezen = 133.150 kã). Správnû, v˘bûrové ﬁízení pro dobré hospodaﬁení s obecní
kasiãkou - na to je pr˘ dokonce zákon.
A to stejn˘ zákon, podle kterého se tentokrát bez v˘bûrového ﬁízení vybrala na realizaci ãásti veﬁejného osvûtlení v obci firma
s nabídkou 4,5 mil Kã i kdyÏ existuje i nabídka o 1,5 mil levnûj‰í.
TakÏe IREN, zkus to i letos, vím, Ïe tentokrát to dobﬁe dopadne...
PS. Abych náhodou nemûl nûkdy hloupé
my‰lenky, snûhov˘ traktor jsem prodal..
Pro pana Jiﬁího Svítka sepsala podle
jeho volného vyprávûní Lucka Jiráková

Jak by mohl vypadat
pﬁí‰tí roãník okresního
pﬁeboru v kopané
V˘konn˘ v˘bor OFS Teplice dostal
nabídku od OFS Most, aby do‰lo ke
slouãení tûchto dvou subjektÛ v kategorii dospûl˘ch, a to následujícím zpÛsobem: v OFS Teplice by vznikly 2 skupiny
okresního pﬁeboru (skupina západ a v˘chod).
Ve skupinû západ by bylo v‰ech 6-7
mosteck˘ch t˘mÛ a zbytek teplick˘ch
t˘mÛ, které jsou místopisnû nejblíÏe k
mosteckému okresu (Bílina B, Hrobãice,
Hostomice, Osek, Háj...).
Zbytek t˘mÛ by hrál okresní pﬁebor ve
skupinû v˘chod. Do 1.B tﬁídy by postoupil vÏdy t˘m z 1. místa obou skupin, coÏ
znamená, Ïe mÛÏe postoupit vÏdy 1 t˘m
z Mostu (pokud vyhraje skupinu západ)
a 1 t˘m z Teplic anebo 2 t˘my z Teplic.
Pokud dotáhnou fotbaloví bafuÀáﬁi
toto slouãení aÏ do finále, mohlo by to
b˘t zajímavé nejen pro hráãe, ale samozﬁejmû i pro diváky. Václav Moldavãuk

âesk˘ den proti
rakovinû 2018
Letos poprvé se
v obci konala celostátní sbírka âesk˘
den proti rakovinû.
Eva
Dvoﬁáková
z obchodu a Karel
Singer z knihovny
se stali spolupoﬁadateli a v den sbírky
16. kvûtna se jim podaﬁilo od místních i pﬁespolních vybrat
pﬁes 2 500 Kã za kvítky mûsíãku lékaﬁského.
Eva i Karel dûkují v‰em, kteﬁí tuto
dobrou vûc podpoﬁili, a zavazují se
k tomu, Ïe pﬁí‰tí rok se do sbírky opût
s radostí zapojí!
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Hasiãské léto
UÏ se stává zvykem, Ïe ãas od dubna do ãervna, je pro hasiãe
vÏdy bohat˘m obdobím. Ne jinak tomu je i v leto‰ním roce 2018.
Opût zde máme velmi nabitou sezónu pro SDH Háj u Duchcova. Je
aÏ s podivem, Ïe v tak malé hasiãárnû, kterou máme, je tolik druÏstev a tolik úspûchÛ. V na‰em kolektivu mlad˘ch hasiãÛ v souãasnosti pÛsobí zhruba okolo 30 dûtí, a to v kategorii pﬁípravka (dûti do
6ti let), tak i v kategoriích mlad‰ích (do 11ti let) a star‰ích ÏákÛ (do
15ti let). Kromû toho nám zde stále fungují sportovní druÏstva Ïen a
muÏÛ a k tomu smí‰ené druÏstvo Tohatsu fire cup. Máme zde tedy
okolo dvacítky dal‰ích, tentokrát dospûl˘ch, závodníkÛ. KdyÏ to seãteme, tak v na‰em sboru pÛsobí okolo 50ti aktivních sportovcÛ. K
tomu je ov‰em nutné pﬁiãíst i dal‰í na‰e ãleny, kteﬁí nezávodí, ale zapojují se do ãinnosti sboru jin˘mi zpÛsoby. A tak zde máme v˘sledek
zhruba 60ti dûtí a dospûl˘ch, kteﬁí jsou v SDH Háj u Duchcova hlavním motorem. A to je v dne‰ní dobû velmi dobré ãíslo.
VraÈme se ov‰em k té nabité sezónû. Urãitû si dokáÏete pﬁedstavit 50 závodníkÛ v malé hasiãárnû. Obãas je to pûkn˘ blázinec, pﬁedev‰ím, kdyÏ v‰ichni chtûjí trénovat. A tak se na na‰í závodní dráze
neustále nûco dûje. K tomu máme velké mnoÏství závodÛ. Od
dubna do ãervna se ná‰ sbor zúãastnil 12ti závodÛ. To je skoro
kaÏd˘ t˘den nûjak˘ závod. Nûkdy se nám daﬁilo víc, nûkdy míÀ. Pﬁedev‰ím kolektiv mlad˘ch hasiãÛ zaÏívá obrovské úspûchy. Není
závod, abychom si z nûj neodvezli nûjakou tu medaili a nûjak˘ ten
pohár. Je aÏ trapné napsat, Ïe máme velmi dobré druÏstvo pﬁípravky, mlad‰ích i star‰ích ÏákÛ. Ano, je to tak. V‰echna na‰e druÏstva
jsou v nejlep‰í formû. Zvlá‰È velkou radost nám dûlají mlad‰í a star‰í Ïáci, kteﬁí se chovají témûﬁ uÏ profesionálnû. Nejenom, Ïe pﬁedvádûjí skvûlé v˘kony, ale oni si uÏ umí pﬁipravovat témûﬁ v‰echno
vybavení sami. Umí si sloÏit hadice na základnu bez pomoci, následnû si i po sobû své vybavení peãlivû uklízí. SnaÏí se neustále

MuÏi a Ïeny v Mûrunicích a jejich úspûch

Osecká stﬁíkaãka byla pro hájská druÏstva úspû‰n˘m závodem

V˘hra kolektivu mlad˘ch hasiãÛ na závodech v Mûrunicích

Závod v Teplicích u McDonaldu - tento den SDH Háj u Duchcova
získal dvû 1. místa

zdokonalovat. Mají obrovskou chuÈ dosáhnout, co nejlep‰ích v˘sledkÛ. Ale kromû toho, a to je také hodnû dÛleÏité, si pomáhají mezi
sebou. Nejenom v druÏstvu, ale i napﬁíã druÏstvy. Je to tak krásn˘
pohled, kdyÏ dvanáctilet˘ kluk sám od sebe pomáhá ‰estiletému kamarádovi. A to je ná‰ nejvût‰í úspûch, ty poháry a medaile jsou aÏ
na druhém místû.
Co se t˘ãe kolektivu muÏÛ a Ïen, tak i zde je vidût zlep‰ení. BohuÏel se to neprojevilo na umístûních. Zlep‰ení je v ãasech poÏárních útokÛ, které se neustále zrychlují. Na‰i muÏi dokonce stanovili
nov˘ hájsk˘ rekord, co se t˘ãe ãasu dokonãeného poÏárního útoku.
Nicménû i u tûchto druÏstev se obãas podaﬁí vyhrát nûjak˘ ten
pohár, a to pﬁedev‰ím na men‰ích soutûÏích, na vy‰‰í úrovni nás to
snad brzy ãeká.
Na‰e sezóna není tedy jen nabitá, ale i znaãnû úspû‰ná. Nicménû je nutné ﬁíct, Ïe nás je stále málo. Bylo by zapotﬁebí nûkolika dal‰ích muÏÛ a Ïen, které by bavilo b˘t dobrovoln˘ch hasiãem. Kdo by
chtûl skvûl˘ kolektiv, nezapomenutelné záÏitky a náplÀ víkendÛ, tak
by urãitû mûl zavítat do SDH Háj u Duchcova...
KOLEKTIV MLAD¯CH HASIâÒ
21. dubna - Háj u Duchcova 14. roãník Memoriálu Jaroslava
Jaro‰e - brann˘ závod poÏární v‰estrannosti - kategorie pﬁípravka
(celkem 7 druÏstev) 2. místo Háj I., 7. místo Háj II., kategorie mlad‰ích ÏákÛ (celkem 16 druÏstev) 2. místo Háj I., 12. místo Háj II, kategorie star‰ích ÏákÛ (celkem 15 druÏstev) 9. místo Háj.
6. kvûtna - Bílina O pohár ﬁeditele HZS ÚK ÚO Teplice - poÏární
útoky a ‰tafety 4x60 m - kategorie pﬁípravka (celkem 5 druÏstev) 2.
místo Háj, kategorie mlad‰ích ÏákÛ (celkem 7 druÏstev) 2. místo Háj,
kategorie star‰ích ÏákÛ (celkem 10 druÏstev) 7. místo Háj
13. kvûtna - Mûrunice - poÏární útoky - kategorie pﬁípravka (cel(Pokraãování na následující stranû)
HÁJSK¯ KOHOUT

●

13 / 2018

14. roãník Memoriálu Jaroslava Jaro‰e v Háji u Duchcova - foto v‰ech úãastníkÛ - DùKUJEME
kem 5 druÏstev) 3. místo Háj, kategorie mlad‰ích ÏákÛ (celkem 9
druÏstev) 2. místo Háj, kategorie star‰ích ÏákÛ (celkem 7 druÏstev)
4. místo Háj.
19. kvûtna Modlany - poÏární útoky - kategorie pﬁípravka 4.
místo, kategorie mlad‰ích ÏákÛ 1. místo, kategorie star‰ích ÏákÛ 7.
místo
20. kvûtna Teplice McDonald O pohár starostky OSH Teplice specifick˘ útok - kategorie mlad‰ích ÏákÛ (celkem) 1. místo Háj, kategorie star‰ích ÏákÛ (celkem) 1. místo Háj
26. kvûtna - Osek Osecká stﬁíkaãka - poÏární útoky - kategorie
pﬁípravka (celkem 8 druÏstev) 1. místo Háj, kategorie star‰ích ÏákÛ
(celkem 7 druÏstev) 3. místo Háj
MUÎI A ÎENY
13. kvûtna Mûrunice - poÏární útoky sport - smí‰ené druÏstvo
muÏÛ a Ïen (celkem 5 druÏstev) 2. místo Háj
19. kvûtna Modlany - poÏární útoky sport - kategorie Ïeny 1.
místo Háj, kategorie muÏi 3. místo
Podﬁipská hasiãská liga
12. kvûtna ·tûtí - poÏární útoky sport - kategorie Ïeny: kategorie
TOP (celkem 10 druÏstev) 10. místo Háj, kategorie ¤ÍP (celkem 10
druÏstev) 7. místo Háj, kategorie muÏi: kategorie TOP (celkem 11
druÏstev) 9. místo Háj, kategorie ¤ÍP (celkem 11 druÏstev) 11. místo
Háj
Tohatsu fire cup 2018
6. kvûtna Vroutek - poÏární útok rozhazování - 5. místo Háj
13. kvûtna Bechlín - poÏární útok rozhazování - 3. místo Háj
3. ãervna Jirkov - poÏární útok rozhazování - 4. místo Háj
Dal‰í informace, fotky a videa na www.sdh-estranky.cz nebo na
sociální síti Facebook: SDH Háj
Jakub ·imek, Námûstek starostky
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Obecní zpravodaj vydává Obec Háj u Duchcova, Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova • IâO: 00266302
• Vychází zpravidla ãtvrtletnû • Náklad vydání 500 ks • Pro obãany obce v˘tisk zdarma • Kontakt:
www.ouhaj.cz, knihovna.Haj@seznam.cz • Telefonní ãíslo: +420 417 837 248, mobil: +420 607 757 124 • Uzávûrka pﬁí‰tího ãísla je
31. srpna 2018.
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