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2. nejlep‰í hasiãi v Ústeckém a Stﬁedoãeském kraji jsou z Háje!
V roce 2015 se Anketa dobrovolní hasiãi roku
konala jiÏ popáté, a i letos probûhla ve dvou kategoriích. Do první kategorie se sbory z celé âeské
republiky mohly pﬁihlásit s akcemi, které byly pro
jejich obec i okolí nejpﬁínosnûj‰í. Ve druhé kategorii soutûÏily jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
(dále jen „SDH“) s jak˘mkoliv zásahem, kter˘ povaÏovaly za nejúspû‰nûj‰í a nejdÛleÏitûj‰í pro svou
obec.
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Háj u Duchcova se
do této soutûÏe pﬁihlásil uÏ v roce 2013 a právû
v tomto roce vyhrál 1. místo a stal se nejlep‰ím
sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ Ústeckého a Stﬁedoãeského kraje a Prahy. Podle pravidel soutûÏe
se v‰ak vítûzn˘ sbor nesmûl zúãastnit následujícího
roãníku, ale mohl se pﬁihlásit aÏ v roce 2015. A právû
na tento rok ná‰ sbor opût ãekal. Pﬁihlásili jsme se
opût do kategorie sbory a do oblasti sever - stﬁed
âech (tedy Ústeckého, Stﬁedoãeského kraje
a Prahy), a to s akcí Nov˘ ãesk˘ rekord - Nejvíce
osob v poÏárním útoku. Pokus o rekord byl hlavním
bodem programu Hájsk˘ch slavností v sobotu 4.
ãervna 2015, které se nesly ve znamení oslav 70. v˘roãí zaloÏení SDH Háj u Duchcova.
Po ukonãení pﬁihla‰ování probíhalo ovûﬁování
pravdivosti v‰ech údajÛ, vzápûtí probûhla první ãást
soutûÏe, ve které odborná porota posuzovala pﬁihlá‰ené akce z hlediska nároãnosti a jejich prÛbûhu.
Nakonec vybrala pût finalistÛ pro danou soutûÏní oblast v kaÏdé kategorii. Letos se do soutûÏe zapojilo
pﬁes 100 sborÛ a jednotek dobrovoln˘ch hasiãÛ
z celé âeské republiky. Na zaãátku mûsíce záﬁí byli
zveﬁejnûni finalisté, mezi nimiÏ se opût objevilo
i na‰e SDH Háj u Duchcova. Obrovsk˘ úspûch pro
ná‰ sbor, b˘t podruhé nominován a bojovat o vítûzství. Ve druhé ãásti soutûÏe totiÏ o v˘hercích rozhodovala veﬁejnost sv˘m hlasováním buì prostﬁednictvím sms hlasÛ nebo pomocí hlasování na internetov˘ch stránkách. Na tomto místû bychom tedy rádi ze

SDH Háj u Duchcova 2. místo v Anketû dobrovolní
hasiãi roku 2015 (zleva Michaela Boorová,
Viera Nejedlá (starostka OSH Teplice),
Jana Stanková, a Jakub ·imek)

Zástupci SDH Háj u Duchcova sedûli ve VIP zónû
(zleva Jakub ·imek, Viera Nejedlá (starostka OSH
Teplice), Michaela Boorová a Jana Stanková)

Spoleãná fotka SDH Háj u Duchcova a JSDH Ko‰Èany (3. místo v kat. jednotek)

srdce podûkovali nejprve v‰em lidem, kteﬁí nám poslali svÛj hlas do této soutûÏe, a za druhé bychom
rádi podûkovali v‰em, kteﬁí se jakkoliv podíleli na získávání dal‰ích hlasÛ a prezentování této soutûÏe.
Dûkujeme také obci Háj u Duchcova za celkovou
podporu.
Po ukonãení hlasování obdrÏeli zástupci SDH Háj
pozvánku na slavnostní galaveãer, kter˘ se konal 9.
prosince 2015 v Laser Show Hall Bobycentra v Brnû,
kam se vydali 4 zástupci sboru - Michaela Boorová,
Jana Stanková, Viera Nejedlá (starostka OSH Teplice) a Jakub ·imek. Obrovské hala byla nádhernû vyzdobena - stoly pro hosty byly perfektnû pﬁipravené,
prostor snímaly velkoplo‰né obrazovky a celou show
doprovázely zvukové efekty. Slavnostní veãer moderoval Michal Novotn˘ a Ilona Csáková, program doprovázela Ïivá kapela se zpûvákem Vojtûchem
Dykem. Vyhla‰ování vítûzÛ v jednotliv˘ch kategoriích
se vûnovali nejenom organizátoﬁi celé akce, ale také
zástupci generálního partnera soutûÏe RWE. Leto‰ní
roãník se bohuÏel z technick˘ch dÛvodÛ nevysílal
Ïivû, ale záznam celého veãera byl poﬁízen âeskou
televizí. Záznam bylo moÏné shlédnout ke konci
ledna 2016 na obrazovkách âT2.
SoutûÏilo se nejen o titul „Nejlep‰í sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ na území Ústeckého, Stﬁedoãeského
kraje a Prahy“, ale také o finanãní odmûnu 70.000
Kã, kterou obdrÏí vítûz na prvním místû spolu s krásnou kﬁi‰Èálovou helmou (na druhém místû bylo ocenûní 35.000 Kã a na tﬁetím 20.000 Kã). Ná‰ Sbor
dobrovoln˘ch hasiãÛ Háj u Duchcova se v leto‰ním roãníku umístil na 2. místû s celkov˘m poãtem
819 zaslan˘ch hlasÛ. SDH Háj u Duchcova spoleãnû se sv˘m umístûním získalo také finanãní odmûnu ve v˘‰i 35.000 Kã a radiostanici v hodnotû cca
6.000 Kã. První místo vyhrálo SDH Senohraby s poãtem 851 hlasÛ. Velmi tûsné v˘sledky rozhodly o poﬁadí, pouh˘ch 32 hlasÛ nás dûlilo od prvního místa.
(Pokraãování na následující stranû)

Jakub ·imek pﬁi pﬁebírání cen dûkuje v‰em za podporu a za poslané hlasy

BohuÏel jsme nezískali dost hlasÛ
na obhájení vítûzství, ale i tak je
to krásné umístûní, na které jsme
velmi hrdí a právem py‰ní a pﬁedev‰ím dûkujeme za Va‰i podporu.
Vûdomí v˘hry 1. místa v roce
2013 a získání 2. místa v roce
2015 svûdãí o tom, Ïe ná‰ sbor
se mÛÏe právem ﬁadit mezi ty nejlep‰í nejenom díky neotﬁel˘m nápadÛm, ale pﬁedev‰ím díky podpoﬁe v‰ech na‰ich pﬁíznivcÛ.
Jakub ·imek,
SDH Háj u Duchcova

Zástupci SDH Háj u Duchcova na slavnostním vyholá‰ení v˘sledkÛ ADHR 2015 v Brnû (zleva Michaela Boorová, Jana Stanková,
Viera Nejedlá (starostka OSH Teplice), a Jakub ·imek • Na snímku vpravo: Záznam ze slavnostního pﬁedávání cen byl vysílán
na obrazovkách âT2

SLOVO STAROSTY OBCE...

VáÏení ãtenáﬁi,
v posledním ãísle na‰eho obecního zpravodaje
jsem Vás informoval o postupné realizaci a blíÏícím
se ukonãení investiãní akce „Rekonstrukce fyzické infrastruktury obce“, která je dotována z evropsk˘ch
dotací Regionálního operaãního programu NUTS 2
Severozápad. Stavba byla od
investora pﬁevzata a ukonãena
dne 2. 12. 2015, tedy v posledním moÏném termínu. Ze strany
dodavatele dochází postupnû
k odstraÀování zji‰tûn˘ch
závad, které v‰ak nebyly pﬁekáÏkou pro pﬁevzetí díla a jeho
uvedení do uÏívání. Pokud
budou zji‰tûny je‰tû dal‰í závady, pﬁedpokládá se jejich postupné odstranûní v rámci 5 leté záruky. Îádná stavba tak velkého rozmûru není bezproblémová a je
nutné se vypoﬁádat s nastal˘mi nepﬁedvídateln˘mi situacemi. S vût‰í ãástí z nich jsme se vypoﬁádali
v prÛbûhu stavby, u nûkter˘ch i za cenu administrativnû a ãasovû nároãn˘ch zmûn ve vztahu k dotaci.
Musím v‰ak bohuÏel konstatovat, Ïe nûkteré detaily
unikly projektantÛm i mnû. Napﬁíklad souãasná nedostupnost ãásti plynov˘ch kioskÛ u jednotliv˘ch nemovitostí. Jedná se o hlavní uzávûry plynu (dále jen
„HUP“), které byly dﬁíve pﬁístupné po obrubû potoka
i pﬁes existenci starého zábradlí. Dnes to jiÏ bohuÏel
moÏné není, neboÈ projektant byl nucen vyprojektovat zábradlí dle platné âSN normy, která stanoví, Ïe
v˘plÀ zábradlí musí b˘ti z pﬁíãek, které jsou od sebe
vzdálené max. 12 cm. Problém vidím jiÏ v projektování plynov˘ch pﬁípojek a samotn˘ch HUP, které byly
v minulosti zcela nesmyslnû umístûny do plotu objektu, ke kterému se muselo pﬁistupovat po parapetu
potoka, a to po pﬁekonání zábradlí mostku u pﬁilehlé
nemovitosti. Pro odstranûní tohoto problému hledáme v souãasné dobû ﬁe‰ení.

Jednou z nepﬁíjemností je také opakující se v˘ron
vody pod Mateﬁskou ‰kolou Háj, kter˘ zaplavuje
místní komunikaci a v pﬁípadû chladného poãasí zamrzá pﬁímo na jejím povrchu. Nejedná se o problém
spojen˘ s kanalizací, ale o vznik nové vodoteãe,
která si samovolnû razí cestu v linii poloÏeného elektrického kabelu ze smûru zástavby v lokalitû Ke KníÏáku, pokraãující dále v trase pÛvodního pﬁekopu silnice. Na zamezení pronikání vody na komunikaci
se momentálnû pracuje.
MnoÏí se dotazy obãanÛ na hluk vycházející z depa keramické hlíny
v areálu b˘valé Kameniny Háj
v sousedství Závodní ulice. Probíhá
zde, dle na‰eho zji‰tûní, realizace
nového kontrolního vrtu 1. Máj
v rámci projektu VODAMIN. Tato investiãní akce financovaná státem má pomoci zajistit
vytvoﬁení nov˘ch kontrolních vrtÛ pro kontrolu hladiny spodních vod v oblastech zasaÏen˘ch dÛlní ãinností. PﬁestoÏe se stavba nachází na katastru obce,
nebyla Obec Háj u Duchcova úãastníkem ﬁízení, ve
které bylo projednáváno zaji‰tûní nového kontrolního
vrtu a proto o této akci a s ní spojeného nepﬁíjemného hluku nemohla obãany informovat. Na základû
stíÏností obãanÛ do‰lo k dohodû o zákazu provádûní
vrtu v dobû noãního klidu, tedy mezi 22:00 a 06:00
hodinou ranní. Dodavatel, spoleãnost BAU-GEO s. r.
o, se sídlem: Skalice 486, 417 17 Skalice u âeské
Lípy zastoupená stavbyvedoucím, panem Pavlem
JÛzou, pﬁislíbila, Ïe bude s obãany v dané lokalitû
v prÛbûhu stavby komunikovat.
I díky zapojení nûkter˘ch z Vás do vyhlá‰ené dotazníkové ankety, která byla souãástí zpracovávání
dÛleÏitého obecního dokumentu - „Strategického rozvojového plánu obce 2016 - 2016“, byla tato zakázka dodavatelem vãas ukonãena a pﬁedána k posouzení zastupitelstvu obce, které ji diskutovalo a projednalo pﬁi setkání se zástupci spoleãnosti Equica

a.s., a následnû by mûlo dojít k jeho schválení v prÛbûhu 14. zasedání zastupitelstva obce Háj u Duchcova, které se uskuteãní ve stﬁedu 30. bﬁezna 2016
od 17.00 hod v zasedací místnosti Obecního úﬁadu.
Rád bych touto cestou podûkoval ãlenÛm pracovní
skupiny, která pﬁipravovala podklady a úzce spolupracovala s dodavatelem, firmou Equica a.s. Praha,
a to zástupcÛm veﬁejnosti, paní Irenû Pipi‰kové
a panu Václavu Bﬁeãkovi. Obecní úﬁad v pracovní
skupinû zastupovala paní Markéta Soukupová.
Objekt SOKOLOVNY koncem roku opustil provozovatel restauraãního zaﬁízení a objekt tak zÛstal
témûﬁ opu‰tûn. Zastupitelstvo obce rozhodlo o jeho
doãasném odstavení a zaji‰tûní elektronick˘m zabezpeãovacím systémem. Diskutován byl také pﬁípadn˘ pronájem b˘valé restaurace vhodnému provozovateli, kdy zastupitelstvo obce nabídlo pronájem za
symbolickou 1 Kã mûsíãnû, s pﬁedpokládanou 3 mûsíãní v˘povûdní lhÛtou, neboÈ není známo, kdy se podaﬁí zajistit financování rekonstrukce objektu. Z dÛvodu absence restauraãních sluÏeb a havarijního
stavu kotelny pak byly letos zru‰eny jarní akce - Jarní
hudební kytiãka a Dûtsk˘ karneval. Za u‰etﬁené finanãní prostﬁedky pﬁipravuje Kulturní a sportovní komise starosty obce náhradní akci, pod pracovním názvem Rozlouãení s prázdninami - Káry v Háji aneb
Velk˘ pecky, sjet˘ kecky - která se bude konat v soboru 27. srpna 2016 od 14:00 hodin. Rádi bychom
v‰em pﬁipomnûli dobu, kdy nebyly motokár, ale
pouze káry - ze tﬁí prken spojen˘ch do tvaru H, opatﬁen˘ch koleãky z koãárku. Na prknû spojujícím obû
strany „H“ bylo sedátko, zadní prkno bylo napevno.
Pﬁední strana H byla pﬁipojena jen jedním ‰roubem,
okolo kterého se mohla otáãet, ovládala se opﬁen˘ma nohama. Na zadních kolech b˘vala umístûna
brzda, nûkteﬁí to zvládali i bez ní. Od tvaru H se vozítku ﬁíkalo hurtovnice. Tû‰íme na Va‰i úãast!
Rád bych Vám v‰em popﬁál poÏehnané svátky velikonoãní.
Karel Dra‰ner, starosta obce

Linka pomoci obûtem kriminality a domácího násilí má ãíslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétnû odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se mÛÏe obrátit kaÏd˘, kdo se cítí b˘t obûtí
trestného ãinu, a to bez ohledu na to, zda trestn˘ ãin byl nebo nebyl
oznámen. Volat mohou obûti rÛzn˘ch forem násilí vãetnû násilí domácího. Pomoc na lince je urãena i obûtem nedbalostních trestn˘ch ãinÛ,
napﬁ. dopravních nehod. Linka poskytuje okamÏitou pomoc, rady a informace
Ïenám, muÏÛm i dûtem. Volat mohou lidé i pﬁi pouhém podezﬁení, Ïe jsou obûtí
nûkteré z forem domácího násilí, aÈ uÏ fyzického, psychického, ekonomického, ãi
sociálního, stalkingu, nebezpeãn˘ch v˘hruÏek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozÛstalí po obûtech úmysln˘ch i nedbalostních
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trestn˘ch ãinÛ, kter˘m linka zprostﬁedkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého
kruhu bezpeãí nebo nejblíÏe situované kvalitní sluÏby. Linka poskytuje pomoc také
svûdkÛm trestn˘ch ãinÛ, kteﬁí byli událostí traumatizováni, potﬁebují psychickou
podporu a informace o sv˘ch právech a ochranû.
Provozovatel linky Bíl˘ kruh bezpeãí vûnuje v˘raznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteﬁí se odÛvodnûnû obávají, Ïe se
mohou stát obûtí trestného ãinu a svou situaci potﬁebují konzultovat. Vznik a provoz této nové sluÏby je realizován díky finanãní podpoﬁe Nadace Open Society
Fund Praha a programu Dejme (Ïe)nám ‰anci, kter˘ je financován z Norsk˘ch
fondÛ. Více informací naleznete na webov˘ch stránkách www.linka-pomoci.cz .

ÚVODNÍK...

Dobr˘ den, váÏení pﬁátelé!
Chci se dnes s Vámi podûlit o pocity ãlovûka,
kter˘ na poãátku tohoto tisíciletí je nucen Ïít cel˘ den
bez telefonu. Ano, mnû, která telefon potﬁebuje k
práci pomalu víc neÏ hlavu, ten mal˘ prevít zmizel na
cel˘ jeden den. No na cel˘ den ani ne, nemûla jsem
tuhle úÏasnou malou krabici pﬁi ruce jen 11 hodin,
ale pﬁipadalo mi to jako t˘den.
Prostû jsem ráno strãila mobílek do kapsy zimního
kabátu, ve kterém je sice teplo, ale fakt ‰patnû se v
nûm s moji nevysu‰enou postavou leze do mrÀav˘ho fára. A tak pﬁi téhle kaÏdodenní nároãné disciplínû kluzk˘ pﬁístroj vyklouznul z kapsy a jak padal, nemohl spadnou klasicky na podlahu, ale musel se trefit po odchlípnut˘ cípek kobereãku. ProtoÏe jsem v
letech, kdy uÏ sice sly‰ím i trávu rÛst, ale jinak jsem
hluchá jak poleno, pád jsem nesly‰ela. Dojela jsem
do práce a rovn˘ma nohama vlítla do kaÏdodenního
pracovního mumraje. Za dvû hodiny mne napadlo,
jak krásnû se mi to dneska pracuje a jen tak mimodûk jsem zapﬁem˘‰lela, ãím to. Anal˘za situace ukázala, Ïe to je tím klídkem, on mi kaÏdou ãtvrthodinu

nebublá telefon, co zaãnu dûlat, nepﬁeru‰uji 3x, ale
hezky v kuse dokonãím. To mne tedy postavilo do
pozoru. KDE JE? A nastala inventura kabelky, kufﬁíku, kapes. Nic! Zdû‰enû jsem letûla do auta, nic.
Hrom do toho, vÏdyÈ vím urãitû, Ïe jsem ho brala.
Nebo nééééééé? Nedá se nic dûlat, musím vydrÏet
do veãera, doma se urãitû najde.
Ale ﬁeknu Vám, tak jak je‰tû pﬁed chvílí jsem si pochvalovala klídek, teì rozhodnû o klídku nemohla b˘t
ﬁeã. Klienti jsou zvyklí mi volat, budou si myslet, Ïe
jsem líná vzít telefon, no to bude veãír obvolávání a
vysvûtlování a omlouvání. No jo, ale co kdyÏ se nûkomu nûco stalo a potﬁeboval mne hned a ne aÏ po
tolika hodinách? ..... A co jestli budou volat dûti,
budou si myslet, Ïe se mi nûco stalo. Neva, aspoÀ
jim brnknu z pevné linky..... Omyl, nebrnknu, protoÏe
jejich ãísla z hlavy nevím, mám je v tom mobilu. Tak
to tedy budeme muset vydrÏet taky do veãera. A
snaÏila jsem se pracovat dál, kdyÏ tu jsem si vzpomnûla, Ïe si mám zavolat k jednomu lékaﬁi, jak dopadly v˘sledky vy‰etﬁení a ke druhému se objednat
na preventivku. Ani jedno, ani druhé, prostû nevím
jejich ãísla telefonu. Jsou jen TAM. Obojí musím od-

loÏit na zítra.
Najednou mne polilo horko. Co kdyÏ jsem ho fakt
ztratila? Jak já zítra ráno vstanu, kdyÏ nemám budíka, vÏdy mne budí pﬁítel pﬁes mobil? A co kdyÏ mne
tﬁeba v noci chytne infarkt nebo mrtvice, BoÏe, já si
ani nezavolám pomoc! A uÏ na mne v tu chvíli obojí
skoro lezlo...... A pak, to lítání, ty peníze, koupit nejen
budíka, ale i telefon. Proã zrovna já? Komu jsem co
udûlala? No zkrátka a dobﬁe, do veãera jsem nestála z nic. Po návratu domu jsem postupnû prolustrovala v‰echna místa, kde jsem HO ráno mohla nechat, nevyjímaje lednici, botník i ‰pajz a ajnclík, protoÏe jak se znám, jaksi poloÏit jsem ho schopna kdekoliv. NIC!
Zﬁejmû se nûkterému z m˘ch AndûlÛ stráÏn˘ch (já
jich musím mít víc, jeden by to nezvládnul) uÏ zÏelelo dítka nehodného a vnuknul mi my‰lenku, Ïe auto
jsem neprohlídla zase aÏ tak dÛkladnû, jak by si to
zasluhovalo, tak bych to mûla jít zkusit znovu.
No to bylo radosti, kdyÏ jsem ten mal˘ namrzl˘ pﬁístroj nahmatala. Chtûlo se mi slavit. No vÛbec tedy
nechápu, jak jsme bez telefonu kdysi mohli Ïít! VáÏení, znáte to?
Va‰e Anna Streicherová

odpovûì. Samozﬁejmû, pokud se nûkdo k názorÛm
ostatních takhle staví, tak vzniká dojem, Ïe nemá
vlastnû smysl cokoli vyplÀovat. A kdyÏ se to tak
vezme, dokáÏe se to pokakat i bez nás.
Ale, vraÈme se k anketû o Háji. Je pomûrnû rozsáhlá a velk˘ poãet otázek by mohl trochu pﬁipomínat v˘slech u policie. RovnûÏ hodnocení 1 - 5, je zaloÏeno na subjektivních dojmech. Postaãilo by: spokojen - nespokojen (lékaﬁ po nezdaﬁené operaci také
neﬁekne: „Je jen trochu mrtv˘.“) Celkové hodnocení
se ale muselo zdát velice nároãné a tak to vyhodnotila firma, na 38 stránkách a 35 grafech. BûÏnû se
vyhodnocování provádí vlastními pracovníky a nijak
sloÏitû.
Pokusme se o jednoduché informativní vyhodnocení, protoÏe stále je to jen zlomek obyvatelstva.
Dotazníky vyplnilo 49 obãanÛ. Nejvíce jsou zastoupeni pracující ve stﬁedním vûku a v poãtu 23 obãanÛ.
Ostatní z rÛzn˘ch dÛvodÛ nepracující. S dobr˘mi
vztahy mezi obãany byla spokojenost za‰krtnuta 47x,
s bydlením 46x. Bezpeãnost, informovanost a klid v
obci, hodnocena jako velmi dobrá. âistota v obci se
líbila takﬁka v‰em a hodnocena zvlá‰tû vysoko. Tím
je vysloveno i podûkování „hájsk˘m koãkám“, které
vidíme dennû Háj uklízet. Kultura, sportovní a spoleãensk˘ Ïivot byly ocenûny jako dobré. Podmínky
pro podnikání a rozvoj obce také dobré. Chování
úﬁedníkÛ a provoz knihovny bylo v hodnocení nejvy‰‰í a docela i právem. Nedostatky v obci jako chy-

bûjící ﬁezník, málo obchodÛ a prakticky Ïádné sluÏby,
bohuÏel asi zÛstanou. Kdysi tu byly. Markety a malé
vyuÏití ze strany obyvatel zajistilo jejich vûãn˘ spánek. Ale, je to bolest i v jin˘ch obcích v celé republice. NeuÏiví se. RovnûÏ na‰i podnikatelé by pro samotn˘ Háj, také prosperovat nemohli.
Rozvoji vesnice pomohly tﬁi men‰í sídli‰tû. Pro zájmovou ãinnost Ïen, dûtí a seniorÛ chybí prostory a
organizátoﬁi. Fungují hasiãi vãetnû dûtského druÏstva, fotbalisté, ‰ipkaﬁi a cyklisté v „klubu MáÀa“. Kulturní akce, zvlá‰tû pokud mohou b˘t pﬁítomny dûti,
jsou nav‰tûvovány. Chybí zamûﬁení na mládeÏ, ta se
opravdu nemá kde scházet a nejsou pro ni poﬁádány
Ïádné akce. (kde jsou ty doby taneãních zábav a
krásn˘ch míst na schÛzky s dûvãaty kolem obce).
Informovanost také není nejhor‰í, jenom nûkde
nefunguje rozhlas (bylo kdysi nahlá‰eno bez jakékoli nápravy). Zato v Horním Háji jsou naproti sobû dvû
v˘vûsní tabule (kdyby si nûkdo chtûl nûco pﬁeãíst
dvakrát), takÏe v prÛmûru je pro úﬁad v‰echno v poﬁádku. Tak zhruba by to bylo v‰e, co by mûlo b˘t dÛleÏité pro anketu. Snad podrobnûj‰í vyhodnocení firmou vãetnû tûch 35 grafÛ, bude vystaveno na v˘vûsce na úﬁadu. Pokud nebudou skla v˘vûsky oroseny kapkami vody, nezapomenete si br˘le a skla
nebudete mít zamlÏené, budete mít o ãetbu postaráno. A pﬁestoÏe se v‰echno uÏ dávno ví, budeme se
tû‰it na dal‰í podobnou anketu s pozdravem, aÈ
Ïije......
Miroslav Smutn˘

FEJETON HÁJSKÉHO PSA

AÈ Ïije...
Nedávno probûhla anketa, která mûla zjistit spokojenost obyvatel s Ïivotem v Háji. Cel˘ch 17 muÏÛ,
30 Ïen a 2 dívenky ‰kolou povinné, sedlo za stÛl a
poctivû za‰krtávalo dané otázky. ¤eknûme, Ïe z
poãtu 1000 a nûco obyvatel to nic není. Ale kdyÏ se
u nás dokáÏe nadchnout 49 vûﬁících obãanÛ, Ïe to
bude k nûãemu dobré, je to úspûch! Dá se pﬁedpokládat, Ïe na poÏádání nûkter˘ch ãlenÛ „spolku“ místního zastupitelstva nûkdo vyhovûl a Ïe bylo nutné i
nûkoho popostrãit. Pﬁitom je to naprosto v poﬁádku.
„Hlas lidu, hlas boÏí.“
V nedaleké minulosti probûhlo nûkolik podobn˘ch
akcí. Dvû ankety byly vyhlá‰eny místním plátkem
„Kohoutek“. A dal‰í zajímavá anketa, vyhlá‰ená úﬁadem, se t˘kala mateﬁské ‰kolky. BohuÏel nevyznûla
tak, jak si pﬁálo na‰e „naãálstvo“. Byla tvrdû odsouzena s tím, Ïe dotazníky „vyplnila jedna ruka“. ·kolka pﬁitom vy‰la jako absolutní jedniãka a v té dobû
skuteãnû jedniãkou byla a snad i v okresním mûﬁítku.
Jiná záleÏitost byla petice, kterou je‰tû uvádím
jako historickou zajímavost. Byla poloÏena otázka:
„Souhlasíte, aby si na‰i obãané mohli pojmenovat
novou ulici ve které bydlí, sami?“ AÏ na pár v˘jimek
v‰ichni oslovení souhlasili i s podpisem. PﬁestoÏe o
nic ne‰lo, starosta smetl petici ze stolu s tím, Ïe otázka byla ‰patnû formulována. Názor sedmdesáti osloven˘ch obyvatel byl odhozen do ko‰e. Faktem je, Ïe
otázka zÛstává otázkou a ‰patná mÛÏe b˘t jenom
SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
■ VZPOMÍNKA

■ ÚMRTÍ
Dne 11. 4. 2016 tomu bude
rok, co nás navÏdy opustil ná‰
milovan˘ manÏel, tatínek a dûdeãek pan Ludûk Hlavniãka.
NavÏdy bude vzpomínat nejen
zarmoucená rodina.

ManÏelka, dcery s rodinami,
vnouãata a ostatní pﬁíbuzní

S hlubok˘m zármutkem oznamujeme v‰em, Ïe nás navÏdy opustila na‰e drahá a milovaná maminka, babiãka a prababiãka paní ·tefánia ·almíková, zemﬁela po
dlouhé tûÏké nemoci v pondûlí 14. bﬁezna 2016 ve
vûku 94 let. Dûkujeme v‰em, kteﬁí tichou vzpomínkou
uctí její památku.
Dcery Marta, ·tûpánka, Magdalena s rodinami
a syn Ladislav s rodinou.
HÁJSK¯ KOHOUT
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HIS Hájská informaãní sluÏba
■ VÁÎENÍ RODIâE,
pokud má Va‰e novû narozené dûÈátko trvalé bydli‰tû v na‰í obci a máte-li zájem
o to, aby bylo slavnostnû pﬁivítáno do Ïivota, pﬁihlaste se na Obecním úﬁadû
v Háji u Duchcova, nebo na email: podatelna@ouhaj.cz nebo na telefonním ãísle
417 837 248 ãi mobilu 724 315 800.
■ POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ
VáÏení rodiãe, srdeãnû zveme Vás a Va‰e dûÈátko ke slavnostnímu zápisu a pﬁivítání novorozen˘ch obãánkÛ do Ïivota, které se bude konat 27. dubna 2016 od
14.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úﬁadu Háj u Duchcova.
■ PODùKOVÁNÍ
Paní Alenka Kadeﬁábková dûkuje Obci Háj u Duchcova za blahopﬁání k narozeninám.
■ BEZPLATNÉ ZAPÒJâENÍ VAKÒ PRO LIKVIDACI TRÁVY A LISTÍ
Obec pro obãany s trval˘m pobytem v obci nabízí bezplatné zapÛjãení
vakÛ pro likvidaci trávy a listí. O vydávání vakÛ se zájemci musí pﬁedem tele-

Novela zákona o ovzdu‰í pﬁiná‰í zmûny
pro uÏívání kotlÛ na tuhá paliva
Dle zákona o ovzdu‰í ã. 201/2012 Sb. budou od roku 2016 muset
v‰ichni, kdo topí tuh˘mi palivy, absolvovat kaÏdé dva roky povinné kontroly kotlÛ. Vypl˘vá to z novely zmínûného zákona, jeÏ byla schválena
snûmovnou. Pﬁedpokládá se v ní pravidelná revize domácích kotlÛ, podmínûná nemal˘mi a na desítky tisíc vyãíslen˘mi sankcemi. Jak se tedy
zachovat a co udûlat, abychom pﬁede‰li problémÛm?
Jak to má probíhat? Îádné kontroly v domácnosti ani naru‰ení soukromí nebudou. Na poÏádání obecního úﬁadu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností budou lidé pﬁedkládat sami potvrzení o tom, Ïe jejich kotel na tuhá
paliva je správnû instalován, dobﬁe provozován a celkovû udrÏován
v souvztaÏnosti s pokyny v˘robce a se zákonem. Pokud potvrzení nepﬁedloÏí, bude jim hrozit aÏ dvacetitisícová pokuta, a vy‰‰í pak - aÏ 50
tisíc korun - za pﬁedpokladu, Ïe bude v kotli pouÏívat paliva, která jsou
zakázána (odpady, uhelné kaly).První revize je povinná do 31. prosince
2016. Oproti tomu kontroly plynov˘ch kotlÛ jsou povinné jiÏ dnes. Cena
jedné revize se seﬁízením kotle ãiní okolo 1.500,- Kã.
Pﬁísnûj‰í pravidla - Nová právní norma o ochranû ovzdu‰í rovnûÏ
zpﬁísÀuje celkové poÏadavky na kotle, které lidé vyuÏívají ve sv˘ch domácnostech. Hodnotí se jejich úãinnost, emise, bezpeãnost a celková
efektivita se základními parametry. Kotle jsou dle tûchto kritérií následnû rozdûleny do pûti emisních tﬁíd. Mezi ty nevhodné patﬁí kotle tﬁídy 1
a 2 (tzv. odhoﬁívací a dohoﬁívací kotle s ruãním pﬁikládáním a velmi nízkou úãinností). Ty by revizemi plánovan˘mi od roku 2016 nepro‰ly. Od
1. ledna 2014 bude moÏno prodávat jen kotle 3., 4. a 5. tﬁídy, a od 1.
ledna 2018 bude povoleno prodávat kotle pouze 4. tﬁídy a vy‰‰í. Zákon
by sv˘mi pravidly mûl ﬁe‰it i pﬁípady, kdy do kotlÛ 1. a 2. tﬁídy lidé pﬁikládají odpad a zamoﬁují okolí a sousedství d˘mem a zplodinami z nevhodného topiva. U moderních kotlÛ, které mají automatické pﬁikládání,
to praktikovat nelze.
Jak˘ je správn˘ a vhodn˘ kotel? Má-li tedy nûkdo pﬁes 10 let star˘
kotel na tuhá paliva, zpﬁísnûn˘m poÏadavkÛm nevyhoví. Bude tudíÏ
nutná jeho v˘mûna za modernûj‰í. Ideálnû nov˘ efektivní kotel vy‰‰í
tﬁídy. Ten je sice finanãnû nároãnûj‰í, ale pﬁi provozu se náklady vrátí
hospodárnûj‰ím fungováním kotle, kter˘ spotﬁebuje nejen ménû paliva
pﬁi celkem komfortní obsluze, ale u‰etﬁí i ãas. Na v˘bûr je mnoho moÏností - moderní elektrokotle, solární systémy, tepelná ãerpadla, kondenzaãní plynové ãi dﬁevozplynující kotle anebo automatické kotle na pelety. V‰echny jsou ekologické i ekonomické. V závûru u‰etﬁí asi 15 - 26
% nákladÛ oproti star˘m kotlÛm. Navíc zvolíte-li jiná neÏ ãistû tuhá topiva, uspoﬁíte do budoucna téÏ za spotﬁební i ekologickou daÀ, která se
zvy‰uje.
Pavla Jelínková
pﬁevzato ze stránek:: http://pomocvdomacnosti.cz/novela-zakona-o-ovzdusi-prinasizmeny-pro-uzivani-kotlu-na-tuha-paliva
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fonicky nahlásit vedoucímu údrÏby obce na telefonním ãísle 602 676 075 nebo se
s ním osobnû dohodnout v pracovním t˘dnu vÏdy mezi 6:30 a 15:00 hodinami.
Pﬁípadnû je moÏné se dohodnout s jeho zástupcem, panem Josefem KﬁíÏem, na
telefonním ãísle 725 805 415. Vak bude zájemci vydán proti podpisu. Svoz naplnûn˘ch vakÛ bude probíhat vÏdy v pondûlí v dopoledních hodinách. Stanovi‰tû
bude urãeno vÏdy pﬁi pﬁedávání vaku. Do vakÛ je moÏné ukládat jen posekanou trávu, pﬁípadnû shrabané listí. V Ïádném pﬁípadû do vakÛ nevkládejte
hlínu, kameny, zbytky zeleniny nebo padaná jablka. Pﬁi velkém zatíÏení vaku hrozí
jeho zniãení a je zcela nevhodné pﬁi pﬁemísÈování posouvat vaky po zemi. Pokud
bude zamûstnanci údrÏby zji‰tûno pﬁetíÏení vaku (nebude moÏné jej pohodlnû naloÏit jedinou osobou) nedojde k jeho v˘vozu a pﬁi opakovaném zji‰tûní této situace bude vak odebrán.
■ KONTEJNER U BUDOVY OBECNÍHO Ú¤ADU
Kontejner u budovy obecního úﬁadu je urãen pouze na objemn˘ komunální
odpad, coÏ je odpad z domácností, kter˘ není moÏné uloÏit do bûÏné sbûrné nádoby s ohledem na jeho rozmûr, hmotnost nebo vlastnosti (napﬁ. star˘ nábytek,
koberce, ãalouní apod.) Autovraky nebo ãásti auto jsou nebezpeãn˘m odpadem
a do kontejneru nepatﬁí, stejnû jako zahrádkáﬁsk˘ odpad.
■ UZÁVùRKA HÁJSKÉHO KOHOUTA.
Uzávûrka pﬁí‰tího ãísla zpravodaje bude v pátek 3. ãervna 2016.
Va‰e fotografie a pﬁíspûvky zasílejte na e-mail: podatelna@ouhaj.cz.
Na www.ouhaj.cz stahujte jednotlivá ãísla Hájského kohouta od roku 2006.

HÁJSK¯ KOHOUT
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V¯SLEDKY REALIZOVANÉHO PRÒZKUMU VE¤EJNÉHO MÍNùNÍ MEZI OBYVATELI OBCE
Na pﬁelomu roku 2015 / 2016 byl v obci Háj u Duchcova realizován prÛzkum
veﬁejného mínûní zamûﬁen˘ na zji‰tûní názorÛ obyvatel na kvalitu Ïivota v obci
a zji‰tûní potﬁeb dal‰ího rozvoje obce. V˘sledky prÛzkumu byly dÛleÏit˘m vstupem pro definování strategick˘ch cílÛ a priorit Strategického plánu rozvoje obce
Háj u Duchcova 2016 - 2026.
PrÛzkum veﬁejného mínûní mezi obyvateli obce probíhal od 7. prosince 2015 do
15. ledna 2016, a to prostﬁednictvím dotazníkového ‰etﬁení. Dotazníky bylo moÏné
vyplnit elektronicky na adrese www.ouhaj.cz, vyti‰tûné dotazníky byly k dispozici na
obecním úﬁadû, v knihovnû a na po‰tû. Sbûrné schránky byly umístûny na po‰tû
(Kubátova 155) a v prodejnû potravin u paní Dvoﬁákové (Kubátova 139).

Nejvût‰í ãást respondentÛ, kteﬁí se zúãastnili dotazníkové ‰etﬁení, Ïije v Horním Háji (44 %). Druhou a tﬁetí nejpoãetnûj‰í skupinou byli respondenti z Dolního Háje (27 %) a Háje - ul. OkruÏní (15 %). Dotazníkového ‰etﬁení se nezúãastnili obyvatelé Domaslavic - z chataﬁské oblasti a ul. Hany Bene‰ové.
Z pohledu socioekonomického statusu respondentÛ byla nejvíce zastoupena
skupina zamûstnanci (55 %), poté skupina dÛchodci (23 %) a studenti (6 %).

STRUKTURA RESPONDENTÒ
Dotazníkového ‰etﬁení se zúãastnilo 50 obyvatel - 29 respondentÛ vyplnilo dotazník elektronicky, 21 respondentÛ v listinné podobû.
Struktura respondentÛ podle pohlaví byla mírnû nevyrovnaná, ‰etﬁení se zúãastnilo témûﬁ 65 % Ïen vÛãi 35 % zastoupen˘ch muÏÛ. Z pohledu vûku byly nejvíce zastoupeny skupiny v produktivním vûku, tj. skupina obyvatel ve vûku 26 40 let (47 % respondentÛ) a skupina obyvatel ve vûku 41 - 55 let (16 % respondentÛ), naopak nejménû zastoupeny byly skupiny dotazovan˘ch ve vûku do 15
let (4 % respondentÛ) a vûku 16 - 25 let (6 % respondentÛ). SloÏení respondentÛ podle pohlaví a vûku bylo dáno formou sbûru dotazníkového ‰etﬁení, tento faktor nebylo moÏné ovlivnit.

1. Spokojenost s bydlením v obci
56 % respondentÛ je s bydlení v Háji u Duchcova velmi spokojeno, 38 % je
ãásteãnû spokojeno a pouze 6 % respondentÛ je s bydlením v obci velmi nespokojeno.
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Graf ã. 1: Struktura respondentÛ podle pohlaví a vûku
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Graf ã. 2: Spokojenost respondentÛ s bydlením v obci
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V¯SLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ·ET¤ENÍ
V rámci prÛzkumu veﬁejného mínûní respondenti odpovídali na devût otázek
zamûﬁen˘ch na jednotlivé oblasti Ïivota v obci:

Ïena

2. Situace a sluÏby v obci
Hodnocení situace a sluÏeb v obci probíhalo na ‰kolní stupnici, kde 1 je nejlep‰í hodnocení a 5 se rovná nejhor‰í hodnocení. Nejlépe byla hodnocena ãistota veﬁejn˘ch prostranství a provoz knihovny, naopak nejhÛﬁe byly hodnoceny podmínky pro podnikání.
(Pokraãování na následující stranû)

3. Vyhovující oblasti / vûci v obci
Respondenti nejvíce jako vyhovující oblasti oznaãili blízkost pﬁírody, pﬁíznivé Ïivotní podmínky a dobré mezilidské vztahy. V oblasti „jiné“ jeden respondent uvedl
blízkost do mûsta.
Oblasti / vûci v obci vyhovující respondentÛm

2%

Jiné

Pﬁíznivé Ïivotní
podmínky

46 %

Kulturní a
spoleãensk˘ Ïivot

6. Návrhy na vyuÏití finanãních prostﬁedkÛ obce
V rámci této otázky respondenti vybírali z nûkolika moÏností, jak by nejlépe vyuÏili finanãní prostﬁedky obce (za‰krtnutí max. 3 moÏností ze seznamu).
Respondenti by v prvé ﬁadû vyuÏili finanãní prostﬁedky obce na podporu kultury, sportu a spoleãensk˘ch organizací (z 50 respondentÛ tuto oblast uvedlo 24 respondentÛ), dále na zlep‰ení podmínek hromadné dopravy (z 50 respondentÛ tuto
oblast uvedlo 20 respondentÛ) a spolufinancování po‰tovních sluÏeb v obci (z 50
respondentÛ tuto oblast uvedlo 15 respondentÛ).

14 %

Dobré mezilidské
vztahy

36 %

Dobrá dopraví
obsluÏnost

22 %

Blízkost
pﬁírody

80 %

Graf ã. 3: Oblasti / vûci v obci vyhovující respondentÛm
4. Nevyhovující oblasti / vûci v obci
Za nevyhovující povaÏují respondenti nedostatek ãi ‰patnou dostupnost obchodÛ a sluÏeb, nedostateãn˘ kulturní a spoleãensk˘ Ïivot a nedostatek pracovních
pﬁíleÏitostí.
Oblasti / vûci v obci vadící respondentÛm

·patné Ïivotní
prostﬁedí

4%

·patné vztahy
mezi lidmi

18 %

Nedostateãn˘
kulturní a spoleãensk˘ Ïivot
Nepoﬁádek
v obci a okolí

7. Hlavní omezení dal‰ího rozvoje obce
V rámci ‰etﬁení ‰lo o tzv. volnou otázku, respondenti doplnili odpovûdi dle vlastního uváÏení:
• Nedostatek finanãních prostﬁedkÛ / Nízké finance do spoleãensk˘ch organizací
• SloÏitost k.ú. / Nedostatek pozemkÛ / Zachování krajinného rázu / TûÏební ãinnost
• UpﬁednostÀování vût‰ích okolních obcí / Pﬁíli‰ malé mûsto
• Zastupitelstvo / Starosta
• Málo sluÏeb - chybí základní ‰kola, ubytování a restaurace, cyklostezky, prostory pro sportování a kulturní akce, ledová plocha pro dûti
• Lidi, nechce se jim makat / Moc pﬁivandrovalcÛ
• Îádná omezení / Obec se rozvíjí dostateãnû, nikdo z Háje nechce mít mûsto
• V‰e
• Nevím
8. Získávání informací o dûní v obci
94 % respondentÛ má informace o dûní v obci k dispozici. Nejvíce respondentÛ získává informace prostﬁednictvím webov˘ch stránek obce (z 50 respondentÛ
tuto oblast uvedlo 25 respondentÛ), dále prostﬁednictvím v˘vûsní informaãní tabule (z 50 respondentÛ tuto oblast uvedlo 21 respondentÛ) a facebooku obce (z 50
respondentÛ tuto oblast uvedlo 18 respondentÛ).
9. Ochota se zapojit do aktivit pro rozvoj obce
Na tuto otázku odpovûdûlo pouze 49 respondentÛ (1 respondent otázku nezodpovûdûl). Nejvíce respondentÛ (37 %) odpovûdûlo, Ïe by se do aktivit pro rozvoj obce spí‰e zapojilo, 18 % respondentÛ by se zapojilo urãitû. 25 % respondentÛ
neví, jak se do aktivit pro rozvoj obce zapojit. 16 % respondentÛ by se do aktivit
pro rozvoj obce spí‰e nezapojilo a zb˘vající 4 % respondentÛ nemá zájem o zapojení se do aktivit rozvoje obce.

22 %

·patné podmínky
pro podnikání

5. Chybûjící sluÏby v obci
V rámci ‰etﬁení ‰lo o tzv. volnou otázku, respondenti doplnili odpovûdi dle vlastního uváÏení:
• Informace obãanÛm - rozhlas je ‰patn˘, chybí v OkruÏní ulici
• Zdravotní péãe - praktick˘ lékaﬁ
• ·kolství, kultura - mateﬁské centrum, akce pro dûti a dospûlé, klub seniorÛ
• SluÏby - lep‰í obchod s potravinami, ﬁezník, domácí potﬁeby, kadeﬁnictví, masáÏe, denní tisk
• Restauraãní zaﬁízení - kvalitní restaurace / hospoda, kde se vaﬁí
• Sbûr / svoz bioodpadu
• Doprava - veﬁejná doprava z centra obce, nedostateãná dopravní obsluÏnost po
20. hodinû z Teplic a Duchcova do Horního Háje, zru‰ení vlakového spojení
z Mostu do Horního Háje v pracovní dny

Ochota respondentÛ se zapojit do aktivit pro rozvoj obce
4%
36 %

16 %
37 %

4%
25 %

Nedostatek
pracovních
pﬁíleÏitostí
Nedostatek ãi
‰patná dostupnost
obchodÛ a sluÏeb

32 %

18 %

60 %
Spí‰e ano

Graf ã. 4: Oblasti / vûci v obci vadící respondentÛm

Urãitû ano

Nevím jak

Spí‰e ne

Urãitû ne

Graf ã. 5: Ochota respondentÛ se zapojit do aktivit pro rozvoj obce
Autorkami vyhodnocení jsou Jana Leitkepová a Martina Wild, spoleãnost Equica a. s., Praha
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Zprávy Kulturní a sportovní komise starosty obce (KSK)
SoutûÏ o nejhezãí vánoãní v˘zdobu
Zahájení soutûÏe bylo vyhlá‰eno pﬁi slavnostním Rozsvícení vánoãního stromu
na první adventní nedûli roku 2015. Leto‰ní roãník byl rozdûlen do dvou fází. V té
první ãlenové Kulturní a sportovní komise vybrali jednotlivé finalisty. Jejich v˘bûr
byl velmi nároãn˘, protoÏe v na‰í obci je vÏdy spousta krásnû vyzdoben˘ch domÛ.
Komise k hodnocení pﬁistoupila zodpovûdnû, takÏe zkoumavému pohledu ãlenÛ
KSK neunikl Ïádn˘ dÛm v obci. Hlavním hodnotícím kritériem byl celkov˘ dojem
a ucelenost v˘zdoby. âasto rozhodovaly detaily, vÏdy v‰ak záleÏelo na tom, jestli se komise shodne na zaﬁazení v˘zdoby do soutûÏe. Nakonec byl sestaven seznam 11 finalistÛ.
Ve druhé fázi byli finalisté pﬁedstaveni veﬁejnosti prostﬁednictvím fotografií vyzdoben˘ch domÛ na webov˘ch stránek obce Háj u Duchcova a ta mûla rozhodnout o vítûzi. Hlasování probíhalo od 21. do 30. prosince 2015. Dal‰í moÏností

hlasování bylo vhození nati‰tûn˘ch hlasovacích lístkÛ do schránky v místních potravinách. Vyhlá‰ení vítûzÛ probûhlo na Novoroãním ohÀostroji 1. 1. 2016. Veﬁejnost sv˘mi hlasy rozhodla následovnû: 1. místo Jindﬁich ·ulcek, Kubátova 24
(26 hlasÛ), 2. místo Hana Sr‰Àová, Kubátova 111 (18 hlasÛ), 3. místo Paﬁezovi,
Kubátova 11 (14 hlasÛ). Dal‰í umístûní: 4. místo Pavlína Kadeﬁábková, Kubátova
285; 5. místo Jan Nikoluk, Lesní stezka 33; 5. místo Fuchsovi, Lesní stezka 226;
5. místo Tomá‰ Hájek, Kubátova 119; 5. místo StaÀkÛ, Kubátova 196; 6. místo
Pavel Bubák, Zelená 297; 6. místo T. Kamareith a M. Procházková, OkruÏní 309;
6. místo Stanislav Nov˘, Ml˘nská 283.
SoutûÏící na Novoroãním ohÀostroji z rukou starosty pﬁevzali men‰í i vût‰í ocenûní. Ov‰em dÛleÏité bylo, Ïe nejhezãí vánoãní v˘zdobu v roce 2015 v obci Háj
u Duchcova mûl p. Jindﬁich ·ulcek, Kubátova 24, k ãemuÏ gratulujeme.
Vûﬁíme, Ïe i v dal‰ích letech zachováte pﬁízeÀ této soutûÏi. Byli bychom ov‰em
radûji pokud by se zájem o tuto soutûÏ v na‰í obci rozrostl nejen snahou vyzdobit si co nejlépe svÛj dÛm, zahradu ãi okno, ale i chutí hlasovat o jednotliv˘ch soutûÏících a vybrat nejhezãí vánoãní v˘zdobu v na‰í obci.
Zru‰ení kulturních akcí - Dûtsk˘ ma‰karní karneval a Jarní kytiãka
KSK na svém posledním zasedání pﬁehodnotila svÛj zámûr poﬁádat kaÏdoroãní jarní akce pro dûti i dospûlé a rozhodla se, Ïe v leto‰ním roce nebude z dÛvodÛ nutnosti rekonstrukce objektu Sokolovny poﬁádat Dûtsk˘ ma‰karní karneval
a Jarní kytiãku.

1. místo - Nejhezãí vánoãní v˘zdoba 2015 Jindﬁich ·ulcek, Kubátova ã. p. 24

Plánovan˘ závod kár
Náhradní akcí pro leto‰ní rok bude závod doma vyroben˘ch kár. Akce je plánována na konec letních prázdnin 2016. Bude se jednat o závod doma vyroben˘ch kár (pﬁedpokládá se, Ïe budou mít vtipn˘ vzhled), které budou muset splÀovat jistá pravidla (budou upﬁesnûna). Závod by probíhal z horní ãásti ulice Ke KníÏáku smûrem k OÚ Háj u Duchcova. Po akci by pravdûpodobnû následoval dal‰í
program. NuÏe, kutilové a kutilky, zaãnûte s kreslením sv˘ch návrhÛ a sestavováním jednotliv˘ch ãástí. Tû‰íme se na va‰e v˘tvory.
Mgr. Jakub ·imek, pﬁedseda KSK

Zpráviãky ze ‰kolky
Co se událo v na‰í ‰kolce bûhem prvních t˘dnÛ nového roku 2016? Tak pozornû ãtûte!
Hned poãátkem ledna za námi pﬁijela se svojí karnevalovou show Inka Rybáﬁová, se kterou jsme tanãili, zpívali, soutûÏili a doslova se vyﬁádili v karnevalov˘ch
kost˘mech. Byli jsme dohromady veselá parta princezen, zvíﬁátek, pirátÛ a nevím,
co je‰tû. UÏili jsme si tak dodateãnû vánoãní dárek, kter˘ dûti dostaly od Obce
Háj u Duchcova pod stromeãek.
Také jsme byli v kinû, ale ne v takovém, které znáte v‰ichni. Tohle bylo kino
sférické! Mohli jsme se u pohádky poloÏit na podloÏky v „nafouknutém stanu“ a
na stropû a stûnách sledovat pohádkov˘ pﬁíbûh o putování hvûzd na obloze. Jednalo se v podstatû o mobilní planetárium a bylo to opravdu kouzelné.
A protoÏe pohádky a vyprávûní máme v‰ichni rádi, tak nás nav‰tívila paní knihovnice Martina z osecké pÛjãovny. Krásnû jsme si povídali o kníÏkách, soutûÏili
jsme v poznávání pohádkov˘ch postav a mohli jsme si spoustu krásn˘ch kníÏek
a ãasopisÛ spoleãnû prohlédnout.

V mûsíci bﬁeznu je‰tû nav‰tívíme Divadlo „M“ v Duchcovû a ãeká nás
„Hledání zajíãkova pokladu“. Tím pﬁivítáme svátky jara a vám v‰em pﬁejeme
krásné Velikonoce.
kolektiv M· Háj
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Z památníku ãetnické stanice Dolní Háj (III.)
Peníze nebo Ïivot, aneb zloãinci z povolání
V záznamech ãetníkÛ se zpravidla setkáváme i s poznámkami vûnovan˘ch
soustavn˘m recidivistÛm, kteﬁí b˘valy dobovou terminologií oznaãení jako zloãinci
z povolání. Pomyslnou elitou mezi profesionálními zloãinci b˘vali vÏdy kasaﬁi, kteﬁí
se specializovali na otevírání ohnivzdorn˘ch pokladen. Tyto pokladny pﬁedstavovaly ocelové kovové dvouplá‰Èové trezory s vnitﬁní poÏární izolací z vysokopecního popílku. Ve zloãineckém slangu byly zvány proto „popelky“ (dle protipoÏární
izolace) nebo „wertheimky“ (dle vídeÀského prÛmyslníka Franze von Wertheima).
Tyto „kasy“ se obvykle dob˘valy rozru‰ením ãásti plá‰tû, ménû ãasto pak pﬁekonáním bezpeãnostního zámku. Ve stadiu pokusu skonãil útok na ohnivzdornou pokladnu v Dolním Háji. Nacházela se v místní poboãce spoﬁitelny Raiffeisen, která
sídlila v budovû nûmecké ‰koly. K vloupání do záloÏny do‰lo dne 21. února 1925
v noãních hodinách. Kasaﬁi v‰ak byli mezi druhou a tﬁetí hodinou ranní z práce
vyru‰eni náhodn˘mi kolemjdoucími a z místa ãinu uprchli. Pﬁi následném ohledání ãetníci zajistili na okenních tabulích dva otisky prstÛ, které byly sejmuty a postoupeny k dal‰ímu pátrání policejnímu ﬁeditelství v Praze. Pﬁípad byl oznámen
okresnímu soudu v Duchcovû. Podle zprávy hájsk˘ch ãetníkÛ se v naru‰ené pokladnû nacházelo 32 000 Kã.
V noãních hodinách dne 4. února 1927, do‰lo ke vloupání do domu obchodníka Konráda Püschela v ã. p. 187. Z obchodu se smí‰en˘m zboÏím byly odcizeny
rÛzné látky, plátna, potraviny a penûÏní hotovost v úhrnné cenû 10 800 Kã. Jako
podezﬁel˘ z tohoto ãinu byl pozdûji oznámen vûznicí krajského soudu v Mostû nezamûstnan˘ horník Josef Kroc, bytem v Lomu u Mostu, o kterém bylo bûhem pobytu vûzení zji‰tûno, Ïe daroval své milence jeden kus modrého krystalinu, kter˘
pocházel z majetku Püschelova.
Dohled ãetníkÛm náleÏel i nad pohybem koãujících osob a cikánÛ. Vlastní
pojem cikán byl vnímán nikoli v rovinû etnické skupiny, ale skupiny sociální, mûlo
se tedy jednat o osoby Ïijící neusedl˘m Ïivotem „a práce se ‰títící“. Snaha zajistit jejich evidenci vedla k vydávání zvlá‰tních dokladÛ totoÏnosti nazvan˘ch Cikánská legitimace. Na základû tûchto legitimací pak mohly jednotlivé skupiny cikánÛ (obvykle oznaãované jako tlupa) získat koãovné listy. Evidenci cikánÛ, jejich
tlup a pohybu, vedly pﬁedev‰ím specializované pátrací stanice. Pro obvod Dolní-

âetnická hlídka v cikánském táboﬁe, historická pohlednice
ho Háje, resp. pro cel˘ okres Duchcov, to byla ãetnická pátrací stanice v Mostû.
Z historick˘ch pramenÛ víme, Ïe cikánské obyvatelstvo pﬁi pobytech na Duchcovsku s oblibou táboﬁilo na pomezí katastrÛ Duchcova a Háje, a to jiÏ od devatenáctého století. PﬁipomeÀme, Ïe regionální noviny Duxer Zeitung v pﬁípadû táboﬁení cikánÛ vydávaly v˘strahy a upozornûní obyvatelstvu. Zprávu o pﬁítomnosti
cikánÛ uvádí ãetnick˘ památník v záﬁí 1929, kdy o ‰esté hodinû veãerní pﬁitáhla
poãetná tlupa cikánÛ RÛÏiãkÛ, FlorianÛ a VrbÛ do blízkosti b˘valého dolu Viktorin,
kde rozbili svÛj tábor. Prohlídkou tábora bylo ãetníky zaji‰tûno znaãné mnoÏství
úplnû nového loÏního i jiného prádla. Mimo jiné se jednalo o ãtyﬁi velké peﬁiny,
osm pol‰táﬁÛ a rÛzné ãásti pánsk˘ch i dámsk˘ch odûvÛ. ·etﬁením bylo ãetníky
dále zji‰tûno, Ïe podezﬁelé osoby den pﬁed pﬁíchodem do Dolního Háje pﬁekroãili hranice do Saska, kde u Georgenfeldu do‰lo ke vloupání do vily Karla Baumgartnera z Teplic-·anova. Zaji‰tûné pﬁedmûty byly dohromady ocenûny na 8000
Kã, zadrÏení byli dále pﬁedáni okresnímu soudu v Duchcovû.
Mgr. Jiﬁí Bure‰, Muzeum mûsta Duchcova

Historie bohatého spolkového Ïivota
Mal˘m dokladem bohatého spolkového Ïivota starého Háje jsou i dvû plesové pozvánky z roku 1911,
které jsou uloÏeny v archivu mûsta Oseka (SOkA Teplice). První z nich zve na spoleãn˘ ples místního pûveckého spolku „ARION“ a V‰eobecného nûmeckého

odborného spolku v Háji, kter˘ se konal 21. ledna
v hostinci Theresie Ehrlichové. K tanci a poslechu
hrála místní kapela Albina Hiltmana. Vstupné ãinilo
2 koruny, doprovod druhé dámy pak za pouh˘ch
40 haléﬁÛ. Pozvánku s motivy pozdnû geometrické

secese vytiskla duchcovská tiskárna Gutenberg.
Druhá pozvánka vábila náv‰tûvníky na ples místního turnerského spolku. Tato nûmecká nacionální tûlocviãná jednota v Háji pÛsobila od roku 1889, valného shromáÏdûní turnerÛ se v lednu 1911 úãastnilo
68 ãlenÛ. Velikosti a v˘znamu spolku odpovídalo i v˘pravné provedení pozvánky v barevném tisku s tlaãen˘mi reliéfy a zlacením. Pozvánku zdobí dva vavﬁínové vûnce s vepsan˘m pozdravem turnerÛ GUT
HEIL a tzv. Turnersk˘m kﬁíÏem. Tento kﬁíÏ je sloÏeninou ze ãtyﬁ písmen „F“, které odkazují na základní
vlastnosti turnerÛ formulované otcem tohoto hnutí F.
L. Jahnem: Frisch, Fromm, FrŒhlich, Frei - svûÏí,
zboÏn˘, radostn˘, svobodn˘. Dále pak pozvánku
zdobí cviãenec na hrazdû a soubor tûlocviãného náãiní. Lem pozvánky byl proveden v nûmeck˘ch barvách, vyti‰tûna byla v závodû Clemense Weigenda
v Duchcovû.
Mgr. Jiﬁí Bure‰, Muzeum mûsta Duchcova

KniÏní TIP z hájské knihovny
Umberto Eco - PraÏsk˘ hﬁbitov - Ve vûku 84 let zemﬁel letos v únoru italsk˘ spisovatel Umberto Eco. Mezi jeho nejslavnûj‰í díla patﬁily romány Jméno rÛÏe, PraÏsk˘ hﬁbitov ãi publikace Dûjiny krásy a Dûjiny o‰klivosti. Eco byl sémiolog, estetik, filosof
a spisovatel, jeden z nejv˘znamnûj‰ích pﬁedstavitelÛ postmoderny 60. let 20. století.
Knihu PraÏsk˘ hﬁbitov si mÛÏete vypÛjãit v hájské knihovnû. V románu-labyrintu se pﬁíbûh s detektivní zápletkou prolíná
s literaturou faktu. Ve svém bytû v nevábné paﬁíÏské ãtvrti se v bﬁeznu 1897 probouzí star‰í muÏ a snaÏí se rozpomenout, kdo
vlastnû je. Metodou doktora Freuda, se kter˘m párkrát pojedl, si zaãíná vybavovat vlastní minulost italského a pozdûji francouzského policejního konfidenta, autora fiktivního konspiraãního plánu, kter˘ pak v rukou jin˘ch zaãal Ïít vlastním Ïivotem. Témûﬁ
v‰echny postavy (napﬁ. Alexandre Dumas) jsou historické, neménû skuteãn˘ je i hrdinou sepsan˘ pamflet. Román PraÏsk˘ hﬁbitov vynesl v srpnu 2011 italskému spisovateli prestiÏní Paveseho cenu.
(Zdroj: www.databazeknih.cz) Karel Singer, knihovník
Otevﬁeno v sobotu a v nedûli od 15:00 do 18:00. • O velikonoãní víkend 26. 3. - 27. 3. bude knihovna mimo provoz. • Aktuální
informace na www.knihovnahaj.webk.cz a na úﬁední desce.
HÁJSK¯ KOHOUT
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Opût vás zdraví háj‰tí ‰ipkaﬁi
Postupnû bych chtûl informovat o ve‰kerém dûní které se na‰eho sportu v Háji
t˘ká. Nejprve bych ale rád podûkoval zastupitelstvu obce, které nám v minulé sezónû schválilo dotaci na nákup dresÛ a zároveÀ i umoÏnilo pouÏití oficiálního
znaku obce právû na tyto dresy- dûkujeme.
S nov˘mi dresy pak souvisí i konec uplynulé sezóny, tu se nám podaﬁilo ukonãit na 2. místû a postoupili jsme do první ligy a poprvé jsme mohli dres obléknout
na pﬁedávání cen konané v Dûãínû. To bylo v˘borné ukonãení sezóny 2014/2015.

Bûhem prázdninové pﬁestávky se nám podaﬁilo získat nového ãlena do druÏstva, respektive ãlenku, je jí Barbora Mairichová z Bíliny. Ne Ïe by byla vyslovenû posilou, ale je velmi platnou a hlavnû aktivní hráãkou. No, a jestliÏe se na poli
jednotlivcÛ v pﬁede‰lé sezónû daﬁilo mnû, tak nyní je právû Bára tou, kdo patﬁí
mezi ty nej v Ïebﬁíãcích jednotlivcÛ a dvojic, samozﬁejmû mezi Ïenami. Snímek je
z prosincového pﬁedávání cen, to probûhlo po závûreãném turnaji konajícím se
v duchcovské F-klubu.

V prosinci bylo zru‰eno na‰e hrací místo, do‰lo k uzavﬁení Sokolovny, která
nyní bude ãekat na rekonstrukci, na‰tûstí pro nás hned naproti stejn˘ hospodsk˘
znovuotevﬁel Vodárnu a nechal nám pÛvodní podmínky jako doposud, stejnû tak
i provozovatel ‰ipkov˘ch strojÛ, tak jsme jen pﬁestûhovali stroj a sezóna bez problému pokraãuje, aktuálnû se drÏíme ve stﬁedu tabulky a jsem témûﬁ pﬁesvûdãen,
Ïe v 1. lize zÛstaneme i do dal‰ího roãníku. Vzhledem k na‰emu „stûhování“ zmûnil klub název na neutrální ·K Háj u Duchcova, stejnû tak do‰lo i ke zmûnû názvu
druÏsta na opût neutrální „Kohouti Háj“.
No a nyní jiÏ poslední informace, ta se t˘ká Vánoãního turnaje o putovní pohár
obce. Tento turnaj probûhl právû ve zrekonstruované Vodárnû a to tradiãnû na 2.
vánoãní svátek. Po pﬁede‰lé dobré zku‰enosti jsem vyhlásil turnaj za nekuﬁáck˘,
to nikoho neodradilo a jen pár místních trochu protestovalo, ti ale dorazili aÏ na
samém konci turnaje a tak to s námi vydrÏeli bez cigarety také. Oficiální ãas prezentace byl ohlá‰en na 16. hodinu, ale jiÏ krátce po druhé hodinû jsme mûli první
pﬁíchozí, jako poﬁadatel jsem s tím problém nemûl, v‰e bylo s pomocí spoluhráãe
pﬁipraveno, tak se mohlo trénovat i prezentovat uÏ v tuto dobu, v dobû oficiálního zaãátku bylo jiÏ pﬁihlá‰eno asi 80% ohlá‰en˘ch hráãÛ. Na zahájení turnaje jako
takového dorazil pan starosta, ten se ujal zahájení pﬁesnû dle ãasového plánu a já
poté doplnil nûkolik informací k pravidlÛm turnaje a mohlo se zaãít. Vzhledem
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vy‰‰í úãasti Ïen byly poﬁádány turnaje vlastnû dva, muÏi
a Ïeny hráli vlastní turnaje. Aby i Ïeny mûly moÏnost získat putovní pohár, na konci si právû vítûzové turnajÛ
o tento pohár zahráli. Dorazili k nám hráãi z Mostu, Litvínova, Lomu, Teplic, Ústí, Ploskovic, Krupky, Dubí,
Duchcova, Miro‰ovic, Oseka a samozﬁejmû domácí. Co
do hráãské kvality, tak byly zastoupeny v‰echny kategorie od neregistrovan˘ch hráãÛ aÏ po hráãe superligy,
v podobn˘ch turnajích v‰ak rozdíly nejsou zdaleka takové, jako v soutûÏi druÏstev,
porazit se dá kaÏd˘. Zábava nijak nezaostávala za hrou a turnaje se vesele blíÏily ke konci, pár pﬁekvapiv˘ch proher, stejnû tak v˘her a máme tu konec. Na
stupních vítûzÛ v turnaji Ïen se umístily od tﬁetího místa Jana Masopustová, Barbora Mairichová a vítûzkou se stala Îaneta Rödlová, turnaji muÏÛ pak ve stejném
poﬁadí Marek Václavík, David Hvolka a Josef Zeman.
Vítûzem souboje o putovní pohár se stal Josef Zeman a pohár poprvé od roku
2010 zÛstává doma.
Pokud byste rádi shlédli více fotografií z Vánoãního turnaje, pﬁípadnû i nûjaká
videa, mrknûte na http://sipkyhaj.rajce.idnes.cz/ kde se do budoucna budou pﬁidávat fotografie z dal‰ích turnajÛ hájsk˘ch ‰ipkaﬁÛ.
Michal Erbs

Hasiãské jaro 2016
V zimním období není ãinnost dobrovoln˘ch hasiãÛ pﬁíli‰ v˘razná. V tomto období jsme se zúãastnili
pouze soutûÏe pro mladé hasiãe v branném bûhu.
Na‰i muÏi a Ïeny si musí poãkat aÏ do léta, kdy je
bude ãekat sezóna plná soutûÏí - hodláme se úãastnit nejen pohárov˘ch soutûÏí a Tohatsu fire cup, ale
i vy‰‰ích ligov˘ch soutûÏí, jak˘ pﬁedstavuje Podﬁipská hasiãská liga. Zimu jsme proto vyuÏili nejenom
k odpoãinku a nabírání sil, ale také k pilnému trénování.
V sobotu 16. ledna 2016 mûl nás sbor V˘roãní
valnou hromadu, na které se hodnotila ãinnost za
minul˘ rok, plánovalo dal‰í období a rozhodovalo
o pﬁípadn˘ch investicích. Do roku 2016 Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ vstupuje se ãlenskou základnou v podobû 94 ãlenÛ. Z toho na‰i základnu tvoﬁí 32 ãlenÛ
kolektivu mlad˘ch hasiãÛ a 62 muÏÛ a Ïen.
Kolektiv mlad˘ch hasiãÛ:
9. ledna 2016 - Osek 42. roãník závodu k 82.
v˘roãí Nelsonské katastrofy
Na tradiãním závodu mlad˘ch hasiãÛ v branném
bûhu druÏstva z Háje zatím nikdy nechybûla. Pﬁípra-

va probíhala v rámci moÏností. Leto‰ní roãník nám
pﬁinesl nejen mrazivé poãasí, ale také dlouho oãekávan˘ sníh, kter˘ udûlal radost pﬁedev‰ím dûtem.
Sníh, nesníh, mráz, nemráz - hasiãi závodí v kaÏdém
poãasí. Háj na závody pﬁijel se ãtyﬁmi druÏstvy - s jednou pﬁípravkou, dvûma druÏstvy mlad‰ích ÏákÛ
a s jedním druÏstvem star‰ích ÏákÛ (ov‰em doplnûné
tﬁemi závodníky z mlad‰í kategorie - nûkteﬁí závodníci, tedy tento den bûÏeli závod dvakrát), a tak v tomto
druÏstvu byli jen dva star‰í Ïáci a tﬁi mlad‰í Ïáci.
V leto‰ním roãníku jsme na‰e druÏstvo pﬁípravky
poslali na traÈ úplnû samotné, bez doprovodu. Pﬁípravka je zvyklá, Ïe s nimi vût‰inou bûÏí nûkdo dospûl˘. Ov‰em na‰e dûti brzy pﬁejdou do mlad‰í kategorie, kde je to zakázané, a tak jsme chtûli, aby si
pomalu zvykli. Mûli jsme strach, aby se po cestû neztratili, ale na‰tûstí na‰li sami cestu do cíle a dokonce s rekordním ãasem. Byli jsme na nû moc py‰ní.
Nûkteﬁí Ïáci z mlad‰ího druÏstva to mûli tûÏ‰í, protoÏe bûÏeli je‰tû jednou za star‰í kategorii. Naproti
tomu druÏstvo star‰ích ÏákÛ mûlo znaãnou nev˘hodu
oproti jin˘m druÏstvÛm, protoÏe závodící Ïáci mûli
ménû zku‰eností.

V˘sledky závodu: v kategorii pﬁípravka z celkov˘ch 4 druÏstev (1. místo Háj, 2. místo Duchcov, 3.
místo Osek). V kategorii mlad‰ích ÏákÛ z celkov˘ch
14 druÏstev (1. místo Obrnice, 2. místo Osek III, 3.
místo Duchcov, 7. místo Háj I, 12. místo Háj II). V kategorii star‰ích ÏákÛ z celkov˘ch 10 druÏstev (1.
místo Osek I, 2. místo Svûtec, 3. místo Obrnice, 7.
místo Háj).
22. ledna 2016 - PoÏár autoservisu
V pátek 22. ledna 2016 byl ve 21:51 nahlá‰en
poÏár autoservisu v Háji u Duchcova. JSDH Háj
u Duchcova se na místo dostavila v poãtu tﬁí ãlenÛ.
Po pﬁíjezdu bylo zji‰tûno, Ïe se jedná o plan˘ poplach - Ïádn˘ poÏár zde nebyl. Místo bylo dÛkladnû
prohledáno, jednotka se poté vrátila zpût na základnu.
Mgr. Jakub ·imek, JSDH Háj u Duchcova

PODùKOVÁNÍ
SDH Háj u Duchcova dûkuje firmû UNIPLAST dux s. r. o. zastoupené jednatelem, panem
ZdeÀkem Îejdlíkem, za poskytnutí sponzorského
daru ve v˘‰i 25.000,- Kã. Sponzorsk˘ dar bude vyuÏit k ãinnosti na‰eho sboru (kolektivu mlad˘ch hasiãÛ, muÏÛ i Ïen). Srdeãnû dûkujeme! Jakub ·imek

KDE SE VZALA VùTA „POVùSIT KOPAâKY NA H¤EBÍK“
Co znamenají slova „povûsit kopaãky na hﬁebík“ tak to ví snad kaÏd˘ fotbalov˘
nad‰enec. Ale kde se tato okﬁídlená vûta vlastnû vzala? Není Ïádn˘m tajemstvím,
Ïe kopaná v Háji má svoji dlouholetou tradici. A tak není divu, Ïe jsme pﬁi stûhování dokumentace Sokolu Háj, objevili polorozpadlou kroniku psanou schwabachem, která podrobnû monitoruje poãátky footballu v Háji (Haanu) A tak se zde
doãítáme, Ïe po revoluãním roce 1848 pﬁijíÏdí k nám do vsi rodák Franti‰ek ·upa
. Jeho první kroky vedli na místní louku, tam nachází nûkolik pobíhajících hochÛ
a muÏÛ, kteﬁí zde pﬁedvádûli hru s míãem. Struãnû je v kronice popsáno, jak hráã
s míãem v rukou bûÏí, protihráã mu ho vyráÏí a nohou posouvá dal‰ímu, ten opût
balon zvedá rukama a snaÏí se ho pﬁedat dál. Ale právû kdyÏ probíhá okolo stojícího ·upa, tak ten ho skládá ukázkovou kosou (pojmenováno podle zpÛsobu pohybu nohy, jako pﬁi sekání). Vyndavá ze své cestovní bra‰ny tzv. Cambridgeská
pravidla a zkoprnûl˘m úãastníkÛm vysvûtluje základní body, které poloÏili základy
footballu i u nás. PÛvodnû se football hrál pouze mezi místními, ale zvûdavost
okolních mûst a obcí na sebe nedala dlouho ãekat. Nejdﬁíve jen tak okounûli a pozdûji se chtûli i zapojit a tak vznikla první soutûÏ, do které se zapojili i ostatní.
Ale zpátky k pÛvodnímu tématu, kde se vzala ona vûta? Z krátk˘ch zápisÛ
v kronice se dozvídáme, Ïe se Franti‰ek ·upa stal captainem novû vzniklého
teamu, kter˘ pod jeho vedením zaÏil nespoãet vítûzn˘ch matchÛ. Dále se v kronice pí‰e o tom, Ïe musel Franti‰ek po smrti rodiãÛ pﬁevzít grunt a dále se o nûj
starat. A pﬁesto, Ïe se snaÏil pravidelnû úãastnit, tak se na nûm zaãala projevovat únava a zapomnûtlivost. A tak se stávalo, Ïe napﬁíklad pﬁi‰el pozdû nebo
vÛbec a nakonec jak pí‰e kronikáﬁ, Franti‰ek povûsil kopaãky kamsi na hﬁebík,

nemohl je najít tak skonãil. Tato památná vûta se nakonec tak ujala, Ïe jsme ji
mohli sly‰et z úst mnoha slavn˘ch playerÛ, kteﬁí ukonãili svoji aktivní ãinnost.
A tak kdyÏ nûkde zase usly‰íte tato slova, vzpomeÀte na Franti‰ka ·upa a to, Ïe
pocházel z Háje.
Pﬁepis památné vûty z kroniky

(Autorovi ãlánku je líto, Ïe nemÛÏe ãtenáﬁÛm nabídnout i ostatní zápisy z kroniky. Ale vzhledem k tomu, Ïe jsme se do restaurování této knihy pustili vlastními silami, musíme si zde pﬁiznat, Ïe se jednalo o velice laick˘ pﬁístup.
A tak jsme zjistili, Ïe voda a hadr ‰pinavé stránky nevyãistí a Ïe následné su‰ení nad otevﬁen˘m ohnûm sice uspí‰í odpaﬁování vody, ale propﬁí‰tû bude lep‰í
pouÏít jako drÏák kovovou tyã místo suché vût˘vky, aby se nestalo jako nám, Ïe
se klacík pﬁepálil a kniha pádem do ohni‰tû shoﬁela. Tak to jen tak pro pﬁí‰tû
a snad i jako ponauãení pro ostatní z Vás kdo by se chtûl podobnû jako my pustit svépomocí do restaurování.)
Václav Moldavãuk

d͘:͘^K<K>,:

T.J. SOKOL HÁJ
Zimní pﬁíprava probíhá na umûlém hﬁi‰ti v Oseku,
kde po tréninkov˘ch dávkách následuje mûﬁení sil
s místním A-t˘mem.Dále jsme absolvovali nûkolik
pﬁátelsk˘ch zápasÛ ze kter˘ch jsme vy‰li vût‰inou vítûznû.
T.J.Sokol Háj - Zabru‰any ......................... 9:2
FSV Oberwiera (DE) - T.J.Sokol Háj .........1:4
T.J.Sokol Háj - SK Dubí .............................2:3
T.J. SOKOL HÁJ - MEZIBO¤Í (hráno po uzávûrce)
První mistrovské utkání nás ãeká
27.03.2016 Srbice B - T.J.Sokol Háj od 16:00
Tak nezapomeÀte, vyberte si z rozpisu zápasÛ
a pﬁijìte si také odpoãinout a zafandit.
Více informací na www.sokolhaj.cz

INZERCE

Domácí

Hosté

Termín

Den

Srbice B

Háj

27.03. 16:00

SO

Kostomlaty
Háj
Ohníč
Háj
Háj
Proboštov B
Háj
Háj
Hrobčice
Háj
Novosedlice
Trnovany

Háj
Osek
Háj
Rtyně
Oldřichov B
Háj
Hostomice
Modlany B
Háj
Sobědruhy
Háj
Háj

02.04. 16:30
09.04. 16:00
16.04. 16:00
23.04. 15:00
07.05. 15:00
15.05. 10:15
18.05. 17:00
21.05. 17:00
28.05. 15:00
04.06. 15:00
11.06. 16:00
30.04. 16:00

SO
SO
SO
SO
SO
NE
ST
SO
SO
SO
SO
SO

Hřiště














M· JE¤ABINKA
nabízí volná místa
Tel. 604322948
www.waldorfskaskola.eu



HÁJSK¯ KOHOUT

●

11 / 2016

Hájská Má≈a informuje
Milí ãtenáﬁi, neÏ jsme se staãili rozlouãit se star˘m
rokem 2015 probûhla poslední schÛze , kde se vyhodnocovala aktivita na‰ich ãlenÛ.
Bûhem roku 2015 jsme celkem u‰li 318.676 km,
spálili 21351 kcal a nachodili 393416 krokÛ. Celkem
jsme vyrazili 25 krát.
Zde je tabulka kolik toho kdo nachodil a kdo je
z nás nejaktivnûj‰í :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Martina Šimková
Jindřich Šulcek
Kateřina Šustrová
Andrea Trojková
Bludimíra
Pavlína Kadeřábková
Věra Šulceková
Jana Moldavčuková
Aneta Pilná
Pavlína Kornová
Pavlína Štorkánová
Václav Moldavčuk st

276,699 km
266,769 km
143.246 km
115,306 km
106.996 km
105,431 km
101,176 km
97,958 km
83,307 km
81,418 km
77,474 km
65,109 km

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Karel Drašner
Monika
Juliana Ulehlová
Petra Moldavciucová
Jana Jonášová
Petr Khol
Iveta Mutlová
Pavel Šustr ml.
Miluška Bobková
Honza Jonáš
Jakub Šimek
Irena Pipišková

62,726 km
59,642 km
48,607 km
43,712 km
34,305 km
33,782 km
29,632 km
23,167 km
22,034 km
18,792 km
14,825 km
14,825 km

Novoroãní pochod

Od Nového roku jsme zatím zvládli vyrazit na 3
akce Stropník, Boreã a zároveÀ i Lovo‰ a Liptiskou
vyhlídku.
1.1.2016 jsme pod pranostikou „jak na Nov˘ rok
tak po cel˘ rok“ jsme se rozhodli zúãastnit jiÏ 40.
roãníku novoroãního pochodu na MáÀu. Se‰li jsme
se spolu s turisty z jin˘ch oddílÛ v Oseku u pomníku Nelsonské katastrofy. Poãasí nám jako vÏdy pﬁálo,
cesta se po vánoãních hodech a silvestrovském bolehlavu zdála b˘t del‰í neÏ jindy, ale my jsme to dali!!!

Liptická vyhlídka

V cíli se nás se‰lo 50 nad‰encÛ, dostali jsme pamûtní list zapózovali na spoleãné foto, poklábosili
a vyrazili zpût.
Úãastníci: ·imková, Kadeﬁábková, Bludimíra, ·ulcek a Dra‰ner
31.1.2016 - Je tu poslední lednov˘ víkend a s ním
i ná‰ plánovan˘ v˘let. Noãní vichr z hor nám zaﬁídil
krásné sluneãné poãasí, které nás po cel˘ den provázelo. Ráno nás pár dobrovolníkÛ odváÏí na vlak
do Bíliny, kde pﬁesedáme na autobus a uháníme
k na‰emu cíly - Boreã. Boreãsk˘ vrch se tyãí hned
nad maliãkou obcí. Cesta na vrchol byla strmá, kamenitá, místy zledovatûlá, ale za to nauãná. Pro nás
nejzajímavûj‰í úkaz byly pukliny v zemi, ze kter˘ch
pﬁes mraziv˘ vzduch proudí aÏ 16 stupnÛ tepl˘
vzduch. Nahﬁáli jsme si ruce a propocená záda a zaãali polemizovat. Pﬁímo proti nám nás totiÏ vábil námi
oblíben˘ kopec „Lovo‰“. Po domluvû, Ïe to riskneme
jsme se vydali na jeho vrchol. Na‰li jsme zkratku
mezi ploty baráãkÛ, pﬁebrodili pole, pﬁeutíkali hlavní
tah na Lovosice a uÏ jsme se napojili na na‰í známou klikatou a pûknû táhlou cestu. S men‰ími pﬁestávkami jsme jí zdolali.Naskytl se nám nádhern˘ v˘hled aÏ k na‰im domovÛm. Celé na‰e ‰iroké Stﬁedohoﬁí jsme mûli jak na dlani, tenhle pohled se nikdy
neomrzí. Urãitû jsme zde nebyli naposled. Staãili
jsem si hned vybrat dal‰í cíl. ....a o tom aÏ pﬁí‰tû.
Vydali jsme se po na‰ich stopách zpátky na autobus
a tû‰ili jsme se unavení domÛ. A pocit? Dva vrcholy
v jeden den... Úãastníci: ·ustrová, ·imková, Joná‰ová, Kadeﬁábková, Pilná, Bludimíra + 2 dûti a Kavková. Celkem km: 14.
Pokud máte chuÈ s námi vyrazit tak ve‰keré akce
jsou vystavené na stánkach
Turistimana.netsranky.cz
a nebo na www.facebooku.com/turistimana
Nebo pi‰te emaily na turistimana@post.cz
V pﬁípadû, Ïe se akce ru‰í vÏdy to je oznámeno
1hod. pﬁedem.
Pﬁíspûvky do novin pﬁipravili ãlenové
turistického oddílu Má≈a

Boreã a Lovo‰

Cykloturistická aplikace na KOLE i Pù·KY
Máte jiÏ staÏenou cykloturistickou aplikaci ve svém chytrém mobilu? VyuÏít ji mÛÏete jak na dovolené po celé
âR tak pﬁi plánování v˘letÛ do okolí. Díky Mikroregionu Stropník je od loÀského roku v aplikaci zanesena i cyklotrasa napﬁíã mikroregionem (Osek - Duchcov - Laho‰È - Jeníkov - Hrob - Háj). Aplikaci si mÛÏete zdarma stáhnout za pomoci QR kódu nebo pﬁes Google Play. Více informací získáte na adrese www.nakoleipesky.cz .
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