V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k
76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner s položením kytice.
V podvečer 3. ledna 1934 se na dole ozvala strašná rána a z obou důlních jam
vyšlehly plameny. Při tomto neštěstí zahynulo 144 horníků, z toho jeden občan z Háje J.Weckebrod. Na snímku vpravo je Rudolf Zeidler z 2. čety záchranářů z Háje.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Krajská pobočka VZP ČR pro Ústecký kraj ve
spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Vyšší zdravotnickou školou v Ústí nad Labem
organizuje v lednu 2010 projekt pod názvem -Dětský úsměv, který slouží k zajištění
informovanosti a zažití praktických dovednost v oblasti dentální hygieny.
4.1.2010 naši školku navštívily zoubkové víly, Zuzka a Barunka. Učily děti čistit
zoubky a také co je pro zoubky zdravé a co ne. Také řekly dětem, že se nemusí bát zubního
lékaře, který vyhání kazy z pusy a dělá na korunkách hvězdičky.

V pátek 8. ledna vznikla v celé Evropě sněhová kalamita pod označením „Dasi“, tím
také v České republice. Návaly sněhu činily potíže v mnoha městech a obcích ve všech
okresech republiky. Sníh a vítr byly příčinou závějí a prolomení střech a stromů. Pohromy
komplikují silniční a kolejovou dopravu a poškozují elektrické sítě. To vše komplikují také
nízké teploty pod nulou. Podobné i horší události hlásí také Německo, Polsko, Rakousko.
Během dopoledne napadlo v České republice nejčastěji mezi 1 a 5 cm sněhu, větší úhrny
sněhu spadly na Moravě, kde se často vyskytla sněhová pokrývka i mezi 5 a 10 cm, ojediněle
až 15 cm. Sněhová pokrývka nad 5 cm postihla i Háj. Údržba obce však úklid sněhu docela
zvládla bez hmotných a zdravotních komplikací.
Volby do Poslanecké sněmovny 28. a 29. května 2010, účast voličů v obci 55,66 %
Úspěšnost politických stran podle počtu dosažených hlasů v obci:
83Komunistická strana Čech a Moravy
získali 83 hlasů (19.57 %)

82Česká strana sociálně demokratická
získali 82 hlasů (19.33 %)

72Občanská demokratická strana
získali 72 hlasů (16.98 %)

64Věci veřejné
získali 64 hlasů (15.09 %)

38TOP 09
získali 38 hlasů (8.96 %)

29Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
získali 29 hlasů (6.83 %)

24Suverenita -blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu
získali 24 hlasů (5.66 %)

11Strana zelených
získali 11 hlasů (2.59 %)

9Dělnická strana sociální spravedlnosti
získali 9 hlasů (2.12 %)

6Strana svobodných občanů
získali 6 hlasů (1.41 %)

3Česká pirátská strana
získali 3 hlasů (0.7 %)

3Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ
daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
získali 3 hlasů (0.7 %)

Koncem června byl položen nový AB koberec v části Zelenkovy ulice, tj. od
křižovatky s Lesní stezkou po křižovatku s Kubátovou ulicí.
O školních prázdninách probíhala v mateřské školce plánovaná rekonstrukce. Už v
červnu se opravovala střecha, jejíž okraje po celém obvodu budovy vykazovaly zatékání při
deštích. Začátkem prázdnin se pak začalo v přízemí budovy bourat stávající nevyhovující
sociální zařízení. Během těchto zednických prací se děti připravovaly v 1. patře třídy.
Nakoupil se nový nábytek, koberce, lina. Stěhovalo se a uklízelo do posledních
prázdninových dní. Práce bylo dost, ale vše se zvládlo včas také díky rodičů. Úpravami se

zvýšila kapacita školky na 50 dětí. Dne 31. srpna 2009 proběhla ve školce prohlídka prostor,
na kterou byli pozváni zastupitelé obce, firmy, které se na rekonstrukci podílely a také
sponzoři, kteří byli osloveni ohledně rekonstrukce zahrady, která na své úpravy teprve čeká.
Významným sponzorem se staly Severočeské doly a.s., které přispěly nemalou částkou. Takže
díky jim a příspěvkům od místních podnikatelů z Háje ještě tento podzim projde školní
zahrada částečnou rekonstrukcí.
Obsazení mateřské školy:
Bronislava Steidenová
Zlatuše Kubová
Miroslav Kaiser
Lenka Kukosová
Iveta Pařezová
Eva Burešová
Zdena Malíková

ředitelka
učitelka
učitel
učitelka
školnice a vedoucí jídelny
uklízečka
kuchařka

V měsíci srpnu příroda přichystala pro Ústecký a Liberecký kraj bleskové povodně.
Mnoho měst a obcí s jejich obyvateli v postižených oblastech potřebovali fyzickou a
materiální pomoc. Starosta naší obce Karel Drašner rozhodl vyslat do některé z obcí fyzickou
pomoc ve složení hájské zásahové hasičské jednotky, která se po telefonickém rozhovoru
bleskově připravila, domluvili se v zaměstnání a vyřídili potřebné věci doma, vč. starosty
obce, který se této akce rovněž zúčastnil. Po výjezdu dojeli do hasičské zbrojnice v České
Kamenici. Odtud byli posláni do Jánské, kam se hájská IFA s velitelem zásahové jednotky
Romanem Lewkoviczem a členy jednotky Romanem Kubrychtem, Jakubem Šimkem, Pavlem
Špringlem, Jiřím Homolkou a starostou obce Karlem Drašnerem přemístili. Po příjezdu hasiči
vyložili materiální pomoc, kterou sebou přivezli a ubytovali se. V Jánské potom odklízeli
popadané stromy. Po úklidu překážek v řece se po dohodě s operačním střediskem v Děčíně
přemístili do mnohem postiženějšího Hřenska. Pohled na Hřensko, který se jim naskytl, byl
plný hrůzy. Zničené můstky přes řeku, vyvrácené stromy v řece, vymleté silnice, pobořené
domy, před kterými se hromadil zničený nábytek a vybavení domácnosti, jako pračky,
ledničky a další, na některých domech se objevily stopy až do kolika metrů sahala voda. V
den odjezdu bylo na všech vidět velké vyčerpání, ale hřálo je poděkování a pochvala starosty
hřenských hasičů.

Ve dnech 15. a 16. října se konaly volby do zastupitelstev obcí. V obci Háj u
Duchcova byly na obecní úřad doručeny tři kandidátní listiny.
Pro konání voleb do zastupitelstva obce někteří občané založili místní organizaci
ČSSD s předsedou strany Vítem Janouškovcem. Výhodou existence organizace je, že nemusí
shánět stanovený počet podpisů občanů na kandidátní listinu. Tato organizace začala vydávat
měsíční dvojlist A4 jako zpravodaj ČSSD pod názvem HÁJSKÝ KOHOUTEK, jehož
šéfredaktorem je Miroslav Smutný. Uvedený Kohoutek je dodáván občanům Háje zdarma.

Plátek Hájský kohoutek se zabývá kritikou činnosti obecního úřadu a dění v obci a
průběžně informuje o činnosti ČSSD v Angole. Tisk je hlavně oponentem starosty obce a

obecního čtvrtletního zpravodaje vydávaného redakční radou obce od II. čtvrtletí 2005,
informující občany o dění v obci, a je rovněž dodáván občanům Háje a Domaslavic zdarma.
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Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Háj u Duchcova
na obecní úřad byly doručeny tyto tři kandidátní listiny

Kandidátní listiny pro volby do obecního zastupitelstva v Háji u Duchcova

VOLBY říjen 2010
Ve volbách do zastupitelstva obce Háj u Duchcova konaných ve dnech 15. a 16. října byly
podle výsledků zjištěných okrskovou volební komisí tyto skutečnosti:
celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
796
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
450
celkový počet odevzdaných úředních obálek
448
jméno a příjmení zvolených členů zastupitelstva.
pořadí
jméno a příjmení zvolených
věk

pořadí na hlas. lístku

počet hlasů

volební strana č. 1 – Česká strana sociálně demokratická
1
Miroslav Smutný
73

2.

128

volební strana č. 2 – STAROSTOVÉ A NAZÁVISLÍ
1
Karel Drašner
56
2
Irena Pipišková
49
3
Václav Moldavčuk
42
4
Václav Břečka
63
5
Václav Kříž
58

1.
2.
3.
4.
5.

278
249
245
240
224

volební strana č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů
1
Štefan Sedlár
55
2
Anna Přibylová
66
3
Roman Kubrycht
31

1.
2.
3.

225
171
156

Volba starosty
Předsedající dal návrh, aby volba starosty a místostarosty probíhala veřejně hlasováním.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Člen zastupitelstva pan Václav Kříž dal návrh na tajné hlasování. Předsedající dal o tomto
návrhu hlasovat: Výsledek hlasování:
Pro 5 hlasů;
Proti 4 (Miroslav Smutný, Štefan Sedlár, Roman Kubrycht, Václav
Moldavčuk);
Zdrželi se 0.
Předsedající vyzval k předložení návrhů na funkci uvolněného starosty. Byly podány
následující návrhy:
Členka zastupitelstva paní Irena Pipišková (STAN) navrhla zvolit do funkce starosty
dosavadního starostu pana Karla Drašnera;
Člen zastupitelstva pan Miroslav Smutný (ČSSD) navrhl zvolit do funkce starosty pana
Štefana Sedlára;
Člen zastupitelstva pan Štefan Sedlár (SNK) navrhl zvolit do funkce starosty paní Irenu
Pipiškovou.
Výsledek tajné volby starosty:
1. pan Karel Drašner 5 hlasů
2. paní Irena Pipišková 4 hlasy
3. pan Štefan Sedlár 0 hlasů.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova, pro volební období
2010-2014, které se uskutečnilo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Počet přítomných: 9 z celkového počtu 9;
Václav Břečka, Karel Drašner, Václav Kříž, Roman Kubrycht, Václav
Moldavčuk, Irena Pipišková, Mgr. Anna Přibylová, Štefan Sedlár,
Miroslav Smutný.
Omluveni:
0
Neomluveni:
0
Počet občanů: 11
Počet hostů:
2
Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci neuvolněného
místostarosty. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Karel Drašner (STAN) navrhl zvolit do funkce místostarosty paní
Irenu Pipiškovou;
Člen zastupitelstva pan Štefan Sedlár (SNK) navrhl zvolit do funkce místostarosty pana
Miroslava Smutného.
Výsledek volby místostarosty:
1. paní Irena Pipišková
6 hlasů
2. pan Miroslav Smutný 3 hlasy
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Koncem června byl položen nový AB koberec v části Zelenkovy ulice od křižovatky
s Lesní stezkou po křižovatku s Kubátovou ulicí.
O školních prázdninách probíhala ve školce plánovaná rekonstrukce. Už v červnu se
opravovaly okraje střechy, kde zatékalo a začátkem prázdnin se začalo v přízemí budovy
bourat stávající nevyhovující sociální zařízení. Během těchto zednických prací se dětem
v 1. patře připravovaly také třídy. Nakoupil se nový nábytek, koberec a lina… Stěhovalo se a
uklízelo do posledních prázdninových dní. Práce bylo dost a dost, ale vše bylo zvládnuto včas
také díky rodičům, kteří školce pomáhali, a tak se vše mohlo včas dokončit a připravit na
začátek školního roku.
V pátek 26. listopadu ve 21:30 hodin sjíždělo na silnici Ke Knížáku 7 hasičských aut
k likvidaci zahoření v rozestavěném rodinném dřevěném domku. Příčinou zahoření byla
nedbalost dělníků na stavbě. Hasičská auta se kolem půlnoci z místa postupně rozjížděla.
Poměrně silný vítr však oheň znovu rozpoutal a o čtvrté hodině sobotního rána byl domek

v plamenech šlehajících do třiceticentimetrové výše. Čtyři hasičská auta, která se k požáru
sjela, již hořící domek nemohla zachránit.

Plameny asi 300 m za rodinným domem č.p. 97, šlehající do výše cca 30 m

