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KÁRY V HÁJI
aneb Velk˘ pecky, sjet˘ kecky
„Brzdi! Brzdi! Brzdi!“, tenhle kﬁik jste mohli sly‰et
v krásn˘ a aÏ pﬁíli‰ sluneãn˘ sobotní den 27. srpna
2016 v Háji u Duchcova v ulici Ke KníÏáku. Právû
zde se totiÏ poﬁádal 0. roãník nové akce Káry v Háji
aneb Velk˘ pecky, sjet˘ kecky. Princip akce byl jednoduch˘: vyrobit si doma vlastní káru, vozítko a otestovat ho na závodû z kopce, ãím bláznivûj‰í v˘tvor,
tím lep‰í. A závodních kár se tu k velkému pﬁekvapení poﬁadatelÛ se‰lo rovnou 12! PﬁestoÏe se jednalo o 0. roãník neznámé akce, byl poãet zúãastnûn˘ch
kár uspokojiv˘. ¤ada lidí vyuÏila také moÏnost zapÛjãení 2 obecních kár, které byly vyrobeny na workshopu „Vyrobte si vlastní káru“ poﬁádaném v ãervenci
2016. Dohromady se tak v závodû se‰lo 19 odváÏlivcÛ, kteﬁí se nebáli otestovat své schopnosti i káry
pﬁi závodû z kopce.
Závod se poﬁádal v ulici Ke KníÏáku, která byla
uzavﬁena. Zde byla vytvoﬁena men‰í závodní dráha
z více neÏ 150 kusÛ pneumatik a nûkolika balíkÛ
slámy. Na místû samozﬁejmû nechybûlo obãerstvení,
vãetnû posezení v krytém stanu. Náv‰tûvníci si zde
mohli rovnûÏ vyzkou‰et simulátor formule F1, pro
men‰í byl pﬁipraven skákací hrad a nûkolik dal‰ích
atrakcí. Ve velmi parném dni na‰la vyuÏití i nádrÏ
s vodou, kterou obec pﬁistavila. Právû díky vysok˘m
teplotám nebyla úãast divákÛ nijak závratná, jelikoÏ
mnozí radûji zavítali k vodním plochám. Ale i pﬁesto
se zde se‰el pûkn˘ zástup fanou‰kÛ. Cel˘ závod
pﬁevzal pod svá moderátorská kﬁídla Petr Stolaﬁ z Divadla V Pytli, kter˘ pohotov˘mi hlá‰kami divákÛm pﬁibliÏoval aktuální dûní na trati.
Závodníci, kteﬁí sebrali odvahu ke zdolání tratû, si
nejprve traÈ tréninkovû sjeli pro seznámení. Poté následovala mûﬁená cviãná jízda pro sestavení startovního poﬁadí na ostré starty. Velké ohlasy divákÛ si
získali maminky ãi tatínkové s dûtmi, kteﬁí se s rozvahou snaÏili co nejrychleji dostat k cílové ãáﬁe. Ob-

rovské uznání fanou‰kÛ patﬁilo i dûtem, které se
zcela samy se soustﬁedûn˘m pohledem ﬁítily
z kopce, s cílem vyhrát dûtskou kategorii. Strach
v oãích se v jednu chvíli objevil i pﬁihlíÏejícím, kdyÏ
jedno vozítko nezvládlo dobrzdit a pﬁelétlo
ukonãenou traÈ. Nicménû následn˘ smích
závodníkÛ potvrdil, Ïe jsou v poﬁádku. Na
závodû jste mohli zahlédnout skuteãnû
vtipná a zajímavá vozítka. Od poÏárního
vozítka, pﬁes kubánskou formuli ãi kﬁeslo
pﬁidûlané na koleãka.
V dospûlé kategorii zvítûzila dvouãlenná
posádka panÛ Pribuly a Pacovského, která
pﬁijela aÏ z Litvínova, a to s ãasem 29:09
a se startovním ãíslem 69. Jejich kára si domÛ
odváÏela i ocenûní v soutûÏi O nejvtipnûj‰í
vozítko. V dûtské kategorii zvítûzil M.
Punãocháﬁ se startovním ãíslem
41 a s ãasem zdolání tratû
28:03. Pﬁi pﬁedávání cen nechybûlo ani bouchnutí ‰am-

paÀského a postﬁíkání pﬁihlíÏejících, stejnû
jako na závodech formule 1.
Takov˘ byl 0. roãník akce Káry v Háji aneb
Velk˘ pecky, sjet˘ kecky. Akce mûla velmi pozitivní ohlas, a tak se mÛÏete tû‰it na pﬁí‰tí
rok, kdy bude poﬁádán 1. roãník. Pevnû doufáme, Ïe v pﬁí‰tích letech se závodních kár
i závodníkÛ zúãastní je‰tû o nûco více. Do
pﬁí‰tû se nám jistû také podaﬁí závod je‰tû vylep‰it ve v‰ech ohledech, stejnû jako se nám
podaﬁí napravit nûkteré men‰í nedostatky,
které jsme pﬁi nultém roãníku objevili. Nicménû je to zcela nová akce a hned na poprvé to
dokonalé nikdy není, i kdyÏ zábava zde byla
naprosto perfektní. V‰ichni co pﬁi‰li, nelitovali, aÈ uÏ závodili, ãi jen pﬁihlíÏeli. Hlavní bylo

odnést si domÛ netradiãní záÏitek, coÏ bylo splnûno.
Fotky a videa mÛÏete nalézt na facebookovém profilu obce Háj u Duchcova.
Velké podûkování patﬁí obyvatelÛm ulice Ke KníÏáku za vstﬁícnost a v nûkter˘ch pﬁípadech i pomoc.
Dûkujeme panu Ing. Ch˘lemu za bezplatn˘ odbûr
elektrické energie pro celou akci. Podûkování patﬁí
i Farmû Sedlár za zapÛjãení a dopravu balíkÛ slámy.
V neposlední ﬁadû velké dík patﬁí ãlenÛm údrÏby
obce za namáhavou práci pﬁi pﬁípravû akce a tratû.
A dûkujeme i nûkolika ãlenÛm SDH Háj u Duchcova
za pomoc pﬁi pﬁípravû trati ãi za zdravotnick˘ dohled
na akci. Pﬁí‰tí rok se uvidíme na dal‰ím roãníku Káry
v Háji, jiÏ nyní zaãnûte stavût ãi vylep‰ovat své káry
a zapojte se do jedineãné akce. ZávodníkÛm a divákÛm zdar!
Mgr. Jakub ·imek, KSK

Slovo starosty obce
VáÏení obãané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil po - pro vût‰inu nás - pﬁíjemnû stráven˘ch letních dovolen˘ch a skonãen˘ch prázdninách. Dodateãnû pﬁeji v‰em prvÀáãkÛm
mnoho úspûchÛ v novém prostﬁedí a v‰em ‰kolákÛm i studentÛm klidn˘ a úspû‰n˘ ‰kolní rok 2016/2017. Vítám i nové pﬁed‰koláky v na‰í mateﬁské ‰kole
a vûﬁím, Ïe se k jejich spokojenosti v krátkém ãase podaﬁí vystavût na ‰kolní zahradû nové dûtské hﬁi‰tû. V souãasné dobû probíhá v˘bûrové ﬁízení na dodavatele prvkÛ, v celkové cenû 500 tis. Kã.
Dále bych ãtenáﬁe rád informoval, Ïe Zastupitelstvo obce rozhodlo o zahájení
prací na rekonstrukci objektu Sokolovny. Byl vybrán dodavatel projektov˘ch prací
rekonstrukce, firma SINGS, projekãní atelier s.r.o. Chomutov, kter˘ úzce spolupracuje s autory obcí zadané studie pro rekonstrukci objektu Sokolovny a pﬁileh-

l˘ch prostorÛ, profesorem Ing. arch. Arno‰tem
Navrátilem, CSc., a architektem Franti‰kem
Pospí‰ilem z Projekãního atelieru Praha. K zaji‰tûní financování pak bylo rozhodnuto podat
Ïádost do dvou vypsan˘ch dotaãních titulÛ
z IROP a to v˘zvy ã. 35 - podpora pro sociální bydlení a v˘zvy ã. 39 - podpora pro komunitní centra. Zpracování Ïádostí o dotace bylo
zadáno specializované firmû - Regionální rozvojové agentuﬁe Ústeckého kraje.
V pﬁípadû úspû‰nosti podan˘ch Ïádostí by mohla obec dosáhnout na finanãní prostﬁedky aÏ ve v˘‰i 35 mil. Kã, se spolufinancováním z rozpoãtu obce 5 % ze získaného finanãního objemu. Koordinací v‰ech dodavatelÛ byl povûﬁen starosta
a k tomuto úãele speciálnû ustanovená komise pro rekonstrukci Sokolovny, sloÏená ze zastupitelÛ Tomá‰e Hájka, Václava Moldavãuka a ·tefana Sedlára.
Pﬁeji Vám v‰em krásné babí léto a v‰e dobré
Karel Dra‰ner

ÚVODNÍK
Dobr˘ den váÏení ãtenáﬁi,
dneska bych Vám chtûla tûmito ﬁádky poslat náruã
plnou dobré nálady, pohody a ‰tûstí. BlíÏí se podzim
se zkracujícím se dnem, se sychrav˘m poãasím
a hodnû lidí v téhle dobû upadá do chmur a ‰patné
nálady. Ale kaÏdá deprese niãí zdraví a tak pojìme,
zkusme to letos tro‰ku jinak.
Urãitû se pﬁes léto na‰lo nûco, na co je fajn zavzpomínat. Tﬁeba krásná dovolená. Já napﬁíklad
jsem si splnila dlouholet˘ sen a budu mít se kam ve
vzpomínkách vracet urãitû po zbytek svého Ïití.
KdyÏ usínám, snaÏím se nemyslet na problémy, ale
zkou‰ím si pﬁedstavit místa, která jsem nav‰tívila,
zkou‰ím se tam alespoÀ v duchu vrátit a usínám jako
miminko. Tﬁeba se vám vyvedla dovãa nûkde na
chalupû, jen tak s vnouãaty nebo s pﬁáteli. Nebo
první vodácká dovolená, první zahraniãní dovolená,
poprvé u moﬁe. Nebo nûjak˘ jin˘ turistick˘ záÏitek.
Kochejte se vzpomínkama a hezké chvíle. MoÏná
jste dovolenou vûnovali na oltáﬁ opravám svého
domku nebo bytu. Dobrá, byla to jen samá práce, ale
neﬁíkejte, Ïe není fajn dneska vidût novou stﬁechu,
fasádu, obloÏení koupelny ãi já nevím co jiného, co
se zadaﬁilo.

Vût‰inou na‰e ‰patná nálada zaãíná od urãitého
problému. Tak nejdﬁív se zamysleme - je ﬁe‰iteln˘?
Jestli ano, jdem do toho. ¤e‰me. Hned, bez odkladu.
Budeme to mít za sebou a uleví se nám. On nás
tﬁeba trápí strach ze zubaﬁe, trpíme uÏ mûsíce kvÛli
jednomu jedinému protivnému zubu. Stejnû v zubaﬁském kﬁesle jednou skonãíme, tak ‰up, jdem na
to. Nebo jsme si vymysleli nûjakou chorobu a trpíme
hrÛzou, Ïe ji fakt máme. Na to znám z vlastní zku‰enosti jedin˘ recept, sebrat se a jít na ten rentgen
... za pár minut pak máte v ruce papír s negativním
v˘sledkem a první , co vás napadne, Ïe jste si zkazili tolik pûkn˘ch dní úplnû zbyteãnû, proã jste ne‰li
hned. Ano, jsou problémy, které prostû nemají ﬁe‰ení. Tak v tom pﬁípadû, proã se tím zab˘vat, kdyÏ
tomu nepomÛÏu. Ono se to dobﬁe ﬁíká, ale ‰patnû
dûlá. Jasnû. Ale zkuste to, i tohle jde.
Dal‰ím krokem k tomu, vyhrát nad depkou, by
mohlo b˘t zapracovat tro‰ku na sobû. A teì tím nemyslím zaãít drÏet dietu a zhubnout pÛl kila. Je potﬁeba - s prominutím - ãumût dopﬁedu a ne se poﬁád
vracet k b˘val˘m problémÛm, neúspûchÛm, ztrátám,
prohrám. âo bolo, to bolo. Ani ty se sraÏen˘m mlíkem uÏ nic neudûlá‰, vylít a jít pro nové. Zavﬁít za

tím dveﬁe a vkroãit do nov˘ cimry.
K v˘ãtu toho, co mÛÏeme udûlat pro svoji dobrou
náladu, je nauãit se b˘t zvûdav˘. Ne vzít hrnek
a pﬁes zeì poslouchat, o co se sousedi dneska hádají, ale objevovat nové vûci. Neodmítat, co jsme nezkusili. Ochutnat, co jsme je‰tû nejedli. Zkusit nûjakou novou ãinnost. Ov‰em pozor - dopﬁedu si dejte
závazek, Ïe kdyÏ to zrovínka nedopadne, tak se zas
nezhroutím. Ale mám dÛvod k zasmání a mám co vyprávût, mám o perliãku víc, aspoÀ si mám z ãeho
dûlat srandu a dûlat si srandu sama ze sebe je fakt
dûsnû zábavn˘ ...
Obklopte se pﬁáteli, pﬁíjemn˘mi a pozitivními lidmi.
Vylezte ze své ulity. Mluvte s nima a uÏívejte si jejich
‰tûstí. Nechte se nakazit jejich optimismem. Zkuste
si zablbnout, nebo si zpívejte, pﬁesto, Ïe to je asi fale‰nû. Pustû si rádio a zavrÈe se u písniãky, rozbalte
to, v‰ak vás nikdo nevidí.
Tak vám pﬁeji, abyste leto‰ní podzim vítali s úsmûvem na rtech, aby vám pﬁipadala zlátnoucí pﬁíroda
jako dokonalá, abyste objevili krásu úplnû obyãejn˘ch vûcí kolem sebe. Mûjte se rádi, kaÏd˘ z nás je
jedineãn˘ a kdo nemá rád ani sám sebe, tak to má
moooooooc tûÏké.
Anna Streicherová

HIS HÁJSKÁ INFORMAâNÍ SLUÎBA
■ BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 3. záﬁí 2016 oslavili zlatou svatbu manÏelé
Jaroslava a Alois Mutlovi.
Srdeãnû gratulujeme!
■ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ELEKTRICKÉHO VEDENÍ V âÁSTI OBCE
V souãasnosti probíhá zpracování projektové dokumentace pro âEZ Distribuci, a.s. na rekonstrukci
elektrického vedení v obci Háj u Duchcova v ulicích
Kubátova, Zelenkova a Jaro‰ova. Stávající vedení je
doÏité, z tohoto dÛvodu bude provedena kompletní
rekonstrukce elektrického vedení v ãásti obce, vãetnû jednotliv˘ch pﬁípojkov˘ch skﬁíní a pﬁípojek ke stávajícím elektromûrÛm u objektÛ. Zámûrem je demontovat vrchní vedení se v‰emi jeho souãástmi a nahradit ho zemním kabelov˘m vedením. Ve‰keré náklady spojené se stavbou hradí âEZ Distribuce, a.s.
(nová pﬁípojková skﬁíÀ, propojení ke stávajícímu elektromûru, uvedené pozemku do pÛvodního stavu).
Realizace tohoto zámûru je plánován na druhé pololetí roku 2017 aÏ první pololetí 2018. Bûhem 14 dní
budou v‰ichni majitelé dotãené touto stavbu obesláni dopisem na‰í spoleãností.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
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■ LIKVIDACE VOSÍCH A SR·NÍCH
HNÍZD
Máte na domû ãi na zahradû vosí hnízdo, nebo jin˘ nebezpeãn˘ hmyz? JSDH
obce Háj u Duchcova je pﬁipravená vám
pomoci. Vlastníme prostﬁedky pro likvidaci
nebezpeãného hmyzu. SluÏba POUZE
pro katastr obce Háj u Duchcova, sluÏba
je pro obãany zdarma.
Zavolejte veliteli jednotky Romanu Lewkowiczovi (mobil 603 894 587) nebo zástupci velitele Jakubu ·imkovi (mobil 724
766 859).
JSDH Háj u Duchcova
■ MATE¤SKÁ ·KOLA HÁJ NABÍZÍ
10 VOLN¯CH MÍST
V DùTSKÉM KOLEKTIVU
Mateﬁská ‰kola Háj u Duchcova nabízí
10 voln˘ch míst v dûtském kolektivu.
Zájemci mohou telefonovat na pevnou
linku: 474 541 770, mobil: 733 127 253
nebo psát na email: skolka.haj@seznam.cz Informace o ‰kolce naleznete na
webov˘ch stránkách:
http://www.mshaj.estranky.cz/
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VÍTE TO...?

Hájské osobnosti
Jan Zelenka Hajsk˘ (3. 3. 1895 - 17. 6. 1942)
Byl ﬁídící uãitel, náãelník severoãeské Ïupy sokolské a bojovník
proti nacismu. Byl ãlenem sokolské odbojové organizace Jindra,
krycí jméno Hajsk˘ bylo zvoleno
podle obce Háj u Duchcova, kde
pob˘val pﬁed Mnichovsk˘m diktátem. Od jara 1942 úzce spolupracoval s para‰utisty, kteﬁí provedli atentát na Reinharda Heydricha. Byl
prozrazen a pﬁi pokusu gestapa jej zatknout, se ve
svém praÏském bytû otrávil. Je po nûm pojmenována jedna z hájsk˘ch ulic a ulice na praÏském ÎiÏkovû.
Franti‰ek Jaro‰ (23.11. 1911 - 21.11.1944)
byl bojovník proti fa‰ismu. Bojoval ve ·panûlsku proti generálu
Francovi, prodûlal v˘cvik ve
Velké Británii a byl vysazen ve
Francii. Padl v roce 1944 na boji‰ti u Dunquerque.
Franti‰ek Jaro‰ se narodil dne
23. listopadu 1911 v Háji u Duchcova v domû ã.p.
111 v Kubátovû ulici Josefu a Îofii (roz. Vorlové) Jaro‰ov˘m. VyrÛstal jako nejstar‰í syn vedle sv˘ch sourozencÛ: BoÏeny, Oldﬁicha, Jaroslava, Vlasty, Milady
a ZdeÀky. Nav‰tûvoval obecnou ‰kolu v Háji, kde se
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uãil 5 let, dal‰í dva roky následovaly na mû‰Èanské
‰kole v Oseku, kterou ale nedokonãil. Bûhem svého
Ïivota stﬁídal mnoho zamûstnání. Byl skláﬁem, horníkem a v dobû nezamûstnanosti pracoval na opravách silnic. Franti‰ek byl také ve 20. a 30. letech aktivním trempem. Severoãe‰tí trempové z Háje u
Duchcova se sdruÏovali pﬁeváÏnû v osadû „Vodopád“. Na sklonku 30. let se dokonce zapojil do práce
Svazu mlad˘ch, coÏ byla mládeÏnická organizace vycházející z pﬁedstavy jednotné fronty levicové mládeÏe zamûﬁené proti fa‰ismu bez ohledu na odli‰nosti
v jejich pﬁesvûdãení. Franti‰ek Jaro‰ byl mimo jiné
také od 30. let ãlenem Tûlov˘chovné jednoty Sokol
Háj a pozdûji za svého pÛsobení ve ·panûlsku udrÏoval dokonce kontakt pﬁes dopisy s Janem Zelenkou-Hajsk˘m.
Hana Bene‰ová (16. 7. 1885 - 2. 12. 1974)
rozená Anna Vlãková, byla manÏelka druhého ãeskoslovenského prezidenta Edvarda Bene‰e.
Narodila se v Domaslavicích ve
stráÏním domu ã.p. 25 na trati
Litvínov Louka - Moldava v Kru‰n˘ch horách.
KdyÏ jí bylo 14 let, vzala ji k sobû na vychování
teta, která zdûdila znaãné jmûní. To se rozhodla vloÏit do vzdûlání a v˘chovy své neteﬁe. Jak se pozdûji ukázalo, byla to investice správná.
Se sv˘m budoucím manÏelem se seznámila prostﬁednictvím pﬁátel v PaﬁíÏi. Spoleãnû tam nav‰tûvovali pﬁedná‰ky francouz‰tiny, historie a literatury na

Sorbonnû. Po zasnoubení v kvûtnu 1906 s Anna
zmûnila jméno na Hana, protoÏe jméno Anna pr˘ Bene‰ovi pﬁipomínalo zklamanou lásku z mládí. Svatba
probûhla na podzim 1909.
Hana Bene‰ová byla svému manÏelovi oporou,
starala se mu o domácnost a také plnila úlohu jakési sekretáﬁky. Bûhem první svûtové války se oba
manÏelé zapojili do odboje a po odchodu Bene‰e do
exilu strávila Bene‰ová jedenáct mûsícÛ ve vûzení.
Nevidûli se tﬁi roky. Znovu se setkali aÏ na zaãátku
roku 1919.
Bene‰ovi se v té dobû museli smíﬁit s tím, Ïe zﬁejmû nikdy nebudou mít dûti. Jediné tûhotenství Hany
skonãilo potratem.
Bûhem první republiky vstoupila do podvûdomí
jako vzdûlaná a okouzlující manÏelka ministra zahraniãí. Bûhem druhé svûtové války pracovala pro âerven˘ kﬁíÏ a po roce 1945 se stala pﬁedsedkyní jeho
ãeskoslovenské poboãky. Vzhledem ke ‰patnému
psychickému stavu paní Masarykové to byla aÏ Hana
Bene‰ová, kdo vytvoﬁil pﬁedstavu o ãeskoslovenské
první dámû.
Do komunistického puãe v únoru 1948 proÏívá
první dáma nejlep‰í roky. Paní Bene‰ovou národ miluje a uznává ji. Pﬁedúnorov˘ v˘voj stojí Bene‰e
mnoho sil, které odná‰í zdravotnû. Abdikuje v ãervnu
a v záﬁí 1948 umírá. âeká ji je‰tû 26 let v osamûní.
Umírá 2.12.1974 v bytû na Loretánském námûstí,
kde byla neustále pod dohledem tajné státní bezpeãnosti. Po smrti manÏela, kdy se stáhla do ústraní.
Zdroj: Obec Háj
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Není soused jako soused
PSS - tﬁi slova, která nikomu nic moc neﬁeknou, pﬁesto mají obrovsk˘ v˘znam.
Skr˘vá se za nimi heslo „Poznej svého souseda“. Jednoduchá vûta, která má
nesmírnou dÛleÏitost, protoÏe utváﬁí a upevÀuje vzájemné vztahy mezi spoluobãany.
Pod tímto heslem se se‰la asi stovka obyvatel ulice Lesní stezka a osady Domaslavice v pátek 9. záﬁí 2016 v areálu truhláﬁské dílny pana Jiﬁího Fujana. Neformálním zpÛsobem docházelo k seznamování novû pﬁíchozích osadníkÛ a dlouholet˘ch obyvatel této ãásti na‰í obce. Orientaci mezi zúãastnûn˘mi umoÏÀovaly
samolepky se jmény. Nechybûlo ani grilování prasátka a obãerstvení u stánku Pivovaru âern˘ orel. Ani dûti nepﬁi‰ly zkrátka, jejich spontánnost není tﬁeba rozvádût. K pohodû v‰ech pﬁispûlo i pûkné poãasí, dobrá nálada a bezvadná atmosféra.
Za tento skvûl˘ nápad chceme podûkovat rodinû Nikoluk a rodinám Fujanov˘ch a Anto‰ov˘ch, kteﬁí nám tento kouzeln˘ veãer pﬁipravili a toto setkání umoÏnili. Vûﬁíme, Ïe to byl úspû‰n˘ start k dal‰ím spoleãn˘m aktivitám.
Ilona Prá‰ilová

Hájská Má≈a dob˘vá Königstein
V období prázdnin na‰e Má≈a vypou‰tí aktivitu turistiky a uÏívá si dovolené.
Ale jen co skonãí dovolená, tak se hned plánuje. Opût se nám se‰lo pár dobr˘ch
tipÛ na v˘let, samozﬁejmû jeden lep‰í neÏ druh˘. Moc dlouho to netrvalo a na‰el
se vítûz. Datum prvního v˘letu bylo 18. 9. 2016 a cílem pevnost Königstein. Toto
místo jsme mûli v plánu jiÏ del‰í dobu, ale nûjak se nám to nedaﬁilo naplánovat.
Se‰lo se 14 nad‰en˘ch turistÛ, které neodradilo poãasí. Cel˘ t˘den sluneãno
a my jsme si vybrali den, kdy pr‰elo, jen se lilo. JenÏe my nejsme z cukru a jen
tak nûco nás nerozhodí. Jako dopravní prostﬁedek jsme si vybrali vlak, kter˘ nás
dovezl aÏ do Königsteinu. Vzhledem k tomu, Ïe nám poãasí nepﬁálo, upustili jsme
od prvotního plánu nahoru vyjít a vyjeli jsme. Samozﬁejmû kdyby bylo lep‰í poãasí tak by v˘hled na okolí stál za to. Díky zvukovému prÛvodci jsme mohli prozkoumávat pevnost. Bylo to velice zajímavé a pouãné. Hlavnû pro ty, kteﬁí mají
rádi vojenskou tématiku. Byl to krásn˘ v˘let. V‰ichni jsme se shodli, Ïe tu nejsme
naposled a tento v˘let si rádi je‰tû jednou zopakujeme. Po cestû zpût jsme staãili naplánovat dal‰í akce na pﬁí‰tû: z Jetﬁichovic do Hﬁenska, Dûãín a jeho vyhlídky, zámek Dûãín, Kokoﬁín, âesk˘ Jiﬁetín, Kﬁivoklátsko, lodí do Litomûﬁic
a mnoho dal‰ích.

Úãastníci: manÏelé ·ulcekovi, Moldavãukovi, Kornová Pavlína, Trojková Andrea, Trojková Anna, ·ustrová KáÈa, Bobková Milada, ·imková Martina, Mutlová
Iveta, Pilná Aneta a Monika Fischerová se synem Rí‰ou
Pokud máte chuÈ vyrazit s námi, sledujte pﬁíspûvky na stránkách turistimana.netstranky.cz nebo na facebooku. A napi‰te nám.
Andrea Trojková
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B¯VALI âECHOVÉ
Napijte se, veselte se,
a ka‰lete na deprese.
Máme nové heslo dne:
V‰echno nûjak dopadne!
B˘vali âechové a k tomu mûli sportovní organizaci „Sokol“ a také Sokolovnu. KdyÏ to tak vezmeme,
tak nové generace uÏ ani nebudou pomalu vûdût,
k ãemu taková Sokolovna byla dobrá. Ale jsou je‰tû
pamûtníci doby, kdy se v na‰í Sokolovnû zu‰lechÈovala tûla pod „principálem“ panem Lajblem. âas
a pohodlnost je velice ‰patná kombinace a tak jediná sportovní ãinnost, která Sokolovnû zÛstala, bylo
vzpírání pÛllitrÛ piva v místní „knajpû“.
Sokol jako majitel Sokolovny nemûl uÏ moÏnost
budovu udrÏovat a byla pﬁedána obci. Stalo se to
z dÛvodu, Ïe v kaÏdém pﬁípadû je to jedin˘ kulturní
stánek a obec má trochu jiné finanãní moÏnosti na
její provoz a opravy.
Pﬁedem byla vytvoﬁena finanãní rezerva kolem milionu korun na opravu stﬁechy. Dal‰ím pﬁedpokladem byla celá rekonstrukce budovy a nûjak˘m zpÛsobem se ãekalo na v˘hodn˘ dotaãní program, se
kter˘m by se budova dala uvést do lep‰ího stavu.
Jiskﬁiãka nadûje, Ïe nás nûkdo milostivû obdaruje
raneãkem penûz, zhasla vyhlá‰ením nov˘ch dotaãních programÛ. Na zvelebení budovy bohuÏel, nikdo
nedá nic. Je to ná‰ majetek a tak se o nûj, jako

fejeton Hájského psa
kaÏd˘ majitel, musíme starat sami. Jediná dotace,
která by se dala pouÏít na pﬁípadnou rekonstrukci
byla s názvem:
„Sociální bydlení pro sociálnû vylouãené
lokality“
„Rozvoj infrastruktury komunitních center
v sociálnû vylouãen˘ch lokalitách“.
V tomto programu je moÏná celková rekonstrukce
budovy, ale ne pro nás. Peníze jsou urãeny na vytvoﬁení centra, jak ﬁíká název, pro sociálnû slab‰í
obyvatele. Pro nás zÛstane sál na kulturní akce a samozﬁejmû, pro obyvatele Háje mÛÏe slouÏit i komunitní centrum.
Byla vypracována studie a objednán projekt pro
stavební firmu, kter˘ bude zároveÀ slouÏit i pro Ïádost na dotaci. Studie je pomûrnû rozsáhlá na popis,
takÏe zatím seznam zmûn ponecháme stranou. Zajímavé jsou ale bytové jednotky nad sálem. V pﬁípadû
kulturní nebo sportovní akce na sále bude asi v bytech docela velice „pﬁíjemn˘“ kravál. ProtoÏe bude na
galerii zﬁízena kuÏelna, tak se dá usoudit, Ïe dal‰ích
pﬁíjemnûj‰ích zvukov˘ch efektÛ uÏ nebude tﬁeba.
Jistû si kaÏd˘ dokáÏe pﬁedstavit korpulentní maminku nemocného dítûte, jak nad‰enû uklidÀuje potomka po kaÏdé ránû koule do kuÏelek. VÛbec by se
nikdo nedivil, kdyby taková rozlícená maminka vyhá-

Co nového ve ‰kolce

Na záﬁí, na záﬁí, tû‰ili se sadaﬁi... a my jsme se ve ‰kolce tû‰ili na nové kamarády, ale i na ty, kteﬁí to ve ‰kolce jiÏ dobﬁe znají, i na jejich rodiãe, prarodiãe
a spolupracovníky. Vítáme mezi námi i novou paní uãitelku Martu Husákovou,
která se po 16. leté praxi uãitelky a muzikoterapeuta v Teplicích tû‰í na spolupráci
ve tﬁídû na‰ich „Sluníãek“ a paní uãitelku Pavlu Vasserbauerovou, která nám na
chvilku bude dal‰í oporou.
S tûmi, kteﬁí v záﬁí usednou do ‰kolních lavic, jsme se v ãervnu rozlouãili v místní Sokolovnû, protoÏe nám ten den nepﬁálo poãasí. Myslíme si ale, Ïe to dûtem
vÛbec nevadilo a po slavnostním pasování na ‰koláky zaãalo to pravé ﬁádûní s
Divadlem V Pytli. V‰echny dûti soutûÏily, tanãily a pﬁedvedly rodiãÛm i prarodiãÛm
taneãky a písniãky, které si nacviãily. Dnes uÏ jsou z pﬁed‰kolákÛ velcí prvÀáãci,
kter˘m pﬁejeme mnoho úspûchÛ.
Bûhem letních prázdnin probûhla ve ‰kolce velká rekonstrukce - malovalo se,
pokládala se nová lina i koberec. Po havárce z prasklého bojleru, která nás pﬁed
létem potkala, uÏ není nikde ani stopa. Mal˘m dûtem se poﬁídil do tﬁídy nov˘ nábytek a nakoupily se nové hraãky. Ke ‰tûstí na‰im dûtem chybí uÏ jen nová zahrada, ale uÏ je v‰e v bûhu, vyﬁizují se v‰echny potﬁebné náleÏitosti a realizace
Èuká na dveﬁe - nebo spí‰ na vrata...
Dveﬁe na‰í ‰kolky jsou pro vás vÏdy otevﬁené a tû‰íme se, Ïe se v nich budeme setkávat vÏdy zvesela.
Kolektiv M·

KNIÎNÍ TIPY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Jiﬁí Hájíãek:
Vzpomínky na jednu vesnickou tancovaãku
V˘bor z povídkové tvorby Jiﬁího
Hájíãka pﬁedstavuje tohoto autora
jako kronikáﬁe (jihoãeské) vesnice.
Povídky jsou mnohdy v˘raznû pointované, ale zároveÀ fungují jako
skici vesnického prostﬁedí, mezilidsk˘ch vztahÛ a pﬁedev‰ím historie
vepsané do osudu rodin a rodÛ, do
fasád vesnick˘ch stavení.
Hájíãek prostû pí‰e o tom, Ïe svûty vesnice
a mûsta jsou natolik odli‰né, Ïe se vzájemnû nepochopí. A v tom je jeho spoleãensk˘ apel, to dûlá
z jeho románÛ více neÏ pouhé ãtení ze souãasnosti.
- Vojtûch Vary‰, T˘den
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zela pány i s „koulema“ (my‰leny koule pro kuÏelky)
z okna.
Pﬁedpokládané náklady na pﬁípravu budou asi
kolem 1,5 mil. Kã. Dotace slibuje sumu 15 mil. Kã
s 5% spoluúãasti. To znamená, Ïe 95% nákladÛ
mÛÏe na rekonstrukci zaplatit dotace. AÏ na jednu
maliãkost. MÛÏe a nemusí. Dotaãní program nabízí
dotaci aÏ 95 %. To znamená, Ïe suma mÛÏe b˘t
i podstatnû men‰í. Zatím se Ïije v euforii 15 mil. Kã.
Samozﬁejmû: jak ﬁíká pan starosta: „Jen blázen by
po nich nesáhl a kdo vám takové peníze dnes dá?“
Dal‰í otázka, která se je‰tû neﬁe‰ila - co kdyÏ dotace z nûjak˘ch dÛvodÛ nevyjdou? Nikdo zatím neprovedl jednoduchou studii na odhad, tﬁeba i s hájsk˘mi
ﬁemeslníky, co v‰e by bylo nutné opravit a odhadnout
i pﬁípadné náklady. Pak by se mohlo krásnû zjistit, Ïe
v prÛbûhu nûkolika let, by se bez vyﬁazení Sokolovny z provozu, mohla budova opravit vlastními prostﬁedky.
V souãasné dobû budova nefunguje, a pokud to
v‰e dobﬁe pÛjde, tak asi za osm let se bude moci
pﬁedûlat k obrazu na‰emu. Po kolaudaci se bohuÏel
musí v‰e provozovat pût let k urãenému úãelu. Do
této doby si sportovní ãinnost budeme moci zpestﬁit
sviÏnou chÛzí kolem budovy, za hlasitého pﬁedﬁíkávání dûtské ﬁíkanky „Chodí pe‰ek okolo“ a pﬁípadnû
si sborovû zazpívat starou sokolskou píseÀ „B˘vali
âechové“.
Miroslav Smutn˘

Jiﬁí Hájíãek nenápadnû obsadil zde skoro vyklizen˘ prostor prózy zaloÏené na solidním realistickém
vypravûãství. âtenáﬁ docení, jak staví svou knihu disciplinovanû a jak cílevûdomû splétá dûjovou osnovu,
v níÏ postavy mají své místo a jejich osudy logiku. Jiﬁí PeÀás, Lidové noviny
Hillary Clintonová: Îivá historie
Hillary Clintonovou znají stamiliony
lidí na celém svûtû, nicménû podrobnosti o její neobyãejné Ïivotní
cestû zatím sly‰eli jen rodina
a blízcí pﬁátelé. Teprve v autobiografii, jeÏ se hned po vydání v USA
vy‰vihla na pﬁední místa nejprodávanûj‰ích titulÛ a nyní se dostává

do rukou i ãesk˘m ãtenáﬁÛm, se b˘valá první dáma
podûlila o svÛj pﬁíbûh s ‰ir‰í veﬁejností. Zcela otevﬁenû a s vtipem líãí své dûtství v prostﬁedí stﬁední vrstvy Ameriky 50. let 20. století, popisuje, jak se ze studentské aktivistky promûnila v pﬁední politickou osobnost své zemû, a odhaluje zákulisí Bílého domu.
Kniha je rovnûÏ kronikou partnerského vztahu s Billem Clintonem - více neÏ tﬁicetiletého dobrodruÏství
vyplnûného láskou, které pﬁeÏilo nevûru, nepﬁíjemné
vy‰etﬁování i neustál˘ tlak médií.
Karel Singer
(Zdroje: iliteratura.cz, nakladatelstvi.hostbrno.cz, kosmas.cz)

OBECNÍ KNIHOVNA JE OTEV¤ENA
V SOBOTU A NEDùLI
OD 15:00 DO 18:00
INFORMACE:
http://knihovnahaj.webk.cz/

LETNÍ HASIâSKÁ SEZÓNA
V minulém ãísle obecního zpravodaje jste se mohli doãíst, Ïe hasiãi z Háje
u Duchcova se rozhodnû nenudí. Jejich program byl velmi nabit˘ nejrÛznûj‰ími závody a akcemi. Podobné to je i pﬁes léto, i kdyÏ v tomto pﬁípadû mÛÏeme mluvit
o men‰ím poãtu ãinností. Pﬁes letní prázdniny se neschází krouÏek mlad˘ch hasiãÛ, jelikoÏ nejsou Ïádné dûtské závody. A tak vedoucí mládeÏe, i dûti samotné,
si mohou uÏít proslunûné prázdninové dny a naãerpat novou energii na dal‰í sezónu. Ov‰em je‰tû pﬁed prázdninami na nás ãekal velmi tûÏk˘ úkol. BlíÏila se totiÏ
mezinárodní soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ Euroregion Kru‰nohoﬁí, která si vyÏádala
mnoho ãasu i pozornosti. Co mají dûti, nemají ov‰em dospûlí, kteﬁí i pﬁestoÏe jsou
prázdniny, tak mají sezónu v plném proudu. Îe jsme chvílemi mûli opravdu napilno, dokládá pﬁíklad posledního ãervnového víkendu, kdy se SDH Háj u Duchcova zúãastnil dohromady 4 soutûÏí (tﬁí dûtsk˘ch a jedné dospûlé). Úãast na ãtyﬁech
soutûÏích v rámci dvou dní byla opravdu zkou‰kou na‰ich schopností a dovedností, nicménû to bylo na úkor volného ãasu v‰ech zúãastnûn˘ch. âinnost muÏÛ
a Ïen se soustﬁedila na probíhající Tohatsu fire cup 2016, kde jedno z na‰ich druÏstev má v souãasné dobû velmi dobrou pozici. Novinkou u na‰eho sboru je také
nové druÏstvo Ïen SDH Háj u Duchcova, které tvoﬁí zhruba tﬁináct Ïen, pﬁeváÏnû
maminek dûtí z hasiãského krouÏku, ale i mlad‰í a také zku‰enûj‰í roãníky. Je to
skuteãnû mix vûkov˘ch generací. V‰echny Ïeny se aktivnû zapojily, pﬁiãemÏ je hasiãsk˘ sport velmi nadchl. Tû‰íme se, aÏ budeme sledovat jejich postupné zlep‰ování a budoucí úspûchy, ke kter˘m jak vûﬁíme, brzy dojde.

DruÏstvo Háj A na závodech v Háji u Duchcova

KOLEKTIV MLAD¯CH HASIâÒ
5. ãervna Teplice McDonald - O pohár starostky OSH Teplice
V nedûli se konala dûtmi velmi oblíbená soutûÏ. Oblíbená je z toho dÛvodu, Ïe
se soutûÏí u McDonaldu, a na tomto místû je rovnou i obûd, coÏ je dûtmi velmi
kvitováno. Na posledním tréninku jsme poctivû trénovali. Se‰lo se nám velké
mnoÏství dûtí, takÏe byl chvíli poﬁádn˘ zmatek. Podaﬁilo se nám dát dohromady
rovnou 3 druÏstva, 2 za kategorii mlad‰ích ÏákÛ a 1 seskládané druÏstvo, které
soutûÏilo ve star‰í kategorii (pﬁestoÏe vût‰inu závodníkÛ tvoﬁili vûkovû o dost
mlad‰í Ïáci).

DruÏstvo Ïen na závodech v Mûrunicích

âerno-ãervené druÏstvo mlad˘ch hasiãÛ z Háje u Duchcova na Euroregionu
Kru‰nohoﬁí

V den závodÛ bylo poﬁádné parno, ale dûtem to nijak nevadilo, v‰ude panovala dobrá nálada, zvlá‰È u nádrÏe s osvûÏující vodou. Co se t˘ãe v˘konÛ, tak se
nám daﬁilo. Dûti byly velmi ‰ikovné, obãas se sice objevila malá chybiãka, ale to
nevadilo. Pﬁedev‰ím práce na úseku s rozmotáním hadice na cíl byla velmi dobrá.
SoutûÏ probíhala rychle a i vyhlá‰ení v˘sledkÛ bylo rychlou akcí, a tak jsme jeli
brzy domÛ. V kategorii mlad‰ích ÏákÛ z celkov˘ch 7 druÏstev: 1. místo Háj B, 5.
místo Háj A. V kategorii star‰ích ÏákÛ z celkov˘ch 6 druÏstev: 3. místo Háj.
DomÛ jsme si odváÏeli dva poháry a na krku medaile za první a tﬁetí místo. Pﬁedev‰ím tﬁetí místo ve star‰í kategorii je velik˘ úspûch, protoÏe v sedmiãlenném
druÏstvu byl jen jeden závodník skuteãnû vûkem ve star‰í kategorii. Ostatní byli
o dost mlad‰í, pût z nich dokonce nedávno závodilo za pﬁípravku. Celkovû to byl
pﬁíjemn˘ a úspû‰n˘ den.

Do vybíjené 16.7. v Háji u Duchcova se v jednu chvíli zapojilo pﬁes 40 lidí

11. ãervna Osek - Osecká stﬁíkaãka
Do sousedního Oseka na soutûÏ v poÏárním útoku jsme vyrazili se tﬁemi druÏstvy. Na‰i sestavu tvoﬁila dvû druÏstva mlad‰ích ÏákÛ a jedno druÏstvo star‰ích
ÏákÛ (star‰í druÏstvo opût skládané z nûkolika mlad‰ích závodníkÛ). JelikoÏ se
v Oseku zároveÀ slavilo 90 let vzniku tamûj‰ího SDH, se‰lo se tu plno druÏstev
dûtí i dospûl˘ch, a dokonce pﬁijelo i druÏstvo z Nûmecka. Vût‰ina druÏstev pﬁijela sv˘m poÏárním automobilem, a tak se tu se‰la zajímavá sbírka. Dûti mûly o zábavu postaráno, musely stihnout prolézt a prozkoumat v‰echna auta. Nyní se podívejme na na‰e soutûÏní v˘kony. DruÏstvo mlad‰ích ÏákÛ Háj A mûlo men‰í problémy a ná‰ ãas byl díky tomu trochu hor‰í. Favorizované druÏstvo mlad‰ích ÏákÛ
Háj B si dalo pﬁedsevzetí, a to odjet s medailí. A celkem se nám i zadaﬁilo, poÏární útok to byl velmi slu‰n˘ a poveden˘. Pozornost jsme u divákÛ vzbudili na‰ím
star‰ím druÏstvem, které bylo poskládané z pûti mlad‰ích, je‰tû nedávno pﬁípravkov˘ch dûtí. Odvaha se jim nedala upﬁít a do závodu ‰ly na pln˘ plyn. V˘sledky
v kategorii mlad‰ích ÏákÛ: 2. místo Háj B, 8. místo Háj A. V˘sledky v kategorii
star‰ích ÏákÛ: 6. místo Háj. Na závûr dne se v rámci oslav konala i spanilá jízda.
Bylo to skvûlé zakonãení úspû‰ného a povedeného dne.
HÁJSK¯ KOHOUT
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Háj B v akci na závodech TFC 2016 v Lomu

trénincích do toho dávali v‰echno, snaÏili se, mûli pro závod zápal i nad‰ení.
Úãast na tûchto závodech si zaslouÏili, a hlavnû se tak pﬁipraví na dal‰í roãníky,
které je jistû budou ãekat.
BohuÏel letos se závod poﬁádal v ãervnu, coÏ je velmi komplikované kvÛli trénování. Pﬁedchozí roãníky byly vÏdy v záﬁí, a tak jsme mûli celé prázdniny na trénování. Tentokrát jsme museli trénovat je‰tû bûhem ‰kolního roku a taky v dobû,
kdy jsme jezdili na jiné závody. Nejvíce jsme do toho dávali poslední t˘den, kdy
jsme trénink mûli kaÏd˘ den a dohromady za ten jeden t˘den jsme mûli celkem
pﬁes 11 hodin tréninku. Pﬁipravili jsme se ﬁádnû, i kdyÏ více ãasu bychom urãitû
uvítali.
V pátek jako vÏdy probíhá ubytování, seznamovací nástup, porada vedoucích
a nabírání sil po dlouhé cestû. Tento první den je nutné dodrÏovat veãerku, jelikoÏ nás pﬁí‰tí den ãekalo mnoho namáhav˘ch disciplín. Mezi hájsk˘mi závodníky
panovala dobrá nálada a chuÈ pﬁedvést co v‰echno se nauãili. SloÏité to bylo
ohlednû ubytování, jelikoÏ v‰ichni spali ve velikém sále. KaÏd˘ t˘m mûl své vyhrazené místo. Ov‰em poﬁád tam bylo více neÏ sto lidí.
Leto‰ní disciplíny byly podobné disciplínám v minul˘ch letech. Objevilo se jen
malé mnoÏství nov˘ch disciplín ãi úprav. KaÏdá disciplína dávala moÏnost utéct
soupeﬁÛm, co se t˘ãe bodÛ, pﬁípadnû hodnû zaostávat za soupeﬁi. Bylo tedy dÛleÏité mít zmáknuté v‰echny disciplíny. I proto v posledních dnech jeli háj‰tí trénovat pádlování na ãlunu, coÏ bylo také jako disciplína. Zde patﬁí obrovské podûkování SDH Ko‰Èany, kteﬁí si na nás udûlali ãas, zapÛjãili nám ãlun a jeli s námi
trénovat. Mûli s námi velikou trpûlivost, i pﬁestoÏe je ãekala vlastní soutûÏ, kterou
poﬁádali a museli ji pﬁipravovat.
Na hájské druÏstvo ãekalo 14 disciplín: tísÀové volání, stﬁelba ze vzduchovek,
urãování technick˘ch prostﬁedkÛ, motání hadic, pavouãí síÈ, pletení copu z hadic,
poÏární útok, pﬁeprava vody, prostrãení míãku hadicí, skákání v pytli a bûh s míãkem, rozmotávání hadice na cíl-kuÏelky, chÛdy, ãlen a dÏberovka. Ná‰ t˘m patﬁil
mezi nejmlad‰í druÏstva závodu vÛbec. Mûli jsme tﬁi Ïáky páté tﬁídy a dva Ïáky
ãtvrté tﬁídy. Proti nám soutûÏili sedmnáctiletí, osmnáctiletí závodníci. Poﬁád jsme
jim chtûli ukázat, Ïe by z nás mûli mít strach.
Z první ãásti závodu jsme mûli smí‰ené pocity. Hned na první disciplínû nás
pﬁepadla ‰patná nálada, kdyÏ jsme na vzduchovkách netrefili jedin˘ ‰palík. Trochu nás zde zaskoãil jin˘ typ vzduchovek, na kter˘ jsme nebyli zvyklí. Podobn˘

Hájské druÏstvo pozornû sleduje Dominiku Kornovou na Euroregionu Kru‰nohoﬁí
(disciplína pﬁeprava vody)
25. ãervna Srbice - V tento hodnû, hodnû tepl˘ den pﬁijeli háj‰tí pouze s jedním druÏstvem mlad‰ích ÏákÛ. Ti star‰í a silnûj‰í nás reprezentovali na Euroregion Kru‰nohoﬁí. Nicménû i tomuto zdánlivû oslabenému druÏstvu se docela daﬁilo.
Pﬁi poÏárním útoku druÏstvo neudûlalo Ïádnou chybu, dokonce jsme se dlouho
drÏeli na pﬁedních pozicích, neÏ nás o pár vteﬁin pﬁedbûhlo jiné druÏstvo. Obûd
v Srbicích mají tradiãnû na vysoké úrovni. A ani letos nezklamali. âekala nás totiÏ
domácí svíãková omáãka, která mûla velk˘ úspûch. V˘sledky v kategorii mlad‰ích
ÏákÛ: 3. místo Háj. Velikou radost nám udûlaly ceny, místo poháru byla so‰ka
malého hasiãe s hadicí, proudnicí a malou medailí. Kromû tradiãních sladkostí,
dûtem v parném dni udûlal radost i meloun.
26. ãervna Ko‰Èany - po sobotních závodech v Srbicích nás ãekal poslední
závod pﬁed prázdninami, a to v Ko‰Èanech. AÏ na men‰í zmûnu jelo stejné druÏstvo, jako do Srbic. Háj se tedy opût zúãastnil s jedním druÏstvem mlad‰ích ÏákÛ.
Oproti sobotním tropÛm byla nedûle od brzkého rána ve znamení de‰tû a bouﬁky,
coÏ se podepsalo i na místû závodu, které bylo k veliké libosti dûtí plné vody. PoÏární útok byl proveden celkem dobﬁe, jen pﬁi nástﬁiku se proudnice na mal˘ okamÏik staly trochu neovladatelné a s dûtmi trochu zaházely. I tak jsme závod dokonãili, coÏ bylo hlavní. V˘sledky v kategorii mlad‰ích ÏákÛ: 6. místo Háj. Toto
umístûní na konci sezóny bylo trochu na ‰kodu, jelikoÏ jsme celou dobu mûli lep‰í
v˘sledky. V dal‰í sezónû bude uÏ v‰e jinak. Dal‰í dûti nám postoupí do jiné vûkové kategorie, coÏ zamíchá se v‰ím. Jsme na to velmi zvûdaví.
24. ãervna - 26. ãervna - Mezinárodní soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ Euroregion
Kru‰nohoﬁí - Mezinárodní soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ se nepoﬁádala uÏ tﬁi roky (naposledy v roce 2013 v Hormersdorfu). V‰ichni jsme se proto nemohli doãkat, aÏ
opût budeme na této soutûÏi. Tû‰ili jsme se, aÏ uvidíme staré známé, popovídáme si s nimi, zasoutûÏíme si proti nim a tû‰ili jsme se i na spoustu nov˘ch záÏitkÛ. Leto‰ní roãník se poﬁádal v Cítolibech, tedy na ãeské stranû. Závodu se opût
zúãastnilo 8 t˘mÛ z âech a 8 t˘mÛ z nûmecké strany.
Háj‰tí mûli dvû moÏnosti, co se t˘ká soutûÏního druÏstva na tyto závody. První
byla moÏnost ãtyﬁ dorostencÛ a jednoho mlad‰ího Ïáka. Druhou moÏností bylo
druÏstvo pûti mlad‰ích ÏákÛ. Nakonec jsme se rozhodli pro mlad‰í Ïáky, jelikoÏ na
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Mezinárodní soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ Euroregion Kru‰nohoﬁí

Mladí hasiãi si na Euroregionu Kru‰nohoﬁí zahráli stolní fotbal v zivotní velikosti

problém jsme mûli na urãování pﬁístrojÛ, kdy jsme ﬁadu vûcí nemohli vÛbec rozpoznat a ãas také nebyl nejrychlej‰í. Mírnû jsme tratili i u motání hadic C 20 m,
kde nám to v porovnání s ostatními star‰ími závodníky trvalo déle, a proto jsme
mûli více bodÛ. Náskok jsme mírnû sníÏili na pavouãí síti a pﬁedev‰ím na pletení
copu z hadic, kde ná‰ ãas patﬁil mezi úplnû nejrychlej‰í ze v‰ech druÏstev. AlespoÀ jeden rekord jsme zatím pokoﬁili. Na pﬁepravû vody jsme taky zaostávali
o nûkolik vteﬁin za ostatními soutûÏními druÏstvy. První ãást závodu byla za námi.
Nic nebylo rozhodnuto a pﬁed námi byl obûd.
Na druhou ãást závodu jsme ‰li s dobrou náladou a velk˘m oãekáváním. Hned
první tﬁi disciplíny jsme zvládli dobﬁe. Rozhodující byla ãtvrtá disciplína: rozvinutí
hadice na cíl-kuÏelky. Zde to chtûlo velké soustﬁedûní a klid. Nikdo ani nedutal,
kdyÏ závodníci postupnû sráÏeli kuÏelky. Nûco jsme zde trefili. Nebylo to nejhor‰í, ale ani nejlep‰í. Dal‰í potíÏ pﬁi‰la na dal‰í disciplínû. ChÛdy. BohuÏel byly vût‰í,
neÏ jsme oãekávali, a tak nám dûlal vÛbec problém na nû vylézt. âas zde byl
velmi ‰patn˘, a k tomu se nám poãítali i nûkolik pádÛ. Tyto dvû disciplíny nás opût
posunuly v˘raznû dozadu. O nûco lépe se nám daﬁilo na ãlunu, kde jsme mûli
jeden z nejlep‰ích ãasÛ, aãkoliv jsme mûli jedno z nejmlad‰ích druÏstev. VyslouÏili jsme si dokonce potlesk a gratulaci od rozhodãích, jelikoÏ star‰í dûti mûly daleko vût‰í problémy. âlun jsme zvládli opravdu bravurnû, byl to krásn˘ pohled. âekala nás poslední disciplína závodu. DÏberovka. BohuÏel malé zaváhání na zaãátku nás opût stálo nûkolik bodÛ, kaÏdopádnû závod byl za námi a my jsme
mohli ãekat jen na v˘sledky a vyhlá‰ení do druhého dne.
MÛÏeme zmínit, Ïe pﬁi samotném závodû jsme mûli i chvílemi strach. Nejprve
jednomu závodníkovi (Sebastianovi D.) se dûlalo velmi ‰patnû, motala se mu
hlava a byl velmi pﬁehﬁát˘. Reagovali jsme na to pravideln˘m doplÀováním tekutin a poléváním tûla. Pozdûji se zaãalo dûlat ‰patnû i dal‰ímu závodníkovi (Petrovi J.). Mûli jsme strach, aby nûkter˘ závodník vedrem nezkolaboval, protoÏe ten
den bylo opravdu veliké vedro. Na‰tûstí nic váÏného se nestalo a na disciplínách
do toho dávali úplnû v‰echno.
Po závodech na nás ãekal odpoãinek. UÏ po nûkolikáté jsme se osvûÏili v nádrÏi s vodou, zahráli jsme si stolní fotbal v Ïivotní velikosti. Odpoledne jsme za‰li

Po prvních závodech Ïen bylo jejich druÏstvo posíleno o první nováãky foto ze závodÛ v Pﬁedonínû

Prostrãit míãek dvacetimetrovou hadicí do minuty... Háj to na Euroregionu
Kru‰nohoﬁí dokázal

Mladí hasiãi z Háje na Euroregionu Kru‰nohoﬁí byli jedni z nejlep‰ích
v pádlování na ãlunu

Nerozluãná pﬁátelství - i to najdete u hasiãÛ

dokonce na zmrzlinu a ledovou tﬁí‰È. Veãerku nebylo ani potﬁeba dûlat, protoÏe
vût‰ina dûtí únavou ulehla sama.
Jak b˘vá zvykem, tak nedûle, tedy poslední den je ve znamení uklízení, balení, louãení se, ale hlavnû nervozity, jelikoÏ kaÏd˘ chtûl vûdût, jak dopadl. V˘sledky mezinárodní soutûÏe mlad˘ch hasiãÛ Euroregion Kru‰nohoﬁí, celkem 16 druÏstev: 1. místo Cítoliby - 63 bodÛ, 2. Bílence - 63, 3. Strupãice - 86, 4. Lene‰ice 89, 5. Niederbobritzsch - 96, 6. Zwonitz - 104, 7. Osek - 115, 8. Obrnice - 116,
9. Grossolbersdorf - 121, 10. Frauenstein - 131, 11. místo Háj u Duchcova - 132
bodÛ, 12. Hora sv. Kateﬁiny - 133, 13. Niederwiesa 2 - 140, 14. Niederwiesa 1 152, 15. Niedersdorf - 181, 16. Lugau - 186. Na‰e druÏstvo se tedy umístilo na
11. místû. Doufali jsme v lep‰í umístûní, ale i toto není ‰patné. Mûli jsme nejmlad‰í
druÏstvo ze v‰ech a v˘sledky byly do jisté míry velmi tûsné. I tak jsme ov‰em na
na‰e dûti nesmírnû hrdí a py‰ní, Ïe udûlaly takov˘ v˘sledek. V pﬁí‰tích letech to
bude uÏ o poznání lep‰í. Dûtem se závod velmi líbil. Byla to sice jejich první úãast
na tomto závodû, ale jistû ne poslední...
Hájské druÏstvo - Dominika Kornová, Petr Joná‰, Adam Masopust, Sebastian
Dragoun, Pavel Hejl.
MUÎI A ÎENY
2. ãervence ·trbice Noãní závody - Háj‰tí se opût podívali na noãní závody
do ·trbic a opût jsme se tam dostavili, jako závodníci. Postavili jsme jedno smí‰ené druÏstvo muÏÛ a Ïen. Sestava tohoto druÏstva byla uÏ sama o sobû velmi
zvlá‰tní a do jisté míry v˘jimeãná. Objevili se tu i lidé, kteﬁí nezávodili uÏ pûknû
dlouhou dobu. Na tréninku se nám v‰echny pokusy víceménû vydaﬁily. Mûli jsme
tedy dobr˘ pocit, Ïe na noãních závodech to zvládneme. Na tréninku jsme se dost
nasmáli, jedno video se dokonce stalo velmi populárním (mÛÏete jej nalézt na na‰ich stránkách).
Na noãní závody s námi jelo i nûkolik fanou‰kÛ, a tak jsme rozbalili stan a udûlali si pohodlí. Poﬁád ale v‰ichni mûli na mysli ná‰ poÏární útok, kter˘ byl pﬁed
námi. Na závodech panovala pﬁíjemná atmosféra. Potkali jsme zde opût velké
mnoÏství star˘ch znám˘ch. Poklidnû jsme sledovali poÏární útoky ostatních druÏstev a hledali nové zku‰enosti.
HÁJSK¯ KOHOUT
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dokonãeny. âas prvního útoku se pohyboval okolo 35 vteﬁin, ov‰em ãas druhého
byl uÏ 30 vteﬁin. Prostor pro zlep‰ování tu jistû je, ale vûﬁíme, Ïe Ïeny budou brzy
útoãit na 20 vteﬁin. V˘sledky závodÛ v kategorii TOP, celkem 9 druÏstev: 7. místo
Háj Ïeny, v kategorii ¤ÍP celkem 9 druÏstev: 6. místo Háj Ïeny.

Tohatsu fire cup 2016 16.7. v Háji u Duchcova
BohuÏel se nám stala ne‰Èastná vûc. KdyÏ jsme se zaãali pﬁipravovat na poÏární útok, tak pﬁi pﬁípravû do‰lo k men‰í závadû na stroji. Za‰kobrtli jsme hadicí
o jednu souãástku na ma‰inû, která se uvolnila a pﬁi snaze ma‰inu nastartovat se
souãástka po‰kodila. Na‰tûstí se nejednalo o nic váÏného, stroj je v souãasné
dobû uÏ opraven, ale v tu chvíli jsme nemûli na ãem soutûÏit. Nelenivûli jsme
a hned jsme bûÏeli za Mûrunicemi s prosbou, zda nám nepÛjãí jejich stroj i se
strojníkem. Mûrunice nám vyhovûly, a tak jsme se mohli zúãastnit.
Pﬁi pﬁípravû ‰lo v‰e hladce. Základnu jsme si pﬁipravili vãas, nikde nebyl problém. Poté co jsme úspû‰nû zvládli odstartovat, jsme v‰e také úspû‰nû spojili na
základnû, následnû hadice vãas roztáhli. Ov‰em objevila se dal‰í technická závada na stroji Mûrunic, kdy se rovnûÏ po‰kodila jiná souãástka a stroj selhal. Nosili jsme asi smÛlu. TakÏe poÏární útok jsme nedokonãili a s nûkolika druÏstvy
jsme skonãili na posledním místû.
POD¤IPSKÁ HASIâSKÁ LIGA
23. ãervence Mûrunice - je‰tû neÏ se pﬁejde k samotn˘m závodÛm v Mûrunicích, je potﬁeba se vrátit o nûkolik t˘dnÛ nazpût. V té dobû totiÏ zaãalo u SDH Háj
u Duchcova vznikat uÏ zmiÀované nové druÏstvo Ïen. Základem byly matky dûtí
na hasiãském krouÏku a dal‰í nad‰enkynû. Pro témûﬁ polovinu Ïen byl poÏární
sport zcela ‰panûlská vesnice. Hadici vidûly poprvé v Ïivotû. TakÏe se muselo od
základÛ. V prÛbûhu dal‰ích tréninkÛ se k nim pﬁidalo nûkolik dal‰ích zájemkyÀ,
které buì uÏ s hasiãi mûly nûjaké zku‰enosti, nebo to také vidûly poprvé. Vytvoﬁil se nám základ zhruba 13 Ïen, na kterém se mohlo stavût. Nicménû i v souãasné dobû jsou dveﬁe dal‰ím Ïenám otevﬁeny, rádi zde pﬁivítáme dal‰í zájemkynû o poÏární sport.
Tréninky byly chvílemi dost zajímavé. Zkou‰ely se rÛzné moÏnosti, neobe‰lo se
to i bez men‰ích úrazÛ v podobû nataÏen˘ch svalÛ. S hasiããinou se Ïeny zdárnû seznámily a v‰e potﬁebné natrénovaly. Nechybûly ani dal‰í rady ohlednû závodÛ, co je tam ãeká a na co se mají pﬁipravit.
Nyní se dostáváme k závodÛm v Mûrunicích. Aãkoliv byla Podﬁipská hasiãská
liga v plném proudu, druÏstvo Ïen se rozhodlo zúãastnit jejího dal‰ího kola, které
se poﬁádalo právû v Mûrunicích. Na závodech nûkteré na‰e závodnice sice pohltila nervozita v momentu, kdy vidûly ostatní soutûÏní druÏstva a jejich promy‰lené pﬁípravy. Nûkteré závodnice (vlastnû 3) se ani nestihly nervovat, protoÏe pﬁijely rovnou z noãní smûny (a na dal‰í se chystaly).
Na závodech nás ãekaly dva pokusy, tedy spí‰e dva samostatné závody. Kategorie TOP a kategorie ¤ÍP s tím rozdílem, Ïe u druhé kategorie se závodí s nenastartovanou ma‰inou na startu. První nás ãekala kategorie TOP. Vlastnû se jednalo o úplnû první soutûÏní pokus na‰ich Ïen. Velké obavy panovaly ohlednû pﬁípravy základny a ãasového limitu 4 minut. Hájské druÏstvo to na‰tûstí stihlo a základna byla rovnûÏ pﬁipravená podle plánu. Po odstartování se hadice na základnû rychle spojily a úspû‰nû roztáhly. Ko‰ byl v nádrÏi a voda se pﬁes ma‰inu valila dopﬁedu k terãÛm. A bylo nastﬁíkáno! První pokus dopadl úspû‰nû. Jedna
proudaﬁka do útoku dala úplnû v‰e, aÏ si natrhla sval. Slzy v oãích dokládaly, Ïe
se nejedná o pouhé pﬁehánûní. Po závodech nav‰tívila je‰tû pohotovost, kde
do‰lo k potvrzení pﬁetrÏení svalu a naﬁízenému odpoãinku.
Na druh˘ útok do‰lo k nûkolika obmûnám v druÏstvu. Vymûnûné závodnice se
jely domÛ vyspat na dal‰í noãní. Pﬁed námi bylo jiné druÏstvo, sloÏené stále z na‰ich Ïen a dal‰í útok. Pﬁi pﬁípravû na základnû opût v‰e klaplo, jak mûlo. Druh˘
útok se nám podaﬁil zrychlit o nûkolik vteﬁin. Ze závodÛ jsme se v pozdûj‰ích odpoledních hodinách vraceli nad‰ení, pﬁedev‰ím na‰e závodnice. Závody v poÏárním útoku je natolik nadchly, Ïe se mÛÏeme tû‰it na jejich dal‰í úãasti. Kromû diplomu si závodnice domÛ odváÏely dobré pocity, Ïe oba útoky se povedly a byly
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13. srpna Pﬁedonín - od závodÛ v Mûrunicích uplynula dlouhá doba. A bûhem
této doby jsme se snaÏili ladit v˘kony na‰ich Ïen. Probûhlo nûkolik tréninkÛ, kde
jsme zrychlovali. Pﬁibylo nám i nûkolik nov˘ch posil, pﬁedev‰ím na proudech. Nyní
zb˘valo uÏ jen vyzkou‰et na‰e vylep‰ené druÏstvo opût na závodech.
Tentokrát jsme museli vyjet aÏ do vzdáleného Pﬁedonína, kde je ov‰em velmi
pûkn˘ areál a opût zde nechybûla skvûlá atmosféra. Hájsk˘ hodili pohodu, ve
chvílích volna se je‰tû ladily hadice a dal‰í vychytávky. Na nûkter˘ch závodnicích
byla opût vidût nervozita.
Byl tu první útok v kategorii TOP, kdy se startuje s nastartovanou ma‰inou. Pﬁípravu základny jsme zvládli, a tak se mohlo jít na start. Po startovním v˘stﬁelu v‰e
vypadalo dobﬁe - jen na ko‰i se nám to trochu opozdilo, ale nic závaÏného to nebylo. Problém se vyskytl ov‰em na rozdûlovaãi, kdy byla trochu víc namazaná hadice C v rozdûlovaãi, a tak se po chvíli hadice z rozdûlovaãe vytrhla a musela se
znovu zapojovat, coÏ nás hodnû zbrzdilo. Hlavní bylo, Ïe útok jsme úspû‰nû dokonãili s ãasem 44,58. Sice se ná‰ ãas oproti minule zhor‰il, ale nûkdy se to povede, nûkdy ne.
Po men‰í pauze se bûÏel druh˘ útok, v kategorii ¤ÍP, kdy je ma‰ina vypnutá
a musí se tedy startovat poté v závodû. Po odstartování vypadalo v‰e dobﬁe. Jen
na savicích do‰lo ke ‰patné domluvû a voda z ma‰iny nám ‰la trochu pozdûji.
Opût jsme chvíli zaváhali na terãích a opût jsme dosáhli podobného ãasu 44,01.
Îeny mûly ov‰em i pﬁesto radost, Ïe se útok podaﬁilo zdárnû dokonãit, coÏ bylo
to hlavní. V˘sledky závodu v kategorii TOP, z celkov˘ch 12ti druÏstev: 12. místo
Háj Ïeny, kategorie ¤ÍP celkov˘ch 12 druÏstev: 11. místo Háj Ïeny.
Na trénincích Ïeny sice dosahovaly daleko lep‰ích ãasÛ, ale tam patrnû nebyly tolik nervózní. Budou si muset na nervozitu zvykat, ale v‰ichni vûﬁíme, Ïe v leto‰ní tréninkové sezónû si zvyknou a pﬁí‰tí rok budou jezdit uÏ pro tutovky.

TOHATSU FIRE CUP 2016
V minulém ãísle obecního zpravodaje jsme vám pﬁinesli informace o prvních
závodech TFC 2016. Do leto‰ního roãníku se zapojila dvû hájská druÏstva, a to
do obou vûkov˘ch kategorií (I. nad 35 let, II. Kategorie neomezenû vûk). V dobû
v˘tisku obecního zpravodaje nám budou chybût uÏ jen poslední dva závody 4. záﬁí
v Jirkovû a 10. záﬁí velké finále v Mostû. V minulém ãísle jsme rovnûÏ uvádûli celkové v˘sledky na‰ich druÏstev, kdy Béãko v I. kategorii bylo na druhém místû, tuto
pozici si ov‰em dokázalo vylep‰it, jak si za malou chvíli budete moci pﬁeãíst. Na‰e
druhé druÏstvo Áãko ve II. kategorii bylo naposledy na ãtvrtém místû. Áãko svou
pozici v˘raznû nezlep‰ilo ani v˘raznû nezhor‰ilo. Nyní se podívejme na poslední
závody, které jsme absolvovali.
26. ãervna Lukavec - Závody v Lukavci mÛÏeme moÏná povaÏovat za pﬁelomové pro SDH Háj u Duchcova. BohuÏel v negativním slova smyslu. Tohoto závodu se zúãastnilo pouze jedno druÏstvo z Háje. UÏ del‰í dobu byl problém ohlednû docházky nûkter˘ch lidí na tréninky. Dal‰í problém ohlednû Lukavce byl, Ïe
nûkteﬁí závodníci museli jet na dûtské závody, jako vedoucí mládeÏe. Problémy
vyvrcholily na posledním tréninku pﬁed závody v Lukavci, kdy do‰lo k men‰ím neshodám a nakonec se po men‰í reorganizaci poskládalo jen jedno druÏstvo.
Na závod tedy jelo jen druÏstvo Háj B v I. kategorii nad 35 let. PoÏární útok tohoto druÏstva to byl poveden˘. DruÏstvo jelo na pohodu a dosáhlo hezkého ãasu.

Vybíjená

Umístûní na závodech v Lukavci
Kategorie I., nad 35 let, celkovû 5 druÏstev:
1. místo Háj B - ãas 37,01 - 20 bodÛ
2. Bechlín A - 43,29 - 17 bodÛ
3. Osek - 57,09 - 14 bodÛ
První místo nám udûlalo obrovskou radost. DruÏstvo bylo pﬁeorganizováno.
¤ada lidí si vyzkou‰ela nové pozice a ukázalo se, Ïe to bylo dobré rozhodnutí.
Koneãnû jsme dosáhli krásného ãasu. Uvidíme, jestli bude je‰tû prostor pro zlep‰ování a zrychlování o nûkolik vteﬁin, aby toto druÏstvo vyhrálo celkovû první
místo v celém seriálu.
16. ãervence Háj u Duchcova - dal‰í kolo se poﬁádalo u nás na domácí pÛdû.
Kromû ladûní v˘konÛ jsme se museli soustﬁedit i na technické zaji‰tûní soutûÏe.
Na‰tûstí jsme v‰echny potﬁebné úkony vykonali uÏ pﬁedem. Díky tomu, Ïe jsme
mûli v‰e zaji‰tûné dostateãnû s pﬁedstihem, tak jsme se mohli soustﬁedit jen na
závod. V Háji se nám podaﬁilo opût postavit dvû druÏstva. Na závodech panovala pﬁíjemná atmosféra a byli jsme v pohodû. Trénink, kter˘ jsme mûli pﬁed závody, nám potvrdil, Ïe máme dobré v˘kony, Ïe se nemusíme niãeho obávat. Pohodu pomáhali vytváﬁet i domácí fanou‰ci, kteﬁí na‰e t˘my podporovali.
PoÏární útok Béãka byl opût velmi pûkn˘, velmi dobﬁe ‰la vidût komunikace na
béãkách a rozdûlovaãi. B˘t to jen o pÛl vteﬁiny rychlej‰í, tak háj‰tí mohli slavit i úspûch doma. Áãko bylo trochu narychlo poskládané druÏstvo, ale vût‰ina lidí je uÏ
univerzálních a moc dobﬁe ví, co mají dûlat, a tak nebyl Ïádn˘ problém. Vzhledem k situaci byl útok poveden˘.
Umístûní na závodech v Háji u Duchcova:
Kategorie I., nad 35 let, celkovû 5 druÏstev:
1. místo Osek - ãas 36,33 - 20 bodÛ
2. Háj B - 36,66 - 17 bodÛ
3. Jirkov - 47,33 - 14 bodÛ
Kategorie II., neomezenû vûk, celkovû 7 druÏstev:
1. místo Obora - ãas 34,62 - 20 bodÛ
2. Háj A - 36,95 - 17 bodÛ
3. Vroutek - 39,72 - 14 bodÛ
Ani jedno druÏstvo sice na domácí pÛdû nevyhrálo, coÏ nás trochu mrzelo. Ale
je nutno uznat, Ïe ostatní druÏstva pﬁedvedla moc pûkné v˘kony, zvlá‰È borci
z Oseka, kteﬁí zaslouÏenû vyhráli první místo, k nûmuÏ gratulujeme. V první kategorii nastává zákeﬁn˘ boj o to, kdo se ujme vedení v ãele tabulky. Áãko má jasn˘
cíl - udrÏet se v prvních pûti, aby pozdûji mohlo bojovat o super pohár. Po závodech nás je‰tû ãekalo velmi pﬁíjemné odpoledne. K veãeru se zaãali scházet dal‰í
lidé - ãlenové sboru ãi fanou‰ci k pﬁátelskému posezení u pﬁíleÏitosti zaloÏení SDH
Háj u Duchcova (71 let od zaloÏení). U posezení panovala velmi dobrá nálada,
v‰ichni se bavili, pﬁi‰lo velké mnoÏství lidí. Na chvíli k nám dokonce k nám zavítali pﬁátelé z Oseka..
Asi nejvût‰í úspûch mûla vybíjená, do které se v jednu chvíli zapojilo i pﬁes 40
lidí! V‰ichni byli zvûdaví, jak dopadne turnaj mezi hasiãi a fotbalisty. I kdyÏ hasiãÛ bylo více, tak fotbalisté tûsn˘m v˘sledkem vyhráli, je vidût, Ïe s míãem to
opravdu umí. Poté jsme si zahráli je‰tû nûkolik dal‰ích her ve vybíjené.
7. srpna LkáÀ - bylo zde uÏ ‰esté kolo TFC. Na závod opût vyjela obû na‰e
druÏstva. Stabilní Béãko ukázalo, Ïe jsou na svou sestavu zvyklí, a tak pﬁedvedli
standardní v˘kon, kter˘ byl velmi hezk˘ a také vítûzn˘. Zato Áãko bylo trochu sázkou do loterie. Do‰lo také k men‰í reorganizaci a ﬁada lidí bûÏela jiné pozice. Po
technické stránce útok nebyl ‰patn˘, byl i celkem rychl˘. Ov‰em do‰lo k problé-

Îeny na závodech do svého v˘konu musí také dávat v‰e

Îeny si na závodech v Mûrunicích pﬁipravují základnu

Îeny z Háje u Duchcova na závodech v Mûrunicích nabírají vodu
mu, kdyÏ se nám vypla ma‰ina, coÏ nás zdrÏelo na nûkolik vteﬁin a tím i odsunulo dozadu s ãasem.
Umístûní na závodech ve Lkáni
Kategorie I., nad 35 let, celkovû 5 druÏstev:
1. místo Háj B - ãas 38,32 - 20 bodÛ
2. Osek - 48,05 - 17 bodÛ
3. Bechlín A - 50,90 - 14 bodÛ
Kategorie II., neomezenû vûk, celkovû 7 druÏstev:
1. místo Slavûtín - ãas 30,67 - 20 bodÛ
2. Obora - 36,43 - 17 bodÛ
3. Vroutek - 41,64 - 14 bodÛ
4. Háj A - 44,70 - 12 bodÛ
DomÛ jsme si vezli velk˘ pohár za první místo, z ãehoÏ jsme mûli velkou radost. Béãko pﬁedvedlo svÛj stabilní, ale velmi pûkn˘ v˘kon, díky nûmuÏ stojí v ãele
tabulky. Pokud se tam ov‰em bude chtít udrÏet, bude muset pﬁedvádût dále tyto
v˘kony, ale spí‰e je zlep‰ovat a zrychlovat. Zato u Áãka se ukazuje, Ïe nám leto‰ní sezóna není pﬁána.
Celkové v˘sledky Tohatsu fire cup 2016 (tedy ze v‰ech probûhnut˘ch kol):
I. kategorie - nad 35 let
1. místo Háj B - 103 bodÛ
2. Bechlín A - 97 bodÛ
3. Osek - 93 bodÛ
4. Lukavec - 71 bodÛ
5. Jirkov - 56 bodÛ
III. kategorie - vûk neomezenû
1. místo Slavûtín - 105 bodÛ
2. Obora - 96 bodÛ
3. Vroutek - 86 bodÛ
4. Háj A - 69 bodÛ
5. LkáÀ - 67 bodÛ
6. Lukavec A - 52 bodÛ
7. Lukavec C - 11 bodÛ
7. Bechlín B - 11 bodÛ
9. Lom - 10 bodÛ
Mgr. Jakub ·imek, SDH Háj u Duchcova
HÁJSK¯ KOHOUT
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Fotbalov˘ oddíl T.J. Sokol Háj informuje
T.J. SOKOL HÁJ „VICTORIA TIP OKRESNÍ P¤EBOR“ 3.místo
Fotbalov˘m popûvkem, tak jsme tﬁetí no a coo no a coo no a coooo, mÛÏe b˘t
zakonãeno leto‰ní zdaﬁilé taÏení na‰eho t˘mu celou soutûÏí. Vyrovnané v˘kony,
dobrá parta a zázemí, to v‰e se podepsalo pod úspû‰nou sezónu. Sice jsme v
posledním zápase na hﬁi‰ti v Novosedlicích prohráli a pﬁipravili jsme se tak o
vy‰‰í pﬁíãku, ale tohle je sport a o v˘sledku rozhoduje více faktorÛ, které je zbyteãné tu nyní rozebírat. Dûkujeme v‰em, kteﬁí se na tomto sportovním v˘sledku
podíleli. A také tûm, kdo se podílel na chodu na‰eho oddílu, nejen funkcionáﬁÛm,
ale také sponzorÛm, bez kter˘ch by to v dne‰ním svûtû nemohlo nikde fungovat.
Podûkování patﬁí také na‰ím vûrn˘m fanou‰kÛm, kteﬁí za námi neváhají jezdit i na
venkovní zápasy. Tak pﬁí‰tí sezónu zase ahoj.

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2016/2017
Zdravím Vás pﬁátelé, po krátké letní odmlce se opût mÛÏeme tû‰it na nadcházející fotbalovou sezónu. Samozﬁejmû tím myslím fotbalovou sezónu Okresního
pﬁeboru dospûl˘ch - Teplicka. Jsou tu jistû i tací, kteﬁí se tû‰ili na na‰í ligu ePojisteni.cz. No podle uváÏení fotbalov˘ch bafuÀáﬁÛ se na‰e liga kvalitativnû posu-

nula od minul˘ch dob velmi daleko a tak bude vût‰í ãást fotbalov˘ch zápasÛ na‰í
ligy k vidûní pouze na placen˘ch kanálech. Dle jejich filozofie se musí za kvalitu
platit. No nic.
My se v‰ak soustﬁeìme na ná‰ t˘m, kter˘ pﬁichází do této sezóny s mnoha novinkami. Nejprve ode‰el za lep‰ím (Baník Most) ná‰ trenér Jiﬁí Eliá‰, tímto mu zároveÀ dûkujeme za práci v na‰em fotbalovém oddíle a v novém pÛsobi‰ti aÈ se
mu daﬁí. K nám naopak pﬁichází nov˘ trenér s mnoha zku‰enostmi, pan Lubo‰
Vaigl. Dále se na hﬁi‰ti objeví nové tváﬁe David Dunda, Patrik Herák a dá se ﬁíci,
Ïe hlavní pﬁestupovou hvûzdou tohoto roãníku je Petr Eliá‰. Také se nám podaﬁilo získat na stálo Luká‰e Koubu a Víta Poura a dále se znovu objeví navrátilec
Martin Stanûk, kter˘ byl na hostování. A nakonec jsme si nechali dal‰í v˘znamnou událost a tou je, Ïe nov˘m pﬁedsedou na‰eho fotbalového oddílu se stal pan
Jan Urbanczyk. Tak pﬁátelé, vidíte, Ïe je toho hodnû a Ïe je naã se tû‰it.
Václav Moldavãuk
INZERCE

Foto po pﬁedání poháru za 3. místo
TJ SOKOL HÁJ VÁS SRDEâNù ZVE NA NA·E NEJEN DOMÁCÍ ZÁPASY
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