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Slovo starostky obce
VáÏení a milí
HÁJ·TÍ,
pomalu se s námi
rozlouãilo léto a zanedlouho uplyne rok,
od doby, kdy jsem
psala první „Slovo
starostky“. V pﬁedchozím jsem plánovala lehké letní „zvolnûní“ a naãerpání energie...
âas bûÏí jako zbûsil˘, léto máme za
sebou a zvolnûní se nekonalo. Mohu mít
pocit, Ïe jsme toho moc nestihli, ale pﬁi rychlém ohlédnutí se musím konstatovat, Ïe
ani trochu neleno‰íme. Na veﬁejném zasedání jsme se se‰li jiÏ 14krát, coÏ ve srovnání s okolními obcemi je v˘kon vcelku mimoﬁádn˘. DÛleÏitá rozhodnutí t˘kající se zejména investiãních akcí plynou jedno za druh˘m
a tomu také odpovídá mnoÏství dokonãen˘ch, probíhajících nebo pﬁipravovan˘ch
akcí.
Nebudu se tentokrát podrobnû vracet
k tomu, co máme za sebou, spí‰ se v krát-

kosti zamyslím nad tím, co máme pﬁed
sebou (v nûkolika nadcházejících mûsících):
zahájili jsme a v následujících t˘dnech dokonãíme ODKANALIZOVÁNÍ Lesní stezky,
pokraãujeme v práci na zprovoznûní restauraãní ãásti a sálu SOKOLOVNY (byla provedena v˘mûna oken, je pﬁipravena dokumentace pro rekonstrukci topení a plynu, zahajujeme opravu elektroinstalace apod.) Pracujeme na projektu pro podání Ïádosti o DOTACI u Státního fondu dopravní infrastruktury na komplexní ¤E·ENÍ DOPRAVNÍ SITUACE v obci - tzn. realizaci chodníkÛ (vlakové
nádraÏí - smûr Osek, Zelenkova ul: Osek ke konci zástavby smûr Hrob aj.), pﬁechodÛ,
míst pro pﬁecházení a zálivÛ a nûkter˘ch dal‰ích opatﬁení vedoucích zejména ke zpomalení dopravy a zv˘‰ení bezpeãnosti) Projekt
ﬁe‰í pﬁeváÏnou ãást chodníkÛ a na nû navazujících opatﬁení a pokud se na jeho realizaci podaﬁí získat dotaãní finanãní prostﬁedky,
bude za námi vidût kus práce. Pokud ne,
rozhodnû na‰etﬁíme na realizaci z vlastních
zdrojÛ. Následn˘m krokem bude postupné
mapování a ﬁe‰ení míst pro parkování.

Za sebe musím konstatovat, Ïe jedním
z témat, kterému se chystám v nejbliÏ‰í
dobû také intenzivnû vûnovat, je ODPADOVÉ HOSPODA¤ENÍ a zejména moÏnost
a motivace k podpoﬁe T¤ÍDùNÍ obãany vyprodukovaného odpadu. Po prostudování
dostupn˘ch materiálÛ jsem dospûla ke zji‰tûní, Ïe jsme jednou z nejhÛﬁe „tﬁídících“
obcí, coÏ vede k situaci, Ïe zbyteãnû na likvidaci smûsného odpadu vynakládáme nemalé prostﬁedky. Místo toho zatím v souãasné dobû pilnû studuji zákony a vyhlá‰ky vûnující se kvalitû OVZDU·Í - zejména v oblasti mûﬁení a postiÏitelnosti zápachu.
Musím v‰ak konstatovat, Ïe tady jsem teprve na zaãátku a v ﬁe‰ení stíÏností obãanÛ na
zápach z odchovny selat zatím bezradná.
Dotazováním u pﬁíslu‰ného odboru v˘stavby a pracovi‰tû âIÎP jsem zatím dospûla
pouze k názoru, Ïe provozující firma ãinnost
provozuje v souladu s platn˘m povolením
k provozu a zápach v ovzdu‰í není ﬁe‰en zákonn˘mi normami. Zatím jsme na zaãátku...
Milí spoluobãané, pﬁeji vám mnoho slunn˘ch dní a opût pﬁidávám jeden citát na
závûr: „Mnoho problémÛ by zmizelo, kdyby
se lidé nauãili mluvit jeden s druh˘m, ne
jeden o druhém...“
IRENA PIPI·KOVÁ

KÁRY V HÁJI 2019
V sobotu 21.9.2019 se v Háji u Duchcova v ulici Ke KníÏáku konal jiÏ
3. roãník závodu s v˘stiÏn˘m a v‰eﬁíkajícím názvem Káry v Háji. Po zku‰ebních jízdách nûkolika úãastníkÛ, kteﬁí si vyzkou‰eli zákeﬁnost nûkter˘ch zatáãek a jízdní vlastnosti sv˘ch vozítek, zahájila závody paní starostka Irena Pipi‰ková a ﬁeditel závodu pan Mgr. Jakub ·imek. Pak uÏ
nás cel˘m odpolednem provázelo krásné sluneãné poãasí a samozﬁejmû
Petr Stolaﬁ jako jeden ze závodníkÛ, ale pﬁedev‰ím coby sportovní komentátor cel˘ch závodÛ. PﬁihlíÏejícím fanou‰kÛm i závodníkÛm byl k dispozici stánek s obãerstvením a posezení na laviãkách pod sluneãníky,
které i v tomto pozdním záﬁijovém dnu pﬁi‰ly vhod. Závodníci se jízdu od
jízdy zdokonalovali v rychlosti i zatáãkách pﬁipraven˘ch z pneumatik.
Cel˘ závod se vydaﬁil a navzdory rychlosti nûkter˘ch závodníkÛ se obe‰el bez váÏnûj‰ích poranûní, o‰etﬁeno bylo jen pár drobn˘ch odﬁenin.
První místo v kategorii dûti obsadila Barbora Zajíãková ze stáje Pytlíci
s vynikajícím ãasem 39.8s. Na druhém místû ·imon Stracen˘, stáj Hemastr, s ãasem 40,8s a hned v patách mu byl opût odchovanec stáje Pytlíci Karel Stolaﬁ s ãasem 40,97s.
V kategorii dospûl˘ch na první místo s ãasem 38,58 dojel Martin Stracen˘ ze stáje Hemastr, druhou pﬁíãku obsadil Vlastimil Vrátn˘, stáj Dehor
s ãasem 40,16 a tﬁetí místo obsadila opût stáj Pytlíci a to závodnice Kateﬁina Zajíãková s ãasem 40,33.
P.S.
Vûﬁím, Ïe jste pﬁi‰li a dobﬁe jste se bavili! Dûkuji celému realizaãnímu
t˘mu, tentokrát vedenému zastupitelem Mgr. Jakubem ·imkem, samozﬁejmû také divadelníkÛm pana Petra Stolaﬁe a v neposlední ﬁadû i MAS
Cínovecko za finanãní podporu akce a také stateãn˘m závodníkÛm, kteﬁí
prosvi‰tûli ulicí Ke KníÏáku, povzbuzujícímu publiku, prostû v‰em.
Irena Pipi‰ková

Foto z této akce také na násleující stranû.

Projekt s názvem Káry v Háji se uskuteãnil v souladu s Programem rozvoje
Ústeckého kraje 2014-2020, Priorita 5 Ïivotaschopné venkovské ãásti kraje,
Opatﬁení 5.2. SluÏby a veﬁejná vybavenost na venkovû, Aktivity: Podpora rozvoje komunitního Ïivota a Podpora volnoãasov˘ch aktivit obcí a spolkÛ - financován
rovnûÏ z tûchto zdrojÛ.
ÚVODNÍK

âas moc bûÏí
Dobr˘ den, váÏení pﬁátelé ...
Tak to nûjak moc rychle utíká. KdyÏ jsme
byli dûtmi a zaãal ‰kolní rok, to byla doba,
neÏ pﬁi‰ly vánoãní prázdniny. A jak se to pak
táhlo cel˘ch pÛl roku do konce ‰kolního
roku, o tom ani nemluvím. Mám pocit, Ïe jak
pﬁib˘vá vûk, tak ten ãas utíká nûjak rychleji.
V pondûlí ráno do práce, ‰up ‰up, uÏ tu
máme pátek a nákup na víkendové vyvaﬁování. Nedávno se ãlovûk vzpamatovával po
vánoãním prÛvanu v penûÏence a ani nemrknete a konãí prázdniny. Ale s tím se ani
nic neudûlá, leda zvolnit tempo a trochu
práce odhodit stranou a více si uÏívat Ïivota.
Já mám vÛbec pocit, Ïe s pﬁib˘vajícím
vûkem mne rozãiluje víc vûcí. Tﬁeba to, jak si
nûkteﬁí mladí vysvûtlují svobodu a demokracii, jak se nic nemusí a kaÏd˘ mÛÏe v‰echno.
Onehdá jsem ‰la po chodníku a zatáãelo
se za roh. ·la jsem vpravo. Tak jak jsem
zvyklá jezdit po ulici. Zajdu za roh a témûﬁ
se srazím s holãinou, které nemohlo b˘t víc
jak dvacet. Pﬁedpokládala bych, Ïe ona
udûlá úkrok doprava a budeme se pûknû
míjet. Myslím, Ïe pravidlo jít po pravé stranû
je stejné jako jet po pravé stranû. A navíc
kdyÏ mnû je 3x víc jako jí, tak snad by mohla
uhnout i kvÛli slu‰nosti vÛãi star‰ímu. Nooo,
tak vám ﬁeknu, jak to dopadlo. Holãina stála
jako sloup, témûﬁ nalepená na mne, a pro2 / 2019
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hlásila: „No, jestli si myslí‰, Ïe uhnu, tak já
teda neuhnu, na to zapomeÀ!“ Lidiãky, já nejsem Ïádn˘ paﬁízek, na kter˘m se dá ‰típat
dﬁíví a kdyÏ jde do tuhého, umím nadávat
pûknû a je mne sly‰et taky hodnû daleko.
Ale já v tu chvíli byla v takovém ‰oku, Ïe
jsem frackovi prostû uhla. Sice mne to bude
mrze je‰tû hodnû dlouho, protoÏe jsem mûla
jen couvnout, abych se mohla poﬁádnû rozpﬁáhnout, a mûla jsem jí vlepit poﬁádného
facáka z kaÏdé strany, ale já prostû nebyla
schopna niãeho, jak mÛj mozek nechtûl
zpracovat tu situaci.
Pﬁed pár dny jsem byla u ORL lékaﬁe v Litomûﬁicích, v ãekárnû plno. Sedûla vedle
mne mladá maminka s asi 3let˘m chlapeãkem. Mlad˘ muÏ se samozﬁejmû nudil, vrtûl,
kinklal noÏkama. JenÏe do mne pravidelnû
kopnul. No chvíli jsem se uh˘bala, chlapec
zjistil, Ïe kdyÏ mne kopne, budu nûjak reagovat a zaãalo ho to bavit. Lidi okolo uÏ zaãali koukat, co budu dûlat. Jen maminka si
vesele nûco psala v mobilu. Moje povaha ﬁíkala - chytit mlad˘ho, stáhnout ze Ïidle,
ohnout pﬁes koleno a naplácat zadek. JenÏe
by mne zavﬁeli. Vstát a uvolnit místo, to mi
pﬁipadalo, Ïe utíkám z boje. Tak jsem to vyﬁe‰ila po svém. KdyÏ sestﬁiãka otevﬁela
dveﬁe a ﬁekla kouzelné slÛvko „Dal‰í!“, tak
kromû pána, kter˘ naproti vstal, Ïe vleze do
ordinace, jsem vstala i já - na pána jsem
udûlala gesto se sepnut˘ma rukama, jakoÏe
„prosím“ a mrkla jsem na nûj a povídám,

pûknû pﬁes celou ãekárnu: „Sestﬁi, vemte
pﬁednostnû tuhle maminku s dítûtem ... aÈ
má pak víc ãasu na jeho v˘chovu ...“. Sestﬁiãka zírala, nevûdûla o co jde, pán co byl na
ﬁadû s úsmûvem ukázal, Ïe má matka jít
a sednul si. Mladá vystartovala, Ïe „paní je
nervní“ ale mileráda zalezla do ordinace.
A sedící lidi mi postupnû vyjádﬁili souhlas
a moÏná obdiv, jak jsem to okopávání ukonãila. Jediné, co mû mrzí, je, Ïe se nedozvím,
jestli rodiã alespoÀ pochopil, jak se má chovat, Ïe je potﬁeba dítko usmûrÀovat, a Ïe se
ztrapnil.
No tak to vidíte, svûﬁuji se vám, jak uÏ na
nûco s pﬁib˘vajícími léty nemám nervy a náladu a ani jsem poﬁádnû je‰tû nezahﬁála
klávesnici na PC, a jsem na konci stránky,
kterou tu mám k dispozici. Tak se v rychlosti s vámi pro dne‰ek rozlouãím: aÈ to, co je
‰patné, vám rychle uteãe a uÏ se nevrátí.
To, co je dobré, aÈ dlouho setrvává, úplnû
nejlépe navÏdy. Pﬁeji v‰em hodnû zdraví.
S poãátkem ‰kolního roku rodiãÛm pevnû
nervy s robátky a jednu radu, za kterou mne
dne‰ní doba asi nepochválí: obãas je nûjaké
to plácnutí po zadku v˘chovnûj‰í neÏ cokoliv
jiného ... a je‰tû na to nikdo neumﬁel. Pamatujte, i demokracie a svoboda mají svá
pravidla a mantinely. A ukonãím to jedním
nemoderním poﬁekadlem: „Co nechce‰, aby
dûlali jiní tobû, nedûlej ty jin˘m ...“
Krásn˘ podzim v‰em pﬁeje
Anna Streicherová

Jak pﬁi‰la Kreischa ke svému trÏnímu právu
(ãerpáno z ãasopisu „Kreischaer Bote“)
V na‰í obci se koná jiÏ 250 let jarmark. Îádná samozﬁejmost pro
tak malou obec. Ná‰ jarmark opravdu existuje jiÏ 250 let...
KaÏdoroãnû, o první víkend v záﬁí, panuje v celé Kreische slavnostní nálada a obec tradiãnû poﬁádá a zve na jarmark. Letos v‰ak
slavnostní dûní zaãalo jiÏ o t˘den dﬁív.
Organizace se ujala obãanská nadace „My jsme Kreischa!“ Startovalo se v sobotu 24. srpna venkovsk˘m trhem a setkáním oldtimerÛ na starém rytíﬁském statku a pokraãovalo se kaÏdodenním doprovodn˘m programem aÏ do pátku, kdy byl zahájen tradiãní jarmark s ochutnávkou piva, naráÏením sudÛ a pestrou zábavou.
Konal se tak napﬁíklad v pondûlí vete‰nick˘ trh ve spolkovém
domû, v úter˘ se promítal film „Sedm pih“, ve stﬁedu se podávala
káva pro seniory nebo se poﬁádala Ïivá diskuse o budoucnosti
obce. Ve ãtvrtek bylo tﬁeba putování Kreischou s prÛvodcem
a mnoho dal‰ího.
Samotn˘m vyvrcholením akce byl první obãansk˘ brunch - snídanû v zámeckém parku (v nedûli, 25. srpna), vysvûtluje Carsten
Blume, pﬁedseda pﬁedstavenstva nadace. „KaÏd˘, kdo se chtûl zúãastnit, pﬁinesl nûjak˘ pamlsek. Od domácí marmelády, pﬁes chléb,
kávu a koláã, aÏ k salátÛm a nápojÛm. V‰e je dovoleno“. Obãansk˘
brunch má, jak si Carsten Blume pﬁeje, sbliÏovat lidi. „V útulné atmosféﬁe se má diskutovat, setkávat se se star˘mi znám˘mi nebo
navazovat nové kontakty“ ﬁíká dále Carsten Blume. „A protoÏe se
první snídanû se vydaﬁila, vûﬁím Ïe se v budoucnu stane pevnou
souãástí jarmarku“.
Zpût do historie: PÛvodnû jarmark v Ïádném pﬁípadû neslouÏil
k veselení nebo zábavû. Naopak. Venkovskému obyvatelstvu byl
ãasto jedinou pﬁíleÏitostí, jak získat pﬁedmûty pro osobní potﬁebu
nebo domácnost. Z v˘nosu skliznû kupovali lidé hrnce, ko‰íkáﬁské
zboÏí, obleãení nebo náﬁadí, prostû v‰e, co pro své ãasto skromné
Ïivotní podmínky potﬁebovali.
A ne kaÏdá obec smûla tehdy jarmark poﬁádat. Toto bylo v˘sadním právem mûst. Jak se tedy pﬁihodilo, Ïe bylo v porovnání s nimi

malé Kreische pﬁiﬁknuto trÏní právo? Kurfiﬁtka Maria Antonie tehdy
vlastnila rytíﬁské statky v Horní a Dolní Kreische. Ona propÛjãila obci
trÏní právo poté, kdy kurfiﬁt August III. dne 1. záﬁí 1769 Kreischu
s cel˘m sv˘m dvorním doprovodem nav‰tívil. Na jeho poãest se
tehdy konala selská slavnost a na místû mezi rytíﬁsk˘m statkem
a farou se uskuteãnil dobytãí a stánkov˘ trh a byl uspoﬁádán slavnostní prÛvod. Kreischa se od té doby mohla naz˘vat mûstysem.
Pﬁes 200 let se kaÏdoroãnû o první víkend v záﬁí konal jarmark.
V úter˘ veãer pravidelná ochutnávka piv - jako jeho neoficiální zahájení. Samotn˘m zaãátkem bylo zvonûní zvonÛ, vÏdy ve stﬁedu
v 11 hodin.
Zatímco pÛvodnû mûl jarmark hlavnû hospodáﬁsk˘ v˘znam, promûnil se bûhem ãasu na lidovou a rodinnou slavnost. Pﬁeru‰en byl
pouze bûhem I. a II. svûtové války. I v „dobû NDR“ byl jarmark vrcholem spoleãenského Ïivota v obci. Nadace pod vedením pana
Carstena Blumeho usiluje, aby tomu tak bylo i nadále...
(Pokraãování na následující stranû)
HÁJSK¯ KOHOUT
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Velmi si váÏím pozvání k úãasti na této tradiãní akci, které jsem od
partnerské obce Kreischa prostﬁednictvím ﬁeditele nadace „Wir sind
Kreischa“ (My jsme Kreischa) pana Carsten Blume obdrÏela. Z celé
nabídky akcí poﬁádan˘ch v rámci t˘dne oslav mne zaujal fotbalov˘
turnaj muÏstev „star˘ch pánÛ“ a brunch - snídanû v zámeckém
parku.
Oslovila jsem ãlenky kulturní komise, nakoupily a pﬁipravily jsme
nûjaké dobroty a vyrazily „snídat do pﬁírody“. V zámeckém parku
pod mohutn˘mi stromy byly pﬁipraveny pivní sety, které se postupnû zaãaly plnit. Nûkteré si pronajali místní obchodníci a majitelé firmiãek, nûkteré místní spolky a nemalou ãást také zástupci rodin starousedlíkÛ a patriotÛ a v‰ech, kteﬁí Ïijí v Kreische rádi, aby rozloÏili
dobroty, které pro tuto pﬁíleÏitost napekli a pﬁipravili. Atmosféru letního dopoledne doplnila nûmecká „blasmusik“ a vystoupení místní
hudební skupiny, ale také kﬁik pobíhajících skotaãících dûtí. Z nedaleké terasy pﬁilehlého domu pro seniory pﬁihlíÏeli staﬁeãkové. Parkem se krom toho pohybovali i dal‰í místní obãané s koly, koãárky
nebo pû‰ky, kteﬁí se tu a tam zastavili a k sousedskému povídání
pﬁipojili.
Na‰e malá ãeská skupinka zabrala hned sety dva, abychom rozmístili v‰e, co jsme s sebou pﬁivezli. Z poãátku panoval ostych, kreischané nás z povzdálí okukovali, a tak nezbylo nic jiného neÏ
s tácem obloÏen˘m chlebíãky mezi stoly vyrazit. Jakmile jsem se
k nûkteré skupince pﬁiblíÏila, chlebíãky s pochvaln˘m pﬁikyvováním

PODZIM

Posledních pár tepl˘ch dní máme za sebou a nyní z koupali‰È,
kempÛ, zahrádek a teras ‰up domÛ k topení a k zapálen˘m krbÛm.

Ale ani podzim neznamená, Ïe prosedíme celé dny u televize.
Kromû uklízení zahrádek pﬁed zimou nás ãeká je‰tû spousta zábavy a zase trochu jiného hodování neÏ nám nabízí letní grilování.
Mezi první podzimní radovánky v âechách, a zvlá‰tû na Moravû
patﬁí vinobraní, které podle tradice mohlo zaãít po 28.záﬁí tedy po
svatém Václavovi, jeÏ je patronem v‰ech vinaﬁÛ.
Mládí lidé mezi sebou volili krále a královnu a ti, ozdobeni korunou ze slámy, chodívali po staveních, kde jim lidé nabízeli koláãe,
vejce ãi uzené maso.
Okolí Háje sice není vinaﬁskou oblastí, ale i v na‰em okolí je
spousty míst, kde tuto krásnou podzimní tradici proÏít. Za mû mi dovolte vám nabídnout náv‰tûvu Vinobraní v Kadani, které se koná
29.záﬁí 2019 od 10:00 v nádherném franti‰kánském klá‰teru
z druhé poloviny 15. století. Kolem klá‰tera se rozkládá krásná zahrada s bylinkov˘mi záhony, velk˘mi travnat˘mi plochami a vinicí,
která byla roku 1998 obnovena, aby tak navázala na proslulost kadaÀského vína z dob Karla IV. K dostání zde budou burãák, vinn˘
mo‰t i kadaÀské víno. Kromû v˘stavy vûnované vinaﬁství na KadaÀsku ãi slavnostního otevírání „Hory“ uvidíte také ukázkové zpracování vinné révy.
Dal‰í krásnou podzimní aktivitou je pou‰tûní drakÛ. Uvádí se, Ïe
draci pocházejí z âíny. Podle legend byly draci spojením mezi
lidmi a bohy, nûkde mûli zastra‰it nepﬁítele a nûkde prostû jen
4 / 2019
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„Aaaa, ãeské chlebíãky“ (samozﬁejmû v nûmecké hant˘rce) rychle
mizely. Zprvu nejvût‰í rozpaky a zvûdavost budilo ãerstvû vy‰kvaﬁené sádlo, ‰kvarky, cibulka a ãesk˘ chléb. KaÏd˘ pﬁihlíÏel, kroutil hlavou a ost˘chal se ochutnat, aby mûl vzápûtí „boule za u‰ima“ a doporuãil ochutnání dal‰ímu. Myslím, Ïe se celá akce náramnû vydaﬁila a Ïe se v‰ichni dobﬁe bavili a taky dobﬁe najedli. I my jsme samozﬁejmû okusily nûco z nabízen˘ch dobrÛtek, tedy zejména buchty
a koláãe. Doufám, Ïe i z této náv‰tûvy se stane tradice a Ïe pﬁí‰tû
budeme pozváni znovu.
V˘let na‰eho fotbalového t˘mu se nakonec neuskuteãnil, zaãala
totiÏ na‰e „místní liga“...
Irena Pipi‰ková

odehnat ptáky z r˘Ïov˘ch polí. V âechách se draci pou‰tí zhruba pût set let.
Pojìme si ale ﬁíct, Ïe to vÛbec není tak zábavná aktivita, jak to na
první pohled vypadá. MÛÏeme si tu teì vyjmenovat hned nûkolik úskalí, navzdory kter˘m tato tradice pﬁekvapivû dodnes vydrÏela.
První zádrhel, kde ho vÛbec vzít. Existují dva nesmiﬁitelné tábory.
Jedni propagují draky vlastní v˘roby, druzí se kloní ke koupi draka jiÏ
(Pokraãování na následující stranû)

hotového. A obchody jich nabízí nepﬁeberné mnoÏství od obyãejn˘ch plo‰n˘ch jedno‰ÀÛrov˘ch aÏ po trojrozmûrné nûkolika‰ÀÛrové
akrobatické draky. V˘robci uvádí, Ïe existuje cca 20 základních typÛ
drakÛ.
Pro stateãné podporovatele první skupiny pﬁikládáme v tomto vydání Kohouta návod na v˘robu draka. Jen bych ráda upozornila, Ïe
jeho v˘robu podnikáte na vlastní nebezpeãí, protoÏe vás jistû bude
stát spoustu nervÛ a ﬁezn˘ch ran.
Draka máme, nyní potﬁebujeme místo. Nejlep‰í je pou‰tût draka
na vût‰ím prostoru, kde nejsou velké nerovnosti. AÏ budete za drakem utíkat, jistû oceníte, kdyÏ nespadnete do nûjaké prohlubnû.
TaktéÏ by vybrané místo mûlo b˘t prosté vysok˘ch stromÛ a drátÛ
vysokého napûtí.
Dal‰í dÛleÏitou ingrediencí této zábavy je vítr. UÏ i ti staﬁí âíÀani
vûdûli, Ïe draky je lep‰í pou‰tût na jaﬁe, protoÏe jednak je hezãí poãasí a vítr fouká mnohem víc. K nám se pou‰tûní drakÛ dostalo
s koncem 19.století. Do té doby byl papír velmi drahou záleÏitostí.
KdyÏ ale vznikly první továrny na jeho v˘robu, tato zábava se rychle uchytila. Ov‰em na podzim. Na jaﬁe byla spousta práce a dûti
museli pomáhat na polích. V˘sledkem odkazu na‰ich pﬁedkÛ je, Ïe
aÈ na podzimních polích honíte vûtry, jak chcete, té potvoﬁe se nahoru stejnû nikdy nechce.
Ten správn˘ vítr se v duchu Murphyho zákonÛ zvedne ve chvíli,
kdy zmoÏení a rozbolavûlí z honûní vûtrÛ zasednete k ohni opéct si
nûjakého toho ‰pekáãka a to pﬁesnû ve smûru jak˘m sedíte.
V minulosti si mládeÏ taktéÏ za vesnicí rozdûlávala oheÀ, ale nikoliv k opekání vuﬁtÛ, ale k opékání brambor ve Ïhavém popelu. Ale
pozor, nesmûlo se u toho mluvit, aby se oheÀ nepolekal. Dûti se drÏeli za ruce, chodili okolo ohnû a zpívali. Ti odváÏnûj‰í pﬁes nûj skákali.
O Du‰iãkách zavzpomínáme na ty, kteﬁí uÏ mezi námi nejsou. PÛjdeme na hﬁbitov zapálit svíãky a poloÏit vûnce a kvûtiny. A aÏ si odbydeme na‰i evropskou ponurou Památku zesnul˘ch, zaãneme si
pﬁipravovat morbidní masky na americkou obdobu Du‰iãek Halloween, jeÏ se u nás v na‰ich konãinách pro svoji zábavnou stra‰idelnou formu zaãíná zabydlovat. My jsme v Háji Haloween pospojovali s lampionov˘m prÛvodem, kter˘ má zase svÛj pÛvod v âínû.
Pryã jsou doby, kdy lampionov˘ prÛvod byl jedním ze symbolÛ totality a na pﬁíkaz komunistick˘ch ideologÛ vyráÏely 7.listopadu do ulic
celé ‰koly a povinnû rozsvûcely lampióny na poãest Velké ﬁíjnové
socialistické revoluce, a tak pﬁichází lampiónové prÛvody zase do
módy. V jin˘ch mûstech tﬁeba jako ukonãení turistické sezóny ãi na
oslavu svatého Martina.
A na svatého Marina kouﬁívá se z komína, ﬁíká se. A to nejen
proto, Ïe by správnû mûl pﬁijet na bílém koni a pokr˘t krajinu snûhem, coÏ se jiÏ mnoho let nepﬁihodilo. Zﬁejmû Martin vymûnil konû
za hnûdáka v barvû bláta. Ale do zlatova upeãené husy, ty si ujít nenecháme. A zase je to jako s tím drakem. Disponuje-li domácnost
zdatnou hospodyÀkou, mÛÏeme se 11. listopadu py‰nit peãínkou
vlastní a vzhledem k velikosti zvíﬁete pozvat ‰irokou rodinu. Anebo
zajít do okolních restaurací, které se v posledních letech tomuto
svátku pﬁizpÛsobily a nabízí v tento den svatomartinské menu vãetnû mladého a kyselkavého svatomartinského vína.
A proã se vÛbec jí tolik oblíbená husa? Vysvûtlení najdeme hned
ve dvou legendách. Ta první praví, Ïe husy svatého Martina pﬁi kázání tolik ru‰ily, Ïe nyní pykají na svatomartinském pekáãi. Druhá legenda ﬁíká, Ïe se jinak zboÏn˘ biskup Martin na husy rozzlobil.
Zdráhal se totiÏ pﬁijmout biskupsk˘ úﬁad v Tours a schoval se pﬁed

Radniãní okénko
■ Hlá‰ení místního rozhlasu:
Provádíme nejen prostﬁednictvím reproduktorÛ, ale i prostﬁednictvím SMS (informace
vás zastihne i kdyÏ nejste „nadoslech“)
Pﬁipomínám, Ïe registrace do systému MOBILNÍ ROZHLAS je moÏná:
- Osobnû v podatelnû OÚ
- prostﬁednictvím webu obce: www.ouhaj.cz
- po staÏení mobilní aplikace (ke staÏení pro
iOS i Android)

vyslanci do husince. JenÏe ptáci ho kejháním prozradily a on musel
úﬁad pﬁijmout. Za to je odsoudil na pekáã.
Jen tak pro zajímavost - husy jsou v˘born˘mi hlídaãi, vÏdyÈ také
podle dal‰í legendy sv˘m kejháním zachránily ¤ím.
No a kromû tradic a podzimních svátkÛ vám zb˘vá je‰tû spousta
aktivit, které k podzimu neodmyslitelnû patﬁí. Tﬁeba houbaﬁení. Nejroz‰íﬁenûj‰í ãeská podzimní aktivita, takÏe kdyÏ uÏ se vám stane, Ïe
Ïádnou houbu nenajdete, urãitû v lese potkáte spoustu znám˘ch.
Sbûr ka‰tanÛ. Docela nuda, ale zase co byste od podzimu chtûli. Pﬁi
stavûní zvíﬁátek mÛÏete vzpomínat na léto a na v‰echny ty aktivity,
které jste dûlali, kdyÏ bylo je‰tû hezky. Procházka. Nemusíte cel˘
den sedût doma. I pﬁes nepﬁízeÀ poãasí mÛÏete vyrazit pû‰ky tﬁeba
na nákup. A kdyÏ bude fakt hnusnû, zpátky mÛÏete jet autobusem.
Stavûní bunkrÛ. Co na tom, Ïe vám je ‰edesát a jste po totální endoprotéze kyãelního kloubu, v létû si ho postavit nemÛÏete, protoÏe
si bunkry staví haranti, co mají prázdniny. Teì je koneãnû ﬁada na
vás. Letní aktivity. Vypalte podzimu rybník a provozujte letní aktivity.
MÛÏete se zajít vykoupat k rybníku, koneãnû tam budete sami. Teì
jste to jen vy a voda, která má jedenáct stupÀÛ. Romantické procházky v pﬁírodû. Pestrobarevné listí není vidût pﬁes mlhu, která se
rozpustí nejdﬁív v poledne, ale to se zaãne stmívat a v‰echna zábavná zvíﬁata buì usnula nebo uletûla.
Krásn˘ podzim :)
P.S.

Pozn.: v minulosti jste se zaregistrovali
a zprávy Vám nechodí? Vysvûtlíme proã.
Kontaktujte pracovnice OÚ.
■ Svoz „zeleného“ odpadu ze zahrad:
UpozorÀujeme, Ïe s okamÏitou platností nebudou pracovníky údrÏby odváÏeny pﬁeplnûné vaky, které nelze uzvednout a naloÏit
na auto, stejnû jako vaky s jin˘m obsahem.
■ Místní poplatky: (popelnice, popl. za
pejska)
lze hradit i bankovním pﬁevodem. Více informací na webu obce www.ouhaj.cz

■ Veﬁejné osvûtlení - poruchy
Oznamte prosím na: tel: 417 837 248
nebo e-mail: podatelna@ouhaj.cz
■ VyuÏití jednací/komunitní místnosti:
v pﬁízemí budovy OÚ - samostatn˘ vchod
za rohem
Prostor urãen˘ pro jednání zastupitelstva je
moÏno novû vyuÏít (po domluvû) pro besedy, pﬁedná‰ky, schÛzky apod.
V podzimních a zimních mûsících je vyuÏíván ke CVIâENÍ JÓGY - ÚT: 9 - 10,30 HOD
ST a âT: 18 - 19,30 hod.
HÁJSK¯ KOHOUT
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19. záﬁí se konal letos jiÏ 16. roãník festivalu tvoﬁivosti Hájsk˘
kohout v DSS Háj u Duchcova. Super den zahájil ﬁeditel DSS Ing.
Oldﬁich Mal˘. Pﬁivítal starostku obce Irenu Pipi‰kovou, zástupce nejvût‰ího sponzora AGC Teplice Ing. Jiﬁího Ma‰ka, pﬁedsedu V˘boru pro kulturu a památkovou péãi Zastupitelstva Ústeckého kraje Ing. Jaroslava Dubského a mû jako dlouholetého mecená‰e DSS. Magistra Jitka Kosejková podûkovala
v‰em sponzorÛm, bez kter˘ch by festival nebyl festivalem, pﬁedev‰ím AGC Teplice. Klienti z rÛzn˘ch sociálních zaﬁízení pﬁedvedli, co se za rok nauãili nového,
podûlili se s ostatními o své umûní. Tradiãnû nechybûla mezinárodní úãast z Nûmecka. Po klasickém ﬁízku k obûdu ãekala na úãastníky Olga Lounová a pak si v‰ichni uÏili spoleãné zpívání s Maxíky. Díky v‰em, kdo se na programu organizaãnû
podíleli, se Hájsk˘ kohout nadmíru vydaﬁil. Úãastníci si odváÏeli krásné dojmy a místní klienti se
jiÏ tû‰í na dal‰í spoleãenské akce, kter˘mi
bude rozsvûcení stromku a Vánoãní
besídka. Já jsem si odnesla do sbírky
krásné keramické v˘robky klientÛ a
dobr˘ pocit, Ïe jsem aspoÀ trochu
mohla ze zdaru akce pﬁispût.
Jitka Hanousková
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Exkurze do Chovné stanice selat v Háji u Duchcova
Na základû mnoÏících se stíÏností obyvatel Háje, tak jak je v poslední dobû vnímám alespoÀ v mém okolí, jsem se rozhodla v pokraãování rozhovorÛ s osobami ãi firmami, které jsou spojeny s na‰í
obcí, smûﬁovat nyní k místnímu „praseãáku“, domnûlému pÛvodci obãasného
zápachu. S panem jednatelem firmy Intergraz spol. s.r.o., provozující chovnou
stanici prasat v Háji u Duchcova, Ing.
PetrÏelkou jsem si dohodla schÛzku
a vyrazila na „prÛzkum“. V kanceláﬁi
firmy mû pﬁivítal pan inÏen˘r PetrÏelka
osobnû a ihned na mû udûlal dojem svou
vstﬁícností a ochotou mi cel˘ provoz
pﬁedstavit a ukázat. Hned v úvodu se mi
omluvil za malé zdrÏení v dÛsledku právû
probûhlé kontroly z âeské inspekce Ïivotního prostﬁedí. TudíÏ jsem se rovnou
zeptala:
■ Má dne‰ní kontrola z âIÎP nûco spoleãného se stíÏnostmi obyvatel ostatních
obcí kvÛli zápachu?
Jistû, je to jiÏ nûkolikátá kontrola aÏ na
drobnosti probûhla vÏdy naprosto v poﬁádku.
My máme vlastnû stejn˘ praseãák na Litomûﬁicku, akorát jsme ho pﬁestavûli na
v˘krm. Tam máme kapacitu také velkou, je
tam 13 tisíc prasat a Ïádné problémy tam
tedy nemáme a ta vzdálenost k obytn˘m
domÛm je tam myslím daleko men‰í. A tam
se ta kejda vyváÏí, tam je to trochu jin˘
systém neÏ tady a kdyÏ se s tím zaãne h˘bat
a je tﬁeba i ‰patné poãasí tak to samozﬁejmû
cítit je no, ale to k tomu podle mû patﬁí.
·koda je, Ïe spousty lidí poﬁád vzhlíÏí
k západu, ale kdyby se jeli podívat do Holandska, do Belgie, do Nûmecka, kde jsou
soustﬁedûny obrovské kapacity, tak je to
mnohonásobnû hor‰í. V âechách je ta koncentrace zvíﬁat uÏ stra‰nû malá.
■ Kam pﬁichází ty praseãí exkrementy,
které tento provoz vyprodukuje?
My vozíme to, co tady odseparujeme
z kejdy, tu tekutou ãást do Îelének a tu pevnou ãást k nám na pole do Havranû, kde se
pouÏívá jako hnÛj. To znamená, Ïe ta voda
jde normálnû na ãistiãku, ale ve‰kerá organická ãást jde do zemûdûlské pÛdy.
■ Od kterého roku byl vlastnû tady v Háji
pÛvodní praseãák?
Ty praseãáky (Háj, Záhorãí) se postavili
ve stejnou dobu, to byl rok 1974 aÏ 1976.
Postavily se haly, jejichÏ Ïivotnost byla plánovaná na 25 let. No a my jsme to zbourali
v roce 2017, takÏe vidíte, Ïe ta Ïivotnost
byla pﬁekroãena v˘raznû a bylo to teda ve
stra‰livém stavu. KdyÏ jsme to koupili, tak
tady bylo asi 500 prasnic, ale pÛvodní kapacita byla asi 1200 prasnic.
■ Nyní je kapacita 2500 prasnic, ale v trochu jin˘ch podmínkách, neÏ tomu bylo
dﬁív, máte jiné technologie odvûtrávání,
odpad zpracováváte a odváÏíte, jak si
tedy vysvûtlujete, Ïe najednou to lidem
smrdí?
To víte, to uÏ ti lidé zapomnûli, Ïe tady
bylo u silnice hnoji‰tû. KdyÏ jsme to koupili,

tak za námi starosta pﬁi‰el, abychom s tím
nûco udûlali a my jsme to za dva dny odklidili. Já myslím, Ïe ti starousedlíci jsou na to
zvyklí, spí‰ to vadí lidem, co se sem pﬁistûhovali.
My se skuteãnû snaÏíme v‰ude, kde
jsme, s Obecními úﬁady jednat, snaÏíme se
tu jako ty „náplavy“ zabydlet, dávat sponzorské dary a tak dále. Nyní máme domluvenou besedu s paní starostkou a s obyvateli
Háje na úﬁadû.
U toho zápachu je jeden problém a to ten,
Ïe se nedá mûﬁit. Vychází se z jak˘chsi propoãtÛ, které samozﬁejmû dûláme, co se kde
hlásí, tak hlásíme, vedeme ve‰kerou evidenci, která je potﬁeba.
My samozﬁejmû uÏ pouÏíváme biotechnologické pﬁípravky, které bychom pouÏívat
mûli, ale na základû jednání s paní starostkou o stíÏnostech na zápach, jsme teì objednali dal‰í, kter˘ by mûl sniÏovat ten zápach je‰tû o dal‰ích 31%. Stojí nás to samozﬁejmû peníze a ten pﬁípravek Ïádn˘ vliv
tﬁeba na pﬁírÛstek nemá. Je to na‰e upﬁímná snaha zápach ﬁe‰it.
■ Vepﬁové ﬁízky ale máme rádi, Ïe?
(smích) Já se celé té situaci tro‰ku divím.
Ti lidé, kteﬁí brání tûmto provozÛm dûlají velkou chybu, protoÏe pak se nikdo do nové
v˘stavby tûchto zaﬁízení v âechách nehrne
a dopadá to tak, Ïe se musí více jak 50 %
vepﬁového masa dováÏet a mnohdy z míst,
kde ta hygiena není na takové úrovni. KdyÏ
si vezmete tûch problémÛ tﬁeba s polsk˘m
masem. TakÏe já to vidím tak, Ïe místo aby

si nás tady lidé povaÏovali, Ïe je chceme
krmit kvalitním masem, tak je‰tû jsou proti
nám. A speciálnû v na‰í v˘robû jsme vsadili
na takov˘ trend, kter˘ u nás v âesku je‰tû
moc nefunguje. My se snaÏíme vyrábût
levnû, a pﬁitom kvalitnû bez nûjak˘ch antibiotik a témûﬁ bez léãení a kdyÏ uÏ léãíme, tak
se snaÏíme, aby se to nedostalo do potravinového ﬁetûzce. To znamená, Ïe jsme za
velké peníze dovezli chovn˘ materiál, kter˘
je naprosto zdrav˘, a to zdraví se tu v tom
provozu v pﬁísn˘ch hygienick˘ch podmínkách snaÏíme udrÏet. ¤íká se tomu ãernobíl˘ provoz.
■ ¤eknete mi nûco málo k tûm stavbám
a technologiím chovu, které pouÏíváte?
V rámci Evropy je to jeden z nejmodernûj‰ích provozÛ s nejvût‰í snahou „Wellfare“
pro zvíﬁata. Na‰e firma se rozhodla jít takovou jinou cestou. My, kdybychom to tu postavili podle souãasn˘ch norem, tak bychom
u‰etﬁili tﬁetinu nákladÛ, ale my jsme se rozhodli jít dál. Zvíﬁata tady mají opravdu mimoﬁádn˘ komfort. Samozﬁejmû poﬁád je to
velkochov, poﬁád je to urãit˘m zpÛsobem
znásilÀování pﬁírody, ale to bohuÏel lidstvo
dûlá nûkolik tisíciletí. Ale u nás mají ta zvíﬁata skuteãnû hodnû dobré podmínky. KdyÏ
vám ﬁeknu pro pﬁíklad, normálnû má prasnice kotec o velikosti 2,2metru ãtvereãního,
u nás má 6,6 metrÛ ãtvereãních.
No a kdyÏ uÏ ten provoz tady máme takov˘ moderní, tak jsme je‰tû chtûli, abychom
pro nû mûli krmení, abychom vûdûli, ãím krmíme. ProtoÏe dneska je v potravináﬁství
v západních zemích poÏadavek, aby ti lidé
vûdûli, co jedí. A my chceme, v tom bych
ﬁekl, Ïe jsme trochu prÛkopníky, nabídnout
tûm finálním spotﬁebitelÛm uzavﬁen˘ ﬁetûzec. Abych to shrnul. Máme svoje pole, kde
jsme zaseli to a to obilí, o‰etﬁovali jsme ho
tím a tím, sklidili jsme ho tehdy a uskladnili
jsme ho tam, pak jsme ho na‰rotovali, prase
ho seÏralo a nedostalo antibiotika a tady ho
máte. Trochu problém je, Ïe na západû je
spotﬁebitel ochoten si za takové maso trochu pﬁiplatit, to u nás zatím není, i kdyÏ myslím si, Ïe lidé v âechách uÏ pomalu zaãínají
koukat na to, co jedí.
My si tedy ve‰keré krmení vyrábíme sami,
z vût‰í ãásti pouÏíváme na‰e zdroje, obilí,
(Pokraãování na následující stranû)
HÁJSK¯ KOHOUT

●

7 / 2019

ﬁepku a tak dále, sóju tedy samozﬁejmû dováÏíme. My pouÏíváme tekuté krmení, jako
tomu bylo dﬁív, kdyÏ na‰e babiãky nosily do
chlívku krmení v kyblíku do koryta. Dále
pouÏíváme odpady z mlékáren, pivovarské
kvasnice, brambory z prÛmyslové v˘roby
‰krobu atd. SnaÏíme se tedy pouÏívat zdroje nejdﬁíve svoje a pak tedy alespoÀ místní.
DováÏíme jen to, co se tady vyrobit neumí.
Tady se tedy obilí na‰rotuje, zváÏí, namíchá a vyrábí se to krmivo. Já o tom hroznû
rád vyprávím, protoÏe ta na‰e v˘roba krmiva je takové Ferrari mezi technologiemi.
■ Rozumím tomu dobﬁe, Ïe takovéto
maso mÛÏe nést nálepku „BIO“?
Tak úplnû BIO ne, protoÏe to bychom museli zase je‰tû pûstovat obilí bez pouÏití chemie a tomu se zatím nevyhneme, ale ﬁekl
bych, Ïe jsme schopni deklarovat, Ïe nabízíme kvalitní maso.
■ Integraz spol. s.r.o. je ãeská firma?
My jsme ãesko-holandská firma. Holanìani v této chvíli mají majoritní postavení, nicménû kontrolní balík poﬁád drÏíme my a managment je ãesk˘. Já jsem jedin˘ jednatel
spoleãnosti. Víceménû se ti na‰i holand‰tí
spoleãníci chovají jako finanãní investoﬁi. My
jsme je sem taky jako finanãní investory pﬁivedli. Jako firma jsme zaãínali v roce 1992
a nemûli jsme jedin˘ metr ãtvereãní pÛdy.
Mûli jsme pronajaté dva zemûdûlské závody, jedno byl teletník, kter˘ jsme pﬁestavûli
na drÛbeÏárnu a druh˘ byl praseãák v Zá-

horãí, ten máme dodnes. Ten jsme pﬁedûlali na v˘krmnu, no ale pak jsme si ﬁekli, Ïe
bychom taky chtûli vyrábût svoje selata.
TakÏe jsme se rozhlíÏeli a protoÏe víme, Ïe
ta averze vÛãi prasatÛm je v‰eobecná, tak
jsme hledali nûco, kde uÏ ta prasata jsou,
aby ti lidé na to uÏ byli zvyklí. No a koupili
jsme praseãák v Háji a zrekonstruovali ho.
Ta rekonstrukce spoãívala v kompletní demolici star˘ch budov a v˘stavbû tûchto supermoderních hal. TakÏe dneska máme ten
okruh prasat uzavﬁen˘. Tady v Háji narodíme a odchováme svoje selata do 25kilogramÛ a pak je odvezeme do Záhorãí, kde se,
jak se ﬁíká, finalizují do tûch 117 aÏ 120 kilogramÛ a pak jdou na jatka.
■ Jatka maté také svoje?
(smích) Vûdûl jsem, Ïe se mû zeptáte,
kaÏd˘ se mû na to ptá. Jatka svoje nemáme. Poﬁád jsme relativnû malá firma a jatka,
aby byla efektivní, tak na to ta na‰e v˘roba
nestaãí.
A já bych je ani nechtûl, protoÏe kde se
dûlá jídlo, tam se stra‰nû krade. (smích)
Po hodinovém rozhovoru v kanceláﬁi
u kávy, kter˘ bych vám nejradûji pﬁepsala cel˘, protoÏe alespoÀ pro mû byl nesmírnû zajímav˘ a v podání pro zemûdûlství zaníceného pana inÏen˘ra PetrÏelky
i vcelku zábavn˘, jsme se pﬁesunuli k exkurzi po chovné stanici selat.
Na chodbû za kanceláﬁemi jsme se roz-

Smrádek v Háji
Káry v Háji byly pﬁíjemn˘m zpestﬁením Ïivota v na‰í obci. Techno
v Háji, které nás nav‰tívilo bûhem léta, bylo nezvan˘m, ale na‰tûstí
pouze doãasn˘m náv‰tûvníkem. UÏ je pryã a snad se nikdy nevrátí.
Smrádek v Háji je, bohuÏel, dal‰ím nevítan˘m hostem, jenÏ se tu ale
snaÏí usadit. Pokud se jednoznaãnû a rozhodnû neohradíme, bude
tu s námi natrvalo. A nejen s námi. UÏ je tak vlezl˘, Ïe „nav‰tûvuje
a otravuje“ na‰e sousedy v Jeníkovû, Hrobu, KﬁiÏanovû, Oseku
a obãas „zavítá“ i do Duchcova. A nejenom tam! A to je pádn˘ dÛvod
s tím nûco udûlat.
Zdá se, Ïe smrad pochází z prostorÛ Produkãní stanice selat firmy
Integraz, spol. s r.o. pro ÎV Záhorãí a Dochovu selat Hajni‰tû spol.
Texal. Samo oznaãení napovídá, Ïe jsme se dostali do doby postzemûdûlské a místo statku (ãi, modernû ﬁeãeno, farmy) zde máme
v˘robní závod se v‰ím v‰udy. Na první podnût spoluobãanÛ, vstoupil na jaﬁe do kontaktu s firmou Integraz pan Sedlár (spol. Texal,
moÏná i proto, Ïe je dceﬁinou spoleãností firmy Integraz, dlouho unikala pozornosti). V˘sledkem tohoto jednání bylo to, Ïe do‰lo k uklizení nestoudného nepoﬁádku v okolí a uji‰tûní, Ïe selata dostávají ãi
budou dostávat stravu se speciálními enzymy, aby do‰lo k potlaãení vzniku ãi úniku pachov˘ch látek. Pokud jde o zápach, nic se nezmûnilo. Stále se vtírá do na‰ich domovÛ. Nepravidelnû a krátkodobû - je moÏné se s ním nesetkat, pokud vyrazíte do práce v ‰est
ráno a vrátíte se po ãtvrté. Ale to záleÏí i na tom, kde bydlíte. V Domaslavicích jsme obtûÏováni obvykle mezi sedmou a devátou hodinou ranní. Pﬁed osmou jsme jej potkali i v okolí hájské ‰kolky. Do
Dolního Háje ãi Jeníkova se pr˘ zatoulává o veãerech. Podnût na
âeskou inspekci Ïivotního prostﬁedí (âIÎP) zatím nepﬁinesl nic
uspokojivého. Jejich konstatování, Ïe „nebyl zaznamenán nadmûrn˘ zápach“, pouze potvrzuje, Ïe provoz opravdu zamoﬁuje okolí zápachem. Bûhem sousedského setkání v Domaslavicích jsme zjistili,
Ïe obtûÏuje drtivou vût‰inu spoluobãanÛ, kteﬁí se tohoto setkání zúãastnili (>50 lidí). S touto podporou jsme tak na âIÎP podali nov˘
podnût, aby se situací váÏnû zab˘vali a svá zlehãující tvrzení dolo8 / 2019
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dûlili kaÏd˘ do sv˘ch sprch, kde poté co
jsem se odlíãila, umyla vlasy a dÛkladnû
osprchovala, mi pﬁíjemná paní zamûstnankynû pﬁipravila hromádku ãist˘ch
vûcí (s citliv˘m ohledem na mÛj rostoucí
pupek :) ), od spodního prádla, pﬁes
montérky aÏ po holínky. Takto zu‰lechtûná jsem mohla vyrazit do provozu. Po
cestû mi mÛj prÛvodce popisoval unikátní technologick˘ systém odvûtrávání
a naopak vyhﬁívání hal s prasnicemi a selátky, technologie pﬁípravy tekutého krmiva a jeho distribuci z centrální pﬁípravny „Ïrádlovodem“ :-D aÏ ke zvíﬁatÛm,
systémy separace kejdy a chovu selat od
inseminace prasnic aÏ po odvoz selat do
v˘krmu. Mezitím jsme se stále a stále
pﬁevlékali do dal‰ích a dal‰ích montérek
a holínek rÛzn˘ch barev do kaÏdého provozu. V‰ude bylo ãisto a uklizeno a kde
zrovna nebylo, protoÏe zvíﬁata kálí taknûjak nesystematicky, se prohánûl pracovník s wapkou. Selátka v porodnici hodovala na maminãinû mléce v naprosté ãistotû, Ïe úplnû lákalo, coÏ mi pan inÏen˘r
i jejich maminka dovolili, se s nimi pomazlit. Mezi halami je vidût, Ïe se je‰tû
pracuje na zkulturÀování prostﬁedí, ale
i tam bylo ãisto a nikde nic nezapáchalo.
Ráda bych i touto cestou panu inÏen˘ru PetrÏelkovi podûkovala Ïe mi vûnoval
bezmála ãtyﬁi hodiny svého ãasu a umoÏnil mi tak hezk˘ záÏitek.
P.S.

Ïili „tvrd˘mi daty“. Tedy, v˘sledky proveden˘ch mûﬁení spolu s informacemi, jak mûﬁení probíhala a pﬁedev‰ím kdy, protoÏe náv‰tûvu je
moÏné „naãasovat“ (aÈ uÏ úmyslnû ãi nevûdomky) tak, aby to opravdu nesmrdûlo. Vzhledem k tomu, Ïe jsme dlouhodobû obklopeni zemûdûlsk˘mi provozy a pastvinami, na nichÏ se stále pasou konû
a skot, pﬁedpokládáme ale, Ïe jsme schopni rozeznat zápach nad
rámec zápachu bûÏného ãeského venkova. Na odpovûì zatím ãekáme.
Na základû stíÏností obãanÛ vstoupila v mezidobí do kontaktu
s firmou i paní starostka. Pozvali ji na prohlídku provozu a, jak jsme
vyrozumûli z jejích slov, uvnitﬁ je v‰e ãisté a bez zápachu. Skoro se
nám chce ﬁíci: „samozﬁejmû, vÏdyÈ to smrdí jen v‰ude okolo“. Za pﬁínosné povaÏujeme v‰ak to, Ïe se jí podaﬁilo sjednat schÛzku se zástupcem firmy, a to na 23. 9. 2019, a Ïe celá situace byla opût projednávána na zasedání zastupitelstva, 2. 9. 2019, jiÏ s aktivní úãastí obãanÛ (i autorÛ tûchto ﬁádek). Jejich pﬁíspûvky ukázaly, Ïe problém nelze bagatelizovat a Ïe je stále nutné s ním nûco dûlat, i s vûdomím, Ïe nalezení ﬁe‰ení nebude nijak snadné. Cesta bude trnitá
i proto, Ïe „obtûÏování zápachem“ není legislativnû vymezeno. Urãitû se ale pÛjde lépe, zahraje-li do kroku poﬁádná kapela. Kdo by v ní
mûl hrát, je nasnadû - zástupci v‰ech dotãen˘ch obcí i obãanÛ. DokáÏou-li se sladit, budou-li vûdût, co hrát a kdo bude kapelníkem, uÏ
tak jasné není. Najít ty správné noty mÛÏeme ale pomoci v‰ichni;
vedle úãasti na pﬁedpokládané veﬁejné schÛzi se zástupcem firmy
23. 9. 2019, tﬁeba vyjádﬁením k petici, monitorováním zápachu
(kdy a v jaké intenzitû se u nás vyskytuje) na FB Smrádek v
Háji, zasláním informace o va‰em pozorování na email smradekvhaji@gmail.com ãi podáním podnûtu na âIZP. MÛÏe b˘t i hÛﬁ, jak
pﬁed pﬁíchodem podzimních plískanic naznaãil dé‰È v pondûlí 9. 9.
2019, kter˘ zápach „uvûznil“ v Domaslavicích na cel˘ den. A i proto,
Ïe je pro nás stále nezodpovûzenou otázkou, jestli jiÏ byla dosaÏena plánovaná celková kapacita obou provozÛ (15 234 ks z pÛvodní
kapacity 4 804 ks pﬁed zapoãetí modernizace, dle Závazného stanoviska k posouzení vlivÛ provedení zámûru na Ïivotní prostﬁedí
Krajské úﬁadu Ústeckého kraje ze dne 25. 10. 2016).
David Kubiãka, Iva Kubiãková
Jan Nikoluk, Jaroslava Nikoluk, Juraj Benãík

...a nám ve ‰kolce nastal nov˘ ‰kolní rok
Záﬁí
Tak a uÏ je zase záﬁí,
slunce je‰tû poﬁád záﬁí.
Na podzim to nevypadá
I kdyÏ obãas listí padá...
Pﬁivítali jsme 21 nov˘ch dûtí a kapacita ‰kolky je plnû obsazená.
Nejvût‰í pozornost si zaslouÏili na‰i nejmen‰í, ve tﬁídû Sluníãek,
kteﬁí nastoupili do nového, pro nû, cizího prostﬁedí, kde není ani maminka ani tatínek. Proto se první mûsíc zamûﬁujeme na postupnou
adaptaci novû pﬁíchozích dûtí, aby pﬁestup z rodiny do ‰kolky probûhl co nejlépe. Uãí se znát své jméno, jména kamarádÛ ve tﬁídû,
poznat svoji znaãku a svou tﬁídu. Ty star‰í dûti, které uÏ v‰echny
tyto vûci znají, se postupnû pﬁipravují na vstup do 1. tﬁídy.
První akce po prázdninách, na kterou se dûti pilnû pﬁipravují je
„Hájsk˘ kohout“.
Pﬁijede za námi divadlo ¤imbaba se svojí veselou pohádkou, na
které se v‰ichni moc tû‰íme.
Ale vraÈme se ãasem zpátky a zavzpomínejme na poslední mûsíc
‰kolního roku ãerven. V tomto mûsíci jsme podnikli celodenní v˘let,
nav‰tívili jsme knihovnu v Oseku, ale pﬁedev‰ím jsme se rozlouãili
s na‰imi pﬁed‰koláãky.
V‰echny dûti mají rády pohádku Ledové království s Annou,
Elsou a Olafem. Na zámku v Mní‰ku pod Brdy jsme se s tûmito postavami z pohádky setkali. Dûti byly z tohoto setkání nad‰ené
a spoleãnû s Elsou vypátrali ztraceného Olafa, plnûním rÛzn˘ch
úkolÛ. Pochutnali jsme si i na v˘borné zmrzlince.
S pﬁed‰koláky jsme stihli nav‰tívit knihovnu v Oseku. Prohlédli
jsme si celou budovu, poslechli ukázky z pohádkov˘ch kníÏek pro
dûti, také si zasoutûÏili ve znalostech oblíben˘ch kniÏních hrdinÛ.
TakÏe doufáme, Ïe mezi prvÀáãky bude hodnû nov˘ch ãtenáﬁÛ.
Den rozlouãení se ‰koláky nastal a do poslední chvíle to vypadalo, Ïe nám celé odpoledne probouﬁí a propr‰í, nakonec se poãasí
umoudﬁilo a my jsme se mohli se ‰koláky rozlouãit. Do 1. tﬁídy nám
odcházelo 19 dûtí. Po slavnostním pasování, pﬁípitku a slziãkách
dojetí, které se objevily nejen u dûtí, ale i u rodiãÛ, zaãala ta správná oslava a zábava spolu s Divadlem V Pytli. Bylo to moc krásné
a pﬁíjemné odpoledne. Dnes uÏ tito pﬁed‰koláci sedí ve ‰kolních lavicích a uãí se první písmenka abecedy. Pﬁejeme jim jen samé jedniãky a mnoho úspûchÛ.

Jsme zvûdaví, co nám pﬁinese leto‰ní ‰kolní rok, ale teì se v‰ichni tû‰íme na dal‰í podzimní akce jako bude sbírání ka‰tanÛ a ÏaludÛ pro
zvíﬁátka.
S pﬁáním hezkého babího léta a podzimu Kolektiv a dûti M· Háj
HÁJSK¯ KOHOUT
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Chceme-li pﬁeÏít, nezb˘vá neÏ spolupracovat
Ne jen my, ale cel˘ svût se ãím dál více
pot˘ká s vymíráním vãel. V médiích, tisku
a odborn˘ch ãláncích vûdcÛ se doãítáme,
jak katastrofick˘ dopad to má na pﬁírodní
rovnováhu a zemûdûlství. Na vãelách závisí produkce za 365 miliard dolarÛ zejména klíãov˘ch plodin jako je ﬁepka, bavlna, ovoce, zelenina atd. Zhruba 60 %
produkce ve‰ker˘ch potravin je závisl˘ch
na opylování hmyzem. âlovûk by se do-

mníval, Ïe zemûdûlec si je plnû vûdom takového stavu a bude se zuby nehty snaÏit
o podporu a spolupráci se vãelaﬁi, kteﬁí musí
vynaloÏit nemalého úsilí, ãasu, finanãních
prostﬁedkÛ a práce na udrÏení stavu sv˘ch
vãelstev. Vãely zaji‰Èují zemûdûlci produkci
a tak pomáhají udrÏovat jeho zemûdûlství
v chodu. âlovûk by se domníval, Ïe vãelaﬁe
bude doslova „na rukou nosit“ a v‰emoÏnû
s nimi spolupracovat a jejich práci podpo-

V˘znamné Ïivotní jubileum 75 let, oslaví v následujících dnech ãlenové
na‰eho spolku, Franti‰ek PrÛ‰a a Franti‰ek Kadeﬁábek. Spolu s nimi
bude slavit 75 let také Alois Mutl. Tito pánové psali v Háji historii kopané a podíleli se i na kulturním a spoleãenském dûní v na‰í obci.
V‰em gratulujeme a pﬁejeme do dal‰ích let, v‰eho dobrého.

T. J. Sokol Háj - Dva dny v Dûãínû
Po letní sezónû, kdy kaÏd˘ z nás chodil individuánû jsme se opût se‰li v hojném
poãtu. Na dva dny jsme se vydali do Dûãína. Dûãín jsme si zvolili, protoÏe ve
dnech od 13.9. - 15.9. probíhala akce Tyr‰Ûv Dûãín ke pﬁíleÏitosti v˘roãí narození zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyr‰e. Zúãastnili jsme se pochodu, kter˘ byl
dlouh˘ 18 km. V‰e zaãínalo registrací u sokolovny T. J. Sokol Maxiãky. Zde jsme dostali kontrolní list, se kter˘m jsme se prokazovali na stanovi‰tích.
Zaãátek pochodu byla Labská StráÀ pﬁes vyhlídku Belveder, RÛÏová a Stoliãná hora.
Z kaÏdé vyhlídky byl krásn˘ v˘hled na Labské pískovce, ﬁeku Labe a okolí Dûãína. V cíli jsme
obdrÏeli pamûtní list s medailí. Poté vypukly spoleãné oslavy sokolÛ a ostatních turistÛ.
Druh˘ den jsme se zúãastnili pietního aktu u památníku dr. Miroslava Tyr‰e.
Úãastníci: Trojková, Ulehlová, ·imková, Bobková, Moldavãuková, Kuãerová Kvûta, Kuãerová Eva, Kuãera, Moldavãuk a ·ulcek.
Trojková
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rovat. Ov‰em zdá se, Ïe realita je jiná.
A tak nezb˘vá nám neÏ se ptát, proã
4.9.2019 za slunného dne, kdy vãely
pilnû pracují a sedí na rozkvetlé vojtû‰ce
zemûdûlec nelení a poseká milou vojtû‰ku i se vãelstvem hlava nehlava? Proã
nepoãká na chladnûj‰í ãi podmraãen˘
den, kdy vãely nejsou tak aktivní? Je to
neznalost, krátkozrakost ãi jen obyãejná
lhostejnost?
A. C.

Léto u hasiãÛ je plné nároãn˘ch závodÛ
KaÏd˘ moÏná uÏ ví, Ïe nejru‰nûj‰í mûsíce u hasiãÛ jsou v kvûtnu
a ãervnu, kdy probíhá nejvíce závodÛ. Pﬁes letní mûsíce jsou tréninky mlad˘ch hasiãÛ zru‰eny a opûtovnû se rozjíÏdûjí od záﬁí. Naposledy jsme Vás informovali o na‰ich úspû‰ích právû v kvûtnu a první
polovinû ãervna. Ov‰em i v té druhé polovinû se nám celkem daﬁilo. Asi nejvût‰í úspûch jsme mûli na závodech v poÏárních útocích
v Srbicích. Zde bylo celkem 37 druÏstev mlad˘ch hasiãÛ. V kategorii mlad‰ích ÏákÛ bylo dohromady 18 druÏstev. Pomûrnû silná konkurence. Bylo jasné, Ïe kdo v této kategorii zvítûzí, právem patﬁí
mezi nejlep‰í druÏstva. A na‰im mlad‰ím svûﬁencÛm se to skuteãnû
podaﬁilo. Je skuteãnû nutné vyzdvihnout jejich úspûch. Nebylo to
snadné.
Nûkolik tréninkÛ v ãervnu jsme vûnovali pﬁípravû na mezinárodní
soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ Euroregion Kru‰nohoﬁí, které se pravidelnû
úãastníme. V této soutûÏi proti sobû soupeﬁí ãeské a nûmecké t˘my
od 6 do 18 let. Háj nebyl nejmlad‰í, ale patﬁili jsme rozhodnû k tûm
mlad‰ím druÏstvÛm. BohuÏel jsme zde nezvládli nûkolik rozhodujících disciplín, a tak jsme se umístili na posledních pﬁíãkách. Nicménû není dÛleÏité umût jen vyhrávat, ale nauãit se i prohrávat. Ná‰ neúspûch jsme vzali s nadhledem (i kdyÏ nás dost mrzel vzhledem
k vynaloÏenému ãasu) a urãitû nám neubral energii a sílu do dal‰ích
závodÛ.
V sobotu 29. ãervna probûhla rozluãka kolektivu mlad˘ch hasiãÛ
s letní sezónou. V minul˘ch letech jsme to mûli skromnûj‰í, ale letos
jsme to pojali ve vût‰ím stylu. A to s pﬁespáním u hasiãárny a s noãními závody. K této události jsme pﬁizvali i pﬁátelé z Oseka. Pokraãuje tak na‰e velmi dobrá spolupráce s okolními kolektivy mlad˘ch
hasiãÛ, nejen z Oseka. Uãíme dûti, Ïe i soupeﬁi v poÏárním sportu
mohou b˘t pﬁátelé. A to se nám daﬁí. Nicménû zpût k rozluãce. Pﬁed
samotn˘mi noãními závody jsme si je‰tû udûlali velkou vodní skluzavku, která mûla v parném dni znaãn˘ úspûch. Celkovû to byl poveden˘ veãer a noc. Snad se z toho stane i tradice. Ke konci prázdnin jsme je‰tû s na‰ím kolektivem mlad˘ch hasiãÛ z Háje absolvo-

vali letní soustﬁedûní 21. aÏ 25. srpna v Sobû‰íne na Sázavû. Spolu
s námi zde opût byly i kolektivy z Oseka a novû i z Modlan. Spoleãnû strávené dny byly velice pﬁíjemné.
KOLEKTIV MLAD¯CH HASIâÒ:
■ 15. ãervna Srbice - poÏární útok - kategorie mlad‰ích ÏákÛ 1.
místo Háj (celkem 18 druÏstev), kategorie star‰ích ÏákÛ 4. místo
(celkem 8 druÏstev).
■ 16. ãervna Teplice Mc Donald - specifická soutûÏ - kategorie
mlad‰ích ÏákÛ 5. místo Háj, kategorie star‰ích ÏákÛ 1. místo Háj.
■ 21. - 23. ãervna Hormersdorf - Mezinárodní soutûÏ mlad˘ch
hasiãÛ Euroregion Kru‰nohoﬁí - specifická soutûÏ - druÏstvo
z Háje 14. místo (celkem 15 druÏstev).
SDH Háj u Duchcova - Jakub ·imek
HÁJSK¯ KOHOUT
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T. J. Sokol Háj - TSV Kreischa 1:3
V pﬁátelském utkání, jsme 3.8.2019 zmûﬁili na‰e síly s Kreischou. Fotbalisté ze spﬁáteleného mûsta, k nám pﬁijeli na soustﬁedûní a v rámci
toho se odehraje vÏdy jeden zápas. Tentokrát byl soupeﬁ nad na‰e síly uÏ proto, Ïe zatím co my jsme mûli dva hráãe na stﬁídání, tak hosté
ze Saska poslali do druhé pÛle prakticky celou novou jedenáctku. Pro nás to bylo nûco nepochopitelného, protoÏe zatím co u nás je hráãÛ
nedostatek, tak za hranicemi s tím nemají problém. Pﬁesto se zápas dohrál v pohodovém tempu a v˘hra Kreischy byla zaslouÏená. Po zápase jsme zasedli ke spoleãnému obûdu v pivovaru cisterciánského opatství OSSEGG. Celá akce se vydaﬁila, za coÏ nám podûkoval i vedoucí fotbalového oddílu z Kreischy p. Tony Kiesling.
Je‰tû bychom chtûli touto cestou podûkovat paní Kristû Zeidlerové za to, Ïe si udûlala na nás ãas a asistovala nám pﬁi pﬁekladatelské
ãinnosti.
Václav Moldavãuk

T. J. Sokol Háj - fotbalov˘ oddíl
Dal‰í malou reorganizací, pro‰el ná‰ OLPE PLUS
okresní pﬁebor. Tﬁicet t˘mÛ, bylo rozdûleno do tﬁí skupin,
podle své polohy na mapû. My máme ve skupinû B - SK
Dubí, TJ Hrob, TJ Oldﬁichov B, 1FC Dubí, FK TJ Laho‰È, Baník Zabru‰any, Sokol Kladruby, Baník Ohníã
B a FK Hostomice.
Sami vidíte, Ïe se nemusí zajíÏdût nijak daleko, coÏ
oceÀují hlavnû fanou‰ci. I u nás do‰lo ke zmûnû, sobota sice zÛstává i nadále hracím dnem, ale ãas se posouvá na 10:30 hod. A právû v tomto ãase jsme 24. 8.,
hostili Zabru‰any. Sice jsme vedli brankami Malíka,
kter˘ se trefil dvakrát a Steigera 3:1, ale soupeﬁi se podaﬁilo srovnat a v následn˘ch penaltách, které skonãili
3:4 jsme pﬁi‰li i o dal‰í bod. Ná‰ t˘m prochází dlouhodobou hráãskou krizí a na hﬁe je to vidût. Byl tu i zájem
Oseck˘ch o Siﬁi‰tûho, ale neakceptovali na‰i poÏadovanou pﬁestupovou ãástku, která byla mimochodem stanovena pﬁestupním ﬁádem. BohuÏel, doba kdy se obchodovalo se zrcátky a korálky je pryã. K nám naopak pﬁi‰el na pﬁestup Dittrich a pamûtníci si jistû vzpomenou na
jmenovce, kter˘ v hájské kopané zanechal velkou stopu.
Tak doufáme, Ïe i Jakub pÛjde v jeho ‰lépûjích.
Máme v hledáãku i dal‰í borce, tak uvidíme, jak to dopadne.
Novû Vám pﬁiná‰íme pozvánky na zápasy, do Va‰eho
mobilního telefonu. Ve spolupráci s OU Háj u Duchcova,
pomocí Mobilního rozhlasu. Pokud nejste zaregistrování, na stránkách www.ouhaj.cz najdete formuláﬁ, kter˘
vyplníte a odevzdáte do podatelny, nebo si mÛÏete formuláﬁ vyplnit pﬁímo na úﬁadû.
12 / 2019
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T. J. Sokol Háj - nohejbalov˘ oddíl informuje...
Dne 15.6. probûhl v Háji na kurtû za Sokolovnou turnaj v nohejbale. Zúãastnili se v‰ichni ãlenové Hájského klubu a pozvání pﬁijaly i t˘my
z Duchcova a z KﬁiÏanova, celkem hrálo 8 tﬁíãlenn˘ch t˘mÛ. Po celou dobu turnaje na kurtû panovala pﬁátelská atmosféra ochucená pﬁíjemn˘m kouﬁem z grilu, na kterém se otáãelo cca 25kg sele (dar od firmy „farma Sedlár“) a nespoãet klobás které se v prÛbûhu turnaje podávaly jako obãerstvení, spoleãnû s pivkem nebo limonádou.Hlavní cenou byla láhev dobrého piti s putovním pohárem.Láhev se vypila spoleãn˘mi silami bûhem veãera, v prÛbûhu volné zábavy po vyhlá‰ení vítûze. Vítûzn˘ t˘m ve sloÏení - Marek J. Du‰an U. Honza J. ve finále porazil t˘m - Karel P., Pavel K. a Miloslav L. V‰em dûkujeme za úãast a tû‰íme se na dal‰í setkání.
Petr Bobek

Dne 7.9.2019 probûhl Memoriál Josefa Kubrychta v nohejbale.
Zúãastnilo se 11 t˘mÛ, vãetnû skvûl˘ch hráãÛ z Duchcova, Oseka,
Ústí, Plznû, Îatce a Teplic. V‰e probûhlo v nádherném rodinném
kruhu poﬁádajících chlapcÛ z Háje, kter˘m bych tímto chtûl podûkovat za úãast a podporu, na pﬁípravû turnaje. Cel˘ den se vydaﬁil
velmi dobﬁe a nejvût‰í radost mám a doufám, Ïe nemluvím jen za
sebe, Ïe PUTOVNÍ POHÁR, zÛstal doma. UÏ proto, Ïe konkurence
byla veliká, tak si tohoto vítûzství je‰tû více váÏíme. Dûkuji Sokolu
a v‰em za úãast a podporu. 1. místo obsadili borci ve sloÏení Karel Pokorn˘, Jiﬁí Kubrycht a Bohuslav Vesel˘. 2. místo Stanislav Korn, Ale‰ Procházka ml. a Jan Vnenãák. 3. místo obsadil Osek.
Karel Pokorn˘ a pﬁedseda nohejbalu Petr Bobek.
Na snímku vpravo: Vítûzn˘ t˘m, z leva Karel Pokorn˘, tﬁetí z leva
Jiﬁí Kubrycht a poslední Bohuslav Vesel˘. Druh˘ z leva Roman Kubrycht.

HÁJSK¯ KOHOUT
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Návod na svatomartinskou husu
1) Husu den pﬁed peãením ﬁádnû nasolte
a okmínujte zvenku i zevnitﬁ. Nechte pﬁes
noc v chladu odpoãívat.
Maso krásnû zkﬁehne a provoní se kmínem (pﬁidáte-li suché listy pelyÀku, podpoﬁí
se trávení tuãnûj‰ího husího masa). Pak uÏ
jen staãí strãit do útrob hru‰ky a jablka (pﬁípadnû ‰vestky i su‰ené). Pﬁidané ovoce
husu ochutí a udrÏí správnou vlhkost pﬁi peãení.
2) Z chladu rovnou do trouby husa nesmí.
Aby maso nezaÏilo teplotní ‰ok, nechte
husu dvû aÏ tﬁi hodiny pﬁed peãením ãekat
pﬁi pokojové teplotû.
3) Peãte ji zakrytou pomalu (klidnû aÏ 7
hodin) a pﬁi nízké teplotû (100 aÏ 130°C).
Bûhem peãení ji nûkolikrát otoãte, aby se
pekla z obou stran. Teprve na posledních
zhruba 20 minut nechte husu dopéct odkry-

tou, aby se na ní utvoﬁila lahodná, dozlatova
kﬁupavá kÛrãiãka.
4) Bûhem peãení prÛbûÏnû odebírejte vypeãené sádlo (má mnohoãetné následné
vyuÏití) a pﬁelévejte husu ãasto v˘pekem.
Maso se nesmí vysu‰it!
5) Podáváme s rÛzn˘mi druhy knedlíkÛ
a na rozliãné zpÛsoby upraven˘m zelím.
Dobrou chuÈ
P.S.

Návod
na stavbu draka
Materiál a náﬁadí na stavbu draka:
dvû dﬁevûné (smrkové) latû, nejlépe o profilu 5x5mm
pilku
nÛÏky
tuÏku
metr
obyãejn˘ klasick˘ balicí papír
slab‰í provázek
nejménû 40 m rybáﬁského vlasce
izolepu
lepidlo
barevné papíry na ma‰liãky
barvy nebo fixy
‰tûtec
1. krok
Smrkové laÈky si namûﬁte a naﬁeÏte nejlépe
na délku 750 a 600mm. Krat‰í laÈ pﬁekﬁiÏte
ve dvou tﬁetinách svislé a del‰í latû a kﬁíÏ
pevnû stáhnûte provázkem. Na konci latí
noÏem udûlejte záﬁezy, abyste po obvodu
konstrukce mohli natáhnout provázek.
2. krok
Konstrukci poloÏte na balicí papír a obkreslete ji tak, aby papír na v‰ech krajích o 3cm
pﬁesahoval. Podle nakreslen˘ch ãar pak
potah draka vystﬁihnûte. Rohy zastﬁihnûte
tak, aby pﬁi oh˘bání a lepení okraje papíru
okolo obvodového provázku konstrukce nepﬁekáÏely.
3. krok
Drak je nyní pﬁipraven k vymalování. Do této
práce mÛÏete zapojit i ty nejmen‰í dûti.
Pozor ale, aby papír fixou neprorazily. Drakovi je moÏné namalovat obliãej ãi ho vyzdobit smûsí v‰ech moÏn˘ch barev. Fantazii
se meze nekladou.
4. krok
Z barevn˘ch papírÛ vyrobte asi dva metry
dlouh˘ ocas. Papírové ma‰liãky (prouÏky
papíru ‰iroké 3-4cm a dlouhé asi 20cm) navazujte na provázek zhruba po 20cm. Ocas
pﬁipevnûn˘ na spodní okraj konstrukce slouÏí ke stabilitû draka za letu.
5. krok
Pro správné vyváÏení draka spojte jeho
horní a dolní roh provázkem. Na oba boãní
rohy umístûte papírové stﬁapce pro vyváÏení. Vodící rybáﬁsk˘ vlasec nebo pevn˘ provázek, namotan˘ nejlépe na silnûj‰ím klacku, pak posunujte nahoru a dolÛ a hledejte
správné vyváÏení draka.
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