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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

HÁJSKÉ SLAVNOSTI PO·ESTÉ,
TENTOKRÁT S TROCHOU EKOLOGIE
Oslavy na‰í obce jsou jiÏ tradiãnû spojeny
s oslavou Dne dûtí. Pﬁijdou si tak na své nejen
dûti, ale i jejich rodiãe a v‰ichni dospûlí. KdyÏ
k dobré náladû a veselí pﬁispûje i sluníãko,
není uÏ co ﬁe‰it.
Letos nám poãasí skuteãnû pﬁálo. Ostré sluneãní paprsky vystﬁídal veãer dé‰È a nechybûla
ani bouﬁka, která dovr‰ila pestrost slavnostního
dne. A Ïe program byl pestr˘, o tom nikdo nepochybuje. Dûti ocenily pﬁipravené atrakce, soutûÏe,
stánky s cukrovou vatou, se zmrzlinou a v‰emoÏn˘mi lákadly, které je‰tû víc znásobily jejich radost, Nechybûla ani sladká odmûna a oãekávaná
hasiãská pûna, která zavr‰ila jejich veselé dovádûní. Nejen dûti si uÏívaly slavnostního dne, ale
i dospûlí si pﬁi‰li na své. Na pódiu se stﬁídaly Ïivé

kapely, jejich hudba dotváﬁela v˘bornou atmosféru a pozornost upoutaly i prÛbûÏnû vyhla‰ované
soutûÏe. V‰echny zaujala napﬁíklad soutûÏ Zahoì
svÛj star˘ mobil a vyhraj nov˘ nebo zruãnost v ﬁezání polena a pﬁevoz partnera v koleãku. Vyhlá‰eny byly rovnûÏ fotografické soutûÏe o nejhezãí
hájsk˘ strom a nejkrásnûj‰í kvûtinovou zahrádku.
Pro vítûze byly vÏdy pﬁipraveny hodnotné ceny.
Zhlédnout jsme mohli i ekologickou pohádku, poslechnout si vystoupení paní Bubílkové nebo tﬁeba obdivovat poslu‰nost cviãen˘ch pejskÛ.
V‰e probíhalo v reÏii moderátora Petra Stolaﬁe. Leto‰ní Hájské slavnosti se vlastnû nesly v duchu ekologie,
coÏ dosvûdãují zvolené soutûÏe, námût pohádky, ale
pﬁedev‰ím mimoﬁádn˘ bod
programu - Strom Ïivota, kdy
na‰i star‰í obãané pﬁedstavovali koﬁeny stromu, mlad‰í
vûtve a ti nejmlad‰í lísteãky.
Vznikla tak modelace stromÛ, kterou mÛÏeme obdivovat na poﬁízené fotodokumentaci. Bûhem dne byl
z kusu dﬁeva odbornû vyﬁezán znak na‰í obce, tudíÏ
pﬁenádhern˘ kohout, kter˘
bude moÏno obdivovat na dûtském hﬁi‰ti.
KaÏd˘ náv‰tûvník Hájsk˘ch slavností si z bohatého programu mohl vybrat nûco, co upoutalo jeho pozornost, osvûÏit se u stánkÛ s obãerstvením, uhasit
ÏízeÀ nebo se posilnit a vybrat si z nabídky nûco
dobrého na zub. Nezb˘vá, neÏ podûkovat v‰em, kteﬁí
se zapojili do pﬁíprav a prÛbûhu slavností a tû‰it se
na dal‰í roãník.
Ilona Prá‰ilová, Kulturní a sportovní komise
(Pokraãování na následující stranû)

UCTIVÉ PODùKOVÁNÍ PAT¤Í SPONZORÒM
6. HÁJSK¯CH SLAVNOSTÍ:
Martin Bﬁeãka - Barvex, Have 2000 s.r.o., rodina Bubákova, p. Antonín Klimo,
p. Gothard Krause, Bataspol s.r.o., p. ·tefan Sedlár, p. Luká‰ Wachtel, pí Michaela Pe‰atová Sedlárová, pánové Stanislav a Radek Kornovi, Antonín Mejtsk˘ - Ma
Traiding s.r.o., p. Jiﬁí Fujan, Trend Cosmetics s.r.o. Teplice, p. Tomá‰ Hájek, WHD
s.r.o., Ing. Alfréd Prá‰il - STK Spoﬁice, p. MVDr. Juraj Benãík, p. Jaroslav Vlach,
Ceves s.r.o. Osek, p. Bohumil Vlach, Integraz spol. s r.o. Vrbice, p. Ladislav Karásek, p. Jan Urbanczyk, Josef Müller - Instalace ZT s.r.o. Osek.

SLOVO STAROSTY OBCE
VáÏení obãané Háje a Domaslavic,
stalo se jiÏ zvykem, Ïe Vás v této rubrice seznamuji s nejnovûj‰ím v˘vojem událostí v obci,
které se Vás bezprostﬁednû t˘kají nebo budou
t˘kat v nejbliÏ‰í dobû.
Investiãní akce plánované obcí Háj u Duchcova,
vãetnû tûch neplánovan˘ch, vyvolan˘ch rozhodnutím
âEZ Distribuce a.s., totiÏ pﬁeloÏit vedení NN na sloupech do kabelového vedení v zemi, si Ïádá nemalé
finanãní prostﬁedky. Pﬁed nûkolika lety, neÏ jsme zahájili rekonstrukci chodníkÛ a jejich úpravu na bezbariérové, jsem tuto instituci nav‰tívil a vznesl dotaz,
zda neplánují pﬁeloÏku NN do zemû, Ïe bych nerad
ãelil kopání v nov˘ch chodnících. Bylo mi sdûleno, Ïe
Háj není na pﬁeloÏku plánován... Co více dodat?
O rozhodnutí zastupitelstva obce získat prostﬁedky
z úvûru jsem Vás informoval v minulém ãísle Hájského kohouta.
Na ﬁádném 28. veﬁejném zasedání zastupitelstva
obce, které se konalo 11. kvûtna jako v˘jezdové
v Domaslavicích, bylo projednáno a schváleno kon-

krétní vyuÏití finanãních prostﬁedkÛ ve
v˘‰i 30 mil. Kã, které si hodlá obec pÛjãit
od nûkterého z osloven˘ch finanãních
ústavÛ. Byly nastaveny a schváleny následující priority:
1. Rekonstrukce sokolovny
2. Dobudování kanalizaãního ﬁádu v ul.
Lesní stezka
3. Rekonstrukce svr‰kÛ místních komunikací: Ml˘nská, Vlãí, Lesní stezka - Domaslavice, Polní, Krátká, pﬁilehlé prostory sokolovny a plocha mezi sokolovnou a poÏární zbrojnicí.
V pﬁípadû rekonstrukce sokolovny je poÏádáno
o dotace z evropsk˘ch dotaãních prostﬁedkÛ a ãekáme na schválení na‰ich Ïádostí.
K realizaci kanalizace Lesní stezka bylo zadáno
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
Schválenou rekonstrukci komunikací je potﬁeba
odloÏit do doby ukonãení v˘kopov˘ch prací pro nové

vedení NN a následnû vybudování nového veﬁejného
osvûtlení - to je právû ta investiãní akce obcí neplánovaná, kterou jsme nuceni provést na základû ru‰ení betonov˘ch sloupÛ NN, kde máme
doposud svûtla veﬁejného
osvûtlení umístûny. Dal‰í v˘kopové práce pak budou spojeny s v˘stavbou kanalizace Lesní stezka.
Souãástí rozpoãtu pro leto‰ní rok jsou pak investice do pﬁechodÛ pro chodce v ulici Duchcovská a Kubátova, kde ale také ãekáme na vyhlá‰ení avizovaného dotaãního titulu, kam chceme podat na‰í Ïádost, abychom ulehãili rozpoãtu obce.
Ze v‰eho, co bylo uvedeno, pak vypl˘vá, Ïe nás
v obci ãeká nelehk˘ úkol v koordinaci investiãních
akcí: „totálnû rozkopaná vesnice“. V dÛsledku toho
prosím v‰echny dotãené o trpûlivost a shovívavost.
Na‰í odmûnou by pak opût mûla b˘ti hezãí vesnice
s kvalitnûj‰ím prostﬁedím pro Ïivot a bydlení.
Karel Dra‰ner,
starosta obce

NOVÍ HÁJ·TÍ OBâÁNCI
Jako kaÏd˘ rok byli i ten leto‰ní slavnostnû pﬁivítáni
nejmlad‰í obãánci na‰í obce. Pﬁivítání probûhlo ve
velmi pﬁátelské atmosféﬁe ve stﬁedu 10. kvûtna 2017
v zasedací místnosti obecního úﬁadu. Po krásném vystoupení dûtí z místní mateﬁské ‰koly, které si pﬁichystaly se svou paní uãitelkou paní Hanou Vernerovou,
pﬁivítal místostarosta obce pan Václav KﬁíÏ spoleãnû
s ﬁeditelkou M· paní Jaroslavou Shäferovou celkem
pût dûtí, z toho jednu dívku a ãtyﬁi chlapce. Pﬁivítáni
byli tito noví obãánci: Ella Kuthanová, Filip Bajgl, David
Merta, Ondﬁej Tittel a ·tûpán Jandovsk˘.
V‰em zúãastnûn˘m moc dûkujeme a na‰ím nejmlad‰ím obãánkÛm pﬁejeme do Ïivota v‰e nejlep‰í!

Blahopﬁání
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Dne 7. 7. slaví paní KRISTA ZEIDLEROVÁ své Ïivotní jubileum.
Hodnû zdraví a pohody jí do dal‰ích let pﬁejí rodina a pﬁátelé.

ÚVODNÍK

S úsmûvem jde v‰echno lépe
Zdravím Vás, váÏení pﬁátelé, zaãíná léto a s ním
- alespoÀ jak doufám - i dobrá nálada i u tûch, kteﬁí
se po vût‰inu roku tváﬁí jako kakabus. Moc takov˘ch lidí na‰tûstí neznám, ale s tûma, co znám
a jsou takoví, je pûkná otrava. Ráno vstanou
a hned je v‰echno ‰patnû. Je moc zima nebo moc
teplo, kaÏdé jídlo má nûjakou chybu, kaÏdá práce je
blbá, na nikom nenechají nit suchou a plní jedu uléhají veãer ke spánku. Nejhor‰í na v‰em je, Ïe takov˘ záporák dokáÏe nainfikovat kdekoho okolo sebe
a kazit permanentnû náladu i ostatním. Tak pﬁed
nûk˘m takov˘m utéct, vygumovat ho, zazdít na samotku, utopit v bazénu dobré nálady.
Pﬁitom jsme na tom svûtû tak krátce, tak si uÏijme
kaÏd˘ den. âlovûk by mûl b˘t rád uÏ proto, Ïe se
probudí - aÏ jednou ne, tak uÏ bude plout v jiné dimenzi. A pak si prÛbûÏnû cel˘ den zkusme uvûdomovat v‰echny klady. Máme rodinu? Nebo alespoÀ
pﬁátele? AspoÀ jednu spﬁíznûnou du‰i? Fajn, jsou
lidi, kteﬁí jsou na svûtû úplnû sami. Jsme alespoÀ
jakÏ takÏ zdraví? Jestli ano, co víc si pﬁát, jestli ne,
poﬁád musíme doufat, Ïe bude líp a poﬁád musíme
zkou‰et pro to nûco udûlat. A vûﬁit, Ïe bude zas

dobﬁe. Máme kde bydlet? Super, pod mostem je sice
místa dost, ale asi to není moc pohodlné, jsme na
tom líp. Máme si jít za co koupit ke snídani rohlík? Îe
i máslíãko a rajãátko? A bude v poledne do zlatova
vypeãené kuﬁátko? JéÏi‰i, lidi, tak proã se mraãit?
Jsou na svûtû miliony lidí, kteﬁí hladoví a tﬁeba i voda
je pro nû vzácností.
Je‰tû poﬁád se mraãí‰, ãlovûãe? Tak dobﬁe - jsou
u nás uragány? Zemûtﬁesení? Tsunami? Blbne nám
za humny sopka? 50stupÀové mrazy nebo naopak
vedra? Ne, ne, ne. Ale hlavnû - je tu vcelku i poli-

tická pohoda - máme sice tro‰ku pra‰tûné politiky,
ale je s nimi spí‰ sranda, ne Ïe by hrozila obãanská
válka. A doufám ani ta náboÏenská, Ïe nejsme zajímav˘m územím pro krvelaãné tlupy a zabijáky. Tak
kurÀa - buìme za tohle v‰echno rádi a zahoìme splíny do ko‰e!
Ráno vstaÀ, ãlovíãku rozumn˘, Homo sapiens sapiens, protáhni se, usmûj se na sebe do zrcadla, mûj
se rád a dûlej si drobné radosti. UÏívej kaÏdou hodinku Ïivota. Ka‰li na prÛdi a pitomce. Vymysli
NùCO, na co se mÛÏe‰ tû‰it, byÈ by to byla nûjaká
tﬁeba i obyãejná maliãkost. A zkus udûlat obãas i nûjakou tu blbinu, ostatním pro zasmání, hlavnû sobû
pro zasmání.
A je‰tû slovy klasikÛ:
„Neﬁe‰ neﬁe‰itelné.“
„Netrap se minulostí, uÏ ji nezmûní‰.“
„Pokud nejde o Ïivot, jde o...“
AÈ máte krásné léto plné zdraví a pohody a úsmûvÛ a záÏitkÛ, to vám fakt od srdce v‰em pﬁeje Anna
Streicherová
(Pro inspiraci: já se napﬁíklad cel˘ t˘den tû‰ím, jak
si v sobotu ráno, protoÏe nemusím jít do práce, namaÏu chleba s nûãím a posypu si ho cibulí! Blbost
Ïe? Ale mÀamoooozní...)
(Zdroj foto: http://krasna.nova.cz/)

V Háji ãteme rádi
Hájská obecní knihovna získala nové prostory naproti radnici. Novû mÛÏou náv‰tûvníci posedût v pﬁíjemné klidové zónû nad ‰álkem kávy, cappuccina nebo
latte macchiata.
„Místo bylo vyuÏíváno rÛznû, ale teì pí‰eme novou historii spojenou s knihami. Vûﬁím, Ïe knihovnu nebudou nav‰tûvovat jenom ãtenáﬁi a ãtenáﬁky, ale i ostatní obyvatelé z rÛzn˘ch zájmov˘ch skupin pÛsobících v na‰í obci,“ ﬁekl knihovník
Karel Singer.
REKONSTRUKCI ZBRZDILA ZIMA
O pﬁestûhování knihovny rozhodla obec minul˘ rok, protoÏe pÛvodní prostory
musely ustoupit kanceláﬁi nov˘ch úﬁedníkÛ. Rekonstrukce probíhala pﬁes zimu a
trochu ji zbrzdilo zimní poãasí, které moc nenahrávalo stavebním pracím, a také
komplikace v podobû ‰patného technického stavu budovy.
„Pﬁes stﬁechu pﬁístavku nûkolik let tekla voda pﬁímo do zdí, coÏ byla pﬁíãina
velké vlhkosti v místnostech. Nikdo nás na to bohuÏel nikdy neupozornil, takÏe se
to zjistilo aÏ pﬁi zaãátku samotné opravy. Vyvezeno bylo sedm kontejnerÛ bláta,
udûlala se nová podlaha a v‰e se muselo izolovat. Momentálnû se je‰tû pﬁipravuje venkovní posezení,“ sdûlil starosta obce Karel Dra‰ner.
NOVINKY NA REGÁLECH
O ãtenáﬁe nemá knihovna v Háji nouzi, i kdyÏ by náv‰tûvnost mohla b˘t vy‰‰í.
„Vût‰ina mal˘ch knihoven má otevﬁeno pouze jeden den v t˘dnu, ale to se nám
zdálo málo, a proto je novû otevﬁeno ve stﬁedu a také tradiãnû v sobotu. Díky v˘borné spolupráci s Regionální knihovou Teplice má hájská bibliotéka neustále pﬁísun nov˘ch titulÛ. Fungujeme v systému v˘mûnného souboru, kter˘ rotuje v rámci

celého regionu. Aktivní knihovník má lep‰í knihy a vût‰í v˘bûr pro své ãtenáﬁe,“
dodává Karel Singer.
Otevﬁení nov˘ch prostor 22. dubna 2017 se mimo jiné úãastnili i fotografka
Alena Bednáﬁová a sochaﬁ Vjaãeslav Anto‰, oba z Domaslavic. V knihovû byla
vystavena nûkterá jejich díla.
(Zdroj: Teplick˘ deník, upraveno)
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY A VE¤EJNÉHO INTERNETU:

ST¤EDA 16:00 - 18:00 hodin
SOBOTA 14:00 - 18:00 hodin
w w w. k n i h o v n a h a j . w e b k . c z
HÁJSK¯ KOHOUT
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Turistick˘ v˘‰lap s partnerskou obcí Kreischa
Nadpis ãlánku by letos mohl b˘t moÏná trochu jin˘. Místo turistického by
mohlo b˘t slovo motorizovan˘. Nicménû zmûnou nadpisu by se rozhodnû
nedalo ﬁíct, Ïe leto‰ní akce byla oproti minul˘m nûjak˘m zpÛsobem hor‰í ãi
nudnûj‰í. Právû naopak. Podle slov nûmeck˘ch pﬁátel se leto‰ní akcí ukázalo, jak jsme v Háji u Duchcova stále podle jejich slov „akãní“ a vÏdy je
nûãím pﬁekvapíme.
Turistiku tedy ná‰ v˘‰lap sice trochu postrádal, zato originálností pﬁekypoval.
Akce se uskuteãnila v sobotu 20. kvûtna a ná‰ cíl byla hora Doubravka v Teplicích. V‰e vypuklo v ranních hodinách v nové obecní knihovnû v Háji u Duchcova. Zde bylo pﬁipraveno bohaté poho‰tûní v podobû domácích vdolkÛ a vûneãkÛ,
které upekly p. Vûra ·ulceková a p. Milada Bobková. Chybût u toho nesmûla
ranní káva. Pﬁíjemné posezení na terase bylo pro nûmecké pﬁátele, ale i ãeské
úãastníky pﬁíjemn˘m startovním v˘stﬁelem. Poté, co se v‰ichni obãerstvili, se udûlala spoleãná fotka, na které nám i zapózoval i europoslanec Stanislav Polãák,
kter˘ se pﬁijel na na‰i akci podívat. Hned poté následoval pﬁesun pomocí autobusÛ do Teplic k zámecké zahradû. Zde zaãal ná‰ krat‰í v˘‰lap, kter˘ smûﬁoval
pﬁes zámeckou zahradu, centrum lázeÀsk˘ch Teplic aÏ do botanické zahrady.
V botanické zahradû jsme se nakrátko zastavili, jelikoÏ zde byla naplánovaná ko-

mentovaná prohlídka. Vidût jsme mohli venkovní rostliny i vzácnûj‰í exempláﬁe uvnitﬁ skleníkÛ.
Po prohlídce jsme se vydali smûrem k hoﬁe Doubravka, pod kterou ov‰em ãekalo men‰í pﬁekvapení. Horu jsme totiÏ nevy‰li pû‰ky, n˘brÏ nás tam vyvezla turistická ma‰inka Humboldt. V˘‰lap jsme si tedy uÏili z pohodlí sedaãek a plni sil
jsme dorazili na Doubravku. Zde na nás ãekal krásn˘ v˘hled na ‰iroké okolí. Aãkoliv vût‰ina lidí z ãeské strany v na‰em okolí Ïije po cel˘ svÛj Ïivot, tak mnozí
se sem dostali teprve aÏ s na‰ím v˘‰lapem. Zkrátka nepﬁi‰el ani ná‰ Ïaludek, jelikoÏ zde obûd zaji‰Èoval stánek z restaurace âern˘ Orel.
Pozdûji nám k posezení zahrála je‰tû kapela Dlouh˘ flám. Dlouh˘ byl i cel˘
den, a také velice rychle utíkal. Mûli jsme za sebou dal‰í úspû‰nou akci. Pomohlo i skvûlé poãasí, jelikoÏ nebylo ani pﬁíli‰ teplo, ani zima. Velkou zásluhu na poklidném prÛbûhu akce nicménû mûla i údrÏba obce Háj u Duchcova, která zaﬁizovala mnohé vûci. Z hory Doubravka jsme se uÏ museli dostat po vlastních. Pod
horou nás ãekalo rozlouãení a následn˘ odjezd do obcí Háj u Duchcova a Kreischa.
Jakub ·imek, Kulturní a sportovní komise

Pálení ãarodûjnic a stavûní máje
JiÏ tradiãnû se 30. dubna do Háje slétly ãarodûjnice. SDH Háj u Duchcova s finanãní podporou obce Háj
u Duchcova uspoﬁádal odpoledne plné zábavy a soutûÏí. Dûti i dospûlí plnili úkoly na ãarodûjnické stezce, po
které do‰li na hﬁi‰tû, kde na nû ãekala dal‰í zábava v podobû pohádky divadla Krabice, ãarodûjky Bludimíry.
Dále se zde stavûla Máje a opékaly buﬁty.
(Pokraãování na následující stranû)

Pálení ãarodûjnic v Háji u Duchcova si získává stále víc a víc pﬁíznivcÛ
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Jedna z mnoha soutûÏí na ãarodûjnické stezce

Stavûní Máje bylo letos trochu dramatické, jelikoÏ byla novû pokácena, ale
pﬁeci jen se to úspû‰nû podaﬁilo. Tuto akci nav‰tûvuje kaÏd˘m rokem více dûtí
a z toho máme velkou radost. Letos akci dokonce neãekanû nav‰tívila tûÏká vojenská technika, která se stala velkou atrakcí.

Divadelní pﬁedstavení pro dûti

Podûkování SDH Háj u Duchcova, ãarodûjnicím a dal‰ím pomocníkÛm

Dûkujeme v‰em náv‰tûvníkÛm, kter˘m se snad i tento roãník líbil. Omlouváme
se za pﬁípadné nedostatky, které za rok napravíme, ale pﬁeci jen, tuto akci poﬁádají dobrovolníci nikoliv profesionálové. Velké díky také v‰em ãlenÛm SDH Háj
u Duchcova a ãarodûjnicím, bez kter˘ch by tato akce nemohla probûhnout.
Petra Pavlíãková, Kulturní a sportovní komise

Putování po Svatojakubské cestû
aneb Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela
âlenka turistického oddílu Má≈a Aneta Pilná
uspoﬁádala 10. ãervna 2017 v Obecní knihovnû
Háj u Duchcova pro ostatní turisty besedu o své
poutní cestû do ·panûlska.
Svatojakubská poutní cesta patﬁí mezi nejstar‰í na
svûtû, neboÈ první poutníci se po ní vydávali jiÏ ve
stﬁedovûku. Cílem této pouti je ‰panûlské mûsto
Santiago de Compostela, jedno z nejv˘znamnûj‰ích
katolick˘ch poutních míst, kde se nacházejí ostatky
sv. Jakuba Star‰ího. Sv. Jakub byl jedním z apo‰tolÛ
JeÏí‰e Krista, kter˘ zemﬁel v roce 44 n. l. muãednickou smrtí a jehoÏ ostatky se v prÛbûhu dal‰ích staletí dostaly právû do Santiaga.
Cest, kter˘mi se lze do Santiaga dostat, je celá
ﬁada. Nejoblíbenûj‰í a nejfrekventovanûj‰í cestou je
Camino Frances. Dle vyprávûní poutníkÛ mezi nejkrásnûj‰í patﬁí Camino Primitivo, která vede po ·panûlsku. My jsme si vybrali Camino Portugués. Toto
rozhodnutí padlo ze dvou dÛvodÛ - nejedná se o tak
frekventovanou cestu jako v pﬁípadû Camino Frances a Portugalsko patﬁilo mezi zemû, které jsme
chtûli nav‰tívit.
Na‰e dobrodruÏství zaãalo v sobotu 29. dubna, kdy
jsme v pozdních odpoledních hodinách odlétali
z praÏského leti‰tû. Do v˘chozího bodu pouti - Porta
-, jsme dorazili aÏ pozdû v noci. Dal‰í den byl ve znamení obhlídky historické ãásti mûsta a obstarání poutnického pasu, tzv. kredenciálu. Tento pas je pro poutníka nejdÛleÏitûj‰ím dokladem na cestû, neboÈ jen na
základû jeho pﬁedloÏení v Santiagu obdrÏí diplom
o absolvování cesty. Po cestû do nûj poutník sbírá razítka. Tato razítka jsou k dostání de facto v kaÏdém
obchodû, restauraci, ubytovacím zaﬁízení apod. Minimální vzdálenost pro pû‰í, díky které získá poutník diplom, je 100 km. Trasa je také perfektnû znaãena,
tedy sejít nûkde z cesty je prakticky nemoÏné. V˘jimkou jsou v‰ak vût‰í mûsta, neboÈ zde ãlovûk má najednou více podnûtÛ k pozorování, neÏ znaãení cesty.
Narazili jsme celkem na tﬁi druhy znaãení - Ïluté ‰ipky,
ornamenty ve tvaru mu‰le a milníky (taktéÏ s vyobrazením mu‰le, pﬁípadnû i s udáním kilometrÛ do cíle).
Na samotnou pouÈ jsme tedy vyrazili v pondûlí 1.
kvûtna. V ranních hodinách jsme dojeli metrem na
okraj Porta, odkud jsme se jiÏ vydali po sv˘ch. KaÏd˘
den pak v podstatû vypadal stejnû. Ráno nás budili

první poutníci, kteﬁí vycházeli jiÏ kolem ‰esté hodiny
ranní. Po nich jsme z postelí pomalu vylézali i my,
abychom na sedmou aÏ pÛl osmou ranní byli taktéÏ
pﬁipraveni k odchodu. Po pár kilometrech jsme stavûli na snídani, kde jsme získali první razítko dne.
Vzhledem k tomu, Ïe jsme si dopﬁedu vytipovali albergue, ve kter˘ch budeme spát, tak se na‰e denní
etapy nepohybovaly v nûjak˘ch závratn˘ch kilometrech. Vût‰inou se jednalo o 20 aÏ 25 km, a tudíÏ
jsme do cíle denní etapy dorazili vÏdy pomûrnû brzy.
Následovala vytouÏená sprcha, chvilka odpoãinku
a naveãer prohlídka daného místa, v nûmÏ jsme
spali. A dal‰í den opût nanovo...
Cesta vedla jak po silnicích, tak polních a ﬁímsk˘ch
cestách, pﬁes vût‰í mûsta, stejnû tak i pﬁes venkov.
Lidé jsou zde opravdu pﬁívûtiví a zvyklí na poutníky.
Rádi vám poradí a nasmûrují vás. Jen nelze moc poãítat s domluvou v anglickém jazyce, ov‰em bûhem
pár dní ãlovûk pochytí tûch nûkolik málo ‰panûlsk˘ch
slov, které k základní domluvû staãí.
Do Santiaga jsme dorazili ve stﬁedu 10. kvûtna odpoledne a byl to jeden z nejkrásnûj‰ích záÏitkÛ. Byl
to nepopsateln˘ pocit ‰tûstí, hrdosti a radosti, Ïe po
tolika dnech trmácení ãlovûk dosáhl cíle své cesty.
Mnoho poutníkÛ, mezi které jsme se pﬁidali i my, na
námûstí u katedrály odhodili batohy, lehli si a uÏívali
si slastného pocitu z konce pouti. Na‰e dal‰í kroky

Znaãení trasy

vedly do kanceláﬁe pro poutníky, kde se po pﬁedloÏení kredenciálu vydává diplom o absolvování cesty.
Nakonec nám nezb˘valo jiÏ nic jiného, neÏ najít si
ubytování. Ve ãtvrtek jsme se vydali do katedrály sv.
Jakuba. KaÏd˘ den ve 12 hodin se zde koná poutnická m‰e, na které zaznívají jména zemí, odkud pocházejí doraziv‰í poutníci. Nejvût‰í senzací této m‰e
je pak jistû její konec, kdy se v boãní lodi kaple zaãne
pohybovat obﬁí kadidelnice. Pak jiÏ nezb˘valo nic jiného, neÏ jít se podívat na ostatky sv. Jakuba a obejmout jeho sochu, u které poutníci vyslovují svá pﬁání.
V na‰em pÛvodním plánu bylo je‰tû pokraãovat
pû‰ky do 90 km vzdáleného mûsteãka Finisterre,
které b˘valo dﬁíve oznaãováno za konec svûta. Nûkteﬁí poutníci ukonãují svou pouÈ právû aÏ tam. Nám
bohuÏel nepﬁálo poãasí, neboÈ poslední pûkn˘ den
na‰eho pobytu byla stﬁeda, kdy jsme do Santiaga
dorazili. Následující dny byly ve znamení silného
de‰tû, a tak jsme se nakonec rozhodli prodlouÏit
pobyt v Santiagu do Finisterre se jet podívat pouze
autobusem. Opravdu ne nadarmo byl tento mys na
západû ·panûlska pokládán za konec svûta, neboÈ
cesta ke zdej‰ímu majáku byla velmi vûtrná. Otevﬁel se nám ov‰em nádhern˘ v˘hled na Atlantsk˘
oceán.
Pokud zvaÏujete, zda se vydat na Svatojakubskou
ãi jinou poutní cestu, tak vûzte, Ïe je to opravdu nezapomenuteln˘ záÏitek. Setkáte se s celou ﬁadou zajímav˘ch lidí, nav‰tívíte nová místa, ale hlavnû budete mít spoustu prostoru na své vlastní rozjímání, na
které doma nezb˘vá mnoho ãasu.
Aneta Pilná, Turistick˘ oddíl Má≈a
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Mateﬁská ‰kola - „Louãíme se s jarem a tû‰íme se na prázdniny“

polu s krásn˘m jarním poãasím pﬁi‰lo do
na‰í ‰kolky i plno zábavy. Na konci bﬁezna
jsme se vydali za kulturou do Divadla „M“
v Duchcovû,, kde jsme spolu s ostatními ‰kolkami
zhlédli popletenou pohádku O pejskovi a koãiãce, jak
pekli dort. Zazpívali jsme si veselé písniãky a nûkteﬁí z nás si dokonce zahráli v pohádce O perníkové
chaloupce.
Tûsnû pﬁed Velikonocemi u nás zajíãek schoval
svÛj poklad a my ho spoleãn˘mi silami hledali. UÏili
jsme si pﬁi tom spoustu zábavy a legrace a cestou za
pokladem jsme plnili úkoly, které si pro nás zajíãek
pﬁipravil.
V posledním dubnovém t˘dnu pﬁilétly na sv˘ch
o‰atkách ãarodûjky a ãarodûjové z nejbliÏ‰ího okolí.
Oslavili jsme spoleãnû pﬁíchod jara tím, Ïe jsme vhodili Moranu do potoka a rozlouãili se tak naposledy
se zimou. Po té jsme si uvaﬁili spoustu chutn˘ch kouzeln˘ch lektvarÛ a ãarovali jsme.
V pátek 12. kvûtna nás ve ‰kolce nav‰tívila paní
Foltová z Oseka, která se zab˘vá canisterapií. Pﬁivedla nám své pejsky a pﬁedvedla nám, jak s nimi
pracuje. Dozvûdûli jsme se hodnû zajímav˘ch informací o schopnostech psího kamaráda a hned nám

S

bylo jasnûj‰í, proã se ﬁíká, Ïe pes je nejlep‰í pﬁítel
ãlovûka.
Vedle nacviãování pásma na vystoupení k pﬁíleÏitosti Hájsk˘ch slavností, jsme také pilnû trénovali
v rÛzn˘ch sportovních disciplínách a na‰e snaha se
opravdu zúroãila získáním 2. místa v Olympiádû mateﬁsk˘ch ‰kol, kterou poﬁádá DDM Osek.
ProtoÏe jsme v‰ichni hraví, máme rádi dobrodruÏství a pohádky, tak jsme rádi pﬁijali pozvání do Duchcova, kde v zámecké zahradû kaÏd˘m rokem poﬁádá
místní divadlo pohádkové pﬁedstavení pro mateﬁské
‰koly. âekala nás sice cesta mûstskou dopravou, ale
v‰e jsme zvládli a pak uÏ nás ãekala pohádka s plnûním úkolÛ. Dûtem se podaﬁilo vysvobodit princeznu a pﬁelstít medvûda a tak zase jednou dobro zvítûzilo.
V posledním kvûtnovém dnu jsme se v‰ichni vydali za dobrodruÏstvím do Podkru‰nohorského zooparku v Chomutovû. Poãasí se nám opravdu povedlo, a tak v˘let, kter˘ jsme dûtem vûnovali k jejich
svátku, byl úÏasn˘m záÏitkem pro v‰echny. Vidûli
jsme spoustu zvíﬁat, o kter˘ch si povídáme ve ‰kolce
0nad kníÏkami a obrázky, dûti si mohly zaﬁádit i na
prolézaãkách a klouzaãkách a i na sladkost v podo-

bû zmrzliny do‰lo. V‰ichni jsme se vrátili s úsmûvem
z vydaﬁeného pohodového v˘letu.
Konec ‰kolního roku se nám opût pomalu blíÏí.
Spoleãné dvoumûsíãní úsilí jsme 3. 6. zúroãili vystoupením „Ahoj stromy“, kter˘m na‰ich 33 dûtí zahajovalo 6. Hájské slavnosti. Na téma „Zelen˘ Háj“ si
dûti nacviãily písnû a báseÀ o stromech a dotvoﬁily
kost˘m svou tematickou ãelenkou. I pﬁes velké teplo
a nervozitu na‰ich zpûváãkÛ se vystoupení vydaﬁilo
a pak uÏ hurá za zábavou s rodiãi a kamarády.
V na‰í ‰kolce se v souãasné dobû pﬁi první pedagogické praxi seznamuje se svou budoucí prací uãitelky studentka stﬁední pedagogické ‰koly z Litomûﬁic. Myslím, Ïe jí máme opravdu co ukázat a pﬁedat
bohaté zku‰enosti
Na konci ãervna nás je‰tû ãeká jedna velká událost a tou je Rozlouãení s budoucími ‰koláãky. Ale
o té aÏ pﬁí‰tû...
Dny plné tepla a sluníãka pﬁejí
dûti i zamûstnanci mateﬁské ‰koly

FEJETONY MIROSLAVA SMUTNÉHO ALIAS HÁJSKÉHO PSA

Recept
,..... zase u plotny!
Je známo, Ïe celá republika na v‰ech stanicích,
které jsou v na‰em dosahu, vaﬁí. A je úplnû jedno,
jestli to jsou stanice rozhlasové nebo televizní. Recepty jsou sice rÛzné, ale li‰í se pouze v detailech.
Vût‰inou se jedná o mnoÏství koﬁení nebo zeleniny.
Nûkdo prostû pﬁi‰el na to, Ïe na‰e Ïeny uÏ vaﬁit asi
neumí. KdyÏ nahlédneme do reality, tak nûco na tom
bude. Takové ‰kubánky, zkuste zjistit, jestli Va‰e
Ïena je umí udûlat. / otázka pro pány /
Nejzajímavûj‰í produkty vaﬁení jsou k „mání“ úplnû
jinde a za úplnû jiné peníze. Michelinské restaurace
jsou samozﬁejmû mimo ná‰ dosah i pﬁíjmy. Ale jsou
akce, kde se servírují ukázkové speciality. Jedna
z nich byla na konci Kvûtna v Praze. Jmenovala se
„ Prague food festival“. Nebylo to Ïádné vystoupení
muzikantÛ, ale ochutnávková záleÏitost. Platilo se
tam zakoupen˘mi kupony „grand“ v cenû tﬁiceti
korun. DÛvod byl jednoduch˘, kaÏdá porce stála
grand. A za ten grand se dostávalo na malém talíﬁku
je‰tû men‰í „prt“. Pût lidí ve skupinû mûlo ‰anci jen
kousek nûãeho ochutnat. Byli tam smaÏení cvrãci,
rÛzní ãervi, saranãata, chobotnice a mimo klí‰Èat
v ãokoládû, pavoukÛ v karamelu a blech na ‰pízu
tam bylo úplnû v‰echno. Samozﬁejmû, normální smr6 / 2017
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telník mûl moÏnost si „vyprázdnit“ Ïaludek a pokud to
vydrÏel i penûÏenku.
Zanecháme takovou havûÈ ptákÛm.
Nedávno jsem zkusil „ukuchtit“ domácí „Luãinu“,
coÏ bylo dÛvodem k napsání tohoto povídání. Pokud
obûtujete 39 Kã za velk˘ jogurt a ‰lehaãku 33%
máte moÏnost získat vynikající pomazánkovou smûs,
Luãinû zdárnû konkurující. Staãí pouze obû igredience smíchat dohromady, trochu osolit a nalít do cedníku vyloÏeného plát˘nkem. Pﬁes noc nechat vykapat
a ráno je Va‰e Luãina hotová. Pokud ji koupíte
v marketu tak 100g pﬁijde na 20 Kã a pokud pouÏijete popsan˘ zpÛsob, získáte 340g hmoty , 11,50 Kã
za 100g. Pokud nebudete ãasto ochutnávat, tak Vám
v lednici nûjak˘ den vydrÏí. Oslazená na vdolky,
slaná na chlebíãky a na ãerstv˘ch houskách chutná
v˘teãnû. Jednoduchá a ãasovû nenároãná v˘roba
a úspora 8.50 Kã na 100g.
Ochutnejte. Pﬁeji pﬁíjemné poãtení a moÏná pﬁí‰tû,
............ zase u plotny.
„Hájsk˘ pes“

Zapomínáme.......?
Je velice zajímavé, kolik let vlastnû ubûhlo v dobû,
co Ïijeme v míru. / pokud nebudeme hodnotit na‰e
osvobození „Var‰avskou smlouvou“ v roce 1968 /
KaÏd˘ rok pﬁichází v˘roãí, kdy skonãila druhá svûto-

vá válka. Pﬁesto, Ïe se o to postaraly dvû armády,
tak nás to ãím dál, tím více pﬁestává zajímat. Pochopitelnû v dobû okupace se z nacistickou nadvládou
nûkteﬁí obyvatelé nesmíﬁili a na vlastní pûst se snaÏili proti ní bojovat. ProtoÏe jejich boj byl nasmûrován
proti mnohem silnûj‰ímu nepﬁíteli, tak vût‰inou skonãil jejich zatãením a následnou popravou. A ãasto
s nimi „ode‰li“ i jejich nejbliÏ‰í. KaÏd˘ národ jich má
celou ﬁadu a protoÏe jsou to hrdinové, mají i na‰i
úctu.
(Pokraãování na následující stranû)

Jak jde ãas a mûní se generace, mûní se zájem
o historii. Nové elektronické vymoÏenosti dávají hlavnû mlad˘m lidem nové smûry zájmÛ a také zábavy.
Knihy se pﬁestávají ãíst a stolové hry uÏ tak atraktivní nejsou. Zato jsou v kurzu poãítaãové hry plné násilí a brutality. Hvûzdné války a dal‰í „stﬁíleãky“ uÏ
hrají dûti od pûti let. Za ãas na‰i potomci uÏ nebudou
vûdût, Ïe druhá svûtová válka uÏ vÛbec byla a budou
ji povaÏovat za akãní hru.
Pokud se budeme o hrdiny v Háji zajímat, tak jich
u i nás nûkolik máme. Jsou po nich pojmenovány
ulice, na pomníku mají desku se jmény / foto /
a kaÏd˘ rok k nûmu pokládáme vûnec. Îe by byl
zájem o tuto akci se ﬁíci vlastnû ani nedá. Rozhlas se
pomalu ani nepouÏívá, v mobilním provedení telefonÛ se oznámení o akci „nekonalo“ a ani kulturní komise jí nevûnovala prakticky Ïádnou pozornost.
SloÏky v tento den samozﬁejmû spí spánkem spravedliv˘ch, jinak se dá ﬁíci, Ïe zaujímají pozici „mrtv˘ch broukÛ“. Na pokládání vûnce jsou obvykle pﬁítomni ãtyﬁi obyvatelé , ãlenové zastupitelstva a zastupitelsk˘ „ocásek“ za fotoaparátem. V‰e vãetnû poklony obûtem trvá ‰est minut a je po parádû. MoÏná
se jednou pﬁijde na to, Ïe by se mohla akce uspoﬁádat s nûjak˘m ‰ikovn˘m programem. ¤ímané se drÏeli hesla“ chléb a hry“ a nûco na tom bylo.
Dokonce v kruzích na‰ich „odborníkÛ“ se debatuje
o tom, zda zda atentát na Heydricha byl úãeln˘ nebo
ne. Faktem je, Ïe ná‰ odboj zbavil svût o jednoho vyvrhele. BohuÏel, nás to stálo velice mnoho ÏivotÛ nevinn˘ch obyvatel.
Pokud se vrátíme k na‰im hrdinÛm, bylo by zajímavé zji‰tûní, kdo v‰echno v Háji ví, kolik jmen na
desce je a v jakém odboji byli zapojeni.
Podle Ïidovské mytologie závisí chod svûta na
dvanácti spravedliv˘ch. Nevûdí o sobû, nevûdí ani
o svém poslání a ani v jejich Ïivotech se nic vyjímeãného nenaznaãuje. Av‰ak, pokud se jejich Ïivotní pouÈ protne s osudovou událostí, konají a sv˘m
ãinem se snaÏí vrátit svûtu rovnováhu. I za cenu
vlastního Ïivota.
Nikdo z nás neví, zda nûkter˘ z tûch hrdinÛ na
desce, mezi vyvolené nepatﬁil.
Vzdejme kaÏdému z nich je‰tû jednou poklonu
a kdykoli pÛjdeme kolem, vûnujme jim alespoÀ jeden
pohled.
V‰ichni poloÏili své Ïivoty na oltáﬁ na‰i budoucnosti.
„Hájsk˘ pes“

Je to z vody
Do nebe nevedou schody,
dej pánbíãku trochu vody,
po‰li mokré kapiãky,
podûkují kytiãky.
Prakticky ﬁíkánka pro dûti. Pro ty ostatní platí jiné:
„ Je ti ‰patnû? Je to z vody, proto hurá do hospody.“
JenÏe hospod ub˘vá a ceny za „pitivo“ nejsou nijak
lákavé. Je‰tû hor‰í je to s abstinenty. Ti aby si na zahnání Ïíznû vzali doplÀkovou pÛjãku. TakÏe, zb˘vá
bohuÏel ta ne‰Èastná voda. BûÏnû se uvádí jako „kohoutkov˘ v˘var.“ Údajnû se bez ní nedá Ïít, ale Ïádná
pou‰È Ïízní nezemﬁela a dokonce nûkterá zdárnû
roste.
Zanecháme vtipkování. Samozﬁejmû vodu potﬁebujeme. V ãem by pod dohledem „hodn˘ch“ Ïen myli
manÏelé nádobí? KdyÏ udûláme „cápoty“ na podlaze,
tak nás není ãím plácnout, protoÏe hadr není do ãeho
namoãit. Such˘m hadrem to jaksi nefunguje. Ale
stane se, Ïe vymoÏenost civilizace , coÏ je vodovod,
pﬁestane fungovat. Otáãení kohoutkem na jakoukoli

stranu nemá smysl. Místní na‰eptávací zaﬁízení / rozhlas/ oznámí: „ UpozorÀujeme obãany, Ïe pro poruchu vodovodního ﬁadu nepoteãe voda.“ TakÏe ani
statn˘ Sibiﬁan sedící na vanû se sprchovou hadicí na
uchu se slovy: „ zdûs savûtskyj ãelovûk, pa‰litû vady“
se k˘Ïené tekutiny nedoãká.
Ná‰ mal˘ ãesk˘ ãlovûk má v zásobû spoustu nápadÛ. Napﬁíklad, zná cenu na‰í vody „darovanou“
nám cizími firmami. Ví, Ïe kdyÏ její pití omezí, tak ji
nebude muset tolik platit. Následnû není problém
zajet nûkam, kde mají nûjakého pitiva dost a rádi se
ho zbaví. Pak stojí za úvahu se mírnû zásobit
a nechá se pﬁeÏít jakákoli kalamita. Na fotu je rada,
jak na to. Není to sice na kytiãky, ale nenároãn˘
„kvût“ muÏského vzhledu to pﬁivítá.
„Hájsk˘ pes“

hodnû, máme na silnici i vodotrysky. A sesbíran˘
„narpasánek“ by se moÏná dal i vyãistit. I kontejnery
umíme zaplnit! / viz foto /
Na vstupu do „Îejdlíkova“ visí velice zajímavá tabulka. Ono je jich tam povícero, ale jedna je zajímavûj‰í, protoÏe.... /opût foto/. Sídli‰tû funguje, do na‰í
pokladny z nûho odchází kolem 1,5mil. Kã. O komunikaci se musí starat investor a pﬁesto, Ïe uplynuly
dlouhé roky, tak ji bude obec pﬁebírat asi „po letech,
po pûtiletce páté“. Neustálé odvolávání kolaudace
se stalo zájmovou ãinností. TakÏe Ïádná turistika bez
písemného povolení!!!!
U pomníku padl˘m hrdinÛm si mÛÏeme odpoãinout
sedem na cestiãku /laviãek je pro nás ‰koda/. Nádherná je i v˘vûsní tabule na horní kﬁiÏovatce /opût
foto /. RovnûÏ parãík v horním Háji s pomníãkem s
deskou, má velice dÛstojné okolí, ale je tam laviãka.
/ viz foto /
Pak, Ïe u nás nic není,
...........vítejte u nás.
„Hájsk˘ pes“

Vítejte u nás...
nedávno jsem dostal do schránky velice hezk˘ informaãní letáãek. Seznamuje s pamûtihodnostmi
Háje a jeho okolím. Mám dojem, Ïe to nebylo poprvé, co se mi objevil ve schránce. Zpracovatelé odvedli slu‰nou práci, je to hezky napsané a i fotografie jsou na dobré úrovni. Ale vydání je z roku 2010 a
jak je uvedeno, v nákladu 3000 ks v˘tiskÛ. Dnes je
to rozdíl sedmi let a pomûrnû dost dlouho na to, aby
se letáãek v tomto provedení znovu objevoval. Zlé
jazyky tvrdí, Ïe nûkdo je vyhodit musí a aÈ si to obyvatelé udûlají sami.
Moc toho letáãek nenabízí, ono jaksi není z ãeho
vybírat. Historie k nám byla docela lakomá. Mûli
jsme kapliãku v Horním Háji a kostelík u Sokolovny.
Nikdo se o nû nestaral, tak na‰i tátové pﬁedbûhli „zub
ãasu“ a zbourali je sami. Ale pﬁece nûco zÛstalo.
Údajnû, nûkde v polích se nacházel „smírãí kﬁíÏ“. Je
to dávno, co zmínka o nûm probûhla. Samozﬁejmû
se na‰el obûtavec, kter˘ ho nûkam pﬁemístil z obavy,
aby ho nûkdo neukradl. Jenom se neví, kdo to byl a
kde se kﬁíÏ nachází. V Domaslavicích byla socha
„svatého Antoníãka Tadeánského“. Poslední neoficiální informace o nûm: údajnû byl odvezen nûkam do
Oseka na zahradu. Snad ho tam nikdo neukradne.
Zanechme na chvíli historii a podívejme se, co
nám nabízí souãasnost. BohuÏel, nejsme pro bulvár
vÛbec zajímaví. Netrpíme nájezdy teroristÛ, kobylky
se nám vyh˘bají a i kdyÏ jsme v záplavovém území,
tak i povodnû se jaksi nekonají. Ale v nûkter˘ch televizních zprávách jsme trochu pﬁece jen zazáﬁili.
Byla to akce s lihem v b˘valé keramiãce a sem tam
nûkdy se objevil ná‰ starosta vedle nûjakého potentáta.
Sly‰el jsem poznámku: „Ta va‰e obec jen kvete“.
/ Bylo my‰leno zábradlí u potoka. / Samozﬁejmû Háj
vypadá hezky. Obec má dost finanãních prostﬁedkÛ
na investice a údrÏbu.
Nová sídli‰tû vypadají také slu‰nû.
Ale Ïe by nebylo nûco, nad ãím oko zaslzí? Ale je!
KdyÏ trochu zapr‰í, teãe voda ze silnice po nûkter˘ch
ãástech chodníku. V dolní ãásti Háje si mohou dokonce dûti na chodníku pou‰tût lodiãky. KdyÏ zapr‰í
HÁJSK¯ KOHOUT
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HAJ·TÍ HASIâI VE VÍRU AKTIVIT
13. ROâNÍK MEMORIÁLU JAROSLAVA JARO·E
JiÏ tﬁináct˘ roãník soutûÏe mlad˘ch hasiãÛ v poÏární v‰estrannosti se udál
v Háji u Duchcova 22. dubna 2017. Leto‰ního závodu se zúãastnilo celkem 48
druÏstev z Ústeckého kraje v kategorii pﬁípravka, mlad‰ích ÏákÛ, star‰ích ÏákÛ
a dorostu. DruÏstva mezi sebou soutûÏila v nûkolika disciplínách: stﬁelba ze vzduchovky, topografie, hod na cíl, poÏární ochrana, zdravovûda, rozmotání hadice na
cíl, motání hadic.
Letos nás bohuÏel zastihlo velice nepﬁíznivé poãasí, kdy nás suÏoval dé‰È
a zima. Závod byl opût pojat v duálním systému, coÏ je velice nároãné na realizaci, jelikoÏ souãasnû vybíhají dvû soutûÏní druÏstva. Díky tomuto systému se
ov‰em cel˘ závod zkracuje na polovinu. V leto‰ním roce na‰i soutûÏ nav‰tívila
i regionální TV, která o zdej‰ím sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ natoãila reportáÏ. Tuto
reportáÏ financovala obec Háj u Duchcova.
SoutûÏ by se nemohla uskuteãnit bez finanãní podpory obce Háj u Duchcova
a Mikroregionu Stropník. Mezi dal‰í sponzory soutûÏe patﬁí Spoleãnost NN, Vitrablok Duchcov, mediálním partnerem bylo Rádio Blaník. Velké podûkování ov‰em
patﬁí i v‰em pomocníkÛm a rozhodãím, kteﬁí pomáhali tuto soutûÏ pﬁipravovat a realizovat. Dûkujeme v‰em sponzorÛm, pomocníkÛm, závodníkÛm a rodiãÛm.
Vítûzové z Háje u Duchcova: Jan Hejl, Natálie ·uleková, Pavel Hejl, Mí‰a Bozetick˘, Jára Bláha, Tomá‰ek Lewkowicz, Pavlík ·torkán, Jan Jaro‰, Matyá‰
Jaro‰, Jan Hozman, Ondra Nûmec, David Petura, Aniãka Zemanová, Tonda
Klimo, Adam Masopust, Jan Masopust, Jiﬁí Homolka, Jakub Zeman, Dominik
·ulek.

Mlad‰í Ïáci z Háje na stﬁelbû

HASIâI Z HÁJE ÚTOâÍ
Pro hasiãe z Háje u Duchcova koncem dubna nastaly doslova Ïnû. Zaãala nám
totiÏ hlavní sezóna závodÛ, kter˘ch se úãastní kolektiv mlad˘ch hasiãÛ a nûkolik
druÏstev dospûl˘ch. Mladí hasiãi z Háje jsou na tuto obsáhlej‰í ãinnost zvyklí. Absolvovali sérii závodÛ v nejrÛznûj‰ích disciplínách. Zvlá‰È velká pozornost se vûnovala druÏstvu pﬁípravka, ve které v‰echny dûti zaÏívají svá první vítûzství i nepovedené pokusy. Nicménû i muÏi a Ïeny z na‰eho sboru jsou velmi aktivní. Dokládá to velké mnoÏství závodÛ, kter˘ch se úãastníme, aÈ je to Tohatsu fire cup

Obrovské úspûchy mlad˘ch hasiãÛ z Háje na závodech v Oseku

I v de‰tivém poãasí mladí hasiãi závodí

Pﬁíprava základny star‰ích ÏákÛ z Háje
2017, Podﬁipská hasiãská liga, nebo pohárové soutûÏe. V˘sledky z na‰í nabité
sezóny si mÛÏete prohlédnout níÏe. Pokud vás bude zajímat podrobnûj‰í povídání o na‰í ãinnosti, mÛÏete nav‰tívit na‰e webové stránky.

Borci z Háje u Duchcova útoãí na Podﬁipské hasiãské lize
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KOLEKTIV MLAD¯CH HASIâÒ
1. dubna 2017 - Cítoliby - Závod v poÏární v‰estrannosti - Háj mlad‰í Ïáci 2.
místo (celkem 12 druÏstev), Háj star‰í Ïáci
22. dubna 2017 - Háj u Duchcova - Závod v poÏární v‰estrannosti - Háj pﬁípravka 2. místo (celkem 10 druÏstev), Háj mlad‰í Ïáci 4. místo, 16. místo (celkem
16 druÏstev), Háj star‰í Ïáci 10. místo (celkem 20 druÏstev)
(Pokraãování na následující stranû)

6. kvûtna 2017 - Teplice Buzulka - PoÏární útok a ‰tafeta 4x60m - Háj mlad‰í
Ïáci 5. místo (celkem 7 druÏstev)
20. kvûtna 2017 - Modlany - PoÏární útok - Háj pﬁípravka 7. místo (celkem 8
druÏstev), Háj mlad‰í Ïáci 4. místo (celkem 12 druÏstev)
21. kvûtna 2017 - Mûrunice - PoÏární útok - Háj pﬁípravka 2. místo (celkem 5
druÏstev), Háj mlad‰í Ïáci 6. místo (celkem 7 druÏstev)
27. kvûtna 2017 - Osek - PoÏární útok - Háj pﬁípravka 2. místo (celkem 8 druÏstev), Háj mlad‰í Ïáci 1. místo (celkem 8 druÏstev), Háj star‰í Ïáci 7. místo (celkem 8 drusÏtev)

Îenské druÏstvo na závodech ve ·tûtí

Spoleãné foto SDH Háj u Duchcova 13. roãník Memoriálu J. Jaro‰e

MUÎI A ÎENY
29. dubna 2017 - Hostomice - PoÏární útok specifick˘ - Háj 5. místo (celkem 5
druÏstev)
20. kvûtna 2017 - Modlany - PoÏární útok sport - Háj Ïeny 3. místo (celkem 4
druÏstva), Háj muÏi 5. místo (celkem 8 druÏstev)
21. kvûtna 2017 - Mûrunice - PoÏární útok sport - Háj muÏi 4. místo (celkem 4
druÏstva)
TOHATSU FIRE CUP 2017 - MUÎI A ÎENY
7. kvûtna 2017 - Bechlín - PoÏární útok klasick˘ - Háj 1. místo (celkem5 druÏstev)
POD¤IPSKÁ HASIâSKÁ LIGA 2017 - MUÎI A ÎENY
28. kvûtna 2014 - ·tûtí - PoÏární útok sport - Háj muÏi kategorie TOP 9. místo
(celkem 18 druÏstev), Háj Ïeny kategorie TOP 8. místo (celkem 12 druÏstev), Háj
muÏi kategorie ¤ÍP 16. místo (celkem 18 druÏstev), Háj Ïeny kategorie ¤ÍP 7.
místo (celkem 12 druÏstev)
Jakub ·imek, SDH Háj u Duchcova
Více informací, fotek, videí a ãlánkÛ na na‰ich webov˘ch stránkách www.sdhhaj.estranky.cz nebo na Facebooku SDH Háj.

T.J. Sokol Háj - oddíl kopané
T˘mov˘ duch a spolupráce = základ úspûchÛ u hasiãÛ

Leto‰ní sezónou neprocházíme tak hladce, jako v uplynulém roce, kdy jsme skonãili na tﬁetím místû. Pohled na tabulku, dvû kola pﬁed koncem „OLPE PLUS Okresního pﬁeboru dospûl˘ch“ nám ukazuje, jak moc jsme se loÀskému
umístnûní vzdálili. Dvû závûreãná utkání absolvujeme s
lídry tabulky, Kostomlaty a Oldﬁichovem B, kter˘ má jiÏ zaji‰tûn˘ postup
do vy‰‰í soutûÏe.

Závody v Mûrunicích
Obecní zpravodaj vydává Obec Háj u Duchcova, Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova • IâO: 00266302 • Vychází zpravidla ãtvrtletnû • Náklad vydání 500 ks • Pro obãany obce v˘tisk zdarma • Kontakt: www.ouhaj.cz, knihovna.Haj@seznam.cz
• Telefonní ãíslo: +420 417 837 248, mobil: +420 607 757 124 • Uzávûrka pﬁí‰tího ãísla je 3. záﬁí 2017
Evidenãní ãíslo MK âR E 19861
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