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4. HÁJSKÉ SLAVNOSTI 2015
âesk˘ rekord v nejpoãetnûj‰ím poÏárním útoku
V areálu za sokolovnou slavil Háj u Duchcova v sobotu 6. ãervna
2015 nejen 4. Hájské slavnosti, ale i 70. v˘roãí zaloÏení hasiãského
sboru a Dûtsk˘ den. V rámci slavnostní probûhl i pokus o vytvoﬁení nového ãeského rekordu v nejpoãetnûj‰ím poÏárním útoku a pokus to byl
úspû‰n˘. Zapojilo se do nûj 136 lidí, nejenom místních, ale i pﬁespolních.
Starosta obce Karel Dra‰ner cel˘ den komentoval takto: „Pﬁálo nám poãasí, oslavy se vydaﬁily. I kdyÏ po organizaãnû technické stránce jsme
zaÏili jednu infarktovou záleÏitost, pﬁi které jsme se zapotili moÏná víc,
neÏ pﬁi poÏárním útoku. Nezafungovala spolupráce s âEZem. Byli jsme
domluveni na pﬁipojení odbûrného místa na víkend. Bez dostateãného
pﬁíkonu elektﬁiny nelze takto velkou akci realizovat. Firmû jsme dodali
v‰echny potﬁebné materiály, ale technik nepﬁijel. Urgování pﬁes call centrum nikam nevedlo. Zachránil nás aÏ generální ﬁeditel VHSky, kter˘ nám
zapÛjãil v˘konn˘ agregát. Velice mu za to dûkujeme.“ A my se pﬁipojujeme s podûkováním v‰em sponzorÛm leto‰ních slavnostní a také
sv. Petrovi, kter˘ aÏ do veãera drÏel na slavnostmi ochrannou ruku a nedopustil protrÏení nebesk˘ch stavidel.
(rr)

Hájské slavnosti

Rytíﬁsk˘ turnaj
Dûtsk˘ den na Hájsk˘ch slavnostech

Není tﬁeba jezdit k moﬁi, kdyÏ tu máme hájskou pûnu

Nov˘ ãesk˘ rekord o Nejpoãetnûj‰í poÏární útok právû odstartoval

Podûkování v‰em sponzorÛm 4. Hájsk˘ch slavností 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUTOBEST - TUNING Tomá‰ Hájek Háj u Duchcova
Autocentrum K + B Háj u Duchcova
Ma Trading s.r.o. Antonín Mejtsk˘ Háj u Duchcova
Stanislav a Radek Kornovi Háj u Duchcova
·tefan Sedlár Háj u Duchcova
MVDr. Juraj Benãík Domaslavice
Milo‰ a Marta Moravcovi Háj u Duchcova
Ladislav Karásek Háj u Duchcova
Jiﬁí Fujan Háj u Duchcova
TREND COSMETICS s.r.o. Teplice
Jaroslav Vlach Domaslavice
HELVE s.r.o. Provozovna STK Spoﬁice
Bohumil Vlach Domaslavice
manÏelé Perlovi, Horákovi, Lewkowiczovi a Heinzovi Háj u Duchcova

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HAVE 2000 s.r.o. Háj u Duchcova
manÏelé Klímovi
WHD s.r.o. Háj u Duchcova
Mgr. Petr Schäfer Duchcov
BATASPOL s.r.o. Háj u Duchcova
Lucie Rouãková Stﬁelná - Ko‰Èany
Colin Raymond Wilson, Lom u Mostu
STE-NET Jan Stehno, Servis PC a Internet, Mikulov
Jaroslav ·torkán, Háj u Duchcova
Drahoslav Dvoﬁák, Háj u Duchcova
Michaela Pe‰atová Sedlárová, Háj u Duchcova
Miroslav Smutn˘, Háj u Duchcova
Luká‰ Wachtel, Háj u Duchcova

ÚVODNÍK
Dobr˘ den váÏení ãtenáﬁi,
blíÏí se léto a prázdniny a chci Vám popﬁát,
abyste si vychutnali v‰e krásné, co sebou toto
období pﬁiná‰í. Vychutnat znamená uÏít si v pohodû a beze spûchu. Proã to ﬁíkám? Napadlo
Vás nûkdy, jak rychle Ïijeme?
Vût‰ina z nás otoãí kohoutkem a teãe teplá
voda, dﬁív bafli vûdro a mazali ke studni pro
vodu, tu teplou ohﬁívali v kastrolech na kamnech. Ëuknu do ãudlíku na kotli a za chvíli
mám teplo, nemusím ‰típat dﬁíví, vyná‰et
popel a nosit uhlí, jak to bylo u nás doma, kdyÏ
jsem byla malá. U nás doma bylo jednou za
14 dní velké prádlo, kdyÏ na nás pﬁi‰la ﬁada
v prádelnû. Pralo a su‰ilo se celou sobotu
a nedûli, o Ïehlení radûji ani nemluvím. Dnes
nacpete hadérky do praãky bûhem chvíle, neÏ
se uvaﬁí voda na kafe. Mnozí mají su‰iãky,
spousta vûcí se Ïehlit ani nemusí, a kdyÏ tak
je napaﬁovaãka. Já si je‰tû pamatuji na kropení prádla, no a moje babiãka je‰tû ohﬁívala
Ïehliãku na plotnû. Jo ,a kdyÏ mluvím o tom
vaﬁení kafe - rychlovarné konvice, tlakov˘
hrnec, mikrovlnka, fritéza, gril v kaÏdé troubû,
supermoderní elektrické pánve - to se to
dneska vaﬁí! I to získávání surovin je jiné. Na

zahradû si ﬁedkviãky a salát pûstují uÏ jen zahrádkáﬁi pro radost. Kdysi se stály fronty, jednou na cibuli, pak na toaletní papír. Lítalo se
z krámu do krámu, bylo tam poskrovnu zboÏí,
co jsme chtûli, to jsme museli shánût, na
nákup se ‰lo kaÏd˘ den. Dneska jdete jednou
za t˘den do maxiprodejny, je tam v‰echno pohromadû a v‰eho dost, moÏná postojíte jen
chvíli u pokladny. Ko‰íkem dojedete aÏ k autu,
které má skoro kaÏd˘, autem aÏ pomalu do
kuchynû. Je‰tû pﬁed 30 lety vût‰ina jezdila
leda tak autobusem, vlakem, nákupy se tahaly pûknû po sv˘ch a v síÈovkách. A takto bych
mohla pokraãovat. Co v‰echno se dﬁív muselo
dûlat pracnû a dlouze, dnes uÏ je automatizované, máme to hned a témûﬁ bez práce. TakÏe
by se dalo ﬁíct, Ïe máme spoustu volného
ãasu ......
A pﬁece tomu tak není. Nûjak se poﬁád pospíchá, protoÏe se nestíhá. Poﬁád jsme v poklusu, poﬁád se za nûãím honíme. I kdyÏ uÏ jakoby máme v‰echno, zas chceme lep‰í. Nemáme uÏ ani ãas v‰imnout si, jak se na jaﬁe
probouzí k Ïivotu pﬁíroda. Zpûv ptákÛ nás ru‰í,
zavíráme plastová okna, abychom sly‰eli televizi, která nám se sv˘mi 30, 80, 120 programy

ukrajuje z ãasu tak, Ïe ani veãer nepokecáme
se sv˘mi blízk˘mi. ¤íkám veãer, protoÏe jsme
v práci vût‰inou od nevidím do nevidím, kde
jsou ty doby, kdy byla pracovní doba 8 hodin
dennû. Ani tam, v práci, ale nestíháme. A to
navzdory poãítaãÛm, internetu a mobilÛm. Dﬁív,
kdyÏ ãlovûk nûkomu poslal dopis, ten do‰el za
t˘den. Dnes napí‰e‰ smsku ãi maila a druhá
strana za 2 minuty odpoví. UÏ jsme se dopracovali aÏ k tomu, Ïe myslíme, pí‰eme i mluvíme ve zkratkách. Ale o tûch zkratkách aÏ
nûkdy pﬁí‰tû.
Tak Vám pﬁeji, abyste alespoÀ ãást léta proÏili jinak. Odjeìte nûkam do pﬁírody, PC nechte
v práci, mobil zapomeÀte doma. Pﬁeãtûte si nûjakou fajn kníÏku a zahrajte si ãlóbrdo. Nebo
nav‰tivte pár pﬁátel, které uÏ znáte jen z „fejsbÛku“, dejte si skleniãku a podrbejte o star˘ch
ãasech. Opeãte si buﬁta na klacku, jako kdysi,
u oh˘nku, nezapomeÀte si pak do popela hodit
pár brambor. Veãer se podívejte na nebe, hvûzdy tam svítí úplnû stejnû, jako kdyÏ jsme byli
prckové. Pﬁitulte se a dejte si pusu, tﬁeba
i nûco víc ...... pozor na mravence, kou‰ou
poﬁád stejnû ......
Zdraví Vás Anna Streicherová

SLOVO STAROSTY
VáÏení obãané,
v jarním ãísle obecního zpravodaje jsem vás informoval o dosavadním prÛbûhu investiãní akce Rekonstrukce fyzické infrastruktury obce,
která je podporována z Regionálního operaãního programu NUTS II Severozápad a byla rozdûlena do 3 etap. V souãasné dobû do‰lo na základû Ïádosti dodavatele ke zkrácení 2. etapy (revitalizace chodníkÛ
a pﬁilehlé zelenû), která dle harmonogramu mûla b˘t ukonãena 7. 7.
2015. Koneãná etapa byla zahájena 17. ãervna 2015 - jedná se o v˘mûnu starého zábradlí kolem potoka za nové, splÀující poÏadavky pﬁísné bezpeãností normy. Byla také ukonãena v˘stavba nového mostku ke
zpevnûné plo‰e pﬁed budovou Obecního úﬁadu Háj u Duchcova, ten
v‰ak stále je‰tû nemÛÏe b˘t uveden do provozu, neboÈ ãekáme na vyjádﬁení dotãen˘ch orgánÛ státní správy a dodání podkladÛ pro ﬁádnou
kolaudaci.
V horní ãasti obce zapoãaly práce na II. etapû rekonstrukce svr‰ku vozovky ulice Kubátova, kde bylo nutné vypoﬁádat se s nefunkãní de‰Èovou
kanalizací a jejím prodlouÏením ve smûru k silnici I. tﬁídy ã. 27. PÛjde-li
v‰e bez dal‰ích komplikací, lze pﬁedpokládat ukonãení prací v horizontu
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jednoho mûsíce. Po splnûní podmínek aktivní politiky zamûstnanosti, se
podaﬁilo ve spolupráci s Úﬁadem práce Teplice doplnit pracovníky na veﬁejnû prospû‰né práce. Díky jejich pomoci údrÏba obce „porazila“ pﬁebujelou a témûﬁ nepropustnou vegetaci na obecních plochách. Dûkujeme.
V nûkolika pﬁípadech jsem byl postaven pﬁed oprávnûnou kritiku obãanÛ, t˘kající se zatopení nûkter˘ch ãástí nového chodníku v dolní ãásti
ulice Kubátova pﬁi siln˘ch de‰tích. Stavební prvky nového chodníku nedovolují odtok vody pﬁes bﬁehové zdi potoka, jak bylo obvyklé u pÛvodních chodníku. Pﬁíãinu vidím v nedostateãném odvodnûní pﬁilehlé komunikace, která je v majetku Ústeckého kraje a spravuje jí Správa a údrÏba silnic ÚK. Voda valící se z kopce vniká na chodník bezbariérov˘mi
vjezdy a pokraãuje po chodníku. Vstoupil jsem do jednání se zodpovûdn˘mi zástupci SÚS ÚK a byla pﬁislíbena náprava úpravou odvodnûní komunikace. Stejn˘ problém bude muset ﬁe‰it i obec na obecní komunikaci v ulici Ke KníÏáku. Vûﬁím, Ïe v‰e v brzké dobû vyﬁe‰íme ke spokojenosti na‰ich obãanÛ.
S pﬁáním krásn˘ch letních dní Karel Dra‰ner, starosta obce

HIS Hájská informaãní sluÏba
■ PODùKOVÁNÍ NEJLEP·ÍM POLICISTÒM
Npor. Josef ·ejbl, vedoucí dopravního inspektorátu Územního odboru
Teplice, byl ocenûn jako Policista roku 2014 hejtmanem kraje Oldﬁichem
Bubeníãkem. Gratulujeme!

Foto archiv Krajského úﬁadu Ústeckého kraje
■ PODùKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou podûkovala panu Václavu KﬁíÏovi a pracovníkÛm údrÏby obce Háj u Duchcova za ochotu a pomoc, kterou poskytují
na‰í mateﬁské ‰kole. AÈ uÏ se jedná o údrÏbu zahrady nebo drobné
opravy. VÏdy si na nás najdou ãas a je‰tû jsem nesly‰ela, Ïe by nûco
ne‰lo. Je‰tû jednou dûkuji a pﬁeji v‰em krásné léto!
Jaroslava Schäferová, ﬁeditelka M· Háj u Duchcova
■ FOLKOVÁ SKUPINA BOB A BOBCI OSLAVILA 20 LET
Bob a Bobci z KﬁiÏanova u Hrobu vznikli v roce 1995 pÛvodnû jako
chlapecká kapela (Josef Bob Zelenka, René JeÏek KﬁíÏ a Honza Vyskoãil) hrající pﬁeváÏnû písnû Kapitána Kida a bratﬁí RyvolÛ. Kapelníkem se
stal Bob Zelenka (ãlen svûteck˘ch StﬁepÛ a duchcovského Lidumilu). Od
jeho pﬁezdívky vznikl také název kapely. Samotn˘m chlapÛm v‰ak zaãalo b˘t po nûjaké dobû smutno, a tak pﬁib˘valy dal‰í hlasy - Vûrka Ter‰ípová (dnes KﬁíÏová), Lenka Vokounová a Lenka ·pinková. Repertoár se
rozrÛstal a zaãaly i pokusy o vlastní tvorbu.
V roce 2007 vy‰lo první CD „KdyÏ venku pr‰í...“. BohuÏel, Bob Zelenka v témÏe roce náhle ode‰el do muzikantského nebe a kapela ﬁe‰ila, co bude dál. Neskonãila! Rozrostla se o nového ãlena Tomá‰e AnÈu
Kuncla a vzniklo Bobování (letos jiÏ 8. roãník) - charitativní koncert poﬁádan˘ k uctûní památky Boba a následnû pro pomoc dûtem s po‰kozen˘m zdravím. Mimo to poﬁádají poslední letní festival „KﬁiÏanovsk˘
VaÈák“, kter˘ se koná pod ‰ir˘m nebem vÏdy poslední listopadovou sobotu a nepravidelné veãery v duchcovském Divadle „M“. Dnes jiÏ mají
Bob a Bobci na kontû nûkolik v˘znamn˘ch ocenûní v oblasti folkové
a trampské hudby (napﬁ. interpretaãní a divácká Mezinárodní Porta)
a v loÀském roce pﬁibylo i druhé autorské CD „Zadostisnûní“. Letos Bob
a Bobci sv˘m koncertem ﬁádnû oslavili 20 let svého pÛsobení na hudební
scénû, koncert probûhl 23. 5. 2015 v Duchcovû v kinû Lípa.
V.K.

■ REZNUTÍ (PROSYCHÁNÍ) SMRKÒ
Mnozí z vás si jistû v‰imli, Ïe v poslední dobû zaãalo velmi rychle docházet k reznutí (usychání) a následnému opadu jehliãí u smrkÛ. Nejhor‰í je situace u smrkÛ pichlav˘ch, av‰ak postiÏeny jsou i smrky ztepi-

lé. Vûc byla konzultována s odborníky z V˘zkumného ústavu lesního hospodáﬁství a myslivosti, v.v.i. a Ústﬁedního kontrolního a zku‰ebního ústavu zemûdûlského. Pravdûpodobnou pﬁíãinou bude napadení stromÛ
m‰icí smrkovou (Elatobium abietinum), která se letos rozmnoÏila po
celém Ústeckém kraji, coÏ se následnû potvrdilo pﬁi terénní prÛzkumu.
Takto masivní napadení smrkÛ m‰icí je v na‰ich podmínkách v˘jimeãné,
proto se ani odborníci zcela neshodnou, jak v této vûci dále postupovat.
Napadení m‰icí by v‰ak nemûlo vést k odumﬁení stromÛ, proto doporuãujeme, i pﬁes souãasn˘ nevaln˘ vzhled smrkÛ, tyto stromy zachovat a
vyãkat s hodnocením do pﬁí‰tího jara. Soukrom˘m majitelÛm smrkÛ lze
zatím doporuãit zv˘‰enou zálivku stromÛ a pﬁípadnû i postﬁik m‰ic pﬁípravkem Mospilan 20 SP. V˘skyt m‰ic zjistíte i sami, a to jednodu‰e.
Pod prosychající vûtev si poloÏte list papíru a vûtviãkou zatﬁesete. Objeví-li se zelené teãky velikosti cca 1-2 mm, jedná se o m‰ice.
Jan Duda, Odbor v˘stavby a Ïivotního prostﬁedí, MÚ Duchcov
■ KRU·NOHORSKÉ NOVINY V OBECNÍ KNIHOVNù HÁJ
Od nedûle 7. ãervna 2015
naleznete 2 v˘tisky Kru‰nohorsk˘ch novin pro potûchu
srdce i oka ãtenáﬁÛ v hájské
knihovnû. Obec Háj u Duchcova dûkuje zástupcÛm âeskojiﬁetínského spolku za mil˘ dar.
První Nové ãíslo obnoven˘ch
Kru‰nohorsk˘ch novin vy‰lo
15. kvûtna 2015, pﬁesnû 135
let od vydání prvního ãísla Erzgebirgs - Zeitung. Leto‰ní noviny jsou spojeny s jubileem
130 let moldavské dráhy a vydáním známky âeské po‰ty k
v˘roãí unikátní horské Ïeleznice. Zakoupit je mÛÏete v Informaãním turistickém centru
Osek v areálu oseckého klá‰era.
https://www.facebook.com/pages/Kru%C5%A1nohorsk%C3%A9-novinyEzgebirgs-Zeitung/868480903199579?fref=photo
■ 73. V¯ROâÍ ÚMRTÍ JANA ZELENKY-HÁJSKÉHO
Ve stﬁedu 17. ãervna 2015 uctili minutou ticha a poloÏením kvûtin památku ﬁídícího uãitele Jana Hajského-Zelenky starosta obce Karel
Dra‰ner a pﬁedseda Kulturní a sportovní komise Mgr. Jakub ·imek.

■ Uzávûrka Obecního zpravodaje Hájsk˘ kohout
Uzávûrka dal‰ího ãísla obecního zpravodaje Hájsk˘ kohout 3/2015
bude ve stﬁedu 2. záﬁí 2015.
HÁJSK¯ KOHOUT

●
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BLAHOP¤ÁNÍ

VZPOMNÍNKA

■ Obec Háj u Duchcova blahopﬁeje kronikáﬁi obce panu FRANTI·KU
NACHTMANNOVI k jeho Ïivotnímu jubileu a pﬁeje spoustu zdraví, sil a
energie do dal‰ích let.

Osud je obãas velmi krut˘,
nevrátí, co jednou vzal.
ZÛstanou jen vzpomínky
a v srdci velk˘ Ïal.

BLAHOP¤ÁNÍ

■ Dne 30. 5. 2015 tomu byl rok, co nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûdeãek pan Jaroslav Jiﬁíãek. Stále vzpomíná zarmoucená rodina.
ManÏelka Anna, dcera a synové s rodinami,
vnouãata a ostatní pﬁíbuzní

■ Obec Háj u Duchcova dûkuje v‰em skvûl˘m pekaﬁÛm a pekaﬁkám, kteﬁí pﬁipravili sladké i slané poho‰tûní pro vandrovníky z partnerské obce Kreischa pﬁi pﬁíleÏitosti spoleãného v˘‰lapu na Liptickou vyhlídku.

âTENÁ¤I âTENÁ¤ÒM...

Zákon ã. 361/2000 Sb. upravujícím provoz
místa leÏícího mimo pozemní komunikaci; na
na pozemních komunikacích zsilniãní
vegetaci (pokud to není povoleno místní
Na vesnici je zvykem parkovat si svá motorová vozidla na svém pozemku, nûkdo si z pohodlnosti zvykl parkovat vozidlo pﬁed sv˘m pozemkem, nûkdo dokonce pﬁed cizím pozemkem, mimo obcí vyhrazená parkovací místa.
Tento zpÛsob ponechání vozidla vedle projevu
neúcty a poru‰ení dobr˘ch vztahÛ v obci mÛÏe
v nûkter˘ch pﬁípadech poru‰ovat zákon, bezpeãnost a plynulost silniãního provozu. Stání
vozidla na komunikaci má svá pravidla. Lidé si
neuvûdomují, Ïe jejich vozidlo ponechané jako
pﬁekáÏka provozu, za souãasného nedodrÏení
oznaãení pﬁekáÏky, se pﬁi zpÛsobení dopravní
nehody mÛÏe stát dÛvodem soudního poÏadavku úãastníka dopravní nehody na proplacení náhrady ‰kody z takto vzniklé nehody. Proto
bych rád obãany obce seznámil se zákonem ã.
361/2000 Sb. upravujícím provoz na pozemních komunikacích.
Za pﬁekáÏku provozu na pozemních komunikacích povaÏuje v˘‰e zmínûn˘ zákon v‰e, co by
mohlo ohrozit bezpeãnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích (napﬁ. náklad,
materiál, jiné pﬁedmûty, vozidlo ponechané na

pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti). Pro posouzení toho, kdy je a kdy není vozidlo pﬁekáÏkou provozu, uvedu, Ïe ﬁidiã smí
zastavit a stát pouze vpravo ve smûru jízdy, co
nejblíÏe k okraji pozemní komunikace (na jednosmûrné pozemní komunikaci smí stát vpravo
i vlevo). Naproti tomu ﬁidiã nesmí zastavit a stát
v nepﬁehledné zatáãce a v její tûsné blízkosti;
pﬁed nepﬁehledn˘m vrcholem stoupání pozemní
komunikace, na nûm a za ním; na pﬁechodu pro
chodce nebo na pﬁejezdu pro cyklisty a ve
vzdálenosti krat‰í neÏ 5 m pﬁed nimi; v kﬁiÏovatce a ve vzdálenosti krat‰í neÏ 5 m pﬁed hranicí kﬁiÏovatky a 5 m za ní (tento zákaz neplatí
v obci na kﬁiÏovatce tvaru „T“ na protûj‰í stranû
vyúsÈující pozemní komunikace); v pﬁipojovacím
nebo odboãovacím pruhu; u zastávky autobusu
bez nástupního ostrÛvku v úseku, kter˘ zaãíná
dopravní znaãkou „Zastávka autobusu“ a konãí
ve vzdálenosti 5 m za oznaãníkem zastávky; na
Ïelezniãním pﬁejezdu; v místû, kde by vozidlo
zakr˘valo svislou dopravní znaãku nebo vodorovnou dopravní znaãku; pﬁed vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo

Ukliìme âesko - Ukliìme Háj
V rámci
celorepublikové akce
Ukliìme âesko 2015,
se uklízelo i v okolí
rybníku Pilák, kde bylo
zji‰tûno vût‰í mnoÏství
ãern˘ch skládek.
V‰em zúãastnûn˘m
dûkujeme za pomoc,
nejvíc malému Jiﬁíkovi
Homolkovi, kterej je
„malej, ale ‰ikovnej“
a Kubovi Zemanovi za
nepﬁeslechnuteln˘
zpravodajsk˘ servis.
❁❁❁
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úpravou provozu) a na jin˘ch místech, kde by
tím byla ohroÏena bezpeãnost provozu na pozemních komunikacích (není moÏné vyuÏívat
chodník, kdy dochází k po‰kozování obecního
majetku a nûkdy také k neprÛchodnosti chodníku a ohroÏení bezpeãnosti chodcÛ, napﬁ. matek
s koãárky).
âast˘m omylem ﬁidiãÛ u stání vozidel na komunikaci b˘vá pocit, Ïe vÏdy staãí ponechat
prÛjezdn˘ pouze 1 jízdní pruh. Ve skuteãnosti
zákon tuto moÏnost pﬁipou‰tí pouze u doãasného zastavení vozidla nebo u stání v jednosmûrné komunikaci. Pﬁi stání vozidla v obousmûrnû prÛjezdné komunikaci je nutné ponechat v kaÏdém smûru jízdy voln˘ jízdní pruh
o ‰íﬁi 3 m. Dal‰í povinností ﬁidiãe je oznaãit vozidlo stojící za sníÏené viditelnosti (napﬁ. od
soumraku do úsvitu) v obci na místû, kde tvoﬁí
pﬁekáÏku provozu na pozemních komunikacích,
nebo na pozemní komunikaci mimo obec, obrysov˘mi nebo parkovacími svûtly rozsvícen˘mi
alespoÀ na stranû pﬁivrácené ke stﬁedu pozemní komunikace, popﬁípadû musí vozidlo
osvûtlit na stranû pﬁivrácené ke stﬁedu pozemní komunikace alespoÀ jedním bíl˘m neoslÀujícím svûtlem viditeln˘m zpﬁedu i zezadu (to neplatí na parkovi‰ti). Pro dobu nouzového stání
(napﬁíklad pﬁi pﬁeru‰ení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v dÛsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost) platí povinnost
ﬁidiãe umístit trojúhelník na okraj vozovky tak,
aby byl pro pﬁijíÏdûjící ﬁidiãe vãas a zﬁetelnû viditeln˘ (nejménû 50 m, v obci mÛÏe b˘t tato
vzdálenost krat‰í). Je-li motorové vozidlo vybaveno v˘straÏn˘m svûteln˘m zaﬁízením, musí ho
ﬁidiã uÏít nejménû po dobu, neÏ v˘straÏn˘ trojúhelník umístí na vozovce a mimo obec musí
pouÏít pﬁi vystoupení z vozidla v˘straÏnou
vestu.
Na závûr trochu represe. Ten, kdo zpÛsobil
pﬁekáÏku, je povinen ji neprodlenû odstranit
a pokud tak neuãiní, má vlastník komunikace
právo odstranit tuto pﬁekáÏku na náklad toho,
kdo pﬁekáÏku zpÛsobil. Není-li moÏno takovou
pﬁekáÏku provozu na pozemních komunikacích
neprodlenû odstranit, musí ji její pÛvodce oznaãit a ohlásit policii âR.
Luká‰ Rejnek

Dûtsk˘ ma‰karní karneval
28. bﬁezna 2015 zavítal do na‰í obce cirkus!
Pﬁijel nejen principál, ale i klauni, medvûd
a dal‰í úãinkující. Nejednalo se ov‰em o skuteãn˘ cirkus, ale o Divadlo v Pytli Petra Stolaﬁe, které leto‰ní Dûtsk˘ ma‰karní karneval pojalo v tomto duchu. Tradiãnû se na tuto akci
se‰lo velké mnoÏství rÛzn˘ch pohádkov˘ch,
bájn˘ch, zvíﬁecích ãi jin˘ch stvoﬁení. Mohli jste
tak narazit na indiánky, piráty, víly, stra‰idla,
vãelky a spoustu dal‰ích pﬁevlekÛ a kost˘mÛ.
Celou akci zahájilo pﬁedtanãení dûtiãek z M·
Háj u Duchcova, které bylo velmi dlouho pilováno. Hned poté se roztrhl pytel se zábavou
v podobû rÛzn˘ch soutûÏí, tancování apod.
Nejvût‰í úspûchy mûly hry s balónky, toãení
kruhem ãi podlézání tyãe. Dûti si samozﬁejmû

domÛ odná‰ely ﬁadu cen, av‰ak nejvût‰í ceny
ãekaly pro nejhezãí vyrobené masky, které
kromû zmiÀovan˘ch úÏasn˘ch cen obdrÏely
i medaile a diplomy. Bûhem akce nás nav‰tívil
i medvûd ãi hrozivû dlouh˘ had s Kleopatrou.
Program utíkal velmi rychle, a tak si málokdo

pﬁipou‰tûl, Ïe se tento skvûl˘ den ch˘lil ke
konci. Akce to byla opût vydaﬁená, zvlá‰È nejvût‰í radost a poÏitek z ní mûly samozﬁejmû
dûti. Rádi bychom podûkovali ãlenÛm Kulturní
a sportovní komise a M· Háj u Duchcova za
krásnou v˘zdobu sálu. Velké podûkování patﬁí
údrÏbû obce za nároãné vytápûní sálu a samozﬁejmû obci Háj u Duchcova za poﬁádání této
akce.
Mgr. Jakub ·imek, KSK

9. Jarní kytiãka - Dûdkové z Kentucky
28. bﬁezna Háj u Duchcova - Po Dûtském ma‰karním karnevalu jsme mûli jen pár hodin na
úklid a pﬁípravu sálu na dal‰í akci, která se poﬁádala veãer. Jednalo se o dal‰í Jarní kytiãku, která
byla opût v rytmu country. Zpoãátku poloprázdn˘ sál se bûhem veãera postupnû zaplÀoval dal‰ími a dal‰ími taneãníky, kter˘m byl parket v jist˘ch chvílích i mal˘. Skvûlá muzika nám hrála aÏ
do pÛlnoãních hodin, pﬁiãemÏ zábava a úÏasné taneãní kreace jsme mohli vidût bûhem celého
veãera.
Mgr. Jakub ·imek, KSK

PÁLENÍ âARODùJNIC A STAVùNÍ MÁJE
30. dubna 2015 - KaÏdoroãní Pálení ãarodûjnic v podobû ãarodûjnické stezky v Háji u
Duchcova rozhodnû nesmí nikdy chybût. I pﬁestoÏe se pﬁes nás bûhem této akce pﬁehnalo
nûkolik májov˘ch de‰tíkÛ, tak se tím Ïádní náv‰tûvníci nenechali odradit a nikdo se domÛ
nehnal. Staãilo otﬁít lavice a stÛl a v zábavû se
mohlo pokraãovat dál. Letos nás velmi pﬁekvapila úãast na pálení ãarodûjnic, která byla obrovská. Akce se zúãastnilo velké mnoÏství lidí,
pﬁi‰la ﬁada nov˘ch tváﬁí, za coÏ jsme byli velmi
rádi. KaÏd˘ byl vítán. Dûkujeme v‰em, Ïe jste
pﬁi‰li na tuto akci v takovém hojném poãtu. âarodûjnická stezka tradiãnû zaãala v horní ãásti

obce, kde se vydával ãarodûjnick˘ prÛkaz. âarodûjnice i ãarodûje v malém podání poté ãekala stezka, na které bylo pﬁipraveno nûkolik
soutûÏí a disciplín. V‰e smûﬁovalo do areálu za
hasiãskou zbrojnicí, kde bylo pﬁipraveno posezení, muzika a dal‰í soutûÏe. Poté následovala pro dûti opût soutûÏ v pojídání koláãÛ a
novû soutûÏ pro dospûlé o nejrychlej‰í vypití
piva. Krom jiného se také vybírala nejhezãí
maska, probíhala soutûÏ v tancování a celkovû zábava plynula v plném proudu. Po soutûÏích následovalo tradiãní stavûní Máje. Letos
to pro diváky byla trochu nuda, jelikoÏ Májka
byla postavena bûhem pár krátk˘ch minut.

Hned po stavûní Májky do‰lo k pálení ãarodûjnic a opékání buﬁtÛ. Letos se nad ohnûm se‰lo
neb˘valé mnoÏství lidí, kteﬁí si i pﬁinesli své
buﬁty na opeãení. Jedinû dobﬁe! Doufáme, Ïe
v pﬁí‰tích letech se tato se‰lost nad táborákem
bude rozrÛstat. Zábava zde byla skuteãnû
skvûlá, alespoÀ pro nás organizátory, ale doufáme, Ïe i náv‰tûvníkÛm se zde líbilo. Leto‰ní
Pálení ãarodûjnic bylo financováno od obce
Háj u Duchcova, turistického oddílu Má≈a, fotbalového oddílu TJ Sokol Háj a v neposlední
ﬁadû SDH Háj u Duchcova, kteﬁí byli rovnûÏ
tradiãními organizátory akce.
Mgr. Jakub ·imek, KSK

Vítání nov˘ch obãánkÛ

Ve stﬁedu 27. kvûtna 2015 se konalo slavnostní vítání obãánkÛ. Starosta obce Karel Dra‰ner spoleãnû s paní Ilonou Prá‰ilovou, ãlenkou Kulturní a sportovní komisi starosty obce, pﬁivítali spoleãnû 8 dûtí - 5 dûvãat a 3 chlapce. S kulturním pásmem vystoupily dûti z M· Háj pod vedení ﬁeditelky paní Jaroslavy Schäferové a paní uãitelky Hany Vernerové. Rodiãe nov˘ch obãánkÛ se zapsali do pamûtní knihy. Pﬁivítáni byli tito
noví obãánci: Stella âervenková, Franti‰ek Komínek, Klára Kubiãková, David Ervín Malík, Amálie Masopustová, Jan Valta, Lucie Zítová
a Viktorie Dvoﬁáková.
(rr)
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Turistick˘ v˘‰lap na Liptickou vyhlídku s partnerskou obcí Kreischa
- 23. kvûtna 2015
Sobotní ráno nás pﬁíjemnû pﬁekvapilo sluneãním úsmûvem a udûlalo radost v‰em úãastníkÛm v˘‰lapu, neboÈ pﬁedchozí t˘den byl de‰tiv˘ a velmi chladn˘. Vandrovníci z Kreischy
pﬁijeli s mírn˘m pﬁedstihem, aby se stihli zotavit z cesty autobusem a posilnit na tu pû‰í. Podûkování patﬁí v‰em hájsk˘m pekaﬁkám a pekaﬁÛm, cukráﬁkám i cukráﬁÛm, kteﬁí pﬁinesli na
ranní pﬁivítání k ãaji a kávû dobroty podle rodinn˘ch receptÛ. Po pﬁivítání v‰ech úãastníkÛ
v˘‰lapu byla celá v˘prava fotograficky zdokumentována a obdarována památeãními odznaky, které na pﬁání starosty pana Karla Dra‰nera navrhl Tomá‰ BroÏík, a realizovala firma Textilní tiskárna Styl z Bystﬁice pod Host˘nem.
Placky s potiskem v podobû znakÛ obou obcí
pﬁipomínají 10. v˘roãí spolupráce. Celá v˘prava se rozdûlila do dvou skupin - ti, kteﬁí si vybrali vzhledem ke sv˘m fyzick˘m moÏnostem
krat‰ím trasu, vyuÏili autobus na‰ich nûmeck˘ch pﬁátel a z Háje se dopravili na duchcovské námûstí, odkud pokraãovali pû‰ky. Druhá,
zdatnûj‰í skupina, vyrazila z Háje rovnou za
nosem dolÛ Kubátovou ulicí. Tﬁetí, samovolnû
vzniklá cyklistická skupina neváhala a vyrazila
po silnici na sv˘ch bicyklech.
Kulturní a sportovní komise starosty obce
zvolila pro leto‰ní v˘‰lap nedalekou Liptickou
vyhlídku, která se nachází na jednom z vrcholkÛ v˘sypky Pokrok, asi pÛl kilometru od centra
Duchcova. Pojmenování dostala podle b˘valé
obce, která se rozkládala na jihozápad od vyhlídky. V roce 1930 bylo v obci celkem 692
obyvatel, z toho 358 NûmcÛ a 334 âechÛ.
Podle posledního sãítání mûly Liptice celkem
274 obyvatel. Obec ustoupila tûÏbû uhlí v roce
1976. Liptická vyhlídka je mal˘m mementem
nejen této zaniklé obce, ale i jejího okolí, neboÈ
je moÏné se z ní kochat jak pÛvaby âeského
stﬁedohoﬁí ãi Kru‰n˘ch hor, tak i Ledvickou
elektrárnou ãi tûÏební jámou velkolomu DolÛ
Bílina, jehoÏ dno je dnes na úrovni hladiny
moﬁe. MoÏná, Ïe právû toto zji‰tûní vedlo nad‰ence z obãanského sdruÏení Moﬁe klidu
k vybudování prvního námoﬁního pﬁístavu
v ãesk˘ch zemích na hranû ‰achty u Liptické
vyhlídky. Hlavním cílem v˘stavby „Duchcovské
maríny“ bylo rozpoutání veﬁejné diskuse o tom,
jak by se vlastnû severoãeská mûsíãní krajina
mûla revitalizovat. Krásná dﬁevûná landartová
stavba s ‰esti stûÏni tak byla vystavûna na základû návrhu architektonické huti Archwerk
a za pomoci mnoha dobrovolníkÛ. S její historií
seznámila pﬁítomné paní Irena Pipi‰ková. Liptická vyhlídka byla otevﬁená zásluhou Severoãesk˘ch dolÛ a.s., Chomutov, Spoleãnosti pﬁátel mûsta Duchcova a Mûsta Duchcov. Dûtem
na‰ich nûmeck˘ch sousedÛ se líbila pﬁedev‰ím
píseãná bílá mini pláÏ, ze které si jako suven˘r
pﬁinesli i malou mu‰li. ÚdrÏba obce zde pﬁipravila do Ïelezn˘ch ko‰Û základ táboráku, na
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kterém si vandrovníci z obou skupin opekli
v˘borné ‰pekáãky z Rado‰ova ﬁeznictví
v Oseku.
Obû skupiny turistÛ se v odpoledních hodinách se‰li v areálu hájského obecního úﬁadu,
kde spoleãnû probrali záÏitky z v˘‰lapu a pochutnali si na v˘borném kanãím gulá‰i a peãen˘ch rybách. K tanci a poslechu hrálo a zpívalo teplické duo Cansone, ve sloÏení Karin

Hru‰ková a Jiﬁí Kopa. Odpoledne pﬁíjemnû
uplynulo, starosta obce Kreischa pan Frank
Schöning spoleãnû s paní Fränze-Ulrike Göbel,
zástupkyní Wandergruppe Dr. Wolfgang Göbel,
podûkovali za skvûl˘ den a doufají, Ïe stejnû
jako se vydaﬁilo pﬁátelské setkání v Háji, vydaﬁí se i podzimní v˘‰lap u nich v Sasku.
Na shledanou v Kreische!
Markéta Soukupová

Prázdniny se dûtem rychle blíÏí
Ubûhly nám tﬁi mûsíce od vydání Hájského kohouta a my v té dobû
v mateﬁské ‰kole zaÏili spoustu nov˘ch záÏitkÛ. V bﬁeznu jsme si v maskách zatanãili na ma‰karním karnevalu, také nás nav‰tívil ve ‰kolce
úÏasn˘ kouzelník, kter˘ kouzlil „doopravdy“. Dûti nacviãovaly nov˘ tanec
na vystoupení v Sokolovnû v country stylu.
Hned prvního dubna jsme hledali „ZajíãkÛv poklad“, ale protoÏe nám
letos poãasí opravdu nepﬁálo, musel ho velikonoãní zajíãek schovat - kam
se dalo...na okénko, za hraãky, do koãárku... neÏ jsme poklad na‰li, musely dûti plnit úkoly - napﬁ. poznat jarní kvûtiny, zvíﬁata a jejich mláìata,
zazpívat jarní písniãku...
Také za námi do ‰kolky pﬁijelo divadélko z Pardubic a zahrálo nám hudební pohádku „O kouzelné pí‰Èalce.“
V mûsíci dubnu se v na‰í ‰kolce konal zápis dûtí, které budou na‰imi
kamarády od záﬁí 2015. Ale nesmíme zapomenout ani na „Pálení ãarodûjnic“. Slétlo se nás poÏehnanû, nûkteré dûti dokonce i na ko‰Èatech.
Míchali jsme ãarodûjné lektvary, vyrobili svou malou ãarodûjnici, do které
jsme svûﬁili v‰echno, co se nám nepovedlo, nebo jsme nûkomu provedli a potom jsme své malé hﬁíchy spálili na ‰kolní zahradû, abychom polep‰ení mohli zaãít s ãist˘m ‰títem i svûdomím.
A pﬁi‰el kvûten a s ním i první hodiny plavání pro na‰e pﬁed‰koláãky.
A protoÏe jsme pilnû nacviãovali, mohli jsme maminkám popﬁát k jejich svátku v místní Sokolovnû - zazpívat, zarecitovat, zatanãit a pﬁedat
i „ruãiãkovou“ kytiãku. Také uÏ jsme se v‰ichni vyfotili na spoleãné fotce,
i v indiánsk˘ch oblecích na tablo pﬁed‰kolákÛ. Na obecním úﬁadû jsme
pﬁivítali na‰e nové obãánky vesel˘mi písniãkami a ﬁíkadly.

A blíÏí se konec ‰kolního roku a nás je‰tû ãeká celodenní v˘let do
Klá‰terce nad Ohﬁí, kde si prohlédneme zámek i zámeckou zahradu
a také shlédneme pohádkové pﬁedstavení divadla Hned vedle.
Leto‰ní rozlouãení s pﬁed‰koláky se ponese v duchu „IndiánÛ“, téma
i pﬁíspûvek na tuto akci si rodiãe jednohlasnû odsouhlasili na tﬁídní schÛzce a my se tû‰íme, co si pro nás pan Stolaﬁ se svojí divadelní spoleãností
pﬁipravil. Spoleãnû ve ‰kolce oslavíme MDD, budeme soutûÏit, svezeme
se na Ïivém koníkovi a je‰tû bude i sladká odmûna.
Na‰i country taneãníci nás budou reprezentovat na Osecké portiãce
a na Hájsk˘ch slavnostech pﬁedvedeme úplnû nové taneãní vystoupení.
Pﬁejeme v‰em krásné léto plné nov˘ch záÏitkÛ a tû‰íme se v záﬁí na
shledanou.
kolektiv M· Háj u Duchcova

Mateﬁská ‰kola Háj - „·kolka plná lásky“
Jako kaÏd˘ rok, tak i letos probûhlo louãení s Ïáãky Mateﬁské ‰koly v Háji, aby je
v záﬁí mohla pﬁivítat nûjaká ze základních
‰kol.
Bylo 12. ãervna 2015 a sluníãko svítilo na
zahrádku mateﬁské ‰koly, jakoby symbolicky
vyprovázelo holky a kluky, neÏ naposledy zavﬁou branku a stanou se ‰koláky. Nezb˘vá neÏ
shrnout ten ãas, kdy pﬁed tﬁemi lety dorazila
skupina maliãk˘ch tvoreãkÛ, aby zahájila své
pﬁed‰kolní období v prvním ‰kolním zaﬁízení.
Dûti si tady hrály, vznikala tady první kamarádství a moÏná i první lásky. Bûhem tûch tﬁiceti
‰esti mûsícÛ se z tolik nenávidûného pﬁíboru
stal docela dobr˘ kamarád a zip na bundû uÏ
jde také bez problému zapnout. I kdyÏ s copánkem to je trochu hor‰í, tak culík zvládne
vût‰ina dûvãátek bez sebemen‰ího zaváhání.

Bylo to období her, smíchu, ale také také uãení
nov˘ch vûcí a sportování. Dûti se pﬁed nástupem do ‰koly nauãily poznávat písmenka, zavazovat si tkaniãky a vût‰inou poprvé zaÏily ten
opojn˘ pocit pln˘ strachu a radosti pﬁi vystupovaní pﬁed rodinou a ostatními diváky. Ale také
prezentovaly ‰kolku v pásmu písniãek, tanãily
a ukazovaly sv˘m blízk˘m, co v‰echno se dokázaly nauãit.
Bylo to dojemné louãení jak pro dûti, tak pro
uãitelky zdej‰í ‰kolky. Den co den se vût‰ina
vídala celé tﬁi roky, paní uãitelky jim nahrazovaly maminky, tatínky, babiãky a dûdy. Byly to
právû zdej‰í uãitelky, které jim utíraly slziãky,
kdyÏ se poprvé objevily ve ‰kolce a jsou to
zase ty stejné uãitelky, které jim zase utírají slziãky, protoÏe tentokrát musí ze ‰kolky nadobro odejít. Osobnû se domnívám, Ïe právû per-

sonálu ‰kolky patﬁí obrovsk˘ dík a úcta. Svûﬁujeme jim to nejcennûj‰í, co máme - svoje
dûti. A alespoÀ v „na‰í“ ‰koliãce dostávají dûti
z Háje prvotﬁídní pﬁístup ze strany pedagogicky vzdûlaného personálu a zároveÀ lásku
a nûhu.
Ráda vzpomínám na chvíle, kdy jsem jako
malá holka chodila do ‰kolky. Pamatuji si na
paní uãitelku, která mi vÏdycky nakrájela maso
a taky mi dûlala dva uzlíky na tkaniãce u bot,
aby se mi nerozvazovala. Pamatuji si na její
smích a velké tﬁpytivé náu‰nice. Jsem hrdá na
to, Ïe dûti z Háje si jednou budou stejnû jako
já pamatovat na mateﬁskou ‰kolu jako na
místo, kam chodily rády. Jako na místo, kde jim
bylo dobﬁe, kde si hrály s paní uãitelkou a s kamarády na zahrádce.
Kolektiv spokojen˘ch rodiãÛ
HÁJSK¯ KOHOUT
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Hájská Má≈a a léto v plném proudu
Léto je v plném proudu a dovolené pﬁed námi. NeÏ se turisté rozjedou
uÏívat si zaslouÏené dovolené, tak je v plánu nejen pû‰í turistika, ale i
kola nebo voda. Pﬁed turistick˘m v˘‰lapem na Liptickou vyhlídku, kterou
poﬁádala Obec Háj u Duchcova pro vandrovníky z Háje a partnerského
mûsta Kreischa, jsme vyrazili na vrchol Stropníku. Sraz jsme mûli opût
na na‰í oblíbené kﬁiÏovatce v Horním Háji. Z kaÏdé strany se pﬁihnali v˘letníci - jedni pﬁijeli autem a nûkteﬁí pﬁiklusali z baráãkÛ. Poãet ãlenÛ této
v˘pravy se vy‰plhal na 8 a vyrazili jsme. Cestou jsme nabrali je‰tû jednu
osobu, která za námi pﬁiklusala aÏ z Oseka. Namastili jsme si svaly a vy-

razili smûr nádraÏí a po zelené aÏ na Stropník . Samozﬁejmû jsme vûdûli, do ãeho jdeme. Stoupání stﬁídalo stoupaní, rovinka byla v nedohlednu.
KdyÏ jsme se jí doãkali, ãekalo dal‰í stoupání, tentokrát k na‰emu cíli. Poãasí nám opût pﬁálo, takÏe jsme se pûknû zapotili. Na Stropníku jsme se
vyd˘chali, dali svaãinku a naplánovali dal‰í zastávku - KﬁiÏanov. Odtud
jsme pokraãovali pﬁes Domaslavice aÏ do Háje.
Úãastníci v˘‰lapu: Vûra ·ulceková, Jana Moldavãuková, Andrea Trojková, Martina ·imková, Pavlína ·torkánová, Kateﬁina ·ustrová, Iveta,
Jindﬁich ·ulcek a Václav Moldavãuk.
http://turistimana.netstranky.cz/
http://www.facebook.com/turistimana
Andrea Trojková
FEJETON
HÁJSKÉHO PSA...

...je nûco shnilého ve státû dánském

My jsme kluci z Háje,
to se pozná hned,
my jsme kluci ‰ikovní,
uÏ z dálky na pohled.

Tvrdí jsme a stateãní,
jak národ horalÛ,
a kdyÏ máme voln˘ ãas,
dáme ho fotbalu.

Podívejte se pozornûji na fotografii tﬁí dûtí z Háje. Jsou to jakési zbytky b˘valého krouÏku dûtsk˘ch fotbalistÛ v Háji („ pánové“ Luká‰ Beran,
Adam Buﬁt a Daniel Smutn˘). Kdysi je vedl pan Zbynûk PrÛ‰a a bez jakékoliv pomoci, prostû vûnoval jim svÛj ãas a i nûjaké finance. Pochopitelnû, tak to nelze praktikovat do nekoneãna. KrouÏek se rozpadl a ãást
pﬁe‰la k hasiãÛm. Mimochodem hasiãi jsou nejaktivnûj‰í a nejvût‰í zájmová sloÏka v obci. Tﬁi dûti pﬁe‰ly do Oseka. KrouÏek mlad˘ch fotbalistÛ pod „de‰tníkem Domeãku“
vede pan Heinz. Tréninky mají
pravidelnû a dokonce jezdí i na
turnaje mezi mûsty. Háj‰tí patﬁí
mezi ty lep‰í hráãe, coÏ je i ãást
dobré práce pana ZbyÀka PrÛ‰i.
Dûti jsou naprosto spokojeny
a fotbal hrají s nad‰ením.
Jeden z turnajÛ „Zimní ligy“
konãil 15. 3. 2015 v Litvínovû
a Osek z osmi posledních zápasÛ
vyhrál sedm. Úplnû poslední
zápas skonãil remízou. Nikdo si
nedokáÏe pﬁedstavit s jak˘m nad‰ením a úsilím tyto dûti hrály
(a co vyvádûli rodiãe na jejich zápasech uÏ je mimo jakékoli pﬁedstavy). Za v˘kon dûtského druÏstva hájská âSSD zajistila ãokoládové medaile, jedna z matek - paní Pavla
Smutná - je opatﬁila barevnou stuhou a dûti byly po skonãení turnaje dekorovány. Îe mají v Oseku tradici ve fotbalu, uÏ je známo. Díky videu
pana Kadery na internetu, byly oÏiveny staré kluby jako Sokol, Krahujec
a Hvûzda. Ale co Háj? Ten si pﬁece dﬁíve nestál nijak ‰patnû. Dokonce
byl organizován memoriál Oty Veselého? A byla to docela slu‰nû nav‰tûvovaná akce.
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HÁJSK¯ KOHOUT

V jednom „Kohoutu“ byla zajímavost. Pár stránek z ãinnosti hasiãÛ
a jeden docela mal˘ ãláneãek o fotbalu, kter˘ se t˘kal úpravy hﬁi‰tû, ale
také i s tím, Ïe bude k dispozici i pro hasiãe. Nakonec, proã ne, tato zaﬁízení se musí vyuÏívat, není pro okrasu. Ale, jak to dopadne s fotbalem
v Háji, pokud nebudou nástupci ?
Na jednom zasedání byla poloÏena poznámka na ‰ipkaﬁe, Ïe by mohli
pﬁikládat ruku k dílu na jiné akce. Následnû otázka „ Ïádal ‰ipkaﬁe nûkdo
o pomocnou ruku“? Odpovûì, neÏádal. Jeden fakt, pokud nûco potﬁebuji, mûl bych o to poÏádat. Dal‰í poznámka byla na jinou notu, sloÏky
spolu nespolupracují. MoÏná by pomohlo, kdyby v‰ichni „‰éfové“ aktivních i neaktivních sloÏek v Háji vytvoﬁili jakousi radu. Tﬁeba s názvem „
Náãelnická rada“. / název není rozhodující / Mohli by své akce koordinovat, pomáhat si a nepﬁekáÏet si navzájem. A ani by nemusel b˘t ãlenem starosta, mohli by si vystaãit sami.
Jedna poznámka k zamy‰lení: senioﬁi chodí do Hrobu tancovat, zpívat a na dal‰í hrobské akce. Fotbalové dûti do Oseka, Ïeny v Háji, aÏ na
sloÏku „MáÀa“, nepracují v samostatn˘ch aktivitách vÛbec. Z doslechu,
dokonce snad panuje jakási nevraÏivost mezi fotbalisty a hasiãi! Pro seniory se nedûlá vÛbec nic, dokonce ani tu jednu „pitomou“ laviãku, která
byla kdysi odsouhlasena, pro nû „ouﬁad“ nepostavil.
KdyÏ se nad tím v‰ím zamyslíme, pﬁijdeme na to, Ïe „je nûco shnilého ve státû Dánském“.
Miroslav Smutn˘ alias „Hájsk˘ pes“

FEJETON HÁJSKÉHO PSA...

Opût nic nového
V minulém Kohoutu se místní starosta zmínil a to po tﬁetí (jednou v teplick˘ch novinách a jednou v regionálním rozhlasovém vysílání), o jakési snaze paralyzovat chod obce. DÛstojnû se tváﬁící nesmysl. Trochu se
vrátíme. Jednalo se o stíÏnost âSSD na v˘sledky voleb. Pokud by bylo
provedeno nové sãítání hlasÛ a kandidátka pana Sedlára získala pár
hlasÛ po zji‰tûné chybû pﬁi prvním sãítání, bylo by sloÏení zastupitelstva
velice zajímavé. StíÏnost byla zamítnuta, protoÏe na ni chybûl podpis
nejvy‰‰ího ‰éfa âSSD pana Sobotky. Nevûdûlo se to a bohuÏel na jeho
podpis uÏ nezbyl ãas. Îivot, ale bûÏí dál a pût „dra‰nerovcÛ“ tak dokáÏe odhlasovat cokoli a nikoho dal‰ího k tomu ani nepotﬁebují. To jen tak
mimochodem.
Neustále a to dlouhé roky se oz˘vají poznámky na spoleãensk˘ Ïivot
obce. Nebudeme si nalhávat, nestojí za nic. Poslední taneãní zábava
mohla b˘t adresována jako vzpomínková na paní Pﬁibylovou, coÏ nebyla a i náv‰tûvnost byla malá.
Dal‰í akce byla pokládání vûncÛ k pomníku. Zúãastnûní: tﬁi dra‰nerovci a „hájsk˘ pes“. Pokládání probûhlo neobvykle rychle. Pokud vezmeme skuteãnost, Ïe se jednalo o 70. v˘roãí osvobození, tak „dÛstojnûji“ se to snad nedalo ani zorganizovat. Otázka, kde byli „‰éfové“ sloÏek,
ãlenové kulturní a sportovní komise, dal‰í „spolupracující“ spotﬁebitelé dotací z obecních penûz a jak byla provedena informovanost o akci. Dal‰í
otázka je, zdali by se nemohla taková akce uspoﬁádat trochu jinak a zajímavûji.
Byl vznesen dotaz na pár lidí ve funkcích „‰éfÛ“ aktivních skupin

v Háji. Dovûdûli jsme se, Ïe akce pokládání vûncÛ:
a) „byla nezajímavá, a Ïe se koná, bylo jen tak z doslechu“ b) „o akci
jsme vûdûli a dokonce jsme tam mûli zástupce (zastoupil ãlena KSK, zastupitele a hasiãe) c) „o akci jsem vÛbec nevûdûla“
Jeden ãlen zastupitelstva se omluvil pro pracovní zaneprázdnûnost.
A pát˘ otázan˘ radûji zaujmul pozici mrtvého brouka. Jak zajímavé by
bylo „pokládání vûncÛ“ pro bûÏné obyvatele, pokud by vÛbec na místû
stihli zjistit, o co jde? Rozhodnû by se pobavili.
Organizovat spoleãensk˘ Ïivot mohou jenom fungující sloÏky s ochotou pro to nûco udûlat. Znamená to také jejich skuteãnou spolupráci.
Proto padl návrh, aby se „‰éfové“ aktivit scházeli a organizaãnû pomáhali spoleãensk˘ Ïivot vytváﬁet (normální obãan se mÛÏe maximálnû pohádat se sousedem pﬁes plot, nebo si vynadat u piva). âást otázan˘ch
nebyla proti a nûkteﬁí to povaÏovali za zbyteãnost. Sv˘m zpÛsobem je to
pouze vûc názoru. Ale! V loÀském roce byl velice úspû‰n˘ spoleãensk˘
ples. Letos se nekonal, protoÏe nebyla snaha pro to nûco udûlat. Zatím
to vypadá, Ïe si v‰ichni hrají na vlastním píseãku. Jakákoli organizovaná spolupráce, znamená zapojit ruce a dát ãas i pomoc do akcí jin˘ch.
A nûkdo k tomu musí dát impulz a nápad.
Zkusme se tedy zamyslet nad na‰ím „papalá‰stvem“. Mûl by tam b˘t
nûkdo schopn˘ dávat obãany dohromady. BohuÏel, asi nûkdo takov˘
nám chybí. Ti co tam jsou, to zﬁejmû nesvedou. Samotné jejich zvolení
do funkcí bylo skvûle naaranÏované divadlo. Volilo se nûkolikrát a hlavní aktéﬁi si to docela slu‰nû vychutnali. Kdyby nakonec pro sebe nezvedli
milostivû ruku, tak jsme snad do dne‰ní doby nemûli starostu s místostarostou. Ale to uÏ je jenom kousek minulosti. Zatím mÛÏeme pouze poznamenat, ... opût nic nového.
Miroslav Smutn˘

Z ãinnosti T. J. Sokol Háj - fotbalov˘ oddíl
V mûsíci kvûtnu jsme si dovolili oslovit ﬁeditelku gymnázia a SP·
Duchcov Ing. Janu Polákovou s Ïádostí o moÏnost pﬁesného zamûﬁení
hﬁi‰tû tak, aby vznikl i potﬁebn˘ prostor pro ãinnost hájsk˘ch hasiãÛ. Zamûﬁení bylo provedeno tﬁemi Ïáky vy‰‰ích roãníkÛ oboru geodézie pod
odborn˘m vedením uãitele Ing. Jaroslava Bendy. Díky tomu, Ïe se zastupitelé obce pan ·tefan Sedlár a pan Václav Moldavãuk rozhodli odevzdávat svou finanãní odmûnu za zastupování do kasy T. J. Sokol Háj,
mohli jsme jako podûkování za zamûﬁení pﬁedat ‰kole sponzorsk˘ dar ve
v˘‰i 2 000 Kã.

No a jak to vlastnû vypadá celkovû s touto sportovní plochou? Po tom,
co mohli koneãnû pﬁistoupit pracovníci firmy „Farma Sedlár“ k dokonãení rozmetání hlíny, jejímu rozdiskování a propracování se spodními vrstvami, zainvestoval T. J. Sokol Háj 36 000 Kã do zatravnûní této plochy.
Pﬁesto, Ïe bude sportovi‰tû vyuÏíváno i hasiãi Háj, nebyla poÏadována

Ïádná finanãní spoluúãast
navzdory tomu, Ïe i pro
nás se jednalo o znaãnou
investici.
Nakonec je potﬁeba podûkovat nejen obecnímu
úﬁadu Háj u Duchcova,
kter˘ zajistil tolik potﬁebnou hlínu, ale také Farmû
Sedlár za to, Ïe bezplatnû
poskytla
mechanizaci,
vãetnû obsluhy na úpravu
a zasetí tohoto sportovi‰tû.
za T.J. Sokol Háj
Stanislav Kubásek
HÁJSK¯ KOHOUT
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V˘sledkov˘ servis hájsk˘ch fotbalistÛ
T.J.Sokol Háj - Oldﬁichov B 2:1
Sobotní zápas zaãal uctûním památky na
nedávno zesnulého Luìka Hlavniãku minutou
ticha. Nová posila z Hrobu, Fikerle, dal svou
první branku po hezké individuální akci. Nejdﬁíve atakoval obránce, sebral mu míã udûlal
kliãku brankáﬁi a dal do prázdné. Oldﬁichov
vyrovnal po trestném kopu. Druhou branku
pﬁidal opût Fikerle, po centru Brunclíka do velkého vápna si pûknû nabûhl a nik˘m neatakován hlavou nav˘‰il na 2:1. O hezkou kulturní vloÏku se postaral Thorandt, kdyÏ vyhlaviãkoval míã z branky soupeﬁe, kter˘ tam poslal
Stanûk.
Sestava - Job, Moldavãuk Zajpt Homolka
Stanûk, Siﬁi‰tû Mutl BechyÀsk˘ Kastl, Brunclík
Fikerle, BlaÏejovsk˘ ThorandtBranky - Fikerle 2
Rtynû - T.J.Sokol Háj 1:2 pp
Nutno ﬁící, Ïe zaslouÏenou remízou skonãilo
utkání ve Rtyni. První poloãas nevynikal Ïádnou
velkou podívanou a snad jen hlaviãka Mutla na
jedné stranû a stﬁela domácích, se kterou mûl
Job dost práce, pﬁinesla trochu vzru‰ení. Druhá
pÛle mûla více fotbalov˘ch momentÛ, napﬁíklad
dva brejky Brunclíka vypadali nadûjnû, ale to,
Ïe neumí udrÏet míã pﬁi bûhu u nohy ho pﬁipravilo o moÏná gólové zakonãení (pr˘ nerovn˘
terén, no jasnû). Potom se zrodila pûkná fotbalová akce. Kubásek S. poslal míã Kastlovi, ten
obe‰el dva protihráãe a hezk˘m centrem na‰el
do velkého vápna nabíhajícího Mutla. Jeho placírka rozvlnila domácí síÈ. No a kdyÏ uÏ to vypadalo na tﬁi body, pﬁedvedli borci ze Rtynû jasnou ukázku toho, Ïe se vyplatí hrát aÏ do
konce. Osamocen˘ hráã domácích hlavou srovnal na 1:1. Následné penalty nakonec pﬁidûlili
druh˘ bod nám.Hezké bylo zavzpomínání domácích fanou‰kÛ na na‰eho Luìu Hlavniãku,
kter˘ ve Rtyni jako mladík hrával.
Sestava - Job, Zajpt Kubásek S Siﬁi‰tû Stanûk, Mutl Kastl Mastík Kubásek M, BlaÏejovsk˘
Brunclík, Thorand BechyÀsk˘ • Branka - Mutl
T.J.Sokol Háj - Hrobãice 5:1
Jako na velk˘ den ve svém Ïivotû, mohl
vzpomínat Siﬁi‰tû na tento zápas. AÏ pﬁekvapivû se dostával do vyloÏen˘ch ‰ancí, spí‰e by
se dalo nazvat tutovek. A kdyby se v koneãném souãtu u jeho jména objevil poãet branek
4, nikdo by se nedivil. Takhle zÛstalo jen u nevûﬁícného kroucení hlavami pﬁihlíÏejících. Ale
protoÏe se jedná spí‰e o dûlníka vÏdy pracujícího pro t˘m, více moÏná mrzí nepromûnûné
loÏenky zku‰enûj‰ích hráãÛ. Sice jsme v prvním poloãase dali pût branek ale druhá pÛle
nepﬁinesla ani jednu i kdyÏ pﬁíleÏitosti byli. Jediná branka v devíti hrajících Hrobãic padla
poté, co poryv vûtru povalil na‰eho brankáﬁe
a pro hosty uÏ nebyl problém dopravit míã do
zívající branky.
Sestava - Job, Zajpt Homolka Kubásek
M Stanûk, Mutl Siﬁi‰tû BechyÀsk˘ Kastl, Brunclík Kubásek S, BlaÏejovsk˘ Thorand Moldavãuk
Fikerle Trojek Fujava • Branky - Kastl 2, Kubásek S, Brunclík, Kubásek M
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Kostomlaty - T.J. Sokol Háj 0:2
aneb pohádka jak slep˘ holub ke tﬁem
bodÛm pﬁi‰el.
Vítûzná nálada na‰eho t˘mu po uplynul˘ch
kolech se rozplynula pﬁed zápasem je‰tû v domácích kabinách. Nastal víkend, kdy pracovní
povinnosti a dovolené nás pﬁipravili o 5 hráãÛ
(Moldy, Emil, Roura, Mára, Guli ...). TakÏe nastal problém zda se vÛbec sejdeme v 11-ti na
zápas. Nakonec v‰e dobré a bylo nás 12 (13t˘ hráã Kade nás jistil z tribun a byl pﬁipraven
plnit své klubové povinnosti). No tak jedeme na
nû. Poãasí pﬁipravilo hﬁi‰tû do ‰patného stavu.
Kolem stﬁedového kruhu to vypadalo spí‰ na
vodní pólo a v brankovi‰ti to bylo na rukávky.
První pÛle odpovídala stavu hri‰tû a pohledné akce probíhali spí‰e pod hﬁi‰tûm, kde byly
místní oslavy ãehosi .... Na‰im hráãÛm se nedaﬁilo drÏet balón na sv˘ch kopaãkách, coÏ
bych si dovoli parafrázovat Stenlyho - tak dlouho jsem si o zeì nekopal - po odehrání míãe
od na‰í branky byl zpût cca po 15-ti vteﬁinách.
·patn˘ stav hri‰tû nedovoloval rychlé brejky
domácích a zbytek pobrala na‰e obrana popﬁ
velmi dobﬁe (ano, musím se pochválit ) chytající Thorand. Na‰e chvíle pﬁi‰la po rychlém rozehrání volného kopu Kubáska S. z poloviny
hﬁi‰tû, kdy pﬁesnû na‰el Kastla na 16-ce a ten
pﬁesnou trefou k tyãi dává na 1-0 pro Háj.
První pÛle skonãila pﬁedãasnû, jelikoÏ zaãlo
silnû pr‰et a nepﬁíjemnû se blískalo (asi nám
na lep‰í ãasy). Rozhodãí poslal oba t˘my ve
37.min do kabin. Cca po 20-ti minutách se poãasí umoudﬁilo a zápas s dohrál zkrácen o poloãasovou pauzu.
Do druhé, „prodlouÏené“ pÛle jsme vstoupili
vlaÏnû a soupeﬁ zaãal nepﬁíjemnû doráÏet na
na‰í branku. Perfektnû fungující obrana (Sirka,
Michal, Stenly a MU) zabrala na 120% a v‰e
jsme pﬁeãkali. Dokonce i známí nevraceã
Bruncla bojoval v hloubi na‰í poloviny.
O na‰em útoku se v této chvíli ani nedalo mluvit. Soupeﬁovi docházel ãas a nervy. Roh stﬁídal roh, pﬁím˘ voln˘ kop s dal‰ím .... Asi jsem
si dnes vylosoval ‰Èastn˘ den a v‰e se daﬁilo
lapit. V závûru utkání jiÏ útoãil i gólman domácích, ãehoÏ li‰ácky vyuÏil Mastík a legándárnû
skóroval, kdyÏ se bránkáﬁ nestihl vrátit. Nebylo
slabého ãlánku v na‰em t˘mu a v‰e zapadlo
tak jak mûlo. Prostû ‰Èastn˘ den pro hájské fotbalisty.
Sestava: Thorand, Siﬁi‰tû, Kubásek S,. Zajpt
„K“, Kubásek M., Fujava, Mutl, Brunclík, BechyÀsk˘ (70. Mastík), Kastl, Fikerle • Branky:
Kastl, Mastík
âlánek napsal Martin Thorand a kdo se
schovává pod pﬁezdívkami? Hledejte na
www.sokolhaj.cz
T.J.Sokol Háj - Novosedlice 6:2
Sestava: Thorand, Homolka, Zajpt „K“, Kubásek S., Stanûk (40 min Moldavãuk), Kubásek
M., Mutl (70 min BechyÀsk˘), Siﬁi‰Èe (60 min.
Trojek), Fikerle, Kastl,Brunclík • Branky: Kastl
3x, Fikerle 2x, Kubásek S.

T.J.Sokol Háj - Trnovany 1:3
Tﬁi pﬁímé stﬁely na bránu = tﬁi góly. Velmi
potentní stﬁelba, uÏ proto, Ïe jsme ve vytváﬁení gólovek nezÛstávali pozadu, ale pouze v˘born˘ v˘kon brankáﬁe hostí, nás pﬁipravil
o dal‰í body. Tento „âapajev“ pﬁivádûl k ‰ílenství na‰e borce, kteﬁí se snaÏily, ale ne a ne to
tam spadnout. Teprve pﬁíchod BechyÀského na
hﬁi‰tû ve druhém poloãase pﬁinesl zmûnu.
Nejprve si v prvních vteﬁinách na hﬁi‰ti pﬁipsal
mínus bod za to, Ïe jsme hned obdrÏeli branku, no vzápûtí se ocitl tváﬁí v tváﬁ brankáﬁi soupeﬁe, snaÏil se ho prostﬁelit ale ten dle své zvyklosti balón vyrazil. Míã se vrátil opût k Milanovi a ten se napodruhé uÏ prosadil. Sice jsme
prohráli a body jsou fuã, ale byl to pohledn˘
zápas a pﬁihlíÏející si ho rozhodnû uÏili.
Sestava - Thorand, Zajpt Homolka Kubásek
S. Moldavãuk, Mutl Kastl Siﬁi‰tû Kubásek M,
Brunclík Fikerle, BechyÀsk˘ Mastík. • Branka BechyÀsk˘
T.J.Sokol Háj - Probo‰tov B 1:3
Co napsat k utkání, které nebylo zrovna
ukázkou slu‰nosti a korektnosti. První branka
hostí padla poté, co se v jinak dobﬁe fungující
obranné ãinnosti pozapomnûlo na hráãe, kter˘
stál osamocenû na malém vápnû a nebyl uÏ
pro nûj problém zavûsit. Pﬁevaha Probo‰tova
byla chvílemi znát a nakonec byla korunována
technickou stﬁelou na vzdálenûj‰í tyã a Job
i kdyÏ se odlepil od zemû, nemûl ‰anci na její
zne‰kodnûní. Poté pﬁi‰la i pro nás lep‰í chvilka, po faulu pﬁed velk˘m vápnem se k míãi postavil Brunclík, pﬁesto, Ïe se mu moc v tûchto
situcích moc nedaﬁí, dokázal zatoãit nevídanû
balón pﬁes zeì do pravého rohu branky. To
bylo radosti. Druh˘ poloãas pﬁinesl Kastlovi dvû
moÏnosti o vyrovnání, kdyÏ pﬁi první pálil z voleje a pﬁi druhé se ﬁítil sám na branku, ale brankáﬁ Probo‰tova si s obûma poradil. Hosté v‰ak
ke konci pﬁidali tﬁetí gól a pro nás uÏ nezbyl
ãas na korigování. ·koda, Ïe nesportovní chování v podobû provokací a následn˘ch ‰arvátek, spolu se slovním projevem, kter˘ na sportovi‰tû rozhodnû nepatﬁí, pokazil sobotní odpoledne, uÏ proto, Ïe se tyto soutûÏe hrají
o suché z nosu a borci by si to mûli spí‰e uÏít.
Sestava - Job, Homolka Kubásek S. ml. Siﬁi‰tû Kubásek M, Kastl Trojek Moldavãuk
Brunclík, BlaÏejovsk˘ Fikerle(ãk), Kubásek
S. st. • Branka - Brunclík
Více hledejte na www.sokolhaj.cz
Fotbalov˘ oddíl T. J.
Sokol Háj se zármutkem oznamuje, Ïe
nám ode‰el nejvût‰í
pﬁíznivec Hájského
fotbalu, pan

LUDùK
HLAVNIâKA.
Byl nám blízk˘ nejen pro jeho charakterové vlastnosti, ale také pro jeho fanou‰kovské srdce, které tak brzy dotlouklo.
âest jeho památce.

Hasiãská sezóna v plném proudu
Po zimû je opût hasiãská sezóna v plném proudu jak pro kolektiv mlad˘ch hasiãÛ, tak rovnûÏ i pro dospûlé muÏe a Ïeny, kteﬁí se letos opût
zapojili do dal‰ího roãníku Tohatsu fire cup 2015 ãtyﬁmi druÏstvy, coÏ je
velk˘ pokrok. První ãást sezóny je pro nás zahﬁívací, vût‰í nápor zaãne
teprve zaãátkem ãervna, kdy nás ãeká mnoho závodÛ a ﬁada událostí,
o kter˘ch se jistû dozvíte v pﬁí‰tím ãísle hájského zpravodaje. Velk˘ úspûch v poslední dobû zaÏívá na‰e pﬁípravka, která obsazuje na závodech
první pozice, o trochu hÛﬁe jsou na tom na‰i mlad‰í Ïáci, kteﬁí musí
ov‰em ãelit poãetné a kvalitní konkurenci, jelikoÏ na nûkter˘ch závodech
se v této kategorii utkává i 16 druÏstev, a tak je velmi tûÏké se umístit na
pohárov˘ch pozicích. Vy si nyní mÛÏete podrobnû pﬁeãíst o na‰ich úspû‰ích ãi i neúspû‰ích v první ãásti na‰í sezóny.
KOLEKTIV MLAD¯CH HASIâÒ
18. dubna 2015 - 11. roãník soutûÏe mlad˘ch hasiãÛ
Memoriál Jaroslava Jaro‰e
Dal‰í roãník vyhlá‰ené soutûÏe mlad˘ch hasiãÛ v branném bûhu. Závodu se celkem zúãastnilo „pouh˘ch“ 44 soutûÏních druÏstev v kategorii
pﬁípravka, mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ a dorostu. Rekord v poãtu druÏstev
pokoﬁen nebyl, ale i tak se tato soutûÏ ﬁadí mezi nejvût‰í v kraji. DruÏstva jsme mûli opût ze tﬁí okresÛ - z Teplic, Mostu a Loun. Závod probíhal v duálním systému, coÏ znamená, Ïe dané stanovi‰tû se na trati nachází vÏdy dvakrát. Souãasnû tedy vybíhají dvû druÏstva, jedno druÏstvo
po Ïlutû oznaãen˘ch disciplínách a druhé po modﬁe oznaãen˘ch disciplínách. Cel˘ závod díky tomu opût mohl skonãit i s vyhlá‰ením v˘sledkÛ
okolo jedné hodiny odpoledne! Rádi bychom vyjádﬁili podûkování v‰em
rozhodãím a pomocníkÛm. Velice si toho váÏíme, bez vás by se tato soutûÏ dala jen tûÏko uskuteãnit v takovém rozsahu. Dûkujeme! Velké podûkování patﬁí pﬁedev‰ím Mikroregionu Stropník, jeÏ celou akci financoval. Dûkujeme za finanãní podporu této soutûÏe. Na trati závodu bylo

DruÏstvo mlad‰ích ÏákÛ na závodech v Teplicích na Buzulce

Háj B na závodech v Bechlínû

Hájská druÏstva na Tohatsu fire cup 2015 v Bechlínû
letos pouze 7 disciplín (o jednu ménû, neÏ v minul˘ch letech), a to: stﬁelba, topografie, hod na cíl, zdravovûda, poÏární ochrana, rozvinutí hadice
na cíl, hlavolam/hadice. Háj na domácí pÛdû postavil velk˘ poãet soutûÏních druÏstev, celkem za na‰i obec závodilo okolo 35 závodníkÛ.
V˘sledky v kategorii pﬁípravka (celkem 9 druÏstev):
1. místo BraÀany
2. místo Háj
3. místo Osek
7. Duchcov-Háj
V˘sledky v kategorii mlad‰ích ÏákÛ (celkem 18 druÏstev):
1. místo Háj III.
2. místo Cítoliby
3. místo Háj II.
8. Háj II.
9. Háj I.
V kategorii star‰ích ÏákÛ jsme zastoupení nemûli.
V˘sledky v kategorii dorostu (celkov˘ch 5 druÏstev Háj):
1. místo Háj I.
2. místo Duchcov
3. místo Lene‰ice
4. Háj II.
Absolutní vítûz soutûÏe: druÏstvo s nejmen‰ím poãtem trestn˘ch bodÛ
(bez bûhu) BraÀany - pﬁípravka (23 bodÛ) - obdrÏeli putovní pohár Memoriálu Jaroslava Jaro‰e. Velice nás potû‰il úspûch na‰ich druÏstev na
domácí pÛdû. Obrovskou radost jsme mûli z pﬁípravky, která v konkurenci
velkého poãtu t˘mÛ dosáhla skvûlého v˘sledku. Velkou radost máme
také z úspûchu mlad‰ích ÏákÛ, kteﬁí po dlouhé dobû získali na domácí
soutûÏi pohár, a to dokonce za první a tﬁetí místo.
1. kvûtna 2015 - Obrnice
Na závody jsme jeli i v pátek o svátek, a to do Obrnic, kde se plnil poÏární útok (2 pokusy) a ‰tafeta poÏárních dvojic. Na závodech se vyskytl mal˘ organizaãní problém, proto se závody protáhly aÏ do pozdních odpoledních hodin. Na‰i závodníci byli velmi nervózní, hlavnû ti co mûli závodit ve star‰í kategorii, coÏ byla pro závodníky obrovská novinka a zároveÀ úplnû první závody v této kategorii. V‰e jsme nakonec nûjak zvládli, i kdyÏ chvílemi horko tûÏko, a navíc to nejsou Ïádné svûtové v˘kony.
DomÛ si tak mlad‰í Ïáci odváÏeli 6. místo a star‰í Ïáci 5. místo.
9. kvûtna 2015 - Mûrunice
V Mûrunicích nás tento den ãekal pouze poÏární útok (2 pokusy). Na
závod jsme pﬁijeli se dvûma druÏstvy (s ‰estiãlennou pﬁípravkou a druÏstvem mlad‰ích ÏákÛ, které bylo vzhledem k probíhající ‰kole v pﬁírodû
sestaveno tak, Ïe ãást jeho ãlenÛ byla nucena si vyzkou‰et nové pozice). Bûhem prvního poÏárního útoku pﬁípravky z Háje bylo rozhodnû co
zlep‰ovat, druh˘ pokus byl uÏ o poznání lep‰í. Mlad‰í Ïáci mûli první
pokus pﬁímo dûsiv˘, jelikoÏ zapomnûli zapojit jednu hadici. Pﬁi druhém
útoku do‰lo ke zlep‰ení, ale stále to nestaãilo na ty nejlep‰í.
HÁJSK¯ KOHOUT

●
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V kategorii pﬁípravka (celkem 3 druÏstva):
1. místo Háj
2. místo Mûrunice
3. místo Modlany.
V kategorii mlad‰ích ÏákÛ z celkov˘ch pûti druÏstev si Háj odváÏel 5.
místo.
10. kvûtna 2015 - Teplice Buzulka
V Teplicích na Buzulce se poﬁádal dal‰í roãník soutûÏe o pohár ﬁeditele HZS OÚ Teplice. Jednalo se rovnûÏ o ukonãení hry Plamen
2014/2015 pro mlad‰í Ïáky. Háj se na tyto závody vydal jen s jedním
druÏstvem mlad‰ích ÏákÛ. Tento den se zde plnila ‰tafeta 4x60 m (2 pokusy) a poÏární útok (1 pokus). RovnûÏ se zde musela ukázat vedená
kronika na‰e kolektivu. Z celkov˘ch deseti druÏstev v mlad‰í kategorii si
Háj odváÏel 5. místo.

Mlad‰í Ïáci z Háje roztahují hadice pﬁi poÏárním útoku v Mûrunicích

17. kvûtna 2015 - Teplice McDonald - O pohár starostky OSH Teplice
Mladí hasiãi z Háje u Duchcova se zúãastnili dal‰ího roãníku o pohár
starostky OSH Teplice, kter˘ se poﬁádal v Teplicích pﬁímo u McDonald na
parkovi‰ti. Vût‰ina dûtí se na tento závod velmi tû‰ila. Za Háj se závodu
zúãastnila tﬁi druÏstva, vÏdy zastoupená jedním druÏstvem v kaÏdé kategorii. Nakonec si pﬁípravka z Háje vezla domÛ 2. místo. V kategorii
mlad‰ích ÏákÛ z celkov˘ch 17 druÏstev Háj získal dobré 10. místo.
A star‰í Ïáci z Háje domÛ vezli 7. místo.
31. kvûtna 2015 - Svûtec
Po velmi dlouhé dobû se opût uskuteãnily závody ve Svûtci. Po cestû
tam jsme se nevyhnuli vzpomínkám na na‰e zaãátky zde pﬁed více neÏ
deseti lety. Byli jsme rádi, Ïe se mÛÏeme vrátit na místo, kde jsme kdysi
zaãínali a Ïe se zde opût konají závody v poÏárních útocích (jeden
pokus). Do Svûtce jsme pﬁijeli s plnou parádou a to rovnou s jedním
druÏstvem pﬁípravky a tﬁemi druÏstvy mlad‰ích ÏákÛ. Celkem se nám daﬁilo, nemûli jsme Ïádn˘ velk˘ problém, ale i pﬁesto u kaÏdého druÏstva
se objevilo nûkolik drobn˘ch zaváhání, které nás stály nûkolik vteﬁin.
Jedno na‰e druÏstvo nás velmi mile pﬁekvapilo sv˘m dobr˘m v˘konem.
Celkovû to byl velmi pohodov˘ den a domÛ jsme si kromû toho odvezli
i sladké ceny.
V˘sledky v kategorii pﬁípravka (celkem 7 druÏstev):
1. místo Hostomice
2. místo Mûrunice
3. místo Háj
V˘sledky v kategorii mlad‰ích ÏákÛ (celkem 16 druÏstev):
1. místo Hostomice
2. místo Hostomice B
3. místo Mûrunice
4. Háj B
7. Háj C
11. Háj A.
MUÎI A ÎENY
9. kvûtna 2015 - Mûrunice
V Mûrunicích se nejprve poﬁádala soutûÏ v poÏárních útocích mlad˘ch
hasiãÛ. Hned poté následovala soutûÏ pro veterány, tedy pro dospûlé
nad 35 let. Háj vyuÏil moÏnosti, Ïe v druÏstvu mohou b˘t dva závodníci

Háj‰tí kohouti na závodech v Mûrunicích
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HÁJSK¯ KOHOUT

Petr Joná‰ z Háje na disciplínû ‰tafeta poÏárních dvojic v Obrnicích
mlad‰í 35 let a na tento závod postavil rovnou dvû soutûÏní druÏstva.
První druÏstvo pﬁedvedlo pûkn˘ poÏární útok, ke skvûlému mu v‰ak pár
vteﬁin chybûlo. Bûhem druhého pokusu se objevil závaÏnûj‰í problém,
a tak útok ani nebyl dokonãen. Z celkov˘ch pûti druÏstev: 1. místo Modlany, 2. místo Háj A, 3. místo AGC ¤etenice, 5. Háj B.
TOHATSU FIRE CUP 2015
Jedná se o seriálov˘ závod, kde se hadice musí rozhazovat, nikoliv
spojovat na základnû. Závod je rozdûlen do dvou kategorií. I. kategorie
je nad 35 let, kde mohou b˘t ov‰em dva závodníci mlad‰í. II. kategorie
je vûkem neomezená. Z kaÏdého závodu si soutûÏní druÏstva odváÏejí
body za umístûní a za úãast. Na závûreãném kole bude vyhlá‰en celkov˘ vítûz a to druÏstvo, které nasbírá nejvíce bodÛ. Celkovû se bude poﬁádat sedm kol. Háj na tyto závody postavil tﬁi druÏstva do I. kategorie.
Na‰ím zámûrem bylo postavit je‰tû ãtvrté druÏstvo do kategorie II. To,
Ïe jsme dokázali opût sehnat takové mnoÏství závodníkÛ a pﬁedev‰ím je
vybavit potﬁebnou obuví a pﬁedepsan˘mi uniformami, které jsou v pravidlech, byl první velk˘ úspûch.
2. kvûtna Vroutek (Louny)
BohuÏel na na‰e ãtvrté druÏstvo byl od soupeﬁÛ podán protest, kter˘
jsme sice povaÏovali za neodÛvodnûn˘, ale nakonec byl uznán. V˘klad
pravidel soutûÏí není jednoduch˘. Díky tomuto protestu bylo rozhodnuto, Ïe na‰e ãtvrté druÏstvo pobûÏí pouze v poãtu pûti závodníkÛ. První
útok na‰eho druÏstva byl po technické stránce dobr˘, ov‰em do‰lo ke
‰patnému rozmûﬁení znaãky rozdûlovaãe, ãímÏ proudy nedosáhly k ná-

hrdosti na Déãko, které v pûti závodnících dosáhlo skvûlého ãasu a obsadilo polovinu v˘sledkové tabulky. Pokud seãteme druÏstva z obou kategorií, tak nám vyjde 15 druÏstev z celého Ústeckého kraje (!), z toho 4
druÏstva jsou z Háje u Duchcova.

Poslední závûreãné pﬁípravy na závodech dospûl˘ch v Mûrunicích

10. kvûtna 2015 - Bechlín (Litomûﬁice)
Háj pﬁed tûmito závody absolvoval nûkolik tréninkÛ, kde se ladilo,
zrychlovalo a potvrzovalo. Na závody jsme vydali se 4 druÏstvy, tentokrát
jsme uÏ soupeﬁÛm nedali ‰anci napadnout na‰i sestavu a pﬁijeli jsme
s pln˘m poãtem 27 závodníkÛ. DruÏstva byla zabûhnutá z minulého
t˘dne a nervozita se u nich neobjevila. PoÏární útok na‰eho Áãka byl
i tentokrát del‰í, neÏ bychom chtûli. Stále nám utíkají vteﬁiny potﬁebné
k získání lep‰ího ãasu. Druhé druÏstvo pﬁedvedlo standardní a stabilní
v˘kon, kter˘m potvrdilo svou fyziãku z tréninkÛ. Ve tﬁetím druÏstvu probûhlo nûkolik zmûn oproti poslednímu závodu. BohuÏel jak praví klasik,
kaÏdá zmûna je k hor‰ímu. Zprvu útok vypadal velmi nadûjnû a pﬁedpokládali jsme, Ïe aspiruje na vítûzství. Posléze se to nûkde zadrhlo a dosáhli jsme sice ne ‰patného ãasu, ale vynikající rozhodnû nebyl. âtvrté
druÏstvo jiÏ bûÏelo ve II. kategorii, tedy tam, kde je vûk neomezen˘. BohuÏel jsme tento den dosáhli o dost hor‰ího ãasu, neÏ na posledním kole,
kde jsme byli dokonce o dva závodníky v poãetní nev˘hodû. Nevíme co
se stalo, Ïe v sedmi nám to trvalo déle, neÏ v pûti závodnících, ale kaÏdopádnû se nám vÛbec nedaﬁilo a dosáhli jsme hor‰ího ãasu.
V˘sledky v kategorie I. nad 35 let (celkovû 8 druÏstev):
1. místo Bechlín 1 (20 bodÛ)
2. místo Háj A (17 bodÛ)
3. Lhenice (14 bodÛ)
4. místo Háj B (12 bodÛ)
5. Místo Háj C (11 bodÛ)
V˘sledky v kategorie II. neomezené vûkem (celkovû 9 druÏstev):
1. místo Slavûtín (20 bodÛ)
2. místo Vroutek (17 bodÛ)
3. místo Telnice (14 bodÛ)
8. místo Háj D (8 bodÛ)

Pﬁíprava základny mlad‰ích ÏákÛ na závodech v Teplicích na Buzulce
stﬁikové ãáﬁe, útok se protáhl a trval del‰í dobu. PoÏární útok kombinovaného druÏstva, z vût‰í ãásti v‰ak Ïenského druÏstva, probûhl bez chyb
a bylo dosaÏeno velmi hezkého ãasu. PoÏární útok tﬁetího druÏstva vypadal velmi nadûjnû, ov‰em u rozdûlovaãe se rozpojilo béãko, do‰lo
k velkému zdrÏení a prodleva se podepsala na ãasovém limitu. âtvrté
druÏstvo jiÏ bûÏelo ve II. kategorii, tedy tam, kde je vûk neomezen˘.
A bûÏelo pouze v pûti závodnících. Nutno zdÛraznit, Ïe v pûti závodnících to byl pﬁímo skvûl˘ v˘kon hodn˘ potlesku. Zadek ve dvou byl zvládnut rychle a perfektnû, béãka s rozdûlovaãem Jarda zvládl také velmi
dobﬁe, díky ãemu bylo dosaÏeno skvûlého ãasu. PoÏární útok tohoto
druÏstva si získal uznání rozhodãích i ﬁady ostatních druÏstev. Ov‰em
nejvíc py‰ní na tento útok, kromû závodníkÛ samotn˘ch, byla ostatní
druÏstva z Háje.

Trochu lépe to vypadalo v I. kategorii, kde jsme ukoﬁistili opût velk˘
poãet bodÛ. B˘t to je‰tû o vteﬁinu lep‰í, tak bychom soupeﬁe odsunuli daleko v tabulce, ale to se nám nepodaﬁilo a souboj je tak velmi vyrovnan˘. Nyní se bude soutûÏit o kaÏd˘ bod. Uvidíme na dal‰ích závodech, jak
to dopadne.
Celkovû v˘sledky ze v‰ech dosud probûhnut˘ch kol Tohatsu fire
cup 2015: I. kategorie, nad 35 let z celkov˘ch osmi druÏstev: 1. místo
Lhenice (34 bodÛ), 2. místo Háj A (31 bodÛ), 2. místo Bechlín 1 (31
bodÛ), 4. místo Háj B (29 bodÛ), 6. místo Háj C (21 bodÛ). II. kategorie, vûk neomezenû, z celkov˘ch devíti druÏstev: 1. místo Slavûtín (40
bodÛ), 2. místo Vroutek (34 bodÛ), 3. místo Telnice (26 bodÛ), 5. místo
Háj D (20 bodÛ).

V˘sledky v kategorie I. nad 35 let (celkem 7 druÏstev):
1. místo Lhenice (20 bodÛ)
2. místo Háj B (17 bodÛ)
3. místo Háj A (14 bodÛ)
6. místo Háj C (10 bodÛ)
V˘sledky v kategorie II. neomezené vûkem (celkovû 8 druÏstev):
1. místo Slavûtín (20 bodÛ)
2. místo Vroutek (17 bodÛ)
3. místo Telnice (14 bodÛ)
4. místo Háj D (12 bodÛ)
Dûkujeme v‰em na‰im divákÛm a fanou‰kÛm, kteﬁí se na ná‰
závod pﬁijeli podívat! DomÛ jsme si vezli rovnou dva poháry, ale i pocit

Star‰í druÏstvo z Háje na závodech v Obrnicích
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mobil: +420 724 315 800
evidenãní ãíslo MK âR E 19861
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V˘pis usnesení ze zápisu ã. 6/2014 -2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Háj
u Duchcova, pro volební období 2014-2018
ze dne 15. ãervna 2015
Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova:
I.
Bere na vûdomí:
■ Usnesení ã. 192/6/2015:
ZO bere na vûdomí zprávu kontrolního v˘boru
zastupitelstva o kontrole plnûní usnesení
zastupitelstva obce provedené dne 11. kvûtna
2015 z 5. zasedání zastupitelstva a kontrolu
v‰ech doposud nesplnûn˘ch usnesení
z pﬁedchozích zasedání zastupitelstva, která
byla provedena dne 11. 6. 2015.
■ Usnesení ã. 193/6/2015:
ZO bere na vûdomí zprávu o ãinnosti Kulturní
a sportovní komise starosty obce, pﬁiloÏenou
k zápisu ã. 6/2014-2018.
■ Usnesení ã. 200/6/2015:
ZO bere na vûdomí zmûny rozpisu rozpoãtu
ã.1/2015 a ã. 2/2015.
■ Usnesení ã. 232/6/2015:
ZO bere na vûdomí nabídku Projektu Po‰ta
Partner od zástupcÛ poboãkové sítû âeské
po‰ty pro severní âechy a oãekává v dohledné
dobû sdûlení ze strany zástupcÛ âeské po‰ty
o kalkulaci nákladÛ pro pﬁípadného
provozovatele Po‰ty Partner pro poboãku
v Háji u Duchcova.
II.
Schvaluje:
■ Usnesení ã. 189/6/2015:
ZO schvaluje program 6. zasedání
zastupitelstva obce ve volebním období 2014 2018, dle návrhu pﬁedsedajícího.
■ Usnesení ã. 190/6/2015:
ZO schvaluje jako ovûﬁovatele zápisu ã.
6/2014-2018 ze dne 15. 6. 2015 pana
Miroslava Smutného (ovûﬁovatel ã. 1) a pana
Tomá‰e Hájka (ovûﬁovatel ã. 2).
■ Usnesení ã. 194/6/2015:
ZO schvaluje ukonãení ãlenství pana Václava
Moldavãuka v Kulturní a sportovní komisi
starosty obce na jeho vlastní Ïádost.
■ Usnesení ã. 195/6/2015:
ZO schvaluje celoroãní hospodaﬁení obce
a závûreãn˘ úãet obce za rok 2014, vãetnû
zprávy o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení
obce za rok 2014 provedené kontrolní skupinou
Krajského úﬁadu v Ústí nad Labem, a to bez
v˘hrad.
■ Usnesení ã. 196/6/2015:
ZO nezjistilo, Ïe by úãetní uzávûrka neposkytla
v rozsahu pﬁedloÏen˘ch podkladÛ v souladu
s §4 vyhlá‰ky ã. 220/2013 Sb., vûrn˘ a poctiv˘
obraz pﬁedmûtu úãetnictví a finanãní situace
úãetní jednotky a schvaluje úãetní uzávûrku za
rok 2014 Mateﬁské ‰koly Háj u Duchcova,
okres Teplice, pﬁíspûvkové organizace obce.
■ Usnesení ã. 197/6/2015:
ZO schvaluje rozpoãtové opatﬁení ã. 1/2015,
kter˘m se zvy‰ují celkové rozpoãtové pﬁíjmy
obce o 394 tis. Kã a celkové rozpoãtové v˘daje
14 / 2015
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o 394 tis. Kã.
■ Usnesení ã. 198/6/2015:
ZO schvaluje pﬁesun finanãních prostﬁedkÛ
získan˘ch z prodeje pozemkÛ p.p.ã. 277/32,
p.p.ã. 338/20 a p.p.ã. 38/21, v‰echny v k.ú.
Domaslavice, na spoﬁicí úãet obce.
■ Usnesení ã. 199/6/2015:
ZO schvaluje nákup 5 kusÛ bíl˘ch mobilních
stavebních bunûk za cenu 1 ks za 2.000,-Kã.
■ Usnesení ã. 202/6/2015
ZO schvaluje prodej pozemku p.p.ã. 3/4
o v˘mûﬁe 128 m2 v k.ú. Domaslavice paní
Sylvii Reginû Klingler, nar. ............, bytem:
.........., zastoupenou na základû plné moci ze
dne 9. 5. 2015 panem Miroslavem Selãanem,
nar. ..........., bytem: .........., za celkovou kupní
cenu 5.180,-Kã.
■ Usnesení ã. 203/6/2015:
ZO schvaluje prodej pozemku p.p.ã. 349/2
o v˘mûﬁe 123 m2 v k.ú. Domaslavice, kter˘
vznikne rozdûlením pÛvodního pozemku 349
o celkové v˘mûﬁe 2104 m2 , k.ú. Domaslavice,
podle GP 220 - 13210/2013, paní Sylvii Reginû
Klingler, nar. ........., bytem: ...........,
zastoupenou na základû plné moci ze dne 9. 5.
2015 panem Miroslavem Selãanem, nar. ........,
bytem: .........., za celkovou kupní cenu 7.798,Kã.
■ Usnesení ã. 205/6/2015:
ZO schvaluje prodej pozemku p.p.ã. 277/3
o v˘mûﬁe 308 m2, kter˘ vznikne rozdûlením
pÛvodního pozemku p.p.ã. 277/1 o celkové
v˘mûﬁe 9203 m2 v k. ú. Domaslavice, dle
geometrického plánu ã. 236-14161/2015,
manÏelÛm Milanu Zoubkovi, nar. ...............
a Jaroslavû Zoubkové, nar. ........., oba bytem
.........., za celkovou kupní cenu 36.945,- Kã.
■ Usnesení ã. 206/6/2015:
ZO schvaluje prodej pozemku p.p.ã. 338/21
o v˘mûﬁe 222 m2, kter˘ vznikne rozdûlením
pÛvodního pozemku p.p.ã. 338/1 o v˘mûﬁe
8660 m2, v k. ú. Domaslavice, podle
geometrického plánu ã. 230-14161/2015,
manÏelÛm Jaroslavu Hyb‰ovi, nar. ...........
a Irenû Hyb‰ové, nar. ........, oba bytem:
................. za celkovou kupní cenu 25.272,Kã.
■ Usnesení ã. 207/6/2015:
ZO schvaluje prodej pozemku p.p.ã. 266/10
o v˘mûﬁe 92 m2, v k.ú. Háj u Duchcova panu
Josefu Martincovi, nar. .........., bytem:
................. za celkovou kupní cenu 3.920,- Kã.
■ Usnesení ã. 208/6/2015:
ZO schvaluje prodej pozemku p.p.ã. 338/20
o v˘mûﬁe 133 m2, v k. ú. Domaslavice,
vzniklého rozdûlením pÛvodního pozemku
p.p.ã. 338/1 o v˘mûﬁe 8660 m2 v k. ú.
Domaslavice, podle geometrického plánu ã.
230-14161/2015, manÏelÛm Janu Vavrouchovi,
nar. ....... a Alenû Vavrouchové, nar. ........, oba
bytem ........... za celkovou kupní cenu 16.372,Kã.
■ Usnesení ã. 209/6/2015:
ZO schvaluje prodej pozemku p.p.ã. 805/20
o v˘mûﬁe 8 m2 v k.ú. Háj u Duchcova, kter˘
vznikne rozdûlením pÛvodního pozemku p.p.ã.

805/11 o celkové v˘mûﬁe 70 m2 podle
geometrického plánu ã. 724-15072/2015, paní
Miladû Bobkové, nar. ........., bytem ...............
za celkovou kupní cenu 6.425,- Kã.
■ Usnesení ã. 210/6/2015:
ZO schvaluje prodej pozemku p.p.ã. 978, o
v˘mûﬁe 26 m2 v k.ú. Háj u Duchcova paní Ing.
Nikole Exnerové, nar. ............, bytem: ............
za celkovou kupní cenu 1610,- Kã.
■ Usnesení ã. 211/6/2015:
ZO schvaluje prodej st .p.ã. 49/1 o v˘mûﬁe 114
m2 v k.ú. Háj u Duchcova paní ZdeÀce
Kocánkové, nar. ............, bytem: .............., za
celkovou kupní cenu 4340,- Kã.
■ Usnesení ã. 212/6/2015:
ZO schvaluje prodeje p.p.ã. 135 o v˘mûﬁe 90
m2 v k.ú. Háj u Duchcova paní ZdeÀce
Kocánkové, nar. ..........., bytem: ......................
za celkovou kupní cenu 3500,- Kã.
■ Usnesení ã. 213/6/2015:
ZO schvaluje pﬁechod nájmu bytu ã. 9 v 1.
patﬁe domu ã. p. 141 v Kubátovû ulici v Háji
u Duchcova z pana Jiﬁího Wolfa mlad‰ího, nar.
.............. na pana Jiﬁího Wolfa star‰ího, nar.
.......... z dÛvodu stûhování syna do jiného bytu.
■ Usnesení ã. 214/6/2015:
ZO schvaluje pronájem nebytov˘ch prostor
v pﬁízemí domu ã.p. 139, v Kubátovû ulici v Háji
u Duchcova za úãelem provozování sluÏeb
v obchodní místnosti o velikosti 30,6 m2 +
pﬁilehl˘ch prostorách: sklad 23,20 m2, sklad
chladírna 7,30 m2, sklad chladírna 3,50 m2,
sociální zaﬁízení 3,10 m2, celkem 67,70 m2
s tím, Ïe nájemné bude domluveno smluvnû aÏ
po kolaudaci provozovny, s pﬁihlédnutím k v˘‰i
vynaloÏené investice ze strany nájemce.
■ Usnesení ã. 215/6/2015:
ZO schvaluje uzavﬁení dodatku ã. 2 ke smlouvû
o dílo ãíslo SOD1/ROP/2014 ze dne 16. 6.
2014 se zhotovitelem UNIPLAST - DUX s.r.o.,
se sídlem Kubátova 74, Háj u Duchcova, Iâ
2548154. v rámci stavby REKONSTRUKCI
FYZICKÉ INFRASTRUKTURY OBCE, která je
realizována v rámci projektu ROP NUTS 2,
oblast podpory 2.2 Investice pro zlep‰ení
fyzické infrastruktury, registraãní ãíslo projektu:
CZ.1.09/2.2.00/70.01100, za novou cenu
zhotovení díla 5.368.393, - Kã.
■ Usnesení ã. 217/6/2015:
ZO schvaluje termín ukonãení 2. etapy stavby
REKONSTRUKCI FYZICKÉ INFRASTRUKTURY OBCE, která je realizována v rámci
projektu ROP NUTS 2, oblast podpory 2.2
Investice pro zlep‰ení fyzické infrastruktury,
registraãní ãíslo projektu: CZ.1.09/2. 2.00/ 70.
01100, k datu 16. ãervna 2015, pro
zhotovitelem UNIPLAST - DUX s.r.o., se sídlem
Kubátova 74, Háj u Duchcova, Iâ 2548154,
zastoupeného panem ZdeÀkem Îejdlíkem.
■ Usnesení ã. 218/6/2015:
ZO schvaluje návrh modelu a zpÛsobu zadání
zpracování Strategického rozvojového plánu
obce Háj u Duchcova 2016 - 2026, vãetnû
podmínek v˘bûrového ﬁízení na zpracovatele.
■ Usnesení ã. 220/6/2015:
ZO schvaluje pracovní skupinu pro kooperaci

s vítûzn˘m realizaãním t˘mem na pﬁípravû
Strategického rozvojového plánu obce Háj
u Duchcova 2016 - 2026, ve sloÏení: Karel
Dra‰ner, Václav Bﬁeãka, Irena Pipi‰ková
a Markéta Soukupová.
■ Usnesení ã. 222/6/2015:
ZO schvaluje na základû v˘zvy k podání
nabídky v˘bûr dodavatele na pﬁenosnou
motorovou stﬁíkaãku firmu SDH plus, s.r.o., se
sídlem Radimovice 100, 463 44 Radimovice,
IâO: 25027191, zastoupena jednateli panem
Ing. Ale‰em ·rytrem a Mgr. Luìkem
Rozkovcem, s cenovou nabídkou 169.696,- Kã
bez DPH (s DPH 204.490,- Kã).
■ Usnesení ã. 229/6/2015:
ZO schvaluje tréninkov˘ pobyt fotbalového
muÏstva dospûl˘ch z TSV Kreischa v termínu
od 31. 7. 2015 do 2. 8. 2015 se zaji‰tûním
ubytování, stravování a sehrání pﬁátelského
zápasu.
■ Usnesení ã. 230/6/2015:
ZO schvaluje, v pﬁípadû úspû‰ného obdrÏení
dotace z grantového projektu Zelen˘ trávník
2015 pro fotbalov˘ oddíl T. J. Sokol Háj
u Duchcova, aby Obci Háj u Duchcova, jako
vlastníku pozemku p.p.ã. 494/3, k.ú. Háj
u Duchcova, byla po vyúãtování dotace
pﬁedloÏena v˘‰e celé investice, aby o tuto
ãástku mohl b˘t zhodnocen majetek obce.
■ Usnesení ã. 231/6/2015:
ZO schvaluje osázení jablonûmi a hru‰nûmi, na
základû uloÏení provedení náhradní v˘sadby
spoleãnosti VTE Moldava, tûchto konkrétních
míst v obci:
a) podél polní cesty od kapliãky sv. Leonarda
ke hranici katastru s mûstem Osek, k.ú. Háj
u Duchcova
b) podél betonové cesty k budoucí kompostárnû, k.ú. Domaslavice.
Usnesení ã. 235/6/2015:
ZO schvaluje úãast SDH Háj u Duchcova
v soutûÏi Dobrovolní hasiãi roku 2015 s nov˘m
ãesk˘m rekordem „Nejpoãetnûj‰í poÏární útok“,
kter˘ byl realizován v rámci 4. Hájsk˘ch
slavností u pﬁíleÏitosti 70. v˘roãí od zaloÏení
sboru SDH Háj u Duchcova.
III.
Ru‰í:
■ Usnesení ã. 201/6/2015:
ZO ru‰í své usnesení ã. 450/39/2014 ze dne
25. 6. 2015 o schválení prodeje prodej
pozemku p.p.ã. 3/4 o v˘mûﬁe 128 m2 v k.ú.
Domaslavice panu Miroslavu Selãanovi, nar.
............., bytem: ................, za celkovou kupní
cenu 5.180,-Kã.
■ Usnesení ã. 233/6/2015:
ZO ru‰í usnesení ã. 180/4/2015 ze dne 22.
dubna 2015 o povûﬁení pana Karla Dra‰nera,
starosty obce Háj u Duchcova a pana Mgr.
Karla Singera, ãlena zastupitelstva Obce Háj
u Duchcova oddáváním dle §11a odst. 1 písm.)
a) zák. ã. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a pﬁíjmení a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících
zákonÛ, v platném znûní.

IV.
Ukládá:
■ Usnesení ã. 204/6/2015:
ZO ukládá starostovi projednat s paní Sylvií
Reginou Klingler provedení sjezdu z jejího
pozemku do prostoru domaslavické návsi
v rámci prodeje pozemku p.p.ã. 349/2
o v˘mûﬁe 123 m2 v k.ú. Domaslavice, kter˘
vznikne rozdûlením pÛvodního pozemku 349,
o celkové v˘mûﬁe 2104 m2 , k.ú. Domaslavice,
podle GP 220 - 13210/2013, paní Sylvii Reginû
Klingler, nar. ........, bytem: .........., zastoupenou
na základû plné moci ze dne 9. 5. 2015 panem
Miroslavem Selãanem, nar. ......., bytem:
............, za celkovou kupní cenu 7.798,- Kã.
■ Usnesení ã. 216/6/2015:
ZO ukládá starostovi uzavﬁít Dodatek ã. 2 ke
smlouvû o dílo ãíslo SOD1/ROP/2014 ze dne
16. 6. 2014 se zhotovitelem UNIPLAST - DUX
s.r.o., se sídlem Kubátova 74, Háj u Duchcova,
Iâ 2548154. v rámci stavby REKONSTRUKCI
FYZICKÉ INFRASTRUKTURY OBCE, která je
realizována v rámci projektu ROP NUTS 2,
oblast podpory 2.2 Investice pro zlep‰ení
fyzické infrastruktury, registraãní ãíslo projektu:
CZ.1.09/2.2.00/70.01100, za novou cenu
zhotovení díla 5.368.393, - Kã.
■ Usnesení ã. 223/6/2015:
ZO ukládá starostovi uzavﬁít pﬁíkazní smlouvu
o dílo na v˘bûr dodavatele na pﬁenosnou
motorovou stﬁíkaãku s firmou SDH plus, s.r.o.,
se sídlem Radimovice 100, 463 44
Radimovice, IâO: 25027191, zastoupena
jednateli panem Ing. Ale‰em ·rytrem a Mgr.
Luìkem Rozkovcem, s cenovou nabídkou
169.696,- Kã bez DPH (s DPH 204.490,- Kã).
V.
Jmenuje:
■ Usnesení ã. 191/6/2015:
ZO jmenuje komisi pro ﬁádné zodpovûzení
deseti otázek pana ZdeÀka Îejdlíka ve vûci
poptávkového ﬁízení na stavební úpravy 1. NP
v obytném domû ã.p. 164 v Kubátovû ulici ve
sloÏení:
1. Tomá‰ Hájek, nar. ..........,
bytem: .......................
2. Mgr. Karel Singer, nar. ......,
bytem: ....................
3. Mgr. Jakub ·imek, nar........,
bytem: ....................
■ Usnesení ã. 219/6/2015:
ZO jmenuje komisi pro v˘bûrové ﬁízení na
zpracovatele Strategického rozvojového plánu
obce Háj u Duchcova 2016 - 2026 ve sloÏení:
1. Mgr. Karel Singer, nar. ..........,
bytem: .............
2. Václav KﬁíÏ, nar. ........,
bytem: ................
3. Václav Moldavãuk, nar. .......,
bytem:..............
■ Usnesení ã. 221/6/2015:
ZO jmenuje hodnotící komisi ve vûci v˘bûru
dodavatele na pﬁenosnou motorovou stﬁíkaãku,
na kterou probûhlo poptávkové ﬁízení, ve
sloÏení:
1. Roman Kubrycht, nar. .............,

bytem: .......................
2. Mgr. Jakub ·imek, nar. ..........,
bytem: .......................
3. Tomá‰ Hájek, nar. .................,
bytem: .........................
VI.
Ovûﬁuje:
■ Usnesení ã. 224/6/2015:
ZO ovûﬁuje, Ïe Územní plán Háj u Duchcova
není v rozporu s Politikou územního rozvoje
âR vã. její 1. aktualizace, se Zásadami
územního rozvoje Ústeckého kraje, v˘sledky
ﬁe‰ení rozporÛ a se stanovisky dotãen˘ch
orgánÛ nebo stanoviskem krajského úﬁadu.
VII.
Rozhodlo:
■ Usnesení ã. 225/6/2015:
ZO rozhodlo o námitkách uplatnûn˘ch ve
veﬁejném projednání návrhu Územního plánu
Háj u Duchcova tak, jak je uvedeno v jeho
odÛvodnûní.
VIII.
Vydává:
■ Usnesení ã. 226/6/2015:
ZO vydává Územní plán Háj u Duchcova
opatﬁením obecné povahy, které bude
oznámeno na úﬁední desce.
IX.
Vypovídá:
■ Usnesení ã. 227/6/2015:
ZO vypovídá smlouvu o energetickém
poradenství a správû odbûrn˘ch míst
a odbûrn˘ch zaﬁízení pro spotﬁebu elektrické
energie a zemního plynu spoleãnosti Energie
pod kontrolou pro mûsta a obce, se sídlem:
Brnûnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IâO:
29283272, podepsanou dne 16. 5. 2013.
X.
Navrhuje:
■ Usnesení ã. 228/6/2015:
ZO navrhuje jako kandidáta na pﬁísedícího
Okresního soudu v Teplicích za obec Háj
u Duchcova pana Bc. Jaroslava Hudka, Dis,
nar. .........., bytem: ......................
XI.
Povûﬁuje:
■ Usnesení ã. 234/6/2015:
ZO povûﬁuje starostu obce Karla Dra‰nera
oddáváním dle §11a odst. 1 písm.) b) zák. ã.
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pﬁíjmení
a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ,
v platném znûní.
■ Usnesení ã. 236/6/2015:
ZO povûﬁuje zastupitele Miroslava Smutného
projednáním pﬁesunu plakátovací plochy
z prostoru areálu bytového domu ã.p. 141
v Kubátovû ulici v Háji u Duchcova, na plot
u domu ã.p. 104 v Zelenkovû ulici v Háji
u Duchcova, kter˘ je ve vlastnictví pana
Romana Úlehly.
HÁJSK¯ KOHOUT
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