Na zasedání zastupitelstva 4. ledna 2007 starosta informoval, že obec obdržela 4,2
mil. Kč za povinný odkup majoritních akcií podniků ESČ a.s., za akcie Sevč. Energetiky a
RWE a.s., za akcie Sevč. Plynárenské a za prodej domu č.p. 163 v Závodní ulici.
Na stejném zasedání byl schválen název nově vzniklé ulice pod vodojemem na Lesní
stezce vedoucí směrem do polí souběžně pod Lesní stezkou s názvem „Zelená“.
V lednu 2007 začala výstavba zděné budovy se dvěma garážemi za budovou obecního
úřadu pro údržbu obce. Původně zde byla plánována výstavba plechové haly. Ale dodavatel
nedodržel smluvní podmínky a tak obec od nákupu haly odstoupila.
V lednu 2007 občané nahlásili na obecní úřad zápach důlních zplodin vycházejících
ze starého důlního díla pod Lesní stezkou v k. ú. Domaslavice na pozemkové parcele č. 184/1
(mezi Hájem a Domaslavicemi). Jedná se o starý výdušný vrt o ø 1 m s ocelovou pažnicí
o hloubce 52 m. Zabezpečení vrtu na ohlášení starostou obce řeší Mostecká uhelná společnost
a Obvodní báňský úřad v Mostě. V krátké vzdálenosti (asi 60 m směrem na Domaslavice, asi
tak pod domem č.p. 29), se pod silnicí nachází další vrt o ø 2,5 m s dřevěným bedněním o
hloubce 24 m. Aby horníci nemuseli fárat do hloubky 155 m a jít do Domaslavického pole do
kopce a překonávat pod zemí výškový rozdíl 131 m, chodili horníci z dolu přes Háj do
Domaslavic a tam slézali do podzemí. Podle vyprávění horníků této lokalitě pod zemí říkali
pro veliké teplo „Sahara“.
Ve čtvrtek, a hlavně pak v noci z 19. na 20. ledna 2007 se přes naši republiku přehnal
orkán Kyrill o síle až 160 km v hodině, který řádil po celé Evropě, napáchal miliónové škody
a zmařil několik životů. Vichr, který dozníval ještě v neděli, ochromil dopravu, kácel stromy a
poškozoval střechy domů, lámal stožáry vysokého napětí a tisícům lidí tak přerušil dodávku
elektřiny. Lesy ČR hlásily největší kalamitu ve své historii. V naší obci velkých škod naštěstí
nenapáchal. V ČR si vyžádal 5 obětí, pojišťovny zaznamenaly desítky tisíc pojistných
událostí, 1,5 milionů domácností bylo bez elektřiny. Nejvíce vítr pustošil jižní, severní a
západní Čechy. Nejponičenější lesy jsou v Krkonoších a v Národním parku Šumava. Podle
odhadů jsou škody přes půl miliardy korun.
Pro informaci: >>
Kdy vítr zlobí? Stupeň 6. rychlost 40 - 49 km/hod = silný vítr (pohybuje dráty elektrického
vedení)
7. rychlost 50 - 61 km/hod = mírný vichr (obtížná chůze)
8. rychlost 62 – 74 km/hod = čerstvý vichr (ulamují se větve)
9. rychlost 75 – 88 km/hod = silný vichr (vítr shazuje střešní krytinu)
10. rychlost 89 – 102 km/hod = plný vichr (vítr vyvrací stromy)

11. rychlost 103 – 116 km/hod = vichřice (působí pustošení)
12. rychlost více než 117 km/hod = orkán (ničivé účinky, v pohybu
jsou těžké hmoty, vítr unáší i střechy, láme elektrické sloupy,
převrací i auta apod.)
Zastupitelstvo 29. ledna 2007 schválilo nákup nákladního automobilu ATEGO 8, po
jeho posouzení a vyzkoušení na předváděcí akci. Vzhledem k vyhovujícím technickým
parametrům výhodným pro obec, záručním i pozáručním podmínkám byl vybrán tento typ
nákladního automobilu potřebného pro obec, v ceně 1 379 210 Kč.
Ústav sociální péče v Háji pečuje o klienty se zdravotním postižením. Kapacita ústavu
je pro 83 klientů ve věku od 1 roku do 53 let. Z toho je 73 klientů s celoročním pobytem a 10
klientů s týdenním pobytem. Ústav je příspěvkovou organizací. Ředitelem ústavu je Mgr.
Hynek Matonoha. Ústav má celkem 67 zaměstnanců.
14. března 2007 zastupitelstvo schválilo výměnu oken v č.p. 141 za plastová v částce
565 tis. Kč firmou České okno s.r.o. Újezdeček. Současně schválilo rekonstrukci veřejného
osvětlení k nádraží Dolní Háj a veřejné osvětlení v Domaslavicích v celkové částce 150 tis.
Kč, dále výměnu vnitřního osvětlení v mateřské škole v částce 183 tis. Kč.
Začátkem března 2007 začaly zemní úpravy pro výstavbu rodinných domků na lukách
p.p.č. 759/2, 7589/28, 759/29 a759/30, tj. za domy č.p. 97 až 233 v k.ú. Háj, v lokalitě
„Knížák“. Investorem byla obcí vybrána firma ZT Instalace Miller s.r.o., ulice Nelsonská 112,
Osek.
Obecní úřad zakoupil na leasing 36 měsíců pro potřebu obce osobní auto PEUGEOT
v ceně 358 309 Kč.
Obec prodala málo využívaný jednonápravový stroj TERRA a zakoupila pro potřebu
obce malý lépe využitelný TRAKTOR COMFORT VEGA 36 HP za 648 389 Kč, který
pracovníci údržby obce také plně využívají.
21. března 2007 kulturní a sportovní komise uspořádala od 16 hodin v Sokolovně pro
seniory „Jarní posezení s hudbou“. Akce se zúčastnilo 32 občanů. Byla to příležitost setkání
občanů z horní a dolní části obce, kteří se jinak nevidí a mohli si tak mezi sebou popovídat a
zavzpomínat na minulá léta.
Kulturní komise obecního úřadu uspořádala 23. května 2007 přednášku o historii
obce. Přednášel pracovník Okresního archivu v Teplicích PhDr. Karel Vilím za účasti 36
občanů.
Kulturní a sportovní komise uspořádala začátkem června 2007 Dětský den plný
sportovních klání dětí, který se dětem moc líbil. K tomu přispěla hlavně sponzorská částka od
místních podnikatelů ve výši 55 tisíc Kč.
Zastupitelstvo schválilo prodej obytného domu č.p. 35 v Kubátově ulici se 7 bytovými
jednotkami za odhadní cenu 930 360 Kč; a obytný dům č.p. 129 v Kubátově ulici s 5
bytovými jednotkami za odhadní cenu 659 0220 Kč.
Několik zastupitelů obce spolu s několika občany a hájskými fotbalisty se ve dnech 6.

a 7. července 2007 zúčastnili na pozvání města Kreischy jejich oslav k 725. výročí založení
města. V sobotu k zahájení oslav promluvil starosta Kreischy Frank Schöning a starosta Háje
Karel Drašner. V neděli se konaly městské trhy a historický jarmark. Podívaná byla i na
průvod městem znázorňující historické doby města. Divadelní představení předvedlo tamním
občanům i známé české Divadlo M.
Hájští hasiči zasahovali 16. července 2007 při hašení požáru seníku v Hrobě a 25.
července 2007 při požáru čerpací stanice U Dubu (za závodem Kamenina v Háji).
Starosta tělovýchovné jednoty Sokol v Háji Václav Kříž vyslovil gratulaci
Tělovýchovné jednoty Jakubu Marešovi za získání Stříbrné medaile na Mistrovství světa
v kopané hráčů do 20 let v Kanadě.
Ústav sociální péče v Háji uspořádal svůj festival ústavních klientů. Vystoupení všech
účastníků se konala ve dvou velkých stanech, kde vystoupila hudební skupina Hájští kohouti,
a skupiny z pražských ústavů, z ústavu Liběšice, z ústavů z Janova a z Jestřebí. Taneční
vystoupení předvedli klienti ze Skalice, z České Kamenice a z Háje.
Obec v srpnu zakoupila nákladní auto MERCEDES BENZ ATEGO 816 K v ceně
1 432 843 Kč. Současný nákladní automobil AVIA 30 L, který je značně opotřebovaný, bude
prodán některému zájemci.
V srpnu zastupitelstvo projednalo žádosti na zařazení do územního plánu obce rozvoje
obce: Žádost Zdeňka Žejdlíka na výstavbu 30 rodinných domků a zazeleněným oddechovým
místem na č. 39/1, /2, /3, /5, a /7 v k.ú. Háj.

Žádost Ing. Eduarda Jariny na výstavbu 40 rodinných domků, domu s pečovatelskou
službou pro seniory, úpravu rybníka „Knížák“, se zeleným oddechovým prostranstvím,
okruhem pro kolečkové bruslaře, sportovních hřišť a kulturním místem s pódiem a lavičkami
na p.p.č. 759/1 v k. ú. Háj.

Žádost Štefana Sedlára na výstavbu 15 rodinných domků na p.p.č. 176/1 v k. ú.
Domaslavice.

Začátkem září začala demolice zchátralé hospodářské usedlosti č.p. 92 v obci známá
jako Růžkovna, po bývalém posledním uživateli Karla Růžka, který nemovitost jako příděl
vrátil okresnímu úřadu, a ten tuto usedlost převedl na obec Háj. Karel Růžek byl invalidní
důchodce z dolu Bihl (1. máj). V r. 1950 ho opustila manželka. Jeho syn Karel začal
hospodařit na Hospodářském přídělu v Domaslavicích. Sám špatně chodil o holi a také špatně
viděl (měl jedno oko skleněné) a tak na malé hospodářství, které již chátralo, nestačil. Příděl,
který ani nestačil splatit vrátil Okresnímu národnímu výboru v Teplicích a z obce se
odstěhoval do Žihle u Plzně. Obec toto hospodářství nepotřebovala, ani ho nemohla prodat. A
tak tam byly skladovány různé bezcenné materiály určené spíše k jejich likvidaci. V roce
1990 se v restituci začal o tento objekt zajímat vnuk Karla Růžka, který však nemohl doložit
oprávněný restituční nárok a tak se jeho spor s obcí vlekl až do roku 2007. V tomto roce byl
soudem tento hospodářský objekt definitivně potvrzen do majetku obce a tak zastupitelstvo
mohlo rozhodnout o osudu zchátralé hospodářské stavby, o její demolici.

Nová garáž se zázemím údržby obce
V tomto měsíci byla také zprovozněna nově postavená garáž se zázemím pro údržbu
obce situované na dvoře za domem úřadu č.p. 155. Garáž je postavena na místě demolice
kolen, ve kterých do roku 1945 měl truhlářskou dílnu Anton Rudolf s výrobou rakví.
V pondělí 17. září 2007 kulturní komise uspořádala zájezd do Litoměřic na výstavu
„Zahrada Čech“. Zájezd byl zdarma a zúčastnilo se ho 40 občanů.
4. října 2007 kulturní komise uspořádala přednášku pro seniory, a nejen pro ně, se
zdravotní tématikou „buďte fit“, které se zúčastnilo 35 občanů.
V říjnu 2007 objevil kronikář obce František Nachtmann v Městském muzeu
v Duchcově Hájský prapor se starým znakem obce. Hájský prapor věnovala v tomto roce
Duchcovskému muzeu občanka z Teplic paní Effenbergová, která jej nalezla v dědictví své
matky, která vyučovala franštinu na gymnáziu v Duchcově. Prapor je zelené barvy s krásně
barevně vyšívaným znakem obce Háj z roku 1633. Dárkyně neznala znak na praporu a tak jej
darovala do města, kde byl prapor nalezen. Snahou starosty Háje bude získat tento prapor do
vlastnictví naší obce.

V neděli 14. září 2007 ve 14 hodin byla opravená kaplička sv. Leonarda (na cestě do
Oseka) za obecním úřadem znovu odhalena veřejnosti a vysvěcena. Vysvěcení provedli kněží
oseckého cisterciáckého kláštera v čele s opatem Bernardem Thebesem. Tohoto aktu se
zúčastnilo na 60 občanů z Háje i okolí. Mezi přítomnými byl také Ing. Petr Fiala, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje a starosta Oseka Ing. Jiří Hlinka. Kapličku je třeba vnímat nejen
jako sakrální stavbu ale i jako orientační bod v krajině.
Kapličku na cestě za obecním úřadem do Oseka nechal na pozemku č. 105 postavit
rolník Franz Back v roce 1843, na kapličce je tento letopočet vyznačen - MDCCCXLIII.
Kaplička byla zasvěcena svatému Leonardovi, ochránci před dobytčím morem.
Kaplička má půlkruhovou základnu o průměru 350 cm a výšku 400 cm. Vchod do
kapličky byl asi do roku 1950 uzavřen kovovou mříží a vnitřní vybavení tvořila soška
pravděpodobně svatého Leonarda. Po roce 1950 ji nikdo neudržoval a tak se kaplička stala
terčem bujaré mládeže a byla postupně ničena. Z kapličky zůstala jen otlučená zděná stavba.

Polorozbořenou kapličku za obecním úřadem na cestě do Oseka začal v r. 1991
upravovat Ing. Bouček s dalším nadšencem z dolní části Oseka. Částečně upravili křoví a

lebedou zarostlé okolí kapličky a obnovili šindelovou střechu. Tehdejším předsedou
národního výboru jim byla nabídnuta materiálová pomoc na opravu kapličky, ale oba
nadšenci od dalších prací upustili. Kaplička nebyla jen církevním místem, ale byla i
orientačním bodem obce a právě z tohoto důvodu bylo národním výborem považováno tuto
sakrální stavbu zachovat. A tak pracovníci údržby obce v letošním roce kapličku opravili
včetně jejího okolí a starosta obce Karel Drašner zajistil, aby 14. října 2007 byla kaplička pod
patronací oseckého opata Bernharda Thebese znovu vysvěcena. Tohoto aktu se zúčastnilo asi
67 občanů.
Tělovýchovná jednota Sokol Háj na podzim letošního roku odehrála 16 fotbalových
utkání s výsledkem 3 vítězství, 7 nerozhodných utkání a 6 prohraných zápasů.
Zastupitelstvo projednalo 24. září 2007 uzavření smlouvy Obce Háj u Duchcova
s Městem Osek na zajištění činnosti a úkolů Městské policie Osek na katastru obce Háj u
Duchcova.

Rok 2007 je rokem 100 let pošty v Háji
Poštovní úřad v Háji byl zřízen 11. října 1907, tehdy obec Haan, Hauptstrasse nro. 119
Bezirk Dux, (Háj, Hlavní ulice č.p. 119 okres Duchcov /a G.137 č.:1907) v soukromém
domě.
1918: Hán, okres Duchcov (Haan, Bezirk Dux)
1920: Hán, (Haan)
1924: Dolní Háj – (Unter Haan)
Haan Bezirk Dux (Hán okr. Duchcov)
M. 13 (19180-01920)
ČSR
1920 – 1924 - Hán okres Duchcov (Haan Bezirk Dux) – ČSR
1924 – 1938 - Dolní Háj (Unter Haan) – razítka I. a II. Typu – ČSR
1938 – 1945 – razítka německého typu: - Haan (Kr Dux)
1940 - Haan über Dux
1945 – razítko prozatímní – ČSR
1945 – 1946 = razítka pryžová – ČSR
1947 – 1989 = razítka III. a IV. typu ČSR, ČSSR
od 1. 7. 1950 Pošta Dolní Háj
Název obce Háj u Duchcova vznikl sloučením osad Dolní Háj, Horní Háj a Domaslavice
v roce 1950.
APOST a On-line jsou na poště v Háji v provozu od 12. ledna 1999 > poštovní přepážky
využívají APOST (automatická pošta), který po zadání požadované operace udělá vše ostatní.
< On-line vyřizuje služby platebních karet, sázkové hry apod.
*
*
*
Poštovní úřad v Háji od jeho zřízení dne 11. října 1907, sídlil v Kubátově ulici v Háji
č.p. 119, tehdy „Haan, Hauptstrasse nro. 119“, na pravé straně v přízemí tohoto domu. V době
okupace, tj. do roku 1945 měla obec poštovní směrovací číslo 11a. Na levé straně v přízemí
uvedeného domu byla asi v r. 1910 zřízena spořitelna Raiffeisen, která byla koncem roku
1945 zrušena. Poštovní úřad zde zůstával nadále.

První pošta v Háji od 11. 10. 1907



Raiffeisen

č.p. 119



Pošta

Zastupitelstvo obce 16. 8. 1930 projednalo žádost pana Höhma o přesídlení spořitelny
Raiffeisen a pošty do jiného domu. Z důvodu stížnosti pana Erleho, bydlícím v 1. patře, na
provoz těchto provozoven rušící jeho bydlení. V usnesení zastupitelstva je, žádost pana
Höhma nutno odložit z důvodů, že obec zatím žádné jiné vhodné místnosti k dispozici pro
jejich přestěhování nemá.
V době okupace byla poštmistrovou paní Marta Schubertová, která setrvala v této
funkci ještě po válce, asi do konce r. 1945. Po ní převzal funkci poštmistra Jan Juliček a
v roce 1947 Jaroslav Hájek, který se pak také stal vlastníkem předmětného domu. Od této
doby se na poštovním úřadě v Háji vystřídalo několik dalších (ne všechny se podařilo zjistit)
vedoucích pošty, jako Jiřina Königová, Libuše Budínská, Jaroslava Jelínková, Lída Čálková,
Zdena Nosková, Pavlína Švarcová, Anna Jetlebová, Ludmila Dvořáková, Miluše Buclová a
současná, Ivana Malkovská (mezi nimi zřejmě byla i jména Beranová a Arentová).
Na neustálé naléhání občanů k osamostatnění Háje a tím jeho odloučení od politické
obce Osek, byla dne 13. 3. 1950 výnosem Ministerstva vnitra č. 13/1951 Sb., obec Háj
jmenována s účinností od 1. dubna 1950 samostatnou obcí. Viz Sbírka zákonů č. 13/1951 str.
č. 49 uvádí ke změnám v obcích následující: „V okrese Duchcov: – pro obce rozloučením
obce Osek názvy Háj u Duchcova s osadami Dolní Háj, Horní Háj a Domaslavice a Osek
s osadami Osek a Hrad Osek“. Změna názvu obce byla provedena bez vlivu obce a je
uveřejněna v č. 4/1980 Úředního věstníku ČR na straně č. 113, kde se praví: >> obci je určen
název Háj u Duchcova, který sestává ze dvou částí – 1. část Domaslavice, 2. část Háj u
Duchcova. Názvy Horní Háj a Dolní Háj nebudou nadále uváděny. Tak je uvedeno
v Oznámení Ministerstva vnitra ČR č. 8/1980 Sb. s účinností od 1. 7. 1980 <<. V této
souvislosti byla také provedena změna popisných čísel v bývalém Horním Háji, aby nedošlo
k duplicitě s popisnými čísly v Dolním Háji.
V r. 1966 byla na žádost vlastníka soukromého domu č.p. 119 pošta přestěhována do
uvolněných prostor obecního domu v Kubátově ulici č.p. 31, kde po r. 1945 byla zrušena
prodejna smíšeného zboží, jejíž prostory později sloužily obci pod názvem „Agitační
středisko“, k různým účelům národního výboru a zájmových organizací. Tyto volné prostory
byly větší než v č.p. 119 a byly upraveny pro provoz poštovního úřadu a přistavěno závětří ke

vstupu na poštu. Vytápění pošty se v roce 1983 změnilo z lokálního vytápění uhlím na
elektrické s akumulačními kamny. V roce 1986 byla vedle vchodu do pošty přistavěna
venkovní telefonní budka pro veřejnost.

Pošta v přízemí domu č.p. 31 od roku 1966
do 31. 12. 2005

Dnem 1. ledna 2006 byl v přízemí budovy v Kubátově ulici č.p. 155 (úřadovny
obecního úřadu) otevřen poštovní úřad přestěhovaný z protějšího domu č.p. 31. Poštovní úřad
byl zřízen ze zasedací místnosti obecního úřadu. Úřadovna obecního úřadu zůstává situována
v 1. patře domu. Provozovna pošty tak získala lepší prostory s teplovodním vytápěním
společným pro celý dům. V přízemí domu je vedle pošty také místní knihovna.

a
přízemí 4 okna vlevo

přízemí 2 okna vpravo

Obecní úřad
v 1. patře

V souvislosti s plánovanou novou výstavbou rodinných domů vzniknou v obci i nové
ulice. V této souvislosti vyšla v obecním tisku „Hájský kohout“ (IV. čtvrtletí 2007) výzva
občanům o zasílání návrhů na pojmenování nových ulic. Občané mohou své návrhy
odevzdávat na obecním úřadě, v knihovně nebo je vhodit do „schránky důvěry“ na obecním
úřadě. Z došlých návrhů budou moci zastupitelé vybírat jména ulic podle přání občanů.
Zastupitelstvo projednalo 14. listopadu 2007 záměr získat z majetku České obce
sokolské nemovitost č.p. 38 v Kubátově ulici (Sokolovnu) do majetku obce. Návrh smlouvy
připraví starosta obce.
Dále projednalo poskytnutí příspěvku obce ve výši 15 000 Kč na zajištění provozu
lékařské služby první pomoci v Duchcovské nemocnici.
Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy obce Háj u Duchcova
s městem Osek na zajištění činnosti a úkolů Městské policie Osek na katastru obce Háj u
Duchcova.
Zastupitelstvo schválilo členství obce Háj u Duchcova ve sdružení místních
samospráv, které zakládá Zlínská iniciativa a ukládá starostovi podat přihlášku.
O půlnoci (přesně ve 24:00 hodin) z 20. na 21. prosinec 2007 vstoupila Česká
republika do takzvaného Schengenského prostoru, a tím bylo zrušeno všech 151 hraničních
přechodů. Končí tak kontroly a dlouhé fronty na hraničních přechodech. Na Cínovci se
dubský starosta Petr Pípal sešel se starostou ze sousedního Altenbergu, aby 5 minut před
půlnocí společně přeřízli hraniční závoru, a tak již o půlnoci mohla přejíždět auta bez
hraničních kontrol. Tohoto slavnostního aktu si nenechalo ujít asi 200 občanů Německa a asi
150 občanů z České republiky. Zatím však ještě zůstávají kontroly na letištích.
Starosta Tělovýchovné jednoty Sokol Háj Václav Kříž informuje, že fotbalový oddíl
TJ Sokol Háj odehrál na podzim letošního roku 16 utkání s bilancí 3 vítězství, 7
nerozhodných zápasů a utrpěl 6 porážek.
V tomto roce končí ředitelka mateřské školy v Háji Táňa Vavřínová (odchází do
důchodu). Starosta proto vyhlásil konkurz na obsazení funkce ředitele MŠ v Háji. Novou
ředitelkou se stává Bronislava Steidenová. Učitelkou zůstává Zlatuše Kubová, stejně tak
zůstává školníkem a vedoucí stravování Jana Pařezová. Kuchařka Jana Melenová rovněž
odešla do důchodu a novou kuchařkou je Zdena Malíková.

Nejteplejší měsíc v roce
Nejteplejší den v roce Ø
Nejchladnější měsíc v roce
Nejchladnější den v roce Ø
Ø roční teplota

Červenec
16. červenec
Prosinec
21. prosinec

leden

1 den deštivý
7 dnů větrných / z toho 2 dny silný vítr
1 den s mírným sněžením
1 den slabá bouřka
nejnižší teplota -11°
nejvyšší teplota 12°
měsíční průměr 3,91°

únor

10 dnů deštivých
8 dnů větrných / z toho 2 dny silný vítr
3 dny se sněžením / z toho 1 den silné sněžení
1 den slabá bouřka
nejnižší teplota -2°
nejvyšší teplota 13°
měsíční průměr 3,5°

březen

8 dnů deštivých
7 dnů větrných
1 den silné sněžení
nejnižší teplota -1°
nejvyšší teplota 19°
měsíční průměr 6,32°

duben

1 den deštivý
8 dnů větrných / z toho 2 dny silný vítr
nejnižší teplota -1°
nejvyšší teplota 30°
měsíční průměr 11,67°

květen

8 dnů deštivých / z toho 3 dny silný déšť
8 dnů větrných / z toho 1 den silný vítr
6 dnů bouřkových
nejnižší teplota 2°
nejvyšší teplota 33°
měsíční průměr 14,28°

červen

7 dnů deštivých / z toho 2 dny silný déšť
4 dny bouřkové / z toho 1 den silná bouřka
nejnižší teplota 10°
nejvyšší teplota 33°
měsíční průměr 17,98°

červenec

8 dnů deštivých / z toho 2 dny silný déšť
5 dnů větrných
4 dny bouřkové / z toho 2 dny silná bouřka
nejnižší teplota 11°
nejvyšší teplota 38°
měsíční průměr 18,48°

18,48 °C
29,00 °C
0,43 °C
- 6 °C
8,36 °C

srpen

11 dnů deštivých / z toho 4 dny silný déšť
2 dny větrné
7 dnů bouřkových / z toho 2 dny silná bouřka
nejnižší teplota 6°
nejvyšší teplota 35°
měsíční průměr 17,91°

září

6 dnů deštivých / z toho 2 dny silný déšť
4 dny větrné / z toho 2 dny silný vítr
1 den bouřka
nejnižší teplota 2°
nejvyšší teplota 27°
měsíční průměr 12,23°

Fotodokumentace 2007

Nově upravený výtok vody postavený pro veřejnost

Nově postavená garáž obecního úřadu se zázemím pro údržbu obce u č.p. 155

Postupná úprava kapličky

I domy se upravují – zde bylo pošta do roku 1966

Pošta do roku 2005

Nová pošta od r. 2006 vystavěná ze zasedací místnosti obecního úřadu

Zastávka Českých drah na trati Litvínov Louka – Moldava

Torzo staré lípy sešlé při bouřce v 60. letech 20. století na cestě ke kapličce

Regulační stanice plynu pro obec z roku 1997

Nový malotraktor údržby obce

Výstavba inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků

Znovuvysvěcení opravené kapličky s účastí opata Benedikta Thebese
uvítání starostou Karlem Drašnerem

Ze znovuvysvěcení kapličky

Ze znovuvysvěcení kapličky

O půlnoci z 20. na 21. prosince vstoupila Česká republika do Schengenského prostoru.
Na palubě zde kotvící lodi Princezna Marie – Astrid podepsali dne 14. června 1985 a 14
června 1990 zástupce Beneluxu, Německa a Francie dohodu o postupném odbourávání
kontrol na společných hranicích.

Schengen je malá vesnička v Lucembursku, kde byla v roce 1985 podepsána smlouva o
volném pohybu osob uvnitř Evropské unie. Tehdy bylo do systému zapojeno 13 zemí EU.

V roce 2007 byly obci představeny návrhy sídlištní zástavby v Háji

Háj okolí rybníku „Knížák“ představil Ing. Jarina z Litvínova

Projekt představil Ladislav Karásek

Háj roh ulic Duchcovská a Jeníkovská, projekt představil Zdeněk Žejdlík

