Leden i únor 2008 se vyznačují velkými rozdíly denních teplot, větrným počasím,
deštěm a drobným sněžením.
Mladí hasiči se 5. ledna 2008 zúčastnili soutěže mladých hasičů v Oseku pořádané
k 34. výročí katastrofy na dole Nelson v Oseku. Z 25 zúčastněných družstev, kde hájští
obsadili v kategorii dorostu ve složení M. Břečka, J. Pavlíček, L. Zeman, M. Ulehla a
P. Siřiště 1. místo a odneslo si zlatý pohár.
Obec Háj vstoupila do organizace „Sdružení místních samospráv České republiky“
(SMS ČR) ustanovené 31. ledna 2008 v Jihlavě. Tohoto ustanovení se za Háj zúčastnil
starosta a místostarostka obce. Tato organizace má být profesní organizací podporující malé
obce proti daňové diskriminaci malých obcí vůči velkým městům.
Mateřská škola v únoru změnila své vedení. Za odcházející ředitelku MŠ paní Taťánu
Vavřínovou nastoupila nová ředitelka, paní Bronislava Steidenová. Její vize slibuje bohatší
činnost pro děti spojenou s výlety do přírody.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji obecních domů Osecká č.p. 63 a Osecká
č.p. 64, a prodej domu Kubátova č.p. 129.
V sobotu 23. února 2008 se oddíl mladých hasičů zúčastnil soutěže v Hostomicích ve
všech vyhlášených kategoriích. Za Háj mladší kategorii soutěžily: K. Linková, D. Horáková,
T. Kornová, V. Jiříčková a T. Bobáková. Ve starší kategorii soutěžili: P. Siřiště, L. Zeman, J.
Pavlíček, M. Kott a M. Ulehla. V dorostu M. Břečka, P. Šustr, J. Šimek, O. Šromek a N.
Hentschlová. V těchto složení vybojovali ve všech kategoriích 1. místa.
1. března 2008 se nad naší republikou přehnal orkán Emma rychlostí až 140 km/hod.,
padaly stromy, několik domů přišlo o střechu. Padaly sloupy vysokého napětí a tisíce lidí tak
byly bez elektřiny. Umírali i lidé. Poryvy větru bývají koncem zimy častější, za jejich
intenzitu může často vyrovnávání tlaků mezi dvěma frontami. Orkán Emma souvisel
s hlubokou tlakovou níží, která se do ČR dostávala přes jižní Skandinávii. Nejhůře byly
poškozeny střechy v Karlovarském, Královéhradeckém kraji a v Praze. Spadlé stromy a
výpadky proudu ochromily dopravu na 30 železničních tratích. Potíže způsobil vichr i na
silnicích, kde na Lounsku převrátil i kamion. Milion lidí bylo bez proudu a energetici
odhadují škody vyšší než u orkánu Kyrill v r. 2007. Je to také proto, že spadlo 7 stožárů
vysokého napětí. Ztráty v lesích se odhadují na stovky tisíc kubíků dřeva. V Evropě Emma
zasáhla nejvíce Německo a Rakousko. V Háji naštěstí orkán Emma nezpůsobil větší škody.
Místní zpravodaj „Hájský kohout“ ve vydání „I. čtvrtletí 2008“ poznamenává, že

výzvu zastupitelstva obce na vymýšlení názvů nových ulic v Háji občané ignorují. Znovu
vyzývá občany, aby své nápady odevzdávali na podatelně OÚ nebo v knihovně a pomohli tak
zastupitelstvu v rozhodování.
Obec Háj vstoupila letošním rokem do organizace spolupráce obcí nazvané „Sdružení
místních samospráv České republiky“ ustavené 31. ledna v Jihlavě, z důvodů daňové
diskriminace malých obcí a měst vůči velkým městům. Členství stanovuje příspěvek 1 000 Kč
za obec + 1 Kč za každého obyvatele. Obec Háj je již členem Mikroregionu Stropník a
Severočeského sdružení obcí.
Údržba veřejného osvětlení v celé obci byla sjednána s firmou „Technické služby“
Tomáše Lipčáka z Háje, Kubátova ulice č.p. 190. Údržba je prováděna ke spokojenosti všech
občanů.
Oddíl mladých hasičů v Háji má 22 členů. Pod vedením Martina Linka se připravují
na blížící se závody v Háji a na další soutěže, kde budou plnit technické požární disciplíny,
jako jsou základy první pomoci, protipožární útok, štafety družstev, střelba ze vzduchovky,
topografie a všeobecná požární ochrana. K 34. Memoriálu Nelsonské katastrofy proběhla
v Oseku soutěž mladých hasičů, kde v kategorii dorostu hájští vybojovali 1. místo a přivezli si
tak zlatý putovní pohár.
O úklid sněhu z obecních komunikací se jako každoročně pečlivě stará Jiří Svítek se
svým traktorem s radlicí. Chodníky uklízí od sněhu částečně občané a z větší části pak
pracovníci údržby obce a hlavně s víceúčelovým traktůrkem.
13. března 2008 pořádala Kulturní a sportovní komise od 17:00 hodin v Sokolovně
„Hudební kytičku pro ženy“ u příležitosti Mezinárodního dne žen. Je to setkání pro ženy Háje
a Domaslavic k potlachu o všem možném. K poslechu i k tanci hrála skupina „Dekáda“ Jiřího
Vitouška. Všem 35 účastníkům akce se toto setkání s hudbou velice líbilo.
V březnu zastupitelstvo obce schválilo třetí změnu Územního plánu rozvoje obce,
umožňující další výstavbu rodinných domků.
21. března 2008 se přes dálnici D1 přehnala sněhová bouře směřující na Olomouc,
která při nulové teplotě vytvářela na silnicích kluzkou námrazu a sníženou viditelnost. Toto
počasí zapříčinilo v 10:00 hodin na dálnici D1 u Humpolce nejhorší dopravní hromadnou
havárii v ČR, při níž se srazilo 231 vozidel všech kategorií, tj. osobní, nákladní, tranzitní TIR
(kamiony), autobusy apod., při níž bylo zraněno 6 lidí těžce a 26 lidí zraněno lehce. Pohled na
tuto situaci připomínal velké šrotiště aut. Škody na vozidlech byly vyčísleny na 26 milionů
Kč. Na záchranných akcích se podíleli hasiči, policie, zdravotníci, několik odtahových služeb
a jiní. Nehoda se naštěstí obešla bez ztráty lidských životů. (Zpráva byla takto upřesněna 21.
dubna 2008).
O údržbu obce se starají pracovníci obecního úřadu Václav Kříž, Karel Singer, Jiří
Homolka a Josef Kříž. Tato četa údržby se v měsících únoru až listopadu rozrůstá o několik
pracovníků registrovaných na úřadu práce z řad nezaměstnaných.
Zastupitelstvo obce schválilo 31. 3. rozpočet obce na rok 2008 s těmito závaznými
ukazateli:
Příjmy:
11 027,9 tis. Kč

Výdaje:
15 237,9 tis. Kč
Financování: 4 210,0 tis. Kč
Investice:
3 843 tis. Kč z toho
Projektová dokumentace – komunikace Kubátova ul.; Háj - Osek
Kanalizace, vypořádání závazků z minulého období
Kanalizace dokončení, projektová dokumentace
Dětské hřiště
Plynofikace 2 b.j. v domě č.p. 164
Plynofikace bytů v domě č.p. 31
Územní plán obce, změna č. 3
Náves studie a zahájení stavby
Pozemky – nákup
Úřad – nádvoří
Finanční vztahy:
Příspěvkové organizace
Organizační složky obce
Ke třetím osobám
Ke třetím subjektům

300 tis.Kč
1 863 tis.Kč
450 tis.Kč
250 tis.Kč
150 tis.Kč
250 tis.Kč
160 tis.Kč
150 tis.Kč
200 tis.Kč
70 tis.Kč

- mateřská škola Háj
533 tis.Kč
- knihovna Háj
70 tis.Kč
- zásahová jednotka hasičů Háj
307 tis.Kč
- města Osek, Hrob, Duchcov, Teplice zákl. školy 837 tis.Kč
- město Osek – městská policie, výkon v Háji
130 tis.Kč
- mikroregion Stropník čl. příspěvek (Duchcov)
6 tis.Kč
- sdružení dobrovolných hasičů Háj
48 tis.Kč
- Sokol Háj, občanské sdružení
50 tis.Kč

9. dubna 2008 bylo na obecním úřadě uspořádáno vítání novorozených občánků Háje.
Starostou bylo při tomto slavnostním aktu přivítáno 12 novorozených občánků. O malé
kulturní vystoupení se postarala mateřská škola.
Závod automobilových modelů se konal 12. dubna 2008 v Sokolovně. Byl to 9.
závěrečný závod „Seriálu závodů o Český pohár“ na kobercovém povrchu. Závod byl určen
hlavně pro začínající piloty. Své místo zde našli i piloti TOP 10 v ČR, kteří svou zkušeností a
znalostí usnadňovali začínajícím pilotům vstup do světa závodů RC modelů aut kategorií 1/10
BASIC, 1/18 ONROAD BASIC, 1/18 onroad open A 1818 offroad.
Mateřská škola pořádala 24. dubna 2008 „Den otevřených dveří“, kde nabízela
zájemcům o umístění dětí v prostředí smíšené třídy s dětmi od dvou do šesti let. Podívat se
mohli rodiče do prostor školky jako je tělocvična, učebna výtvarné výchovy, herna a lehárna.
Prohlédnout si mohli i nové sociální zařízení. V plánu je i úprava zahrady školky. Školka má
od letošního roku také svou internetovou stránku www.mshaj@estranky.cz na kterých si lze
prohlédnou mateřskou školu a její činnost vč. fotografií z různých akcí školky.
26. dubna 2008 byl v obci zajišťován pro občany celé obce bezplatný sběr
problémových odpadů. Sběr se týkal těchto druhů: léky, roztoky, zbytky starých barev,
domácí chemikálie, všechny druhy baterií, olejové filtry, upotřebené motorové oleje,
zaolejované předměty, zářivky, televizory, vyřazené lednice, pneumatiky osobních
automobilů. Sběr těchto odpadů prováděla firma Marius Pedersen a.s. Teplice.
V dubnu Technické služby Duchcov prováděly přestavbu chodníku v Kubátově ulici,

od č.p. 97 po křižovatku za č.p. 103 z dlažebních prvků, které byly v mnoha místech
uvolněné a skýtaly tak nebezpečí pro chodce. Současný chodník je proveden zámkovou
dlažbou.
2. května 2008 kulturní a sportovní komise (KSK) uspořádala zájezd do skanzenu
Zubrnice, návštěvu pivovaru Velké Březno a na zpáteční cestě byla zastávka u pomníku
Přemysla Oráče ve Stadicích.
15. května 2008 se konalo v Čížkovicích zasedání Krajského sdružení místních
samospráv, na kterém byl zvolen místopředsedou sdružení Karel Drašner, starosta Háje.
Další akcí KS komise byla 15. května 2008 oslava Dne matek v Sokolovně, kde od 15
hodin vystoupili žáčci mateřské školy v Háji, děti základní školy z Oseka a hudební skupina
„Hájský kohout“ z Ústavu sociální péče v Háji.
Poslední květnovou akcí KS komise byl 17. května 2008 výlet na Fláje a na Stropník.
Na Fláje byl vypraven mikrobus, se kterým cestovalo 15 osob. Na Flájích byla zastávka na
přehradě a po prohlídce vodní nádrže z přehrady se odjíždělo na chatu „Máňa“ (původní chata
vyhořela a opodál byla postavena nová ve stylu otevřeného altánu. Odtud se účastníci
vypravili pěšky na vrchol Stropníku, tj. kóta 855 m. n. m., kde se připojila skupina 15 osob,
které se vydaly od hájské hájovny na Lesní stezce, na Stropník pěšky pod vedením starosty
Karla Drašnera a oseckého starosty Jiřího Hlinky. Na tuto pěší túru přijeli i tři členové
turistického spolku z německé Kreischy, jejich vedoucímu Dr. Wolfgangovi Göbelovi je 80
let a statečně vyšlapal až na uvedenou kótu. Zpět do Háje jelo minibusem pouze 6 osob,
ostatní se vydali pěšky se zastávkou na „Rybářské baště“ v Domaslavické chatové oblasti
v Křižanovském údolí.
Sbor dobrovolných hasičů má v oddíle mladých hasičů 22 aktivních členů pracujících
pod vedením Martina Lipky. Jsou zaměřeny na účast v různých soutěžích v požárních
disciplínách, jako je požární útok, štafety družstev, základy první pomoci, střelba ze
vzduchovky, topografie a požární ochrana.
Mezinárodní soutěži mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří se konala 31. května
2008 v areálu autokempu v Oseku, kde se zúčastnilo 18 družstev ze čtyř okresů ČR (Osek,
Duchcov, Háj I a Háj II, a Bílence a čtyři okresy ze SRN). Zde se soutěžilo o putovní pohár
hejtmana Ústeckého kraje. Družstvo Háje I získalo první místo a družstvo Háje II obsadilo
druhé místo.

V neděli 8. června 2008 se na hřišti u Sokolovny konal Dětský den. Na různých
atrakcích se vyřádilo na 80 dětí a i dospělí si přišli na své, neboť byla podívaná na různé
sportovní záležitosti a předvádění různých zájmových hobby dospělých. Z atrakcí zde byla
oblíbená trampolína, skupina historických vojenských vozidel vč. tanku, na kterých se děti
mohly projet, ukázky modelářů radiem řízených aut a starty modelů raket. Své předvedlo i
hrobské Divadlo V Pytli a na ukončení dětského dne hasiči vyrobili dětem oblíbenou pěnu, ve
které se s radostí prodíraly.
Ve dnech 4. a 9. června 2008 energetická firma zaujala obyvatele podvrtáváním
potoka a silnice pro kabelovou síť ke stavbě rodinných domků „Knížák“. Podvrtání prováděli
zvláštním vrtacím strojem řízeným počítačem, kterým udávali do země impulsy pro hloubku a
směr vrtací hlavy k protahování ochranných plastových trub pro uložení kabelů.

Nález kamenného kříže v Háji
Na zarostlé polní cestě od silnice Háj – Křižanov (za odbočkou silnice k odchovně
selat) byl nedávno nalezen kamenný kříž s písmeny „AS“ a letopočtem 1853. Nikde v obci
nebyla nalezena zmínka s významem osazení tohoto kamenného kříže. Při prohlídce místa
v říjnu tohoto roku však kříž již nebyl nalezen, někdo si zřejmě obohatil svou sbírku.

Kamenný kříž v Háji: č. 1224 Háj
zatím se nepodařil zjistit význam iniciál na kříži

kříž zmizel mezi červnem a zářím 2008,



Místo nálezu je vyznačeno červenou šipkou s křížkem
Centrální evidenci takových nálezů vede „Společnost pro výzkum kamenných křížů
při městském muzeu v Aši, Mikulášská 3, 352 01 Aš.
V červnu Kulturní a sportovní komise uspořádala zájezd autobusem na dovolenkový
pobyt v Chorvatsku na ostrově Cres, kterého se zúčastnilo několik hájských občanů. Všichni
účastníci si zájezd k moři velice pochvalovali.
Koncem června 2008 došlo k ukončení školního roku mateřské školy v Háji. Školka
uspořádala několik akcí. Byla to rozlučková akce s dětmi, které od nového školního roku
půjdou do základní školy. Počet nových žáčků mateřské školy byl již při zápisu naplněn a tak
nebylo možno vyhovět všem zájemců o školku.
V restauraci Na vodárně se konala Letní liga českého šipkového svazu Severní Čechy
pořádané klubem Vodárna Háj, který sdružuje 6 členů (4 muže a 2 ženy) pod vedením
Michala Erbse.

8. srpna 2008 bylo zveřejněno: Farma Sedlár se nachází v překrásném prostředí
Krušných hor, v malé obci Domaslavice mezi Osekem a Hrobem na Teplicku. Nabízíme
ustájení koní ve velkých zděných vnitřních boxech, odchov hříbat, kvalitní krmení, pastvinu
a celodenní výběhy. K dispozici písková jízdárna se skokovým materiálem, doprava koní na
závody. Návštěvníkům nabízíme vyjížďky na koni, dále trénink koní a jezdců a pronájem
jízdárny.
24. září 2008 obecní zastupitelstvo schválilo návrh darovací smlouvy k přijetí domu
č.p. 38, Sokolovny, z majetku Sokola do majetku obce Háj. Současně schválilo uzavření
smlouvy o spolupráci mezi obcí Háj a Tělovýchovnou jednotou Sokol Háj.
Kulturní a sportovní komise pořádala ve středu 8. října 2008 od 16 hodin v Sokolovně
přednášku kronikáře obce Františka Nachtmanna pod názvem „Historické kolokvium“, o
historii obce od r. 1945 do roku 1999, spojenou s výstavou fotografií obce a událostí
z minulých let, včetně fotografií proměn některých domů za poslední roky. Na výstavě
nechyběla ani kronika obce psaná učitelem Josefem Klingerem uložené v Okresním archivu
v Teplicích, který kroniku pro tuto přednášku obci zapůjčil. Vystaveno bylo i několik dalších
historických dokumentů. Výstava fotografií byla otevřena ještě v sobotu 11., v neděli 12. a
v pondělí 13. října. Výstavu přišlo navštívit mnoho hájských i přespolních občanů, také 6
občanů z Německa a děti z osecké základní školy. Všichni návštěvníci se potěšili zejména nad
historickými fotografiemi ať už jako pamětníci nebo jako obdivovatelé dávné i současné
doby.
Ve dnech 17. října 2008 od 14 do 22 hodin a 18. října 2008 od 8 do 14 hodin se
konaly volby do zastupitelstev krajů. V Háji to byly volby do Ústeckého kraje. Z počtu 783
voličů se k volbám dostavilo 266 voličů. Nejvíce, 74 hlasů získala Česká strana sociálně
demokratická, na druhém se 70 hlasy Komunistická strana Čech a Moravy, na třetím místě
s 54 hlasy Občanská demokratická strana, na čtvrtém místě 30 hlasů Severočeši.cz a na
5. místě s 11 hlasy Evropská strana důstojného stáří. Ostatních 9 stran mělo zanedbatelných 1
až 6 hlasů.
Mateřská škola v Háji pořádala 19. října 2008 „Drakiádu“ na Dlouhé Louce. Zdařilé
fotografie z této akce vystavila na svých internetových stránkách – www.mshaj.estranky.cz.
8. října 2008 oslavila v mateřské školce v Háji předčasně své narozeniny Lenička
Janouškovcová, která chtěla využít ještě příjemné podzimní dny a povozit všechny děti ve
školce na desetiletém poníkovi Juráškovi (Shat pony), na kterém Lenička pravidelně jezdí ve
stáji Western ranč v Dubí. Poděkování patří paní Milušce Rollové z uvedené stáje, která
koníka do školky přivezla na tuto akci. Pro děti to byl nádherný zážitek a Lenička se cítila
jako královna dne. Tuto akci vymyslela a zprostředkovala Leničky maminka paní
Janouškovcová. Velmi zdařilé fotografie všech dětí ze školky jsou uvedeny na internetové
adrese – www.mshaj.estranky.cz.

Kulturní a sportovní komise připravila pro občany obce Adventní program, který
skýtal nevšední zážitek, a také užitek jaký Háj ještě nezažil.
1. prosince 2008 od 16:30 hodin v areálu obecního úřadu zazpívali koledy „Hájští
kohouti“ z Ústavu sociálních služeb, děti z mateřské školy, a děti ze základní školy z Oseka.
Poté byl slavnostně rozsvícen vánoční stromek u obecního úřadu a rozsvícena vánoční
výzdoba při veřejném osvětlení v ulicích v Háji a Domaslavicích.
13. prosince 2008 od 8:00 hodin uspořádala firma „Sedlár“ z Domaslavic v areálu
obecního úřadu pro občany ukázku porážku vepříka se zabíjačkovými hody. Výroby a
podávání guláše, jitrnic, jelítek, polévky (prdelačky) a ovaru pro občany za dobrovolný
příspěvek. Od 11:00 hodin předvedlo hrobské „Divadlo V Pytli“ představení >Zabíjačka v
Háji< s živou hudbou a soutěžemi. Žízeň mohli návštěvníci krotit u stánku s teplými a
studenými nápoji. Soutěže o nejlepší štrůdl nazvané „Štrůdlobraní“ se zúčastnilo 5 občanů se
svými výrobky. Soutěžící byli odměněni výrobky ze zabijačky.

Akce mateřské školy na prosinec

1.12. 2008 Rozsvícení vánočního stromku v Háji
Sraz dětí je v 16:30 hod u obecního úřadu, kde bude rozsvícen vánoční strom. Naše děti si
připravují krátké pásmo s Ježíškem, aby konečně nastala ta pravá vánoční atmosféra.

2.12.2008 Zdobení stromečku v oseckém klášteře
dopoledne pojedeme do Oseka, kde bude mít naše školka na klášterním nádvoří svůj
stromeček, který si nazdobíme vyrobenými ozdobami, a ten pak budou až do Vánoc moci
obdivovat návštěvníci vánočních tradic, které se každoročně konají v ITC Osek.
8.12.2008 ČERTOVSKÝ REJ
dopoledne se děti vyřádí při čertovském karnevalu. Vymyslete s dětmi čertovský kostým a
děti si v našem peklíčku užijí spoustu legrace. Do školky přijde i Mikuláš s nadílkou. Nebojte
se, čertů bude ve školce dost, tak bude sám a velice hodný.
16.12. 2008 VÁNOČNÍ DÍLNA 16:00 hod
MŠ zve všechny rodiče s dětmi na vánoční posezení s vůní svařeného vína a vánočního
cukroví. Přijďte si s dětmi do školky odpočinout od předvánočního shonu. Dáme vám
možnost vyrobit si s dětmi různé vánoční ozdoby a ochutnat naše vánoční cukroví.

19. 12. 2008 Návštěva ZŠ v Oseku DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Užít si vánoční atmosféru ve škole, kterou si děti vyzdobily, půjdeme v pátek, poslední školní
den před vánočními prázdninami v dopoledních hodinách.

Třídíme odpad - udělejte něco pro lepší životní prostředí a učte své děti třídit odpad.
Jako mateřská škola jsme se přihlásili do soutěže a jen s vaší pomocí máme šanci na úspěch.
Sbíráme papír, PET lahve s víčky a nápojové kartony.
Nástupem nové ředitelky mateřské školy v Háji jsou vidět znatelné změny v přístupu
k dětem se snahou zabavit děti tak, aby se jim nejen ve školce líbilo, ale také, aby lépe
poznávaly svět. A tak i rodiče mohou být spokojené, že je o jejich děti ve školce dobře
postaráno.
Nové ulice z roku 2008
Zelená

ulice za vodojemem na Lesní stezce

Krátká

ulička spojující Kubátovu a Jarošovu ulici mezi novými domy

Ke kapličce oficiální název převzatý z takto pojmenované polní cesty v katastru
nemovitostí
Ke Knížáku vedoucí ke stavbě rodinných domků v oblasti rybníku Knížák. Název Knížák je
podle bývalého vlastníka hospodářské usedlosti č.p. 96 a pozemků vč. rybníka
> Antonína Knížete < takto zapsaný v katastru nemovitostí v r. 1946
Nejteplejší měsíc v roce
Nejteplejší den v roce Ø

Červenec
16. červenec

25,00 °C
35,00 °C

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

Prosinec
21. prosinec

leden

3 dny sněžení / z toho 1 den silné sněžení
8 dnů deštivých
4 dny větrné / z toho 1 den silný vítr
nejnižší teplota -4°
nejvyšší teplota 11°
měsíční průměr 1,9°

únor

8 dnů deštivých
11 dnů větrných / z toho 3 dny silný vítr
nejnižší teplota -10°
nejvyšší teplota 18°
měsíční průměr 3,7°

březen

5 dnů sněžení / z toho 3 dny silné sněžení
9 dnů deštivých / z toho 3 dny silný déšť
14 dnů větrných / z toho 3 dny silný vítr
nejnižší teplota -4°
nejvyšší teplota 20°
měsíční průměr 3,9°

duben

11 dnů deštivých
7 dnů větrných / z toho 1 den silný vítr
1 den silná bouřka
nejnižší teplota -0°
nejvyšší teplota 23°
měsíční průměr 8,7°

květen

2 dny deštivé
7 dnů větrných
nejnižší teplota 6°
nejvyšší teplota 30°
měsíční průměr 8,7°

červen

9 dnů deštivých / z toho 3 dny silný déšť
2 dny větrné
nejnižší teplota -9°
nejvyšší teplota 32°
měsíční průměr 18°

červenec

10 dnů deštivých
5 dnů větrných / z toho 1 den silný vítr
nejnižší teplota 11°
nejvyšší teplota 35°
měsíční průměr 18,9°

srpen

14 dnů deštivých / z toho 2 dny silný déšť
7 dnů větrných
1 den bouřka
nejnižší teplota 9°
nejvyšší teplota 35°
měsíční průměr 18°

září

9 dnů deštivých

5,75 °C
- 5,75 °C
9,66 °C

5 dnů větrných
nejnižší teplota 2°
nejvyšší teplota 30°
měsíční průměr 13,2°
říjen

9 dnů deštivých
4 dny větrné / z toho 2 dny silný vítr
nejnižší teplota 3,25°
nejvyšší teplota 13,6°
měsíční průměr 8,33°

listopad

6 dnů deštivých
8 dnů větrných / z toho 3 dny silný vítr
2 dny se sněžením
nejnižší teplota -1°
nejvyšší teplota 11,75°
měsíční průměr 11,78°

prosinec

13 dnů deštivých
8 dnů větrných / z toho 2 dny silný vítr
2 dny se sněžením
nejnižší teplota -5,75°
nejvyšší teplota 4,5°
měsíční průměr 1,29°

Fotodokumentace roku 2008
12. dubna 2008 se konal v Sokolovně 9. závěrečný závod „Seriálu závodů o Český pohár“ na
kobercovém povrchu. Závod byl určen hlavně pro začínající piloty. Své místo zde našli i piloti TOP 10 v ČR,
kteří svou zkušeností a znalostí usnadňovali začínajícím pilotům vstup do světa závodů RC modelů aut kategorií
1/10 BASIC, 1/18 ONROAD BASIC, 1/18 ONROAD OPEN a 1818 OFFROAD.

Pohled na závodní koberec

Závodní autíčko

Závodní autíčko

Piloti závodních autíček

Vyhlášení vítězů

Práce pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Knížák

Příprava zátky trub na vtažení roury do podvrtu

Příprava staveniště na stavbu rodinných domků

Příprava bednění na stavbu nového mostu přes potok

Zatrubnění stoky vedoucí přes staveniště

Zatahování trub pod potok pro kabeláž

Zatahování kabelů na staveniště

Vysílání paměťových impulsů do země pro vedení vrtacího hrotu

Tudy se provrtá vrtací hrot pro zatažení trub kabeláže

Výjezd z nové silnice „Ke Knížáku“, výjezd do Kubátovy ulice

Nasazení vrtací soupravy pro podvrtání Kubátovy ulice z dětského hřiště

Tady by měl vyústit vrtací hrot

Vrtací souprava s nástavnými vrtacími tyčemi na dětském hřišti

Osazování vrtací hlavice pro vtahování ochranných trub

Vjezd do ulice Ke Knížáku

Ukládání trub pro kabeláž nového sídliště Knížák

Stavba druhého rodinného domku v sídlišti Knížák

Výstavba druhého rodinného domku

Připojování plynového řadu na sídliště Knížák

Ukládání betonových trub na zatrubnění stoky

Projekt sídelní výstavby lokality Knížák

Stavba prvního rodinného domku v lokalitě Knížák

Ukládání betonových trub na zatrubnění stoky vedoucí přes stavbu a od výpustě rybníku KNÍŽÁK

Odbočka ulice pro pravou stranu výstavby domků

Nová silnice s novým domkem v pozadí

Výkop pro připojení vodovodního řadu pro sídliště

Stavba prvního rodinného domku

Ukládání dovezených rour pro zatrubnění stoky

Ukládání rour do výkopu

Výkop pro kabelové vedení vysokého a nízkého napětí na stavbu

Připojování plynové přípojky

Přístroj pro vysílání impulsů pro směr a hloubku vrtacího hrotu

Značka daného impulsu pro směr a hloubku vrtacího hrotu

Zabezpečení provozu při pracech na silnici semaforem

Pro bezpečnost silničního provozu slouží přenosné semafory

Výkop pro uložení trub k protažení kabelů

Napojování kabelových trub na vrtací hlavici

Osazování vrtací hlavice

Nakládání bagru

Nová silnice s osazenými dopravními značkami

Skládání trub pro zatrubnění stoky

Výkop pro odkanalizování stavby

Montáž zatahovací zátky na potrubí pro zachycení na vrtací hlavici

Vyústění potrubí stoky do potoka

Elektrokiosky pro připojení staveb na distribuční síť nn

Zahájení podvrtávání potoka pro úložku kabelů

Starý můstek přes potok skončil, staví se most nový, širší a pevnější

Skládání bagru pro stavbu

Výkop pro odkanalizování stavby

Nová silnice zatím bez staveb domků

I to má být rodinný domek, v pořadí výstavby druhý

Nová silnice s chodníkem

Výkop odvodní potrubí dešťové a povrchové vody

Zapadnul a nemůže sám ven

Obkládání dřevostavby domku

Zátka do potrubí k napojení roury na vrtací hlavici

Nová silnice na Zelenkovu ulici nevychází, není povolen výjezd, pouze z chodníku je tam možno vyjít

Mateřská škola

Poník „Jurášek“ byl povozit děti na zahradě mateřské školy

Akce Advent - rozsvěcování vánočního stromu

Na akci vystoupila i mateřská škola se svým pěkným programem

Prostor po likvidaci bývalého statku č.p. 92

Hospodářské stavení č.p. 92 zmizelo

Upravená autobusová zastávka na Duchcovské ulici

Duchcovská ulice č.p. 62 v novém kabátě

Dětské hřiště před úpravou

Staví se nové prvky pro vylepšení dětského hřiště

Z přednášky o historii obce let 1945 až 1999 kronikáře Františka Nachtmanna v Sokolovně
byla i výstava fotografií a dokumentů z uvedené doby

Zájem o výstavu měli i pracovníci Okresního archivu v Teplicích

Nově postavený dům po demolici statku č.p. 69

Velikonoční koledníci z ústavu sociální péče

Z výletu kulturní a sportovní komise na Stropník

Stanoviště mikrobusu u chaty „Máňa“

Výškové označení Stropníku

u
Nová výstavba dvojdomu v Mlýnské ulici

I na zasypaném rybníku mlýnského náhonu se dá stavět

Upravená kaplička na cestě do Oseka

Pohled na Háj z Jeníkovské silnice

Úprava terénu pro výstavbu rodinných domků na rohu silnice Duchcovská - Jeníkovská

Úprava terénu pro výstavbu rodinných domků na rohu silnice Duchcovská - Jeníkovská

Čekárna železniční zastávky na trati Litvínov – Moldava se měla opravit

Místo ní se postavila nová čekárna

Advent – předvánoční čas na dvoře obecního úřadu s divadlem „V Pytli“
předvedení zabíjačky a rozdávání produktů zabíjačky zdarma občanům sponzoroval
Štefan Sedlár – farma Háj

Ukázka vesnické zabíjačky

Ani občerstvení nechybělo

Pro zpestření zahrála hudební skupina

Výrobky ze zabíjačky byly pro občany zdarma

Ale kdo chtěl, mohl nějakou korunkou přispět

O zábavu se také postaralo hrobské divadlo „V Pytli“

*

*

*

Kubátova 71 - domek nový majitel demoloval pro výstavbu nového domku

František Nachtmann kronikář

