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Slovo starostky

Vážení a milí,
je mi potěšením se s vámi přivítat
a pozdravit vás opět po prázdninách
a po dvouměsíční přestávce vám přinést a zase pravidelně měsíčně přinášet naší Lomskou radnici.
Doufám, že se náš měsíčník stane
opět pro vás jakousi studnicí informací z našeho města. Snad budete také
trochu potěšeni fotografiemi a dalšími
materiály, jenž v Lomské radnici uveřejňujeme. Opět vás vyzývám k tvorbě našeho měsíčníku – nebo je pro
vás a právě vy by jste si měli říci, co
chcete číst a vidět a vědět
Doufám, že jste si v čase prázdnin a dovolených odpočinuli jak na

těle, tak na duši a načerpali energii ze
sluníčka nebo opět nás čeká hodně
práce a také mnoho dní bez slunka.
Někdo skutečně odpočíval a trošinku zahálel, ovšem ne tak vedení
města. Byla zahájena a už i ukončena rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Březová tak,
aby tamní obyvatelé nezůstali vinou
jednoho vykuka bez vody. Na žádost občanů z ulice Libkovické byla
opravena opěrná ze v této ulici
a také jsme započali s budováním Kolumbárií na našem hřbitově. Ostatně
hřbitov se dočká mnohých novinek
a zkrášlení a také praktických potřeb
tak, aby byl i hřbitov vizitkou našeho města.
Započali jsme s pracemi na realizování parku a oddychové zóny směrem na Gutmanku pod včelařstvím
v ulici ČSA. Zde bychom měli v úmyslu vybudovat jakousi oddychovou
zónu s lavičkami, chodníčky, lampami, stromy a zelení. Bližší informace včetně fotografií nejen o hřbitově
vám přineseme v dalším vydání Lomské radnice.
Všem vám přeji jen pěkné dny
plné pohody. Opatrujte se a nashledanou opět za měsíc.
Kateřina Schwarzová

Úhrada místního poplatku za
svoz komunálního odpadu
Upozornění pro občany našeho města, dle OZV je termín splatnosti místního poplatku za svoz komunálního odpadu do 30. září 2015.
Poplatek lze uhradit na účet města č. 1041418379/0800, variabilní symbol
1337, specifický symbol – poslední dvojčíslí roku, číslo domu, číslo ulice, (do
poznámek v příkazu uvádějte prosím své jméno) nebo můžete uradit poplatek přímo v pokladně MěÚ.
Skutečnosti vedoucí ke vzniku, zániku nebo změně poplatkové povinnosti
je občan povinen oznámit do 15 dnů na MěÚ, kancelář č. 5, Sýkorová Jana, tel.
476 769 870, email: sykorova@mesto-lom.cz. Na uvedeném kontaktu můžete rovněž požádat o zaslání složenky k úhradě místního poplatku nebo můžete
na MěÚ požádat o sepsání splátkového kalendáře – kancelář č. 5.
Poplatníkům, kteří již místní poplatek za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů již
uhradili, děkujeme.

Registrace čipovaných psů
V našem městě se navýšil počet čipovaných psů, což je chvályhodné, nebo
v případě zaběhnutí pejska bez identifikační známky, se značně urychlí jeho návrat k majiteli. Ovšem háček je v tom, že mnozí majitelé opomenou to nejpodstatnější – čip zaregistrovat v některé z DATABÁZÍ, jedině tak lze následně vypátrat a kontaktovat majitele ztraceného psa.
Těchto databází je několik, zpoplatněných, ale i bezplatných :
n http://www.narodniregistr.cz/ – cena registrace cca 170 Kč přes internet, platba převodem
n http://www.identifikace.cz/ – cena 240 Kč přes internet, platba převodem
n http://www.backhome.cz/ – registrace okamžitě a zdarma přes internet
n http://www.iftaregistr.cz/ – registrace okamžitě a zdarma přes internet
Pro všechny nově čipované pejsky a ty držitele, kteří čip dodatečně nahlásí,
dále platí roční úleva na místním poplatku ze psa (v případě držitele, který pobírá důchod jsou to dva roky).
Veškeré informace vám poskytneme v kanceláři č. 5, MÚ Lom, tel. 476 769 870
nebo emailu baxova@mesto-lom.cz

Obce Mostecka a Litvínovska
potvrdily spolupráci s OHK Most

Dne 11. 6. 2015 byly na úřadě
Okresní hospodářské komory v Mostě
podepsány aktualizované smlouvy
se zástupci obcí a měst, v nichž byla
zřízena kontaktní místa mostecké komory. Smlouvu podepsali starostové
a starostky obcí Braňany, Hora Sv. Kateřiny, Lišnice, Lom a Meziboří. Se
starosty obcí Bečov, Havraň, Nová Ves
v Horách a Skršín, kteří se omluvili,
budou odsouhlasené smlouvy podepsány dodatečně. První smlouvy byly
uzavřeny s tehdejšími svazky a starosty
obcí již v roce 2002 a následně s konkrétními obcemi již v roce 2003.
Obsahová náplň smluv je v souladu
s posláním a filosofií OHK Most a na
podporu podnikatelských aktivit spočívající zejména ve vytváření atmo-

sféry důvěry a hodnověrnosti systému
Hospodářských komor, vytváření racionálních podmínek pro seberealizaci
a prosazování společných zájmů členů
a partnerů OHK, snaze o racionální
správu OHK a jejího úřadu, otevřením komory všem podnikatelským aktivitám, zvyšování image a zviditelnění
komory a žádoucí spolupráci podnikatelské samosprávy a samosprávy obcí.
Hlavním cílem této dohody je podpora podnikatelských aktivit, vytváření podmínek pro zvýšení hospodářské úrovně a kvality podnikatelského
prostředí prostřednictvím kontaktního
místa v oblasti jeho územní působnosti,
které bude provozováno v souladu se
zákonnými a podzákonnými normami
pro působnost a činnost OHK Most.

Dominantním tématem diskuze
z okruhů možného spolupůsobení byla
problematika základního školství, kde
jsou obce jako zřizovatelé základních
škol významnými hráči a kde komora
v současné době vyvíjí aktivitu pro
podporu technického vzdělávání jako
nezbytného předpokladu úspěšnosti
a prosperity regionu v budoucích létech. Nemohla také nebýt předmětem
diskuse problematika zákona o veřejných zakázkách, kde i k novele má komora řadu věcných připomínek.
Uvedená dohoda je dobrou zprávou
pro veřejnost, která si stále více uvědomuje nutnost spojení sil a prostředků
k zabezpečení dalšího ekonomického
rozvoje a vytváření příznivého společenského klimatu v našem regionu.

Nucené kácení stromů v našem městě
Během měsíce srpna došlo na území
našeho města k pokácení stromů –
smrků, jež byly napadané mšicí smrkovou. Mšice smrková napadala hlavně
starší stromy a největší škody vznikly
u nepůvodních smrků vysazených na
sušším, nevhodném stanovišti.
Nejvíce, byly postiženy stromy na
pozemku například naproti Sokolovně.
Stromy byly zcela zrezlé a jehličí opadávalo.
Postupovali jsme podle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a napadané stromy jsme káceli i v době
vegetace, ale jen za předpokladu, že na
stromech nehnízdili volně žijící ptáci.
Kácení bylo realizováno až po důkladném vyhodnocení stavu stromů
dendrologem, který vyhotovil zprávu
a určil stromy, jenž mají být pokáceny.
Kácení bylo realizováno hlavně z bezpečnostních důvodu, kdy při velkém
suchu, mohlo dojít k zřícení stromů.

Zničené stromy nebyly jen na pozemcích města Lom, ale i mnoho občanů našeho města žádalo o povolení
ke kácení stromů, protože na svých pozemcích měly stromy napadané mšicí.
Je nám těchto stromů, které tu několik let rostly, líto, proto se budeme
snažit prázdná místa po vykácených

stromech opět doplnit. V podzimních
měsících zahájíme novou výsadbu
stromů a pevně věříme, že takové neštěstí jako letos nás už nepotká.
Dřevo z pokácených stromů je
určeno k prodeji občanům našeho
města prostřednictvím MTS Lom.

Bezplatná právní poradna
Dne 16. 9. 2015 je na Městském úřadě
v Lomu otevřena bezplatná právní poradna pro občany města Lom. Poradna funguje
v oblasti spotřebitelských úvěrů, rodinného
práva, nájemních vztahů, dědického a exekučního práva. Ostatní právní porady týkající
se jiných oblastí nebudou zdarma poskytnuty.
Poradna je otevřena v čase od 16 do 17
hodin.
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O prázdninách jsme v našem městě
ani trochu nezaháleli
n Oprava propadlého betonu v Hornické ulici
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Příměstský tábor byl plný zážitků
Již dvanáctým rokem připravuje
město Lom pro děti prázdninový příměstský tábor. Ten letošní proběhl od
27. do 31.července. Na každý den byl
naplánován výlet za zajímavostmi našeho kraje.
Prvním výletem byla návštěva Ekofarmy na Klínech. Farma funguje i jako
Centrum pro ekologickou výchovu se
zaměřením na zapomenutá krušnohorská řemesla. Farmu provozují manželé
Kloučkovi a ti nás také pěkně přivítali
a seznámili se všemi svými zvířátky.
Mohli jsme si pohladit i nakrmit ovečky,
kozu, kravičku, králíky i koně. Naší pozornosti se dožadovali i dva psí hlídači,
i s nimi jsme si rádi pohráli. Po zajímavém povídání o farmě nám paní Kloučková předvedla zpracování ovčí vlny na
kolovrátku a pan Klouček zase ukázal
jaké hračky zvířátek se dříve vyráběly

z vysoustružených polotovarů. Všichni
jsme si odnesli nejen pěkné zážitky ,ale
také dva dárky – vlastnoručně vyrobené
svíčky z včelího vosku a malý dřevěný
přívěsek na klíče.
Druhý výlet byl naplánován do Ústí
nad Labem k zámečku Větruše, který
spočívá na kopci Ořechovka. Nahoru
nás dopravila kabinková lanovka. Navštívili jsme zde rozhlednu a také zrcadlové i přírodní bludiště, kde jsme se
všichni moc pobavili.
Ve středu jsme jeli vlakem do Bohosudova. Cílem byla Komáří vížka.
Cesta sedačkovou lanovkou trvala cca
15 minut a výhled z ní byl krásný. Nahoře nás ale překvapil studený vítr,
a tak jsme po obhlídce okolí jeli raději
zpět dolů, kde bylo přece jen tepleji.
Čtvrtý den jsme vyrazili do hor
k Flájské přehradě. Prošli se po její

hrázi a v malém altánku si udělali
pauzu na svačinu. Posilněni jsme se
pak vydali podél flájského plavebního
kanálu do Českého Jiřetína. Cesta lesem nebyla náročná, trvala asi dvě hodinky, a moc se nám líbila.
Pátek, poslední den tábora, měl patřit vodním radovánkám na koupališti
v Oseku. Bohužel, počasí nám nepřálo,
a tak jsme navštívili zámek a muzeum
v nedalekých Teplicích.
Vzpomínky a zážitky z výletů nám
budou připomínat fotografie, které jsme
si z každé akce pořídili. Fotografie budou ke shlédnutí na webu města a na nástěnce v Městské knihovně v Lomu.
Děkujeme všem dětem za účast a příští rok se těšíme na opětovné shledání.
Pracovnice Městské knihovny Lom

n Drcení a přeložení kompostu na naší kompostárně

Takto by mohla v budoucnu
vypadat naše Sokolovna na ulici
PKH č. p 73

http://www.mesto-lom.cz

Ekofarma na Klínech

Ekofarma na Klínech

Zámeček Větruše

Zámeček Větruše

Komáří vížka

Komáří vížka

Fláje

Fláje

Teplice

Teplice
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Obecně závazné vyhlášky města si jsou rovny s právními předpisy. Nepodceňujte je!
Vážení čtenáři,
město Lom ve své samostatné působnosti vydává obecně závazné vyhlášky města, které si svým obsahem
a závazností jsou rovny s právními
předpisy. Upravují určité činnosti, stanovují poplatky a další záležitosti, jak
to zákon samosprávě umožňuje. Tyto

vyhlášky jsou závazné pro všechny
lomské občany, jejich plnění je sledováno orgány policie ČR i městské policie a jejich porušení může být klasifikováno jako přestupek proti pořádku
ve státní správě a územní samosprávě
a může být uložena např. finanční
sankce. Vyhlášky jsou uloženy na od-

boru vnitřních věcí městského úřadu
a zveřejněny na webových stránkách
města. Abychom vám je ještě více přiblížili a dostaly je do obecného povědomí, budeme všechny platné obecně
závazné vyhlášky postupně zveřejňovat
v našem měsíčníku. Jako první se máte
možnost seznámit s Obecně závaznou

vyhláškou města Lom o zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
a estetického vzhledu města, která byla
vydána na základě požadavků celé řady
našich spoluobčanů a upravuje některé
místní záležitosti veřejného pořádku
a ochranu veřejné zeleně. Touto cestou
si vás dovoluji požádat, abyste právní

předpisy města neignorovali a nepodceňovali. Jejich dodržováním se vyhnete možnému nepříjemnému jednání
s policií nebo přestupkovou komisí.
Věřím, že zde uváděné důvody se setkají s vaším pochopením a děkuji za
vaši vstřícnost,
Kateřina Schwarzová, starostka

Seniorům v Lomu jsme na jejich přání a na přání a prosby jejich pečovatelek
zkrášlili a upravili pergolu a také okolí jejich domova.

Také pergola u seniorů v Loučné dostála změn na přání našich seniorů.

Lomští senioři

Lom má své
turistické razítko

O umění našich seniorek – tanečnic, které se nebojí toho udělat si sami ze
sebe třeba legraci, se dozvěděli také přespolní a zatoužili zhlédnout jejich
umění. Vystoupení tanečnic z Klubu seniorů Lom se v Citadele v Litvínově náramně vydařilo.

Vážení čtenáři, s potěšením vám
oznamujeme, že město Lom má
svá vlastní turistická razítka, s vyobrazením kostela Nejsvětější Srdce
Páně. Razítka jsou k dispozici pro
všechny zájemce v městské knihovně a v restauraci Nový výčep. Věříme, že potěší všechny nadšené turisty jak místní, tak i přespolní.

Poděkování
n Jménem pečovatelské služby
chceme poděkovat paní starostce za
rychlou reakci na stížnost našich klientů, týkající se havarijního stavu
chodníku a přilehlého parkoviště
u penzionu pro seniory v ulici ČSA.
Zaměstnanci technických služeb tu
vytvořili i prostor pro lavičky, pohodlný a bezpečný chodník vedoucí
k pergole a dokonce vyhraněné místo
pro nádoby na tříděný odpad. Všichni
si uvědomujeme, že investice do staré
budovy či areálu jako je ten náš, se
může někomu zdát zbytečnou či prodělečnou. Jsme proto rádi, že vedení
našeho města to vidí jinak.
Kolektiv pečovatelské služby Lom
n Českomoravský svaz poštovních
holubů ZO Lom si dovoluje touto ces-

tou poděkovat městu Lom za poskytnutí příspěvku naší základní organizaci
na činnost a materiální vybavení. Chov
poštovních holubů má v našem státě
dlouhodobou tradici a je jen dobře, že
i dnes nachází podporu a pochopení.
Pavel Růta, předseda ZO
n Chtěl bych touto cestou poděkovat
vedení našeho města jménem členů
Kynologického klubu Lom za poskytnutí příspěvku za nákup výcvikových
pomůcek pro klub. Všichni kteří mají
vztah ke kynologii a „pejskaření“ si
této pomoci velmi váží. Jsme rádi, že
i díky městu můžeme svůj koníček provozovat dál a rádi se budeme městu revanšovat ukázkami naší práce na některé vhodné akci.
František Worth, předseda klubu

Vzpomínáme
Dne 25. července uplynuly dva
roky, co nás opustila v nedožitých
83 letech paní Věra Žižková, dlouholetá učitelka v Lomu. Děkujeme
všem, kteří si s námi vzpomenete.
Stále s láskou a smutkem vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

Tipy na volný čas od 15. 9. do 15. 10. 2015
18. 9.

Divadlo Járy Cimrmana „Blaník“ – Docela velké divadlo Litvínov,
od 19.00 hod.
19. 9.
dětské divadlo Kocour v botách – Docela velké divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
do 20. 9. výstava kožených plastik a obrazů „Kožené svítání“ – Informační
a turistické centrum Osek
24. 9.
divadelní představení „Prachy!“ – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
25. 9.
koncert Hany Zagorové – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
26. 9.
dětské divadlo Brouk Pytlík – Docela velké divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
29. 9.
pořad „Josef Klíma – můj život reportéra“ – Kulturní zařízení
Meziboří, od 17.30 hod.
3. 10.
oživlá prohlídka „Kámen mudrců Giacoma Cassanovy, aneb
Alchymie, jak ji ještě neznáte“ – zámek Duchcov, od 19.00 hod.
5.–11. 10. Týden knihoven – Městská knihovna Lom
7. 10.
Benefiční koncert Jaroslava Svěceného – zámek Duchcov,
od 19.00 hod.
10. 10.
říjnové parkurové závody – Hipodrom Most
11. 10.
Carbonia Cup – Autodrom Most
14. 10.
divadelní představení „Korespondence V + W“ – Citadela
Litvínov, od 19.00 hod.

Dne 23. 9. 2015 by se dožil 77 let
pan Jozef Hakszer. S láskou vzpomínají manželka, děti, vnoučata a pravnoučata.

Dne 29. 9. 2015 uplyne 10 let, co
nás navždy opustila maminka a babička paní Libuše Krajníková.
S láskou vzpomíná manžel a dcera.

Strana 4

Lomská radnice  ročník V.  číslo 7  září 2015

Co možná nevíte

Mohlo by vás zajímat

Český rok od jara do zimy – 7.
Milí čtenáři, setkáváme se opět na stránkách Lomské radnice, abychom si přiblížili
různé zajímavosti z naší doby a historie. Pojme si letošní rok přiblížit život a zvyky
našich předků, které určoval rytmus přírody a charakter jejich dnů všedních i svátečních se odvíjel od jednotlivých ročních období. Závislost na přírodě se odrazila v jejich vztahu k zemi, vodě a slunci a projevila se v celém komplexu výročních obřadů
a zvyků. A vám Český rok od jara do zimy přinese mnoho zábavy a poučení.
Když v září fouká ze strniš…
V září je už léto na odchodu. Dny se
pozvolna krátí, slunce ztrácí na své palčivosti a občas se už musí jeho paprsky
prodírat mlhou. Z obilných polí zůstala strniště a když se posekaly otavy,
zbývalo postarat se o len a konopí, ve
chmelařských oblastech dokončit česání chmele a vinaři museli ještě před
vinobraním „zaražením hory“ ochránit
své vinohrady. Na očesání také čekaly
sady a zahrady. Potom ožila brambořiště a nakonec řepná pole.
Na oslavu sklizně se pořádaly a dodnes pořádají slavnosti jako dožínky
ke sklizni obilí, dočesná ke sklizni
chmele, konopická ke sklizni konopí
a lnu a od poloviny září podle počasí
a odrůdy révy také vinobraní. A podle
pranostiky, že „na Svatého Václava každá pláňka dozrává“ nastala sklizeň
ovoce v zahradách. I když z hlediska

28. září roku 935 zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi.
Záhy po Václavově smrti jej nechal jeho bratr Boleslav převézt do
Prahy a pohřbít v rotundě Sv. Víta.
Již tehdy začali kolem knížete Václava vznikat první legendy, které šířily
jeho kult světce, nabýval podoby svatého rytíře ze zbroji a Přemyslovci se
k němu hlásili jako k rodovému a zemskému patronu. O rozšíření svatováclavského kultu se postaral Karel IV.,
který se považoval za Václavova následníka a dědice české země. Z uctívaného světce učinil opěrný bod říše.
A záměr se mu zdařil, Svatý Václav
byl přijat jako obecně uznávaný symbol. Korunu, kterou si Karel IV. nechal
zhotovit pro svou korunovaci za českého krále (roku 1347), symbolicky
věnoval Svatému Václavu. Tím svatého knížete povýšil na věčného a svrchovaného vládce českého státu.

Svatý Václav
kulturního drží u nás prim jabloně,
skutečnou královnou našich zahrad
byla švestka. Švestky se konzumovaly
jako jiné ovoce, vařila se z nich povidla
a pálila slivovice. Povidla musela vydržet celou zimu, proto se jich vařilo
velké množství v kotlích. Dobu vaření
povidel si lidé krátili povídáním, zpíváním i popíjením a legráckami. Byla
to veselá švestková dokončená. A proč
se švestkám říká karlátka, či kadlátky?
Prý na počest Karla IV.
Na závěr se sklízeli okopaniny
a slavila se dokopná, kdy se vybíraly
brambory různých tvarů a tyto „bramborové panny“ se zdobily a s průpovídkami se darovaly hospodářům. Začal
čas jarmarků a trhů, kdy zvláště důležité byly trhy po žních, kdy se prodávala úroda.
Nejvýznamnějším svátkem měsíce
je svátek Svatého Václava, patrona
české země. Podle legendy, se Václav, kníže český, aby zabránil Sasům v
plenění české země a přitom uchoval
pro přemyslovská knížata svrchovanost, zavázal saskému králi Jindřichu
I. slibem věrnosti a odvodem dávek,
tkzv. tributem. Traduje se, že proto byl

Každý panovník si směl svatováclavskou korunu, která je z ryzího zlata
a osazena 91 drahokamy a 20 perlami,
pouze půjčit na svou korunovaci, a to
za poplatek. Podle Karlova rozhodnutí byla pro korunu a ostatní korunovační klenoty vybudována nad kaplí
Sv. Václava komora zamykaná na
sedm zámků, klíče od ní dodnes opatruje sedm nejvyšších představitelů
českého státu, Prahy a církve – prezident, premier, předseda Poslanecké
sněmovny, předseda Senátu, pražský
primátor, pražský arcibiskup a probošt
svatovítské kapituly. Korunovační klenoty jsou bedlivě střeženy a vystavují
se jen při významných příležitostech.
Taková byla vůle „otce vlasti“.
Pro ostatky Svatého Václava nechal Karel IV postavit svatováclavskou
kapli, srdce Svatovítské katedrály. V lidové tradici byl Svatý Václav oslavován jako pomocník ženců a vinařů.
Den 28. září už náleží do času babího léta, někde nazývaným létem
Sv. Václava. Pro hospodářský rok to
byl čas, kdy se měnil letní rytmus na
zimní, nastává doba hodů a posvícení.
Ale o těch zase příště...
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Krušnohorské zaniklé obce
Podhůří Krušných hor díky rozsáhlým zásobám hnědého uhlí patří
mezi regiony s velkým počtem zaniklých obcí, které zanikly v důsledku těžební činnosti. V rámci severních Čech
zaniklo díky těžbě na 80 obcí, z toho
na Mostecku 31. Obce ovšem v minulosti zanikaly ale také z důvodů daleko
prostších, jako bylo postupné přirozené
vysídlení, změna dostupnosti, podmínek k práci a obživě apod. My si připomeneme dnes již zaniklé obce, které se
nacházely přímo na vrcholcích Krušných hor našemu městu nejblíže.
Snad každý zná unikátní vodní
dílo Flájské přehrady, ale možná každý neví, že se nachází na území bývalé obce Fláje (uváděné také jako
Flew, Fflagie, Fleya či Fleyh), která
dostala jméno podle protékajícího potoka Fleyh, německy dnes Flöha. První
písemná zmínka o obci pochází z roku
1346 a souvisí s existencí kostela
a fary. Vzhledem k tomu, že půda na
horách nebyla úrodná, zabývalo se
obyvatelstvo hlavně těžbou dřeva, kdy
pro jeho snadnější dopravu byl vybudován i Flájský plavební kanál, o kterém jsme informovali v minulých číslech. Nejvíce obyvatel bylo ve Flájích
v roce 1850, kdy zde žilo 603 osob.
V roce 1956 započala v místě obce
výstavba stejnojmenné vodní nádrže,
díky které byla obec v roce 1959 vysídlena. Místo bývalé obce dnes připomíná dřevěný kříž u silnice mezi Dlouhou loukou a hrází Flájské přehrady
a v bezprostřední blízkosti vodní hladiny podezdívka unikátního dřevěného roubeného kostela Jana Křtitele,
který byl přesunut do Českého Jiřetína
a pozůstatky obecního hřbitova. V letošním roce byla hladina Flájské přehrady upuštěna o cca 7 m, z důvodu
sanací břehů a hráze přehrady. Díky
tomu můžete v místě bývalé obce
přejít nádrž suchou nohou z jednoho
břehu na druhý, díky bývalému silničnímu mostku, který je možné i po takových letech zatopení s trochou opatrnosti použít. Snížení hladiny přehrady
odhalilo i základy budov, poměrně zachovalé sklepy a spoustu střepů a železných pozůstatků po bývalém čilém
životě v obci.

Obec Fláje nebyla jediná, která musela ustoupit výstavbě přehrady. Podobný
osud potkal i horské obce Mackov a Vilejšov. Obec Mackov (německy Matzdorf),
se nacházela mezi obcemi Pastviny a Vilejšov. První zmínka pochází z roku 1787,
žilo zde kolem 200 obyvatel a před válkou zde byly zřízeny vzdušné lázně
a chata přátel přírody. Ještě v 50. letech
minulého století byla část objektů využí-

kem s unikátním biotopem a hnízdištěm chráněného tetřívka obecného.
Poslední zaniklé obce, které si připomeneme je Oldříš a Zelený Důl. Oldříš
(Ullersdorf) byla typická horská obec
s domy rozesetými na údolní planině při
cestě z Nového Města na Pastviny, Mackov, Vilejšov a Fláje. Ve starých průvodcích je obec charakterizována jako
počátek horské procházky z nádraží na

Zaniklá obec Fláje
vána jako víkendové chaty, po dostavbě
přehrady museli poslední obyvatelé obec
opustit. Obec Vilejšov (německy Willesdorf) stávala při cestě z Pastvin na Dlouhou louku nedaleko obce Fláje. Měla dvě
části – samotu, patřící pod Novou Ves
a osadu obce Fláje. Žilo zde na 250 obyvatel. Dnes z Vilejšova ani z Mackova
již nic nezbylo. Turistické značení upozorňuje na místo kde obce stávaly, jsou
zde patrné zarostlé zbytky základů a na
místě bývalého Vilejšova se stále nachází
zvolna zarůstající obecní rybník s rozpadajícím se náhonem.
Další zaniklá obec Pastviny (Grünwald) se nacházela nedaleko Moldavy.
První zmínka pochází z roku 1408, postupem času se přirozeným způsobem
vylidnila a v 50 letech minulého století
byla srovnána se zemí. V okolí obce
se těžila rašelina, která se používala
na topení a zásobovala lázně v Teplicích. Dnes je Grünwaldské vřesoviště
u Moldavy přírodním chráněným par-

Moldavě s čerstvým horským vzduchem, dobrou vodou a nádherným výhledem do pohraničního kraje. V zimě
to býval ráj lyžařů, především běžkařů.
Zelený důl (Grünthal) ležel asi kilometr
severním směrem od obce Brandov, na
soutoku Načetínského a Flájského potoka, přímo na hranici s Německem,
kde pokračovala jeho německá část. Na
rozdíl od českého německý Grünthal
nezanikl a je dnes částí města Olbernhau. Jak Oldříš, tak Zelený důl měly po
druhé světové válce obdobný osud jako
mnoho jiných obcí v pohraničí. Původní
německé obyvatelstvo bylo vysídleno,
domy postupně chátraly a byly v rámci
ochrany hranic demolovány. Po Oldříši
zbyla jen zelená louka, na místě Zeleného dolu byl v roce 1995 otevřen hraniční přechod pro pěší.
A protože nás ještě čeká babí léto,
tak neváhejte a udělejte si výlet k některé ze zaniklých obcí. Dýchne na vás
horský klid a trocha nostalgie.

Dnešní pozůstatky zaniklé obce Fláje
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