Tabulka č. 21:
Obec

Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s.
Č. p

Památka

Umístění - ulice/náměstí

Bečov

kostel sv. Jiljí

návrší v severovýchodní části obce

Bečov

socha sv. Floriána

u kostela sv. Jiljí

Bečov

socha sv. Jana Nepomuckého

u ohradní zdi kostela, Z od kostela

Bečov

socha sv. Jana Nepomuckého

před jihozápadní částí ohradní zdi
kostela

Bečov

sochy Jaro, Léto, Podzim, Zima

v atriu základní školy

Bečov
Bečov

čp. 1

výšinné opevněné sídliště - hradiště
Písečný vrch, archeologické stopy
venkovská usedlost - obytné stavení
čp. 1 a hospodářská budova

pod kostelem sv. Jiljí, SV část obce

Bedřichův Světec

kostel sv. Jakuba Staršího

na návrší v jižní části obce

Bedřichův Světec

socha sv. Jana Nepomuckého

střed obce

Bělušice

socha sv. Jana Nepomuckého

jihozápadní část návsi

tvrz

severozápadní část obce

České Zlatníky

kostel sv. Jiří

střed obce

České Zlatníky

sochy sv. Antonína a sv. Jana
Nepomuckého

východně od kostela od kostela

Český Jiřetín

kostel sv. Jana Křtitele

střed obce

Český Jiřetín

přehrada

Český Jiřetín

vodní kanál plavební - Flájský splavný
kanál

na Flájském potoce, na území obcí
Český Jiřetín a Fláje
z Flájí do Clausnitz, na území obcí Český
Jiřetín a Fláje

Bělušice

čp. 1

Český Jiřetín

čp. 91

zámek - lovecký zámeček Lichtenwald

jižně od obce

Český Jiřetín

eč.124

venkovský dům

vpravo od silnice směrem k státní hranici

Český Jiřetín

eč.134

fara

po levé straně silnice směrem
na Moldavu

kostel sv. Vavřince

návrší, jižně od obce

fara

jihovýchodní část obce,
pod kostelem sv. Vavřince

sloup se sochou Bolestného Krista

v zahradě u zámku čp. 14, Z od budovy

zámek

v centru obce

Korozluky

socha sv. Antonína Paduánského

park zámku

Korozluky

socha sv. Františka Serafinského

park zámku

Havraň
Havraň

čp. 17

Chrámce
Chrámce

čp. 14

Korozluky

čp. 54

zámek

východní část obce

Liběšice

čp. 1

venkovská usedlost

střed obce

Lišnice

socha sv. Jana Nepomuckého

v areálu zámku

Lišnice

sousoší Kalvárie

areál zámku

Lišnice

sýpka

Lišnice

čp. 1

zámek

severozápadní část obce

Obec

Č. p

Památka

Umístění - ulice/náměstí

Lišnice

čp. 51

pivovar

ve střední části obce,
východně od zámku

Lom

kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

nám. Republiky

Lom

kaple Nejsvětější Trojice

Vrchlického

hrob - společný hrob obětí na dole
Koh-i-noor r. 1932
památník - a společný hrob obětí
na dole Koh-i-noor I. z roku 1946

Lom
Lom

hřbitov
hřbitov

Lom

socha - sokl s reliéfem

nám. Republiky, v zahradě čp. 13

Lom

smírčí kříž

nám. Republiky, v zahradě čp. 13

Lom

sloup - morový sloupek

nám. Republiky, v zahradě čp. 13

Lom

pomník obětem koncentračních táborů

u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

měšťanský dům

nám. Republiky

dům dělnické kolonie - hornická kolonie

Hornická

měšťanský dům

nám. Republiky

společenský dům - dělnický dům, s
omezením: bez pomníku Klementa
Gottwalda

Osecká

Lom
Lom
Lom
Lom

čp. 23
čp.
181
čp.
364
čp.
479

Louka u Litvínova

kaple sv. Antonína Paduánského

Louka u Litvínova

železniční trať Most - Dubí - Moldava,
část Louka u Litvínova - Moldava, s
omezením: bez objektu skladiště v
areálu žel. stanice Osek - město čp.
152, bez skladového objektu v k. ú.
Moldava

Lužice

kostel sv. Augustina

na okraji obce

Lužice

krucifix

střed obce

fara

východní část obce

kostel sv. Jana Evangelisty

návrší v severovýchodní části obce

Lužice
Malé Březno
Malé Březno
Malé Březno

čp. 11

krucifix - sokl s reliéfem Františka
Xavera s tepaným křížem
socha - dvojsocha sv. Jana
Nepomuckého

Náves

Malé Březno

socha sv. Floriána

před kostelem sv. Evangelisty

Malé Březno

socha sv. Jana Nepomuckého

v parčíku na návsi, proti čp. 1

Malý Háj

kostel Nejsvětější Trojice

na návrší

Mariánské Radčice

kostel P. Marie Bolestné

střed obce

Mariánské Radčice

boží muka

na jižním břehu potoka

Mariánské Radčice

boží muka

u fary

Mariánské Radčice

socha Panny Marie

Mariánské Radčice

socha sv. Felixe

na západním parapetu mostku

Obec

Památka

Umístění - ulice/náměstí

Mariánské Radčice

socha sv. Jana Nepomuckého

na západním parapetu mostku

Mariánské Radčice

socha sv. Vavřince

náves

Mariánské Radčice

smírčí kříž - dva

u fary čp. 22

Mariánské Radčice

sloup Nejsvětější Trojice

střed obce

Mariánské Radčice

jiné drobné dílo - sokl kříže

v ambitu kostela

Mariánské Radčice

uhelný důl hlubinný KOHINOOR II, z
toho jen: jámová budova, těžní věže,
kompresorovna, sklad, dílny

Mariánské Radčice

Č. p

městský dům

Komenského

Milá

kaple

na svahu u průjezdní komunikace

Moravěves

kaple

náves

Obrnice

kaple Nejsvětější Trojice

náves

Patokryje

smírčí kříž

v podezdívce plotu čp. 75

tvrz

za mostem u viaduktu

Skršín

socha Nejsvětější Trojice

náves

Zaječice

kaple sv. Ferdinanda Kastilského

náves

Želenice

kostel sv. Václava

náves

Patokryje

čp. 1

čp. 17

Želenice

čp. 27

fara

Želenice

čp. 43

venkovská usedlost

v severozápadní části návsi

Duchcov

kostel evangelický

Duchcov

kaple Heymannova kaple

Havířská

Duchcov

kaple P. Marie Pomocné

na hřbitově

Duchcov

kaple sv. Barbory

u rybníka

Duchcov

socha sv. Jana Nepomuckého

zámecký park, pův. Bílinská ul.

Duchcov

socha sv. Václava

zámecký park, pův. Osecká ul.

Duchcov

sloup se sochou sv. Vavřince

nám. Jiřího z Poděbrad

Duchcov

sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

nám.

Duchcov

sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

zámecký park, pův. u hřbitova

Duchcov

u hřiště

Duchcov

sloup - trojboký sloup s reliéfy
pomník - památník duchcovského
viaduktu
pomník a pohřebiště katastrofy na dole
Svěží Štěstí

Duchcov

pomník důlní katastrofy - 2 obelisky

Rybniční

Duchcov

pomník katastrofy na dole Dölinger

v parku

Duchcov

socha - busta Bedřicha Smetany

Duchcov

socha - busta Ludwiga van Beethovena

sady Bedřicha Smetany
sady Bedřicha Smetany, původně
v zámeckém parku

Duchcov

Masarykova
Rybniční

Obec

Č. p

Duchcov

Památka

Umístění - ulice/náměstí

Duchcov

socha Walthera von der Vogelweide
sochy - soubor mytologických soch socha Pana a socha Satyra

Tyršova, park Obránců míru
zámek Duchcov, expozice, pův.
Chabařovice

Duchcov

kašna se sochou sv. Floriána

nám.

Duchcov

železniční most - viadukt

u nádraží

Duchcov

čp. 17

městský dům s dvorním objektem

G. Casanovy

Duchcov

čp. 38

městský dům

Husova

Duchcov

čp. 71
čp.
202
čp.
212
čp.
309
čp.
793
čp.
909

měšťanský dům

Masarykova

zámek

nám. Republiky

fara

nám. Republiky

železniční stanice

nám. Legií

škola

Horská cesta, Osecká

střední škola - gymnasium

Masarykova

Lahošť

socha sv. Jana Nepomuckého

náves, ve výklenkové kapli

Lahošť

silniční most

na hlavní silnici do Teplic

Lahošť

silniční most - mostek

Náves

studánka - věž Obřího pramene

na vypichu

Duchcov
Duchcov
Duchcov
Duchcov
Duchcov

Lahošť

čp.
39

Hrad Osek

hrad Rýzmburk (Osek), zřícenina

Hrad Osek

kaple

pod hradem

Osek

kostel sv. Petra a Pavla

Karla Havlíčka Borovského

Osek

kaple

při silnici na Litvínov

Osek

hrob - náhrobek saského prince

Osek

socha sv. Jana Nepomuckého

přemístěna do kláštera

Osek

socha sv. Jana Nepomuckého

nám.

Osek

socha sv. Jana Nepomuckého

na nároží špitálu v klášteře, pův. při čp. 9

Osek

socha sv. Valentina

Obránců Míru, při restauraci Stropník

Osek

sloup se sochou P. Marie

východní část Sokolské ulice

Osek

obelisk P. Marie
pomník katastrofy na dole Pokrok r.
1893
pomník katastrofy na dole Svěží štěstí
r. 1900
pomník obětem katastrofy na dole
Nelson
pomník obětem katastrofy na dole
Nelson

proti čp. 168

Osek
Osek
Osek
Osek

Hřbitov
Hřbitov
na severním konci Nelsonské ulice

Obec

Č. p

Památka

Osek

sochy putti - dvojice

Osek

sochy putti - dvojice, soubor více kusů
jiné drobné dílo - odpočinkový
(výběrčí) kámen
pohřebiště - obětí katastrofy na dolu
Nelson
výšinné opevněné sídliště - hradiště,
archeologické stopy

Osek
Osek
Osek
Osek

čp. 3

městský dům

Osek

čp. 21

zámek - zámeček

Osek

čp. 30

městský dům

Osek

čp. 31

hospoda Stropník

Osek

čp. 32

textilní továrna - manufaktura

Osek

čp. 63
čp.
108
čp.
193
čp.
486

přádelna

Osek
Osek
Osek

Umístění - ulice/náměstí
Tyršova, u čp. 10
Tyršova ul., určeny k osazení na pův.
místa v klášteře
u městského hřbitova
městský hřbitov
při dolním nádraží
nám. Klášterní
Klášterní náměstí

městský dům
městský dům
klášter cisterciáků

Ohrožené památky
Obec

Č. p

Bedřichův
Světec

Památka

Umístění – ulice/náměstí

socha sv. Jana Nepomuckého

střed obce

Český Jiřetín

čp. 91

zámek - lovecký zámeček Lichtenwald

jižně od obce

Lišnice

čp. 51

pivovar

ve střední části obce, východně
od zámku

kostel sv. Augustina

na okraji obce

fara

v části obce

Lužice
Lužice
Malé Březno

čp. 11

krucifix - sokl s reliéfem Františka Xavera
s tepaným křížem

