1997
V únoru 1997 začal mít starosta Tomíčko zdravotní potíže a tak absolvoval několik
zdravotních vyšetření až po jeho hospitalizaci. Jeho zdravotní stav se začal zhoršovat, ale stále
doufal ve svůj návrat do funkce starosty.
Koncem března byl místostarostou dán firmě JAPIS pokyn k ukončení prací na
kanalizaci pro nedostatek vlastních zdrojů (finančních prostředků) obce. Firma JAPIS však
jednala dále se starostou, i když byl hospitalizován v nemocnici a na jeho pokyn firma
pokračovala na stavbě kanalizace až do srpna 1997, přestože místostarosta firmu Japis
upozorňoval, že obec skutečně nemá peníze. Firma JAPIS na toto upozornění nereagovala
s tím, že starosta jim slíbil, až se vrátí z hospitalizace, vše potřebné zajistí. Po úmrtí starosty
Viktora Tomíčka v srpnu 1997 po těžké nemoci byla stavba kanalizace definitivně ukončena.
Začátkem r. 1998 byl Státní fond životního prostředí požádán o souhlas k předčasnému
ukončení výstavby kanalizace (podle uzavřené smlouvy obce se SFŽP) pro nedostatek
finančních prostředků obce. Po vypracování ZVA (závěrečného vyhodnocení akce), bylo
ukončení projednáno a schváleno radou na Státním fondu životního prostředí v Praze vč.
finančního vyrovnání ve stavu cca 80% zhotoveného díla stavby vč. Domaslavic. Dokončení
kanalizace z 20% zbývá v ulicích Zelenkova ve směru Osek, Hrob, Hanzlíčkova, Lesní
stezka a ulice Jarošova. Obec je půjčkou ze Státního fondu velmi zadlužena. Také firmě
JAPIS zůstává u obce dluh v nevyjasněné výši, zejména pro část provedené kanalizace na
pozemku Státního fondu v polích za domy č.p. 102 v Kubátově ul. až k domu č.p. 236
v Zelenkově ul. (za pomníkem K. Marxe) na jejíž provedení nebyla na OÚ nalezena
dokumentace s účelem vybudování této části ani vyjádření dotčených orgánů a organizací vč.
povolení vstupu na předmětný pozemek. Je proto domnění, že se jedná o černou stavbu asi
dohodnutou mezi starostou Tomíčkem a „Japisem“ s neznámým důvodem jejího provedení.
Mezi 7. a 17. červencem 1997 ovládl počasí silný a vytrvalý déšť místy s krupobitím,
které hlavně na Moravě způsobilo povodně. Nejvíce byla poškozena obec Troubky na
Moravě. Poškozeno bylo celkem 536 obcí, kde bylo zatopeno několik domů a některé voda
zcela zničila. O život při této katastrofě přišlo na Moravě 54 lidí. Obec pro postiženou oblast
Moravy uspořádala sbírku ošacení a potravin, které byly přes Červený kříž v Teplicích
zaslány do postižených oblastí.
7. září 1997 zemřel po osmiměsíční nemoci starosta obce Viktor Tomíčko. Po jeho
smrti zastupitelstvo obce zvolilo v září 1997 starostou obce Františka Nachtmanna a
místostarostou Jaroslava Hájka. Pro obec nastaly těžké časy z důvodu splácení půjčky SFŽP
na plynofikaci a kanalizaci. Obec nebyla schopna ze svého rozpočtu splácet půjčky státnímu
fondu na plynofikaci a kanalizaci předepsané smlouvou uzavřenou předchozím starostou
Viktorem Tomíčkem mezi obcí a SFŽP. Jednání současného starosty s ředitelem SFŽP
k možnosti splátek ředitel fondu Ing. Aleš Vychodil odmítal. K řešení této finanční situace
obce nepomohlo ani několik dopisů starosty žádající o pomoc na Ministerstvo financí a
Ministerstvo pro místní rozvoj jako satisfakci obci za devastaci obce důlní činností
v minulosti vyvolané státem a také 35 let trvající stavební uzávěry pro obec touto důlní
činností. Ani jediná ze žádostí nebyla vyslyšena, jejich odpovědi se vůbec netýkaly věcí
uvedených v žádostech, tj. byly odpověďmi jen tak, aby byly zodpovězeny.

