1999
V r. 1999 se začalo s likvidací starých důlních děl. Jako první byla provedena
likvidace Jižní větrné jámy na p.p.č. 223, která měla průměr 3,2 m a její hloubka byla 120m,
která byla v r. 1968 provizorně zaklopena. Likvidace byla provedena otevřením betonového
poklopu, jejím zasypáním a opětným uzavřením trvalým betonovým poklopem. Stejným
způsobem byla provedena likvidace Nové jámy v r. 2000, na p.p.č. 221/1 a 222/2, o průměru
3 m a hloubce 159 m, která byla provizorně zaklopena v r. 1968.
Jednalo se o díla:
Hájská jáma
Nová jáma
Domaslavický vrt
Domaslavická šachtice
Jižní jáma
Severní jáma

za č.p. 61
„Větrná jáma“
Lesní stezka
pod č.p. 29
pod č.p. 163
u ÚSP

V roce 1999 se prováděla kabelizace telefonní sítě v obci Háj u Duchcova firmou
Telecom Most. Pří této příležitosti firma Tes-media Meziboří nabízela obci také pokládku
kabelu pro příjem televizních pořadů. Protože obec byla značně zadlužená stavbami
plynofikace a kanalizace v obci Háj a v osadě Domaslavice, byla tato možnost z finančních
důvodů odmítnuta. Firma Tes-media pak na vlastní náklad přiložila k telefonnímu kabelu i
kabelovou televizi, bez finanční účasti obce v rozsahu vlastního uvážení. Kabel televize však
nepoložili v silničním průtahu obcí Osek – Hrob, tj. Zelenkova a Hanzlíčkova ulice, kde byl
již roku 1995 položen optický dálkový mezinárodní kabel SRN – Praha a kde proto Telecom
již neprováděl výkopy. Pro malý počet obyvatel nechtěla fi. Tes-media investovat do kabelu
do Domaslavic a tak kabel končí na Lesní stezce dle tehdejšího vyjádření paní Dvořákové z fi.
Tes-media. Projektovou dokumentaci pro pokládku kabelů řešil pan Krtek (z Oseka) pro
firmu Telecom v roce 1998.
V roce 1999 byla připravena projektová dokumentace nástavby dvou bytových
jednotek na dům hasičské klubovny č.p. 273 a požádáno Ministerstvo pro místní rozvoj o
dotaci na tuto bytovou nástavbu.
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*
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Konec 20. století připadl na pátek 31. prosince 1999. V obci se tento den projevoval
jako každý obyčejný den, bez kulturní akce pro finanční tíseň obce. Pouze v některých
domácnostech se připravovali na půlnoční ukončení starého roku 1999, s ukončením 20.
století a zřejmě se slavnostnějším uvítáním nového roku, roku 2000 a také na zahájení
nového, 21. století.

