Od 1. ledna 2003 byla také pro mateřskou školu změna v její ekonomické struktuře.
Změnu na příspěvkovou organizaci potvrzovala nová Zřizovací listina mateřské školy v Háji.
1. června 2003 se v obci konala oslava Dětského dne. Na tuto akci přispěli místní
podnikatelé částkou 27 000 Kč. O připravené atrakce měly děti veliký zájem a tak lze oslavy
vyhodnotit jako velmi vydařené.
Velké sucho postihlo Evropu i v roce 2003. V Háji bylo 13. srpna 2003 ve 14 hodin
naměřeno ve stínu 36C. To bylo i příčinou velkého snížení hladiny vody na Flájské přehradě
zásobující pitnou vodou řadu měst a obcí v Podkrušnohoří. Pokles vodní hladiny přehrady byl
cca o 12 m, takže se na kdysi zastavěném území obce Fláje objevily obnažené základy domů.
Obec Háj, která je z části napojena na flájský řad (Lesní stezka, horní část Zelenkovy ulice a
Hanzlíčkova ulice) a osada Domaslavice však nebyly pitnou vodou nijak dotčeny.
V tomto roce bylo v Háji v provozu 126 telefonních stanic, z toho 101 bytových, 23
stanic organizací a dvě veřejné telefonní stanice (u poštovního úřadu č.p. 31, a na Osecké ulici
u č.p. 64). V Domaslavicích bylo v provozu 8 telefonních stanic, z toho 5 bytových a 3
telefonní stanice organizací.
Na domě č.p. 66 v Osecké ulici byla provedena nová fasáda a napojeno
odkanalizování domu na kanalizační síť obce.
Počátkem roku byly zahájeny přípravy oslavám 800. výročí trvání obce Háj. Háj se
připomíná poprvé v tzv. zakládací listině oseckého kláštera, která se uvádí k r. 1203. Je
známo, že listina je falsem. Falsem proto, že písemná listina je ze 14. století, čili z pozdějšího
data, sepsané na základě výpovědí lidí z generace na generaci, protože málo lidí v této době
umělo psát a tak se dějiny šířily ústně. To ale neznamená, že údaje k roku 1203 nejsou
nepravdivé. Takový dodatečný písemný záznam je ale nazýván falsem. Mimo jiné je obec Háj
(tehdy Hagn) uvedena i v jiných listinách k r. 1203 již jako hotová ves. Podle uvedené
zakládací listiny velmož Slavek z Oseka daroval bohu a Panně Marii do uvítání opata a bratří
cisterciáků kromě Oseka i řadu vesnic v jeho okolí, mimo jiné i ves Hagn, dnešní Háj.
V roce 2003 se obec připravovala na oslavy 800. výročí založení obce Háj. Na tuto
oslavu bylo nutné zajistit nějaké peníze. Jednou z možností bylo získat částečnou dotaci
z Česko-německého fondu soudržnosti z příhraniční spolupráce. Proto se starosta Karel
Drašner s členkou zastupitelstva Irenou Pipiškovou a bývalým starostou Františkem
Nachtmannem rozjeli do Německé republiky vyhledat partnerskou obec. Cestou na Drážďany

si paní Pipišková vzpomněla, že Hájský svaz chovatelů několikrát navštívil výstavu zvířectva
ve městě Kreischa. To byl podnět k tomu, aby výprava v Kreische zastavila a zaklepala na
dveře tamní radnice. Starosta pan Frank Schöning byl na dovolené a tak jsme navštívili
místostarostu pana Wolkera Oerstela v jeho Elektrohausu. Ten projevil souhlas pro spolupráci
a slíbil záležitost projednat s jejich starostou. Po několika dnech starosta Frank Schöning
oznámil, že zastupitelstvo Kreischy s návrhem hájských souhlasí a přijel spolu se zástupcem
svazu podnikatelů panem Anielskim do Háje projednat bližší záležitosti. Uzavřením družební
smlouvy mezi obcí Háj a městem Kreischa.
K této družbě se souhlasem Kreischy přidala i naše okolní města Osek a Duchcov
sdružených v mikroregionu „Stropník“. Obec Háj u Duchcova tak získala na oslavy osmistého
výročí založení obce od Česko-německého fondu soudržnosti z příhraniční spolupráce 40 000
Kč.
Osmisté výročí založení obce Háj u Duchcova
v roce 1203 tehdy zvaná Haagen
Hlavní oslavy se konaly ve dnech 12. a 13. září 2003. V pátek 12. září se konalo
zábavné odpoledne, na kterém vystoupily děti z ústavů sociální péče v soutěži o Hájského
kohouta, vystoupil zde pěvecký sbor základní školy Hrob. Děti jistě pobavilo i zábavné
vystoupení loutek divadla Matěje Kopeckého. Zábavné odpoledne bylo ukončeno diskotékou
pro děti. V sobotu 13. září pokračovalo zábavné odpoledne pro děti i dospělé ukázkou práce
psovodů policie, vystoupením skupiny historického šermu „Acheron“, seskokem parašutistů,
ukázkou požární techniky, jízdy malých motocyklů pro děti a podobné atrakce včetně
kolotoče a střelnice, horolezecké stěny, trampolíny, nafukovacího hradu apod. Od 16 hodin
se konalo mistrovské fotbalové utkání Sokola Háj proti B družstvu Srbice. Hlavnímu
programu od 18 hodin předcházel průjezd dvou koňských spřežení s moravskou kapelou
Sobuláci vyhrávající cestou z Domaslavic k Sokolovně. Hlavního programu na sále
Sokolovny se z význačných hostů zúčastnili: náměstek hejtmana Ústeckého kraje
s kompetencemi pro sociální politiku a kulturu JUDr. Zdeněk Lavička, poslanec Parlamentu
ČR Vlastimil Aubrecht, delegace družebního města Kreischa z Německé spolkové republiky
a osecký opat Bernhard Thebes. Po úvodním proslovu pánové Vlastimil Aubrecht, poslanec
Parlamentu ČR a JUDr. Zdeněk Lavička předseda sociálního a kulturního odboru Ústeckého
krajského úřadu předali starostovi obce nový znak a prapor obce Háj u Duchcova.
Účastníkům oslav pak k poslechu i k tanci hrála kapela Sobuláci. Slavnostní den byl ukončen
ve 22.00 hodin velkým ohňostrojem v prostoru za Sokolovnou, pro Háj dosud nevídaným.
Celková finanční částka vynaložená na tuto oslavu činila 40 tisíc z Česko-německého fondu
soudržnosti z příhraniční spolupráce a 176 tisíc hradila obec ze svého rozpočtu.
K tomuto osmistému výročí obce Háj u Duchcova vydal obecní úřad publikaci
„Historie obce Háj a osady Domaslavice od r. 1203 do roku 1945“ sepsané předchozím
starostou obce Františkem Nachtmannem, kterou v hodnotě 20 000 Kč sponzorsky vytiskla
Mostecká uhelná společnost.
Počátkem hájské heraldické tradice je v činnosti císařského palatina Christiána
Theodora Schossera z Emblebenu a Friedhelmu, který působil jako lékař v Ústí nad Labem.
Ten 16. července 1633 vydal listinu, kterou uděluje hájské rychtě „znak neboli pečeť“. Žádost
byla motivována nutností zhotovení nového rychtářského pečetidla, které bylo zničeno za
saského vpádu v roce 1623. Listina se nezachovala v originále, ale její znění je známo
z obecní kroniky, kam byla opsána v roce 1902 z tehdy ještě existujícího privilegia, Udělení

znaku bylo zdůvodněno příchylností obyvatel obce Háj ke katolické církvi, kterou osvědčili
v roce 1617 hromadným odstoupení od luteránského vyznání. Znamení kohouta ve znaku
hájské rychty je znamením mluvícím, odvozeným od německého pojmenování obce Haan,
Hahn; později byl vnímán jako znak obce samotné. Tak byla jeho podoba počátkem 20. století
umístěna na obecní vodojem v horní části obce a místní školu č.p. 141, kde zároveň sídlila
samospráva. Na základě uvedených skutečností se obec Háj u Duchcova rozhodla využít
nových právních norem a svůj tradiční znak řádně konstituovat.
Ve stříbrném štítu znaku je na zeleném návrší kokrhající červený kohout se zlatou
zbrojí. S ohledem na úzus byla ke schválení heraldické komise Poslanecké sněmovny na
podzim roku 2002 předložena podoba obecního znaku bez přilby, klenotu kohouta a
červenostříbrných přikryvadel, které jinak ke znaku hájské rychty příslušely.
Podoba praporu se shoduje se znakem, obojí obci udělil předseda Poslanecké
sněmovny dne 8. října 2003.
Místní knihovnu převzal po Ireně Šustrové Karel Singer mladší, který se začal
v knihovnictví dobře zapojovat.
V měsíci září se dostavil na obecní úřad Jindřich Šulcek, aby obci odevzdal německým
švabachem psanou školní kroniku z roku 1901 založenou a převážně psanou řídícím učitelem
Josefem Klingerem, kterou nalezl při opravě rodinného domku pod krovem. Tuto kroniku
opatroval jako školník od r. 1954 hornický důchodce pan Fleišer s manželkou (pan Šulcek je
jejich vnuk) po dobu působení na této škole. K nálezu řekl: „Můj děda byl ve škole č.p. 122
zaměstnán jako školník. Na konci války r. 1945 ji zřejmě uschoval ve svém rodinném domku.
Nikdy se nikomu o tom nezmínil“. Po svém nálezu považoval za nutné ji odevzdat obci.

Přítomný kronikář František Nachtmann projevil uznání nad krásným rukopisem. Ve
škole se švabachu učil a tak nebude problém ji prostudovat a udělat výpisy pro současnost.
Starosta Jindřichu Šulcekovi poděkoval za vzácný dar, který přišel jako dar z nebes ve výročí
oslav 800. výročí založení obce Háj.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 1. prosince 2003 Obecně závaznou vyhlášku č.
01/2003 o místních poplatcích. Obec touto vyhláškou vybírá tyto místní poplatky: a) poplatek
ze psů, který činí 150 Kč za psa u fyzické i právnické osoby, za druhého psa 200 Kč u

právnické osoby 300 Kč, za každého dalšího psa fyzická osoba 300 Kč a právnická osoba 600
Kč; b) poplatek za využívání veřejného prostranství a poplatek ze vstupného.
Podnikatelé v Háji
MINI - Soňa Jandovská / Ostatní oděvy a oděvní doplňky; Nespecializovaný maloobchod
Háj u Duchcova, Zelenkova 259, tel. 417 837 441 + fax
AUTOBEST-SPORT DESIGN – Tomáš Hájek / Nespecifikovaný maloobchod
Háj u Duchcova, Kubátova 119, tel. 417 539 962 fax 417 568 502+ info@autobest
WHD spol. s r.o. – Nástroje, nářadí a dílenské kovové pomůcky. Povrchová úprava kovů.
Velkoobchod s meziprodukty jinde neuvedený. Nespecializovaný maloobchod. Maloobchod
v ostatních specializovaných prodejnách; Ostatní doprava pozemní jinde neuvedena.
Sportovní a tělovýchovné činnosti.
Háj u Duchcova, Závodní 2, tel. 417 810 310 + fax
TOM – Hana Tomíčková – Nespecializovaný maloobchod
Háj u Duchcova, Kubátova 124, tel. 417 837 470
Jan Havlátko – Nespecializovaný maloobchod. Doplňkové služby v pojišťovnictví. Služby
převážně pro podniky
Háj u Duchcova, Jarošova 21, tel. 417 837 115 + fax
Jan Urbanczyk – Práce na povrchových úpravách staveb. Nespecializovaný maloobchod.
Služby v oblasti nemovitostí
Háj u Duchcova, Kubátova 193, tel. 417 531 765 + fax
Potraviny Jaro – Jaroslava Hanáková, nespecializovaný maloobchod
Háj u Duchcova, Lesní stezka 185, tel. 417 837 349 + fax
METALL – Partner s.r.o. – Zprostředkování velkoobchodu. Nespecializovaný maloobchod.
Zprostředkování obchodu s nemovitostmi a jejich pronájmu (realitní kancelář)
Háj u Duchcova, Kubátova 138, tel. 417 837 037 + fax
Barvex – Martin Břečka – Výstavba střešních konstrukcí. Stavební řemesla a stavební
technologie. Nespecializovaný maloobchod
Háj u Duchcova, Domaslavice 17, tel. 417 835 390 + fax
FYBA – Pavel Babička – Práce výrobní povahy ve strojírenství. Technické plyny + Zámky a
zabezpečovací výrobky kovové. Nespecializovaný maloobchod
Háj u Duchcova, Hanzlíčkova 276, tel. 417 836 755, fax 417 936 755
PORCULA – Květoslava Zscherpová – Prodej diamantových kotoučů, řezných, brusných,
lamelových flexo kotoučů, vrtáků, diamantových jádrových korunek. Prodej elektrického
nářadí Makita, Hitachi. Prodej řezačů spár, stolových, blokových a rozbrušovacích pil,
elektromateriálu, topidel
Háj u Duchcova, Kubátova 83, tel. 776 347 471, fax 417 835 053 http://porcula.cz

Stavebniny CIHLA prodej stavebního materiálu
Háj u Duchcova, Zelenkova 236, tel. 744 690 741, E-mail info@stavebniny-cihla.cz

Při návštěvě kronikáře na státním zámku v Duchcově ohledně zjištění nějakých údajů
o Háji a Domaslavicích byl nalezen dřevěný obraz s Hájskou branou, která stála v Duchcově
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Projížďka kapely Hájem a Domaslavicemi před zahájením oslav

Na oslavě v Sokolovně zazpívali Hájští kohouti z Ústavu sociální péče
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Zábavné atrakce připravené k oslavě Dne dětí
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