Dnem 1. května 2004 se Česká republika stává členem Evropské unie. Evropská unie
vznikla v roce 1951 pod názvem EHS (Evropské hospodářské společenství) jako ekonomická
integrace. EHS bylo v r. 1992 přejmenováno na Evropskou unii. Znakem Evropské unie je
modrá vlajka se žlutými hvězdičkami v kruhu, jejichž počet vyjadřuje počet zúčastněných
států v unii.
Místní knihovna se dočkala generální opravy v zařízení a její vzhled vylepšila i nová
výmalba prostoru knihovny.
17. května 2004 byl zaregistrován utvořený Mikroregion Stropník svazek obcí
Sídlo: Město Duchcov, nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
Předseda svazku: Petr Kňourek - starosta města Duchcov
Účastníci svazku: Město Duchcov, Město Osek, Město Hrob, Obec Háj u Duchcova, Obec
Jeníkov, Obec Lahošť
Mikroregion Stropník má za cíle prosazovat a chránit společné zájmy zakládajících
měst Duchcova, Oseka a obce Háj u Duchcova. Společným cílem se stala koordinace v oblasti
všestranného rozvoje členských obcí v území, jehož vymezení bylo dokončeno přistoupením
dalších tří členů, a to města Hrob a obcí Jeníkov a Lahošť. Počtem šesti členů byl dovršen
sledovaný záměr vymezení mikroregionu jako logického územního celku, ležícího ve
východní části Ústeckého kraje. Byla tak vymezena všestranně atraktivní oblast sahající od
Podkrušnohorské pánve přes úpatí Krušných hor až po jejich hřebeny v sousedství německého
Saska.
Předmět činnosti:
- rozvoj cestovního ruchu založený na atraktivnosti oblasti,
- koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu včetně příslušných komplexních služeb,
- zajištění informačního servisu pro potřeby cestovního ruchu s vypracovaným marketinkem,
- propagace a reprezentace oblasti na mezinárodních a tuzemských výstavách a veletrzích
cestovního ruchu, rozvoj sportovních a kulturních aktivit,
- rozvoj kulturního dědictví a tradic (péče o památky),
- všeobecná ochrana životního prostředí,
- úkoly v oblasti školství,
- veřejná osobní doprava k zajištění dopravní obslužnosti území,
- koordinace významných investičních akcí,
- publikační a propagační činnost,
- spolupráce na vytvoření strategie rozvoje oblasti svazku obcí Mikroregion Stropník,
- zastupování členů svazku v jednání o společných věcech s třetími osobami.

Měsíc květen 2004 se nijak nevyznačuje vlídným počasím. Převládá déšť, vítr a chlad.
Dne 23. května byly na Sněžce a ve Špindlerově mlýně naměřeny noční teploty -6oC, přičemž
napadlo 15 cm sněhu. Sníh napadl téže noci i na Šumavě a v Karlových Varech, kde naměřili
hodnotu -4oC. V Háji se tento den teplota pohybovala mezi 4 a 6oC. Na Bouřňáku a
v Mikulově napadlo 5 cm sněhu. Také Praha ten den hlásila sníh s deštěm.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na svém zasedání dne 9. června 2004 návrh
smlouvy o spolupráci s německým městem Kreischa. Styčnými zástupci za obec Háj
zastupitelstvo určilo starostu obce Karla Drašnera a předsedkyni finančního výboru Irenu
Pipiškovou.
Ve dnech 11. a 12. června 2004 se konaly volby do Parlamentu Evropské unie v celé
unii. Proto v návaznosti na celkové sčítání hlasů v celé unii bylo prováděno sčítání hlasů až
v neděli 13. června ve 22:00 hodin. Z celkového počtu 31 kandidujících stran obdržela v obci
nejvíce hlasů Komunistická strana Čech a Moravy, na druhém místě byla Občanská
demokratická strana. Ostatních 29 stran nebylo výrazných, nebo neobdržely žádné hlasy.
V neděli 13. června 2004 se také konal v obci Dětský den, který byl díky sponzorům
velice atraktivní pro velký počet dětských návštěvníků. Místní podnikatelé přispěli na tuto
akci částkou 33 000 Kč.
Místní hasiči si 15. června 2004 dojeli k hasičskému sboru do německé Kreischy pro
jimi vyřazené, ale celkem zachovalé, hasičské auto, cisternu (Kreischa si zakoupila nový
požární automobil), které v doprovodu německých hasičů a německé policie přivezli do Háje.
Toto auto po přihlášení a po technické kontrole nahradí současnou opotřebovanou hasičskou
Avii. Obec na zakoupení nového požárního vozidla nemá finanční prostředky a toto vozidlo
hájským hasičům umožní lepší operativnost k zásahům v případě požáru.
V červenci 2004 byly na silnici od dolejší křižovatky k domu č.p. 164 položeny po
obou stranách silnice obrubníky a po výbrusu silnice položen nový AB (asfaltobetonový)
koberec. Položení obrubníků financovala obec a položení AB koberce Ústecký krajský úřad.
V srpnu 2004 zastupitelstvo schválilo zadání změny Územního plánu rozvoje obce
pro výstavbu 42 rodinných domků v k.ú. Domaslavice. Úhradu zpracování územního plánu se
zavázal zaplatit investor p. Karásek formou sponzorského daru obci.
Na internetu byla zveřejněna informace o kostelíku v Háji (z německého „kapele“ se
mu česky začalo také říkat kaplička).
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Druh/umístění
kaple, církev: katolická

Známka
600

Stála při východní straně silnice na místě dnešní asfaltové plochy
nad restaurací Sokolovna. - Postavena roku 1924 na místě zděné
kaple
zvonice z roku 1804 (zbořena asi 1920). - Patřila obci. - Po roce
kaple
1945 nebyla kaple využívána, začátkem 60. let byla předána
kaple
státnímu statku, který ji využíval jako sklad zemědělských strojů a
zvonice, jež nářadí. Zchátrala kvůli absenci údržby a působením vandalů (dle
stála na
komunistických plánů měla být celá obec do roku 1984 zbořena
místě kaple kvůli postupu hnědouhelných dolů; likvidace kaple byla plánována
asi do roku na rok 1977). Pro špatný stav kaple požádal MNV v Háji u
1920
Duchcova o předčasnou likvidaci kaple; ONV Teplice vydal
kaple
15.1.1975 demoliční výměr a v létě 1975 byla kaple zbořena.
interiér kaple
interiér kaple Postaveno: 1924, vysvěcen 1928
Zničeno: léto 1975
Nadmořská výška: 158 m n. m.
Zdroj:František Nachtmann
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Háj u Duchcova Okres: Teplice
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Stála při východní straně silnice na místě dnešní asfaltové plochy nad restaurací
Sokolovna. - Postavena roku 1924 na místě zděné zvonice z roku 1804 (zbořena asi 1920). Patřila obci. - Po roce 1945 nebyla kaple využívána, začátkem 60. let byla předána státnímu
statku, který ji využíval jako sklad zemědělských strojů a nářadí. Zchátrala kvůli absenci
údržby a působením vandalů (dle komunistických plánů měla být celá obec do roku 1984
zbořena kvůli postupu hnědouhelných dolů; likvidace kaple byla plánována na rok 1977).
Pro špatný stav kaple požádal MNV v Háji u Duchcova o předčasnou likvidaci kaple; ONV
Teplice vydal 15.1.1975 demoliční výměr a v létě 1975 byla kaple zbořena.
Postaveno: 1924, vysvěceno 1928
Zničeno: léto 1975
Nadmořská výška: 158 m n. m.
Známka: 600
Zdroj: František Nachtmann
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15. září 2004 Ústav sociální péče spolu s obecním úřadem uspořádali I. Ročník
přehlídky tvořivosti dětí a mládež s postižením, soutěž nazvanou „Hájský kohout“.
29. září 2004 schválilo zastupitelstvo obce za odcházejícího člena zastupitelstva Jiřího
Wolfa, který se z obce odstěhoval, nového člena zastupitelstva Romana Kubrychta.
Zastupitelstvo také schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.02/2004 o vybírání místního

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravu, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Kontrolní výbor 25. října 2004 hodnotil došlé nabídky k výrobě a montáže mříží do
oken v přízemí budovy obecního úřadu. Na vyhlášenou soutěž starostou obce se ze tří
oslovených zámečnických dílen došly na obecní úřad dvě nabídky:
1
Zámečnictví Holeček Duchcov
2
Zámečnictví Smutný Háj u Duchcova
1 - Nabídka Zámečnictví Holeček obsahovala konkrétní nákres mříží, kalkulaci výrobní ceny
a montážní ceny vč. dvacetičtyřměsíční záruky na montáž a cenu dopravy.
2 – Nabídka zámečnictví Smutný je nekonkrétní. Neudává výrobní cenu mříží ani čas dodání
a záruku na montáž (dle jeho tvrzení nelze cenu mříží předem stanovit. Lze ji předat až po
nákupu materiálu).
Z uvedeného jednání byla výběrovou komisí (kontrolním výborem) vybrána nabídka
Zámečnictví Holeček Duchcov.
V listopadu 2004 se stále jedná o vytvoření přírodního parku Flájská údolí na území
okresů Most a Teplice a to v územní působnosti obcí Český Jiřetín, Lom, Litvínov, Meziboří,
Osek, Háj u Duchcova a končící městem Hrob. Po schválení tohoto projektu Evropskou
komisí by Česká republika měla tyto lokality vyhlásit za zvlášť chráněné lokality. Důvodem
jsou výskyty chráněných rostlin, dřevin, ptactva a hmyzu.

Nejteplejší měsíc v roce
Nejteplejší den v roce Ø
Nejchladnější měsíc v roce
Nejchladnější den v roce Ø
Ø roční teplota

srpen
5.srpen
leden
24. leden

19.10 °C
21,50 °C
- 3,06 °C
- 13,50 °C
8,47 °C

Bývalá hospoda Stropnicvarte – Stropnická hlídka v Domaslavicích

Náves v Domaslavicích

Klubovna myslivců v Domaslavicích – bývalá prodejna potravin

Jarošova ulice s novými domy

Hry dětí před mateřskou školou

Přestavba Ústavu sociální péče – i za mlhy se pracovalo

A bez mlhy se stavělo lépe

Pošta se brzy přestěhuje přes ulici do budovy obecního úřadu

