Konec 20. století, čili pátek 31. prosince 1999 se projevoval jako obyčejný den, pro
značné finanční zatížení (z průběhu výstavby plynofikace a kanalizace v obci) bez kulturní
akce v obci. Většina domácností se připravovala na půlnoční uvítání nového roku, roku 2000.

Nový rok 2000, sobota, začátek 21. století. Ani obyvatelé obce se neobešli bez uvítání
nového roku vystřelováním světelných raket a třesky dělobuchů u četných domů, trvající od
půlnoci do druhé hodiny ranní za celkem příznivého počasí. Obloha byla jasná, země bez
sněhu, teplota vzduchu 2oC.
Začátek 21. století pro obec nepřinesl větší změny. V okolí obce dochází k rušení
některých ekonomicky neprosperujících podniků a nových provozů vzniká podstatně málo,
což se projevuje i v obci asi 5% počtem nezaměstnaných. Starostou obce je František
Nachtmann, místostarostkou Miluše Mudrochová, členy zastupitelstva jsou František Průša,
Irena Pipišková, Jiří Fujan, Rudolf Slach, Jaroslav Hanák, Miroslav Laibl a Adolf Wolf. Na
Obecním úřadě jsou dvě pracovnice: ve funkci účetní a evidence obyvatel Lenka Beerová, ve
funkci správy majetku a administrativy Šárka Beerová. Obec má 978 obyvatel, 276 domů,
393 bytů, 37 rekreačních chat. Z toho Domaslavice 76 obyvatel, 27 domů, 24 bytů. V obci
jsou 2 prodejny potravin (v č.p. 139 a v č.p. 257, 1 řeznictví (v č.p. 139), 2 restaurace
(Sokolovna v č.p. 38, Na vodárně v č.p. 271), 1 autodílna (v č.p. 51). Na bývalém dole 1. máj
je po pozdějším a zrušeném závodu Kamenina - provozovna WHD s výrobou kovového
nábytku, druhou část závodu odkoupila firma ENERGOINVEST Zlín s dosud neurčeným
zámyslem provozu. Na pokus o navázání kontaktu firma nereaguje.
Dne 11. února 2000 bylo s pracovníky SčVK Majerem a Mužíkem provedeno místní
šetření stížností občanů Lesní stezky na značně slabý tlak vody. Bylo dohodnuto, že SčVK
ještě v letošním roce nahradí zarostlý vodovodní řad položením nového vodovodního řadu na
Lesní stezce.
18. února 2000 bylo jednáno na Státním fondu životního prostředí o předčasném
ukončení kanalizace v obci z finančních důvodů obce. Funkčnost zhotovené části kanalizace
bylo nutno nechat potvrdit zhotovitelem projektu Ing. Martínkem v Liberci. Po předložení
ZVA, závěrečného vyhodnocení akce, bylo na SFŽP v Praze za pomoci senátora JUDr.
Musiala docíleno, aby Rada fondu návrh obce na předčasné ukončení schválila.
9. března 2000 ředitel závodu Kamenina J. Peterka Obecní úřad informoval o prodeji
části závodu firmě ENERGOINVESTU Znojmo.
V noci 9. března 2000 ve 23 hodin byly při silném dešti vyplaveny některé domy na
Lesní stezce vlivem rozježděných hrází potoka v lesním prostoru a voda se tak rozlila po lese,

přelila se přes železniční trať a dostala se do domů pod tratí. Obyvatelé nejvíce postižených
domů č.p. 172, 182 a 183 byli nuceni vykopat strouhu k odvodu vody zpět do koryta potoka
pod tratí. Na cestě k železniční zastávce kolem domu č.p. 272 byly vymleté rýhy do hloubky
50 cm. Ohrožena byla i železniční trať na přejezdu na Lesní stezce půlmetrovou náplavou
zeminy a tak byla telefonicky upozorněna železniční stanice Litvínov Louka, odkud po
půlnoci přijeli pracovníci dráhy naplaveninu uklidit. Přestože tuto povodeň způsobila špatná
údržba potoka v lesním prostoru, správa Lesů odmítla jakoukoliv finanční úhradu či
materiální pomoc na odstranění škod a obnovy sjízdnosti komunikace. Přinutit Lesní správu
k finanční účasti na obnovu komunikace k železniční zastávce nedokázal ani Okresní úřad. Po
opravě cesty vlastníkem přilehlého domu č.p. 272, který tuto cestu používá pro přístup k jeho
domu, obec se rozhodla mu tuto cestu na jeho žádost prodat s věcným břemenem „zachování
přístupového chodníku občanů k železniční zastávce Horní Háj. Tím bylo prakticky
znemožněno Lesům používat tuto cestu ke vjezdu do lesa jako odplatu za jejich nedůstojné
chování k této pohromě, kterou oni jako Lesy, jakožto vlastníci potoka v lesním prostoru,
zavinily. Lesní správě toto rozhodnutí dle jejich sdělení nevadí, protože jsou schopni si
vybudovat svůj přejezd přes trať. Jednání Lesní správy je nepochopitelné, a tak Okresní úřad
v Teplicích rozhodnutí obce plně schválilo. 10. března se plavila voda s hlínou z lesních svahů
v Domaslavicích zpod viaduktu u prodejny potravin a zaplavila krom silnice i domy č.p. 5 a
č.p. 4. Na odstranění naplavenin a úpravy odtoku vody pracovali hlavně vlastníci uvedených
domů.
3. května 2000 Obecní úřad uspořádal uvítání novorozených dětí do svazku obce.
K tomuto slavnostnímu aktu, přivítání patnácti novorozených dětí předvedla své kulturní
vystoupení mateřská škola.
Okresní úřad Teplice provedl na Obecním úřadě audit hospodaření obce za rok 1999.
Audit neprokázal žádné záporné stránky v kontrolovaných dokladech.
28. srpna 2000 Obecní úřad uzavřel s ředitelkou ÚSP Mgr. Kutovou smlouvu na
provoz jedné místnosti v mateřské škole pro školní vyučování chovanců. Důvodem vyučování
chovanců mimo ústav je jejich lepší soustředění na výuku.
Dne 25. září byla založena internetová stránka Obecního úřadu, resp. obce pod titulem
www.ouhaj.cz.
Po několikeré intervenci se starostovi obce podařilo navázat jednání s novou
ředitelkou SFŽP k řešení finanční neschopnosti obce ke splacení dluhu za plynofikaci.
Jednání s ředitelkou Ing. Radkou Bučilovou na SFŽP se uskutečnilo v Praze 3. dubna 2000,
bylo zde dohodnuto sestavení splátkového kalendáře ke splacení dluhu za plynofikaci do 31.
12. 2004 a zastavení penalizace do splacení dluhu. Současně bylo dohodnuto předčasné
ukončení smlouvy se SFŽP na kanalizaci v obci pro finanční nesnáze obce. K ukončení
kanalizace byla 25. dubna 2001 provedena kolaudace zbývající vybudované části kanalizace
Háje a osady Domaslavice, a vypracováno „Závěrečné vyhodnocení akce“ s prokázáním, že
vystavěná část kanalizace je funkční. Po splnění těchto požadavků byla SFŽP Ing. Vrátnou a
Ing. Schestaubrem provedena na Obecním úřadě a v terénu obce kontrola, která potvrdila
pravdivé údaje předložené obcí dle projektu SFŽP, a tak SFŽP přistoupil na předčasné
ukončení akce kanalizace a uvolnění zástavy obce na Katastrálním úřadě pro tuto stavbu k 30.
10. 2001. Současně potvrdil nový splátkový kalendář na plynofikaci do 31. 12. 2004 s tím, že
při jeho dodržení může obec po ukončení splátky požádat fond o prominutí penalizace.

V r. 2000 obec provedla za přispění Ministerstva pro místní rozvoj v částce 640 tis. Kč
nástavbu dvou bytových jednotek na dům hasičské zbrojnice č.p. 273. Tyto bytové jednotky
vybavené plynovým vytápěním bude obec pronajímat členům hasičského sboru zapojeným
v zásahové jednotce.
V obci začíná zvýšený zájem občanů o výstavbu rodinných domů. Prozatím je
výstavba ještě z části zbrzděna restitučním zákonem, který by měl být v dohledné době
ukončen.
Okresní úřad reagoval na stížnost občana k nebezpečným hrátkám dětí pod rozpadlou
a nestabilní sochou sv. Antonína Paduánského v Domaslavicích. Důvod umístění sochy
v Domaslavicích se nepodařilo zjistit. Ke zjištění stavu sochy přišli pracovníci referátu
kultury Okresního úřadu v Teplicích. Provedli fotodokumentaci sochy, která je bez hlavy, bez
rukou, celá potlučená a značně vratká tak, že stačí sochu rozkývat jedním prstem. Po této
prohlídce a po ověření, že socha není památkově chráněna, byl dán návrh na její odstranění
z bezpečnostních důvodů. Odstraněním sochy byl pověřen předseda stavební komise Jiří
Fujan. Socha byla odstraněna za dohledu Policie ČR 5. října 2000.

socha sv. Antonína Paduánského, foto z r. 1930

Antonín sv. Paduanský
[Antonín] sv. Paduanský narodil se r. 1195 v Lisaboně z rodičů šlechtických a obdržel jméno
Ferdinand. Byv nábožensky a vědecky vzdělán vstoupil do kláštera řeholních kanovníků před
hradbami lisabonskými a odtud přešel do kláštera téhož řádu v Coimbře, kde se stal knězem.
Když infant Don Pedro ostatky pěti misionářů z řádu sv. Františka z Maroka přenésti dal do
Coimbry, byl [Antonín] tak dojat, že vstoupil do tohoto řádu a přijal jméno Antonín (1220).
Po noviciátě odebral se do Afriky kázat Krista, ale nemoc přinutila ho k návratu, a bouře
zanesla loď jeho až do Messiny. Odtud odebral se k valné kapitole do Assisi k sv. Františku,
kde však pro chorobný vzhled zůstal nepovšimnutým. Provinciál v Romagni Gratián vzal jej s
sebou a usadil v malém klášteře Monte Paolo u Forli. Zde [Antonín] proslavil se o schůzi

františkánův a dominikánův prosloviv po rozkaze kvardiánově řeč bez přípravy, kterouž
osvědčil nevšední výmluvnost a učenost. Od té doby byl slavným kazatelem a říkalo se o
něm: »že i ryby blíží se ke břehům, aby ho poslouchaly«. Ku konci r. 1222 odebral se do
Vercell, studoval mystickou theologii a stal se lektorem theologie v Bologni; r. 1224 vyučoval
v Montpellieru a působil vůbec tři léta v jižní Francii. Po smrti sv. Františka stal se [Antonín]
provinciálem v Romagni a přišel r. 1227 do Padue, která se pak stala středištěm činnosti jeho.
Když generál řádu Eliáš pokoušel se o zmírnění řehole, postavil se proti němu v čele
horlivých [Antonín] a dovedl toho na papeži Řehoři IX., že rozhodl proti Eliášovi. Brzy na to
složiv úřad provinciálský navrátil se do Padue, kde 13. června 1231 zemřel a pochován. Řehoř
IX. prohlásil ho již r. 1232 za svatého, a památka jeho světí se v den úmrtní. [Antonín]
zanechal mnoho kázání a mystické výklady k větší části Písem sv. a první biblickou
konkordanci (Concordantiae morales sacrorum bibliorum).
Dr. Fr. X. Kryštůfek.

12. listopadu 2000 se konaly volby do krajských úřadů a do Senátu Parlamentu ČR.
Volby byly jednodenní v čase od 8:00 do 22:00 hodin s volební místností pro Háj a
Domaslavice v zasedací místnosti Obecního úřadu.
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Foto dokumentace r. 2000

upravený dům č.p. 119 po přestěhování pošty do č.p. 31

pomník obětem II. světové války mezi domy č.p. 132 a č.p. 125
po úpravě poškozené části

