Od 1. ledna 2002 bylo ve dvanácti zemích Evropské unie zavedeno společné platidlo EURO.
Tento název měny byl státníky unie vybrán již v roce 1995. V České republice se začalo
uvažovat o zapojení naší republiky do této společné měny až po r. 2007.
28. ledna 2002 žádalo Stavební bytové družstvo Litvínov o souhlas k výstavbě 8
rodinných domků na parcelách za vodojemem na Lesní stezce. Po projednání, aby do projektu
byla zahrnuta i výstavba silnice, původně jen příjezdy k rodinným domkům, s výjezdem na
silnice z Háje na Hrob, aby popelářské auto nemuselo z této lokality couvat, tak i pro možnost
projíždění sněhového pluhu, Stavební družstvo od výstavby upustilo s tím, že výstavba silnice
je drahou záležitostí, na kterou družstvo nemá peníze.
V únoru bylo nutno vybudovat nový můstek přes potok do Vlčí ulice. Na starém
můstku se 18. února 2002 propadlo popelářské auto. Stavbu provedla, v období od 27. února
do 1. března 2002 firma STING z Újezdečka nákladem 45 000 Kč.
Česká republika 12. března 2002 vstupuje do NATO (North Atlantic Treaty
Organization), vojenského bloku, původně vytvořeného na podkladě Severoatlantické
smlouvy, podepsané roku 1949 ve Washingtonu.
20. března 2002 Městský úřad Libochovice žádal o finanční zajištění pohřbu a s tím
souvisejících záležitostí hájského občana, který přespával v autě Škoda 1203 na katastru
Libochovice a který v tomto autě zemřel na otevřenou tuberkulózu plic. Po zjištění odstavce
příslušného zákona starosta tajemnici úřadu v Libochovicích sdělil lítost nad touto událostí,
která je podle zákona v řešení obecního úřadu v místě, kde dotyčný zemřel, nikoliv kde byl
přihlášen k trvalému pobytu.
26. března 2002 se opět konalo přelíčení na Okresním soudu v Teplicích s Karlem
Růžkem, domáhajícím se restitučního nároku po svém dědovi Karlu Růžkovi, hospodářské
usedlosti č.p. 92 v Háji. Soud jeho odvolání k rozsudku z 16. května 2001 opět zamítl.
4. dubna 2002 se prováděla fotodokumentace kapličky na cestě do Oseka pro České
vysoké učení technické k doplnění internetového portálu o kapličkách v České republice.
Dne 1. června 2002 Sokol Duchcov pořádal vzpomínkovou akci u pamětní desky na
budově Sokolovny v Háji na členy Sokola umučené ve druhé světové válce. Hlavní projev
přednesl Pavel Koukal, redaktor Teplického deníku, a posléze promluvil i bývalý člen
duchcovského Sokola, 93 letý učitel Josef Toman (zemřel 29. 8. 2006 v Chomutově).
Položením kytic byl tento akt ukončen.

Dne 6. června 2002 se v ranních hodinách (již za provozu mateřské školy) vloupal
neznámý muž, který se procházel v přízemí budovy. Učitelky nacházející se v 1. poschodí se
domnívaly, že se v přízemí pohybuje některý z rodičů. Když se nikdo v patře neobjevil, šly se
podívat do přízemí, kde zjistily otevřené šuplíky v kuchyni, a že zmizel elektrický strojek na
krájení chleba. Zjistily pouze, že onen člověk odjížděl od školky v bílé škodovce. Přivolaná
Policie provedla sice šetření této události, ale výsledku se nikdo nedočkal.
Obecní úřad si 21. června 2002 po delším dohadování pořídil novou kopírku dokladů
značky CANON.
Na Správě a údržbě silnic se starostovi s přispěním předsedy stavební komise Jiřího
Fujana podařilo zajistit bezplatné dodání obrusu na opravu místní komunikace, Kubátovy
ulice od domu č.p. 181 tj. od křižovatky po silnici na Hrob. Obrus byl navážen od 19. srpna
2002. Rozhrabání obrusu prováděli pracovníci údržby obce s použitím motorového válce
zapůjčeného od Technických služeb v Duchcově.
18. září 2002 starosta projednal na distanci Českých drah v Ústí nad Labem o opravě
viaduktu v Křižanově, kde vede silnice k domaslavickým rodinným domkům a do chatové
oblasti Domaslavice. Z uvedeného viaduktu se uvolňují kameny a padají na projíždějící auta.
Opravu viaduktu provedly České dráhy ve dnech od 19. do 23. září.
Ústecký krajský úřad 9. října 2002 potvrdil zřízení právní subjektivity Mateřské školy
v Háji u Duchcova.
23. října 2002 obec, respektive starosta, obdržel od Okresního úřadu krizový mobil,
který zajišťoval funkčnost mimo současnou síť v krizovém období.
V první polovině října 2002 bylo Stanislavem Kasíkem firmy DAUPHIN Roudnice
doručeno několik návrhů na nový znak a prapor obce Háj u Duchcova, ze kterých 23. října
2002 zastupitelstvo obce vybralo po uvážení návrh nového znaku a praporu obce Háj u
Duchcova. Vybraný návrh pan Kasík vypracoval bezplatně jako dar naší obci k blížícímu se
osmistému výročí vzniku obce, za což mu zastupitelstvo vyslovilo své poděkování. Schválený
návrh zastupitelstvem pak byl 30. října odeslán Heraldické komisi Parlamentu ČR ke
schválení. Tyto návrhy znaku a praporu parlament přijal a schválil s tím, že o fyzickém
předání znaku a praporu zástupcem parlamentu bude obec vyrozuměna.

V srpnu 2002 způsobily silné vytrvalé deště vylití řek z břehů. Voda zaplavila široká
území a přes 200 obcí. Povodně postihly více než jednu třetinu území ČR. Přívalové deště
zaplavily a poškodily lány polí, domy, obchody, provozovny, továrny, divadla, různé úřady a
instituce. Mnoho domů bylo vyplaveno až do výše 1,5 m, někde i výše. Voda ničila vše, co jí
stálo v cestě. Voda brala lidem střechy nad hlavou a někteří přišli doslova o vše. Některé
domy a stavby nápor vody nevydržely a zhroutily se. Ani silnice, železniční tratě a mosty
nápor vody nevydržely a byly značně poškozeny. Vodní živel postupoval z jižních Čech přes
Prahu, kde vyplavil a poničil mnoho domů. Vyplavil a poškodil Pražskou zoologickou
zahradu, kde neušetřil ani životy některých zvířat. Vodní živel pokračoval dále na severní
Čechy a neušetřil ani východní region. Nejblíže poškozenou obcí k Háji byla obec Mlékojedy
(za chemičkou Lovosice) ležící v blízkosti řeky Labe, která měla zaplaveny domy skoro pod
střechu. To, co se tehdy v Mlékojedech stalo, nečekal nikdo z nich. Labe se tu vylilo z břehů
takovou měrou, že vytvořilo jezero a zaplavilo kompletně celou obec. Mlékojedy zmizely pod
hladinou. Ve vesnici nikdo nemohl zůstat. Většina obyvatel hledala pomoc a dočasný azyl u
příbuzných v nedalekých Litoměřicích. S ubytováním těch, kteří během chvilky přišli o
střechu nad hlavou, pomáhala i litoměřická radnice a mnoho organizací. Ani Háj po
zveřejnění této pohromy nechtěl zůstat stranou a tak zastupitelstvo projednalo možnosti
nějaké pomoci poškozeným obcím.
Po kontaktu starosty Háje Františka Nachtmanna se starostou Mlékojed Vladimírem
Kopřivou se zastupitelstvo naší obce rozhodlo, i za nepříznivé finanční situace naší obce,
darovat na obnovu infrastruktury Mlékojed alespoň 40 000 Kč. Za tuto částku starosta
Kopřiva obci Háj velice poděkoval.
Naší obec Háj vodní živel naštěstí nijak nepoškodil. V celé republice byly vyčíslené
škody vlivem záplav na 10 miliard Kč. Povodně si také vyžádaly 17 lidských životů.

Zaměstnanci obecního úřadu jsou stále:
Lenka Beerová > účetní a evidence obyvatel,
Šárka Beerová (shoda příjmení) > správa domů a majetku obce,
Karel Singer st. > údržba obce.

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 proběhly v celé ČR komunální volby. Současný starosta
obce Háj u Duchcova František Nachtmann do zastupitelstva již pro svůj věk (67 let)
nekandidoval. V těchto volbách byli ze tří kandidátních listin >> Česká strana sociální
demokracie; Sdružení nezávislých kandidátů; NEZÁVISLÍ OBČANÉ. << Z celkového počtu
27 kandidátů bylo zvoleno 9 členů zastupitelstva obce.

4. listopadu 2002 si Jaroslav Hanák u končícího starosty vynucuje účast pracovníka
sekretariátu ČSSD v Teplicích na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva, který
by měl podpořit zvolení Jaroslava Hanáka starostou obce Háj.
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva se konalo 13. listopadu 2002 s tímto
výsledkem volby:
starosta
místostarosta
kontrolní výbor
finanční výbor
stavební komise
bytová komise
člen

Karel Drašner
František Průša
Jiří Wolf
Irena Pipišková
Jaroslav Hanák
Karel Singer
Ivana Hrdinová
Václav Kříž
Pavel Šustr

nezávislý
za ČSSD
nezávislý
nezávislý
za ČSSD
nezávislý
za ČSSD
nezávislý
nezávislý

hlasů ve volbách:

120
171
124
153
132
182
124
138
113

Když Jaroslav Hanák neuspěl ke zvolení starosty, žádal od starosty jeho ustanovení za
předsedu kontrolní komise. Ani v tomto případě však u zastupitelstva neuspěl. Většina občanů
obce jeho osobu nechtěla pro jeho osobní chování (arogantnost) na veřejnosti v některých
funkcích obce. Po tomto odsouhlasení funkcí J. Hanák vystoupil s žádostí, aby Karel Singer
odstoupil z funkce člena zastupitelstva pro neslučitelnost pracovníka úřadu s funkcí člena
zastupitelstva. Po ověření této připomínky, že se u pana Karla Singera nejedná o pracovníka
administrativy úřadu, ale o manuálního pracovníka údržby obce, což není v rozporu, jak tvrdil
Jaroslav Hanák.
1. prosince 2002 byla na internetu uvedena portálová stránka obce >

www.ouhaj.cz

.
K 31. prosinci 2002 ukončily svou éru okresní úřady a jejich funkci přebírají nově
vzniklé krajské úřady. Částečnou správu některých záležitostí přebírají z Okresního úřadu
pověřené obce. Obec Háj tak připadla od 1. ledna 2003 pod pověřenou obec Teplice a celkově
pak pod Ústecký krajský úřad.

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

srpen
19,49 °C
29. červenec 24,50 °C
prosinec
- 2,18 °C
4. leden
- 12,75 °C

Při cestě k rybníku u Dubu za závodem Kamenina se zřejmě stala tragédie, zatím se nepodařilo zjistit k čemu
tam došlo.

Pouze nápis na pomníčku prozrazuje úmrtí, zřejmě při cestě k rybníku „U dubu“, kam se chodí občané koupat.

Kaplička sv. Leonarda za obecním úřadem,
měla by se opravit.

Obec Mlékojedy u břehu Labe v srpnu 2002 zaplavila povodeň,
zastupitelstvo Háje poskytlo obci 40 000 Kč na obnovu.

