1996
1. ledna 1996 mobilní operátor Eurotel spustil první mobilní síť v České republice.
Obecní úřad pořídil svůj mobilní telefon 17. 10. 1997.
V dubnu starosta Tomíčko informoval zastupitelstvo, že v lednu musel změnit
stavební dozor. Za Ing. Vlčka přijal p. Kašpara. Při předávání funkcí vyvstaly některé
pochybnosti v prováděné stavbě firmou Japis a ve fakturaci. Proto nechal zpracovat znalecký
posudek na provedené práce. Posudek potvrdil některé nejasnosti a tak nechal zpracovat
firmou Investing další nezávislý posudek. Současně přednesl, že podle finančního
předpokladu se na kanalizaci s plynofikací bude pokračovat pouze na křižovatku Zelenkova,
Hanzlíčkova, Lesní stezka, a dále se bude pokračovat pouze s plynofikací.
Starosta informoval o podání žádosti tří zájemců na zveřejněný prodej budovy bývalé
požární zbrojnice v Zelenkově ulici. Pí. Mudrochová požaduje dát přednost místnímu zájemci
z důvodu příjmů daňových poplatků od podnikatele v obci. Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej
podnikateli Lubošovi Lasíkovi.
31. října 1996 byla provedena kolaudace 1. části plynofikace obce od spodní části, tj.
od křižovatky ulic Duchcovská – Osecká k budově poštovního úřadu č.p. 31 a také kolaudace
kanalizace v uvedené části obce. Zprovozněním plynofikace v uvedené části mohlo být
napojeno právě přestavěné vytápění Obecního úřadu č.p. 155. Další zprovoznění části
plynofikace umožnilo připojení vytápění mateřské školy č.p. 122, které bylo rovněž
přestavěno na plyn. Stejně tak bylo umožněno napojení k vytápění plynem i rodinným
domům. Celá plynofikace obce vč. osady Domaslavice byla definitivně ukončena 20.
listopadu 1996 a plně zprovozněna po kolaudaci 17. prosince 1996. Hodnota díla plynofikace
se vyšplhala na 22 milionů Kč. Na výstavbě kanalizace se dále pokračovalo.
V roce 1996 byla přeložena eternitová střecha na budově mateřské školy č.p. 122 a
proveden nový nátěr fasády na této budově.
Podle informace z Okresního úřadu měl Háj obdržet novou požární techniku, jednalo
se o požární cisternu z vyřazených vozidel armády. Za tímto účelem byla k domu č.p. 273
v Kubátově ulici přistavěna nová budova požární zbrojnice přizpůsobena pro stání slibované
cisterny. K dodání slibované cisterny však nedošlo.

