Výskyt vzácných živočichů měl zabránit výstavbě rodinných domků v Domaslavicích.
Ochránci přírody tak usilovali zabránit plánované výstavbě podnikateli Ladislavu Karáskovi.
Má se jednat v dané lokalitě o výskyt motýla modráska bahenního a očkovaného.

Konečný verdikt ochránců přírody byl pro spokojenost Ladislava Karáska a starosty obce
Karla Drašnera uspokojivý. Výstavba domků může být uskutečněna.

Ladislav Karásek a starosta obce studují plán výstavby rodinných domků
V druhé polovině února 2005 byl v místní knihovně uveden do provozu Internet.
Veřejný internet slouží lidem od pátku do neděle k využívání široké veřejnosti zdarma po tři
dny pátek, sobota a neděle v odpoledních hodinách. Podle starosty Karla Drašnera si investice
v knihovně vyžádala sto čtyřicet tisíc Kč.
Ve druhém čtvrtletí začal obecní úřad vydávat čtvrtletní zpravodaj pro obec Háj u
Duchcova a Domaslavice nazvaný „HÁJSKÝ KOHOUT“, kde jsou uvedeny informace o dění
v obci, zápisy zastupitelstva obce, náměty a připomínky občanů i různé rady pro občany.

Obecní čtvrtletník je občanům obce doručován zdarma.
21. dubna 2005 byl prováděn výbrus AB povrchu silnice druhé části Kubátovy ulice
od č.p. 164 k č.p. 35 a položen nový AB koberec. Náklady na položení AB koberce financuje
Krajský úřad jako vlastník silnice a náklady na uložení obrubníků po obou stranách této části
silnice opět nese obec Háj.
Na Ústavu sociální péče se tohoto roku dokončuje přístavba pavilonu. V minulých
letech byly dokončeny stavby tří domečků pro starší chovance, kteří by ústav již měli opustit,
avšak nemají kam odejít.

V sobotu 11. června 2005 po schvalovacích procesech obou zastupitelstev Háje a
obce Kreischa v SRN, došlo pod záštitou mikroregionu Stropník na duchcovském zámku
k podpisu oficiální dohody o vzájemné spolupráci mezi obcí Háj u Duchcova a městem
Kreischa, jejíž cílem je vytvoření podmínek pro instituce a občany obou obcí k vzájemnému
poznávání historie a současného života, kultury, sportu, cestovního ruchu i podnikatelské
činnosti. Dohodu za obec Háj u Duchcova podepsal starosta obce Karel Drašner a za město
Kreischa starosta města Frank Schöning.

Na snímku Karel Drašner a Frank Schöning po podpisu smlouvy o přátelství a spolupráci na Státním
zámku v Duchcově

V tomto roce tato přeshraniční spolupráce přinesla obci Háj konkrétní výsledek a to
v podobě daru města Kreischy dvou hasičských automobilů, které po obnově jejich vozového
parku mohla věnovat Háji. Jedno auto pak Háj věnoval obci Měrunice. Háj tak nahradil
dosluhující požární Avii důstojným požárním vozidlem, které by z rozpočtu obce nemohlo
zakoupit. Současnou Avii tak Háj mohl věnovat jinému dobrovolnému hasičskému sboru na
náhradní díly.

12. června 2005 se v prostorách hřiště u Sokolovny konaly oslavy dětského dne.
Hlavními aktéry vedení programu bylo hrobské >Divadlo v pytli<. Na uspořádání této akce se
již druhým rokem podíleli sponzoři finanční částkou 33 000 Kč. Svou účastí přispěli i
Dopravní policie z oddělení v Teplicích, kynologové a také hasičský sbor ze Záluží s chrličem
pěny, ve které se děti dostatečně zabavily.

Hasiči také předvedli svůj přírůstek

Darované hasičské auto Háji z německé Kreischy je jako nové

Obec obdržela investiční dotaci kraje ve výši 210 000 Kč na plynofikaci obytného
domu v obci.
Zastupitelstvo obce schválilo odeslat finanční dar ve výši 5 000 Kč na obnovu Tater,
které byly poničeny vichřicí a 5 000 Kč na pomoc postiženým v Asii.
Hájské družstvo mladých hasičů se zúčastnilo soutěže za okres Teplice konané v SRN
a získali tam skvělé 5. místo z celkového počtu 11 soutěžních družstev.
V září 2005 zastupitelstvo projednalo přípravu výběrového řízení firmy SCREEN
ING s.r.o. Vejprty na zástavbu 25 rodinných domků s inženýrskými sítěmi v lokalitě
„Knížák“ v Háji. Jedná se o travnatý pozemek s probíhající stokou povrchové a odpadní vody
ve směru z horní části obce, od pomníku K. Marxe v Zelenkově ulici po vyústění do potoka
z pozemku bývalého pomníku obětem I. světové války v Kubátově ulici nad mateřskou

školkou, který nebyl v minulosti nijak obhospodařován. Proto bylo rozhodnuto o zástavbě této
části pozemku.

Toto zveřejnění občanům bylo podnětem ke kritice adresované obecnímu úřadu
Miroslavem Smutným týkající se rozhodnutí zastupitelstva v této záležitosti, zřejmě jako
odplatu za nezískanou zakázku pro výrobu a osazení mříží pro přízemí domu č.p. 155, kde by
se měl zřídit poštovní úřad. Ve výběrové řízení na tuto zakázku nebyl vybrán proto, že
neuvedl ani na další vyzvání (s odůvodněním, že ji nemůže vědět předem) cenu použitého
materiálu, což druhý zájemce dopodrobna uvedl. Ve své stížnosti mimo jiné uvedl, že občané
jsou pro starostu plebs a obtížný hmyz. Starosta toto nařknutí ve stížnosti předal právnímu
zástupci.
Pod patronací starosty obce proběhla „Přehlídka tvorby Ústavů sociálního zabezpečení
Ústeckého kraje o Hájského kohouta 2005“. Tuto přehlídku organizačně zajišťovali
zaměstnanci ústavu v Háji.

z vystoupení
„Hájských kohoutů“

Na této akci vystoupili klienti z Čížkovic, z ústecké Severní Terasy, z Janova, Křešic,
z týdenního stacionáře Novoveská Teplice. Sálem Sokolovny byl slyšet zpěv, hudba. K vidění
byl tanec a scénky z pohádek. Všichni klienti byli odměněni kromě občerstvení také
drobnými keramickými výrobky s logem tohoto festivalu, které vyrobila „Arkádie Krupka“.
Zastupitelstvo schválilo v září 2005 vystoupení Háje ze Svazu měst a obcí k 1. lednu
2006 a vstup obce do Euroregionu Krušnohoří k 1. lednu 2006.
Mladí hájští hasiči se zúčastnili mezinárodní soutěže v německém Nehmatalu a
Neudorfu s disciplínami v orientačním běhu s plněním úkolů ve stříkání na terč, chůze na
chůdách, první pomoci, stáčení hadic do kruhu, běh s vajíčkem na lžíci, zdolávání stěny
z beden, prolézání pod sítí, splétání hadic, určování přístrojů a znalostí z přírody. Družstvo
Háje tvořili čtyři chlapci a jedna dívka. Z celkové účasti jedenácti družstev, z toho čtyři
družstva z Česka se Háj umístil na pěkném pátém místě.
8. října 2005 družstvo Háje zahájilo v Krupce novou sezonu soutěže „Plamen“.
Družstva závodí v ZPV „Závod požárnické všestrannosti“, která má šest soutěžních míst.
Střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochranu
a překonávání překážky po laně. V kategorii mladších (do 6 let) jsou hájští na 1. místě a starší
družstvo na 5. místě.
Občanské sdružení Tělovýchovná jednota Sokol Háj vzniklo z bývalého názvu Baník
Háj, později Kamenina Háj, a posledního označení FC Háj. Název TJ Sokol Háj a přijetí
stanov obce sokolské byly nutné po převzetí zdejší Sokolovny k získané restitucí Sokola do
svého majetku. V současné jednotě je 46 členů v oddíle kopané a v oddíle rekreačního tenisu.
Družstvo kopané odehrálo na jaře 15 utkání, z toho bylo 8 vítězných, tři skončily remízou a 4
skončily prohrou. Trenérem fotbalového družstva je Václav Kříž, pod jehož vedením se
družstvo vrací do vyšší soutěžní třídy.
Na zasedání zastupitelstva obce 19. prosince 2005 byla schválena Obecně závazná
vyhláška č. 1/2005 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Háj u Duchcova,
která mění a doplňuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/1999 o závazných částech Územního
plánu sídelního útvaru Háj u Duchcova. Dále bylo schváleno navýšení příspěvku na rok 2006
do Mikroregionu Stropník, který po přehodnocení činí 5 009 Kč (z 2,50 Kč) na občana. Pro
Háj tak činí výše příspěvku 5 009 Kč.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem odboru životního prostředí Krajského úřadu
Ústí na změnu názvu Přírodního parku „Flájská údolí“ na „Loučenská hornatina“.
Zastupitelstvo také schválilo navýšení spoluúčasti obce na rozpočtu Mikroregionu
Stropník na 5 009 Kč za občana.
V tomto školním roce bylo v mateřské škole v Háji zapsáno 28 dětí ve věku od dvou
do šesti let. Děti jsou umístěny v jedné třídě. Mateřská škola je jedna z mála, kde se nevybírají
neinvestiční příspěvky. Ty za všechny děti hradí obecní úřad.
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

Zastupitelstvo schválilo provizorní rozpočet obce na rok 2006 v těchto údajích:
14 228 660 Kč
14 728 008 Kč
- 50 000 Kč
(tato částka bude převedena z roku 2005)

K 31. prosinci 2005 dlužili občané obci na nájmu z bytů 347 298 Kč, na nájmu
z nebytových prostor 54 421 Kč, za poplatek ze psů 7 206 Kč, za odvoz odpadů 98 973 Kč a
za pronájem pozemků 4 179 Kč. Celkem dosáhl dluh občanů vůči obci částky 512 077 Kč.
19. prosince 2005 zastupitelstvo obce schválilo 1. změnu územního plánu, který
zahrnoval výstavbu rodinných domků pod Lesní stezkou.

počasí v roce 2005
Nejteplejší měsíc v roce
Nejteplejší den v roce Ø
Nejchladnější měsíc v roce
Nejchladnější den v roce Ø
Ø roční teplota

Červen
29. červenec
únor
30. prosinec

19,07 °C
28,00 °C
- 2,07 °C
- 8,75 °C
8,53 °C

Duchcovská ulice č.p. 62 volala k úpravě domu

Osecká ulice č.p. 64

Osecká ulice č.p. 66

Duchcovská ulice, nádraží „Dolní Háj“

Kubátova ulice č.p. 111 - rodný dům rotného Františka Jaroše * 1911

Kubátova ulice č.p. 181

Zelenkova ulice č.p. 187, kde býval obchod se smíšeným zbožím

Kubátova ulice č.p. 92, na tuto bývalou hospodářskou usedlost si činí restituční nárok
vnuk Karla Růžka (také Karel Růžek),
k žádosti o restituci však soudu předkládá falešné důkazy

Kubátova ulice č.p. 92, po rozhodnutí soudu o nevydání restituce bude objekt demolován

Krutá zima, donutila i srnky hledat něco k snědku v blízkosti zahrad obce

Nová výstavba ÚSP pokračuje

Obec instalovala nové autobusové zastávky v obci

Čekárna v dolním Háji

