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UdálostiUdálostiUdálostiUdálosti    
 
Volby do krajských zastupitelstev a doplňující volby do senátu 

Ve výsledku voleb dali voliči zcela jasně nalevo, že politika vlády (ODS, KDU-ČSL a 

Strana zelených) se voličům nelíbí a nemíní ji podporovat. Vláda totiž v parlamentu a 

senátu protlačila „reformu veřejných financí“, která ale má nepříznivý dopad na občany. 

Zcela určitě zavedené poplatky ve zdravotnictví a to: 

30,- kč za návštěvu u lékaře 

30,- kč za recept v lékárně 

60,- kč za 1 den v nemocnici 

90,- kč za zavolání záchranné služby 

 
Chystaná privatizace fakultních nemocnic a zdravotních pojišťoven ovlivnila volební 

výsledky. 

Jasným vítězem voleb v celé republice je ČSSD a znamená to, že posty krajských 

hejtmanů ve všech krajích získala ČSSD. Strany vládní koalice nezískaly ani jedno místo. 

To samo o sobě říká, jakou důvěru ve vládu voliči mají. 

Krajská zastupitelství se tvoří v koalici s KSČM nebo ODS.  

Hejtmanem moravskoslezského kraje je Jaromír Palas. 

 
Železniční neštěstí ve Studénce 
 
Vlak - rychlík, který jel z Katovic do Prahy, při průjezdu Studénkou narazil do 

padajícího mostu, který měl překlenout železniční trať. Rychlík jel rychlostí 137 km/hod a 

duchapřítomnosti strojvůdce zbrzdil na rychlost 90 km/hod. Přesto havarii nepřežilo 7 

cestujících, převážně studentů. Zraněných bylo několik desítek. 

Kdo vlastně katastrofu zavinil, zatím se vyšetřuje. 

 



- Finanční krize  

- Obama – prezident USA  

- Nošovická automobilka 

                                                                                   

Ekonomiku na celém světě postihla finanční krize. Započalo t v USA tak zvanou 

hypoteční krizí, kdy bankám a pojišťovnám začaly chybět peníze, na krytí úvěrů a 

hypoték. To se stalo proto, že bankám přestali hradit úvěry a hypotéky drobní dlužníci, 

když banky s těmito dlužníky uzavřely špatné úvěry a hypotéky.Důsledkem toho byl 

prudký pokles hodnoty akcií na newyorské burze a pak následovala řetězová reakce na 

všech burzách světové ekonomiky. 

Protože dopad této finanční krize začal postihovat obrovské množství pracujících 

v různých odvětvích, rozhodly se vlády USA, Evropské unie a dalších států podpořit 

mnoha miliardovými dotacemi i půjčkami banky, pojišťovny, automobilky a další 

nadnárodní společnosti. Odborníci tuto krizi charakterizují jako selhání kapitalismu a 

volného trhu a volají po státní účasti a hlavně regulaci a kontrole v těchto společnostech. 

 

Finanční krize se nevyhnula ani naší ekonomice, způsobila pokles výroby aut ve 

ŠKODOVCE, TATŘE a dalších závodech, přibývá lidí bez práce a začínají obavy, co nás 

bude čekat v příštím roce. 

Ve Spojených státech amerických byl zvolen prezidentem demokrát BARACK OBAMA. 

Svůj úřad nastoupí 20.ledna 2009. Je to poprvé, co v americké historii bude prezidentem 

afroameričan tmavé pleti. Svého rivala představitele republikánské strany Mc Caina 

porazil výrazným rozdílem. Americký lid se rozhodl pro změnu a celá světová 

demokratická veřejnost v naději očekává, že dojde ke změně hlavně zahraniční politiky 

USA. 

V podbeskydské obci Nošovicích s bezmála tisícovkou obyvatel postavila Korejská 

automobilka Hyundai továrnu na výrobu aut střední a nižší třídy pro tuzemský a 

zahraniční trh. Nošivice byly do té doby známy díky zelí a pivovaru a teď tam vyrostla 

fabrika za více než 1 miliardu EUR, která bude vyrábět kolem 300 000 aut ročně a 

zaměstná 3500 lidí. 



 

Automobilka v datech: 

18. května 2006           podpis smlouvy mezi HYNDAIEM a ČR 

1. listopadu 2006        zahájení skrývky ornice 

25. dubna 2007           slavnostní zahájení výstavby 

10. listopadu 2008      slavnostní zahájení zkušební výroby 

 Březen 2009              zahájení seriové výroby 

Snad napomůže získat práci nezaměstnaným, protože v době krize je každé pracovní místo 

zvlášť cenné. 

 

PoPoPoPoččččasíasíasíasí  
Rok 2008 se svými hodnotami zařadil mezi 10 nejteplejších roků za posledních 150 let. 

Vinou lidských aktivit se od začátku měření v roce 1850 na zemi oteplilo o 0,7°C. Lidský 

vliv, především skleníkové emise výrazně zvyšuje šanci na velmi teplé roky. Kdybychom 

odečetli lidský podíl na oteplování, bylo by téměř o 1°C chladněji.Toto je stanovisko 

Světové meteorologické organizace. 

Leden 2008 – mrazivé počasí trvalo pouze do 5. ledna. Do konce měsíce byly noční teploty 

nad bodem mrazu a denní od 2 do 10°C. Sněhu bylo na začátku měsíce málo a následně 

roztál. Teplotně nad průměrem byl i únor a březen, kdy noční teploty pod bodem mrazu byly 

je několik dnů a denní teploty dosahovaly až +15°C. Občasný déšť provázel silný vítr a 

sníh byl jen na horách. Duben aprílový s deštěm, denní teploty 10 až 20°C. V květnu bylo 

příjemně teplo, denní teploty 15°C a na konci měsíce až 30°C. Bylo celkem osm deštivých 

dnů. Červen velmi teplý, občas silná bouřka. V červenci pršelo častěji,ale teploty od 20°C 

do30°C. Do poloviny srpna bylo teplo a deštivo, teplé a suché počasí vydrželo až do 15. 

září. Po polovině září se značně ochladilo až o 20°C a na Lysé hoře napadl sníh. Mezi 15. a 

25. zářím pršelo každý den. Říjen i listopad byl teplotně průměrný, teploty 10°C až 20°C, 

od poloviny listopadu ochlazení a také první sníh. V prosinci bylo bez mrazu. Ochlazení 

přišlo až na Vánoce, a to od – 2°C do – 10°C a napadlo trochu sněhu. 

 



DDDDůůůůchodcichodcichodcichodci    
 
Scházejí se pravidelně jednou týdně v nové společenské místnosti obecního domu a také 

využívají v letních měsících nově vybudované pergoly na výletišti. Děti z mateřské školky 

příjdou mezi důchodce na svátek matek a na vánoce, aby je potěšily a obdarovaly malým 

dárkem. Spolupráce s těmi nejmenšími se úspěšně rozvíjí. Uspořádali si také pěkný zájezd 

na hrad Bouzov, Javoříčko a do Loštic na tvarůžky. Dále navštívili mléčnou farmu 

v Lubině, kde je ustájeno 550 krav s roční dojivosti 10 000 litrů mléka od každé dojnice. 

Na podzim si připravili výstavku ovoce a výpěstků ze zahrady. Nezapomínají ani na 

jubilanty mezi svými členy a vždy je obdarují malým dárkem. 

 

HasiHasiHasiHasiččččiiii    
 
Hasiči kromě svého poslání zabránit vzniku požáru a vychovávat mládež k účinné 

prevenci, pořádají celou řadu kulturních akcí včetně plesu, letního večera na výletišti, 

zájezdu pro mladé hasiče a pod. Též těm nejmenším dětem od 5 let se věnují a formou her 

pomáhají vniknout do hasičského prostředí. Je to vlastně pro hájovskou mládež velmi 

záslužná práce a vyžaduje hodně času a trpělivosti. Těm nejmenším se začal věnovat 

Martin Kabát č.p. 39 a že se to vyplatí, to dokazuje umístění žáků, dorostenců, mužů i 

žen v hasičských soutěžích. Stává se již pravidlem, že se naše družstva umisťují na 

předních místech v okresním kole a representují pak v kole krajském. Družstvo mužů a žen 

se přihlásila do pohárové soutěže Beskydská liga v požárním útoku. Pod vedením 

Vojtěcha Jalůvky ml. Č.p. 107 získali první zkušeností, ale i umístění na předních místech 

a první poháry. 

 

 

 

    
    



    
KapleKapleKapleKaple    
 
Nový rok začal tříkrálovou sbírkou a koledníci vybrali celkem 9.988,- kč. 

Bohoslužby se konají pravidelně, slavnostní mše jsou na pouť a krmáš. Poutní mši 

doprovázel zpěvem místní sbor a potom bylo pohoštění za velké účasti věřících. 

Lidové misie proběhly ve farnostech Rychaltice, Hukvaldy a Hájov ve dnech 8. až 16. 

listopadu. 

 

 

     

Osadní výborOsadní výborOsadní výborOsadní výbor    
 
Konečně byl ukončen majetkový spor ohledně vlastnictví hospody a sálu. Vlastníkem se 

stálo město Příbor. Celý objekt, který nebyl za poslední léta řádně udržován si vyžaduje 

značných finančních prostředků na opravu. Opravy byly rozvrženy do několika etap a to 

výměna topení a oken, oprava elektroinstalace, střechy a sklepních prostor – vinárny, 

výstavba čističky odpadních vod a další. Vše se bude odvíjet podle finančních možností 

města. 

V tomto roce se pokračovalo na zemních úpravách výletiště včetně osevu travních ploch, 

rekonstrukci hospodářské budovy, aby mohla sloužit jako sklad laviček a místnost pro výčep 

piva a kuchyňka. Dále byla přistavena pergola včetně nových lávek a stolů. Vše mohou teď 

využívat všechny složky při pořádání venkovních akcí na výletišti. Je potřeba dodat, že tím 

vznikl krásný areál pro pořádání venkovních výletů a letních večerů. Takové prostředí nám 

může leckdo závidět. Rekonstrukci hospodářské budovy prováděli spoluobčané a to hlavně 

hasiči, myslivci, zahrádkáři, sportovci a další. Bude možno za úplatu využívat pergoly a 

přilehlé budovy i k soukromým oslavám. V prostoru před kulturním domem zakoupil osadní 

výbor skluzavku pro děti. 

 

 



 

PoPoPoPoččččet obyvatel ket obyvatel ket obyvatel ket obyvatel k    31. 8. 200831. 8. 200831. 8. 200831. 8. 2008    
 
 
Chlapci do 15 let                      37 

Dívky do 15 let                        25 

Muži                                      192 

Ženy                                      179 

Celkem obyvatel                    433 

 

 

Narozené dNarozené dNarozené dNarozené děěěětitititi    
 
Michal Záruba                      (č. p. 85)                            12. 2. 2008 

David Jiřík                            (č. p.130)                           26. 8. 2008 

Zuzana Matulová                (č. p.100 Rychaltice)          8. 8. 2008 

 
 

ZemZemZemZemřřřřeli spoluobeli spoluobeli spoluobeli spoluobččččanéanéanéané¨ 

 
Dana Václavíková               (č. p.122)                        9. 1. 2008       (45 let) 

Aloisie Zárubová                (č. p. 72)                         9. 2. 2008       (94 let) –nejstarší občan 

Helena Matulová                (č. p. 91)                        14. 3. 2008      (75 let) 

 
 

NovNovNovNověěěě postavené rodinné domky postavené rodinné domky postavené rodinné domky postavené rodinné domky    
 
Jiří Kocián                            (č. p. 127) 

Emanuel Foldyna                 (č. p. 128) 

Jan Janásek                          (č. p. 5) 

 

 



VVVV    roce 2008 probroce 2008 probroce 2008 probroce 2008 proběěěěhly tyto kulturní  a spolehly tyto kulturní  a spolehly tyto kulturní  a spolehly tyto kulturní  a společčččenské akce:enské akce:enské akce:enské akce:    
    
 
19. 1. 2008  -   Obecní bál 

16. 2. 2008  -   Hasičský ples  

17. 2. 2008  -   Dětský maškarní ples 

 1. 3. 2008  -    Myslivecký ples 

30. 4. 2008  -   Tradiční stavění máje – kulturní komise a místní mládež zajistily a 

                         připravili vše k hladkému průběhu akce 

 5. 5. 2008  -    Uctění památky padlých při osvobození obce, přítomných bylo okolo šedesáti 

                        občanů, starosta města Příbora – ing. Milan Strakoš a zastupitelka                  

                         města- ing. Jana Svobodová, hrála dechová hudba sdružení hudebníků 

                        Příbor                          

16. 5. 2008 -   Sbor dobrovolných hasičů Hájov uspořádal veřejnou besedu s vítězem rallye  

                       TUNIS  Tomášem Tomečkem 

17. 5. 2008  -   Sbor dobrovolných hasičů  uspořádal okrskovou soutěž v požárním sportu                        

10. 5. 2008  -   Myslivecké sdružení Příbor – Hájov pořádalo zkoušky loveckých psů 

11. 5. 2008  -   „Den matek“, zajišťovala kulturní komise 

17. 5. 2008  -   Proběhla okrsková soutěž v požárním sportu 

13. 6. 2008  -   Školení řidičů KDU-ČSL 

14. 6. 2008  -   Dětský den – Liga žen a myslivecké sdružení Příbor – Hájov. P. Kmeťková      

                         oznámila, že se velice vydařil, zastavovali se zde i kolemjdoucí 

 5. 7. 2008  -   Měl proběhnout letní večer, který se nakonec nekonal – nepřízeň počasí                         

 2. 8. 2008  -   Letní večer Sboru dobrovolných hasičů 

16.8. 2008 -   Měl proběhnout pouťový letní večer, který se nekonal – nepřízeň počasí                      

20.9. 2008  -   Vinobraní pořádané ČZS Hájov 

13.10.2008  -   Krmášová zábava 

 6.12. 2008  -   Mikulášská besídka s pohádkou 

 7.12. 2008  -   Výroční valná hromada SDH Hájov 

31.12.2008  -   Silvestrovské setkání občanů „u pomníku“  



 

Podnikatelé v naší obciPodnikatelé v naší obciPodnikatelé v naší obciPodnikatelé v naší obci    
Václav Matula          Bonem sdružení                   Zámečnictví, kovářství a zednické práce 

Pavel Matula            Autokarosárna                    Opravy aut, karosárna 

Martin Maléř            Projekční kancelář               Projekční činnost 

Petr Kuchař               Pohostinství Hájov             Občerstvovací služby 

                                   Pohostinství Koupaliště     Občerstvovací služby 

                                   Hukvaldy 

                                  Večerka Hukvaldy              Prodej zboží 

                                  Potraviny Dolní Sklenov    Prodej zboží 

Jiří Kuchař                Potraviny Hájov                  Prodej zboží 

                                  Autoservis                           Služby 

                                  Autopůjčovna  

                                  Autodoprava 

Ivana Kmeťková      Kadeřnictví Hájov               Služby 

Václav Sýkora          Tesařství - Truhlářství         Služby 

Lukáš Drozd             Stolařství                            Služby 

Jiřina Šimečková      Drogerie Příbor                    Služby 

Jiří Kocián                Instalace rozvodů vody,     Služby 

                                  topení, plynu, centrální  

                                  vysavače, prodej zboží 

Milan Václavík         MivaStav                           Stavební činnost, domíchávač, 

                                                                              doprava LIAZ 

Božena Böhmová      Pohřební služba                  Služby 

                                  Kopřívnice 

 


