2009
Události
Můžeme říct, že charakteristické pro tento rok byla činorodost všech složek a že na výletišti,
kde už slouží místnost pro výčep a pergola, bylo uspořádáno několik pěkných a vydařených
akcí. Je také patrna důležitá a úspěšná činnost kulturní komise, které se daří nejen skloubit
kulturní činnost, ale spolu s osadním výborem se i na některých akcích také podílet. Hájov
zase žije kulturou a využívá krásného areálu výletiště.
Vzpomeňme aspoň některé kulturní události naši vesnice v tomto roce.
Plesovou sezónu zahájili hasiči maškarním bálem. Maškarní již nebyl několik let a tak se
mohly masky pořádně vyřádit. Dále následoval obecní bál, který spolupořádají všechny
složky, pak myslivecký s bohatou tombolou a specialitami myslivecké kuchyně. A jedno
nedělní odpoledne patřilo dětem, které měly maškarní rej. Zájem o plesy je takový, že se
vstupenky prodávají v předprodeji a je vždy vyprodáno.
Dá se říct, že zpátky ožívá vzpomínkový večer u pomníku padlých v předvečer 5. května,
osvobození Hájova Rudou armádou. Tentokrát se podařilo osadnímu výboru zajistit
z Příbora i dechovou hudbu, která pochodovala od obecního domu až k pomníku padlých. Na
vzpomínkovém večeru přednesl projev předseda osadního výboru p. Radek Jurečka a starosta
města Milan Strakoš. Připomněli přítomným 64. výročí ukončení hrůzostrašné 2. světové
války. Při zpěvu hymny položili společně k pomníku věnec. U zapálení vatry koncertovala
ještě dechová hudba. Za hojné účasti občanů a mládeže proběhla vzpomínková slavnost
důstojně.
Hasiči u příležitosti svátku svého patrona svatého Floriánka nechali vysvětit v místním
kostele hasičský prapor. Za účasti hasičů z Větřkovic, Drnholce a Rychaltic přešel průvod
z kostela na výletiště, kde za velké účasti spoluobčanů pokračovalo slavnostní odpoledne při
dobrém guláši a občerstvení. A že se také při harmonice a ozembuchu zazpívalo, to už jaksi
patří k hasičské tradici a dobré náladě. Přálo také počasí a tak jsme na výletišti strávili

krásné odpoledne. O prázdninách hasiči ještě uspořádali letní odpoledne, kde předvedli své
umění ti nejmenší hasiči. Potom pokračoval letní večer.
Další úspěšnou akcí byla hájovská pouť, která po mši v kostele pokračovala na výletišti, kde
ještě chvíli koncertovala dechová hudba JAVOŘINKA. Věřící si připomněli 10. let od
vysvěcení kostela. Lidovci se postarali o dobrý guláš i výborné občerstvení. Také poprvé na
pouť přijely kolotoče, střelnice a různé atrakce. Při krásném počasí byli všichni spokojeni.
Poslední srpnovou neděli uspořádal osadní výbor, kulturní komise a všechny složky přátelské
letní odpoledne na výletišti pro občany Jeseníku n/ Odrou a Hůrky, kteří byli postiženi
povodní 27. června ve večerních hodinách. Hosté přijeli autobusem a osobními auty a strávili
jsme společně krásné odpoledne. Prohlédli si mateřskou školku a kostel, připravili jsme pro ně
pohádkové hry pro děti, vystoupení kynologického kroužku ze Skotnice, také přišla zazpívat
Heidi Janků a při dobrém srnčím guláši a bohatém občerstvení jsme společně pobyli až do
večerních hodin. Jsme rádi, že jsme aspoň tak mohli vyjádřit lidskou solidaritu nad utrpením,
které prožili. Tato akce ukázala, že když je potřeba, tak se všechny složky dovedou zapojit a
společně zorganizovat takové krásné letní odpoledne.
Významnou celodenní akcí bylo SETKÁNÍ RODÁKŮ, které se uskutečnilo 14. listopadu
2009 a pořádali je klub důchodců spolu s osadním výborem. Přípravy probíhaly již během
roku a podařili se také sestavit DVD z minulosti a současnosti naší obce. Všechny kroniky
vydat CD a také připravit brožuru. Střípky z hájovské historie, které sestavil p. Vlast.
Matula č.p. 27, kde jsou zachyceny počátky obce a období během 2. světové války. Také se
podařilo sestavit druhou kroniku naší obce, tu první sestavil bývaly kronikář p. Jaroslav
Kocián.
K prohlédnutí jsme připravili i staré kroniky a obě fotokroniky. Rodáci si nejprve prohlídli
mateřskou školku a vystavené kroniky v kulturní místnosti obecního domu, poté byla za
rodáky sloužena v kostele mše svatá. V sále přivítala všechny přítomné p. Barbora Zárubová,
předsedkyně klubu důchodců. Předseda osadního výboru p. Radek Jurečka a starosta města
ing. Milan Strakoš seznámili přítomné rodáky se současností a budoucností Hájova. Účast
byla opravdu velká, rodáci byli spokojeni a vděčni, že se mohli takového setkání zúčastnit a
společně si popovídat a zavzpomínat a strávit tak s přáteli krásný čas. A také si odnesli CD,
DVD a brožurku, což jim vždy bude rodný Hájov připomínat.

To byly významné společenské a kulturní akce, které se udály v roce 2009 a také dokládají, co
bylo pro naši obec charakteristické. Samozřejmě, že každá složka měla ještě svých akcí
několik, o nichž se zmiňujeme na jiném místě, my jsme však chtěli ukázat na ty
nejvýznamnější.
Hospodářská krize pokračuje, následuje i krize vládní. Topolánkově vládě byla vyslovena
nedůvěra v parlamentu dne 24.3.2009. Vláda podala demisi a president jmenoval Jana Fišera
sestavením tak zvané úřednické vlády odborníků, která 7.6. získala podporu parlamentu a
vládla do řádných voleb v roce 2010.
Proti vládní politice se uskutečnila demonstrace dne 13.5. v počtu 30 tisíc nespokojených
občanů.

Rekonstrukce kulturního domu
V září 2009 se začalo s rekonstrukcí topení v restauraci a sálu. Do objektu byl zaveden plyn
a zřízeno vytápění zvlášť pro restauraci a sál. Náklady činily 772 000,- Kč. Taktéž byly
vyměněny okna za plastové v celém objektu v částce 590 000,- Kč.
To byly první nutné opravy kulturního domu a podle finančních možností se bude pokračovat
dále.

Poč
Počasí
V roce 2009 naše republika byla postižena největším suchem za posledních několik let. Podle
meteorologů je to důsledek vysokých teplot, které trvají až do nocí a dlouhodobého
srážkového deficitu. Zemědělci mluví o katastrofě, hasiči o zvýšeném riziku požárů. Nejhůř
jsou postiženy produkční oblasti v polabí a na jižní Moravě. Kromě občasných přívalových
dešťů, kdy voda odteče do řek nepřicházejí žádné srážky, které by zůstaly v půdě.
Vyskytují se silné – bleskové bouřky, kdy naprší za 1 hod. až 60 mm srážek, takto byly
postiženy vesnice našeho okresu v povodí říčky Jičínky.

Leden - až do poloviny ledna byly teploty od -2° C do -13° C a často také sněžilo. Od
poloviny ledna do konce února bylo jen 5 mrazivých dnů, jinak denní teploty od 5°C do 10°C.
Přeháňky byly dešťové, ale i sněhové a úhrnem napadlo 100 cm sněhu. Na Lysé hoře bylo 210
cm sněhu. Březen bez mrazu, ale deštivý. Od začátku dubna se oteplilo na 16° C až 25° C a
přišlo krásné jaro. V květnu teplo, občas déšť. I v dalších letních měsících červen a červenec
bylo teplo s přeháňkami. Teploty byly však tak vysoké, že občasné deště nemohly nedostatek
vláhy doplnit. V srpnu panovalo krásné letní počasí a deště poskrovnu. V listopadu bylo
poměrně teplo 7° C až 15° C, ale větrno někdy s deštěm. V prosinci bylo jenom 8 mrazivých
dnů, s častými přeháňkami. Vánoce však bez sněhu, poměrně teplé ( 4° C až 15° C ).

Hasič
Hasiči
Hasiči jsou již tradičně aktivní ve výchově mladé generace, proto mají zapojeno v soutěžích
několik družstev již od těch nejmenších a také dosahují velmi dobrých výsledků ve všech
kategoriích. Družstvo mužů a žen se přihlásila do BESKYDSKÉ LIGY, což je soutěž
v požárním útoku. Tím se stalo hasičské soutěžení velmi atraktivní, zábavné a přitahuje
hodně nadšenců. BESKYDSKÁ LIGA probíhá v jednotlivých vesnicích v předem
dohodnutých termínech.
Naše ženy se umístily následovně:
1. místo

4x

v Bašce, Palkovicích, Dolní Bečvě a Kozlovicích

2. místo

5x

v Bernaticích, Hodoňovicích, Nové Vsi, Hukvaldech a Brušperku

3. místo

4x

v Kozlovicích, Trojanovicích, Hukvaldech a Místku

Umístění mužů:
1. místo

6x

v Bernaticích, Palkovicích, Karolince, Hukvaldech, Dolní Bečvě a Lukavci

2. místo

8x

v Bašce, Kopřivnici, Mistřovicích, Místku, Pstruží, Fryčovicích a Lukavci

3. místo

3x

v Hodoňovicích, Palkovicích a Lhotce

Že tyto krásné výsledky jsou dosaženy vůlí a poctivým tréninkem, není třeba dodávat.
Ceníme si také vzorné reprezentace naší obce.
Dalšího pozoruhodného výsledku dosáhla dorostenka Iveta Kocurková č.p.90, která
v disciplíně na 100 m s překážkami se probojovala až do celostátního kola.
9. května byl slavnostně vysvěcen nový hasičský prapor za účasti okolních sborů. Byla
sloužena slavnostní mše v kostele a pak na výletišti veselice za hojné účasti občanů.

Liga žen
Naše ženy jsou velice aktivní. Každoročně se zúčastňují cvičení, bowlingu, pořádají pěší túry
na Hukvaldy a již tradiční ŠLAPETO na Palkovské Hůrky a Kubánkov při účasti nejméně
35 osob včetně dětí. Spolupořádají také obecní ples a v létě smažení vaječiny.
Velmi se věnují dětem a to i těm nejmenším. Právě pro ně pořádají každoročně Dětský
maškarní ples s programem. Velká účast masek a radost dětí je jim odměnou. U příležitosti
svátku dětí v měsíci červnu pak pořádají na výletišti Dětský den spolu s mysliveckým
sdružením. Součásti je branný závod a zajímavosti přírody. Pro nejmenší připraví vždy hry
na hřišti a pohádkový les.
Je dobré, že se věnují dětem. Proto také mladé maminky rozšiřují členskou základnu Ligy
žen. A to je pro hájovské děti moc dobré a prospěšné.
V prosinci uspořádaly krásnou Vánoční výstavku ve společenské místnosti obecního domu.
V příjemném prostředí a za zvuku koled se tak podařilo navodit krásnou předvánoční
atmosféru. Ženy se pochlubily vystavovanými exponáty ze dřeva, šišek a jehličí, ale i
vánočním cukrovím, perníky a vším, co k vánocům patří. Krásné byly také betlémy. Celá
výstavka byla vkusně doplněna naaranžovanými květinami a ovocem. Výstavka výrobků
šikovných rukou byla moc hezká a měla velký úspěch. Vždyť ji přišlo zhlédnout 154
návštěvníků.

Zahradnický rok
Začátkem každého roku jsme zvědavi, jestli máme očekávat rok úrodný a co nám vlastně
příroda přinese- Příslibem pro úrodu peckovin byl i deštivý podzim předešlého roku a dosti
zimních srážek, čímž se aspoň trochu vyrovnal vláhový deficit spodních vod. Stává se často,
že úplně vyschnou potoky a to i několikrát v průběhu roku.
Prvním příslibem hojné úrody ovoce, hlavně peckovin, byly krásně odkvetlé stromy v měsíci
dubnu. Násada plodů byla tak obrovská, že i když část ovoce propadla, úroda byla velmi
bohatá. Snad taková úroda švestek nabyla už 10 let. Všechny stromy i všelijaké staré se
ohýbaly pod tíhou švestek. Nepřišla žádná pohroma nebo větry a tak ovoce dozrálo za
pěkného podzimního počasí. Také kvalita plodů byla moc dobrá, pěstitelé si ani neztěžovali
na šárku, asi ji toho roku tolik nebylo. Převážná část úrody se přeměnila na slivovici a tak si
hájovjané aspoň doplnili zásoby. Byl to vskutku vydařený rok na slivovici a nejen že dobře
tekla, ale svou kvalitou patřila k nejlepším. Také úroda třešní a višní byly znamenitá, kvalita
plodů výborná bez zahnívání. Aby se bohatá úroda zužitkovala, tak se vypálila výborná
třešňovka. Mimořádná dobrá úroda byla také hrušek a to všech odrůd, méně se urodilo jablek.
Pěkně zarodily broskve a také drobného ovoce bylo dostatek, zvlášť ostružin a rybízu, ale též
malin a angreštu. Na angrešt se začíná rozšiřovat americké padlí. Nadprůměrný rok byl pro
kukuřici, průměrný pro obiloviny, brambory a kořenovou zeleninu. Výskyt plzáků (slimáků)
byl zanedbatelný, protože rok byl suchý s občasnými přeháňkami.
Dne 24.června 2009 se ve večerních hodinách přehnala přes obce Životice u Nového Jičína,
Veřovice, Žilina, Nový Jičín, Kunín a Jeseník blesková povodeň, kterou způsobila průtrž
mračen s vydatným deštěm. A tak téměř neznáme říčky a potoky pod obrovským přívalem
vody se vylily a voda způsobila obrovské škody na mostech, domech a silnicích. Také přišlo o
život 8 osob. Nejničivější průběh povodně byl snad v Jeseníku nad Odrou, kde rozbouřený
potok Luka zanechal za sebou spoušť a oči pro pláč. Odhadovaná škoda je 3 milióny Kč,
některé domy jsou poškozeny tak, že se nedají opravit a pro nejvíce postižené obyvatelé budou
postaveny domy nové. Zvláštností bylo, že liják byl tak prudký a povodeň tak náhlá, že
vlastně nešlo ani utéct. Povodeň zaplavila 24 obcí, zaplavila 900 domů, z toho 42 domů

určili statici k demolici. Postiženo bylo více než 4000 lidí. Občané Hájova shromáždili
částku 20 tis. Kč a poslali postiženým v obci Jeseník/n.Odrou.

Kaple
Na tříkrálové sbírce se vybralo na Hájově 9 042,- Kč. V tomto roce se provedla úprava
elektroinstalace a výmalba kaple v hodnotě 210 000,- Kč, věřící darovali 124 000,- Kč a
město Příbor 50 000,- Kč.
9.5. byla slavnostní mše k posvěcení nového praporu hasičů z Hájova. Průvod ke kapli vyšel
od hasičárny za velké účasti lidí, Se svými prapory přišli i hasiči z Hukvald, Větřkovic a
Drnholce.
Farníci vybrali pro postižené občany našeho okresu povodněmi 27 000,- Kč.
15.8. byla sloužena mše svatá u příležitosti hájovské poutě a 10. výročí vysvěcení kaple. Mši
sloužili 4 kněží, zpíval sbor ze Staříče a Jana Kurečková a hrál Petr Strakoš. Zúčastnilo se
velké množství farníků a poutníků. Po mši byl připraven guláš a bohaté občerstvení na
výletišti, k poslechu hrála dechová hudba Javořinka.

Důchodci
Důchodci žijí plným kulturním a společenským životem v klubu, navštěvují několikrát ročně
ostravská divadla a jezdí na zájezdy. Jeden zájezd byl na Lysou horu autobusem přímo
z Hájova, kam nás bezpečně zavezl řidič p. Jaroslav Jurečka č.p. 44. Zúčastnili se i ti
nejstarší, kterým již tak nohy neslouží.
Dále důchodci pozvali postižené občany povodní z Jeseníku nad Odrou a Hůrky a spolu
s kulturní komisí pro ně uspořádali přátelské letní odpoledne.
Velmi úspěšnou společenskou akcí bylo SETKÁNÍ RODÁKŮ, které připravil klub důchodců
a Osadní výbor. Příprava publikací, kronik, fotokronik a dalších si vyžádala
několikaměsíčního úsilí. Na úspěšném průběhu se podíleli všichni členové klubu, pod vedením
p. Jana Matuly č.p. 16 a Vlastimila Matuly č.p. 27.

Zemř
Zemřeli spoluobč
spoluobčané
Ludmila Čevelová

(č. p. 77)

23. 1. 2009

(68 let)

Jaroslav Štěpán

(č. p. 82)

28. 2. 2009

(67 let)

Anežka Janáková

(č. p. 92)

24. 5. 2009

(90 let)

Narozené dě
děti
Magdalena Böhmová

(č. p. 96)

20. 4. 2009

Markéta Maléřová

(č. p.111)

25. 8. 2009

Josef Sýkora

(č. p.65)

5. 9. 2009

Nově
Nově postavené domy
Šrámek Jaroslav

(č. p.129)

Jiřík Martin

(č. p.130)

Kuchař Jiří

(č. p.131)

