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UdálostiUdálostiUdálostiUdálosti 

V politice jsou věcí, které se nás občanů dotýkají a též ovlivňují náš život. Tohoto roku se 

udály nejméně 2 významné události. Ta první byla mezinárodního charakteru. Do Prahy 

přijeli 9.dubna presidenti USA Barack Obama a Ruska Dimitrij Medveděv, aby podepsali, 

pro další vývoj ve světě, velmi důležitou dohodu uvedených mocností o snižování nukleárních 

zbraní a vzájemné spolupráci při boji s mezinárodním terorismem. 

Česká republika je právem hrdá, že si k podepsání tak důležitého dokumentu vybrali právě 

Prahu. 

Druhou politickou události byly parlamentní a komunální volby. Do parlamentu ČR byly 

zvoleny tyto strany: ČSSD, ODS, KSČM, TOP 09, VV-Věcí veřejné. 

Přestože vítězem voleb se stala sociální demokracie, byla ustavena pravicová vláda ODS, 

TOP 09 a VV. Premiérem se stal předseda ODS Petr Nečas a nazval tuto vládu, vládou 

rozpočtové odpovědnosti, s hlavním cílem snížit rostoucí zadlužování naší republiky. 

V komunálních volbách do orgánu města Příbora obdržel nejvíce hlasů od voličů kandidát 

ČSSD ing. Bohuslav Majer. 

Vedení města se ale utvořilo z koalice ODS, ČSL a nezávislých kandidátu. Starostou byl opět 

zvolen ing. Milan Strakoš. 

Na Hájově získali nejvíce hlasů nezávislí kandidáti a osadní výbor byl sestaven takto: 

Předseda         Radek Jurečka                                   (č. p. 99) 

Členové          Ivana Kmeťková                                (č. p. 76) 

                       Pavel Kocourek                                  (č. p. 48) 

                       Jiří Kuchař                                         (č. p.102) 

                       Václav Matula                                   (č. p. 52) 

                       Břetislav Matula ing.                        (č. p.124) 

                       Jiří Hajda ing.                                    (č. p. 42) 



 

PoPoPoPoččččasíasíasíasí 

Opravdové zimní počasí začalo hned z kraje ledna. Od 3.ledna klesly teploty pod bod mrazu  

od -2°C do -10°C a začalo vydatně sněžit. Průměrná lednová teplota dosáhla -6°C a leden 

tohoto roku byl jeden z nejchladnějších. Též sluníčka bylo poskrovnu, příval sněhu vyvracel a 

lámal stromy po celé republice. Oteplení přišlo až od poloviny února, teploty vystoupily na 

10°C. Pravého jara jsme se dočkali až na Josefa, od 18.března se oteplilo na 15 – 20°C, 

srážek bylo málo a pěkné jarní teplé počasí trvalo až do 1. května. Květen byl teplotně 

průměrný ale deštivý, nebylo snad jediného dne, aby nepršelo. V červnu vystouply teploty až 

k 30°C, jen občas přišel déšť nebo bouřka a tento ráz počasí vydržel až do 17.července. Pak se 

trošku ochladilo, ale pršelo každý den, až do konce měsíce. Srpen si však všechno vynahradil, 

počasí krásné kolem 30°C, přeháňky jen občas. V září pršelo také málo, příjemné teploty nad 

20°C. Říjen téměř beze srážek, teploty 15°C. Příjemné teplo až do 22.listopadu, pak 

ochlazení a od 1.prosince klesly teploty každý den pod bod mrazu a tak bylo do konce roku. 

Jen na štědrý den se oteplilo až na 13°C. K radosti dětem, méně však silničářům, se na 

Štěpána ochladilo na 4 -10°C pod nulou a začalo hojně sněžit. A takové počasí vydrželo i 

přes Nový rok. 

 

HospodáHospodáHospodáHospodářřřřský rokský rokský rokský rok 

Každý rok se k nám příroda zachová jinak. Jestli předešlé roky byly srážkově pod normálem a 

vody bylo nedostatek, tak letošní rok byl deštivý, poměrně chladný a podle toho vypadala 

také úroda. V zahradách nebylo švestek, jablek a hrušek, též drobného ovoce bylo poskrovnu. 

Zelenina také nic moc, snad kromě česneku a košťálovin. Vše co se urodilo je méně kvalitní a 

nepěkné. Úplně snad nejhůř dopadly brambory a to i celostátně a v rámci Evropy. Deštivý 

květen udělal své. Špatný byl i výnos řepky asi o 40 °/o nižší, obiloviny a kukuřice pod 

průměrem. V potocích  však bylo vody dostatek a hlavně, že se vyrovnal vláhový deficit 

spodních vod. Hold, nemůžeme mít všechno. I podle našich předků však platí, že úrodnější 

v naší oblasti je sušší rok. Je to způsobeno těžší jílovitohlinitou půdou, která si se suchem lépe 



 poradí. Chladnější a deštivý rok byl však rájem pro houbaře, protože houby tohoto roku 

rostly v nevídaném množství i tam, kde bychom to nikdy neřekli. 

 

HasiHasiHasiHasiččččiiii 

Hlavním posláním hasičů je chránit před požárem majetek veřejný a občanů. Jelikož k požáru 

nedošlo, tak svůj úkol splnili. Věnovali se hlavně kulturní a zájmové činnosti. A že jsou 

v obci největší složkou, uspořádali 13. a 20. února POCHOVÁNÍ BASY s programem a to 

vždy před vyprodaným sálem.Hlavně bylo pozvat všechny občany, proto se 6. února vydal 

masopustní průvod za účasti 50 masek a za krásného mrazivého zimního počasí, nejdříve 

k předsedovi osadního výboru p. Radku Jurečkovi č.p.99 pro symbolický klíč od naší obce. A 

pak masopustní průvod pokračoval zvesela po celém Hájově a každá rodina dostala vtipně 

sestavené smuteční parte paní Basy s pozváním do sálu kulturního domu, kde se občané též 

dozvěděli, komu co basa ve své závěti odkázala, asi podle toho, koho jak měla ráda. Celý 

obřad byl brán s humorem a nadsázkou a všem se moc líbil. Ve všech domech hospodyňky 

nabídly maskám něco dobrého, koláče, klobásníky, klobásky a nechyběla ani štamprlička 

slivovičky. Masopustní průvod doprovázeli a o dobrou náladu se starali muzikanti p. 

František Žižka a Josef Fojtík z Tiché. Účastníkům průvodu přišel vhod i koňský povoz ze 

Zavišic. 

V rámci zájmové činnosti se družstva mužů a žen účastnily BESKYDSKÉ LIGY, kde za 

účasti 15 hasičských družstev ze sborů beskydské oblasti, družstvo mužů z Hájova obsadilo 

1. místo a družstvo žen 3. místo. Soutěží se v požárním útoku s vodou na cíl. Toto umístění 

je veliký úspěch našich soutěžících a také  to velmi přispívá ke zviditelnění Hájova. 5. září 

uspořádali hasiči soutěž BESKYDSKÉ LIGY na našem výletišti k velké spokojenosti 

cvičících 13 ženských a 23 mužských družstev. Hájovští ve svých kategoriích zvítězili. 

Došlo ke změně na funkci velitele hasičského sboru. Skončil velitel Ladislav Matula č.p. 91 a 

zvolen byl Michal Kabát č.p.66. 

 

    



DDDDůůůůchodci 2010chodci 2010chodci 2010chodci 2010 

Využívají ke své činnosti společenskou místnost obecního domu, kde se též starají o 

květinovou výzdobu oken. O muškáty se starají vzorně, je to pěkné zkrášlení průčelí budovy 

a také získávají finanční ocenění v soutěži městského úřadu o nejlepší květinovou výzdobu. 

Pořádají pro své členy i ostatní občany zájezdy do ostravských divadel. Do klubu si zvou na 

besedy lékaře a městskou policii. Dobře se daří spolupráce s mateřskou školkou, děti vždy na 

vánoce a svátek matek pozvou důchodce do školky a předvedou jim krátký program a 

obdarují seniory vždy malým dárkem. 

 

Narozené dNarozené dNarozené dNarozené děěěěti vti vti vti v    roce 2010roce 2010roce 2010roce 2010 

Karolína Zárubová                          (č. p.106) 

Anna Kabátová                               (č. p. 39)                             18.5.2010 

Jakub Sýkora                                   (č. p.103)                              1.8.2010 

Marek Svatoš                                  (č. p.112)                             14.8.2010 

Terezka Jiříková                             (č. p.130)                             18.8.2010 

Marie Polášková                             (č. p. 79)                              29.9.2010 

 

ZemZemZemZemřřřřeli obeli obeli obeli obččččanéanéanéané 

Drahomíra Bajerová                          (č. p. 61)                             10.1.2010    ve věku 81 let 

Štěpánka Tiahanová                         (č. p. 26)                              20.2.2010   ve věku 91 let 

Alois Matula                                     (č. p. 98)                             23.32010    ve věku 65 let 

Zdeněk Záruba                                 (č. p. 72)                             20.7.2010    ve věku 73 let 

Alena Geryková                                (č. p. 87)                               7.9.2010    ve věku 87 let 

 

PoPoPoPoččččet obyvatel:et obyvatel:et obyvatel:et obyvatel:                                                    439 osob 

 


