2013
Události
K 1.lednu končil ve funkci prezidenta republiky Václav Klaus. Jeho poslední gesto, vyhlášení
amnestie, popudilo naprostou většinu obyvatel naší republiky. Amnestie byla nevídaně
rozsáhlá a týkala se více než 100 tis. Odsouzených a vyšetřovaných osob. Byly tak promlčeny
všechny korupční aféry a tuneláři, kteří tak úspěšně rozkrádali stát již nebudou nikdy
potrestáni. Odstupující prezident Václav Klaus tak vzkázal těm, kteří se řádně živili a
pracovali, že jsou pitomci, protože těm co kradli bylo odpuštěno.
Poprvé v historii samostatné České republiky jsme volili prezidenta přímo. Ve druhém kole
dostal nejvíce hlasů 55,8% Miloš Zeman a po složení prezidentského slibu se stal
prezidentem. Vyhrál ve všech krajích kromě Prahy. Lidé věří, že pomůže vyvést naší zemi
z ekonomické krize a obnoví důvěru v politiku vůbec.
Vláda je složena z koalice ODS,TOP 09 a Věcí veřejných. Předseda vlády je Petr Nečas.
Vláda je pod jeho vedení zkorumpována a pokračuje v rozkrádání státu ve velkém. Proti
naprosté většině voličů schválila a uzákonila vydání majetku a peněžitých náhrad církvím
v miliardách, což se bude splácet ještě dvě další generace. Neschopnost vládnut a řídit stát
vyvrcholila demisí vlády a posléze rozpuštěním parlamentu a vypsáním předčasných
parlamentních voleb. Volby proběhly 26. a 27. října s tímto výsledkem:
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Strana

Procenta

Mandáty

Výsledky voleb v Hájově
Hájově
Voliči v seznamu 360
Volební účast 73,89 %
ČSSD

50 hlasů 18,93 %

ÚSVIT

13 hlasů

4,92 %

ANO 2010

38 hlasů 14,39%

KDU _ČSL 58 hlasů 21,96 %

KSČM

45 hlasů 17,04 %

Zemanovci

TOP 09

14 hlasů

5,30 %

Zelení

ODS

16 hlasů

6,06 %

17 hlasů

6,43 %

3 hlasy

1,13 %

U voličů naprosto propadly pravicové strany ODS a TOP 09, zatímco hnutí ANO 2010
vedení Andrejem Babišem (úspěšný podnikatel), dosáhlo druhého nejlepšího výsledku. Nově je
v parlamentu také ÚSVIT vedený Tomio Okamurou a KDU-ČSL vedené Pavlem
Bělobrádkem. Všechny parlamentní strany a hnutí, kromě ODS a TOP 09, se ve svém
volebním programu zavázaly odstranit korupci a rozkrádání státu, vyvést ekonomiku
z krize, zajistit důchodcům důstojný život, podporu podnikatelů, příliv cizího kapitálu a
snížit nezaměstnanost – za Nečasovy vlády dosáhla 10% t.j. 500 tis. lidí bez práce.
Vláda, která vznikla z těchto voleb je koaliční a bude ji tvořit ČSSD,ANO a KDU-ČSL,
předsedou vlády je Bohuslav Sobotka a vláda je jmenována 29. ledna 2014. Do této doby
spravovala zemi vláda Jiřího Rusnoka, kterou jmenoval prezident republiky Zeman.
Ještě se musíme zmínit o významné události ve Vatikánu. 13. března byl zvolen papežem
argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František I. Stal se tak
prvním mimoevropským papežem. Jeho krédo je přiblížit církev všem, starat se o duchovno a
nikoliv bažit po majetku. Uvidíme jak se to podaří. Protože pochází ze skromných poměrů,
odmítá přepych, okázalost a bohatství.
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Poč
Počasí
Už jsme si přivykli na Vánoce a Nový rok bez sněhu a teploty kolem 5°C – 10°C. Tohoto
roku se teploty pod bod mrazu dostaly od 11. do 28. ledna. Napadlo 20 cm sněhu, ale na
horách bylo sněhu dostatek, což si pochvalovali lyžaři i vlekaři. Celý únor i březen se teploty
pohybovaly nad bodem mrazu, časté byly mlhy, déšť a občas napadl i nový sníh. Na
velikonoce 1. dubna napadlo však až 50 cm mokrého sněhu, mráz však již nepřišel. Pro
vyrovnání spodních vod byla sněhová nadílka zlatá, doplnily se vodou všechny přehrady, řeky
a hlavně půda pořádně nasákla vodou.
Od 8. dubna začalo jaro, teploty 15°C a více. Celé léto a podzim byl teplý a příjemný, občas i
zapršelo. V Čechách hlavně v povodí Vltavy, Berounky, Labe a dalších řek byly dešťové
srážky ve dnech 3. – 5. června tak intenzivní, že došlo k záplavám a někde k úplné pohromě.
Nejvíce byly postiženy Ústí nad Labem, Děčín a Terezín. Při povodní zahynulo 8 lidí, škody
jsou za miliardy a spousta nešťastných.
Od 11. listopadu se ochladilo na 5°C – 10°C a takové počasí jsme měli přes vánoce i nový rok.
Bílé vánoce budou třeba ty příští. Na horách bylo sněhu také málo. Celý rok byl srážkově
průměrný, kromě záplav v Čechách, teplotně nadprůměrný a teploty velmi často lámaly
rekordy.

Hospodář
Hospodářský rok
Pro zemědělské plodiny a zahrady to byl rok průměrný. Zatím co byla dobrá úroda obilovin,
řepky i pícnin, rozmary počasí se nepříznivě odrazily na nízké úrodě brambor ve srovnání
s předchozím rokem byla úroda brambor poloviční. Výnosy byly nízké, snižuje se plocha
osazená bramborami a proto se cena dostala na 10 – 14 kč/kg.
Úroda jablek byla malá a hodně nekvalitních plodů. Za to peckoviny především však švestek
se urodilo hodně a sklízeli jsme kvalitní ovoce. Napadení šárkou bylo zanedbatelné. Je to tak,
že něčemu počasí prospívá a něčemu zas škodí.
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Ceny potravin:
Mléko 1l

19,- kč

Kuře 1000g

60,- kč

Chleba 1200g

29,- kč

Sůl 1000g

5,- kč

Rohlík 43g

1,90 kč

Cukr krystal 1000g

24,- kč

Mouky 1000g

14,- kč

Máslo 250g

35,- kč

Osadní výbor
Co se v naší obci opravilo nebo zlepšilo.
1. Oprava místních komunikací u Ondřejců, ke Kavkům a k Drozdům. Původní penetrace se
vydrolila a špatně se jezdilo i chodilo.Návozem a utužením vyfrézované drtě se komunikace
srovnala zpevnila.I když to není to nejlepší, ale v současné době je to jistě dobré řešení a také
to občané oceňují.
2. Vybudování nového místního rozhlasu, který je současně napojen na integrovaný varovný
systém. Nové reproduktory jsou umístěny ve větším počtu na elektrických sloupech. Z velké
části je výměna místního rozhlasu financována z fondu EU.
3. V obecním domě se obnovila krytiny na schodišti.
4. K radosti mládeže došlo k rozšíření osvětlení kluziště na Černicích.
5. Na kulturním domě – hospodě byla provedena generální oprava sociálního zařízení včetně
opravy vstupního prostoru. Vše je nově obloženo včetně podlahy, také vstup do hlavních
dveří má nový obklad. Bylo to už zapotřebí.
6. Byly doplněny kontejnery na plasty a bio odpad, kontejner na elektro odpad je umístěn u
obchodu.
7. Proběhla anketa spokojenosti občanů a dotazníková akce ke znečisťování ovzduší.
Bohužel, i u nás je několik nepřízpůsobivých občanů, kteří zamořují ovzduší zplodinami
z komínů rodinných domků. Stát při tom finančně podporuje výměnu nebo úpravu
nevhodných kotlů respektivě změnu na jiné palivo.
8. Osadní výbor usiluje o prodej mateřské školky.
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Kulturní a společ
společenský život
Že naše obec žije kulturou a společenského života se zúčastňuje převážná část spoluobčanů, o
tom svědčí přehled akcí, které se v tomto roce uskutečnily. A to kromě divadelního
představení ochotníků ze Štramberka, si všechno připravili naší občané. Je vidět, že dobře
pracuje kulturní komise pod vedením Ivy Kmeťkové. Členy kulturní komise jsou zástupci
z každé složky. Proto může kulturní komise některé akce též pořádat nebo je zajišťovat.
125 let založení školy
Osadní výbor ve spolupráci s vedením města, s mateřskou školkou a se všemi složkami pod
záštitou kulturní komise uspořádali na výletišti 15. června DĚTSKÝ DEN.
V programu vystoupily děti z mateřské školky – Moje školka, proběhly soutěže a zábavný
program pro děti, ukázka výcviku psů z kynologického klubu ze Skotnice, dále aerobic cvičení
pro děti s Terezou Sattkovou, ukázka hasičského útoku a pod. Ve večerních hodinách pak
pokračoval LETNÍ VEČER. Také občerstvení bylo výborné, přálo hezké počasí a všechna
místa byla obsazena. Pořadatelé museli přidávat lavičky.
Uskuteč
Uskutečněné akce
13. ledna

Turnaj ve stolním tenise

Sportovní komise

19. ledna

Obecní ples

Kulturní komise

20. ledna

Šachový turnaj

Sportovní komise

26. ledna

Dětský maškarní ples

Liga žen

16. února

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů

23. února

Myslivecký ples

Myslivecké sdružení

30. dubna

Stavění obecního máje

Kulturní komise

3. května

Vzpomínka osvobození Hájova

Občanský výbor

4. května

Floriánkové posezení u guláše

Sbor dobrovolných hasičů

15. června

Dětský den

Liga žen

5. července

Letní večer

Kulturní komise

27. července

Letní večer

Sbor dobrovolných hasičů

17. srpna

Pouť s letním večerem

KDU-ČSL
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21. září

Vinobraní

Český zahrádkářský svaz

28. září

Hájovské Šlapeto

Liga žen

14. října

Krmáš

Kulturní komise

9. listopadu

Divadelní představení

Kulturní komise

7. prosince

Mikulášská nadílka

Kulturní komise

Budova školy
Budova školy slouží dnes mateřské školce a hemží se malými dětmi. Má název MOJE
ŠKOLKA, je soukromým zařízením, které provozuje p. Podstavek z Kateřinic. Školku
navštěvuje celkem 50 dětí z celého okolí. Krásně je upraveno hřiště naproti školky dětmi často
využívané k hrám a aktivnímu odpočinku.
Máme při tom dobrý pocit, že budova, kterou postavili naší předci za účelem vzdělávání
mládeže, dobře slouží této myšlence dodnes. Byť těm nejmenším.

Hasič
Hasiči
Hasičům se povedl husarský kousek, když opět letos zvítězili v BESKIDSKÉ LIZE při
stále větší konkurenci. A že jenom necvičí, ale i hasí to si vyzkoušeli v praxi. 25.dubna o půl
šesté večer se vyvalil z objektu hájovského dvora hustý černý dým, protože začala hořet
stodola, ve které byla uskladněna sláma a kdoví co ještě. Hašení se zúčastnili hasiči
z Kopřivnice, Příbora a Hájova. Objekt stodoly o rozměrech 60x12 metrů a výšce 6 metrů
shořel úplně včetně střechy, zůstaly jen kamenné pilíře. Naštěstí nebyl nikdo zraněn, požár
zřejmě založili neopatrnosti bezdomovci. Dohořívající požářiště naší hasiči pak hlídali
nepřetržitě několik dalších dnů. Po dlouhé době na Hájově hořelo, byť zhořel objekt opuštěný
a celkově zdevastovaný.
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Zemř
Zemřeli obč
občané
Marková Zdeňka

(č. p. 62)

13. 01. ve věku 82 let

Volná Marie

(č. p. 21)

16. 01. ve věku 88 let

Lys Josef

(č. p. 38)

11. 03. ve věku 60 let

Jalůvková Pavla

(č. p. 66)

30. 03. ve věku 79 let

Kociánová Marie

(č. p. 76)

8. 04. ve věku 75 let

Kuchařová Jiřina

(č. p. 79)

5. 05. ve věku 84 let

Berger František

(č. p. 3)

5. 08. ve věku 87 let

Faix Jiří

(č. p. 54)

26. 08. ve věku 17 let

Narozené dě
děti
Jalůvka Jakub

(č. p. 107)

2. 02. 2013

Böhmová Agáta

(č. p. 96 )

13. 08. 2013

Vaněk Šimon

(č. p. 79)

16. 10. 2013
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