2018
Události
V měsíci říjnu proběhly komunální volby a také doplňující volby do Senátu ČR.
V senátních volbách jsme v našem volebním okrsku volili. V komunálních volbách si
obce a města zvolily své představitelé na 4leté funkční období. Při volební účasti 35–
40 %, podle jednotlivých měst a obcí, získalo nejvíce hlasů hnutí ANO. Řešení
palčivých problémů nabídky voličům různá vzniklá uskupení, v nichž kandidovali
noví a převážně mladí lidé a po volbách pak obsadili posty na radnicích. Tradiční
politické strany zaznamenaly v těchto volbách další pokles přízně voličů.

Výsledky voleb:
Volební účast

Město Příbor

Hájov

43,1 %

66,02 %

Sdružení nezávislých kandidátů:
Příbor je náš domov

23,02 %

47,38 %

KDU – ČSL

16,25 %

23,49 %

ČSSD

15,96 %

6,19 %

Společně pro Příbor

14,92 %

3,89 %

KSČM

10,92 %

9,87 %

ODS

10,49 %

6,44 %

Česká pirátská strana

8,42 %

2,47 %

V městě Příboře zastupitelstvo podle výsledku voleb tvoří 23 zastupitelů a
radu města 7 členů. Členem rady se stal i náš občan p. Radek Jurečka, čp. 99 a do
zastupitelstva byl zvolen také p. Pavel Kocourek, čp. 48. Starostou města se stal Ing.
arch. Jan Malík a místostarosta Mgr. Pavel Netušil.
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Členové osadního výboru Hájov:
Předseda

Ing. Ondřej Sýkora

čp. 103

Člen

Pavel Kocourek

čp. 48

Člen

Jaroslav Šrámek

čp. 12

Člen

Ing. Petr Böhm

čp. 140

Člen

Martin Böhm

čp. 101

Člen

Ondřej Opěla

čp. 74

Člen

František Pavelka

čp. 34

Přejeme si, aby nově zvolení představitelé města i obce nezklamali důvěru
voličů a přispěli k dalšímu rozvoji a spokojenosti občanů. Řídící orgány doznaly
značných změn ve prospěch mladé generace, a to je nadějné pro budoucnost.

Ekonomika
Ekonomický vývoj v našem státě byl v tomto roce velmi příznačný, a to se
dotklo každého občana. Stát hospodařil s vyrovnaným rozpočtem, zlepšil vybírání
daní, a tak se našly zdroje i na zvýšení důchodů a výpomoc sociálně slabým občanům.
• Starobní důchod činí v průměru 12 tis. Kč,
• 1 litr benzínu stojí 30-32 Kč,
• 1 litr mléka stojí 10-15 Kč,
• kostka másla stojí 30-35 Kč.
Koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD vedená premiérem Andrejem Babišem
přistoupila od 1. září ke snížení jízdného autobusem a vlakem o 75 %. Znamená to, že
jízdenka stojí 25 % původní ceny. Slevy se týkají mládeže a studentů do 25 let a
důchodců nad 65 let. Cílem je zpřístupnit cestování v těchto veřejných dopravních
prostředcích právě těmto nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva. Sleva se vztahuje
plošně na celou republiku. Rozdíl ve výši jízdného doplácí stát ze svých prostředků.
Mládež i důchodci si zlevněné cestování velmi pochvalují.
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původní cena

snížená cena

Jízdenka autobusem z Hájova do Příbora

16,- Kč

4,- Kč

Jízdenka autobusem z Hájova do Nového

20,- Kč

5,- Kč

252,- Kč

64,- Kč

Jičína
Jízdenka vkladem ze Svinova do Prahy

Počasí
Rok 2018 byl nejteplejší od roku 1961 a průměrná teplota 9,6 °C byla o 1,7 °C
vyšší než dlouhodobý normál. Kromě února a března byly všechny měsíce teplotně nad
normálem, zvláště pak duben a květen. Evropa včetně naší země byla prakticky po
celý rok sužována velkým suchem. V některých lokalitách byl nedostatek pitné vody,
ubylo vody v přehradách a snížil se průtok v řekách a potocích. Naše největší řeka
Labe nebyla splavná celých 9 měsíců. Potoky vyschly téměř všude. V naší vlasti bylo
největší sucho na jižní Moravě, v Polabské nížině a na Vysočině. To mělo nepříznivý
dopad na zemědělskou produkci, snížený výnos byl u obilovin, travních porostů,
zeleniny a brambor. V naší oblasti přece jen občas přišla přeháňka, proto dopady sucha
nebyly tak zlé. Mimořádně teplý měsíc duben způsobil, že všechny ovocné stromy
odkvetly najednou za ideálního počasí, a to za jeden týden. K údivu všech pěstitelů i
odborníků byly květy opyleny tak, že jsme zažili nejlepší úrodu ovoce, jaká kdy byla.
Pamětníci větší nepamatují.
V lednu byly teploty 3-6 °C v noci, přes den 6-11 °C. Slabě pod 0 byly jen 4
noci. Srážek bylo málo, jen občas trochu sněhu či deště.
Únor byl už podstatně chladnější, nočních mrazíků přibylo a od poloviny
měsíce mrzlo každou noc. Od 24. 2. už byly i celodenní mrazy kolem -5 °C. Srážek,
hlavně sněhu bylo více, na horách se lyžovalo.
Do 5. března noční teploty do -14 °C a v polovině měsíce bylo též 10 nocí
mrazivých. Koncem měsíce denní teploty okolo 15 °C a v průběhu měsíce též občasné
sněžení.
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V dubnu začalo spíš léto než jaro, teploty 20-30 °C a jen malé dešťové
přeháňky. Ideální počasí pro kvetení stromů.
Květen velmi teplý 20-30 °C, převážně jasno až polojasno, přibylo však bouřek
a přeháněk ke všeobecné radosti. Květen byl nejteplejší od r. 1775.
Červen velmi teplý 25-30 °C. Přibývá menších přeháněk a bouřek a v naší
oblasti v 17. dnech v průběhu června alespoň trochu zapršelo.
Červenec teplý 30 °C, občasné bouřky nebo přeháňky. Pro děti začaly pravé
krásné prázdniny.
V srpnu ráz počasí pokračuje, denní teploty se zvyšují nad 33 °C,13. srpna
dokonce 37 °C. Přibývá tropických dnů s nočními teplotami nad 20 °C. Také přišla
občas bouřka nebo přeháňka.
V září pokračuje krásné podzimní počasí, jasno po většinu dnů, při přeháňkách
a bouřkách zataženo. Teploty příjemné od 20-27 °C a občas déšť. Na horách zapršelo
více a začaly růst i houby.
Do 17. října krásně s teplotami do příjemných 25 °C, do konce měsíce podstatně
chladněji 12–18 °C a déšť. To přišel pravý podzim a všem se nám ulevilo. Začaly růst i
václavky a to bohatě.
Do 15. listopadu teploty 12-20 °C místy déšť. Pak se ochladilo na 9-0 °C a
přišly i noční mrazíky. Takové počasí trvalo až do konce měsíce a první sníh napadl
20. listopadu.
V prosinci od 5-8 °C, 16 dnů bylo deštivých a na Boží hod 25.12. napadl
poprašek sněhu, takže bylo všechno sváteční a bílé. Do konce roku jsme se už sněhu
nedočkali, přišel až v lednu. Na horách sněhu přibývalo a začala lyžařská sezóna.

100 let od vzniku Československé republiky
28. říjen se udává jako datum vzniku naší republiky. Po skončení I. Světové
války proběhla ve Versail u Paříže konference vítězných mocností, kde se mimo jiné
řešilo územní rozdělení rakouskouherského mocnářství jako poraženého státu. U
kolébky vzniku ČSR stáli a největší zásluhu měli T.G.Masaryk, E.Beneš a R.Štefánik.
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Vznikl tak stát s vymezenými hranicemi a tvořily jej územní Čech, Moravy, Slezska,
Slovenska a Podkarpatské Rusi. Byť počátky byly moc těžké, pozvolna se zvyšovala
prosperita a životní úroveň v nově vzniklém státě. Používal se název 1. republika, a
ta trvala až do roku 1939, kdy Německo po zabrání Sudet v březnu r. 1939 vojensky
obsadilo naši republiku. Okupace způsobila zánik republiky, Slovensko ústy Tissa
vyhlásilo Slovenský stát a Podkarpatskou Rus obsadili Maďaři a Rumuni. Česko a
Slovensko se od sebe oddělily v r. 1992 a vznikla tím samostatná Česká a Slovenská
republika. Toto státní uspořádání platí dodnes.
Významné výročí 100 let vzniku samostatného Československa se připomínalo
v průběhu celého roku. Sdělovací prostředky a televize připravily celou řadu pořadů
s touto tématikou. V naší obci jsou na pomníku padlých uvedena jména spoluobčanů,
kteří položili život za I. a II. světové války. Proto na vzpomínkovém večeru u
příležitosti osvobození naší obce Rudou armádou 5. května 1945, jsme si též
připomněli oběti I. světové války. Potěšila hojná účast spoluobčanů na tomto
vzpomínkovém večeru a též zájem mladší generace o naše dějiny a táborový oheň, jako
symbol něčeho nového, mladého a čistého nemohl chybět.

Hospodářský rok
Každý rok je něčím charakteristický. Tento se vyznačoval nebývalými
teplotami a dosahovaných teplotních rekordů a patřil k nejteplejším v dějinách. Že
nepoteče během léta v potocích voda, na to jsme si už zvykli. Ale sucho takového
rozsahu přece jen bylo výjimečné. Některé oblasti naší země byly postiženy tak, že
sucho způsobilo nevratné škody na zemědělské produkci. V naší oblasti přece jen přišla
občasná přeháňka nebo bouřka, a to bylo na výnosech znát. Velmi dobrá byla u nás
úroda obilovin, především ozimů s výnosem nad 60 q/ha, kukuřice na zrno 130 q/ha,
na siláž 500 q/ha a trvalé travní porosty daly 4-5 sečí. V republice tomu tak však
nebylo a cena balíku sena stoupla až na 1.500, - až 2.000, - Kč. Sucho ale prospělo
bramborám a u nás byl dosažen výnos okolo 500 q/ha. Jinak tam bylo v produkčních
bramborářských oblastech kde se urodilo o 30 % brambor méně. Neúroda postihla
prakticky větší část Evropy.
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Teplé a suché počasí naopak vyhovovalo u nás ovocným stromům, které všechny
odkvetly v měsíci dubnu za ideální teploty bez mrazíků. Taktéž si pochvalovala i jižní
Morava, kde úroda meruněk, broskví a vína byla nejen velká, ale mimořádně kvalitní.
U nás se urodilo třešní, jablek, hrušek, švestek, ořechů a všeho drobného ovoce
obrovské množství. Byla to vlastně náhrada za rok 2017, kdy všechny květy pomrzly
a nebylo ničeho. Tentokrát se pod tíhou ovoce lámaly větve. Je pravda, že kvalita
ovoce nebyla nejlepší, protože horko v době zrání a nedostatek vody v půdě se
na kvalitě negativně projevil. Švestky na kvas jsme sbírali již napolo usušené. Zažili
jsme snad nejlepší úrody třešní co pamatujeme. Protože během dozrávání nebylo
deštivo, ale sucho, proto třešně nebyly prohnilé, plesnivé a ani červivé. Takové počasí
třešním v době dozrávání přálo, proto množství, ale i kvalita byla vynikající.
Samozřejmě, že část úrody skončila k výrobě destilátu.
Celý podzim jsme moštovali a zakládali kvasy, hospodyňky zavařovaly, vařily
marmelády, smažily povidla a doplňovaly zásoby těmito dobrotami. Hodně si
pochvalovali i vinaři nejen množství sklizených hroznů, ale i cukernatost. Na kvalitě
vína to bude jistě znát. Zajímavé bylo, že na peckovinách nebyl výskyt ani puklice,
pilatky, šárky a puakrnosti. Prostě chorobám a škůdcům suché počasí nepřálo.
Na podzim přece jen nějaké srážky přišly a čekáme teď na zimu, kolik bude
sněhu, ať se alespoň částečně vyrovná vláhový deficit v půdě a naplní se přehrady, řeky
a potoky vodou.
Značným nedostatkem vláhy trpěly lesy v Beskydech a Jeseníkách. Sucho
způsobily nebývalé rozšíření kůrovce, který napadá smrkové porosty. Následkem je
vykácení napadených smrkových porostů v těchto moravských horách v obrovském
rozsahu. Zůstaly jen vytěžené holiny a na kopcích spousta méně kvalitního dřeva.
Odborníci navrhují vysázet jedle a listnáče., a to buky, břízy, duby, jilmy a další
vhodné stromy, které se lépe vypořádají se suchem než smrk a jsou odolné vůči kůrovci.
Současný pohled na naše lesy je neutěšený a pro nás nezvyklý a skličující.
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Kulturní a společenský život
Kromě obecního a mysliveckého plesu uspořádali hasiči tento rok pochování
basy. V sobotu 27. ledna zašli maskovaní účastníci průvodu včetně medvěda
k předsedovi osadního výboru p. Radku Jurečkovi čp. 99 požádat o povolení na konci
masopustu pochovat basu. Obdrželi od předsedy pomyslný klíč od obce a svolení. V
průvodu jel také koňský povoz p. Bajera ze Závišic a do kroku vyhrával na harmoniku
p. František Žižka z Tiché. Průvod obešel celou vesnici a hasiči pozvali pozvánkou na
pochování basy všechny občany. V průvodu bylo nejméně 60 masek dětí i dospělých.
Aby se v průvodu lépe chodilo, připravili sousedé občerstvení a něco k zakousnutí. Je
to starý zvyk, protože obejít celou obec je velký sportovní výkon. A že dobře pozvali,
museli pochování basy v sále kulturního domu pro velký zájem opakovat i další
sobotu. Program byl moc pěkný a všem se líbil. Je to výsledek usilovné přípravy
spousty lidí, kteří se podílejí na přípravě a pak na vlastním programu. Je to příležitost,
jak kulturní formou poukázat na nešvary i veselé příhody, které se vesnici udály. I to
je odměna pro pořadatelé za tu úmornou práci a čas, který přípravě věnují. Do
masopustního reje se zapojuje i mládež, a to je příslib, že se tato tradice uchová i do
dalších let. Ke konci masopustu patří nejen koblihy a něco mastného do žaludku, ale i
dobrá štamprlička, a to se maskám též dostalo.
Pochování basy bývá co 4 roky, a i letos to byla hlavní společenská a kulturní
událost naší vesnice. Vždyť se na přípravě a provedení zapojilo nejméně 40 hasičů a
rodinných příslušníků.
Hasiči jsou co do počtu největším spolkem v obci. Členskou základnu tvoří 162
členů a dětí organizovaných v jednotlivých věkových kategoriích. Kromě jiných aktivit
si připomeňme noční hasičskou soutěž o Hájovský pohár, jejíž 9. ročník proběhl na
výletišti v rámci Beskydské ligy. Soutěž o Hájovský pohár je velmi specifická svou
tratí, jelikož součástí je i protisměrná zatáčka, která klade zvláštní nároky na
proudaře, kteří běží k terčům. V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 61 týmů
v kategoriích muži, ženy, muži nad 35 let a dorost. Celkem to bylo asi 300 soutěžících.
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Soutěž zahájil starosta SDH Hájov p. Vojtěch Jalůvka čp. 107 a předseda
osadního výboru p. Radek Jurečka čp. 99 ve 20.15 hod. Ve své kategorii zvítězily naše
ženy a v kategorii dorostu byl na 1. místě dorost A a na 2. místě dorost B z Hájova.
Mužům se tentokrát nedařilo.

Vítězné družstvo žen soutěžilo v této sestavě:
• Martina Rečková
• Nela Hipíková
• Monika Kabátová
• Adéla Onderková
• Iveta Kocourková
• Magdaléna Kolibová
• Adéla Matulová

Vítězné družstvo dorostu tvořili tito dorostenci:
• Martina Rečková
• Nela Hipíková
• Filip Kuchař
• Adam Kocourek
• Adéla Onderková
• Aneta Juřenová
• Marie Kelnarová
Další hasičkou akcí bylo uspořádání branného závodu dorostu a mladých
hasičů. Okresní kolo se konalo 6. října 2018 za účasti 220 soutěžících.
Soutěžilo se v orientačním běhu a branných disciplínách jako ve střelbě ze
vzduchovky, pochod podle azimutu, šplhalo se, ošetřovalo zraněné v rámci
zdravovědy, skákalo se přes příkop, poznávali hasičské přístroje a prováděli další
hasičské odbornosti. Vše posuzovali nestranní rozhodčí. Trať vedla od kulturního
domu přes Černice a Sklenovský kopec na cvičební dráhu, kde proběhly poslední
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disciplíny. O závodníky bylo dobře postaráno, hasiči uvařili plný kotel zelňačky, která
přišla velmi vhod.
Byla to akce velmi náročná na organizaci, výběr tratě a přípravou našich
soutěžících. Přálo i počasí a pořadatelé zvládli tuto akci na výbornou a přispěli tím ku
zviditelnění Hájova.

A jak nás reprezentovali naši hasiči?
Kategorie

mladší žáci

1. Hájov

starší žáci

1. Hájov

dorostenci jednotlivci mladší

2. místo

Adéla Onderková čp.79

dorostenci jednotlivci starší

2. místo

Aneta Juřenová čp.125

dorostenci jednotlivci střední

2. místo

Adam Kocourek čp.48

3. místo

Tomáš Pustějovský čp.6

1. místo

Richard Matula čp.16

3. místo

Filip Kuchař čp.131

dorostenci jednotlivci starší

Je potřeba uvést ještě jeden mimořádný úspěch v hasičském sportu. V kategorii
staršího dorostu vyhrál ve své kategorii Richard Matula čp. 16 okresní kolo a
postoupil do krajského kola, které se konalo v Českém Těšíně. Vyhrál i krajské kolo, a
proto reprezentoval náš kraj na celostátní soutěži v Plzni. Ze 14 soutěžících zástupců
ze všech krajů obsadil pěkné 5. místo v rámci republiky, čímž dobře reprezentoval i náš
sbor dobrovolných hasičů.
Všechny složky v obci uspořádaly pro občany nějaké společenské akce. Rok
začal jako obvykle plesovou sezónou, a to Obecním bálem, Pochováním basy a
Mysliveckým plesem. Nechyběl ani maškarní ples pro děti.
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Další akce:
• Turnaj ve stolním tenise,
• stavění máje,
• během léta jsme ochutnali Floriánský guláš-vařili jej hasiči,
• zahrádkářský guláš na chatě s harmonikou,
• na pouti vařili lidovci při dechovce na výletišti také výborný guláš,
• myslivci vařili zvěřinový guláš v parku u řeky Lubiny v Příboře pro veřejnost,
což je každoroční tradice. Na tom je vidět, kolik máme výborných kuchařů,
protože všechny guláše mají své kuchaře a jsou všechny vynikající. Však Eva
Kabátová čp. 66 se opět zúčastnila Gulášfestu ve Valašském Meziříčí a obsadila
krásné 2. místo.
• na podzim při krmáši připravili zahrádkáři ve vinárně pěknou výstavku ovoce
a výpěstků ze zahrádek. Výstava je mezi spoluobčany oblíbená, a i tentokrát se
přišlo podívat hodně lidí. Úroda byla letos skvělá, a tak se bylo na co dívat.
• v pondělí na krmáš se konala krmášová zábava, která i tentokrát zcela naplnila
sál. V okolních vesnicích krmášové veselí už dosti upadá, jsme rádi, že u nás se
tradice drží. Také vždy přijedou střelnice, kolotoče a jiné atrakce pro děti.
• na podzim připravily naše ženy z Ligy žen „Šlapeto“ i tentokrát na Kubánkov
na Palkovských hůrkách. Za účasti asi 60 milovníků přírody měli krásnou
procházku po okolí. Počasí přálo, a tak si i děti a mládež pochvalovaly krásně
strávený den.
• hasiči uspořádali Mikulášskou nadílku už 1. prosince. Mikuláš a čerti přijeli
v kočáře taženém černými koňmi jako obvykle. Čerti, ti se vyřádili na
neposlušných dětech, pak jim ale rozdali dárky i perníčky upečené našimi ženami.
Děti z mateřské školky vystoupily s kulturním programem a všichni se společně
bavili při dobrém čaji, svařáku a bylo i něco k zakousnutí. Mikuláš se starostou
rozsvítili vánoční strom. Účast byla i tentokrát vysoká a přišlo i několik
přespolních, aby všichni viděli tento krásný zvyk a pro děti obrovský zážitek.
Nakonec odjel kočár s Mikulášem, andělem i neposednými čerty.
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• Valašská rallye se konala již po několikáté. Při organizaci pomáhali hasiči a
další dobrovolníci. Trať vedla jako obvykle od Kopčany k hospodě a kolem
mateřské školky přes Černice na Hukvaldy a dále na Mniší. Burácení motorů
navodilo závodnickou atmosféru a přitáhlo spoustu diváků, kteří
motoristickému sportu fandí. Přijelo i několik aut příznivců z Polska.
Obdivovali jsme zručnost řidičů a navigátorů, jak mistrovsky ovládají
závodní stroje a s jakou zarputilostí závodí. Nic naplat, Hájov se zase stal
motoristickou obcí s vůní benzínu a závodnickou atmosférou. Závodu se také
jako jezdec zúčastnil náš spoluobčan Ing. Martin Vlček, čp. 133.

Důchodci oslavili 20 let od vzniku klubu.
V neděli 26. srpna 2018 se konala v sále kulturního domu slavnostní schůze u
příležitosti 20. let trvání klubu.
Vzpomněli na těžké začátky, kdy klub založilo 55 členů a jak se začali scházet
v prostorách školy a svépomocně si prováděli stavební úpravy místností. Později, když
byla ve škole zřízená školka, začali důchodci využívat ke své činnosti společenskou
místnost v obecním domě. Vzpomněli též na zemřelé členy a věnovali jim tichou
vzpomínku.
Při dobrém jídle, pití a harmonice jsme společně poseděli do večerních hodin
v dobré náladě, zpěvu a tanci. Výstavba rodinných domků.

V tomto roce přibyly tyto nové domy:
Štefek David a Zuzana

čp. 152

Winkler a Veronika

čp. 153

Kubalec Antonín Ing. a Anna

čp. 155

Firla Martin a Monika

čp. 156

137

Zemřelí občané
Božena Kabátová

čp. 81

26.5. 2018

ve věku 85 let

Anežka Kelnarová

čp. 40

2.7. 2018

ve věku 83 let

Ludmila Matulová

čp. 27

31.10. 2018

ve věku 75 let

Narozené děti
Sýkora Teodor

čp. 60

31.3. 2018

Kalincová Vendula

čp. 72

21.4. 2018

Prašivka Eda

čp. 150

8.5. 2018

Kaňáková Zuzana

čp. 9

13.5. 2018

Kmeťková Andrea

čp. 76

9.7. 2018

Petráš Antonín

čp. 23

7.10. 2018

Štefková Sára

čp. 152

6.12. 2018

Opěla Jonáš

čp. 74

30.12. 2018

Obyvatelstvo
muži

ženy

0-15 let

84

41

43

16-59 let

246

125

121

60+ let

120

60

60

celkem

450

226

224

Zaznamenali a zapsali:
Matula Jan a Matušová Miroslava
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