2019
Změna kronikáře
V letošním roce došlo ke změně kronikářů. Několik let vedli hájovskou kroniku především pan
Jan Matula čp. 16 a také paní Miroslava Matoušová čp. 58 s dalšími spolupracovníky. Za tuto
obětavou dlouholetou práci jim patří velké poděkování.
Tuto kroniku po dohodě s předsedou Osadního výboru Ing. Ondřejem Sýkorou dále povedou
pan Dalibor Matula čp. 16, Ing. Tomáš Bordovský čp. 70, paní Ludmila Matulová čp. 84 a paní
Ludmila Kavková čp. 77.

Události
Dne 27. března proběhla veřejná schůze v sále místního pohostinství. Autor projektu Ing.
arch. Horský přednesl návrh úpravy prostranství před kulturním domem. Během schůze přicházely
také návrhy občanů na zhotovení chodníku ze středu obce směrem k bývalému zahradnictví. Kromě
toho se řešily připomínky k dění v obci, na které odpovídali představitelé obce a také města v čele
s panem starostou Ing. arch. Janem Malíkem. Zejména se řešily odpady, bezpečnost silničního provozu,
připomínky občanů a budoucí investice v obci.
Ke dni 30. dubna podal rezignaci člen Osadního výboru pan František Pavelka. Předseda
Osadního výboru Ing. Ondřej Sýkora oslovil a navrhl jako náhradu předsedkyni Ligy žen paní Petru
Kuchařovou čp. 131. Ta nabídku přijala. Rezignaci pana Pavelky a návrh na jmenování paní
Kuchařové doručil Ing. Ondřej Sýkora na sekretariát města. Výměna byla městem poté schválena.
V měsíci květnu se prováděla oprava krovu v budově mateřské školky. Celý krov se nejprve
očistil. Došlo pak k výměně bednění v rozsahu do 10 m2. Prohnilé části krovu (cca 10 % až 15 %) byly
rovněž vyměněny. Oslabené části krovu se lokálně zesílily. Následně se vyčistil celý podstřešní prostor
a celý krov byl chemicky ošetřen přípravkem Bochemit. Došlo také ke kompletní výměně střechy nad
saunou. Nová střešní krytina je z PVC fólie.
Dne 6. května proběhla oslava 74. výročí osvobození naší obce Rudou armádou. Průvod
občanů s hudbou vyšel od místního pohostinství směrem k Pomníku padlých. Zde se scházejí lidé
z různých částí obce. Následoval první projev ve funkci nového starosty města Ing. arch. Malíka
k osvobození Příbora a Hájova. Připomněli jsme si oběti I. a II. světové války. Na závěr se zapálila
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vatra, kterou tradičně chystali myslivci. Potěšující je skutečnost, že se zde setkávají všechny generace
z Hájova. Zástupci města jsou vždy překvapení, když tam vidí i mládež.
Ve dnech 24.–25. května proběhly volby do Evropského parlamentu.
Na jaře proběhla oprava poutního kříže na Kopčaně nad Hájovským rybníkem. Následně ze
strany KDU-ČSL dne 8. června došlo k posvěcení tohoto zrenovovaného kříže. Zde uvádíme text:
„Památce na ANTONÍNA SKÁCELA, ředitele kn. arcib. panství pod Hukvaldy, který na tomto místě
13. října 1884 nešťastně zahynul. Pamětliv buď poutníče osudu mého, mně včera, tobě dnes. K uctění
památky drahých rodičů obnoven a posvěcen tento kříž r. 1994 za přičinění farníků z Hájova.“
Technické služby provedly během léta na žádost Osadního výboru výměnu a doplnění laviček
na výletišti pod Obecním domem a u Pomníku padlých.
V červenci ukončila provoz pojízdná prodejna, která zásobovala občany v letošním roce. Lidé,
kteří tuto službu využívali, jsou velice znepokojeni. Bohužel zatím nedošlo k další dohodě na
pokračování této služby.
Dne 10. listopadu 2019 se dožil 100 let hájovský rodák pan Josef Tymel. Narodil se na Hájově
v domě čp. 33. V mládí se přestěhoval s rodiči do rodného domu své matky do Lubiny, kde žije dodnes.
Jeho vnučku si vzal hájovský rodák pan Karel Kuchař z čp. 47, který si se svou manželkou postavil
domek hned vedle pana Tymla. V místní hájovské restauraci oslavil v sobotu 9. listopadu se svou
rodinou a přáteli své 100. narozeniny.
A teď ještě pár informací z dění mimo obec.
Prvního října zemřel Karel Gott. Tato smutná zpráva rychle obletěla celým světem.
Desetitisíce lidí se loučí s našim nejznámějším zpěvákem, který měl obrovsky sledovaný pohřeb i se
státními poctami.
V Praze proběhla velká demonstrace „Milion chvilek pro demokracii“ k odstoupení premiéra
Andreje Babiše. Konala se 17. listopadu na svátek Den boje studentů za svobodu a demokracii (1989).
Další demonstrace přibývají.
Dne 10. prosince došlo k děsivé tragédii ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. Muž tu
střílel do lidí v čekárně traumatologické ambulance. Na místě zůstalo sedm mrtvých. Další lidé byli
zraněni. Po necelých třech hodinách policejní vrtulník vypátral pachatele (42 let) v Děhylově nedaleko
Ostravy, který se na místě zastřelil. Zděšení, strach a bezmoc. Tak to vnímali lidé, kteří byli svědky
tohoto otřesného činu. Více než 200 osob muselo pak vyhledat psychologa.
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Oprava komunikace
V letošním roce došlo k rekonstrukci hlavní komunikace III/4806 přes naši obec. Již delší
dobu byly naprosto oprávněné připomínky od místních občanů na trvale se zhoršující stav. Postupně
docházelo k lokálním propadům komunikace. Závěrem byly některé propady opravdu katastrofální.
Obecní aktiv proto neustále předkládal tyto námitky na město Příbor. Zástupci města zase opakovaně
jednali se správcem komunikace – Správou silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK). Situace již byla
neúnosná, až konečně v roce 2019 schválilo Zastupitelstvo MSK potřebné finance na celkovou
rekonstrukci. Na základě výběrového řízení byla zakázka přidělena společnosti EUROVIA CS, a.s.,
závod Ostrava.
Celé akci předcházela ze strany SSMSK diagnostika celé komunikace. Rozsah bylo od
Hájovského rybníka pod Kopčanou přes celou obec až na Podkopec k mostu u rodinného domu Kubečky
Martina (Rychaltice čp. 151). Na základě nadměrných hodnot se zpracovala projektová dokumentace.
Bylo potřeba všechny problémové úseky s nevyhovujícím pokladem kompletně sanovat. Ještě předtím
došlo v červenci k celkové výměně silničních obrubníků u chodníku od zastávky ve středu obce až ke
konci chodníku u Raškovy spojovací komunikace naproti RD čp. 20 (Jalůvka Václav). Koncem srpna
přijela technika, která již začala frézovat stávající živičný povrch. Následně se začaly odkopávat
místa komunikace, určené ke kompletní výměně podkladních vrstev dle projektové dokumentace. Dále
se lokálně doplnily nové silniční obrubníky a uliční vpusti. Celý úsek se nakonec zhutnil silničními
válci. Finálně se pokládaly dvě vrstvy z asfaltobetonu ABS. Tyto práce se rozšířily ve středu obce i od
zastávky po mateřskou školu. Provedla se úprava krajnic z asfaltového recyklátu. Nová asfaltová
komunikace byla označena vodorovným dopravním značením formou bílých čar po okrajích vozovky.
Závěrem se osadily bílé plastové směrové sloupky. V měsíci září byly veškeré práce ukončeny. Během
rekonstrukce fungovala v obci zdarma náhradní doprava.
Kolem Hájova po celý rok probíhá rekonstrukce komunikací R48 (Rybí-Rychaltice). Tak třeba
obrovský jeřáb zboural most na kraji obce, kterým se projíždí pod hlavní komunikací na Kateřinice.
V obci je zvýšená dopravní situace.

Ekonomika
Ekonomický vývoj byl v našem státě příznivý. Práce na trhu je dostatek.
Okolní průmyslové zóny jsou převážně zaměřeny na automobilový průmysl.
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Staví se hlavně nové haly, málo se však využívají stávající objekty k případné rekonstrukci či
k demolici. Dobře je, že se tím vytvářejí nové pracovní příležitosti. Špatné je, že zejména kvůli
skladovým halám přicházíme bohužel stále více o nejcennější ornou půdu.
Firmy však čím dál víc bojují s nedostatkem lidí, zejména v dělnických profesích. Řeší to
doplněním zahraničních pracovníků, kolikrát s kompletním zajištěním dopravy.
Průměrná hrubá mzda v Severomoravském kraji je dle statistických údajů zhruba 32.000,- Kč.
Pohonné hmoty se většinou pohybovaly těsně nad 30,- Kč/l. Standardní bochník chleba stál
od 22,- Kč. Půllitr čepovaného desetistupňového piva stál kolem 25,- Kč.

Počasí
Letošní rok byl opět velice teplý. Zejména léto bylo nejteplejší od roku 1961 s průměrnou
teplotou 19,5 0C.
V lednu převážně plusové teploty do 5 0C. Srážek bylo málo. V únoru výhradně plusové
teploty do 16 0C. Březen byl totožný. Přicházely silné větry. Dne 10. března to byla vichřice (orkán),
která přišla od západu a na horách měla v nárazech až 200 km/h. Mnoho domácností bylo bez
elektrické energie. Vznikly velké škody na majetku.
Jaro jakoby nebylo. Teploty stoupaly výš a výš. Srážek minimum. Až v srpnu to bylo trochu
lepší. Přesto teploty byly až 33 0C. Dne 30. září přešel přes Hájov vítr o rychlosti více jak 100 km/h.
Říjen byl opět velmi teplý. Teploty sahaly k 26 0C, občas se objevily srážky a zase lokální nárazové
větry. V lesích přibývalo spadlých stromů. Prosinec opět teplý. Příznivý byl třeba pro stavební práce.
Ráno 2. prosince jsme se probudili do poprašku sněhu. Více sněžit ale začalo až 27. prosince. Teploty
přes den vystoupaly nejvýš k 14 0C. Na Silvestra jsme měli 5 0C a bylo trochu zataženo.

Hospodářský rok
Letos bylo opět velmi sucho. Počasí nám přechází z horkých měsíců na mírnou zimu. Místo
jara nám rychle vyskočí znovu do teplých podmínek, což ovlivňuje celou přírodu. Sněhu bylo málo a
voda se nám nedostává do půdy, jak jsme byli v dřívějších letech zvyklí.
Občas někdo v obci měl pár jablek, švestek nebo hrušek. Loňský rok byla hodně velká úroda, a
tak stromy letos odpočívaly. A to samozřejmě mělo vliv na vyšší cenu řady potravin na trhu.
Nedostatek bylo třeba cibule. Brambory byly dosti drobné. Jinak se vydařil například česnek.
Okolní farmy nabídly lidem možnost získat ovoce a zeleninu formou samosběru.
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Houby začaly růst vlivem sucha až koncem prázdnin. Zato jich vylo hodně.
Přes léto se trávníky měnily na vypálenou trávu. Až v průběhu srpna se to trochu změnilo. A
kolikrát když zaprší, tak krátce a prudce.
Kůrovec řádí čím dál více. Pohled na téměř holý Ondřejník nebo prořídlý Javorník je velmi
netradiční. Obyvatelé bydlící pod nimi mají obavy ze záplav při nárazových lijácích. Přece jen stromy
vždy pobraly tuto vodu.
Srnky čím dál tím blíže přichází na naše zahrádky k obytným domům. Dokonce medvěd se
krátce pohyboval u Hájovského dvora. Protože měl na krku čip, tak se přesně věděly jeho stopy.

Kulturní a společenský život
Poslední dubnový den se stavěl ve středu obce máj tradičním způsobem. Hlavní záštitu nad
touto akcí měl pan Petr Sýkora, čp. 65, který s velkou podporou hasičů zajistil celou akci.
Hasiči skvěle reprezentují sbor v širokém okolí. Sbírají velké množství úspěchů v různých
kategoriích na okresních a krajských úrovních. Například v soutěži mladých hasičů pod názvem
Floriánek Cup nebo v soutěži Plamen. Úspěchem byla i krajská účast žen či dorostenců. Práce
s mládeží je celoroční. Dorost trénuje přes zimní období v tělocvičně ZŠ Npor. Loma.. Počet členů
v hasičského sboru je 159 osob, z toho 44 dětí do 18 let!
Nad všechny předchozí úspěchy letos vyčnívala dorostenka Adéla Onderková, která se dostala
v kategorii jednotlivců ve středním dorostu po vítězství v okresním kole v Kopřivnici a krajském kole
v Ostravě až na Mistrovství České republiky do Svitav. Tam v těžké konkurenci obsadila krásné 6.
místo ze 14 závodnic.
Dalším úspěchem bylo zastoupení Lukáše Kavky čp. 77 a Richarda Matuly čp. 16 na
Mistrovství České republiky v požárním sportu dobrovolných a profesionálních hasičů v Ústí nad
Labem. Oba závodili v rámci posílení týmu za sousední Závišice a obsadili nádherné 2. místo ze 14
týmů.
Hasiči již delší dobu hledají vhodnou lokalitu v obci pro tréninkovou dráhu. Momentálně se
trénuje na travnaté ploše u bývalého zahradnictví. Je to však na soukromých pozemcích s velice
nejistou dobou dalšího používání. Proto hasičský výbor podal v létě oficiální žádost na Osadní výbor
k zakoupení vhodného vytipovaného pozemku pro tuto činnost kousek za obcí směrem k Hájovskému
dvoru. Ten ji přijal a následně předal na město Příbor. Probíhaly další jednání v rámci města s majiteli
vytipovaných pozemků.
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Po celý rok probíhaly tradiční akce jako hasičský a dětský ples, Floriánkové posezení, mše za
živé a zemřelé hasiče, posezení při guláši na zahrádkářské chatě, dětský den, letní večer, pouť, noční
hasičská soutěž, vinobraní, Šlapeto – výšlap na Palkovické hůrky, krmášová zábava, branný závod
hasičů, divadelní představení, Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromku atd. Myslivecké
sdružení Příbor-Hájov pořádalo letní odpoledne v městském parku na nádřeží ul. Rudoarmějců
v Příboře, kde nachystalo tradiční zvěřinový guláš spojený se svatojánskými ohni a metáním metel.

Výstavba rodinných domků
V tomto roce přibyly tyto nové domy:
Michal Jurečka
Ing. Pavol Špirko a Zdeňka Špirková
Martin Böhm
Michal Kriške
Vladimír Kuňák a Mgr.Jana Svobodová
Pavel Tesárek
Ing. Ondřej Sýkora
Ondřej Utěšil a Markéta Utěšilová

čp. 154
čp. 157
čp. nebylo dosud přiděleno
čp. nebylo dosud přiděleno
čp. nebylo dosud přiděleno
čp. nebylo dosud přiděleno
čp. nebylo dosud přiděleno
čp. nebylo dosud přiděleno

Zemřelí občané
Alois Kabát
Ladislav Matula

čp. 81
čp. 91

11. ledna 2019
20. března 2019

ve věku 93 let
ve věku 86 let

Narozené děti
Daniel Chromčák
Valérie Ponížilová
Václav Bednář
Štěpán Jurečka
Nela Jalůvková
Viktorie Kryške

čp. 37
čp. 123
čp. 38
čp. 9
čp. 120
čp. 116

20. 2. 2019
2. 3. 2019
23. 4. 2019
13. 5. 2019
26. 10. 2019
29.11.2019

Obyvatelstvo
0–15 let
16–59 let
60+ let
celkem

473

muži
46
128
62
236
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ženy
51
121
65
237

Zaznamenali a zapsali:
Matula Dalibor čp. 16
Ing. Bordovský Tomáš čp. 70
Matulová Ludmila čp. 84
Kavková Ludmila čp. 77
Kronika zkontrolována předsedou Obecního aktivu Ing. Ondřejem Sýkorou
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