2020
Rok 2020 zůstane v naší paměti spojen – kromě jiných událostí souvisejících s naším
osobním životem – s celosvětovým výskytem onemocnění koronaviru. Proto se v úvodu zápisu
do obecní kroniky o roce 2020 zmíníme o tomto onemocnění, které přímo či nepřímo zasáhlo všechny
z nás.
Ze sdělovacích prostředků se hned v lednu dozvídáme o nějakém koronaviru v Číně.
Co je to koronavirus? Označení koronavirus se používá pro virus patřící do podčeledí
Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů.
Již koncem roku 2019 městská zdravotnická komise v čínském Wu-chanu oznámila, že se ve
městě vyskytlo množství pacientů s příznaky zápalu plic neznámého původu. V únoru se virus
přenesl také do Evropy.
První vlna koronaviru:
Koronavirus měnil svět. Šířil se velice rychle do dalších zemí, kde býval různě velký výskyt.
Onemocnění COVID-19 bylo způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením
SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami,
respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolesti svalů a únavou. Zejména u starších a chronicky
nemocných osob nemoc má i vážnější průběh, který vede k postižení plic a v nejtěžších případech až
k smrti, ať už byl hlavní, nebo vedlejší příčinou.
Vláda od 10. března zakázala všechny sportovní, kulturní, náboženské a umělecké akce.
Zároveň uzavřela základní, střední a vysoké školy, dále pak restaurace, hospody atd.
Bylo nutné ochránit životy a zdraví obyvatel. Ekonomika byla až na druhém místě.
Každopádně bylo dobře, že se rychle začala zavádět tato opatření, byť byla pro některé dosti
tvrdá. Téměř ze dne na den někteří lidé přišli o práci. Vláda jim přislíbila částečnou finanční
kompenzaci. Každá země to řešila po svém. Nikdo neměl s takovým virem zkušenost!
Lidé, kteří měli tu možnost, začali pracovat z domova. Někteří rodiče zůstali doma, kde
hlídali své děti a pomáhali jim se školou. Ta probíhala on-line výukou neboli distančně.
Šíření koronaviru je trestný čin, rozhodla vláda a uzavřela poté hranice. Byl vyhlášen
nouzový stav.
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Zejména pracovníci ve zdravotnictví, ale i hasiči, policie, pracovníci sociálních služeb a další
lidé pracující v první linii byli časem přetíženi. Někteří z nich byli bohužel kvůli nezodpovědným
jedincům nakaženi a museli jít do karantény. Nápor byl také na prodavačky, švadleny, pečovatelky,
uklízečky, lidi zabezpečující základní potraviny a služby. Všem patřilo velké poděkování za vše, co
pro to dělali. Ostatní lidé si to většinou naštěstí rychle uvědomili a plně je podporovali. Všude, kde
měli lidé blízký kontakt, byla situace velmi složitá, virus se tam rád šířil.
Řešilo se zajištění chybějících roušek a respirátorů. Lidé si začali roušky šít svépomocí
a nabízeli je i ostatním potřebným. Pomoc přicházela na předání či rozvezení dezinfekčních
prostředků, které jsme začali všude používat. Někteří občané pomáhali potřebným s donáškou
nákupů, léků nebo třeba jídla.
V ulicích bylo téměř prázdno. Lidé si nemohli dovolit dělat věci, které pokládali
za samozřejmost. Více času trávili doma mezi svými nejbližšími. Kladli si otázky, proč vůbec k tomu
došlo. V pražské nemocnici Na Bulovce zemřel jako první dne 22. března 95letý muž. Měl problémy
se srdcem. Prováděly se také hromadné testy na připravených místech.
V průběhu května se omezení začínají uvolňovat. Byl ukončen nouzový stav.
Vše končí po dvou měsících 18. května. I přes problémy se vše celkem dobře zvládlo. Během
této vlny zemřelo v ČR 424 lidí pozitivních na koronavirus. V červnu však bohužel vystupují lokální
ohniska (Karviná, Frýdek-Místek atd.).
V polovině července opět krajská hygienická stanice v Ostravě zavedla mimořádná opatření
pro celý náš kraj. Postupně se zavádějí opět roušky a další omezení dle výskytu nákazy. Děti naštěstí
1. září nastoupily do škol.
Druhá vlna koronaviru:
Od 10. září vláda nařídila povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech. Téměř
všichni jsme si rychle osvojili dvoumetrový odstup, dezinfekci rukou, žádné podávání rukou ani
objímání a podobně.
Hlavně živnostníci a některé firmy vstoupili do týdnů, v nichž některým bez přehánění šlo
o existenci. Stalo se nutností nabízet a prodávat své produkty on-line formou.
Od 5. října byl vyhlášen nouzový stav. Následně se opět přešlo na plnou distanční výuku.
Znovu se zastavuje část hospodářství, přibývá nakažených učitelů, zdravotníků, horníků, policistů
atd.
V Česku nezadržitelně narůstá počet infikovaných osob. Zároveň stoupl počet úmrtí, a to
nejen u starších lidí.
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Převažovali lidé, kteří brali opatření a danou situaci vážně. Ale byli i takoví, kteří to dost
zlehčovali a nedodržovali i ta základní nařízení nebo i kvůli tomu stávkovali.
Následně byl zřízen pětistupňový protiepidemický systém (PES), který určoval přehled
opatření v jednotlivých stupních pohotovosti.
Po neuváženém uvolnění zkraje prosince, kdy denně přibývalo kolem 5.000 nově
nakažených, se opět před Vánocemi zpřísňují podmínky. Děti opět zůstávají doma, vysoké školy
v běžném režimu ještě ani nezačaly fungovat, dětské kroužky se nestačily obnovit v uzavřených
prostorách. Došlo opět k uzavření všech služeb, jako jsou pohostinství, hotely, kadeřnictví,
manikúry, masáže, wellness, tělocvičny, papírnictví, obuv, textil atd. Pouze galanterie, obchody
se součástkami na opravy plynu, vody a elektřiny, drogerie a potraviny měly otevřeno s omezeným
nakupováním na 15 m2 prodejny jeden člověk. Opatření se pořád měnila, byla chaotická. Vánoce byly
omezené a covid-19 měnil naše zvyklosti.
Těsně před Vánocemi byla v Evropské unii, a tedy i v Česku schválena vakcína proti
koronaviru. Očkovat se začalo od 27. prosince.
S nákazou Covid pozitivní zemřelo do konce roku 11.814 osob. Více než polovina byli lidé
starší 80 let. Lidí mladších 60 let zemřelo zhruba 5 %. Ve statistice samozřejmě chybí lidé, kteří se
z pozitivity Covidu vyléčili, ale na jeho následky zemřeli jen s negativním testem. Pokud vezmeme
v úvahu, že Hájov má zhruba 470 obyvatel, v loňském roce vymřelo 25 vesnic velikosti Hájova.

Události v naší obci
Od začátku roku se mění harmonogram svozů směsného komunálního a biologicky
rozložitelného odpadu. Komunální odpad se nově vyváží jednou za 3 týdny, svoz biologicky
rozložitelného odpadu zůstává stejný – jednou za 2 týdny.
Občan Hájova p. Martin Vlček se na české rallye scéně pohybuje již od roku 2001. V únoru
se však zúčastnil jako šéf a majitel týmu Mistrovství světa ve Švédsku. Tam připravoval auto pro
finský talent, který dokázal porazit všechny renomované tovární týmy z celého světa. Byl to
mimořádný úspěch, protože se tak stalo poprvé v historii MS, kdy privátní tým a soukromý pilot
porazili tovární profíky. Další superlativum spočívá v tom, že tuhle kategorii vyhrál se závodním
autem značky Hyundai.
V roce 2018 rozhodla ČEZ Distribuce a.s. provést úpravy a posílení rozvodné sítě VN a
NN ve dvou částech Hájova. Vznikly tak dvě samostatné stavby. První stavba zahrnuje vybudování
nové trafostanice 22/0,4 kV, která byla vybudována u státní silnice vedoucí na Hukvaldy. Nová
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přípojka VN 22kV pro tuto trafostanici byla částečně provedena jako zemní kabelová, částečně pak
jako nadzemní rozvody NN. Stávající nadzemní vedení NN od křižovatky u restaurace až po
poslední objekty směrem k Hukvaldům až po Hájovský dvůr byla zcela vyměněna a rekonstruována.
Druhá stavba pak zahrnula rekonstrukci stávajícího nadzemního vedení NN od křižovatky
u restaurace až po Hájovský dvůr.
Veškeré nové rozvody NN byly provedeny izolovanými vodiči AES, které byly uchyceny
na nových betonových sloupech.
V červnu došlo k úpravám povrchů některých místních komunikací. Začalo se od čp. 120
(RD Jalůvka Václav) po silnici III/4863 a na místní komunikaci od čp. 91 (Matula Ladislav)
a čp. 138 (Bagar Petr) po silnici III/4863. Finálním povrchem byl nový živičný povrch. Dále pak
od čp. 35 (Bolom David) k čp. 42 (Hajda Jiří). Zde se provedla oprava s povrchem z asfaltového
reccyklátu.
U mysliveckého sdružení Příbor-Hájov došlo ke změně výboru.
P. Dariusz Jedrzejski se koncem června loučil po 16 letech s farníky farnosti Rychaltice,
Huklvaldy, a Hájova. Odešel do Bílovce. Farnost předal dne 7. července. P. Zdenko Vavro se ujal
úřadu. Změnily se pravidelné mše z neděle dopoledne na sobotu večer.
V měsíci srpnu došlo k rekonstrukci propustku u RD Zátopek čp. 56.
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se konaly volby do zastupitelstev krajů. Volební účast v naší
obci byla 54,35 % (ze 368 oprávněných voličů, 200 občanů odvolilo).
Výsledky voleb v naší obci:
1. KDU-ČSL

28,78 % hlasů

2. ANO

22,22 % hlasů

3. Koalice ODS a TOP 09

11,61 % hlasů

4. Česká pirátská strana

8,58 % hlasů

5. Koalice STAN, Zelení, NEZ

7,07 % hlasů

6. Komunistická strana Čech a Moravy

6,56 % hlasů

7. Česká strana sociálně demokratická

3,53 % hlasů

7. Svoboda a přímá demokracie (SPD)

3,53 % hlasů

9. Trikolóra hnutí občanů

3,03 % hlasů

10. Starostové pro kraj

2,52 % hlasů

V listopadu byla opravena část místní komunikace mezi RD rodiny Hajdy - čp. 42 a RD
rodiny Kolářů - čp. 147.
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V prosinci se otevřelo 11,5 km nové dálnice D48 v úseku mezi Rybím a Rychalticemi.

Ekonomika
S nástupem koronaviru počátkem března u nás došlo k utlumení ekonomiky. Světová
ekonomika mířila do hospodářské recese. Zažíváme ekonomický náraz.
V polovině března oznámily dvě ze tří tuzemských automobilek, Škoda Auto a TPCA,
že zastavují výrobu. Následně také nošovická továrna Hyundai.
Jsou to motory české ekonomiky. Česko je na autoprůmyslu ve srovnání s jinými evropskými
zeměmi zvláště závislé. Automobilky a dodavatelské firmy sdružené v oborové asociaci AutoSAP
tvoří 23 % domácího průmyslu, s 21 % se podílejí na exportu a s 9 % na národním HDP. Dávají
práci zhruba 133 tisícům lidí.
Kopřivnická automobilka TATRA a. s. však jako jedna z mála nepřerušila svou výrobu.
Hrubý domácí produkt (HDP) Česka v prvním čtvrtletí letošního roku klesl ve srovnání
s předchozím čtvrtletím o 3,3 %.
Došlo třeba přechodně k poklesu pohonných hmot o několik korun. Nejnižší byla cena
v květnu – až kolem 23,- Kč na litr.
Turistický ruch se obnovil od června jen z části. Nakonec bylo možné jet na dovolenou přes
letní měsíce i do zahraničí. Byť regulovaně a s různým omezením.
S nástupem druhé vlny epidemie na podzim se opět utlumuje ekonomika.

Počasí
Poprvé sněží 18. ledna. Mírná zima většinou v rozmezí -5 0C až + 10 0C.
Celou zimu se na místním rybníku nebruslilo. Těžko tomu uvěřit. To tu ještě nebylo.
Dne 10. února se přes celou zemi přehnal orkán Sabine. Na Sněžce dosahoval 180 km/h.
Největší náraz větru dosáhl v neděli večer 23. února na Sněžce rychlosti 223 kilometrů
za hodinu. Šlo o rekordní nárazovou rychlost.
Poslední mrazy byly 23. března (noční až -16 0C). Duben je celkově teplejší. Avšak
na Pankráce 12. května se výrazně ochladilo a na horách sněžilo.
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Koncem května začalo pršet. Prší téměř denně až do konce června. Potok v Klenosu přetéká.
Řeky v našem okolí jako Ondřejnice nebo Lubina se dosti naplňují. Voda zatopuje sklepy.
Doplnily se zčásti chybějící vody ve Větřkovské přehradě. Koncem roku je už přehrada plná.
Horké letní dny začaly až na výjimky teprve v srpnu. Teploty stoupaly ke 400C. Deště poté
ubylo.
Září je velice teplé s teplotami 26 0C. Zato říjen je velmi srážkový. Teploty se pohybovaly
v rozmezí od 10 0C do 15 0C.
Na první adventní neděli (29. listopadu) nám celou krajinu pokryla sněhová nadílka. Za pár
dnů zmizela.
Prosinec byl bez sněhu s teplotami vesměs kolem O0C. Jinak to byl desátý nejvíce srážkový
rok hlavně díky červnu.

Hospodářský rok
Zima byla opět mírná. Zase nám chyběl sníh, který by pronikl do půdy.
Již na jaře opět panovalo velké sucho. Srážky byly jen občasné. Pohled na řeku Lubinu nebo
Ondřejnici byl smutný. Jen trochu vody bylo sotva na dně.
Začaly krásně kvést ovocné stromy na zahradách a po okolí. Avšak zmrzlí nám spálili
například vršky brambor, meruněk nebo jabloní.
Následná voda dodala potřebnou vláhu švestkám. Medard se tedy projevil ve své pravé
podobě. Pršelo téměř denně. Hospodáři měli problém usušit první seno.
Koncem července začínají první žně na polích. Počasí jim přeje. Srážek ubylo. Začínají
se znovu objevovat praskliny v půdě. Divoká prasata trápí zemědělce ničením kukuřice uvnitř polí.
Jak je to vlastně se suchem? Letos na jaře byla hladina podzemní vody na nejhorší úrovni
v průběhu posledních sto let. Až poté, hlavně v červnu, se srážkové úhrny zvýšily. Deště doplnily
mělké horizonty podzemních vod a půdní vláhu. Zásoby podzemních vod, které se pět let
vyprazdňovaly, však tři deštivé měsíce nenahradí. Pomohla by také sněhová pokrývka a jarní tání.
Současný trend není jen o rozložení srážek v čase a prostoru, ale i o cirkulaci atmosféry
a světového oceánu. Mění se samozřejmě vlastnosti půdy. Třeba tím, že hůře přijímá a zadržuje vodu.
Bude potřeba rozhodně více zadržovat vodu různými způsoby a třeba více sázet smíšené lesy.
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Kulturní a společenský život
V prvním týdnu měsíce ledna se uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka.
18. ledna se konal Obecní ples.
8. února se uskutečnil Hasičský maškarní ples.
16. února proběhl Dětský maškarní ples.
29. února byl zrušen Myslivecký ples z důvodu malého zájmu.
21. března byl zrušen sběr železného šrotu, dále 5. dubna bylo zrušeno rallye, 30. dubna
stavění máje a 2. května Floriánkové posezení.
2. května proběhl sběr železa.
3. května proběhla první mše pro 12 osob. Počty se měnily dle situace.
5. května položili zástupci Osadního výboru bez účasti veřejnosti věnec u Pomníku padlých.
11. července se uskutečnilo posezení na zahrádkářské chatě u guláše s harmonikou.
25. července měli hasiči posezení při guláši.
9. srpna KOWAX ValMez Rallye (náhradní termín z dubna kvůli koronaviru) – jel přes
Hájov. (Martin Vlček startoval v týmu HYUNDAI KOWAX se spolujezdkyní Karolínou
Jugasovou).
15. srpna proběhla tradiční pouť s cimbálovou hudbou „Radhošť“.
22. srpna se uskutečnilo odpoledne pro děti – netradičně u Myslivecké chaty.
5. září proběhla noční hasičská soutěž „O Hájovský pohár“.
19. září vinobraní zrušeno.
12. října krmáš zrušen.
4. října Šlapeto proběhlo.
28. listopadu zrušena mikulášská nadílka (6. 12. proběhla čertovská nadílka po domech
pod hlavičkou hasičů).
Rozsvícen opravdu krásný vánoční stromek naproti kaple bez účasti veřejnosti. Taktéž
po vesnici svítí vánoční ozdoby.
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Výstavba rodinných domků
V tomto roce přibyly tyto nové domy:
Ing. Lukáš Matulík a Martina Miklošíkova

čp. nebylo dosud přiděleno

Lumír Kuchař

čp. nebylo dosud přiděleno

Zemřelí občané
Pavel Jalůvka

čp. 66

11. ledna

ve věku 56 let

Jan Matula

čp. 16

9. dubna

ve věku 74 let

Eliška Sýkorová

čp. 65

24. dubna

ve věku 88 let

Drahomíra Filipová

čp. 36

12. července

ve věku 95 let

František Bordovský

čp. 70

10. září

ve věku 80 let

Anna Matulová

čp. 52

18. prosince

ve věku 69 let

Marie Paterová

čp. 83

29. prosince

ve věku 98 let

Narozené děti
Vít Jalůvka

čp. 33

29. 2. 2020

Ema Staňková

čp. 121

25. 4. 2020

Lucie Sýkorová

čp. 103

17. 6. 2020

Simona Polášková

čp. 8

28. 6. 2020

Žofie Prašivková

čp. 150

19. 7. 2020

Ondřej Kalinec

čp. 72

22. 10. 2020

Valentina Fried

čp. 108

2. 11. 2020

Julie Chromčáková

čp. 37

26. 12. 2020

Obyvatelstvo
muži

ženy

0 až15 let

102

48

54

16 až59 let

255

129

126

60+ let

122

62

60

Celkem

479

239

240

155

Zaznamenali a zapsali:
Matula Dalibor čp. 16
Ing. Bordovský Tomáš čp. 70
Matulová Ludmila čp. 84
Kavková Ludmila čp. 77
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