2012
Události
Rok 2012 byl rokem volebním. V měsíci říjnu proběhly krajské volby a také volby do senátu,
kde se obměňovala třetina senátu. Jasným vítězem voleb je levice a to ČSSD a KSČM.
Pořádný výprask si z krajských a senátních voleb odnesla vládní koalice. Voliči vyslovili
tímto nesouhlas s pravicovou vládou složenou z ODS, TOP 09 a VV, protože za jejich
vládnutí v čele s Petrem Nečasem rozbujela korupce a rozkrádání státního majetku do
neuvěřitelných rozměrů.
Pořadí vítězných stran v krajských volbách
Výsledky v městě Příboře
ČSSD

23,58 %

ČSSD

24,37 %

KSČM

20,43 %

KSČM

21,96 %

ODS

12,28 %

ODS

12,50 %

KDU-ČSL

9,87 %

KDU-ČSL

12,29 %

TOP 09

6,63 %

TOP 09

4,09 %

SPOZ

3,41 %

SPOZ

3,52 %

Na posty všech hejtmanů byli zvolení sociální demokraté, jeden člen KSČM a v libereckém
kraji je hejtmanem člen místní strany libereckého kraje. Krajské koalice jsou tvořeny hlavně
mezi ČSSD a KSČM a tak se komunisté dostávají do politické zodpovědnosti na úrovní
krajů.
Také ve volbách do senátu byli převážně úspěšní kandidáti ČSSD a nakonec posílili počet
senátorů hlavně na úkor ODS. Senát bude i nadále levicový.
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Počasí 2012
Také v tomto roce byla zima mírná, lednové teploty od 3°C do 8°C a první mrazy přišly až
26. ledna a to až -12°c a trvaly do 13. února. Sněhu moc nebylo,na horách si pomáhali
umělým zasněžováním.
Od půli února až do 16. března noční teploty kolem 0°C, denní do 8°C. Sněhové přeháňky i
déšť.
Pěkné pravé jaro přišlo od 16. března, náhlým oteplením se zvýšily teploty na 15°C – 20°C a
také občas zapršelo.
Teplotní zlom na letní počasí nastal 18. dubna. Letní teploty mezi 20°C – 30°C, někdy až
35°C trvaly až do 22.října. Celé léto bylo teplé a příjemné, časté přeháňky a bouřky.Žádné
záplavy ani jiné škody u nás bouřky nezpůsobily. Méně srážek pak bylo v srpnu, září a až do
konce 2. říjnové dekády. Pro sklizeň obilovin, pícnin, kukuřice i brambor krásný čas, též
ovoce pěkně dozrálo- především jablka.
Od 22. října se přihlásil podzim, teploty 8°C – 15°C, občasné dešťové přeháňky. Tento ráz
počasí trval až do konce listopadu.
V prosinci bylo jen 8 mrazivých dnů, 11. a 12. napadlo 25cm sněhu, který ale brzy roztál.
Byla to dobrá závlaha.
Vánoce jako již obyčejně bez sněhu, denní teploty okolo 8°C i přes Nový rok.

Otravy metanolem prohibice
Že se dá úspěšně u nás podnikat na čemkoliv, protože zákony tomu nebrání a jestli jsou tak
se nedodržují, to dokazuje úmrtí 40 lidí na otravu metanolem, který byl přimíchán do lihovin.
Metanol je především používán k výrobě nemrznoucích směsí, odstřikovacích nemrznoucích
kapalin a k různému průmyslovému využití. Pro lidský organismus je však prudce toxický,
následkem požití nastává slepota a úmrtí po selhaní ledvin a játry. Až tak daleko dosáhly
neviditelné ruce trhu, když kvůli zisku a osobního prospěchu namíchán jed do lihovin a
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vědomě namíchám jed do lihovin a vědomě zabíjím či mrzačím jejich konzumenty.Ministr
zdravotnictví vyhlásil PROHIBICI, to je zákaz prodeje alkoholu ve všech obchodech, trvala
však jen 14 dnů, protože státní kasa přichází denně o značné finanční prostředky. Zveřejněné
výsledky kontrol původů a prodeje alkoholu ukázaly, jaký je alkohol prima byznys a jak stát
naprosto selhal v ochraně spotřebitele. A tak se nedá bohužel určit, že nepijete pančované
nebo otrávené lihoviny, byť se spousta alkoholu musela vylít a zneškodnit. Nakonec ale platí,
že nejbezpečnější kořalka je ta, která se vypálí z domácího kvasu v pálenici případně doma ve
sklepě. Z této domácí slivovice či jabkovice nikdo neoslepl ani nezemřel. A jaké si vzat
ponaučení? Hlavně ti mladí, starejte se o zahrady a saďte slivky!

Hospodář
Hospodářský rok
Z hlediska úrody na polích a zahradách byl to rok průměrný. Dobré výnosy obilovin kolem
50 až 55 q/ha, řepky kukuřice i pícnin neovlivnilo ani letní suchší období, kdy chyběla spíš
spodní voda a ubývalo vody v přehradách. Deště během vegetace byly málo vydatné, zato
však častější. Urodilo se i v zahradách zeleniny a brambor, hodně bylo jablek, méně však
peckovin.

Podnikání
Úspěšně si vede v oboru tesařských a stolařských prací firma Václava a Petra Sýkory (č.p.65).
Koupili hangar u kravína, který sloužil v minulosti ke skladování sena. Rozšířili jej, opravili
střechu, opláštění, vjezd a upravili okolí objektu, který vypadá i esteticky velmi pěkně. Firmě
slouží jako sklad a hlavně pracovní prostor při výrobě krovů a tesařských konstrukcí.
Nakoupili stroje, které potřebují ke své činnosti a zaměstnávají asi 6 pracovníků a jsou
všichni z naší obce.
Také byl znovu prodán objekt kravína, kde bude nový majitel vyrábět plastová okna. Zatím
provádí stavební úpravy a terénní úpravy včetně vybudování zpevněných ploch.
Je dobře, že bývalé zemědělské objekty budou využity k podnikání, čímž vytvoří nová
pracovní místa. Přispějí také ke zkrášlení naší obce.
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Osadní výbor
I když se městům a obcím dostává méně finančních prostředků, přesto se podařilo Osadnímu
výboru několik drobných potřebných akcí.
1. Podařilo se i za přispění sponzorů zřídit dětské hřiště naproti kulturnímu domu.
Přibyly prolízačky, skluzavky, kolotoč, pískoviště a další dětské atrakce, vše vkusně osazené
do terénu. Byla tímto využita plocha před kulturním domem a přibylo tak pro děti další místo
na hraní.
2. Byla provedena oprava mostku a propustě na Černicích – Bařině.
3. Úprava dopravních značení na místních komukacích Pořadí a Černice.
4. Dokončení opravy Kříže u školky.
5. Členové osadního výboru vysadili v rámci programu náhradní výsadby dvě desítky mladých
švestek v chátrající alejí směrem k č.p. 35 ing. David Bolom (Černý,

Kultura a společ
společenský život
Kulturních akcí,které pořádají složky nebo kulturní komise obce je každoročně mnoho.
Za poslední roky se ujalo u pomníku padlých přivítat o silvestrovské půlnoci Nový rok,
zapálit táborák, vystřelit petardy ale hlavně si přítomní popřeji do nového roku a dají si
štamprličku a zazpívají Vy zelení hájové.... Od pomníku je krásně vidět na ohňostroj
v Příboře i Kopřivnici. Zúčastnilo se přes 50 lidí včetně dětí. Je to moc pěkný zvyk.
Plesovou sezónu započal Obecní ples, následoval Dětský maškarní ples, Hasičský maškarní
ples a Myslivecký ples.
5.května – 67. výročí osvobození obce Rudou armádou, vzpomínkový večer.
Osadní výbor zajistil dechovku z Příbora. Průvodu od Kulturního domu k pomníku padlých
se zúčastnilo mnoho občanů a mládeže. U pomníku padlých položili představitelé obce věnec,
zazpívali jsme hymnu a vyslechli proslov předsedy občanského výboru Radka Jurečky a
starosty města ing. Milana Strakoše. Zapálená vatra oživila tento vzpomínkový večer.
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2. června 125 let od založení školy, oslavu připravil Osadní výbor a mateřská školka. Děti ze
školky předvedly na školní zahradě moc pěkné vystoupení a hry, které s dětmi připravily jejich
učitelky. Oslavy pak pokračovaly na výletišti, kde pořadatelé připravili spoustu atrakcí a rej
dětí pokračoval až do večerních hodin.

Hasič
Hasiči
60 let založení sboru dobrovolných hasičů
Oslava také proběhla na výletišti, hrála dechovka Javořinka. Hasiči předvedli ukázkové
cvičení všech věkových kategorií a pro děti plno her a soutěží. Na slavnostní Valné hromadě
byli pamětní medaili ocenění žijící zakládající členové sboru:
František Berger

č.p. 3

Alois Kabát

č.p. 81

Václav Kabát

č.p. 18

Marie Kociánová

č.p. 76

Ladislav Matula

č.p. 91

Hájovská pouť
pouť
V kapli sloužena slavnostní mše svatá a na výletišti připravili lidovci občerstvení a posezení
u guláše a dobré dechovky.

Krmáš
Je spolelečnou akcí všech složek a kulturní komise. Krmášová zábava je v pondělí od 16°°
hod. v sále kulturního domu. Na krmáši nechybějí střelnice, kolotoče a jiné atrakce.
Zahradkáři připravili ve vinárně pěknou výstavku ovoce a výpěstků z našich zahrad.
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Sport
Mládež začala využívat upravené místnosti vedle vinárny k trénovaní stolního tenisu.V
lednu uspořádali v sále kulturního domu na třech stolech turnaj ve stolním tenise, za velké
účasti hráčů dospělých i mládeže. Byla to velmi vydařená sportovní soutěž během zimního
nevlídného počasí.Ti nejlepší si odnesli poháry, které předal předseda osadního výboru Radek
Jurečka. Velmi dobrá akce.

Nově
Nově postavené domy
Alena Poláčková

(č. p. 135)

Martin a Jana Králová

(č. p. 136)

Tomáš a Dagmar Plandorová

( č. p. 137)

Zemř
Zemřeli obč
občané
Antonín Hajda

(č. p. 42)

27.4.2012 ve věku 93 let

Jaromír Ondřejec

(č. p. 00) tragicky

2.7.2012 ve věku 50 let

Jaroslav Šrámek

(č. p. 12)

8.2.2012 ve věku 89 let

Narozené dě
děti
Kristýna Böhmová

(č. p. 96)

23. 1.2012

Martin Vaněk

(č. p. 79)

20. 5.2012

Pavlínka Sýkorová

(č. p. 65)

30.10.2012

Adélka Drozdová

(č. p. 36)

21.12.2012
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