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2021 

Události v naši obci 

Od začátku roku 2021 se řešila sportovní plocha na začátku obce směrem od 

Hájovského dvora (naproti RD Michala Kriškeho č. p. 160). Navazovalo se tak na 

velice důležité usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Příbora, konaného dne 

10. prosince 2020. To potvrdilo uzavření kupní smlouvy mezi budoucím vlastníkem 

pozemku městem Příbor a stávajícím vlastníkem pozemku (Biskupství ostravsko-

opavské). Již delší dobu se bojovalo o získání vhodné plochy hlavně pro hasiče s 

postupným dalším sportovním využitím celého pozemku.  Celý proces se ale 

komplikoval z důvodu vstupu dalších opatření.  Představa hasičů byla určitě jiná. 

Nejvíce se celé problematice věnoval pan Martin Maléř (č. p. 111), který vždy pružně 

reagoval na tyto změny. 

Došlo ke změně knihovnice. Několik let se pečlivě o knihovnu starala paní 

Marta Kabátová (č. p. 94). Za to ji patří velké poděkování. Novou knihovnicí se v 

březnu stala paní Blanka Matulová (Rychaltice č. p. 100 – sousední dům na kopci 

vedle č. p. 33). 

Zhruba po roce opět dochází ke změně faráře. Přišel P. Mgr. David Tyleček 

původem ze Staré Vsi nad Ondřejnicí.  Důvodem byla nespokojenost se stávajícím 

farářem (P. Mgr. Zdenko Vavro), který působil na Římskokatolické farnosti 

Rychaltice poměrně krátce (2020–2021). 

V prvním říjnovém víkendu měl premiérovou účast na MS RALLY 

FINLAND náš občan Martin Vlček z č. p. 133. Vybojoval krásné 8. místo ve své 

kategorii a 21. místo v absolutním pořadí. 

Pan Lukáš Janák z č. p. 92 se účastnil v minulých měsících různých 

vědomostních soutěží v televizi – AZ kvíz, Kde domov můj, Na Lovu, Poraz Mareše 

a leť s ním do Las Vegas (Evropa 2), Duel (STV 1). 
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhrála koalice SPOLU (ODS, 

KDU-ČSL a TOP 09), které obdržela 27,79 %. 

Výsledky hlasování za územní celky 

Kraj: Moravskoslezský kraj 

Okres: Nový Jičín 

Obec: Příbor 

Okrsek: 9 

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

Platné hlasy v 

% 

366 294 80,33 294 291 98,98 

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 9 – část 1 

Popis tabulky: Tabulka umožňuje výběr příslušného územního celku na úrovni okresů. K 

výběru případných dalších územních celků použijte odkazy označené symbolem X. 

Strana Platné hlasy Předn. 

hlasy číslo Název celkem v % 

1 Strana zelených 0 0,00 - 

2 Švýcarská demokracie 0 0,00 - 

3 VOLNÝ blok 6 2,06 X 

4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 35 12,02 X 

5 Česká str. sociálně demokrat. 10 3,43 X 

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00 - 

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 9 3,09 X 

9 Aliance pro budoucnost 2 0,68 X 

10 Hnutí Prameny 1 0,34 X 

12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 11 3,78 X 

https://volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=599808&xokrsek=9&xvyber=8104&xstrana=3
https://volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=599808&xokrsek=9&xvyber=8104&xstrana=4
https://volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=599808&xokrsek=9&xvyber=8104&xstrana=5
https://volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=599808&xokrsek=9&xvyber=8104&xstrana=8
https://volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=599808&xokrsek=9&xvyber=8104&xstrana=9
https://volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=599808&xokrsek=9&xvyber=8104&xstrana=10
https://volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=599808&xokrsek=9&xvyber=8104&xstrana=12
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Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 9 – část 2 

Popis tabulky: Tabulka umožňuje výběr příslušného územního celku na úrovni okresů. K 

výběru případných dalších územních celků použijte odkazy označené symbolem X. 

Strana Platné hlasy Předn. 

hlasy číslo název celkem v % 

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 110 37,80 X 

14 SENIOŘI 21 0 0,00 - 

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0,00 - 

16 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0,34 X 

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 23 7,90 X 

18 Komunistická str. Čech a Moravy 14 4,81 X 

20 ANO 2011 67 23,02 X 

21 Otevřeme ČR normálnímu životu 1 0,34 X 

22 Moravané 1 0,34 X 

Mimořádné téma – Koronavirus 

Nouzový stav od počátku roku dále pokračoval.  V únoru se uzavřely některé 

okresy. Postupně probíhalo očkování zejména nejstarších obyvatel, zdravotníků a 

dalších ohrožených osob. Většina z nich měla zájem.  V naší republice se očkovalo 

různými druhy vakcín. 

Šířily se zde různé mutace viru (britská, jihoafrická, brazilská nebo indická).  

Nemocnice byly dosti přeplněné. 

Česko mělo první dětskou oběť, která zemřela s novým typem koronaviru 

COVID-19, v únoru, kdy mu podlehla teprve osmiletá holčička. 

Od 25. února byly nařízeny respirátory nebo dvě zdravotní roušky (alt. nano 

roušky) ve veřejných místech. 

https://volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=599808&xokrsek=9&xvyber=8104&xstrana=13
https://volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=599808&xokrsek=9&xvyber=8104&xstrana=16
https://volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=599808&xokrsek=9&xvyber=8104&xstrana=17
https://volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=599808&xokrsek=9&xvyber=8104&xstrana=18
https://volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=599808&xokrsek=9&xvyber=8104&xstrana=20
https://volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=599808&xokrsek=9&xvyber=8104&xstrana=21
https://volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=599808&xokrsek=9&xvyber=8104&xstrana=22
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Od 1. března se uzavřely všechny okresy, školy i školky. Lidé měli nařízeno 

chodit pouze do práce nebo nakoupit základní potraviny.  Došlo k zastavení 

společenského života.  Výjimky měly obchody a některé služby jako třeba pošta. 

Těžký průběh vyžadující pobyt v nemocnici měli občas i mladší lidé.  Průběžné 

testování bylo časem povinné i pro firmy nad deset zaměstnanců. 

Po 188 dnech skončil 11. dubna nejdelší nouzový stav v historii země. A po 

šesti týdnech také lockdown (celoplošná karanténa s omezením volného pohybu osob). 

Zrušilo se uzavření okresů atd. 

Velice obtížné bylo tohle období hlavně pro děti. Chyběla jim pravidelná školní 

docházka, sociální kontakt se spolužáky, učiteli, kamarády a různé zájmové kroužky. 

Distanční výuka se snažila nahradit řádnou výuku. Rodiče a děti si museli osvojit 

nové digitální dovednosti. Taktéž jim chyběla praktická část výuky. 

Počátkem května se začalo všechno rozvolňovat.  Po několika měsících se 

otevřely obchody a další služby.  V průběhu května se všechny děti ZŠ, SŠ a VŠ plně 

vrátily k výuce. 

Zároveň se nabízelo očkování postupně i mladším ročníkům. Postupně se 

začaly rozvolňovat všechna opatření. 

V září děti nastoupily opět do školy. Musely se zpočátku testovat 1x týdně, ale 

hlavně se učily ve školách. V říjnu ale dochází v našem kraji k situaci, že jsou ve 

školách některé třídy v karanténě a mají opět distanční výuku. Přibývá nakažených a 

zpřísňují se podmínky. Lidé se mohli očkovat třetí vakcínou. Děti ve školách ve 

společenských prostorách stále nosily roušky.  Novým opatřením bylo nošení 

respirátorů na univerzitách a testování některých profesí. Epidemiologická situace se v 

listopadu více zhoršovala. 

V provozovnách služeb, v restauracích, na kulturních či sportovních akcích se 

lidé museli od 22. listopadu prokázat dokončeným očkováním nebo potvrzením o 

prodělání Covidu v posledních šesti měsících.  Nastal lockdown pro neočkované. 

Narůstající čísla nákazy znamenala od 26. listopadu další nouzový stav na 30 dní. 

Ten omezoval třeba hromadné akce, provozní doby restaurací nebo zákazy vánočních 
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trhů. Obecně toto téma bohužel rozdělovalo společnost. Někteří neměli problém se 

nechat naočkovat, jiní byli odpůrci očkování a někdy i systémových opatření. 

Nová mutace koronaviru nazvaná Omikron se u nás objevila koncem roku. 

Množila se spíše v průduškách než v plicích. Výhodou Omikronu bylo menší množství 

hospitalizací.  Měl nejrychlejší šíření. Nakazit se mohli i očkovaní lidé nebo po 

prodělaném covidu. Docházelo k reinfekci. 

Závěrem roku skončil nouzový stav. 

Ekonomika 

Situace v naší ekonomice byla zejména v první polovině roku utlumená. Firmy 

pracovaly kolikrát s méně pracovníky z důvodu nakažení virem či karantény.  Kdo 

mohl, pracoval ze svých domovů dálkově připojen k zaměstnavateli. Lidé ve firmách se 

museli v daných intervalech testovat.  Veškerá opatření spojená s covidem stála však 

nemalé peníze. 

Postupně se začalo zdražovat.  Některé sortimenty i o desítky procent (třeba 

dřevo, ocel, plasty, izolační materiály atd.). V květnu se konečně otevřely všechny 

obchody, restaurace apod. 

Vše mělo ale další dopady. Třeba majitelé restaurací bojovali s nedostatkem 

personálu, kuchaři nebo číšníci si totiž během pandemie často našli jinou práci. 

Dále pak se nedařilo doplnit stav pracovníků ze zahraničí, kteří běžně 

doplňovali podstavy u firem jako v minulosti. Obrovský problém pro tuzemské firmy 

představoval zejména nedostatek kvalifikované pracovní síly. 

V automobilovém průmyslu se nestíhalo vyrábět kvůli nedostatku komponentů, 

zejména elektronickým čipům. To ostatně trápilo i ostatní odvětví. 

V létě se cena benzinu NATURAL 95 vyšplhala až na 34,-Kč/l.  Chléb stál 

většinou až od 30,-Kč/kus. 

Každopádně nastalo post-pandemické zdražování, ale vliv na to měly také 

měnící se stavy hlavních ekonomických států. Lidem se zvedly běžné výdaje.  Některé 

věci byly pouze na objednávku, jako třeba jízdní kola, aceton, osobní automobily atd. 
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Bohužel se v říjnu začala situace opět zhoršovat. Došlo průběžně ke krachu 

některých energetických společností, z nichž nejznámější byla Bohemia Energy. 

Nastalo zdražení energií, pro některé dost velké. To se promítlo do všech domácností i 

podniků. Projevilo se to při běžných nákupech, například potravin nebo při platbách 

standardních životních nákladů.  Byla patrná vyšší inflace. Život rodin zdražil 

měsíčně i o tisíce. 

Došlo také k omezení vstupu třeba do sportovních areálů, což se těžce promítlo 

do ekonomiky klubů. Kdo se neprokázal očkováním či potvrzením o prodělání covidu, 

nesměl například do restaurací. Tím pádem dost poklesl počet hostů. A dále pak si 

někteří odvykli tam i chodit. 

Ve druhé polovině roku se ale ekonomika lehce zvedla. 

Počasí 

V lednu začalo sněžit. Nejmrazivějším dnem byl 18. leden, kdy bylo  

přes - 20 °C. 

V únoru byla sněhová nadílka s teplotami do - 10 °C. Na něm se nečekaně 

objevil prach až ze Sahary. 

Koncem února se počasí přehouplo do jarních teplot do 16 °C. Březen přišel s 

nočními mrazíky, většinou do - 8 °C. Přes den byly obvykle teploty do 8 °C. Koncem 

března se počasí měnilo k jaru. 

Počátek dubna byl se sněhem hned po Velikonočním pondělí. Jinak vskutku 

aprílové, chladné počasí s častými přeháňkami vydrželo do konce měsíce. 

Květen většinou s teplotami max. do 20 °C s téměř denními dešťovými 

přeháňkami. 

Od 1. června začalo po dlouhé odmlce stálejší počasí se sluníčkem a teplotami 

až 20 °C. Po Medardovi nepřišel opět očekávaný déšť, ale tropické dny s teplotami až 

přes 30 °C. 
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Červenec byl průměrně teplý, srážky jen občasné.  To samé platí i o srpnu, který 

byl více srážkový až na závěr. Začátkem září nastoupilo babí léto s teplotami až do 

20 °C. Srážek ubylo. 

Říjen byl teplotně více jak průměrný s minimem srážek. Teploty do 20 °C. 

Listopad byl téměř bez srážek s teplotami vesměs do 12 °C, ale na závěr se ochladilo 

až k 0. Dne 26. listopadu napadl sníh.  Ten se držel i v prvních prosincových dnech s 

teplotami většinou kolem 0. Během vánočních svátků bylo aspoň z části na pár dnů 

trošku bílo kolem našich domů, což již dlouho u nás nepamatujeme. 

Hospodářský rok 

Příroda dostala trochu delší sněhovou pokrývku, a tím pádem i lepší vláhu. 

Mráz jistě omezil výskyt škůdců. Taktéž ovocné stromy nebo na podzim zaseté 

plodiny měly potřebnou vláhu oproti dřívějším suchým jarním měsícům, a tak se na jaře 

okolí jen zelenalo. Časté dešťové přeháňky způsobily velké kaluže na polích. Lidé 

vystihli koncem dubna pár dnů, kde se daly zasít jarní plodiny. Zemědělci museli dělat 

senáž v chladnějším a nestálém počasí. Všichni čekali více sluníčka s teplotami nad 20 

°C. Proto plodiny rostly pomaleji a mohly přestat úplně růst, jako třeba kukuřice. 

Dařilo se celkem dobře švestkám, které dostaly na jaře hodně vláhy a pak teplo. 

Květní násada byla ale slabší jako loni. Byl to důsledek loňské nadprůměrné úrody. 

Stromy obecně přečkaly bez újmy dubnové mrazíky, protože ještě nekvetly. Meruňkám 

se ale nedařilo. 

Díky stálejšímu počasí se podařilo celkem bez problému sklidit v létě úrodu. U 

nás byla menší úroda jablek.  Ovoce na stromech bylo často ještě nabodáno hmyzem. 

Obecně bylo letos také méně hub po lesích a loukách. V říjnu a listopadu nastalo 

období téměř bez srážek. Závěrem nutno říct, že úroda byla tedy letos určitě slabší. 
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Kulturní a společenský život 

Byl v první polovině roku dosti omezen. 

Po dlouhé době nechodili tři králové. Zrušeny byly všechny plesy. 

Děti využívaly hlavně Sklenovský kopec k zimním radovánkám. Po loňské 

odmlce se bruslilo jen pár dnů na místním rybníku. 

27.3. Kowax Valašská Rally ValMez s diváckým omezením 

17.4. Sběr železa – SDH 

30.4. Postaven obecní máj – SDH + Osadní výbor 

5.5. Tiché uctění k 76. výročí k osvobození Hájova s položením květin u 

Pomníku padlých – Osadní výbor 

V květnu proběhly Mše svaté za zemřelé (zahrádkáři, hasiči) 

10.7. - Guláš ČSZ 

24.7. - Letní odpoledne s večerem – SDH 

14.8. - Pouť se mší svatou a cimbálovou muzikou KDU-ČSL + Osadní výbor 

4.9. - Noční hasičská soutěž O Hájovský pohár – SDH 

18.9. - Vinobraní – ČZS 

3.10. - Šlapeto – Liga žen 

11.10. - Krmáš + výstava ovoce – Osadní výbor + ČZS 

27.11. - Mikulášká nadílka – SDH 

Další velké úspěchy měli hasiči. 

Ve dnech 26. – 27. června proběhlo Mistrovství České republiky v Jihlavě, kde 

starší žáci vybojovali nádherné 3. místo. Tím dosáhli historicky nejlepšího umístění v 

této kategorii. Závodníci jeli společně i s fanoušky autobusem. Během celého závodu a 

taky při zpáteční jízdě autobusem celou naší obcí zněly pokřiky, troubení, řehtačky a 

hukot sirény. 
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Náš sbor reprezentovali tito žáci: Jan Matula, Michal Svatoš, Vojtěch 

Plandor, Matěj Maléř, Martina Kavková, Andrea Šrámková, Markéta Maléřová, 

Hana Mošťková, Kateřina Mošťková, Veronika Plandorová, David Jiřík a Jakub 

Kabát. 

Trenéři Martin Kabát a Michal Kabát. 

Pro změnu 5. července reprezentovali náš sbor na Mistrovství České republiky v 

Zábřehu na Moravě tito dorostenci: Adéla Onderková (4. místo) v kategorii starší 

dorostenky a David Kabát (11. místo) v kategorii střední dorostenci. 

V neděli 8. srpna vybojovali muži na Mistrovství České republiky v Hradci 

Králové pěkné 10. místo z 30 družstev. Šlo o postupové soutěže v požárním útoku. 

Opět se jelo autobusem s podporou fanoušků, kteří byli nejpočetnější a nejvíce ze všech 

podporovali hájovské muže. 

Náš sbor reprezentovali Bc. Lukáš Kavka, Michal Kavka, Richard Matula, 

Tomáš Pustějovský, Pavel Matula, Marek Polášek a Tomáš Žurovec. 

Výstavba rodinných domků 

Jan Krišák, Dis. a Radana Krišáková 

Vojtěch Pustějovský (z č. p. 7) 

Monika Filipová (z č. p. 97) 

Zemřelí občané 

Vladimír Feix č. p. 93 11. ledna ve věku 52 let 

Jarmila Nováková č. p. 17 3. února ve věku 71 let 

Rudolf Juřena č. p.  7 29. března ve věku 70 let 

Jan Štěpán č. p. 115 7. června ve věku 66 let 

Alena Matulová č. p.  85 2. srpna ve věku 87 let 
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Narozené děti 

Opělová Stella č. p. 74 17. 3. 2021 

Opěla Jakub č. p. 74 17. 3. 2021 

Polášková Karolína č. p. 66 5. 4. 2021 

Sýkora Hynek č. p. 60 19. 6. 2021 

Bednář František č. p. 38 18. 8. 2021 

Jurečka Mikuláš č. p. 154 17. 9. 2021 

Kriške Hugo č. p. 160 8. 10. 2021 

Petráš Jindřich č. p. 23 24. 11. 2021 

Hermanová Stella č. p. 40 6. 12. 2021 

Obyvatelstvo 

  Muži Ženy 

0–15 let 112 52 60 

16–59 let 257 134 123 

60+ let 123 63 60 

celkem 492 249 243 

Zaznamenali a zapsali: 

Dalibor Matula č. p. 16 

Ing. Tomáš Bordovský č. p. 70 

Ludmila Matulová č. p. 84 

Ludmila Kavková č. p. 77 

Kronika zkontrolována předsedou Osadního výboru Ing. Ondřejem Sýkorou 


