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Krásné prožití svátků
vánočních, srdce otevřené
radostné zvěsti,
vzájemnému
porozumění a pomoci.
Pokoj, pevné zdraví,
rodinnou pohodu
v celém novém roce 2021
všem spoluobčanům přeje
Zastupitelstvo obce
Jestřabí.

„PF 2021“
___________________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
letošní rozsvícení vánočního stromu proběhlo v sobotu 12.12. a to bez tradičního sousedského
setkání, na které jsme si již zvykli.
Jak všichni víme, letošní rok nás od března až do dnešních dnů provází pandemie koronaviru,
která nám všem komplikuje život v podobě různých omezení a v horším případě naše zdraví.
Z těchto vážných důvodů obec upustila od letošního setkání u vánočního stromu a věří, že naši
občané toto rozhodnutí pochopí, jde přece o naše zdraví. A proto kdy jindy, než v tuhle dobu
je třeba si uvědomit podstatu života, kdy zdraví, pohoda, přátelství, pomoc bližnímu je tak
důležité a závist, pomluvy či nepřejícnost tak zcela zbytečné. Věřím, že přes všechna úsilí,
které nyní vynakládáme s touto nemocí, brzy přijde doba, kdy se opět vrátíme do běžného
života.
Při této příležitosti, v tomto čase, bych Vám rád, jménem obecního úřadu, obecního zastupitelstva a jménem svým,
popřál klidné a pohodové prožívání adventního času, vánoční svátky prodchnuté neopakovatelnou atmosférou plnou
lásky, radosti, úsměvu a naplněnými očekáváními. Přeji Vám v pravdě požehnané Vánoce a úspěšné vykročení do roku
2021.
Josef Černíček, starosta obce

Ohlédnutí za starým rokem…
Ve stručnosti připomeneme některé akce, které se uskutečnily v roce 2020. V letošním roce vedle údržby obecního
majetku byl dokončen bufet na místním hřišti, provedena údržba příkop polních cest (Příčky, Nivy) včetně
zhotovení záchytných žlabů v horní části obce (Výpusta). Z důvodu velkého výskytu kůrovce v obecních lesích na
vytěžených plochách byla provedena výsadba mladých stromků, restaurování kamenného kříže v parku na návsi
(náklady 66500,- Kč, dotace ze Zlínského kraje 39900,-Kč), byly zhotoveny 3 přístřešky na odpočívadla (rybník, sad Lázca, kříž
v Díloch).
Z hlavních kulturních akcí to byl již XI. ročník „Jastřabského koštování“, udržuje se tradice fašankového průvodu ( pořádali
fotbalisté SK Jestřabí), k zažitým akcím patří Předvánoční setkání občanů, které se z důvodu nařízení nouzového stavu nemohlo
uskutečnit, poprvé se v parku rozzářil adventní věnec.
V příštím roce je naplánována výstavba parkoviště u místního hřiště, která byla pozastavena z důvodu nesouhlasu EONu ohledně
ochranného pásma trafostanice, což brání k dokončení projektové dokumentace.

JSDH Jestřabí
V letošním roce jednotka SDH zasahovala celkem ve
třech případech a to vždy z důvodu přívalových
dešťů, které v letošním roce byly nadprůměrné.
Větším letošním zásahem byla rychlá povodeň dne
13.6.2020 kolem 17 hodiny, kdy během krátké doby napršelo velké
množství srážek a z okolních kopců se do obce valila velká voda,
která tekla po místní komunikaci z horního konce obce až na náves,
kde zaplavila celý park kolem místní kapličky a pokračovala přes
Hýblův dvůr a stodolu na dělnice. Během této přívalové vody byly
zaplaveny některé domy a sklepy, kde bylo třeba s těchto prostor
odčerpat vodu a následně pak pomoci při odstraňování naplaveného
materiálu jako kamení, větve, písek a jiné předměty, které voda
přinesla z kopců. Dále bylo třeba pročistit kanálové vpustě, části
kanalizace, příkopy, ale i potůčky. Při tak velké vodě je nebezpečí
zanesení kanalizace, ale i její poškození. Při této rychlé vodě nebyla
ušetřena ani místní hasičská budova, kde přes izolaci vnikla voda i do
jedné z garáží.
V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem aktivním hasičům za
jejích nasazení, ochotu a spoustu volného času věnovaného našim
občanům při pomoci v situacích způsobených v důsledku živelných
událostí a také při pomoci obci v zajišťování různých činností. Tomu
všemu však předchází příprava a údržba techniky a prostředků, které
se daří za pomoci obce postupně získat a které tak slouží nám všem.
Jsem rád, že se tak daří naplňovat odkaz hasičů „Bohu ku cti,
bližnímu ku pomoci“.
13.6.2020 Přívalová povodeň okolí kaple
Významné poděkování patří i těm občanům, kteří v podobných situacích, které se letos událi, pomohli potřebným a projevili tak
svou obětavost v nouzi. Ukázali tak naplnění onoho „V nouzi poznáš přítele“.
Za sbor dobrovolných hasičů Josef Černíček

Harmonogram tříděného odpadu - I.pololetí 2021
Plasty - 20.1.2021, 10.3.2021, 21.4.2021, 2.6.2021 - pytle žluté
Sklo
- 3.2.2021, 7.4.2021, 2.6.2021 - kontejner u zbrojnice
Papír + - 27.1.2021, 24.3.2021, 19.5.2021, 30.6.2021 - pytle modré
nápojové kartony – pytle oranžové
sběr nebezpečného odpadu - 15.5.2021
Nadále probíhá sběr kuchyňského oleje, který po vychladnutí nalijte přes sítko do PET lahve a řádně uzavřete. Pak ji
odneste na sběrné místo do dvora místní mateřské školy, a to každou první sobotu v měsíci.

Známky na popelnice se budou vydávat v sobotu 9. ledna 2021 od 9.00-10.00 hod.v kanceláři obecního úřadu.
Bude se vybírat i stočné 100,- Kč.

Zprávy z Mateřské školy Jestřabí
Je tu opět konec roku a my začínáme hodnotit a bilancovat. Rok 2020 byl hodně náročný, zvláštní. Celý svět, potažmo i naše
republika, jsme se museli na jaře tohoto roku vypořádat s novou situací, kterou naše generace a ani generace před námi
nepamatuje. Na jaře nás zasáhla v pandemie, která dostala jméno Covid – 19. Tato „pohroma“ ohrozila životy nás všech. Ať to
byly uzavřené školy, velké firmy, malé živnosti, její chapadla nás sevřela všechny. Byla to situace, se kterou jsme se pomalu a jistě
učili všichni žít. Solidarita, která mezi lidmi na jaře panovala, byla dechberoucí. Lidé se semkli a společně se rozhodli této
„potvoře“ čelit. Já bych také chtěla vyzvednout dobrovolnice z naší obce, které v zasedačce kulturáku šily pro naše občany roušky.
Za to jim patří velké díky. Naše školka byla na jaře uzavřena, tak jako ostatní školky v okolí. Nebylo to lehké pro nikoho z nás.
Zvládli jsme to a v květnu jsme mohli naplno pokračovat v naší práci, práci s dětmi. Školní rok jsme pak ukončili na školní zahradě
pasováním předškoláků na školáky. Loučení to bylo smutné. Jenže každá cesta má svůj cíl a do toho právě naši předškoláčci
zdárně doběhli. Něco krásného končí, něco krásného začíná. Pro ně je to vstup do školy, s kterým na ně čeká spousta nového.
Září začalo slibně. V naší školce jsme přivítali nové děti. Ve školním roce 2020/21 máme zapsáno 25 dětí. Stihli jsme
s dětmi zajet, v rámci projektu Zlínského kraje s názvem Odkud se bere jídlo, do Envicentra ve Vysokém Poli. Tady nás čekal
výukový program: Z farmy na náš stůl. Děti si to velmi užily a získaly spoustu cenných informací o pěstování a zpracování
zemědělských surovin. V rámci tohoto projektu jsme mohli, díky zakoupenému krouhači a lisu na ovoce, s dětmi udělat na školní
zahradě moštování. Děti poznaly a na vlastní „kůži“ si vyzkoušely, jak vzniká jablečná šťáva. Samy si jablíčka nasbíraly, omyly,
nakrouhaly a vytlačily šťávu. A taky ji samy i vypily. Jablíček jsme měli na zahradě dost. Ze zbytku jsme pak usušili krajanky, které
děti ve školce pojídají. Ráda bych poděkovala všem rodičům, kteří nám pomáhali, zvláště pak rodině Slámové č.p.23 za sběr a
rodině Šuráňové č.p.81 za usušení jablíček v jejich sušárně ovoce. Ostatním pak děkuji za očištění a nakrájení jablíček. Také bych
chtěla moc poděkovat Aleně Šuráňové, která mně obětavě pomáhá s dotačními projekty.
A jak se slibně rozjelo září, tak rychle přišla tvrdá sprcha v říjnu. Koronavir opět udeřil svojí
silou a ta síla byla v našem kraji mnohonásobně větší než na jaře. Různá opatření na sebe
nenechala dlouho čekat. A i my jsme se ocitli v omezeném provozu. Bohužel poslední zprávou je,
že i nás postihla karanténa, ve které se nyní nacházíme. Věříme, že snad už bude jen líp.
Abych tu nepsala jen samé negativní zprávy, tak tou pozitivní zprávou je, že se mezi námi
nacházejí „dobří andělé“, kteří nabídnou nezištně svoji pomoc. Jedná se o manžele Martinu a Vénu
Králíkovi (Jestřabí 20), kteří naší školce sami od sebe nabídli, že pro děti pořídí pracovní ponk. Véna
Králík objevil tento projekt při svých pracovních aktivitách a velmi ho zaujal. Je to projekt, jehož
cílem je podpora zručnosti a představivosti dětí v mateřských školách, přiblížení polytechnického
vzdělávání dětem, které jsou ve věku, kdy se se zájmem seznamují se vším, co jim okolní svět nabízí. Myšlenka podporovat
polytechnickou výchovu u dětí ve školce se Vénovi velmi zalíbila. Začal pátrat, jak by se on sám a jeho firma do toho mohla
zapojit. Kontaktoval se s Okresní hospodářskou komorou Opava a ta mu nabídla možnost spolupráce. A najednou z toho vznikl
projekt, za který jsme mu velmi vděční. Víme, že v naší MŠ bude využitý. Bohužel jsme, kvůli koronaviru, nestihli s dětmi oficiální
předání přímo v naší školce, ale věřím, že se nám to nakonec podaří. Děti samozřejmě okamžitě zbystřily, co že je něco nového ve
třídě. Společně jsme si ponk představili, ukázali jsme si pracovní nářadí (žádné plastové, ale klasické nářadí z pevných materiálů) a
také už jsme si začali plánovat, co si jako první vyrobíme.
Ještě jednou bych chtěla moc poděkovat manželům Králíkovým za dar, kterého si nesmírně vážíme. A hlavně si ceníme
toho, že se v dnešní době najde někdo, kdo sám a rád obdaruje druhého. Také bych chtěla poděkovat zastupitelům obce Jestřabí
za jejich podporu Mateřské škole. Za jejich příslib nového nábytku do „velké“ třídy,
který už čeká na výměnu asi 40 let a přeji všem občanům Jestřabí krásný nový rok 2021
naplněný láskou, pohodou a hlavně zdravím.
Katka Šuráňová, ředitelka MŠ Jestřabí

Knihovna v Jestřabí
V letošním roce se i naše obecní knihovna potýkala s vládními nařízeními jako všichni ostatní. Dlouhou dobu na jaře i na podzim
musela být uzavřená, snažila jsem se proto mít knihovnu otevřenou přes letní prázdniny. Bohužel jsme museli vypustit i veškeré
aktivity s dětmi, lampionový průvod, podzimní tvoření a vánoční tvoření adventních věnců, které si doufám vynahradíme
v příštím roce. Knihovní fond jsme letos rozšířili o 52 nových knih, převážně beletrie, dětských knih, audioknih a povinné četby
pro ZŠ a SŠ. Doufejme, že v příštím roce bude lépe, a my se budeme moci opět setkávat u aktivit spojených s knihovnou. V novém
roce se těším na své věrné čtenáře, a moc rádi u nás přivítáme i ty nové. Krásný nový rok a hlavně pevné zdraví. Přeje knihovnice
Lucie Králíková.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje v Jestřabí
Ve dnech 2.-3. října 2020 proběhly v celé ČR volby do Zastupitelstev krajů. V Jestřabí bylo na voličském seznamu zapsáno celkem
227 oprávněných voličů. Do krajského zastupitelstva volilo 91 voličů (90 platných hlasů). Volební účast činila 40,09 % byla v naší
obci v rámci republiky nadprůměrná (v ČR 37,95 % účast; ve Zlínském kraji byla nejvyšší účast v ČR: 41,19 %). Celkem v naší obci
získalo svůj hlas alespoň jednoho voliče 8 stran, hnutí či uskupení, dalších 6 nezískalo žádný hlas. V Jestřabí zvítězila KDU-ČSL s
30 hlasy (oproti roku 2016 +4 hlasy), následována ANO 2011 s 15 hlasy (+12), shodně po 11 hlasech získali Starostové a nezávislí
(+3) a Česká pirátská strana (v r. 2016 strana v kraji nekandidovala), ČSSD obdržela 10 hlasů (-14), ODS 7 (+2), KSČM 5 (-2), SPD 4
(+2). Nejvíce preferenčních hlasů v Jestřabí získala starostka sousední Štítné nad Vláří Mgr. Jana Machučová (16), následována
hejtmanem Jiřím Čunkem (7) a starostou Brumova-Bylnice Kamilem Mackem se 6 hlasy (všichni KDU-ČSL). Bývalý hejtman a
starosta Otrokovic MVDr. Stanislav Mišák (ČSSD) získal také 6 hlasů. Starosta Slavičína Mgr. Tomáš Chmela (STAN) obdržel 4
preferenční hlasy. Dalších 7 kandidátů získalo od jestřabských voličů po třech preferenčních hlasech.
Zdroj: Webové stránky Českého statistického úřadu www.volby.cz . (pf)

Katecheze Dobrého Pastýře v Jestřabí
V září 2020 proběhl v Jestřabí kurz Katecheze Dobrého Pastýře, který pořádala štítenská farnost pro katechety a katechetky, ale i
rodiče dětí valašskoklobouckého děkanátu. O kurz byl velký zájem, ovšem jeho zářijové pokračování bylo poznamenáno
koronavirovem. Kurz vedly lektorky dr. Marie Zimmermanová (Univerzita Karlova v Praze) a dr. Marcela Fojtíková Roubalová
(Univerzita Palackého v Olomouci), které tuto progresivní metodu náboženské výchovy v rámci ČR lektorují jako jediné.
Zkušenosti sbírali na stážích v zahraničí (V. Británie, Nizozemí, Irsko), aby je předávali dál zájemcům po celé ČR. S touto
progresivní metodou ve farnostech a v rodinách pracují katecheté i rodiče, kteří tak rozvíjejí náboženskou víru dětí. (pf) Více o
metodě: https://www.katechezedobrehopastyre.cz/

Teplotní rekordy a úhrn srážek v Jestřabí za rok 2020
V roce 2020 byla v Jestřabí nejvyšší teplota naměřena v sobotu 13. června 2020, kdy v 15:00 hodin
vystoupala na +33,9oC. Téhož dne postihl obec jiný klimatický jev. Kolem 16. hodiny došlo k silným
srážkám nad obcí. Mezi 16. a 18. hodinou spadlo 50 mm vody na metr čtvereční. To znamená jako
by spadl na jednom místě během dvou hodin sloupec vody do výšky 50 cm. Červen byl měsícem,
kdy spadlo nejvíce srážek (180 mm). Nejnižší teplota v letošním roce byla naměřena na místní
meteorologické stanici 2. prosince v 6:49 hodin, a to -11,8oC. Průměrná teplota v Jestřabí v tomto
roce činila 5oC, což je o 8,2 oC méně než v roce 2019 (stav k 12.12.2020). (pf) Zdroj:
http://www.kolo-bezky.cz/jestrabi2/

PODZIM 2020: SK Jestřabí – IV. třída okresní soutěže skupiny B
Štědrý den 2001

Bohužel v důsledku zdravotní krize (Covid-19) byly v polovině října nejprve pozastaveny, a pak Výkonný výbor FAČR rozhodl dne
27. října 2020 o přerušení soutěžního ročníku 2020/21 všech fotbalových soutěží do konce roku 2020. SK Jestřabí odehrálo
v průběhu podzimu 8 z 11 plánovaných utkání a všechna tato utkání naši borci vyhráli se skóre 20:4 s třetí nejlepší ofenzivou
soutěže (2,5 branky/zápas) a nejlepší defenzivou soutěže (0,5). Sedm zápasů naši borci vyhráli v základní hrací době, jeden zápas
po prodloužení na penalty. Nejlepším dosavadním střelcem klubu je Tomáš Králík (8 branek), který je zatím druhým nejlepším
střelcem soutěže. (pf) Zdroj: Okresní fotbalový svaz Zlín www.ofszlin.cz a Fotbal u nás
https://fotbalunas.cz/rozlosovani/soutez/333/.
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