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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 2011
všem spoluobčanům přeje
Zastupitelstvo obce Jestřabí.

Vážení spoluobčané, další číslo našeho zpravodaje, které možná v tomto období berete do
rukou, je předzvěstí toho, že se opět přiblížily nejkrásnější svátky roku – svátky vánoční. Svátky
radosti, vzájemného porozumění a slavnostní nálady, svátky, které lidi sbližují a přinášejí vzájemné
pochopení. Je tady doba smíření, pohody, rozjímání, doba, kdy hodnotíme uplynulý rok a děláme různá
předsevzetí a sliby do budoucna.
Zastupitelstvo obce v Jestřabí přeje Vám všem, abyste letošní Vánoce prožili v opravdové
pohodě, spokojenosti, klidu a míru a do nastupujícího nového roku 2011 přejeme hodně zdraví, osobní
i rodinné pohody, životního elánu a optimismu, štěstí a vzájemné tolerance a porozumění.

Tříkrálová sbírka 2011
Blíží se konec roku a s ním nastaly přípravy na další
ročník Tříkrálové sbírky. Sbírka v naší obci proběhne
8.ledna 2011. Tato sbírka není vnímána jako nějaké
shromažďování financí, ale především je připomenutím
toho, že Kristus se narodil pro každého člověka a nabídl
spasení všem. Tříkrálová sbírka nám dává možnost
alespoň malým dílem pomoci potřebným. Všem dárcům
patří poděkování.

Nově zvolené zastupitelstvo obce Jestřabí
na léta 2010-2014
V polovině října 2010 se konaly v celé České republice volby
do obecních zastupitelstev na volební období 2010-2014. Do 7
členného obecního zastupitelstva kandidovalo tentokrát 14
občanů, z toho polovinu kandidátů tvořily ženy. Všichni
kandidovali jakožto nezávislí kandidáti (NK) bez politické
příslušnosti k jakékoliv politické straně či uskupení. Do
zastupitelstva obce Jestřabí byli zvoleni následující občané: ing. Pavel Šuráň čp. 81 (získal 138 hlasů),
Zdeněk Strážnický čp. 118 (84 hlasů), ing. Věra Tománková čp. 97 (96 hl.), Zdeněk Lamačka čp. 3 (79 hl.),
Bc. Kateřina Šuráňová čp. 119 (65 hl.), Marie Spáčilová čp. 42 (86 hl.) a Josef Králík čp. 116 (86 hl.).
Dalšími kandidáty do zastupitelstva byli: René Švec čp. 82 (28 hl.), Miroslav Mudrák čp. 9 (61 hl.), Stanislav
Pinďák čp. 126 (45 hl.), Helena Manová čp. 15 (23 hl.), Marie Hýblová čp. 32 (55 hl.), Jarmila Štěpančíková
čp. 107 (57 hl.) a Ludmila Dulková čp. 67 (46 hl.). Obecních voleb se v naší obci zúčastnilo 69,42% voličů,
přesně 168 voličů z celkového počtu 242 oprávněných voličů s trvalým pobytem v obci Jestřabí. Mezi
zvolenými zastupiteli je pětice občanů, kteří byli zvoleni do zastupitelstva obce již v roce 2006, dva občané
zasednou v tomto voleném orgánu obce nově. V těchto volbách byl zvolen do obecního zastupitelstva v
Jestřabí dosud nejvyšší počet žen – celkem tři. Zasedne v něm také nejvyšší počet vysokoškolsky vzdělaných
lidí – také tři (oba noví členové zastupitelstva jsou ženy vysokoškolačky). Ustavující zasedání
Zastupitelstva obce Jestřabí se uskutečnilo ve čtvrtek 11.11.2010. Vedle schválení výsledků voleb a
jednacího řádu byly zvoleny nové orgány obce. Starostou obce byl počtvrté za sebou zvolen: ing. Pavel
Šuráň, místostarostou obce se stala ing. Věra Tománková (první žena na tomto postu v naší obci),
předsedou kontrolního výboru byl zvolen Josef Králík a předsedou finančního výboru Marie Spáčilová.
Klub seniorů již také v Jestřabí
Po podrobném průzkumu mezi staršími občany Jestřabí jsem se utvrdila, že něco takového tu chybí.
Drtivá většina dotázaných byla s nápadem založení Klubu nadšená. Proto jsem za pomocí zastupitelstva obce
zorganizovala první setkání seniorů, které se konalo 5. 12. 2010 v sále Kulturního domu. Tímto bych chtěla
poděkovat paní Marii Spáčilové, která mi ve svém volném čase pomohla chystat občerstvení pro seniory.
Finanční příspěvek na občerstvení poskytla Obec Jestřabí. Účast na setkání byla docela veliká. Mile mne to
překvapilo. Po úvodním slovu, které pronesl jestřabský starosta pan ing. Pavel Šuráň, jsem zúčastněným
zhruba vylíčila představu o organizaci Klubu. Spolu jsme pak navrhli paní Marii Hýblovou na post
předsedkyně Klubu. Paní Hýblová souhlasila a tím okamžikem se stala „ tiskovou mluvčí „ Klubu. Schůzka
probíhala v poklidné atmosféře, kterou se pokoušel zpříjemnit hraním vánočních koled na housle
potencionální člen Klubu Dominik Šuráň. Po předchozí domluvě se zastupiteli obce jsem navrhla členům
klubu, aby jejich další schůzky probíhaly v Kulturním domě v zasedací místnosti. Velikostně odpovídá těmto
účelům. Senioři mohou také využívat kuchyňku pro přípravu občerstvení. První akcí Klubu bude 20.12.2010
v sále kulturáku tzv. „Předvánoční tvoření“. Za pomocí paní Ivy Bližňákové, která ve Štítné nad Vláří
provozuje obchod s keramikou a květinami, se pokusíme vytvořit vánoční dekorace, které budou třeba zdobit
náš štědrovečerní stůl. Nejde o to, abychom vytvořili nějaká super umělecká díla, ale především jde o
setkání, společné vychutnání předvánoční atmosféry a strávení hezké chvíle ve společnosti spoluobčanů. Na
tuto akci jsme pozvali všechny občany Jestřabí, kteří mají zájem a chuť se v předvánočním stresu zastavit a
trošku se pobavit. Věřím, že si tuto akci užijeme a stane se třeba tradicí v dalších letech.
Co na závěr? Chtěla bych činnosti Klubu popřát, aby fungoval aspoň na 100%, aby si občané Jestřabí
našli k sobě cestu a scházeli se pravidelně, pořádali různé akce, výlety, grilování atd… Záleží jen na vás, na
vašem zájmu a chuti. Přeji vám krásné a příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví,
štěstí a lásky a hlavně spoustu krásných chvil strávených s přáteli.
Kateřina Šuráňová, Jestřabí 119

100 let kaple sv. Cyrila a Metoděje na Kochavci
V r. 1910 – kdy osada Kochavec byla součástí obce Jestřabí – byla na Kochavci
postavena kaple svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů, zemských
patronů Moravy a patronů Evropy. Kapli postavila rodina Tarabusova, která
v předchozím roce zakoupila část bývalého panského dvora na Kochavci. Jan
Tarabus našel na půdě svého domu zvon o váze 35 kg s nápisem a vročením
„Luboyris Martiny in Brün 1769“. Štítenský farář P. Alois Filip doporučil Janu
Tarabusovi zbudovat na památku kapli, aby v ní mohly být slouženy bohoslužby.
Na zvonici kaple byl nalezený zvon pověšen. Na stavbu kaple byl použit materiál
z rozebraného zdiva, byla částečně vztyčena na základech dřívější ovčírny. Oltář
daroval farář Alois Filip, kojetínský katecheta P. Jan Filip (jeho bratr) daroval vitráž
(barevné okno).
Zasvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje zřejmě souvisí s dobovým oživením kultu
slovanských věrozvěstů. Velkým podporovatelem jejich kultu byl P. Antonín Cyril
Stojan, moravský prelát (pozdější olomoucký arcibiskup) a politik, který se velmi
aktivně zasazoval za opětovné oživení kultu těchto světců. A. C. Stojan byl
osobním přítelem štítenského faráře P. Filipa a k našemu regionu měl vřelý vztah. Zřejmě právě proto byl osloven, aby
posvětil novou kapli na Kochavci. Spolu s ním se tohoto úkolu ujal slovenský kněz a politik P. Andrej Hlinka (pozdější
předseda slovenské ľudové strany). Obě významné osobnosti se zúčastnili dne 9. října 1910 svěcení kaple: Stojan
sloužil mši svatou a Hlinka proslovil kázání. Od té doby se každoročně počátkem července na svátek svatých Cyrila a
Metoděje konají na Kochavci poutní mše svaté. Na tuto pouť v minulosti každoročně chodívali věřící z okolních obcí z
moravské i ze slovenské strany Bílých Karpat – odkud chodívala celá procesí s křížem, korouhvemi, knězem a hudbou.
Nedlouho po posvěcení kaple se zjistilo, že nalezený zvon je puklý, byl proto poslán na přelití. Nový nápis na zvonu
zněl: „Přelit 1911 zvonárna R. Manoušek B. Valášek v Brně“. Na jedné straně zvonu byl obraz sv. Václava a sv.
Ludmily, na straně druhé obraz Panny Marie ustavičné pomoci. Kochaveckému zvonu, který byl impulsem ke stavbě
zdejší kaple se nevyhnula válečná rekvizice. Zvon byl v r. 1916 v průběhu 1. světové války zabaven státními úřady pro
válečné potřeby na tzv. „Habsburkovy kanóny“. Kochavecký zvon byl nenávratně ztracen... (pf)

Knihovna
Jako každým rokem i letos není výjimkou, že Vás
informuji v Jestřabském zpravodaji co nového se děje
v knihovně. Každoročně nakoupíme stovky knih do
naší knihovny – od encyklopedií, kuchařek, přes
romány, detektivky, pohádky až po literaturu faktu.
Třikrát do roka k nám zavítá Výměnný soubor knih ze
Zlína, kdy soubory se u nás zdrží rok, nově dubnový
soubor 2 roky – což znamená, že si čtenář může
vypůjčit a přečíst více knih. Co Výměnný soubor je? Je
to soubor, který obsahuje až 300 knih, které putují po
obecních knihovnách. Tento soubor je vždy doplněn o
novinky, takže nároční i nenároční čtenáři si přijdou na
své. Můžete zde nalézt spoustu knih pro děti, jimž je
určena více než polovina knih – pohádky, komiksy, ale
i ty, které děti mohou vidět v dětských pořadech v
televizi. Pro dospělé jsou zde encyklopedie, romány,
detektivky, literatura faktu a další. Na webových
stránkách knihovny bude zveřejněn seznam knih
z Výměnného souboru.
Je však škoda, že v současné době chodí stále
méně čtenářů do knihoven, s tímto problémem se

potýká i naše knihovna. V regálech leží spoustu
zajímavých knih. Proto se obracím na Vás, maminky
s dětmi, důchodci, studenti ale i Vy pracující, přijďte se
k nám podívat, vypůjčit si knihy, které Vám zpříjemní
dlouhé zimní večery. Knihovna je pro Vás otevřena
v sobotu od 14 do 16 hodin. Naleznete ji v Kulturním
domě, vpravo od hlavních vchodových dveří.
Registrace čtenáře i vypůjčení knih je zcela zdarma.
V tomto roce proběhlo vyřazování starých
knížek. Vyřadily se stovky knih, proto žádám
Jestřabjany i Jestřabjanky, kteří chtějí knihy pro své
děti, vnuky, či pro sebe, ať navštíví naši knihovnu a za
symbolickou cenu 5,- Kč za kus můžou si vyřazené
knihy zakoupit, výtěžek půjde na Tříkrálovou sbírku. O
termínu prodeje budete informováni veřejným
rozhlasem a propagačním letáčkem.
Více informací naleznete na internetových
stránkách knihovny: www.knihovnajestrabi.wz.cz,
jakékoliv
dotazy
zasílejte
na
e-mail:
knihovna.jestrabi@centrum.cz.
Přeji pohodové prožití vánočních svátků a šťastný rok
2011! Těší se na Vás
Lucie Lamačková, knihovnice

Jak hrálo SK Jestřabí na podzim 2010
Fotbalisté místního klubu SK Jestřabí hrají v soutěžním ročníku 2010/2011 svou pátou soutěžní
sezónu. Od loňské sezony účinkují ve IV. třídě okresní soutěže skupiny C. Do letošního ročníku
vstoupili zápasem v Poteči, který skončil remízou 2:2. Následně pak osm zápasů v řadě vyhráli.
Doma porazili Divnice 3:0, na trávníku Horní Lhoty vyhráli 3:0, na domácí půdě porazili Tichov
2:1, v derby v sousedních Bohuslavicích zvítězili 2:1, poté zdolali Sehradice B na jejich trávníku 3:0, Nevšovou
B na domácím hřišti u Vláry opět 3:0, poté deklasovali Rudimov venku 5:1 a Dolní Lhotu B venku 3:0. Naši
borci po vítězné sérii remizovali až v 11. kole na domácí půdě s Nedašovou Lhotou, která je lídrem soutěže.
Následně zvítězili na Petrůvce v poměru 2:1 a doma porazili Loučku 2:1. V předehrávaném jarním utkání
remizovali doma s Potečí 0:0.
Mužstvo SK Jestřabí si svými výsledky v podzimní části soutěže řeklo o průběžné 3. místo IV. třídy sk.
C s náskokem 15 bodů na 4. příčku. Naši borci zvítězili v 10 zápasech (z toho šestkrát s více jak dvougólovým
náskokem), pouze třikrát remizovali a to s mužstvy, které jsou před nimi (s Ned. Lhotou a dvakrát s Potečí). SK
Jestřabí dosud neochutnalo hořkost porážky (stejně jako obě mužstva před nimi). Naše mužstvo má čtvrtou
nejlepší ofenzívu soutěže, když vstřelilo 30 branek. Zároveň spolu s Ned. Lhotou nejlepší defenzívu – ve 13
utkáních obdrželo Jestřabí jen 7 branek. Stejně jako Poteč mají i naši fotbalisté 33 bodů, přičemž na první Ned.
Lhotu ztrácí pouhé dva body. Nejlepším střelcem mužstva se na podzim stal Roman Hnilo čp. 70 se 7 brankami.
Další branky vsítili: 5 – David Juřenčák čp. 57, 4 – Michal Šprta čp. 122, po 3 – Lukáš Holba a Josef Marek, po
2 – Pavol Gabriš a Josef Kolínek, další tři hráči vstřelili po jedné brance. Co stojí za současným úspěchem
našich kluků? Především návrat některých hráčů, kteří v první sezoně 2006/2007 napomohli SK Jestřabí k
postupu ze IV. do III. třídy. Jde o zkušené a respektované posily, které se okamžitě stali oporou mužstva. Novou
nejvýznamnější posilou je bezesporu bývalý ligový hráč Pavol Gabriš se zkušenostmi a technikou na rozdávání, i
když nestíhá za Jestřabí odehrát všechny zápasy. Nezbývá než si přát, aby SK Jestřabí navázalo na jaře na
úspěchy z podzimu a dokázalo své úsilí proměnit v postup do III. třídy. Zdroj: www.ofszlin.cz. (pf)

Co nás čeká
Zastupitelstvo obce Jestřabí se usneslo na svém zasedání
dne 4.12.2011 ponechat poplatek za
komunální odpad ve stejné výši jako doposud. Poplatek za komunální odpad činí 300,- Kč za poplatníka a
kalendářní rok, dle počtu členů domácnosti se poplatek krátí .
Harmonogram tříděného odpadu - I.pololetí 2011
Plasty - 26.1.2011, 9.3.2011, 6.4.2011, 8.6.2011
Sklo
- 9.2.2011, 13.4.2011, 1.6.2011 (třídí se bílé sklo – bílé pytle, barevné sklo – zelené)
sběr nebezpečného odpadu – 14.5.2011
Papír + - 16.2.2011, 16.3.2011, 22.6.2011
nápojové kartony
Známky na popelnice se budou vydávat 8.ledna 2011 od 8.30-10.00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Cena
popelnice při 26 vývozech činí v r.2011 - 1620,- Kč.
Mateřská škola v Jestřabí pořádá 8. ledna 2011 v KD – Rodičovský ples.
II.ročník „KOŠTOVÁNÍ“ o nejlepší slivovici a buchty se plánuje na sobotu
12.února 2011.
Poděkování zastupitelstva obce patří všem občanům naší obce, kteří dobrovolně
uklízí sníh z místních chodníků, také všem kdo se podíleli na organizaci
Předvánočního setkání občanů, které proběhlo 18.12.2010 na místním hřišti.
V současné době je v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 295 obyvatel.
Úřední hodiny Obecního úřadu v Jestřabí: pondělí 18.00-19.00 hod., středa 17.30-19.00 hod.
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