ROK 2019
Začátek tohoto roku se nesl ve znamení tuhé zimy. V polovině ledna napadlo 20 cm sněhu a tato bílá
pokrývka vydržela až do druhé poloviny února, kdy se teploty rapidně změnily a jarní měsíce byly
zaznamenány jako teplotně nadprůměrné.
Pro manžele Pospíšilovi z Jestřebí byl však 9. únor něčím výjimečný. V tento den oslavili 50 let
manželského života, tedy ZLATOU SVATBU
Zastupitelé obce připravili v přístavku KD svatební obřad, který doprovodil Marek Havlíček několika
skladbami na kytaru. Manželé veselku oslavili ve společnosti svých dvou dětí, deseti vnoučaty, šesti
pravnoučaty a ostatními příbuznými.
Jaro se dále neslo ve znamení voleb do Evropského parlamentu, a to ve dnech 24. a 25. května.
Ve všech krajích kromě Prahy vyhrála strana ANO 2011, za ní následovala ODS, PIRÁTI, STAN + TOP 09
SPD, KDU – ČSL a KSČM.
V naší obci byla 28% volební účast s těmito výsledky:
ANO 2011
KDU – ČSL
STAN + TOP 09
SPD
KSČM
ODS

41 hlasů
38 hlasů
17 hlasů
11 hlasů
11 hlasů
2 hlasy

Provoz a hospodaření obce:
V měsíci listopadu byla dokončena výstavba splaškové kanalizace. Celkové náklady činily
56. 876 481Kč. Z toho nám byly poskytnuty dotace z MŽP ve výši 31.323 618Kč a dotace z OK ve výši
2. 300 000Kč.
Dále se pokračovalo pokládkou obrubníků a vtokových mříží na chodníku v Jestřebí, za což obec
zaplatila 450. 000Kč. Pokládku obrubníků uskutečnil místní občan pan Petr Opravil, který jako OSVČ
toto řemeslo vykonává.
Na tuto akci navazovala rekonstrukce místních komunikací v Jestřebí a Pobučí. Oprava komunikací
v Jestřebí činila 3. 323 000Kč a v Pobučí 1. 289 000Kč.
Dále pak byly uskutečněny tyto akce:
- rekonstrukce osvětlení tělocvičny v ZŠ Jestřebí
- rozšíření vedení veřejného osvětlení u hřbitova v Jestřebí
- zpracování 2. a 3. fáze návrhu územního plánu Jestřebí
- oprava Božích muk v Pobučí

182.000Kč
116.000Kč
121.000Kč
24.000Kč

V tomto roce se díky finančnímu daru paní Mgr. Marcely Baštářové a pana Ing. Jana Máje dočkala
zbrusu nového kabátu kaple Panny Marie Sněžné v Jestřebí. Nemalé díky patří Také kostelnici Heleně
Pěničkové, která se obětavě na těchto pracích organizačně podílela.
V polovině září byla po obvodu kaple otlučena omítka, po vyschnutí byla provedena nová asanační
omítka. Počátkem října pak byly zahájeny práce na přípravě nové fasády a souběžně byl proveden

nátěr plechové střechy věže a všech plechových částí. V důsledku uhnilého středového trámu došlo
k nahnutí kříže na věži, proto byl kříž společně s bání snesen z věže, uhnilý trám byl vyměněn a
ostatní trámy ošetřeny. Opravy se dočkaly také okapy a plechy. Sokl kaple byl oplechován a báň byla
pozlacena.
Na těchto opravách se podílely firmy:
Jiří Nýdecký ze Zábřeha
Břetislav Zemene z Nemile
Marian Janků z Lupěného
Mirek Nezval z Leštiny
Při takto velké opravě kaple je zvykem uložit do schránky informace o provedených pracích a věcech
vypovídajících o naší době. O vyrobení této schránky byla požádána místní firma BOKR & syn.
Do nově pozlacené báně tak byla umístěna schránka pro další generace, do které byly vloženy
pamětní list s informacemi o opravě kaple a historii obce, mince, fotografie z opravy i letecké snímky
Jestřebí, noviny a upomínkové předměty obce.
Kulturní činnost
Místní občané se mohli v tomto roce setkávat na těchto akcích.
V lednu navštívil naši obec spisovatel pan Miroslav Kobza, kdy jsme mohli posedět u zajímavého
vyprávění bájí a pověstí z kraje kolem Zábřehu, Jestřebí a Pobučí.
V květnu jsme jako každoročně oslavili SVÁTEK MATEK, kde vystoupily děti ze ZŠ a MŠ Jestřebí.
Po vystoupení děti předaly maminkám a babičkám přívěsky z moduritu, které samy vyrobily.
15. června jsme prožívali 90. výročí od založení ZŽ Jestřebí, a to Dnem otevřených dveří. V tento den
si pamětníci a přátelé školy mohli školu prohlédnout a zavzpomínat u výstavy fotografií. Na závěr
vystoupili žáci a bylo podáváno občerstvení. Účast byla hojná.
Další akcí tohoto měsíce bylo Kácení máje, kterou jako každoročně pořádal SDH Jestřebí. Akce se
konala za KD. V letošním roce se mnoho lidí neúčastnilo z důvodu nepříznivého počasí:
o týden později, 8. června, uspořádal SDH Pobučí Dětský de, kde se sešlo mnoho rodičů s dětmi.
V září zve ZŠ a MŠ Jestřebí děti na akci PIDIMARATON, kde byla připravena stezka se stanovišti, na
kterých děti plnily nejrůznější úkoly. Všichni zúčastnění se po absolvování stezky sešli za KD, kde si
opekli špekáčky. Na závěr si všichni společně zabubnovali pod vedením profesionálních bubeníků.
V říjnu pořádaly ČIPERKY tzv. Bleší trh. Občané mohli přinášet různé věci k prodeji. Sortiment
prodávaných věcí nebyl nijak omezen. Bylo zajímavé sledovat, že pro někoho zdánlivě bezcenné věci
jsou pro jiného velmi hodnotné. Účast byla hojná.
V prosinci proběhly dvě akce pro nejmenší. První akcí byla Mikulášská nadílka a druhou akcí bylo
Předvánoční představení. I zde jsem zaznamenala mnoho zúčastněných.

Statistika občanů:
Přivítali jsme tyto občánky:
Loučná Eliška
Jaklová Eliška
Orságová Terezie

Jestřebí
Jestřebí
Jestřebí

Šafář David
Urban Jan
Hangurbadžo Fabián Petr

Jestřebí
Pobučí
Jestřebí

Rozloučili jsme se:
Bröckl Jan
Stryková Ludmila
Neoralová Marie

Pobučí
Jestřebí
Pobučí

Odstěhovali se:
Mašková Denisa
Neubauerová Tamara
Neoralová Markéta
Hrbáčková Miroslava
Miklas Jaroslav
Kunrtová Anita
Němcová Jana
Pokorná Marie
Pánková Veronika
Krňávek Petr
Rollerová Jarmila
Odstrčilíková Barbora
neoral František
Voráčová Petra
Opltová Anděla
Oplt Vojtěch

Kam:
Zábřeh
Vinohrady
Zábřeh
Jestřebí
Zábřeh
Drozdov
Zábřeh
Zábřeh
Zábřeh
Crhov
Lukavice
Čakovice
Líšnice
Rovensko
Rovensko
Rovensko

Přistěhovali se:
Panoch Pavel
Panochová Lucie
Panochová Veronika
Ohrabalová Bára
Hurtoš Ladislav
Hurtošová Viktoria
Šafář David
Zamazalová Eliška
Zamazalová Adéla
Zamazal Michal
Dajčarová Libuše
Kubálek Jiří
Badalová Jana
Davidová Zdeňka
Davidová Dobromila
David Petr

David Petr
Janhuba Martin
Janhubová Kateřina
Janhhuba Jáchym
Janhubová Rozálie
Jendřejková Barbara
Jendřejek Michal
Hurtošová Jana
Trávníček Miroslav
Trávníčková Eva
Trávníčková Štěpánka
Trávníčková Anna
Šimková Lucie
Bednárek Jakub
Bednárková Ilona
Bednárková Rozálie
Bartoš Jan
Bartošová Klára
Bartošová Anna
Bartoš Jan

Počet obyvatel:
Jestřebí
Pobučí
Celkem
Průměrný věk obyvatel

546
118
664
40

Dle statistiky přistěhovaných občanů je patrné, že naše obec patří mezi žádané lokality. Také
statistiky žáků zapsaných do ZŠ a MŠ v Jestřebí ukazují, že zájem o vzdělávání v malotřídkách je stále
žádaný. Nárůst počtu obyvatel je přikládán skutečnosti, že nová zástavba HYVY splnila svůj záměr
získat mladé rodiny s dětmi.

