Rok 2020

Rok 2020 se bohužel nenesl v pozitivním duchu. Na místo toužebně očekávaného jara dorazila na naše
území pandemie COVIDU – 19. Tato virová nemoc vznikla na území Číny ve městě Wu-chan. V ČR byly
potvrzeny první tři případy onemocnění 1. března. Následně pak přibývaly desítky, stovky a nakonec
tisíce nakažených denně.
Na tento rychlý nástup a šíření epidemie vláda musela přejít k těmto opatřením:
11. března uzavření škol
12. března vyhlášen nouzový stav
14. března uzavření restauračních zařízení
16. března uzavření státních hranic
19. března vyhlášena povinnost zakrývat si ústa rouškou nebo šátkem
Bylo pozoruhodné sledovat, jak se lidé dokázali v tak těžké situaci semknout. Začali šít ochranné
pomůcky (roušky) sami. Do projektu s názvem: “ Šije celé Česko“ se zapojil opravdu každý. Dokonce i v
naší obci se na OÚ scházely ženy, převážně členky klubu „Čiperek“, které se do této aktivity zapojily.
Nejprve ušily 150 ks roušek, které byly rozdány důchodcům obce Jestřebí a Pobučí. Následně ušily 120
ks roušek, které byly odvezeny do Vojenské nemocnice v Olomouci. Za tuto aktivitu byly odměněny
pozváním na slavnostní koncert, který se konal v reprezentativním sále na Hradisku v Olomouci.
Tato první vlna pandemie vyvrcholila kolem 12. dubna. Vládní opatření se začala rozvolňovat. Naivně
jsme si mysleli, že je vše za námi. Bohužel na konci léta docházelo k opětovnému zvýšení počtu
nakažených onemocněním COVID – 19. Začaly se šířit informace, že druhá vlna epidemie je
nevyhnutelně před námi. Dne 10. září byla znovu zavedena povinnost nošení roušek a 5. října vláda
vyhlašuje opět nouzový stav. K uzavření škol dochází 12. října. Platí zákaz nočního vycházení mezi
devátou hodinou večerní a pátou hodinou ranní. V restauračních zařízeních smí sedět pouze čtyři lidé
u jednoho stolu.
V ČR přibývá kolem 15. 000 nakažených denně. S pandemií se potýkáme po celý rok. Také několik
desítek občanů z Jestřebí a Pobučí bylo tímto virem nakaženo.
Provoz a hospodaření obce
I přes nepříznivou situaci jsme však museli plnit své závazky a povinnosti. Dne 12. 6. 2020 byla na 15.
veřejném zasedání odvolána z funkce starostky paní Eva Janíčková. Vedením obce do doby zvolení
nového starosty byl pověřen místostarosta Ing. Jan Máj.
Na 20. veřejném zasedání ZO dne 18. 11. 2020 byl pak zvolen pan Ing. Jan Máj starostou a pan Antonín
Němec místostarostou obce.
Obec dále pokračovala ve splácení přijatého úvěru od České spořitelny na vybudování inženýrských sítí
a komunikace k nové zástavbě v HYVY.
Z vyčerpané částky úvěru 7. 402 000Kč bylo k 31. 12. 2020 splaceno 5. 490 000 Kč. Výstavba
splaškové kanalizace v obci byla dokončena v roce 2019 a na tuto akci byl sjednán úvěr taktéž s ČS
v částce 25 mil. korun, přičemž v letošním roce bylo započato se splácením tohoto úvěru. Prozatím
bylo splaceno 1. 191 000 Kč.

Celkový rozpočet schválený:
- příjmy
- výdaje
- financování

10 187 402 Kč
16 214 202 Kč
6 026 800 Kč

Celkový rozpočet upravený (po rozpočtových změnách):
- příjmy
- výdaje
- financování

15 440 429 Kč
21 467 049 Kč
6 026 800 Kč

V tomto roce také došlo k několika rekonstrukcím, opravám a nákupům. Co se týká rekonstrukcí, jedná
se především o budovu ZŠ. Došlo k rozšíření prostor v MŠ (na 24 dětí), položení nové podlahy v
tělocvičně, zrekonstruování soc. zařízení v prostorách u tělocvičny a následnému vybudování zpevněné
plochy před budovou školy. Zednické práce realizovala firma VNT stavby s.r.o. Vlastimila Němce z
Pobučí. Jako finální akce na budově ZŠ proběhlo zhotovení nové střechy. Pokrývačské a klempířské
práce realizovala firma pana Stanislava Mlčůcha z Jestřebí. Také jestřebští hasiči se dobrovolně podíleli
na bouracích a uklízecích pracích.
Přehled financování:
Rozšíření prostor v MŠ

3 756 000 Kč

Vlastní zdroje

1 326 000 Kč

Dotace z MF

2 430 000 Kč

Výměna podlahy v tělocvičně

1 353 000 Kč

Vlastní zdroje

853 000 Kč

Dotace z Olomouckého kraje

500 000 Kč

Vybudování zpevněné plochy před budovou ZŠ

234 000 Kč – vlastní zdroje

V tomto „ pandemickém roce“ je nutné podotknout, že se žáci učili převážně distančně (dálkovým
způsobem vzdělávání z domova).
V září nastoupilo celkem 47 dětí. Z toho 24 dětí do MŠ a 23 žáků na první stupeň.
Dne 31. 12. 2020 odešla do důchodu paní Ludmila Slezáková, která ve škole pracovala na pozici vedoucí
kuchyně a na pozici školnice dlouhých třicet let. Do těchto pracovních funkcí nastoupila k 1. 1. 2021
paní Jitka Slezáková.

Další finančně náročnou akcí byla oprava místní komunikace ke hřbitovu, za kterou obec zaplatila
687 000 Kč.
Za účelem údržby komunikací obec pořídila vozidlo MULTICAR (877 000 Kč) a jeho příslušenství.
Sypač vozovek (222 000 Kč) a zametač (45 000 Kč).
Dále proběhla oprava dvou objektů VDJ Jestřebí, výměna zpětné klapky na VDJ v Ráječku v celkové
výši nákladů 64 000 Kč.

Kulturně - společenské akce
Jako každoročně byl první společnou akcí Tříkrálový koncert, pořádaný OÚ společně s KDU - ČSL.
Poslechli jsme si koledy a lidové písně v podání smíšeného pěveckého sboru Carmen. Další
konanou akcí byl dětský maškarní karneval. Účast rodičů s dětmi byla početná.
Dne 12. srpna jsme prožívali slavnostní událost, a to znovupožehnání kaple Panny Marie Sněžné v
Jestřebí. Slavnost byla započata liturgickým průvodem z KD. Následně byla slavena mše svatá, kterou
celebroval otec biskup Josef Nuzík. Po mši se všichni zúčastnění přesunuli zpět do KD, kde bylo
připraveno bohaté občerstvení. Společně jsme si připomněli generální opravu této kaple, která se
konala v loňském roce a práce, které byly provedeny v roce letošním. A to především ochranný nástřik
dřevěné konstrukce a osazení vstupních dubových dveří z dílny šikovných stolařů Valentových ze
Svébohova.
Poslední akcí tohoto roku bylo rozsvícení a požehnání vánočního stromu, které vzhledem k
pandemické situaci bylo netradiční, a to bez přítomnosti veřejnosti. Otec František Eliáš požehnal
vánoční strom a starosta ve svém projevu pozdravil občany. Vše zaznamenala kamera pana Josefa
Paprska z Jestřebí. Toto video pak mohli občané
zhlédnout na stránkách obce.

Statistika občanů
Evidujeme celkem 676 občanů. Z toho žije 557 občanů v Jestřebí a 119 občanů v Pobučí. Průměrný věk
obyvatel je 39,65, přičemž nejstarší občankou je paní Božena Janků, která v letošním roce oslavila 96
narozeniny.
V tomto roce se narodilo celkem třináct dětí.
Stejskalová Ema - Jestřebí
Krobotová Ella - Jestřebí
Janků Světlana - Jestřebí
Bartoš Kryštof - Jestřebí
Jendřejek Matyáš - Jestřebí
Navrátilová Ella - Jestřebí
Pustina Lukáš - Pobučí
Pustinová Eliška - Pobučí
Bednářová Natálie - Jestřebí
Jílek Hynek - Jestřebí

Jílek Josef - Jestřebí
Keprt Jiří - Jestřebí
Grygar Gabriel Petr - Jestřebí

Rozloučili jsme se se šesti občany.
Deutschová Marie - Jestřebí
Straka Antonín - Pobučí
Havlíček Stanislav - Jestřebí
Horký Jan - Jestřebí
Schildnerová Emilie- Jestřebí
Polášek Jan – Jestřebí

Závěrem ještě zmínka o počasí.
Letošní rok byl chladnější a na vláhu bohatší než předešlých pár let. Po nadprůměrně teplé zimě jsme
zažili opravdu chladné jaro, zejména pak květen. Průběh léta byl nejdeštivějším za posledních 10 let.
Důsledkem toho bylo doplnění výrazně chybějící zásoby podpovrchových vod. Typického letního počasí
jsme si moc neužili. Podzim se nesl ve znamení krásného babího léta. Vánoční svátky jsme slavili na
blátě, Štědrý den celý propršel.

