v sobotu 19. 9. jsme se pod záštitou Městské
knihovny v Koryčanech sešli v zahradním posezení místního „kulturáku“. Pravda, nebylo
nás mnoho, ale myslím, že těch asi 25 dospělých a dětí se nakonec velmi dobře bavilo.
Program jsme doladily po pátečním úklidu.
V sobotu odpoledne nás, a hlavně děti, přivítal maňásek Jestřabský vlk. Následovala aktivní hra Ostrov, poté nás se svou vlastní tvorbou seznámila mladičká Žaneta Neradová,
která zahrála na ukulele tři autorské písně.
Děti společně hádaly hádanky, sborově jsme
si zazpívali známé moravské písně, na které
navázala paní Trůčková hrou na harmoniku,
a to už s chutí zpívali snad úplně všichni. Ale

tím jsme nekončili, ve zpěvu jsme nadšeně
pokračovali dál za kytarového doprovodu
paní Sedláčkové a pana Dudka, tentokrát pro
změnu ze soudku trampských písniček. Čas
uplynul tak rychle, že se mnohým ani nechtělo domů.
Je vidět, že je stále důležité a příjemné se setkávat, komunikovat spolu, snažit se udržovat
tu dobrou vesnickou sounáležitost, jak tomu
bývalo dříve. V pořádání takových akcí nám
sice nyní brání covidová opatření, ale věřím,
že brzy přijde doba, kdy se zase tak hezky
v našich Jestřabicích setkáme.
Josefa Staňková

Spící kráska
Vážení spoluobčané,
v září k nám do Koryčan přijeli na mé pozvání
představitelé vlády, aby se osobně s chátrající „spící kráskou“ (Thonetova vila – pozn.
red.) seznámili a nasměrovali nás, koho kompetentního ve vládě máme v této souvislosti
oslovit a jak bychom mohli získat nemalou
finanční částku potřebnou na její záchranu.
Tato částka se pohybuje asi okolo 50 milionů
korun.
Na svém facebookovém profilu jsem sdílela
video od paní starostky. Viděla ho má dlouholetá kamarádka Jarmilka, kterou ihned „spící kráska“ zaujala. Hned jsme spolu řešily,
jak ji zachránit. Video se dostalo na správná
místa a pan předseda Poslanecké sněmovny
Mgr. Radek Vondráček vyslyšel naše prosby
a oslovil i pana ministra kultury PhDr. Lubo13
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zpravodaj
míra Zaorálka, aby nám pomohl. Oba pánové
shlédli video a poté se osobně do Koryčan
vypravili.
Pan PhDr. Zaorálek viděl naživo budovu jen
zvenčí, když o víkendu přes Koryčany projížděl. S panem Mgr. Vondráčkem, předsedou
Poslanecké sněmovny, jsme v doprovodu
paní starostky a pana místostarosty celou stavbu prošli. Bylo vidět, že jej oslovila
a ohromila starobylá budova, již nechal v roce
1857 postavit Michael Thonet, majitel továrny na výrobu ohýbaného nábytku, která zaměstnávala spoustu lidí z Koryčan a okolí.
Určitě by každého potěšilo, aby byly naše
přání a tužby vyslyšeny a historické budově
naší „spící krásky“ se dostalo pomoci a záchrany. Otázkou je, jak nejlépe v budoucnu
tento objekt využít. Každý nápad kohokoliv
z Vás, našich občanů, bude vítán.
Všem Vám přeji krásné klidné vánoční svátky a v novém roce 2021 hodně zdraví, štěstí,
lásky, pohody, úspěchů a úsměvů na tváři.
Vaše zastupitelka
Bc. Martina Cudrighová

Vánoce se blíží
Letošní Vánoce bohužel budou trochu jiné,
než jak jsme na ně zvyklí. Předpokládáme, že
kvůli epidemii covid-19 nebude možné pořádat košt cukroví, natož sousedské setkání
pod stromečkem, či tak typické zpívání.
Co ale můžeme udělat i tento rok, je jít si trochu naproti a vyzdobit si svoje okolí. V Jestřabicích jde především o vyzdobení stromečku
a přilehlého hřiště. Osvětlení stromečku je
již zajištěno a dokonce byla zakoupena další
světla, která pomohou udělat výzdobu bohatší. Trochu se však pozapomnělo na dětské
hřiště, které vždy přilákalo nejednoho kolemjdoucího. Dobrovolníky na instalaci výzdoby
již máme, zbývá jen požádat děti a rodiče
o drobný obrázek nebo ozdobu, které hřiště
pomůžou zkrášlit. Obrázky můžete odevzdat
v místním obchodu s potravinami, kde si je
dobrovolníci převezmou. Termín odevzdání je
7. prosince 2020.
Předem děkujeme všem, kteří se rozhodnou
podpořit tuto myšlenku.
Dagmar Pěnčíková,
členka OV Jestřabice
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