regionálních firem, středních škol a učilišť tu předvádělo své prezentace. Vybírali
jsme školy a někteří prováděli i „registráţ a kontaktáţ“ v duchu povídky „Zlaté
jablko věčné touhy“. ∗
V návaznosti na školní exkurzi deváťáci dostali Atlas školství pro Liberecký kraj a
usoudili, ţe vzdělání je jejich osud  Dokud nezestárnou, tak se budou učit! To
jim totiţ připomněla i prezentace Taťány G. Brzobohaté, šéfky nadace Krása
pomoci. Jako škola jsme se přihlásili do celostátního projektu Brain&Breakfast.
Tématem tohoto měsíce bylo „Stárnutí populace jako hrozba nebo příleţitost?“, a
tak deváťáci, kteří se aktivity zúčastnili, si uvědomili, ţe práce v sociálních
sluţbách má perspektivu.
Víme, ţe si různí lidé v naší společnosti zaslouţí pomoc, proto jsme se zapojili do
projektu „Čtení pomáhá“ spojujícího příjemné s uţitečným. Ţáci druhého stupně
jsou od září s touto aktivitou seznámeni a někteří jiţ svou troškou do mlýna
přispěli (více na školním FB). Další ţáci mají čas do 10. prosince.
Někteří z rodičů našich ţáků jsou zaměstnáni ve firmě Škoda Auto, a.s. v Mladé
Boleslavi. A tak jsme se rozhodli, ţe je při naší exkurzi 22. října při jejich práci
namátkově zkontrolujeme  Při nástřihu plechu, na montáţní lince Fabie ani
v muzeu jsme ale nikoho z nich nepotkali  Pan průvodce nám v závodě
představil různé pracovní pozice a poté v muzeu i historii firem Laurin&Klement,
Škoda a VW. Třeba někdo z nás svou budoucnost spojí právě s firmou Škoda
Auto.
Občas je potřeba vyladit nejen motor, ale i mozek  To se podařilo sedmákům při
návštěvě liberecké IQ Landie. Technické zajímavosti, pokusy, hříčky – to je to, oč
tu běţí.
Na obrátkách v říjnu nabral také krouţek robotiky. Stavebnice Lego WeDo oţila
pod rukama ţáků 5. – 7. ročníků. Malé různobarevné součástky se proměnily
v pohybující se zvířátka či strojky reagující i na pohyb lidské ruky. Jejich
naprogramování pomocí bloků na dotykových počítačích se vyplatilo 
Od logiky k legraci se posunuli osmáci a deváťáci při návštěvě „Slam poetry
show“ v Jiráskově divadle. Čtveřice slamerů – Anatol Svahilec, Caledon, Dave
Naslamkejv a Rimmer – vystoupila se svými autorskými texty. A ohlas? Super,
top, spitze  Zábava i zamyšlení! Dokáţe to někdo z nás? Třeba časem ano –
profese 21. století jsou různé! Kulturní den pro ţáky pak pokračoval
v českolipském Knihomilu. Zajímavý prostor s novými i staršími knihami oslovil.
Pracovní listy s kniţními tipy od ţáků to jen potvrdily 
Úsměvy a překvapení zaţili osmáci a deváťáci při vyhodnocování celostátní
soutěţe „Přírodovědný klokan“. Dvacet čtyři náročných otázek a 45 minut času na
odpovědi. Mnozí ţáci mají v sobě skrytý potenciál. Jen ho objevit! Svých pět
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Informace obecního úřadu
Novinky v odpadovém systému obce
Nové popelnice na tuky a oleje
Oleje a tuky v odpadu tuhnou a zanáší potrubí. Vyčistit potrubí a kontaminovanou
vodu je velmi náročné. Od prosince bude obec zajišťovat svoz této odpadní
komodity – jedlých olejů a tuků. V obci budou na 4 stanovištích tříděného odpadu
rozmístěny speciální popelnice. Tyto popelnice budou umístěny v Pavlovicích pod
kostelem, v Újezdu u skladu jablek a v Jestřebí u bytovek a na parku. Popelnice
mají červené víko v kterém je kulatý otvor pro vhazování PET lahví. Použité jedlé
oleje a tuky z domácností je třeba slévat do PET lahve a po jejím naplnění a
pevném uzavření vhodit do těchto popelnic. Do nádob nepatří minerální oleje
(motorové, převodové, hydraulické), maziva a kapaliny. Do těchto nádob se
také nesmí vhazovat jiný odpad! Obec bude zajišťovat pravidelné vyváţení
těchto polnic specializovanou firmou.
Bioodpad
Od 1.12.2019 bude moţno ukládat bioodpad u dětského hřiště pouze do
kontejnerů. To se týká nejen trávy a listí, ale také větví. Občané, kteří větve
přivezou, je tedy musí přeloţit do kontejnerů. Dosud obec platila za odvoz
bioodpadu paušální částku bez ohledu na jeho mnoţství. To bylo pro společnost
SAP Mimoň, která bioodpad odváţí a likviduje, značně prodělečné. Nyní tedy
bude účtovat likvidaci bioodpadu podle jeho mnoţství. Ukládáním bioodpadu do
kontejnerů obec ušetří náklady na nakládku. Zároveň zmizí nevzhledná hromada
větví v blízkosti dětského hřiště a školky.
Nový kontejner na oděvy, textil, obuv a hračky
Kontejner, který byl v minulosti u obecního úřadu (dříve byl také umístěn na
parku), si firma, která ho obsluhovala, odvezla z důvodu, ţe do něj občané
vhazovali textilní odpad.

Aby pouţité, ale stále funkční oděvy, textil, obuv a hračky nemuseli občané
vhazovat do popelnic na směsný odpad, zajistila obec od jiné firmy nový kontejner
na tento sortiment, za který jiţ musí platit 120,- Kč/měsíc (dříve byl zdarma). Je
nutné brát zřetel na to, ţe věci z kontejneru nekončí na skládce, ale mají vyuţití
pro sociálně slabé občany. Do kontejnerů se tedy smí vhazovat pouze funkční věci,
např. oděvy, které se dají nosit, a člověk by se v nich nestyděl. Věci je nutné
zabalit do igelitové tašky, nebo pytle, aby byly chráněny před ušpiněním a
provlhnutím. Pokud nebudou tyto zásady dodrţovány, tak se dá předpokládat, ţe o
kontejner opět přijdeme.

Svozový den
Za svozový den, který proběhl 12.10.2019, obec zaplatila firmě AVE částku ve
výši 63.023,- Kč. Svoz je určen pro domovní velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Nikoliv pro odpady z podnikatelské činnosti. Při posledním svozu se na parku
v Jestřebí „objevila“ hromada starých pneumatik, která v tomto mnoţství
pocházela jednoznačně z podnikání, nikoliv však, jak bylo zjištěno, z pneuservisu,
který se nachází u parku. Do budoucna bude obec posuzovat takovéto zbavování se
podnikatelského odpadu jako vytváření černé skládky.

Třídění odpadu v naší obci
Ve třetím čtvrtletí tohoto roku, tedy od 1.7.2019 do 30.9.2019 se v naši obci
podařilo vytřídit 3,498 tuny papíru, 4,739 tuny plastu, 8,096 tuny skla a 0,126 tuny
nápojových kartonů. Celkem tak bylo do kontejnerů vyvezeno 16,459 tun
vytříděného odpadu. Obec za odpad získala tyto částky – za plast 25.476,86 Kč, za
sklo 8.896,69 Kč, za papír 5.597,50 Kč a za nápojové kartóny 705,60 Kč. Společně
s odměnou za zajištění zpětného odběru ve výši 5.796,- Kč tak obec za třetí
čtvrtletí získala od firmy EKO-KOM celkovou částku 48.472,50 Kč. Náklady
obce na vývoz tohoto odpadu činily v tomto období 71.066,- Kč. Obec tak
doplácela na likvidaci vytříděného odpadu za tři měsíce částku 22.593,50 Kč. Pro
srovnání - vyváţení černých popelnic ve třetím čtvrtletí 2019 stálo obec 141.213,Kč.
Stavební úpravy kulturního domu – II. a III. etapa
V pátek 1.11. došlo k předání objektu kulturního domu stavební firmě a hned tento
den byly zahájeny práce. V současné době se vybourávají podlahy, vzhledem
k nepříliš silnému a kvalitnímu betonu jdou bourací práce dobře. Nové podlahy
budou zatepleny a bude provedena hydroizolace. Některé příčky budou nově
vyzděny. S výjimkou tělocvičny a kulturního sálu (kinokavárny) budou zcela
rekonstruovány všechny vnitřní prostory.

Usnesení č. 9/2019 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.10.2019
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi zajistit dokončení, kolaudaci a vyúčtování dotace u akce „Stavební
úpravy obecního úřadu v Jestřebí“
2. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Stavební úpravy kulturního domu
v Jestřebí – II. a III. etapa“
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodů v různém.
2. Vyhotovení nového Lesního hospodářského plánu firmou LESPROJEKT Stará
Boleslav s.r.o., IČ 25065602 a pověřuje starostu k uzavření smlouvy s touto
firmou.
3. Smlouvu o dílo na výkon autorského a technického dozoru pro akci „Stavební
úpravy kulturního domu v Jestřebí – II. a III. etapa“ s panem R. Olivou,
Hradecká 2657, 470 06 Česká Lípa.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě se společností SAP Mimoň na likvidaci bioodpadu
5. Smlouvu o zřízení sluţebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
na pozemek p.č. 734/2 k.ú. Jestřebí u České Lípy.
6. Udělení výjimky z nejniţšího počtu ţáků ve všech třídách Základní školy a
Mateřské školy Jestřebí, příspěvkové organizace na školní rok 2019/2020.
Tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání
(školský zákon).
7. Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obsluţnosti s Libereckým krajem
a pověřuje starostu k jejímu uzavření.
8. Rozpočtové opatření č. 5/2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Staţení ţádosti o změnu územního plánu obce Jestřebí paní Štětinovou a
panem Obermajerem
3. Informace starosty o činnosti firmy EKOD Servis s.r.o. a přípravě nového
svozového systému.

Říjen ve škole a Nejen tam
K říjnovému počasí patřily mlhy, ale i sluníčko. K druhému podzimnímu měsíci se
ve škole vázalo běţné učivo, ústní a písemné zkoušení, ale i různé akce a podzimní
prázdniny s ředitelským volnem.
S deváťáky a osmáky jsme se opět zaměřili na volbu povolání. Začátkem října
jsme zavítali do Liberce na přehlídku s názvem „Educa my job“. Přes šedesát

minut slávy si tak nečekaně uţila ţákyně z 9. třídy, do které by to nikdo neřekl a na
sebe by nevsadila ani ona 
K moderní škole patří i projektové dny. Ten říjnový se samozřejmě věnoval vzniku
Československé republiky 28. října 1918. Po loňských mohutných oslavách stého
výročí a letošním připomenutí této naší historie si budou, jak doufáme, všichni ţáci
pamatovat, proč zrovna na konci měsíce bývá státní svátek.
Tradice je potřeba udrţovat, a tak noční pochod na Spící pannu opět přilákal děti i
jejich rodiče. Vlahý podvečer, kamarádi, nápadité kostýmy… Navíc maskování
některých účastníků bylo tak dokonalé, ţe stěţí bylo poznat, o koho vlastně jde 
Přejeme všem našim čtenářům hezký podzim!
Mgr. Michal Kotek, ředitel
∗ P. S. Chcete-li, napište na: skola@zsjestrebi.cz odpověď na otázku – Kdo je
autorem povídky „Zlaté jablko věčné touhy“, do jakého souboru povídek patří a
kdo jsou její dvě hlavní postavy. První správně odpovídající dostane malou
odměnu  Soutěţ trvá do 22. listopadu.

Říjen v mateřské škole
Od 4.10. jezdí naši předškoláčci do školičky bruslení do České Lípy, kde se pod
vedením hokejových trenérů učí bruslit. Celkem pojedou na kluziště 9x. Děti jsou
z prvních lekcí nadšené a mají spousty záţitků.
24.10. se konalo v MŠ Vánoční focení dětí s krásným zimním motivem.
Srdečně Vás zveme do naší mateřské školy na VÁNOČNÍ PRODEJNÍ
JARMARK, který se koná dne 26.11. 2019 od 6.30 – 17.00 hodin v jídelně MŠ.
Při příznivém počasí bude na zahradě MŠ od 16.15 hodin ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU s vystoupením dětí z MŠ. Těšíme se na Vás.
Za kolektiv MŠ Pavla Zemanová,DiS.,Zástupkyně ředitele MŠ

Kulturní okénko
Vítání občánků a setkání důchodců
V sobotu 12. 10. 2019 jsme se sešli, abychom společně přivítali nové občánky
obce Jestřebí. Setkání proběhlo v krásných prostorách zrekonstruovaného
kulturního sálu. Po uvítání a projevu starosty vystoupily, pod vedením Mgr. Lucie
Červenkové, ţačky ZŠ Jestřebí s básničkami a písněmi. Dalším vystoupením
překvapil písničkář Petr Bratršovský. Pásmo pohádkových písniček bylo zároveň
hádankou, ze které pohádky písnička je? Následně se rodiče zapsali do kroniky
obce, převzali dárečky a květinu. V připraveném fotokoutku, ve kterém nechyběla
kolébka a obecní znak, byli rodiče se svými ratolestmi vyfoceni paní Loudátovou.
Těšíme se na příští rok a další nové občánky.

Kulturní sál byl následně upraven na další akci, která začínala jiţ za pár hodin.
Setkání důchodců je kaţdoroční oblíbená akce, kterou pro naše dříve narozené
občany připravuje kulturní výbor obce. Letošní setkání proběhlo za krásného
slunného odpoledne. Po zahájení a přivítání občanů následovala minuta ticha na
uctění památky mistra Karla Gotta, který provázel ţivotem a bavil svým umění
mnoho generací posluchačů. Následovalo vystoupení, ve kterém Petr Bratršovský
a jeho kytara pobavila všechny posluchače v sále. Následně se ujala hudebního
program kapela „Horák Band“, která byla posluchači pozitivně přijata a bavila nás
aţ do samého konce. Občerstvení, které připravily kuchařky MŠ paní Fuxová a
paní Myslivečková, bylo doslova jako od maminky. Celá akce by se neobešla bez
pomoci ochotných dobrovolníků a zaměstnanců obce. Jako dobrovolníci přišli
pomoci: Gabriela Získalová, Šimon Kupec a Daniela Kupcová. Fotografie z těchto
akcí je moţno shlédnout na FCB – „Naše Jestřebí“.
Tímto si dovoluji pozvat všechny příznivce Vánoc do nově zrekonstruované
budovy obecního úřadu, kde v neděli 8. 12. 2019 v nové zasedací místnosti
proběhne vánoční prodejní výstava. Bliţší informace k této akci budou vedeny
na FCB – „Naše Jestřebí“, na webu obce i ve vývěsce.
Za kulturní komisi Aleš Kupec
INFO z PEKLA:
Mikulášská besídka aneb “Kdo se čerta nebojí” pořádají obce Jestřebí a
Provodín v pátek 6. 12. 2019. Bliţší informace budou uvedené na FCB – Naše
Jestřebí, www.jestrebi.eu a na obecních vývěskách.

