
na jednotlivých místech. Doporučujeme, aby občané mající doma 

popelnice na papír a plast využívali do konce dubna kontejnerová místa –  

prázdné domácí popelnice jim pomůžou počáteční výkyvy překlenout.  

 

Popelnice na směsný odpad 

Popelnice na směsný odpad s nápisem „OBEC JESTŘEBÍ“ budou mezi 

občany rozváženy v průběhu dubna. Zatím však do nich odpad nedávejte, 

neboť firma AVE je nebude vyvážet. Poslední svoz firmy AVE bude 

v pondělí 27.4. Na tento den vystavte všechny popelnice, které mají logo 

této firmy, tedy i prázdné. Firma AVE je bude ihned nakládat a odvážet. 

Pokud máte svoje vlastní popelnice, tak je v tomto termínu raději 

nevystavujte, mohlo by se stát, že je firma AVE odveze také. Od tohoto dne 

vhazujte odpad do popelnic s nápisem „OBEC JESTŘEBÍ“. Tyto budou 

vyváženy dle přiloženého harmonogramu 1x za 14 dní. Obec se nižším 

počtem svozů snaží snížit náklady na likvidaci odpadu. Tyto náklady 

neustále rostou, a pokud by se nepodařilo tento růst zastavit, musel by se 

výrazně zvyšovat poplatek za likvidaci odpadu (540,- Kč na poplatníka). 

Tomu se obec snaží vyhnout.   

 

Chodník k dětskému hřišti 

Vybudování nového chodníku a schodů od komunikace pod skálou 

k dětskému hřišti se stále připravuje a přes současnou komplikovanou 

situaci by se mělo realizovat. Bylo dohodnuto, že firma Ingstav Doksy 

nastoupí v půlce května (tedy cca o 2 týdny později), ale dokončí dílo dle 

původního předpokladu, tedy v první půli července.  Situaci je však velmi 

nejistá a případná onemocnění, karantény, apod. mohou vše změnit.  

 

Čarodějnice 

Vzhledem k nouzovému stavu, který byl Poslaneckou sněmovnou ČR 

prodloužen do 30.4.2020 je pořádání tradičních čarodějnic v prostoru u 

dětského hřiště značně nejisté. O tom, zdaje obec bude moci čarodějnice 

uspořádat, budeme informovat na internetových stránkách 

www.jestrebi.eu a na vývěsce obce. 
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Informace obecního úřadu 

Vážení občané, nacházíme se ve velmi neobvyklé situaci. Ještě na začátku 

tohoto roku by pravděpodobně nikdo z nás nevěřil, že se v březnu zavřou 

školy, školky, obchody, velká část firem, živnostníků. Že děti a značná část 

dospělých budou doma, že po ulicích budeme chodit s rouškami na obličeji. 

S podobnou situací nemáme zkušenost, nevíme, co nás ještě čeká a přesto 

si s tím musíme poradit. Věřím, že až budeme na současnou dobu 

vzpomínat, budeme moci říci, že jsme to úspěšně zvládli. Přeji nám všem 

trpělivost a odvahu. 

Za OÚ Jestřebí Karel Schreiner  

 

 Opatření proti šíření onemocnění COVID-19 

 Stručný přehled opatření platných v celé ČR: 

- omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti – pouze v počtu 

dvou osob s výjimkou členů domácností.  Pouze nezbytná cesta do 

práce a na nákupy, návštěva lékaře či obstarání základních životních 

potřeb, procházky do přírody. 

- zakazuje se chodit mimo domov bez roušky, šátku, šály, které 

zakrývají nos a ústa 

- při kontaktu s ostatními osobami na veřejnosti dodržovat odstup, 

nepodávat si ruce, netvořit hloučky 

- od 8 hod. do 10 hod. je ve velkých prodejnách (potraviny, drogerie) 

vyhrazena doba pouze pro seniory nad 65 let, neplatí v malých 

http://www.jestrebi.eu/


prodejnách, kde je vhodné, aby senioři a hendikepované osoby byli 

při prodeji upřednostněni 

- prodejny potravin poskytují u vchodu bezplatně zákazníkům 

jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce, třeba 

sáček 

Stručný přehled opatření platných v Jestřebí: 

- je uzavřena škola, školka, kulturní dům a to do odvolání 

- přechodně jsou omezeny úřední hodiny OÚ Jestřebí a to takto: 

pondělí od 8:00 do 10:00 hod. 

středa od 14:00 do 16:00 hod. 

- je uzavřena zřícenina hradu v Jestřebí 

- je prodloužena splatnost poplatku za likvidaci odpadu do 30.6.2020 

 Jak správně nosit ochrannou roušku      

- než si roušku nasadíte, důkladně si omyjte ruce 

- rouška by měla dobře přiléhat k nosu a tvářím 

- během používání se roušky nedotýkejte, pokud se dotknete, umyjte 

si ruce mýdlem nebo dezinfekcí 

- snímejte roušku odzadu 

- jednorázovou roušku vyhoďte 

- umyjte si ihned po sundání ruce 

 

Zásady nakládání s odpady v době nouzového stavu v ČR 

Neodkládejte odpady mimo kontejnery a popelnice, aby s nimi popeláři 

nemuseli přijít do přímého kontaktu. Použité roušky, rukavice, kapesníky 

ukládejte do plastového pytle a zavázané je vhazujte do popelnice na 

směsný odpad. V žádném případě je nedávejte do kontejnerů na tříděný 

odpad – pracovníkům třídících linek by hrozilo riziko nákazy. 

Pokud nejste v karanténě - nakládejte se svými odpady a třiďte jako dosud. 

Snažte se zmenšit objem odpadu (sešlapejte, mačkejte odpad) aby kapacita 

kontejneru vydržela co nejdéle. 

Pokud jste v karanténě – po tuto dobu netřiďte odpad a neukládejte ho do 

barevných kontejnerů. Veškerý odpad odkládejte do pevného plastového 

pytle, případně dvou slabších pytlů. Po naplnění pytel pevně zavažte a na 

povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Po té musí být uložen do 

popelnice na směsný odpad. 

 

Rozjezd nového odpadového systému 

Zahájení nového odpadového systému v naší obci bohužel probíhá v době 

nouzového stavu, což je komplikace, která se dopředu nedala předvídat. 

Přesto, že dochází k přerušení provozu a výroby u řady firem, hranice jsou 

uzavřeny a kamiony zde často stojí v dlouhých frontách, podařilo se včas 

dodat popelnice na směsný odpad, kontejnery na papír, plast a sklo a také 

popelnice na papír, plasty a nápojové kartony. V současné složité situaci 

jde o malý zázrak. 

 

Nové popelnice a kontejnery na tříděný odpad   

Koncem března bylo dodáno 240 kusů velkých popelnic na papír a plast, 

které obec získala s dotací 85%, a to díky spolupráci ve svazku obcí EKOD.  

Na přelomu března a dubna byly nádoby rozvezeny občanům, kteří o ně 

požádali. Mezi obyvatele tak bylo rozděleno 66 popelnic na papír a 77 

popelnic na plasty. Popelnice na plast jsou určené také pro nápojové 

kartony. Obec má ještě volných 44 popelnic na papír a 53 popelnic na 

plasty. Občané s trvalým pobytem v obci, kteří popelnice na tříděný odpad 

dosud nemají, si tak o ně mohou stále požádat. Tyto popelnice budou 

vyváženy dle přiloženého harmonogramu. 

Nové kontejnery na tříděný odpad budou rozmístěny na přelomu dubna a 

května na jednotlivá hnízda podle toho, jak si bude firma AVE staré 

kontejnery odvážet. Nové kontejnery jsou vzhlednější, lépe se s nimi 

manipuluje a především je možné je svážet stejným vozem jako popelnice 

(mají horní výsyp). Nevýhodou je menší objem, ale ten by měly nahradit 

objemy popelnic, které mají nově občané doma. Do nových kontejnerů na 

plast vhazujte také nápojové kartony (tetrapaky). 

Může dojít k situaci, že hnízda budou krátký čas bez kontejnerů – staré již 

budou odvezené a nové ještě nebudou dovezené, nebo budou hnízda 

přeplněná, než se nastaví správný harmonogram svozů a počet kontejnerů  

 



Březen – výuka ve škole a doma 
 
S prvním březnem se většina z nás už těší na jaro. Letos se mnozí žáci už 
nemohli dočkat druhého březnového týdne a s ním přicházejících jarních 
prázdnin. To ale ještě netušili, že pobyt doma se nejen jim o dost protáhne. 
 
V úvodním týdnu si žáci 1. stupně stihli ještě  v rámci tělocviku zaplavat 
v českolipském bazénu, ale po prázdninách už začala komunikace na dálku 
jak se žáky, tak s rodiči. První stupeň si předává informace pomocí 
Bakaláře. Prvňáčci se učí další písmenka, druháci a třeťáci si procvičují 
učivo. Žáci se zapojují do různých aktivit z matematiky, českého jazyka, ale i 
do velké výzvy z provodínské družiny – „Staň se hrdinou Harryho Pottera“. 
Děti malují a modelují figurky z filmu, vymýšlí zaklínadla, pečou dobrůtky a 
šijí roušky. Druhou družinovou výzvou je „Retro pozdrav“ s retro 
úkolem. Výsledky dětského snažení můžete sledovat na školním FB. 
 
Na druhém stupni jsme ve škole probírali další látku, stačili napsat několik 
písemek (z matematiky, angličtiny, fyziky…) včetně kontrolního diktátu. Od 
16. března ale žáci nemohli být osobně výuce přítomni, a tak po týdnu 
práce v Bakaláři přešla 6.- 9. třída na aplikaci Microsoft Teams. V ní si 
přečtou díky PC nebo mobilu zadanou práci, odevzdají domácí úkoly 
(formou fotky, práce ve Wordu, PowerPointu,…), při nejasnostech se 
zeptají vyučujícího prostřednictvím chatu nebo mu přímo zavolají. Mohou 
se informovat a pobavit se i mezi sebou.  
 

I jestřebská družina je uzavřená, ale děti stále pokračují v celoroční aktivitě 

„Cesta kolem světa“. V březnu se vydaly do slunného Španělska. Všichni 

měli možnost se kreativně dotknout tamní kultury. Prostřednictvím pěti 

výzev jim bylo umožněno ochutnat španělskou kuchyni, nasadit si 

sombrero, zazpívat písničku s hudebními nástroji, které si sami vyrobí, či se 

na chvilku stát světoznámým malířem Picassem. Jde o zábavnou formu 

vzdělávání, která děti baví a zároveň rozvíjí jejich kreativitu.  

 

Všem rodičům, kteří se teď pravidelně věnují svým dětem, moc děkujeme 

za spolupráci. Společně to i díky vám zvládneme! 

  

 

 

 

 


