např. v češtině stihli napsat slohovou práci (na které pracovali již doma během
on-line hodin), kontrolní diktát a pochlubit se svými kulturními deníky. Týden těsně
před Vánoci opět patřil výuce vzdálené, a proto jsme další plánované školní akce zatím
odložili.
Před odchodem na vánoční prázdniny vedení školy ocenilo tři nejlepší
účastníky školního kola Olympiády v českém jazyce: Janu BROŽOVOU (3. místo),
Martina KOTAŠKU (2. místo) a Davida HEINZE (1. místo). V okresním kole mohou
školu zastupovat jen dva žáci, takže v lednu budeme držet palce jen chlapcům.
V prosinci se i sedmáci opět sešli ve škole, nastal advent a společně jsme
koupili stromeček. Krásně jsme si ho ozdobili, vyzdobili jsme si třídu a připomínali si
adventní čas. Také nás navštívil Mikuláš, který nám nadělil balíčky. Prosinec jsme
zakončili společnou besídkou, kde jsme si rozdali dárečky a ochutnali cukroví.
Posledních
čtrnáct
dní
školy
už
i
osmá
třída
strávila
konečně spolu. Dostali jsme ze SRPŠ příspěvek na Mikuláše a peníze jsme použili na
nákup „balíčku“ a občerstvení na vánoční besídku. Některé třídy si dávaly nadílku
najednou, ale my si ji rozdáváme postupně - jednu věc na den. Vyhovuje to tak všem.
Děti si samy vybraly, že si vylosují, kdo komu bude dávat dárek. Přinesou si z domova
cukroví na vánoční besídku, která proběhne poslední školní den v tomto roce.
V prosinci si devítka prošla Scio testováním. Víme už přibližně, jak jsme na
tom s vědomostmi z matematiky, českého jazyka, angličtiny a jaký máme všeobecný
přehled. Podrobné výsledky dostaneme během ledna.
V pátek 4. 12. jsme neporušili školní tradici a převlékli se za čerty a anděly.
Jelikož jako Mikuláš nechtěl být nikdo, pomohl nám pan učitel Krejčík, který v této roli
rozhodně nebyl poprvé, takže zkušeně předčítal z knihy hříchů. Kvůli koronaviru nebyl
žádný výtečník vtahován do pytle, a tak byli všichni žáci naší školy i školky spokojeni.
Konečně dorazily naše mikiny s čárovým kódem k nástupu a ukončení povinné
školní docházky. V logu máme lenochoda, což ale rozhodně neznamená, že bychom se
rádi “flákali”...
18. 12. nás čeká poslední třídní besídka, alespoň na základní škole. Za vánoční výzdobu
děkujeme p. Malé.
Online výuka se nás už naštěstí netýká, připravujeme se totiž intenzivně na
přijímací zkoušky. Co bude po Vánocích, zatím nikdo neví, ale škola je škola. Tam jde
všechno lépe.
Vážení žáci, rodiče, prarodiče a přátelé školy, přejeme vám všem klidné
vánoční svátky v kruhu rodinném, hlavně hodně zdraví a klidný nový rok 2021 bez
stresu, napětí a co nejdříve bez Covidu. Společně si pak přejme co nejdéle otevřenou
školu. Na shledanou v lednu.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Jestřebí
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Informace obecního úřadu
Vážení občané,
naše domácnosti a domy ozdobila vánoční výzdoba, osvětlení a vánoční stromky.
Tradiční rozsvěcení vánočního stromu před kulturním domem se muselo obejít bez
vystoupení dětí a zpívání koled. Pro děti se alespoň podařilo narychlo, v době krátkého
uvolnění omezujících opatření, uspořádat Jestřebské peklo. Dovoluji si využít této
příležitosti, abych poděkoval pracovníkům kulturní komise, kteří akci zorganizovali.
Letošní rok se zapíše jako rok nových zkušeností a pravděpodobně si ho budeme
pamatovat jako rok covidový. Zároveň se ukázalo, že jsme schopni se vypořádat se
zcela novými překážkami, o kterých jsme ještě před rokem neměli tušení, že se mohou
objevit. Vánoce jsou svátky naděje a mějme proto naději, že se všechno bude měnit
k lepšímu. Ať už nás potká cokoliv, budeme to muset společně zvládnout.
Vážení občané, dovolte mi, abych jménem pracovníků obecního úřadu a zastupitelů
obce popřál vám i vašim rodinám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný
nadcházející rok 2021, přeji hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
Karel Schreiner
Úřední hodiny OÚ Jestřebí v době vánočních svátků
I v době vánočních svátků budou úřední hodiny v souladu s nařízením vlády, které
určuje, že mohu být nejvýše dva dny v týdnu a to maximálně 5 hodin denně. OÚ
Jestřebí, tedy bude mít úřední hodiny následovně:
Pondělí 21.12.2020: 13:00 – 17:00 hod.
Středa 23.12.2020: 7:00 – 12:00 hod.
Pondělí 28.12.2020: 13:00 - 17:00 hod.
Středa 30.12.2020: 7:00 – 12:00 hod.
E -mailem nebo telefonicky je možné dojednat vyřízení různých záležitostí i mimo
tento čas.

Likvidace odpadu po vánocích
Vánoce jsou období, kdy v našich domácnostech vzniká větší množství odpadu, a to
hlavně papírového. Proto bylo dohodnuto, aby velké kontejnery na papír (1.100 litrů),
které se podle svozového harmonogramu měly původně vyvážet ráno ve čtvrtek 24.12.,
byly svezeny až v sobotu 26.12. Doporučujeme vyhodit balící papíry, krabice, kartony
a další papírový odpad do kontejnerů 25.12. Tento posunutý termín svozu papíru platí
pouze pro velké kontejnery (1.100 litrů). Popelnice na papír (240 litrů), které mají
někteří občané doma, budou sváženy podle svozového kalendáře v pondělí 4.1.2021.
Až nám doslouží v lednu vánoční stromečky, tak je občané mohou vhodit do kontejnerů
na bioodpad, které jsou u dětského hřiště. Stromečky však musí být zcela odstrojené –
tedy bez ozdob, řetězů, háčků, třásní apod.
Přílohou tohoto zpravodaje je svozový kalendář na příští rok 2021. Doporučujeme, aby
si občané kalendář uschovali a mohli se tak vždy v neděli podívat zda se v pondělí bude
vyvážet směsný odpad, plast nebo papír a podle toho vystavili správnou popelnici.

Rekonstrukce komunikací kolem parku
Na realizaci této akce bylo dne 23.11. vyhlášeno výběrové řízení. Firmy, mající o
realizaci stavby zájem, mohou podávat nabídky do pondělí 21.12., 16:00 hod. Do
uzávěrky zpravodaje nebyl znám výsledek výběrového řízení, a proto o něm budeme
informovat v dalším vydání. V pondělí 7.12. byla také podána žádost o dotaci (včetně
mnoha požadovaných příloh) na tuto akci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Obec
se pokusí získat maximální výši dotace - 10 mil. Kč.

Kolaudace chodníku a schodů u dětského hřiště
Ačkoliv byl nový chodník a schody u dětského hřiště dokončen již v létě, nedařilo se
stavbu zkolaudovat. Z důvodu koronavirové epidemie totiž příslušní úředníci nejezdili
dělat kontrolní prohlídky v terénu. Nakonec se podařilo využít krátkého uvolnění na 3.
epidemiologický stupeň PES a závěrečná kolaudační prohlídka proběhla ve čtvrtek
17.12. Vzhledem k tomu, že byly doloženy všechny potřebné doklady a stavba proběhla
v souladu se schváleným stavebním povolením, byla kolaudační prohlídka úspěšná a
do konce roku by mělo být vydáno kolaudační rozhodnutí. To je nutné, aby obec mohla
dát stavbu zanést do katastru nemovitostí a také, aby získala doplatek z celkové částky
261.000,- Kč, kterou obec získala na realizaci této akce od Libereckého kraje.
Proplaceno již bylo 90%, ale zbylých 10% může být vyplaceno až po doložení
kolaudačního rozhodnutí. Díky jeho získání se tak podaří celou akci na začátku příštího
roku dokončit i po stránce administrativní a finanční.

Po příchodu do školy 30. 11. začali psát deváťáci Scio testy z matematiky,
českého, anglického jazyka a testu všeobecných znalostí. Dostanou tak ještě před
přijímacími zkouškami informaci o tom, jak jsou na tom s vědomostmi v porovnání s
jinými žáky ve třídě a jaké dosahují celostátní úrovně.
I matematika pokračovala ve všech třídách druhého stupně v online hodinách
pomocí digitální tabule, protože právě při matematice je názornost nejdůležitější. Žáci
také dostávali na procvičování příklady z pracovních sešitů, výsledky posílali
jednoduše vyfocením přímo do Teamsů.
V polovině listopadu také proběhly historicky první online třídní schůzky :)
Rodiče se v danou dobu spojili s učiteli přes účty svých dětí v Teamsech.
Advent ve škole
V prosinci jsme se konečně sešli všichni ve škole - sice v rouškách a omezeném
režimu, ale natěšeni zpátky do lavic. Hned zkraje nás navštívili čerti, andělé a Mikuláš,
a tak jsme někteří museli slíbit nápravu. Ale sladká nadílka nás přeci jen neminula.
Protože se blíží Vánoce, tak naše ručičky nemohou odpočívat ani chviličku, a
tak se připravují přáníčka, zdobí se perníčky a vyrábí dárky pod stromeček. Škoda jen,
že se nemůžeme scházet, jako každý rok, u společného stromečku na chodbě
v Provodíně a zpívat si koledy. V pátek se tedy rozsvítí stromečky v každé třídě a my
si užijeme vánoční besídky.
Družinky také nezahálejí. Děti si stihly napéct cukroví a konečně opět ožil
místní les, kde trávíme volný čas. Práce žáků na čertovské téma zdobí chodbu naší
školy.
V prosinci se i čtvrťáci sešli ve škole a společně přivítali adventní čas. Když se
nedá cvičit v tělocvičně, vyrážíme ven a užíváme si prvního sněhu zimním vícebojem
- koulovaná, stavění sněhuláků, honička ve sněhu. A cestou jsme jako bonus našli
putovní kamínky. 4. 12. do školy zavítala vážená návštěva - Mikuláš s celou
družinou andělů a čertů. Ačkoli byli někteří jen krůček od pekla, za básničku a příslib
polepšení nakonec dostali nejen další šanci, ale i „mlsací“ balíček.
Prosinec, čas vánoční. V rámci páté třídy jsme si připravili dílničky. Děti
vyráběly z příze ozdoby na stromek. Vánočními výrobky pak ozdobily stromeček, nebo
si je odnesly domů. Na poslední školní den máme připravenou besídku s dárečkem a
malé pohoštění. Koledy budeme tentokrát jen poslouchat.
Na začátku prosince nastoupili šesťáci po šesti týdnech distanční výuky opět do
školy. Většina z nich se už těšila, i když někteří jen na mikulášskou nadílku a vánoční
besídku. Obě akce si hezky užili 😊. Do školy se ale nemá chodit jen kvůli
kamarádům, i když by to bylo fajn... Je také potřeba oprášit mozkové závity staré poznatky zopakovat a nové věci se naučit. Za čtrnáct dní prezenční výuky žáci

line hodině českého jazyka. Ve vzpomínkách jsme se vrátili k tomu,
jak lidé listopadové dny prožívali v Praze, v České Lípě i Jestřebí. Nejvíce jsme pak
mluvili o Václavu Havlovi jako o politikovi a spisovateli. Stihli jsme si přečíst i část
jeho divadelní aktovky „Audience“, která se váže k životu tohoto bývalého disidenta a
později prvního polistopadového prezidenta.
Letos se neměly žádné tradiční podzimní soutěže konat. Nakonec v závěru
listopadu přišlo zadání školního kola 47. ročníku Olympiády v českém jazyce, která je
určena pro nejstarší žáky základní školy. Tři její účastníci pracovali na olympiádě doma
a v této chvíli (v době uzávěrky tohoto čísla JZ) ještě nevíme, kdo z nich zvítězil,
protože Národní pedagogický institut ČR zatím neposlal kritéria hodnocení této
soutěže.
Distanční výuka pro šesťáky poslední listopadový den skončila, a tak se už ve
škole při hodině češtiny zamysleli nad tím, co jim měsíc a půl života přinesl či vzal…
Říká se, že vše zlé je pro něco dobré, a tak odcitujeme jen pozitiva, která žáci
zaznamenali: „…měla jsem lepší vztahy se sestrou, dokážu být zodpovědná, naučila
jsem se mít pořádek, snažila jsem se co nejvíce doma pomáhat…“, „…začala jsem víc
číst, jde mi víc angličtina…“, „…naučila jsem se nový triky z gymnastiky…“,
„…začala jsem hrát na klavír, trávila jsem čas s rodinou…“, „…zvládnu vést celou
domácnost – žehlit, vařit, vytírat, luxovat a naučila jsem se taneční triky…“, „…mohla
jsem se věnovat koníčkům a více pracovat s elektronikou…“, „…vylepšila jsem si
kontakt s celou rodinou…“, „…stihla jsem přečíst tři knížky, mohla jsem být hodně
venku, hrát si se sestrou a chodit víc ke kamarádce…“, „…díky koroně jsem začala mít
ráda školu…“, „…on-line výuka dobrá, ale školu mám radši…“. A na závěr jedna velká
pravda, kterou si uvědomila dívka ze šestky: „ZJISTILA JSEM, ŽE KORONA
POMOHLA PŘÍRODĚ, ALE UŠKODILA LIDEM.“
Listopad byl pro 7. třídu měsíc objevování tajemství online výuky. Rodiče si v
rámci online třídních schůzek vyzkoušeli prostředí Teamsu, ve kterém se děti učí.
Společně jsme vše zvládli a uvědomili jsme si nejrůznější možnosti toho, co nám online
výuka přináší. I v těchto dnech, kdy se společně nevidíme ve škole, jsme zvládli vytvořit
přání prostřednictvím videa pro našeho spolužáka k narozeninám.
Na výročí 17. listopadu děláme každoročně projektové hodiny věnované
událostem 17. 11. 1939 (zavření českých VŠ) a 17. 11. 1989 (vedoucí k pádu
komunismu). Program je určen pro žáky 8. a 9. třídy. Zhlédli jsme k
těmto tématům zajímavá krátká videa a dobové fotografie. Povídali si o příčinách,
které k těmto událostem vedly.
V úterý 10. 11. proběhla online Burza škol. Žáci posledních ročníků tak měli
možnost přihlásit se do virtuální místnosti vybrané budoucí střední školy nebo učiliště
a sledovat prezentaci zástupců jednotlivých studijních oborů a pokládat jim otázky
připravené přímo na míru.

Placení poplatků v roce 2021
Všechny poplatky zůstávají pro rok 2021 ve stejné výši jako v předchozích letech. Její
výše tedy činí:
1. poplatek za odpady ……………… 540,-Kč na poplatníka (splatnost do
30.4.2021)
2. poplatek za pronájem sklepu ……………………… 300,-Kč (splatnost do
30.6.2021)
3. za prvního psa ..................................................................................50,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ......................................... 200,- Kč,
Prosíme občany, kteří budou platit poplatky za rok 2021 hotově v budově obecního
úřadu, aby tyto poplatky platili až od pondělí 25.1.2021. Důvodem je zpracování účetní
uzávěrky na začátku roku. Placení poplatků bezhotovostně (převodem na účet) se toto
omezení netýká. Děkujeme za pochopení.

Poplatek za odpad
Nejčastěji placeným je poplatek za likvidaci odpadu. Ten některé obce na příští rok
zvyšují. Nový zákon o odpadech, který bude platit od 1.1.2021, zdražuje skládkování
směsného odpadu a komplikuje likvidaci plastového odpadu. To si svozové firmy
započítávají do cen svých služeb. Obec Jestřebí má spolu s dalšími obcemi založenou
vlastní svozovou firmu EKOD Servis, která sváží odpad v naší obci od 1.5.2020.
Zkušenosti za 1/2 roku ukazují, že odpad dokážeme svážet za nižší cenu a šetrněji
k životnímu prostředí. Od 1.5.2020 platila obec zálohově za likvidaci odpadu mírně
nižší ceny, než si účtovala původní svozová firma, která svážela do konce dubna
(konkrétně to byly ceny roku 2019). Na začátku prosince pak byla k dosavadním
nákladům připočtena předpokládaná produkce odpadu v prosinci a po celkovém
vyúčtování byla obci ještě vrácena částka 67.000,- Kč. Naše obec tak v současné době
nemusí řešit dilema, zda zdraží občanům poplatek za likvidaci odpadu, nebo bude
odpadové hospodářství dotovat ještě více než v předchozích letech.
Stejně významným je i přínos pro životní prostředí. Svozová firma, která nám svážela
odpad dříve, vozila směsný odpad na skládku, kde se zahrabal do země. Naše svozová
firma vozí směsný odpad do spalovny v Liberci, kde při jeho spalování vzniká teplo na
vytápění domů a elektrická energie. V prosinci pak proběhlo v Liberci jednání
s vedením spalovny, na kterém byla podepsána smlouva na likvidaci směsného odpadu
i v roce 2021, a to za stejné ceny jako v tomto roce.
Parkování s ohledem na prohrnování sněhu
V případě sněžení žádáme občany, aby parkovali své automobily tak, aby nebránily
prohrnování sněhu. Pokud na komunikaci není ponechán dostatečný prostor pro průjezd
traktoru s pluhem, nebude tato komunikace prohrnuta.

Kanalizace
V zimním období a zejména v čase vánočním je podtlaková kanalizace náchylnější
k poruchám (dochází ke spojení rizikových faktorů - horších klimatických podmínek
a značného zatížení kanalizace v době kdy jsou lidé doma). Proto žádáme občany, aby
do kanalizace nevylévali tuky (v obci jsou rozmístěné popelnice na tuky) a
nesplachovali předměty, které do kanalizace nepatří, např. vlhčené ubrousky.
Připomínáme telefonní číslo pro hlášení poruch na kanalizaci – 840 111 111.
Usnesení č. 18/2020 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.12.2020
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Oprava místních komunikací v Jestřebí u
České Lípy“.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání podle návrhu starosty včetně bodů v různém
2. Smlouvu o dílo s firmou ElektroVolt spol. s r.o. na akci „Oprava místních
komunikací v Jestřebí I. etapa – vybudování nového veřejného osvětlení“ a pověřuje
starostu k uzavření smlouvy.
3. Smlouvu o zápůjčce částky 300.000,- Kč s TJ Jestřebí – Provodín z.s. na vybudování
nového zavlažování fotbalového hřiště v obci Jestřebí a pověřuje starostu uzavřít
příslušnou smlouvu.
4. Realizaci uliční vpusti a svedení vody do rybníčku u bowlingu na pozemku p.č. 77
k.ú. Jestřebí u České Lípy.
5. Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na rok 2021 pro SRPŠ Jestřebí-Provodín,
z.s. s podmínkou, že částka bude použita na pořádání akcí pro děti ZŠ Jestřebí.
6. Rozpočet ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace na rok 2021 a střednědobý
rozpočtový výhled na roky 2022 až 2024 dle návrhu ředitele ZŠ a MŠ Jestřebí.
7. Rozpočet obce na rok 2021. Celkové příjmy rozpočtu jsou 14.800.000,- Kč a celkové
výdaje jsou 27.800.000,- Kč. Rozpočet je deficitní, schodek rozpočtu ve výši
13.000.000 Kč je kryt rezervou z minulého období.
8. Závazné ukazatele výdajů ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace pro rok 2021.
9. Závazné ukazatele výdajů TJ Jestřebí - Provodín pro rok 2021.
10. Střednědobý výhled rozpočtu obce Jestřebí na roky 2022 až 2024.
11. Veřejnoprávní smlouvu s TJ Jestřebí – Provodín na rok 2021.
12. Smlouvu o majetkovém vypořádání stavby „I/9 Jestřebí, okružní křižovatka“ s ŘSD
ČR
13. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB se společností GasNet, s.r.o., IČO
27295567 na pozemky p.č. 598/1 a 604/1 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy –
rekonstrukce vysokotlaké stanice v aleji na Provodín

14. Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč pro Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace, Česká Lípa, na rok 2021.
15. Uzavření Memoranda o spolupráci při zajištění plánování a spolufinancování
sociálních služeb na území ORP Česká Lípa
16. Smlouvu o možnosti provést stavbu s KSS LK – akce most přes Dolský potok
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2020 a legislativních
změnách od 1.1.2021.
2. Stanovení inventarizační komise a vyhlášení inventarizace majetku obce k 31.12.2020
3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2020 krajským úřadem
Libereckého kraje – bez chyb a nedostatků.
4. Rozpočtové opatření č. 9/2020
5. Informace starosty o průběhu oprav kaple a vstupní brány na hřbitově v Pavlovicích.

Škola v listopadu
Celý listopad se nesl ve znamení on-line výuky. Tentokrát už v programu
Teams pro všechny žáky. A zvládli to velmi dobře. Kromě matematiky, českého jazyka
a angličtiny stihli žáci v distanční výuce i pracovní činnosti. Třeťáci si vyrobili výborný
smetanový dezert podle videonávodu a každý pátek se scházeli na třídnické online
hodině, druháčci přivítali na online výuce svou spolužačku Natálku, která byla dlouho
nemocná. Nejtěžší to měli prvňáčci, protože se museli naučit první písmenko přes
obrazovku. 30. listopadu jsme se sešli opět všichni ve škole – musíme dodržovat
všechna hygienická opatření, ale konečně můžeme být spolu.
Superhrdinové z družinek o sobě dávají opět vědět v podobě zeleného
superhrdiny - pana Hulka. Plnili zdatně superhrdinské úkoly a vysoutěžili si
tak dalšího maskota do družinové sbírky. Je prima, že můžeme prožívat bláznivá
dobrodružství zase spolu!
Kousek lesa doma si vytvořili čtvrťáci v rámci pracovních činností na dálku.
Teď pozorujeme, jestli nám při správné péči zasazená šiška vyklíčí. 11. 11. jsme si
připomněli svátek svatého Martina a zapojili jsme všechny smysly dřív, než venku
pokryje vše bílá peřina. Využili jsme krásných podzimních barev spadaného listí a
vytvořili z nich živočichy, o kterých si právě povídáme i v přírodovědě.
V listopadu se moc nezměnilo, stále jsme se učili distančně. Pochvala pro 5.
třídu, všichni do jednoho se připojují, zodpovědně si plní zadané úkoly, nemáme téměř
žádnou absenci, a to díky zapůjčeným notebookům zásluhou našeho pana
ředitele. Touto cestou bych mu ráda poděkovala – pí uč. Slánská.
17. listopad - STÁTNÍ SVÁTEK – „Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní
den studentstva“ Loni jsme si připomínali 30. výročí sametové revoluce
při PROJEKTOVÉM DNI ve škole. Letos jsem deváťáky zapojila do diskuze při on-

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2021
po út

JESTŘEBSKÉ PEKLO 2020
Letošní Mikulášská nadílka proběhla v „trošku jiném stylu“. Děti se nemohly
společně vyřádit v tělocvičně, jako tomu bývalo v předešlých letech. Ale ani
tak o Mikulášskou nadílku nepřišly. Musely si pro ni přijít do Jestřebského
pekla. A odvážlivců přišlo téměř k padesátce – ti nejmladší se nesli na rukou
a ten nejstarší byl z 9. ročníku.
V pekelném kotli skončilo několik dudáků, někteří hříšníci se museli
Luciferovi upsat a slíbit nápravu. „Padaly“ sliby typu: „Tak já se teda nechám
vostříhat!“, „No, tak žalovat už teda nebudu!“, „Hm, tak já tu násobilku ještě
trošku procvičím!“
Lucifer dopředu referoval, že má rád strašidelné balady Karla Jaromíra
Erbena, ale těch se teda nedočkal. Někteří hříšníci museli tedy alespoň
odříkat násobilku. Ale, že se u to ho pěkně zapotili. Krásné říkanky si
osazenstvo pekla vyslechlo od předškoláčků – nejkrásnější byly říkanky
s pohybem. Třeba tahle: Otvírejte čerti vrata, jdem se mrknout na čerťata,
čertí kluci, čertí holky, mají rádi černé vdolky.
Odměnou všem byl štědrý balíček a snad i hezký zážitek, na který budou
ještě dlouhou vzpomínat.
Žádný hříšník v pekle nezůstal a my už se těšíme na další společnou akci.
Za kulturní komisi OÚ Jestřebí Červenková Lucie
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směsný odpad-popelnice 120 litrů+pytle s nápisem "Jestřebí sm.odpad"
plast - popelnice 240 l a kontejnery 1.100 l
papír - popelnice 240 l a kontejnery 1.100 l

