11. září se sedmáci spolu s devítkou podíleli na přípravě Ekologických
aktivit pro 1. až 3. třídu a 18. září si také všichni společně užili společné
bubnování.
Žáci 8. ročníku se 16. září zúčastnili „Živé knihovny povolání” v
Kulturním domě Crystal.
Tato akce představila dětem jejich budoucí možné zaměstnavatele, kteří se je
snažili nalákat ke studiu potřebných oborů a k práci v jejich firmě.
Po prázdninách se 9. třída sešla konečně v plném počtu. 9. září jsme se
dodatečně fotografovali. Již tradičně jsme volili různé skupiny žáků, jsme totiž
dobrá parta. Rozhodujeme se, jaké tričko s logem třídy si necháme udělat nebo že by to byla mikina? Trošku čáru přes rozpočet nám udělaly roušky. Ne
že by se to snad v nich nedalo vydržet, ale museli jsme odložit spaní ve škole,
kterého se plánovali zúčastnit tentokrát snad opravdu všichni.
24. září dostala děvčata společně se žákyněmi 8. třídy lekci sebeobrany od
skutečného profesionála p. Kříže. Doufejme, že jim to dalo něco do života.
30. září se pět děvčat účastnilo jubilejního 30. ročníku Ligy proti rakovině. Měli
jsme objednaných 300 žlutých květin se zelenou stuhou a odhad to byl skoro
přesný. Necháme se překvapit, kolik je nakonec v zapečetěných pokladničkách.
Tipujeme, že více než v předchozích letech.
Družina v Jestřebí si užívala hezkého počasí. Chodili jsme na procházky
po okolí, houbařili jsme a často navštěvovali místní hřiště. Vydali jsme se na
procházku do Provodína, kde jsme si dali za odměnu zmrzlinu. Koncem září
jsme se sešli s družinou Provodín a soutěžili jsme na téma Harry Potter. Když
začalo být ošklivé počasí, byli jsme v družině a malovali jsme každý svého
superhrdinu.
INZERCE

Kosmetika- Jestřebí
(s možností dojíždění do domu)
Nabízené služby:
kompletní péče o pleť; úprava a barvení obočí,trvalá a barvení řas; Epilace
obličeje , rukou a nohou; manuální lifting obličeje pro vyhlazení vrásek;
parafínové zábaly. Používaná pouze přírodní bylinná kosmetika.
DÁRKOVÉ POUKAZY
Objednání telefonicky nebo osobně na adrese: Jana Süssnerová, Jestřebí 166
(Nové domy u hřiště), telefon: 604132204
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Informace obecního úřadu
Vážení občané,
opět tady máme koronavirus a nouzový stav. V květnu a červnu řada z nás
věřila, že nouzového stavu už nebude potřeba a na podzim si po zkušenostech
z jara s druhou vlnou poradíme. Bohužel je situace jiná. Pravděpodobně nás
čekají obtížné týdny a měsíce. Koronavirus již zasáhl velkou část populace.
V naší obci jsme v souladu s nařízením vlády uzavřeli kulturní dům, tělocvičnu a
zříceninu hradu. Od středy 14.10. je uzavřena škola. Obecní úřad omezil úřední
hodiny na pondělí a středu. Doporučuji preferovat elektronický, telefonický a
písemný kontakt. Přeji hodně sil a pozitivní energie do této složité doby, buďme
k sobě vstřícní, pomáhejme starším a nemocným lidem v našem okolí.
Po neveselém úvodu také jedna lepší zpráva - v těchto dnech probíhá sázení
nových stromů v naší obci. Jde celkem o 76 kusů jeřabin, lip a javorů. Vysázení
těchto stromů bylo dohodnuto s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které celou
výsadbu také financuje. Stromy jsou pro nás velmi důležité – zpříjemňují nám
život, uklidňují, mají však nejen funkci estetickou. Čistí vzduch, zadržují vodu a
v létě vytváří tolik důležitý stín. Doufejme, že nám tato akce pomůže k tomu,
aby naše obec byla v době pokovidové příjemnějším místem pro život.
Karel Schreiner
† V pátek 16. října v 10 hodin proběhne v kostele sv. Ondřeje v Jestřebí
rozloučení s panem farářem Ing. Josefem Rouskem. Pan Josef Rousek působil
v naší obci řadu let a svým osobitým kouzlem a přístupem k životu byl
příkladem pro mnohé z nás.

Svozový den
V sobotu 12.9.2020 proběhl v naši obci svozový den. Tentokrát ho ve spolupráci
s obcí prováděla nová svozová firma EKOD Servis s.r.o. Menší zkušenosti
pracovníků a velké množství odpadu způsobily, že se harmonogram svozu
nepodařilo vždy dodržet a svoz se protáhl do odpoledních hodin. Nakonec však
byl odvezen všechen odpad. A bylo ho opravdu hodně:
- objemného odpadu - 16.950 kg
- elektrospotřebičů (televize, lednice, pračky apod.) - 3.928 kg
- nebezpečného odpadu (barvy, rozpouštědla, oleje) - 800 kg
- pneumatik více jak jeden vanový kontejner
Celková částka, kterou za svozový den obec zaplatila, činí 86.154,30 Kč.
Třídění odpadu
Popelnice na plasty a papír byly z velké části rozdány mezi občany. V současné
době zbývá z původních 130 popelnic na plast už pouze posledních 11 kusů a
ze 110 popelnic na papír zbývá 19 popelnic. Aby bylo zřejmé, co do popelnic
patří a co nikoliv, tak uvádíme základní informace:
1. Do plastu patří – sešlápnuté PET lahve, plastové sáčky, tašky, folie,
plastové obaly od potravin (kelímky, vaničky) a od drogérie (od mýdla,
kosmetiky, čistících prostředků), čistý a bílý polystyrén, nápojové
kartony (od mléka, ovocných šťáv, vína).
2. Do plastu nepatří – linoleum, pryžové výrobky, PVC, molitan,
podlahové krytiny, obaly od olejů a nebezpečných látek, plastové
výrobky s kovovými komponenty (např. hračky), barevný nebo
znečištěný polystyren (se zbytky omítek)
3. Do papíru patří – noviny, časopisy, letáky, katalogy, balící a kancelářský
papír, kartony, papírové obaly od různých produktů (např. potravin).
4. Do papíru nepatří – mokrý a mastný papír, voskovaný papír, použité
papírové kapesníky a ubrousky, tapety, papírové výrobky s kovovými,
nebo plastovými komponenty (např. pořadače, kalendáře), směsné
obaly (např. papír + plast)

A ve čtvrtek 17. 9. jsme prožili nádhernou hodinu plnou rytmů a melodií.
Navštívila nás lektorka zážitkového bubnování a dokázala s námi vykouzlit
nádhernou atmosféru, na kterou budeme ještě dlouho vzpomínat. Pro
prvňáčky byla připravena speciální hodina bubnování, které se mohli zúčastnit
i rodiče.
Kroužky pro děti se otevřou v měsíci říjnu. V tělocvičně v Jestřebí už je
ale v provozu kroužek Gymnastiky pro dívky pod vedením paní učitelky Běly
Beránkové.
Do všech třech tříd byly namontovány nové magnetické tabule.
Provodínská družinka v září také nezahálela. Letošním tématem jsou
Sporťáčci bez hranic aneb celoroční putování až za hranice vlastních
superschopností a ještě dál! Sporťáčci versus superhrdinové! Sporťáčci budou
překonávat vlastní hranice a plnit sportovní výzvy v různých disciplínách.
Všichni Sporťáčci dostali barevná trička, rozdělili se na týmy žluťásků, modrásků
a zeleňáčků a už za sebou mají první soutěž v běhu a výletní Supersportfest v
areálu Vrch Bělá. Nejrychlejším Superběžcem se stal náš Bertík. Také jsme si
pořídili družinového maskota superhrdinu Kapitán Amerika, který nás bude
provázet celoroční hrou. Příští měsíc se Sporťáčci chystají překonávat rekordy
v bruslení a sebeobraně. Čeká je celkem 10 lekcí na zimním stadionu v České
Lípě. Také se děti mohou v tomto měsíci těšit na parádní superproměnu v
oblíbeného superhrdinu Harryho Pottera.
V Jestřebí se toho také hodně událo. Pro čtvrťáky bylo září měsícem ve
znamení změn - nová budova školy, nová třída, nová paní učitelka. Ale všichni
jsme si zvykli rychle, a protože se změn nebojíme, ale na výzvy se těšíme, čeká
nás spousta nových poznatků, dovedností a zážitků v lavicích i mimo ně. Zkusili
jste si už někdy zahrát na pravěké umělce tvořících s prahudebním
doprovodem? My máme dokonce celou sbírku Venuší a vedle nich už dostaly i
naše vlastní ekosystémy.
5. třída se také těšila se zážitkového bubnování a týden na to jsme si
užili ukázkovou lekci bojových sportů při TV.
I šesťáci tvrdí, že bubnovat je zábava. Ivana Janovská měla program
výborně vymyšlený - rozdělila ho na tři části: tělo, tyče a bubny. Šesťáci zakusili
rytmus i sílu, bubnovali silně i slabě, různé melodie střídalo ticho nebo smích.
Většina žáků se do programu tak vžila, že se jim nechtělo skončit, i když je už
ruce bolely. Nejvíc zaujalo “mambo jambo”, mexická vlna a kromě bubínků i
podivuhodné tyče.

4. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-4018742/VB01 s ČEZ Distribuce. a.s. – pozemek p.č. 133/2
k.ú. Jestřebí u České Lípy.
6. Opravu kapličky a vstupní brány na hřbitov v Pavlovicích dle nabídky pana J.
Šanovce, Pavlovice čp. 3 a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o dílo.
7. Vyhlášení záměru pachtu částí pozemků p.č. 521/6, 541, 336/14 vše k.ú.
Jestřebí u České Lípy a části pozemku p.č. 608/1 k.ú. Maršovice u Dubé za
cenu 5.000,- Kč/ha.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Informace starosty o finančních nákladech na akci „Chodník k dětskému
hřišti v Jestřebí“
3. Protokol o kontrole Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Rekonstrukce a
navýšení kapacity MŠ Jestřebí“ – nebylo zjištěno porušení pravidel.
4. Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2019.
5. Rozpočtové opatření č. 6/2020

Základní škola – září
V Provodíně začal nový školní rok příchodem nových prvňáčků. Do školy
jich nastoupilo 16 a jejich třídní paní učitelkou je Hana Vaňková. Druhá třída se
sešla také v počtu 16 žáků a pokračují dále s paní učitelkou Janou Pelcovou. Aby
se to nepletlo, tak třeťáčků přišlo také 16 a celým rokem je bude provázet paní
učitelka Lucie Červenková. Vítání prvňáčků proběhlo již v zažitém rytmu –
zazvonil zvoneček a všichni prvňáčci usedli nedočkavě do svých lavic. Jejich
rodiče i prarodiče přivítal pan ředitel a páni starostové Štěrba a Schreiner. Pak
už dostala slovo paní učitelka a paní vychovatelka.
Hned druhý týden nás navštívil pan fotograf, abychom nepřišli o společnou
třídní fotku, když jsme se v červnu nemohli fotit.
Žáci 9. ročníku pro nás na úvod školního roku připravili „jinou hodinu
prvouky“. Pozvali nás k sobě do školy, kde jsme si vyzkoušeli, jak můžeme
chránit přírodu.

Vždy platí, že by použité plastové nebo papírové výrobky (obaly) neměly být
silně znečištěné. Použité obaly (např. plastové kelímky) by neměly obsahovat
zbytky jiných materiálů (např. jídla).
Pro podrobnější informace k třídění odpadu je společně se zpravodajem
distribuována mezi občany brožura, kterou vydal dobrovolný svazek obcí
EKOD, a to díky finanční dotaci od EU a Státního fondu životního prostředí.
Novela zákona o odpadech
Poslanecká sněmovna v září schválila novelu zákona o odpadech (ještě ji bude
projednávat Senát). Ta stanovuje zvyšování poplatku za ukládání odpadu na
skládku ze současných 500,- Kč/tunu na 1850,- Kč/tunu v roce 2030. Zároveň
zavádí třídící slevu. Získání této slevy znamená, že obec bude dále platit
skládkovné 500,- Kč/tunu. Tuto slevu získá obec, která bude třídit odpad a bude
mít směsného odpadu méně, než je stanovené množství. Pro rok 2021 je
stanoveno zvýšení skládkovacího poplatku z 500 na 800 Kč/tunu. Podmínkou
získání slevy a udržení ceny 500,- Kč/tunu je, že směsného odpadu budeme mít
méně než 200 kg/občana. Tato hranice se pak bude každý rok o 10 kg snižovat
až do roku 2030. A jak je na tom s množstvím směsného odpadu obec Jestřebí?
V roce 2019 jsme ho měli 196 Kg/občana, v roce 2018 to bylo 178 Kg/občana.
Třídící slevu bychom tedy v roce 2021 získali, pokud se množství směsného
odpadu nezvýší oproti roku 2019. V letech 2022 a 2023 bychom se ale již
potřebovali dostat na úroveň roku 2018. Je tedy v zájmu nás všech, aby
v černých popelnicích na směsný odpad končilo co nejméně odpadu, a to
zejména odpadu těžkého (např. bioodpad). Obec podporuje třídění odpadu
rozdáváním popelnic na plast a papír. V obci je celkem osm kontejnerových
míst na tříděný odpad (plasty, papír a sklo). Kontejnery na bioodpad umístěné
u dětského hřiště jsou pravidelně vyváženy. Snížením množství směsného
odpadu šetříme nejen peníze, ale také přispíváme k ochraně životního
prostředí.
Nový kontejner na elektro odpad
Na začátku září se obci konečně podařilo získat od firmy Asekol kontejner na
zpětný odběr drobného elektrozařízení. Červený kontejner stojí mezi obecním
úřadem a školou. Do kontejneru je možné vhazovat vysloužilá elektrozařízení

s maximálními rozměry 51x36x40 cm. Patří sem tedy rádia, přehrávače,
sluchátka, mobily, fotoaparáty, videokamery, kalkulačky, elektrické nářadí,
kuchyňské spotřebiče. Zvláštní otvor má kontejner na vhazování baterií. Do
kontejneru se nesmí vhazovat televizory, monitory, zářivky a žárovky,
autobaterie.
Výsledky voleb v obci Jestřebí
Voleb do zastupitelstva Libereckého kraje se účastnilo 170 voličů z celkových
615 v naší obci. Volební účast tak byla 27,64 %. To je výrazně méně, než kolik
byla účast v celé ČR – 37,95 %, nebo v Libereckém kraji – 38,57 %. Odevzdáno
bylo 167 platných hlasů. Pořadí stran podle obdržených hlasů bylo následující:
Pořadí
Název
Počet hlasů Hlasy v %
1. Starostové pro Liberecký kraj
52
31,13
2. ANO 2011
32
19,16
3. Svoboda a přímá demokracie
22
13,17
4. Komunistická strana Čech a Moravy
13
7,78
5. Česká strana sociálně demokratická
11
6,58
6. Občanská demokratická strana
10
5,98
7. Česká pirátská strana
9
5,38
8. Trikolóra hnutí občanů
7
4,19
9. Společně pro Liberecký kraj
4
2,39
10.-12. Soukromníci a Svobodní
2
1,19
ROZUMNÍ - Petr Hannig
2
1,19
Pro KRAJinu
2
1,19
13. Změna pro lidi a pro krajinu
1
0,59
Prvního kola voleb do senátu se účastnilo 165 voličů a bylo odevzdáno 162
platných hlasů:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jméno a příjmení
Jiří Vosecký
Vít Vomáčka
Jan Riedl
Libor Křenek
Jaroslav Křupala
Jiří Štěrba

Počet hlasů
28
24
23
19
16
15

7.
8.
9.-10.

Miloš Tita
Petr Jeník
Petr Skokan
Libor Šmarda

12
7
6
6

Druhého kola senátních voleb se účastnilo 37 voličů a bylo odevzdáno 36
platných hlasů:
Pořadí
Jméno a příjmení
Počet hlasů
1.
Vít Vomáčka
19
2.
Jiří Vosecký
17
Kulturní akce
V sobotu 5.9. proběhla rozlučka s létem. V okolí sportovního hřiště v Provodíně
si děti mohly zasoutěžit, užít si pěnového moře, které jim vyrobili hasiči, projet
na motokárách, zalézt na horolezecké stěně a zhlédnout divadélko. Pak však
přišlo opravdové rozloučení s létem – přihnala se průtrž mračen, která celou
akci rázně ukončila. Na světelnou show po setmění tak již nedošlo. Přesto patří
velké poděkování všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli.
Dalšími kulturními akcemi mělo být vítání občánků a posezení s důchodci.
Vzhledem k šíření nemoci Covid 19 však tyto akce není možné uspořádat.
Usnesení č. 16/2020 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.9.2020
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi zajistit kolaudaci akce „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“
2. Starostovi pokračovat v akci „Revitalizace obecního rybníka“
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodu v různém.
2. Smlouvu s Libereckým krajem na poskytnutí částky 123.780,- Kč z lesnického
fondu na výstavbu oplocenek a instalaci odparníků v lesích obce Jestřebí.
3. Pacht části pozemku p.č. 1880 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 500 m2 za
roční pachtovné 700,- Kč na dobu určitou 10 let, panu Danielu Samkovi, Dolní
Popelov č.e. 10. Podmínkou pachtu je, že pachtýř umožní přístup pro potřeby
údržby a rekonstrukce sítí a uložení energetických sítí do pozemku.

