
Děti v osmé třídě si zlepšily docházku na online hodiny i známky. Poděkování patří 

zejména rodičům za jejich trpělivost a spolupráci. Někteří to opravdu nemají lehké. 

Devítka se pilně připravuje na “přijímačky”. Už jsme trochu nervózní, neboť nám je 

posunuli na začátek května. Do školy zatím asi také nepůjdeme, protože už nejsme 

prioritní skupinou. Ještě že naše škola funguje téměř s kompletně překlopeným 

rozvrhem do online podoby. Nic důležitého nám tak neuteklo! 

V březnu také došlo ke změně vyučujícího, protože paní Maříková odešla koncem 

měsíce na mateřskou dovolenou. Děkujeme jí za dosavadní práci a přejeme ji do nové 

životní etapy jen to nej.  

Všichni nyní načerpáme síly během velikonočních prázdnin, protože do konce školního 

roku zbývají ještě tři měsíce.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 2         ročník 20 

    

JESTŘEBSKÝ 
zpravodaj 

 

měsíčník obce Jestřebí 
vydáno 8. 4. 2021  v Jestřebí              IČO 260878       evidenční číslo MKČR E 13758 

Informace obecního úřadu 
 

Svozový den 

V sobotu 17. 4. 2021 organizuje obec Jestřebí ve spolupráci s firmou EKOD 

Servis, s.r.o. sběrový den. Obyvatelé mohou na níže uvedených místech a časech 

odevzdat tyto odpady: 
1.  Nebezpečné odpady – lednice, televizory, AKU baterie, plechovky od barev a 

oleje, mrazáky, vyjeté oleje, zářivky  

2.  Velkoobjemové komunální odpady – matrace, nábytek, koberce, podlahové 

krytiny, pneumatiky bez disku  

3. Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, 

monitory, elektronické nářadí, hračky  

4. Železný šrot bude sbírán pracovníky obce Jestřebí v pátek 16. dubna 2021. 

 

Místo a čas přistavení sběrových vozů: 

Křižovatka Sluneční dvůr  830 –  845 hod. 

U obecního úřadu 850 –  915  hod. 

U Veselých a Setničků 920  – 935 hod. 

U parku 940  – 1015  hod. 

U Krédlů 1020  – 1035  hod. 

U bowlingu (u Pešků) 1040 – 1100  hod. 

U bytovek (u Bumbálků) 1115  – 11 30  hod. 

Újezd (u separátu) 1135  – 11 50  hod. 

H. Popelov 1155  – 12 05  hod. 

Podolec 9 1210  – 12 20  hod. 

Pavlovice (u separátu) 1225  – 12 45  hod. 

Dolní Popelov (u studánky) 1250  –  13 00  hod. 

Dolní Popelov (odbočka Šváby) 1305  – 13 20 hod. 



 

Je nutné, aby občané odpad předali osobně pracovníkům firmy EKOD Servis, s.r.o. 

Svozový den není určen k likvidaci odpadu z podnikatelské činnosti! 
 

Rekonstrukce komunikací a uzavírání vody 

Dne 17.3. byla zahájena poměrně rozsáhlá rekonstrukce komunikací kolem parku. 

V tomto prostoru je tedy nutné počítat s různými omezeními pohybu vozidel i chodců. 

Rekonstrukce se v tomto roce týká těch částí komunikace, které byly hned na začátku 

akce vyfrézované.  

Společnost SČVK se rozhodla využít této akce k tomu, že mění staré uzávěry vody za 

nové. To je důvodem proč opakovaně uzavírá vodu v prostoru kolem parku a v části 

obce směrem k fotbalovému hřišti. SČVK vždy sdělí obci, kdy bude voda uzavřena 

(oficiálně cca 30 minut před uzavřením) a obec se snaží předat tuto informaci co 

nejrychleji občanům (rozesílá SMS, dává informaci na web, facebook, vývěsku). A 

podle známého rčení, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán, řeší obec 

telefonáty a maily nespokojených občanů. Dovolujeme si tedy požádat, aby stížnosti 

související s uzávěrkami vody směřovali nespokojení občané na společnost – 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 

 

Plánované přerušení dodávky elektrické energie 

Podle informace od společnosti ČEZ je na den 19.4.2021 od 7:30 do 15:30 hod. 

plánovaná odstávka elektrické energie v Jestřebí, a to u těchto čísel popisných:  

3,6-19,22,24,25,27,31,48,63,65,66,74,76,77,83,84,86,90,99,102,105,107,113-119, 

121-125,131,133-138,140,142,145,146,147,148,152,153,154,156 a parcelní číslo 

732/4 – katastr obce Jestřebí. 

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie, budou dne 19.4.2021 zrušeny úřední 

hodiny na OÚ Jestřebí.  Podle dostupných informací je přerušení dodávky elektrické 

energie způsobeno pracemi na trafostanici u kostela. 

 

Opravy mostů 

Podle informací Krajské správy silnic Libereckého kraje by se měl rekonstruovat nový 

most přes Robečský (Mlýnský) potok v aleji z Jestřebí směrem na Provodín v tomto 

roce, a to pravděpodobně od června. V době rekonstrukce dojde k uzavření silnice 

mezi Jestřebím a Provodínem. Chodník a lávka, které jsou ve vlastnictví obce Jestřebí, 

zůstanou po celou dobu otevřené. 

 

JARO 

Sluníčko se usmívalo,   Nepletu se, bude jaro, 

že by jaro přivítalo?   teplo už k nám zavítalo. 

Vždyť ta zima byla dlouhá,  Vždyť vyrostly bledulky, sněženky i 

člověk z okna jenom kouká.  petrklíč, 

Ptáci kolem poletují,   zima je už pryč. 

radostně si prozpěvují.  

  

Matematika na druhém stupni nadále probíhá každodenní online výukou. Po 

vyučování je k dispozici doučování nebo konzultace ve škole. Také žáci 6. - 9. ročníku 

se 19. března zúčastnili celosvětové soutěže Matematický klokan, a to ve dvou 

kategoriích. Kategorie pro 6. a 7. ročník nazvaná Benjamin se zúčastnilo 7 žáků (dvě 

dívky z 6. ročníku, tři dívky a dva chlapci ze 7. ročníku). Kategorie Kadet, která byla pro 

8. a 9. ročník, své znalosti ověřovali 4 žáci (dvě dívky z 8. ročníku a dva chlapci 9. 

ročníku). Děkujeme žákům za účast, někteří překvapili dobrými výsledky.  

V týdenních úkolech dostávali žáci jednotlivých ročníků také zadání z informatiky - 

např. vyhledávají informace na internetu a zapisují je do Wordu, vytváří prezentace, 

tabulky v Excelu nebo hledají v mapách, kreslí pomocí geometrických tvarů jehličnaté 

a listnaté stromy. Žáci 9. třídy pracovali i ve dvojicích při vytváření referátu ve Wordu 

a prezentace v Powerpointu na téma slavní fyzici. V jiných třídách zase vytvářeli 

diplom na zeměpisnou olympiádu. Ti, kteří nemají doma počítač, využili možnosti 

vypracovat úkol ve škole při individuální návštěvě. 

Ve fyzice se osmáci začali učit elektrický obvod a základní součástky. Nyní by se dala 

naplno využít moderní fyzikálně-chemická laboratoř, kde máme vestavěné panely ve 

stolech pro sestavování elektrických obvodů. Bohužel nám to situace neumožňuje. 

Škola také zakoupila 5 elektronických stavebnic Boffin Magnetic, se kterými se dají 

vytvářet opravdu zajímavé obvody jednoduchým způsobem (např. i malý počítač). 

Těšme se tedy, až se žáci vrátí do školy a budou moci tyto pomůcky naplno využít. 

Březen je měsíc, kdy nám začíná jaro. S tím také souvisí různé ekologické a zeměpisné 

aktivity. Děti si vyzkoušely školní kolo Zeměpisné olympiády, která byla velmi náročná. 

Otázky byly zaměřené na všeobecný přehled z oblasti zeměpisu a také dějepisu. Velmi 

výborně si vedl Filip Šťastný, který se umístil na 1. místě. Dalším šikovným účastníkem 

byl Tomáš Rybák na 2. místě. A na stupínek vítězů se také dostala i jedna slečna. 3. 

místo patří Štěpánce Štefkové. Děti si vedly velmi dobře a doufejme, že se také 

budeme moci zúčastnit okresního kola. 

 



doučit látku, přezkoušet apod. Řada našich žáků této možnosti již využila a výsledkem 

jsou lepší výkony. Přejeme mu hodně úspěchů při výuce. 

Jaro v online škole 

Od března je škola v Provodíně opět prázdná. Na distanční vzdělávání museli odejít i 

žáci 1. a 2. třídy. Pro prvňáčky to je už druhá zatěžkávací zkouška. Ono to není úplně 

jednoduché učit se číst a psát přes obrazovku počítače. Snaží se ale všichni, seč jim síly 

stačí.   

Naši druháčci se v měsíci březnu nenudili. Procvičovali sčítání a odčítání do 100 s 

přechodem přes desítku a připravují se na násobilku. V českém jazyce si procvičovali 

psaní souhlásek uvnitř a na konci slov a v prvouce si vyzkoušeli péči o rostliny a jejich 

klíčení. Několikrát si zacvičili s Honzou Onderem a vyrobili krásné velikonoční 

dekorace. Lukášek P., Dominik K. a Terezka F. se zúčastnili školního kola matematické 

soutěže Klokan.    

Do matematické soutěže Klokan v kategorii Cvrček se zapojili i žáci 3. třídy. Nejlépe 

dopadl náš třídní matematikář Venda K. Na 2. a 3. místě se umístila Alenka M. a Kačka 

S. Učíme se, jako bychom byli ve škole. Moc nám ale chybí ty společné chvíle. A tak si 

alespoň sdílíme své výrobky a fotky na online nástěnce. Vždyť už jsme doma více než 

3 měsíce. Jednou v týdnu máme povídavou třídnickou hodinu a vídáme se, alespoň 

občas, na konzultačních hodinách ve třídě. 

Děti plnily v březnu různé družinové výzvy, které byly dobrovolné, určené pouze 

pro radostné tvoření a zábavu. 1. družinová výzva: Výroba Morany a 2. družinová 

výzva: Jarní a velikonoční okénko tvoření. 

Březen, za kamna vlezem. Vinou dalšího pokračování online výuky a stále panující zimy 

jsme skutečně březen trávili nejčastěji doma u kamen. Ale rozhodně jsme ve čtyřce 

nezaháleli. V rámci dne s Harry Potterem jsme četli, počítali a pátrali po kouzelných 

formulích. V bádání o Karlu IV. jsme se pokusili vyřešit, kdo a jak ho chtěl otrávit.   

A protože kdo je připraven, není překvapen, už v březnu jsme mysleli na letní zahrádku 

a sklizeň a zaseli semínka. Snad budeme naše výpěstky moct ochutnat společně.  

19. března naši třídu reprezentovali 3 počtáři v matematickém Klokanovi.  

Závěr března se nesl ve znamení příprav na Velikonoce. 

Měsíc březen utekl jako voda, všichni se statečně držíme, na zpestření výuky si 

pouštíme videa a obrázky, vymýšlíme hádanky a rébusy a všichni se už těšíme do školy. 

Páté třídě velká pochvala za přítomnost a aktivitu na on-line hodinách a za přípravu. 

Jaro letos přichází pomalu. Proto jsme si ho trošku přivolávali při hodině češtiny 

tvorbou rýmů na slovo JARO. S úspěchem si vedl Tomáš Rybák, který - inspirován, jak 

sám říká, pohledem na svou zahradu, vymyslel hezkou básničku: 

Dále Krajská správa silnic připravuje a pravděpodobně v roce 2022 bude realizovat 

opravu mostu přes Dolský potok, pod kopcem za Pavlovicemi (před křižovatkou směr 

Dřevčice, nebo Holany). Zároveň byla přislíbena celoplošná oprava komunikace před 

mostem ve směru na Pavlovice. Měla by tak být konečně opravena celá komunikace 

vedoucí v kopci, která je nyní v havarijním stavu. 

 

Nové odběrové místo na testování COVID-19 

Od pondělí 12.4.2021 bude v Doksech v hotelu Grand otevřeno nové odběrové místo 

na testování antigenními testy. Testování je hrazeno zdravotní pojišťovnou, 

objednávka je možná na stránkách www.granddoksy.cz, případné dotazy na tel. čísle 

702 444 578. K testování je potřebný pouze občanský průkaz a kartička pojištěnce 

zdravotní pojišťovny. Na místě je vydáváno písemné potvrzení o absolvování testu. 

Podle informací od pana hejtmana by od Velikonoc měl Liberecký kraj dostávat 

významně vyšší dodávky vakcín. Očkování by tak mělo zrychlit a do konce dubna by 

v našem kraji měli alespoň první dávku dostat všichni zájemci o očkování ve věkové 

kategorii 70+. 

Popelnice na plast a papír 

Obec má ještě volných 18 popelnic na papír a 11 popelnic na plasty. Občané s trvalým 

pobytem v obci, kteří popelnice na tříděný odpad dosud nemají, si tak o ně mohou 

stále požádat. Od 1.5.2021 si o druhou popelnici mohou požádat také občané, kteří již 

jednu popelnici na plast a papír mají. Tato možnost je určena pro domy, kde je trvale 

hlášeno více než 4 osoby. Popelnice jsou občanům půjčovány bezplatně a vývoz plastů 

a papírů od domu také není zpoplatněn.  

 

Poplatek za likvidaci odpadu 

Připomínáme, že poplatek za likvidaci odpadu v roce 2021, ve výši 540,- Kč na jednoho 

poplatníka, je splatný do 30.4.2021. Při včasném nezaplacení poplatku může být 

poplatek zvýšen až na trojnásobek a následně vymáhán soudně i exekučně. Od 

1.5.2021 nebude svozová firma vyvážet popelnice bez QR kódu, který občané obdrží 

na OÚ Jestřebí. 

Zametení komunikací 

V týdnu od 19.4. do 23.4.2021 (po svozovém dni) je objednán zametací vůz, který 

provede zametení a sběr posypového materiálu a dalších nečistot na místních 

komunikacích. Žádáme občany, aby v tomto týdnu přes den parkovali na 

komunikacích co nejméně. Zaparkované automobily brání čištění komunikace. 

  

http://www.granddoksy.cz/


Čarodějnice 

Vzhledem ke stále nejisté epidemické situaci nemůže obec pořádat tradiční pálení 

čarodějnic. Jde o akci, které se běžně účastní přes 100 osob a takovéto velké akce jsou 

stále zakázány. Věříme, že příští rok již pálení čarodějnic proběhne.  

 

Škola v únoru 

Po jarních prázdninách se prvňáčci a druháci opět vrátili do lavic a s chutí se pustili do 

práce. Prvňáci mají plno práce s novými písmenky a druháci stále procvičují sčítání a 

odčítání do 100 bez přechodu přes desítku. Také už umí napsat y nebo i po tvrdých a 

měkkých souhláskách. Stihli si vyrobit masku na karneval a prožili několik dní se 

zdravou a nezdravou výživou. V rámci prevence se seznámili s programem, který je 

učil, jaké fotografie mohou umisťovat na internet. Třeťáci také nezahálejí a už umí 

vyjmenovaná slova po B, L, M, vypěstovali si vlastní řeřichu, vyrobili si karnevalovou 

dekoraci do pokojíčku a také se zapojili do VELKÉ MALOVACÍ VÝZVY. Jejich úkolem je 

namalovat dominantu obce Jestřebí a obrázek doručit do schránky obecního úřadu. 

Odměna bude sladká! Bohužel se nám nevyhnula karanténa. Prvňáčci si opět 

vyzkoušeli, jaké to je, učit se online. 

Ve skupinkách školních družinek proběhlo v rámci svátku svatého Valentýna v 

pátek 12. 2. SRDÍČKOVÉ ODPOLEDNE. Děti si užily valentýnskou diskotéku, soutěže, 

mlsání dortíků a prima zábavu s balónky. Nyní se připravujeme na masopustní 

KARNEVAL. Tvoříme masky Superhrdinů, masopustní ksichtíky a zároveň zdobíme 

chodbu naší školy. Snad vše ve zdraví zvládneme! Ahoj! Vaši Sporťáčci-Superhrdinové! 

Letos se po několika letech i čtvrťáci dočkali bílé zimy a sněhu si dosyta užívali. Oprášili 

jsme sáně, boby, běžky a žádný kopec nebyl dost dlouhý. A aby byla sněhová peřina 

ještě větší, zkusili jsme originální vločky vystříhat z papíru. Únor, to je taky masopust, 

karneval a veselice. Doba společně stráveným chvílím nepřeje, ale my jsme si se 

čtvrťáky poradili a takovou malou virtuální přehlídku masek si udělali alespoň online. 

Únor za námi a páťáci stále na distanční výuce. V tomto měsíci si děti užily zimních 

radovánek na sněhu, učení nám šlo dobře, i když matematika je těžká. Děti si oddechly 

o jarních prázdninách, plnily si téměř na sto procent zadané úkoly, a tak mohu jen 

chválit. Nám všem přeji hlavně zdraví a brzy ve školních lavicích.  

Žijeme ve dvacátých letech 21. století. Jak na tuhle zvláštní dobu budou vzpomínat 

žáci naší školy? Budou dospělí, začnou chodit do práce a založí vlastní rodiny. Možná 

zaloví v paměti a vytáhnou z ní jako z flešky léty zavátou informaci o distanční výuce a 

svých „covidových ránech“     … - Moje ráno v covidu-19  

Vzbudím se a chvilku se ještě převaluji (nechce se mi vstávat). V 7:15 zvoní budík (jeho 

hluk mi vadí). Vypnu ho a pomalu (aby se mi nezatočila z nového dne hlava) začnu 

vstávat z postele. Nemůžu vyskočit rychle (co kdybych si něco udělal). A to už na nás 

mamka volá: „Děti, žijete?“ Neodpovídám, sestra taky nic – proč taky… je přeci ráno, 

žádný spěch.   

Jdu po schodech do přízemí (ještě že máme madlo, jinak bych možná spadnul). 

Doploužím se do kuchyně a všem s úsměvem řeknu: „Ahoj!“  Kouknu do chlebníku, co 

tam zůstalo od včerejšího dne. Do obchodu pro čerstvé pečivo se mi nechce. Někdy 

mám dost času a vykouzlím si anglický rohlík (aby mi zbytek rodiny záviděl). Pak přijde 

sestra a zase si ze mě utahuje. Už mě to štve! Musím na ni něco vymyslet, aby konečně 

dala pokoj.   

Čas běží - je 7:38 - jdu do koupelny, čistím si zuby a oplachuji studenou vodou obličej 

(abych trochu ožil, za čtyři minuty mi začíná hodina). Trochu zrychlím - vlítnu do svého 

pokoje, zapnu počítač (máme rychlou wifi) a bleskově se připojuji na hodinu 

matematiky. Konečně pátek! Už se těším na víkend        

Únor je krátký měsíc, ve kterém navíc byly jarní prázdniny, takže o to rychleji utekl.    V 

rámci anglického jazyka měli sedmáci napsat, co o prázdninách dělali. Děti byly 

velmi kreativní a popsaly své zážitky v rámci procvičování gramatiky minulého času. 

Někteří připojili i obrázky. Například popis stavby iglú. Jiní se zase těší z toho, že v rámci 

pracovních činností mohou vyzkoušet doma svou kuchyň a připravují nejrůznější 

dobroty. V rámci výchovy ke zdraví jsme se také zaměřili na zdravou stravu a výživovou 

pyramidu. V této době je velmi důležité dbát o své zdraví. 

Začátkem února jsme o jarních prázdninách načerpávali síly na další online vyučování.  

Z online hodin se již stává běžná rutina. Je s podivem, jak rychle jsme si zvykli na tento 

způsob práce. Konečně mají všechny děti v osmé třídě odpovídající techniku a mohou 

se plnohodnotně zapojit do online hodin. Někteří si již začínají myslet, že půjdeme do 

školy až v září. Snad tentokrát nemají pravdu. Je vidět, jak velký vliv dnes mají negativní 

zprávy. 

V únoru si všichni deváťáci podali přihlášku na zvolenou střední školu nebo učební 

obor. Někteří už vědí, že půjdou dál bez „přijímaček“ a kdo ne, tak se na zkoušky 

pečlivě připravuje. Držte nám palce!  

Po jarních prázdninách nastoupil nový učitel matematiky a informatiky pan Lukáš 

Stránský. Nezvykle se seznamoval se svými žáky na online výuce, čehož se zhostil velmi 

dobře. Zavedl pravidelné psaní písemných prací k ověření pochopení látky a také 

možnost pro žáky online nebo osobních konzultací ve škole, při kterých je možné  

 


