
 

Podle informace firmy ČEZ dojde k odstávce elektřiny  

dne 7.4.2022 od 7:30 do 18:00 hodin 

Jestřebí 
č.p. 3, 6, 11, 15, 57-62, 65, 66 

 

Pavlovice 
č.p. 1-8, 10-17, 20-29, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 43, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 

64, 67 

č.e. 4, 5, 17, 19 

p.p.č. 29, 49/3, 113, 115, 117, 162/3, 1807, 1831, 1899 

 

V případě dotazů se obracejte na informační linku ČEZ 800 850 860 nebo na 

www.cezdistribuce.cz/odstavky. 

 

Očkování psů a koček 

Proběhne 21.5.2022 na obvyklých stanovištích, MVDr. Martin Russ. 

                                    
v Jestřebí    13,00 – 13,45 hodin 

v Újezdu    14,00 – 14,15 hodin 

v Pavlovicích   14,30 – 14,45 hodin 

Ceny: 

Kombinace kočka, pes včetně vztekliny   450,- Kč 

Jen vzteklina kočka, pes     300,- Kč  

Čipování       400,- Kč 

 

Vezměte si s sebou očkovací průkaz zvířete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 2         ročník 21 

   

JESTŘEBSKÝ 
zpravodaj 

 

měsíčník obce Jestřebí 
vydáno 22. 3. 2022 v Jestřebí              IČO 260878       evidenční číslo MKČR E 13758 

 

Informace obecního úřadu Informace obecního úřadu 

Svozový den 

Obec Jestřebí ve spolupráci s firmou EKOD Servis, s.r.o.  organizují svozový 

den v sobotu 2. dubna 2022. Občané mohou ve stanovených termínech a časech 

na níže uvedených místech odevzdat tyto odpady: 

1. Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, počítače, 

monitory, elektro nářadí 

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

krytiny 

3. Některé nebezpečné odpady – AKU baterie, plechovky od barev a oleje, 

vyjeté oleje, zářivky, pneumatiky bez disku 

 

Železný šrot bude sbírán pracovníky obce Jestřebí v pátek 1. dubna 2022. 

 

Místo a čas přistavení sběrových vozů: 

Křižovatka Sluneční dvůr  800 –  810hod. 

U obecního úřadu 815 –  830  hod. 

U Veselých a Setničků 835  – 850 hod. 

U parku 855 – 920  hod. 

U Krédlů 925  – 940  hod. 

U bowlingu (u Pešků) 945 – 1000  hod. 

U bytovek (u Bumbálků) 1005  – 10 20  hod. 

Újezd (u separátu) 1025 – 10 45  hod. 

H. Popelov 1055  – 11 05  hod. 

Podolec 9 1110  – 1115 hod. 

Pavlovice (u separátu) 1120 – 1145  hod. 

Dolní Popelov (u studánky) 1150  –  12 00  hod. 

Dolní Popelov (odbočka Šváby) 1205  – 1215 hod. 

 



 

V důsledku velkého množství odpadu, nebo nutnosti výsypu naplněného 

popelářského vozu, mohou být uvedené časy posunuty. Žádáme občany, aby 

odpad předali osobně pracovníkům firmy EKOD Servis, s.r.o. 

Svozový den není určen k likvidaci odpadu z podnikatelské činnosti! 

   

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny 

V rámci finanční pomoci uprchlíkům z Ukrajiny obec zaslala na tento účel 

celkem 50.000,- Kč. Z toho 35.000,- Kč organizaci Červený kříž a 15.000,- Kč 

Člověku v tísni, konto SOS Ukrajina. Dále byla školou nabídnuta možnost 

v případě potřeby vařit denně až 30 obědů pro uprchlíky.  Obec také nabídla 

pomoc Domovu Sluneční dvůr, pokud zde uprchlíci budou ubytováni. Nabídky 

na pomoc můžete směřovat na ukrajina@hzslk.cz, kacpu@kraj-lbc.cz nebo tel.: 

770 138 756, 950 471 673. 

 

Rekonstrukce komunikací – II. etapa 

V úterý 15.3.2022 byla zahájena další etapa v celkových rekonstrukcích 

místních komunikací, chodníků a veřejného osvětlení v naší obci. Nejdříve byla 

odfrézována celá ulice, kde se letos bude pracovat. Dále je ulice rozdělena na 4 

úseky, které se budou postupně opravovat. Uzavřen pro provoz veškerých 

vozidel bude vždy jeden úsek. Nyní se pracuje na I. úseku od zatáčky u 

kontejnerů k vjezdu do bývalé STS. Zde by měla být úplná uzávěra do 

velikonočního Velkého páku 15.4.2022. Od úterý 19.4. (po Velikonocích) by 

měla být uzavřena další etapa a to přibližně k čp. 54 a 97.   

 

Toulky jestřebskou historii 

V sobotu 12.3. proběhlo v kulturním sále (bývalé kinokavárně) setkání 

věnované historii naší obce a jejího okolí. Na úvod nám zazpívaly děti z prvního 

stupně naší základní školy pod vedením paní učitelky Lucky Červenkové. Pak 

již o historii našeho okolí mluvil Mgr. Bohumil Daniel. Z jeho vystoupení bylo 

zřejmé že toho zná o historii opravdu hodně. Ke konci měl zajímavý příspěvek 

také náš bývalý občan Ing. Václav Janoušek. Lidí se na tuto akci sešlo hodně. 

Odhadujeme, že v sále bylo 70 až 80 občanů, a to nejen z naší obce, ale i z okolí. 

Poděkování patří všem, kteří akci zorganizovali a také děvčatům ze školní 

jídelny, která upekla dobrý zákusek. Věříme, že prezentované informace 

přispěly k prohloubení znalostí o naší historií. 

 

Čarodějnice  

V sobotu 30. dubna jsou od 17:00 hod. všichni zváni na pálení čarodějnic. Akce 

se uskuteční u dětského hřiště v Jestřebí. Odtud se rodiče s dětmi vydají na 

stezku kolem hradu a budou plnit různé úkoly. Odměna je nemine 🙂 V 18:00  

V únoru se naše škola zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB 

slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich 

rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB je možno 

upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, 

sebepoškozování, domácí násilí apod. 

Nová skupina zahájila kroužek vaření voňavými karbanátky s bramborovou 

kaší, zeleninovým salátem a rychlým tvarohovým koláčem jako od babičky. 

V klubu elektrických obvodů se sice nevaří, ale zato se tam klukům daří skládat 

nová 3D tiskárna. Čtenářský klubík také nezahálí. Děti nejen, že čtou knihy, ale 

i vypráví a dramatizují. V kroužku flétniček se pískají známé písničky a nenudí 

se ani ručičky v kroužku Šikulka a DIY pracovky. Náš školní florbalový klub 

se rozrostl o další členy a vypadá to, že je tento kolektivní sport opravdu nadchl. 

 

24. března otvírá naše škola ZŠ a MŠ Jestřebí dveře pro veřejnost. Školu v 

Provodíně si můžete prohlédnout v 16:00 hod. Pro rodiče a děti zde budou 

připravené jarní dílničky. V Jestřebí se můžete těšit na ukázku zajímavého 

vyučování předmětů na 2. stupni. Všichni jste srdečně zváni. 

 

Zápis prvňáčků pro školní rok 2022/23 se koná 12. dubna 2022. 

 

Mateřská školka – březen 

28. února jsme si ve školce užili karnevalový den. Sešla se spousta krásných 

masek a převleků. Tančilo se, soutěžilo a každý si domů odnesl diplom i sladkou 

odměnu. 

8. března byl Mezinárodní den žen, kdy děti vyrobily pro maminky a babičky 

krásné papírové kytičky.  Všem nám udělaly moc velkou radost. 

Venku už nám krásně svítí sluníčko, a tak se děti vydaly do přírody jako 

jarní detektivové a hledaly jaro. Příroda se už pomalu probouzí, a proto jsme 

hledali jarní kytičky a broučky. Ve třídě jsme se o jaru dozvěděli spoustu 

informací. Namalovali jsme si bledulky, tulipány i vrbu jívu. 

Třída Berušek se naučila krásnou básničku:  

,,Táta včera na venku, našel první sněženku. A hned vedle petrklíč, zima už je 

pryč.“ 

 Předškoláčci se už pilně připravují na zápis do 1. třídy, který je takříkajíc za 

dveřmi. 

28. březen je Dnem učitelů. Děkujeme všem našim paním učitelkám a pánům 

učitelům za jejich obětavost a trpělivost. Přejeme jim hodně štěstí a pevné 

zdraví.      

Tento měsíc nás ještě čeká návštěva knihovny, do které se už moc těšíme.  

                                                                                                                                 

MŠ Jestřebí.                                                                                                

mailto:ukrajina@hzslk.cz
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hod bude zapálena vatra a spálena čarodějnice. Občerstvení od Kuchynků 

zajištěno. K tanci a poslechu bude hrát DJ Dejdar. 

Těšíme se na viděnou - kulturní komise obcí Jestřebí a Provodín 

 

Základní škola 

V únoru se školní rok překlopil do druhého pololetí, ve kterém nás mimo jiné 

čekaly pololetní a jarní prázdniny. Téměř celý únor se nesl ve znamení 

olympiády a karnevalů. 

Napříč ročníky se zjišťovaly informace o sportovcích a sportovních 

disciplínách, počítaly medaile a napjatě se čekalo na výsledky hokejových 

utkání. Žáci 8. ročníku připravovali prezentace, které pak přednášeli svým 

spolužákům. Olympiádu si prožili i třeťáčci, kteří měli připravené projektové 

vyučování. A i když plavání zrovna mezi zimní sporty nepatří, my jsme si ho 

začali užívat. Prvňáčci, čtvrťáci a páťáci pojedou plavat 5x, 2. a 3. třída navštíví 

bazén v České Lípě 10x. Každá lekce je dvouhodinová. Děti plavou pod 

vedením plavčíků a na konci lekce mají 20 minut volné zábavy za odměnu. 

Mnozí statečně překonávají svůj strach ze skoků do vody nebo z potápění.  

Malou olympiádu ve formě školního kola recitační soutěže si vyzkoušeli 

vybraní žáci provodínské budovy ZŠ. Na 4. místě se umístila Terka Fikarová (3. 

tř.) a Alena Prochásková (2. tř.). 3. místo obsadili Jirka Sýkora (1. tř.) a Adámek 

Procházka (1. tř.). Krásné 2. místo získala Amálka Kratochvílová (2. tř.) a 

„zlatou medaili“ si vyrecitovala Terezka Moučková (1. tř.). Gratulujeme všem 

vítězům a ostatním patří velké poděkování za účast. Děkujeme i rodičům, kteří 

měli s dětmi trpělivost při nacvičování básniček. 

A ještě jednou olympiáda – tentokrát ta z českého jazyka určená pro žáky 8. a 

9. tříd. Diplomem a malým dárkem ocenil pan ředitel tři nejlepší řešitele 

lednového školního kola První místo s nejvyšším počtem bodů získala Natálie 

Reháková (9. tř.), druhou příčku obsadil Filip Šťastný (8. tř.) a bronzové místo 

patří Dominiku Zatkovi (9. tř.). První dva ocenění budou naši školu 

reprezentovat na konci března v okresním kole, kde si poměří se žáky dalších 

základních škol své znalosti mluvnice, jazykový cit, ale i kreativitu při psaní 

slohu.  Našim zástupcům budeme samozřejmě držet palce! A ty budeme držet i 

Dominiku Zatkovi, který bude naši školu reprezentovat v okresním kole 

olympiády z anglického jazyka.  

A karnevaly? Ty si užily děti v obou družinkách. V Jestřebí děti předvedly své 

masky, zasoutěžily si a došlo k vyhlášení nejlepšího tanečníka a tanečnice. Děti 

obdržely za své výkony sladké odměny. Emma Bandermman nám vlastnoručně 

upekla výborný koláč a přispěla tak ke karnevalovému pohoštění.  V Provodíně 

přijel děti bavit Hopsík a děti tančily, zpívaly a řádily…….. 

Měsícem knihy je sice březen, ale u nás proběhly návštěvy knihoven již v únoru. 

Prvňáčci zavítali do českolipské knihovny, kde dostali velký domácí úkol – 

trénovat čtení, aby je mohl v červnu rytíř Hynek se svou komtesou pasovat na 

opravdové čtenáře.  

Žáci 6. ročníku pro změnu navštívili „naši“ knihovnu, kam mají ze školy 

nejblíže. Díky paní knihovnici Roubínkové se dozvěděli, co jim knihovna může 

nabídnout. Pak si tu vytvořili malou čtenářskou dílnu zaměřenou na pohádky, 

protože je v literární výchově v 1. pololetí podrobně probírali. Šesťáci měli 

zpestřenou i hodinu slohu……. „Dnes budeme o hodině jíst,“ zaradovali se při 

příchodu do učebny. Vepředu totiž viděli rozmanité suroviny, ze kterých by se 

mohlo něco dobrého vyrobit. To ještě nevěděli, že při slohu budou muset do 

pracovního listu zapsat nejen všechny ingredience, pomůcky, celý pracovní 

postup, ale také obtížnost, orientační cenu, počet kusů, čas přípravy a 

doporučení. Až teprve na konci budou moci výsledné „Mandarinkové potěšení“ 

(asi nejlepší název pro tento recept) ochutnat.  

Ochutnávali jsme také exotické ovoce z projektu Ovoce do škol. A protože bez 

práce nejsou koláče, museli jsme si vše očistit, oloupat, nakrájet a 

naservírovat. Ve většině tříd se avokádo proměnilo v lahodnou pomazánku. 

 „Corona doba“ návštěvám divadel nepřála, navíc českolipské Jiráskovo divadlo 

je v rekonstrukci, proto jsme si do školy pozvali Jiřího Charváta, který běžně 

vystupuje se slam poetry a je pět let členem skupiny Stand-up Factory. Ze své 

„zásobárny” textů žákům sedmé a osmé třídy některé z nich předvedl. Snažil se 

také žáky naučit začít psát básničky (a několik zajímavých textů ke konci hodiny 

vzniklo). Mnozí se při akci zasmáli; jiní se báli přijmout výzvu (při jedné 

speciální básni zavřít oči a vnímat ji jinak - naslepo); další ocenili, že do svého 

vystoupení pan Charvát připojoval i diváky; někteří žáci si uvědomili, jak je 

čeština rozmanitá a jak se s ní dá pracovat, vyjádřili respekt ke všem, kteří mají 

odvahu veřejně před lidmi vystupovat a pobavit ostatní obyčejným mluveným 

slovem.    

S programem Tonda obal, který nás navštívil na obou budovách, se děti na 

prvním stupni učily třídit odpad. Dozvěděli jsme se zajímavosti o dalším 

zpracování odpadů a vyzkoušeli si třídění v praxi. Děti byly moc šikovné. 

Například čtvrťákům se nepodařily správně roztřídit pouze 4 odpadky z 50. 

Žáci 9. třídy v únoru podávali přihlášky na střední školy a učiliště. Museli se 

tedy již nyní rozhodnout, kam budou směřovat po skončení základní školy.   

Doufejme, že si všichni vyberou obor, na kterém budou spokojeni a který 

úspěšně dokončí. Přejeme všem deváťákům, aby se v přijímacím řízení uspěli.  

Nezapomněli jsme ani na svátek všech zamilovaných. Ten si děti z družinek 

užily v červeném oblečení. Hrály společné hry plné srdíček a muziky, a 

nechybělo jim občerstvení z dílen jejich maminek. 

                                                                            


