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JESTŘEBSKÝ 
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měsíčník obce Jestřebí 
vydáno 7. 11. 2022 v Jestřebí              IČO 260878       evidenční číslo MKČR E 13758 

 

Informace obecního úřadu  
Komunální volby 2022 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří přišli k letošním komunálním volbám a svým 

hlasováním projevili zájem o dění v naší obci. Voleb se účastnilo 219 občanů 

z celkového počtu 612 oprávněných voličů. Volební účast tak byla 35,8%, což není 

mnoho. Obzvlášť děkuji všem, kteří se rozhodli kandidovat do obecního zastupitelstva 

a byli v případě zvolení ochotní převzít odpovědnost za správu naší obce. Do 

devítičlenného zastupitelstva obce byli zvoleni tito občané: 

Barták Rudolf                    Kellnerová Vlasta          Říbek Martin  

Červenková Lucie             Martínek Milan              Schreiner Karel  

Gabriel Libor                     Najman Josef                  Sűssner Gustav  

Ostatní občané na kandidátních listinách jsou náhradníky pro případ odstoupení 

některého z nově zvolených zastupitelů. Kompletní zápis o výsledku voleb je umístěn 

na internetových stránkách obce www.jestrebi.eu Na ustavujícím zasedání 

zastupitelstva obce dne 19.10.2022 byl zvolen starostou obce K. Schreiner a 

místostarostou M. Martínek. 

Karel Schreiner 

starosta obce 

Ceny energii placené obcí a školou 

Dne 31.12.2022 končí naší obci zafixované a značně nízké ceny elektrické 

energie a plynu. Na komoditní burze byli v říjnu vysoutěženi noví dodavatelé 

energií – u zemního plynu Pražská plynárenská, a.s., u elektrické energie EP 

ENERGY TRADING, a.s. Tito dodavatelé budou obci dodávat energie od 1.1. do 

31.12.2023. Pro rok 2023 není stanovena pevná cena jako v minulých letech. 

Cena se bude odvíjet od prodejní ceny na trhu, tzv. SPOT. V případě, že 

http://www.jestrebi.eu/


 

SPOTová cena překročí maximální cenu stanovenou vládou, bude obec platit 

tuto maximální cenu. Ta činí u elektřiny 5.000,- Kč/MWh bez DPH (6.050,- 

včetně DPH) u plynu činí 2.500,- Kč/MWh bez DPH (3.025,- včetně DPH). Pokud 

budou SPOTové ceny nižší než uvedené maximální ceny, tak bude obec platit 

tyto nižší ceny. Stejné podmínky platí pro dodávky elektřiny a plynu do školy i 

školky.  

Množství vytříděného odpadu ve III. čtvrtletí 

Od 1.7. do 30.9.2022 bylo v naší obci vytříděno 5,862 tun papíru, 7,061 tun 

plastu, 5,87 tun skla, 0,077 tuny kovů a 0,077 tuny nápojových kartonů. Celkem 

bylo vytříděno 18,947 tun odpadu, který díky třídění občanů neskončil 

v popelnicích na směsný odpad. Odměna od společnosti Ekokom za tento 

odpad činila 66.280,89 Kč + 6.618,00 Kč za zajištění zpětného odběru. Celkem 

tak obec získala za vytříděný odpad 72.898,89 Kč. Tato částka pokrývá část 

nákladu na svoz tříděného odpadu. 

 

Most pod Pavlovicemi a v Srní 

Most pod Pavlovicemi na silnici směrem na Holany měl být původně hotový do 

listopadu. Geologické podmínky však byly jiné, než předpokládal projekt, a 

např. místo pilotů do hloubky 4 metry stojí nakonec nový most na pilotech 

hlubokých 14 m. To způsobilo zdržení stavby a odbor dopravy MěÚ Česká Lípa 

prodloužil uzavření této silnice do Vánoc. V tuto chvíli to vypadá, že most bude 

před Vánocemi otevřen. 

Most v Srní měl povoleno uzavření do 31.10. a na konci října došlo 

k prodloužení této uzávěry do 30.11.2022.  

 

Usnesení č. 1/2022 ze zasedání zastupitelstva obce ze 

dne 19.10.2022 
Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi pokračovat v zajištění kolaudačního rozhodnutí na akci „Oprava 

místních komunikací v Jestřebí – II. etapa“. 

2. Starostovi pokračovat v zajištění kolaudačního rozhodnutí na akci 

„Revitalizace obecního rybníka v Jestřebí“.  

 

 

 

 
 

 

 



 

výchově děti kreslily portrét Tomáše G. Masaryka. Vše, co se ve výuce 
dozvěděly, potom zúročily na Stezce vzniku republiky. A ještě si u toho 
zasportovaly a zasoutěžily na lesní stezce u školy. Ve 4. třídě si den vzniku 
samostatného státu připomněli prostřednictvím projektového dne Barevné 
Československo. Násobili, dělili, určovali slovní druhy, stříhali a lepili, hledali 
podle zadání správná okénka pro vyvěšení vlajky a pátrali po ztracených 
slovech z naší hymny. Pomocí správných řešení jim pod rukama ožily barvami 
pracovní listy, z nichž si nakonec každý poskládal sešit Barevné Československo. 
Snad budou po tomto projektovém dni umět všechny děti odpovědět na 
otázku: „Víte, proč se 28. 10. slaví státní svátek?“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodu 

v různém  

2. Pro celé volební období zapisovatelem Milana Martínka a náhradnicí Lucii 

Červenkovou. Jako ověřovatele zápisu schvaluje pro celé volební období 

Rudolfa Bartáka a Vlastu Kellnerovou. Náhradníky ověřovatelů Martina 

Říbka a Libora Gabriela 

3. Jako dlouhodobě uvolněnou funkci starosty obce. Jako neuvolněnou 

schvaluje funkci místostarosty obce a všechny ostatní funkce členů 

zastupitelstva.  

4. Zvolení jednoho místostarosty obce. 

5. Veřejnou volbu jako způsob hlasování o starostovi, místostarostovi a 

členech výboru. 

6. Volbu starosty obce Jestřebí Karla Schreinera, Jestřebí čp.86 

7. Volbu místostarosty obce Jestřebí Milana Martínka, Jestřebí čp. 65 

8. Zřízení kontrolního, finančního a kulturního výboru a jejich členy: 

Kontrolní výbor – předseda Josef Najman 

Finanční výbor – předseda Martin Říbek 

Kulturní výbor – předseda Lucie Červenková, členové Vlasta Kellnerová, Milan 

Martínek  

9. Schvaluje výši měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele od 20.10.2022 

takto: 

1) Místostarosta obce                                                                           11.000,- Kč 

2) Předseda kulturního výboru                                                               3.000,- Kč 

3) Předseda kontrolního a finančního výboru                                      2.300,- Kč 

4) Zastupitel, který je členem kulturního výboru                                 2.300,- Kč 

5) Zastupitel, který je členem kontrolního a finančního                    1.700,- Kč 

6) Člen zastupitelstva, který není členem výboru                               1.200,- Kč 

Při souběhu více funkcí se odměny nesčítají. U nových členů 

zastupitelstva se poskytuje odměna od prvního dne měsíce následujícího 

po složení slibu zastupitele. Při změně funkce zastupitele se mění výše 

odměny od dne následujícího po schválení změny v zastupitelstvu obce. 



 

10. Mimořádnou odměnu pro starostu obce ve výši jedné měsíční odměny 

v tomto roce za splnění mimořádných, a zvláště významných úkolů obce - 

za velké množství zrealizovaných investičních akcí za uplynulých 12 let, velké 

množství získaných dotačních finančních prostředků, za výkon funkce 

opatrovníka pro značné množství osob. Jde o jedinou mimořádnou odměnu 

za 12 let ve funkci starosty. 

11. Jednací řád zastupitelstva obce. 

12. Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou OMEXON GA Energo 

s.r.o. o zřízení VB (služebnosti) - zřízení přípojky kabelového vedení NN na 

p.p.č. 773/2 a 114 pro plánovaný RD na pozemku p.č. 106/5 vše k.ú. Újezd 

u Jestřebí  

13. Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou OMEXON GA Energo 

s.r.o. o zřízení VB (služebnosti) - zřízení přípojky kabelového vedení NN na 

p.p.č. 725/30 pro pozemek p.č. 725/41 vše Jestřebí u České Lípy. 

14. Rozpočtové opatření č. 9/2022 

15. Přenesení pravomoci zastupitelstva obce na starostu obce schvalovat 

rozpočtové úpravy a opatření do částky 300.000,- Kč na jeden paragraf 

schváleného rozpočtu a ukládá starostovi informovat zastupitelstvo obce o 

všech provedených rozpočtových úpravách. 

16. Podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace odborných učeben v ZŠ 

Jestřebí“, předfinancování a spolufinancování projektu, technické 

zhodnocení majetku plynoucí z realizace projektu a udržitelnost výstupu 

projektu po dobu udržitelnosti. Spolufinancování obcí Jestřebí bude podle 

podmínek výzvy.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Složení slibu všemi členy zastupitelstva obce 

2. Informace starosty o dokončování akce „Oprava místních komunikací – II. 

etapa“ a přípravách kolaudace.  

3. Informace o požadavcích orgánů památkové péče k akci „Revitalizace 

obecního rybníka v Jestřebí“. 

4. Informace starosty o nákupu elektřiny a plynu pro obec,  ZŠ a MŠ Jestřebí 

na rok 2023. 

své přání, tref se šiškou na cíl, postarej se o svou potravu jako mraveneček, 
pozoruj přírodu kolem sebe, maluj přírodou, přejdi lesní kladinu…….úkolů a 
informací bylo mnoho. Moc hezky připravený program od Vojenských lesů a 
statků tak žákům zpestřil výuku prvouky. Protože, kde je nejlepší se učit o 
přírodě?.......Lesní pedagog Honza poté ještě přijel i k nám do Jestřebí a 
tentokrát se věnoval žákům 4. třídy. Vydali se do lesů v okolí a vyzkoušeli si, jak 
se dá z duběnky vyrobit inkoust, malovali přírodou, měřili stromy v lese, 
poznávali zvuky zvířat a probádali stavbu houby. Zkrátka, během slunečného 
podzimního dopoledne poznali, že učit se neznamená jen sedět v lavici ve 
škole. 
K sedmákům zase zavítala příroda v podobě ježka přímo do třídy a měli tak 
zpestřenou hodinu přírodopisu. Další zajímavosti pak sbírali sedmáci 
v Botanické zahradě v Liberci, kam se vydali 13. října. Jejich spolužačka 
Kristýnka Librová vyhrála 3. místo ve výtvarné soutěži na téma Evropské 
prázdniny. Gratulujeme. 
V říjnu už byly v plném proudu všechny kroužky, které naše škola v 1. pololetí 
nabízí. V keramické dílně vznikají krásná dílka, kuchaři připravovali rizoto 
s krůtím masem, rajčatovým salátem a mrkvové muffiny, děti z družinky 
absolvovaly 2 lekce bruslení na zimním stadionu v České Lípě, mažoretky 
v souboru DIAMANT a zpěvačky ze školního sboru nacvičují na vánoční 
vystoupení, florbalisti se těší na každý přátelský zápas, šikovné ručičky vytváří 
dílka nejen z přírodnin, a naši malí angličtináři procvičují slovíčka zábavnou 
formou – z dětí se stanou řidiči a cestující v autobuse a opakují se pravidla jízdy 
na křižovatce se semaforem ve hře Red means STOP! Pravidla silničního 
provozu si opakovali i žáci 4. ročníku, kteří se 17. října vypravili na první ze tří 
návštěv dopravního hřiště v letošním roce. Na jaře si vše vyzkouší prakticky a 
pokud v následné závěrečné jízdě získané zkušenosti potvrdí, získají průkaz 
cyklisty. 
Každý rok si žáci naší školy připomínají zábavnou a naučnou formou 

nejdůležitější momenty, které se odehrály při vzniku naší republiky v roce 1918. 

Na 2. stupni proběhl projekt již ve čtvrtek 20. 10. 2022. Žáci navštěvovali 

jednotlivá stanoviště ve třídách, kde pátrali po tom, jaký podíl na vzniku 

samostatného státu měli naši tehdejší politikové, spisovatelé, ale i prostí občané, 

kteří se vraceli ze zákopů první světové války nebo z legií, dozvěděli se 

zajímavosti o vlajce a hymně, zhlédli předávání nejdůležitějších ocenění a řádů 

v ČR. Na 1. stupni měli projektové vyučování žáci až v pátek 21. 10. 2022. 

Prvňáčci si ve třídě vymalovali vlajku a poslechli si hymnu.  Žákům 2. a 3. třídy 

se první republika dostala i do výuky českého jazyka a matematiky. Ve výtvarné 



 

Na legrácky rozhodně neměli v říjnu čas osmáci ani deváťáci. Všech už se týkají 
úvahy o volbě budoucího povolání. Takže i během října absolvovali dvě akce. 
Tou první byla 13. října liberecká EDUCA, která jim představila několik desítek 
středních škol a učilišť nejen z Libereckého kraje. Své prezentace tu měli i jejich 
budoucí potencionální zaměstnavatelé z Liberce, Turnova, Svijan, atd. 
Doufejme, že si žáci z Liberce přivezli nejen propagační materiály různých škol, 
ale i jasnější nápad, kam po absolvování ZŠ směřovat své kroky. 
V rámci projektu NAKAP se 18. října pak obě třídy podívaly na SZŠ a SOŠ Česká 
Lípa, p. o. Areál školy je opravdu velký a oborů je zde mnoho (kdysi vše vzniklo 
sloučením místního učiliště, střední zemědělské školy a učiliště v Doksech). 
Jedna skupina našich žáků poznávala maturitní obor hotelnictví, ekologie a 
zdravotnictví. Seznámili se s prezentací ohledně první pomoci, viděli zajímavé 
pomůcky – např. ruku na píchání jehel nebo figurínu na umělé dýchání. Další 
obor si připravil biologický test a chemické pokusy. Hotelnictví např. i skládání 
ubrousků. Druhá skupina viděla různé technické obory (elektrikář, zámečník, 
obráběč kovů, instalatér a školu sváření), gastro obory (pekař, cukrář, kuchař, 
číšník), zemědělské obory (zemědělec, farmář) a obor kadeřnice. Mohli se 
zapojit i do jejich praktické části (upéct si palačinku, ozdobit si malou dýni z 
perníku, nechat si učesat vlasy, na trenažéru si zkusit svářet, projet traktorem, 
poznávat rostliny, nechat se žáky 1. ročníku obsloužit pitím a jídlem). Někteří si 
už zde svůj obor vyhlédli, jiní si jsou „díky tomuto výletu jistější tím, co by chtěli 
dělat“ a další „doporučují se sem jít podívat, protože si tam každý něco 
vybere“.  
Další akcí, která mnohé může také nasměrovat nebo jim pomoci orientovat se 
v úřadech, byla návštěva Obecního úřadu v Jestřebí. Poděkování patří p. 
Sýkorové, která si na žáky 9. ročníku udělala čas a obohatila je tak o velmi 
zajímavé informace. Další poděkování patří p. starostovi Ing. Schreinerovi za 
umožnění exkurze. 
A co ti nejmenší? Prvňáčci využívali krásného počasí a během hodin českého 
jazyka chodili procvičovat čtení na zahradu. Pohybovali se po stopách na 
vytvořeném chodníčku a posouvali se dál čtením slabik. Na konci chodníčku je 
čekala pochvala a odměna. Také navštívili stánek paní Piškulové a dali si dobrou 
zmrzlinku. Děkujeme za sponzorský dar stánku U pamětní lípy. 7. října vyšlo 
v MF Dnes tablo našich prvňáčků. 
Prvňáčci se také společně se svými spolužáky ze 2. a 3. třídy vydali do lesní 
školy. Autobusem jely děti do Hradčan, kde na ně čekali 3 lesní pedagogové – 
Honza, Luboš a Honza. Do různých koutů hradčanských lesů se pak vydaly 3 
skupinky a lesní dobrodružství mohlo začít – najdi si svou borovici a pošeptej jí        

5. Informace o nakládaní s osobními údaji a pravidla pro dodržování nařízení 

GDPR 

 

Základní škola  

Září 
První měsíc ve škole utekl jako voda. Do školních lavic usedlo 155 žáků. 
V našem pedagogickém sboru jsme přivítali dvě nové kolegyně.  
První školní den jsme slavnostně přivítali 20 prvňáčků, druhý den proběhly ve 
třídách třídnické hodiny a pak už začal školní rok „naostro“.  
Žáci z Provodína zahájili výuku prvouky Pohádkou o prasátku Arturovi. Pohádka 
vytáhla děti i na jeviště, kde se děti učily třídit odpad. Prasátko nám 
připomnělo, že bez práce nejsou koláče a že je moc důležité mít vedle sebe 
kamarády. 
„Všichni se nás ptali, co chceme v budoucnu dělat. Já zatím nevím…“ Zvolit to 
správné zaměstnání, aby člověka alespoň trochu naplňovalo a nejen živilo - to 
je a bude celoroční téma současné osmé a hlavně deváté třídy. První akcí, která 
k správnému rozhodnutí měla přispět, byla „Živá knihovna povolání“ v České 
Lípě. Šlo totiž o přehlídku devíti povolání a několika firem (ČEZ Distribuce, a. s.; 
ALSTOM Czech Republic a. s.; Preciosa Lustry, a. s.; Krajské ředitelství policie LB 
kraje; Lasvit s. r. o.; COLAS SZ, a. s.; Festool s. r. o.; Fehrer Bohemia s. r. o.). 
Informace podávaly i pracovnice Úřadu práce ČR KoP Č. Lípa.  
Doufejme, že si žáci z akce neodnesli jen zasloužené výhry za správně 
zodpovězené otázky a propagační materiály jednotlivých firem.  
Na prázdniny zavzpomínali ve výtvarné soutěži na téma „Evropské prázdniny“ 
Míra Holec z 9. třídy, Deniska Kudělková a Kristýnka Librová ze 7. třídy. 
Druháčci a třeťáčci přivítali několika básničkami a písničkou na světě nové 
občánky obce Jestřebí a rychle vytvořený sbor z děvčat 3. – 5. třídy se zase 
snažil rozezpívat občany dříve narozené na jejich setkání v kulturním domě 
v Jestřebí. A na programu nebylo jen zpívání. Zazněl i Louskáček 
P.I.Čajkovského, který děvčata doprovodila hrou na papírové tácky. 
Žáci 6. ročníku podnikli pěší výlet ze Starých Splavů zpět do Provodína. Cestou 
pozorovali zkameněliny a připomněli si tak období druhohor, v mokřadech 
Máchova jezera zase objevovali masožravé rosnatky okrouhlolisté a 
ochutnávali plody klikvy bahenní. 
Páťáci využili pozvání na Šťastný statek, kde se naučili vyčistit, osedlat a nauzdit 
koně. Pak se s nimi vydali do terénu.  
Družinky mají v letošním programu Kouzlení a čáry Harry Pottera, a tak děti 
vyrábí košťata, strašidelné sušenky, soutěží v letech na koštěti a kouzelný 



 

klobouk je rozřadil do jednotlivých kolejí: Nebelvíru, Havraspáru, Mrzimoru a 
Zmizojelu. Navštívil je i kouzelník Hopsík s kouzelným karnevalem. Děti si 
zatancovaly famfrpálský tanec, naučily se ovládat kouzelnou hůlku a užily si tak 
společně hezké odpoledne. 
A pak bylo 23. září 2022…….První podzimní den a my se ve škole loučili s létem. 
Loučení mívá často nostalgický až tragický nádech. Ale naše „Loučení s létem” 
mělo zcela jinou atmosféru. Rodiče, děti, učitelé i obyvatelé Jestřebí a 
Provodína, kteří v pátek odpoledne přišli do areálu ZŠ Jestřebí, si užili zábavu – 
soutěžilo se, zpívalo, pískalo na flétničky, také parní stroj se roztápěl, čarovalo 
se, cvičilo, malovalo, nakupovalo, jedlo a pilo a hlavně se v týmech 
soutěžilo....... 
Hned po zahájení akce panem ředitelem obsadili pódium žáci 3. ročníku s 
parním strojem. Rozezněla se známá píseň Parní stroj a už to jelo. Na stroji se 
rozhýbala všechna hýbátka a kynklátka, stroj se rozblikal a okolo to všechno 
žilo. To není jen tak udržet parní stroj v provozu - to máte.... promazat, 
utáhnout, povolit, přitáhnout, zase promazat.....Á na hlavního svačináře se 
nesmí zapomenout..... A už se z toho kouřilo. .... 
Hned poté se na pódiu objevili žáčci z kroužku flétniček. Celý loňský rok pilně 
cvičili, aby nám teď zahráli pár krásných písniček. 
A pak hurá na cvičiště. Tam týmy čekalo 10 soutěží. A nebyly to soutěže 
ledajaké - triatlon, florbal, cvrnkání kuliček, nesměly chybět ani svázané nohy, 
typickou školní soutěží bylo ždímání tabulové houby, skládaly se hlavolamy a 
hledalo pexeso, fantazie pracovala u soutěže Poznej svého učitele, když byl 
ještě dítě.... . .. 
V 16.00 hod patřilo pódium kouzelníku Čaroslavovi, který předvedl úžasná 
kouzla a na závěr nás ještě rozhýbal gymnastickým workshopem. Čaroslav je 
totiž kouzelník gymnasta a tak nechyběla salta, přemety, chůze po rukou.....a 
to, prosím, bez kouzelnických triků. 
Představení družiny na kouzlení navázalo a děti nám zazpívaly Hymnu z 
Bradavic.  
A také žáčci druháčci obsadili pódium a předvedli, jak se v prvouce učí o 
měsících v roce. Jak jinak, než pomocí písničky a tanečku. 
Soutěžení se blížilo k cíli a všechny soutěžící čekala odměna. Za každou 
vyplněnou soutěžní kartu dostal tým poukázku v hodnotě 100,-Kč na 
občerstvení u Piškulů. Kupón je možné uplatnit do konce sezony, tj. do 22. října 
2022. 
A zlatý hřeb akce na konec? Losování o 3 hlavní ceny. Snad udělaly sladké 
balíčky výhercům radost. 

Po celou dobu probíhalo malování na obličej od Má Jančí art a všichni jsme si 
mohli pochutnávat na výborné kuchyni pana Kuchynky a dobrotách upečených 
samotnými žáky nebo jejich maminkami a babičkami. 
Kdo má rád nakupování, tak si také určitě přišel na své, protože téměř každá 
třída si připravila několik výrobků na prodej - keramiku, perníčky, fialky a 
červíčky...... 
Akce se konala ve spolupráci s obcemi Jestřebí a Provodín a my doufáme, že se 
nám podařilo všem zpříjemnit jeden krásný slunečný pátek. Děkujeme všem za 
účast, za krásnou atmosféru, ale i za přispění do třídních kasiček. Poděkování 
patří i žákům naší školy za pomoc u jednotlivých úkolů. Budeme se těšit na další 
společnou akci. 
Podzim je období dešťů, ale přesto se nám daří využít každou volnou chvilku 
v přírodě. Velké přestávky jsme trávili na školní zahradě, kde jsme využívali 
nové herní prvky, pouštěli jsme lodičky v pískovně, čtvrťáci hledali a poznávali 
houby pomocí aplikace Na houby a děti z družinky navštívili Lesopark v Brništi. 
Když ale náhodou počasí nepřeje, tak si rádi zajdeme do knihovny v Jestřebí. 
Děti z družiny v Jestřebí si tam zapůjčily zajímavé knížky ke čtení. 
Vařit se dá za každého počasí a žáci z 1. skupiny kroužku vaření už to vyzkoušeli. 
Na první lekci si připravili bramborové špalíčky se zelím a opečeným salámem 
a upekli tvarohové šátečky. V provozu už je i kroužek florbalu pro starší žáky. 
V říjnu se otevřou i ostatní kroužky naší školy – bruslení, šikulka, konverzace 
v Nj, keramika, angličtina hrou, sbor, Lego We Do, mažoretky a flétničky. 
 
Říjen 
Měsíc říjen u nás ve škole odstartovala Bramborová olympiáda v družině. Děti 
soutěžily v bramborových disciplínách, jako je hod bramborou na cíl, běh 
bramborovou opičí dráhou, koloběžkování, tvoření bramborových sluníček a 
tiskátek. Na závěr nechyběly pořádně opečené brambory na ohýnku a jablíčko 
obalené ve skořicovém cukru. Tím ale aktivity družinek v říjnu nekončí. Stihly 
toho mnohem více – v Jestřebí se dlabaly dýně, které svítily každé ráno u 
vchodu, konal se výstup na jestřebský hrad a v Provodíně se tvořilo přírodou. 
Vznikaly tak krásné přírodní mandaly a originální postavičky z kaštanů a žaludů. 
Jo, žaludy…..to je vůbec téma celého měsíce října. Ve spolupráci s Jestřebská 
lesní a. s. totiž odstartovala 1. října soutěž ve sběru žaludů. A sbírat se vyplatí, 
ceny jsou opravdu hodnotné. Soutěž bude uzavřena 31. 10. 2022. Družinky 
nezahálely ani ve dnech ředitelského volna. V pondělí se děti vydaly plavat do 
Mladé Boleslavi a v úterý je čekala Stezka za pokladem, laserová střelnice a 
kotlíkový gulášek. 


