
9.  Spisový a skartační řád 

10. Rozpočtové opatření č. 8/2020 

11. Zprávu  finančního výboru. 

12. Zprávu kontrolního výboru, souhlasí s vypuštěním sledování plnění usnesení, která 

byla označena kontrolním výborem jako splněná. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Směnu části pozemku p.č. 521/1 za část pozemku p.č. 541 dle návrhu Českolipské 

zemědělské a.s. v poměru 1:6. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Žádost TJ Jestřebí – Provodín o půjčku 300 tis. Kč na nové zavlažování fotbalového 

hřiště, o půjčce rozhodne, až bude hotový rozpočet obce na rok 2021. 

2. Informace starosty o odpadovém hospodářství obce. 

3. Rozpočtové opatření č. 7/2020 

 

Základní škola – září 

Opět se učíme z domova 

Říjen začal pro školáčky v Provodíně jako každý jiný měsíc. To jsme ale ještě 

nevěděli, že se to velmi rychle změní. Stihli jsme pouze jedno bruslení a jednu 

hodinu Muzikohrátek - a to ještě bez zpívání. V družince nás čekal sportovní souboj 

Supermanů. Soutěžili jsme po celé škole v běhu do schodů na čas. Bylo 

to velmi napínavé. Na prvním místě se umístila naše holčičí Supermanka Denča ze třetí 

třídy. Vyhrála plyšového Supermana. Gratulujeme.  

Poté už následovala výuka z domova. Pro 1. třídu něco zcela nového. S paní 

učitelkou se prvňáčci setkávají prostřednictvím videohovorů na telefonu a učí se 

společně psát, číst a počítat. Druháčci mají své práce zadané prostřednictvím bakaláře 

a třeťáčci se zkouší učit online pomocí svých telefonů a počítačů. Prostřednictvím 

online výuky jsme zvládli, i když mírně upravený, projektový den, který se váže ke 

vzniku Československa. A co nás čeká? Teď si všichni, žáci, učitelé i rodiče, 

odpočineme o podzimních prázdninách a potom......?  

Čtvrtá třída si vyzkoušela trochu jiné čtení v hodinách literatury. Číst se totiž 

dá nejen z papírových knížek, ale také z elektronické čtečky anebo poslechem 

audioknih. Žáci se seznámili s aplikací Teams a vyzkoušeli poprvé výuku ve virtuální 

třídě. Kromě toho dostávají úkoly jako „nakreslit dýni“ nebo „vytvořit dekoraci 

z přírodnin“. S učením v domácím prostředí hodně pomáhají rodiče. 

Pátá třída fungovala po uzavření škol pomocí systému Bakaláři. I oni však 

budou od listopadu se svojí paní učitelkou ve virtuální třídě. 

Z kroužků jsme zahájili např. badatelský, šikovné ruce, „DIY pracovky“ nebo 

robotiku. Všechny jmenované vyvolaly velký ohlas a zájem u žáků. Snad budeme mít 

možnost po otevření škol znovu navázat. 

Návrat do minulosti  

Číslo 9         ročník 19 
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Informace obecního úřadu 

Vážení občané, 

od středy 18.11. chodí naší prvňáci a druháci opět do školy. To je dobrá zpráva 

a těch není nikdy dost. Zejména u malých dětí byla distanční, tedy domácí 

výuka, obtížná, a to jak pro rodiče a dětí tak pro učitele. Druháci již přitom přišli 

o velkou část druhého pololetí svojí první třídy při jarním přerušení výuky. 

Postupně se do škol budou vracet také žáci ostatních tříd. Čísla, jimiž nás 

zásobují média, opravňují k mírnému a opatrnému optimismu. Všichni si ale 

pamatujeme, jak jsme na začátku léta podlehli názoru, že jsme koronavirus 

slavně porazili. Byl to tehdy omyl a zbožné přání. Snad jsme se poučili a 

podobného omylu se teď nedopustíme. 

S koronavirem také souvisí příprava rozpočtu obce na rok 2021. Příjmy obce, 

které plynou především z vybraných daní, se každý rok odhadují obtížně.  Tento 

rok je však sestavení rozpočtu určitě nejtěžší za posledních 10 let a možná i za 

delší období. Velmi obtížně se odhaduje, jaké dopady bude mít na vybrané daně 

současná koronavirová krize a její další vývoj. Zda v příštím roce přijde třetí vlna, 

která si vyžádá opět částečné uzavření ekonomiky. Navíc se v současné době 

v Parlamentu stále projednávají daňové zákony, které budou mít výrazný vliv 

na rozpočet obce. Jde zejména o daň z příjmu fyzických osob a zrušení 

superhrubé mzdy. Různé varianty tohoto zákona mohou snížit příjmy naší obce 

o částku přesahující 1 mil. Kč. Díky finančním rezervám z předchozích let však 

obec nemusí rušit již připravené investiční akce – zejména další rekonstrukce 

místních komunikací, o kterých píši dále. Přeji všem mnoho energie a dobrou 

náladu do předvánočního času, který bude asi tentokrát trochu jiný než 

v předešlých letech. 

Karel Schreiner 



 

Rekonstrukce místních komunikací 

Hlavní investiční akcí v příštím roce bude oprava místních komunikací. Celý 

projekt je rozdělen na dvě etapy – první etapa zahrnuje opravu komunikací 

v okolí školky a parku. Druhá etapa obsahuje rekonstrukci ulici od kontejnerů u 

parku až po napojení na krajskou komunikaci vedoucí směrem na Provodín. 

Součástí akce bude nová komunikace včetně podkladových vrstev, nové uliční 

vpusti, odvodnění, chodníky a nové veřejné osvětlení včetně rozvodů. Příprava 

této akce probíhá již od roku 2019 a bylo nutné získat dvě stavební povolení od 

dvou různých úřadů – jedno na nové komunikace a chodníky (odbor dopravy), 

druhé na nové veřejné osvětlení (stavební úřad). V současné době je, po mnoha 

připomínkách, změnách a úpravách, již hotova projektová dokumentace pro 

realizaci stavby a je připravováno výběrové řízení na firmu, která akci bude 

provádět. Obec také připravuje žádost o dotaci na tuto akci od Ministerstva pro 

místní rozvoj. Dá se očekávat, že zájem o tuto dotaci bude mezi obcemi a městy 

extrémně vysoký a bude tak velký převis žádostí nad objemem finančních 

prostředků vyčleněných pro tento dotační titul. Obec chce první etapu akce 

realizovat i v případě, že dotace nebude získána. Pokud vše půjde dobře a 

výběrové řízení proběhne bez větších komplikací, tak práce začnou v březnu 

příštího roku u domů čp. 77 a 17, tedy v místech kde končí již opravená 

komunikace. Bude se postupovat směrem ke školce, parku a hřbitovu. První 

etapa je rozdělená do pěti částí a měla by být hotova do konce léta 2021. Druhá 

etapa by se měla realizovat v roce 2022. To je ale závislé na získání dotace, 

případně finančních možnostech obce realizovat druhou etapu i bez dotace. 

Bližší informace k této akci mohou občané získat u starosty obce. 

 

Množství vytříděného odpadu 

Za třetí čtvrtletí tohoto roku, tedy od 1.7. do 30.9. bylo v naší obci vytříděno: 

- 6,065 tun papíru 

- 5,974 tun plastů 

- 3,202 tun skla 

- 2,7 tun kovů (svozový den) 

- 0,631 tun nápojových kartonů 

Celkem tak bylo vytříděno 18,572 tun odpadu, který neskončil v černých 

popelnicích. Za toto množství obdržela obec od firmy EKO-KOM částku 

48.771,47 Kč. Děkujeme občanům, kteří odpady třídí, tím vylepšují odpadové 

hospodářství obce a přispívají k ochraně životního prostředí. Žádáme také, aby 

do nádob na tříděný odpad byl vhazován takový odpad, který do nich patří. 

Přímo na nádobách jsou umístěny informace o třídění a nedávno byla občanům 

distribuována brožura, která popisuje, kam různé druhy odpadu patří.  

 

Topení v zimním období 

V současné době snad již nikdo při topení nepřikládá do kotle plasty, oleje a 

podobné nevhodné materiály. Přesto si dovolujeme požádat občany, aby při 

topení používali takové palivo, které je pro příslušný kotel doporučené. 

Použitím nevhodného paliva jedním občanem dochází ke znečištění ovzduší pro 

velkou část obce. 

 

Usnesení č. 17/2020 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.10.2020 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi pokračovat v přípravě a realizaci akce „Oprava místních komunikací 

v Jestřebí u České Lípy “. 

2. Kontrolnímu výboru nadále sledovat usnesení a pravidelně nejméně jednou ročně 

informovat OZ o stavu plnění.   

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání podle návrhu starosty a ověřovatele zápisu R. Bartáka a L. 

Červenkovou. 

2. Smlouvu o administraci veřejné zakázky a smlouvu o projektovém poradenství 

s panem J. Derynkem na akci „Oprava místních komunikací v Jestřebí u České 

Lípy“.  

3. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, podprogram Podpora 

obnovy a rozvoje venkova, DT Podpora obnovy místních komunikací na akci 

„Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy“ 

4. Komisi pro hodnocení nabídek ve složení K. Schreiner, M. Martínek, J. Najman a 

náhradníky komise -R. Barták, L. Červenková, G. Sűssner  

5. Kompetenci starosty činit potřebná rozhodnutí k akci „Oprava místních komunikací 

v Jestřebí u České Lípy “ 

6. Ceník poplatků za likvidaci odpadu pro podnikající osoby platný od 1.1.2021 

7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IP-12-4011422/VB01 s ČEZ Distribuce. a.s. – pozemky p.č. 114 a 773/2 k.ú. 

Újezd u Jestřebí. 

8. Řád veřejného pohřebiště 



Na začátku října na výletě do Vísecké rychty 6. třída objevovala, jak se dříve 

žilo. Přemýšlela, co máme s našimi předky společné. Životní styl 

18. a 19. století byl jiný - vybavení domácnosti, chod hospodářství, technické 

vymoženosti usnadňující tvrdou práci v zemědělství. Šesťáci mohli porovnávat svůj 

současný život s problémy, se kterými se lidé potýkali dříve, nahlédli do toho, jak 

se oblékali, co jedli, čemu věřili, čeho se báli...  

Projektový den – vznik Československa - 28. října 1918  

V pátek 23. října se 7. třída inspirována písní “Za sto let” (která vznikla před 

dvěma lety a za tu dobu má již skoro 21 milionů zhlédnutí, takže s nadsázkou můžeme 

říci, že ji zná každý Čech) také (stejně jako interpreti písničky) zamýšlela nad tím, jaké 

to asi u nás bude za sto let. Vyšly verze vysloveně tragické - př. “Dojde voda”, “ Lidé 

se budou více nesnášet a škodit si”, pesimistické (odvozené od 

současné nepříznivé situace) - př.:  “Bude více nemocí“, “Vše bude dražší”, našly se tu 

i myšlenky, ze kterých by měl radost spisovatel Karel Čapek - “Bude se používat více 

robotů”, “Začnou létat první auta”, ale i prognózy velmi pozitivní - př.: “Lidi budou 

chytřejší, rychlejší a schopnější.”  

Šestá třída se naopak vydala do minulosti, protože si připomněla činnost 

Aloise Jiráska, který byl mezi prvními signatáři “Manifestu českých spisovatelů” 

požadujícího už v květnu 1917 samostatnou republiku. Prostřednictvím textu “O králi 

Ječmínkovi” ze Starých pověstí českých si žáci uvědomovali, jaké vlastnosti by měl 

mít ten, kdo chce lidu vládnout.  

Distanční výuka  

Se šesťáky jsme se ve škole naposledy viděli v úterý 13. října, kdy jim vyučující 

vysvětlili, jak budou z domova i nadále pracovat.  Platforma Teams byla to 

pro žáky oproti jaru (kdy dostávali zadání přes aplikaci Bakalář) velkou novinkou, 

kterou ale ve většině hravě ihned zvládli. O tom svědčí např. fakt, že jakmile přišli 

domů, tak si založili třídní chat, aby si rychle a zdarma mohli povídat :)   

V rámci ekologie pracuje sedmá třída na projektu "Koloběh vody". Úkolem je 

zmapovat zdroje vody v okolí naší školy. Vydali jsme se na průzkum vodojemu za 

fotbalovým hřištěm v Jestřebí. Procházka byla příjemnou změnou od sezení v lavicích. 

Podle očekávání začala 8. třídě online výuka. Na rozdíl od jara je výuka online 

povinná a úkoly nahradily ve většině případů online hodiny.  

Po prázdninách v týdnu od 26. 10. do 30. 10. věříme, že žáci i učitelé budou již schopni 

bez problémů zvládat výuku „z domova“. Možnosti jsou omezené a tak doufáme, že se 

vrátíme do školy co nejdříve. Výuka ve třídě a kontakt se spolužáky se nahradit plně 

nedá.   

Projektový den k 28. říjnu 1918 (vznik Československa) proběhl poprvé přes 

program Teams. Povídali jsme si o událostech, které ke vzniku ČSR vedly, ukázali 

dobové záběry a zhlédli zajímavé video ze série „Slavné dny“.  

9. třída se učí od 12. 10. online. Máme výhodu, že jsme v tomto způsobu 

vzdělávání již “mazáci”.  Někdy zůstáváme ve třídách po ukončení hodiny ještě bez 

učitele a bavíme se spolu jako o přestávce. Máme tedy i nadále kontakt mezi sebou, i 

když ten skutečný je daleko lepší.  

Letos jsme se nemohli vydat na veletrh vzdělávání Educa do Liberce, ale 

dostali jsme online verzi nabídky škol. Můžeme si tak vybírat další studium z pohodlí 

domova. Držte nám při výběru palce. 

 


