
 

      Zároveň se chceme pochlubit, že díky půjčce od obce Jestřebí, se podařilo 

realizovat akci umělé závlahy fotbalového hřiště v Jestřebí, která zlepší  kvalitu 

travnaté plochy při nižších nákladech. Děkujeme obci za výbornou spolupráci a těšíme 

se na následující, snad už méně omezovanou dobu pro sport a život. 

Za fotbalový oddíl    Gustav Süssner, tel. : 737 284 655 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 3         ročník 20 

    

JESTŘEBSKÝ 
zpravodaj 

 

měsíčník obce Jestřebí 
vydáno 12. 5. 2021  v Jestřebí              IČO 260878       evidenční číslo MKČR E 13758 

Informace obecního úřadu 

 

Oprava mostu v aleji na Provodín 

Vzhledem k častým dotazům občanů na připravovanou opravu a uzavírku mostu přes 

Robečský (Mlýnský) potok v aleji směrem na Provodín zjistila obec k této akci od 

Libereckého kraje podrobnější informace. 

Stavba začne v druhé polovině června tohoto roku. V této době dojde k úplné uzavírce 

silnice mezi Jestřebím a Provodínem. Silnice bude uzavřena v délce 420 metrů, tedy 

od konce zástavby v Jestřebí až po první odbočku na provodínské straně. Objízdná 

trasa bude značena přes Zahrádky a Srní. Pěší a cyklistická doprava bude probíhat po 

chodníku, který patří obci Jestřebí, bez omezení. Úplná uzavírka silnice by měla trvat 

18 týdnů a měla by tedy skončit v druhé půlce října. Následně by měly dva týdny 

probíhat dokončovací práce při částečných dopravních omezeních (zúžení vozovky na 

jeden jízdní pruh). Celková doba omezení dopravy se tak předpokládá 20 týdnů. 

Současná nosná konstrukce mostu je z let 1890 až 1900. Podle poslední mostní 

prohlídky (2017) je most ve špatném stavebním stavu, daném především 

dlouhodobým přetížením konstrukce mostu a nefunkčním izolačním systémem. Do 

mostu zatéká, v zimě dochází k promrzání a vznikají trhliny po celém obvodu mostního 

oblouku. V průběhu výstavby dojde k nahrazení stávající konstrukce novou 

ocelobetonovou konstrukcí, uloženou na železobetonových opěrách, které budou 

založeny na vrtaných železobetonových pilotách. Doba životnosti nového mostu bude 

100 let. Most je v majetku Libereckého kraje, který také financuje celou akci. 

K realizaci akce byla vybrána firma Metrostav a.s. 

 

Rekonstrukce komunikací kolem parku. 

V těchto dnech jsou dokončovány práce na 1. etapě (od čp. 77 ke školce) a na 3. etapě 

(park). U těchto úseků zbývá položit vrchní vrstvu asfaltu, která se bude pokládat až 

na konci akce najednou na všech úsecích, aby bylo co nejméně napojovacích spár. 



V týdnu od 17.5. do 21.5. začnou výkopové práce na 2. etapě, tedy od školky směrem 

k parkovišti pod hřbitovem. Silnice v tomto úseku tak bude zcela uzavřena pro vozidla 

a to přibližně na 5 týdnu. Přístup do školky bude od čp. 77, chodník je dokončen až 

k vratům na zahradu školky. Přístup na hřbitov bude možný od parkoviště pod 

hřbitovem - opravovaný úsek končí těsně před schody na hřbitov a na zříceninu hradu. 

Pěší přístup na schodiště ke hřbitovu bude možný i z druhé (hlavní) strany, ale bude 

komplikovaný probíhajícími pracemi. Omlouváme se za komplikace, které 

rekonstrukce způsobuje, a dovolujeme si požádat o trpělivost. 

 

Nová možnost třídění kovových obalů 

Obec dohodla se svozovou firmou EKOD Servis, že občané mohou vhazovat do žlutých 

kontejnerů na plast, také kovové obaly. A to nejen do velkých kontejnerů na ulici, ale 

také do popelnic na plast, které mají občané ve svých domácnostech. Kovové obaly by 

tak již neměly končit ve směsném odpadu. Jde zejména o plechovky od potravin, 

nápojové plechovky (např. od piva), alobal a drobné kovové předměty z domácnosti. 

Kovové obaly by neměly být silně znečištěny (např. obsahovat zbytky jídla). Do 

kontejneru se nesmí vhazovat velké a těžké kusy kovu, spreje a jiné kovové tlakové 

nádrže, které by mohly poškodit mechanizmus svozového automobilu. Žluté 

kontejnery na ulicích budou doplněny novými informačními samolepkami. Odpad ze 

žlutých kontejnerů a popelnic se sváží na třídící linku firmy Tilia Mělník, kde jsou 

kovové obaly odděleny pomocí magnetu. Aby se zvýšila kapacita nádob na plast, kovy 

a nápojové kartony, dohodla obec s firmou Ekokom bezplatné zapůjčení nových 

kontejnerů na plast, které již byly umístěny v Pavlovicích, Újezdu a Jestřebí. Pokud se 

ukáže, že vzhledem k nově tříděné komoditě kontejnery nestačí, tak budou zajištěny 

další, nebo bude dohodnut častější svoz.  

 

Do kontejnerů na sklo patří pouze obalové sklo 

Žádáme občany, aby do kontejnerů na sklo vhazovali pouze obalové sklo (skleněné 

lahve, sklenice) a nikoliv tabulové sklo (např. z oken). Firma ENVY Recycling, kam se 

sklo vozí, požaduje dodání tabulového skla zvlášť od obalového. Na tabulové sklo je 

tak určen pouze jeden ze dvou kontejnerů na sklo, který je umístěný u bytovek a je 

označen nápisem „Kontejner je určen pouze na tabulové sklo“. 

 

Informace o třídění odpadu za I. čtvrtletí 

Obec Jestřebí obdržela od společnosti Ekokom výpis o množství vytříděného odpadu 

za I. čtvrtletí (1.1. až 31.3.2021). V tomto období bylo v obci vytříděno 6,429 tun    

bolí, nesmíš se mnou takhle házet,“ ozvala jsem se při jednom tréninku. Já a kluk, který 
mě vlastní, jsme jednou byli na závodech v Pardubicích. Bylo to tam moc fajn, měli 
jsme úspěch – obsadili jsme druhé místo, takže jsme postoupili na mistrovství České 
republiky. A jak to bude dál? Uvidíme, musím se ještě moc snažit! 

Měsíc duben byl měsícem, kdy sedmáci slavili den Země. V rámci výchovy ke 
zdraví jsme probírali, jak můžeme zlepšit naše životní prostředí apod. Každý se snažil 
přispět nějakou maličkostí, kterou udělal pro zlepšení svého okolí. Dále jsme si také 
předali diplomy a ocenění za Zeměpisnou olympiádu. V rámci zeměpisu jsme se 
přesunuli do Austrálie a propojujeme zde znalosti z anglického jazyka. 

V dubnu se uzavíraly známky za 3. čtvrtletí. A tak bylo potřeba dodělat zápisy 
a úkoly z online hodin. Někteří žáci 8. třídy měli co dohánět. Výborný prospěch měli: 
Dominik Z., Natálie R. a Eliška K. Dobrých známek dosáhli: Luboš J., Michaela M., 
Kryštof K. a Jana F. Většina žáků má ve 2. pololetí vzornou docházku na online hodiny. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat rodičům žáků 8. třídy za dobrou spolupráci se 
školou. V květnu bychom měli na druhém stupni nastoupit do školy k rotační výuce. 
Na to se již těší většina rodičů. 

Během dubna 2021 jsme s žáky nejen v hodinách matematiky zintenzivnili 
doučování žáků, ať už formou online výuky nebo osobních konzultací ve škole. Cílem 
těchto setkání je zlepšení prospěchu v závěrečném čtvrtletí letošního školního roku. 
Některým žákům se totiž v době „kovidu“ dramaticky zhoršily známky. Online výuka 
zkrátka není pro každého. 

V dubnu využila devátá třída možnosti výuky formou konzultací ve skupinách 
hned dvakrát. Nejprve v českém jazyce a matematice, aby “doladili” přípravu na 
přijímací zkoušky a potom kvůli testování Covid-19 před zkouškami, které měla zajistit 
základní škola. Při té příležitosti jsme se vyfotili v třídních mikinách na pozvánku k 
rozloučení a učili jsme se rozděleni na půlky ve škole po celý den. Většina žáků je na 
zvolené učební obory již přijata a ti s vyznamenáním byli často přijati alespoň na 
jednu školu s maturitou rovněž bez přijímaček. I tak jim budeme začátkem května 
držet palce. 
 

Zpráva z činnosti fotbalového oddílu TJ Jestřebí. 

     Konečně nám rozvolnění vládních opatření umožnilo pokračovat v práci s mládeží, 

kterou jsme v posledních letech zintenzivnili. Trénovat jsme začali v rámci třech 

věkových kategorií. Nejmladší je „školička“, kde se věnujeme dětem od 5 do 8 let, dále 

přípravka, kde trénují děti ve věku 9-10let a mladší žáci, kde trénují děti od 11 až do 

14let. Tréninky jsou vždy v úterý a ve čtvrtek od 16.30 hod. do 18.00 hod. a budou 

trvat až do konce školního roku. V létě se pak začíná v polovině srpna. Chceme pozvat 

další malé zájemce o fotbal k návštěvě tréninků. Místa pro nové zájemce máme dost. 



Karel Čapek se kdysi zamýšlel nad obyčejným životem. Uvažoval nad tím, co 
můžeme my – obyčejní lidé – ze své nevýznamné pozice ovlivnit. Co by asi tento 
významný český spisovatel psal v současné korona době? Tohle náročné téma jsme při 
hodině češtiny v 6. třídě nechali stranou. Pro své VYPRAVOVÁNÍ jsme si 
zvolili obyčejné VĚCI. Žáci si mohli vybrat jakýkoliv předmět ze svého okolí a měli 
popsat jeho „životní“ příběh. Přečtete si, jak si s tím poradili. 
Kartáček   
Celé dny jsem byl se sourozenci odložený v plastové krabičce. Moc mě to nebavilo, 
byla tam tma a nuda. Najednou se rozsvítilo. Já se dostal ven. Bylo mi krásně. Nějaká 
holčička si mě vzala do ruky a hned mě začala kousat. Bolelo to. Hrůza! Vadilo mi to. 
Pak přišla paní a na dceru se rozzlobila: „Kartáček se nekouše, ale čistí se s ním zuby!“ 
Skončil jsem v koši na odpadky. Zase tma a navíc smrad! Se sourozenci jsem se už 
rozloučit nestihl. Je mi smutno, raději zavírám oči, budu spát…   
Televize  
Jednoho dne si pro mě do obchodu přijeli noví majitelé. Radostně si mě odvezli domů 
a nainstalovali do obýváku. Nebylo to tam pohodlné, ale pak jsem si zvykla. Ráno si mě 
všichni přišli prohlédnout. Najednou na mě někdo vylil vodu. Blikám, jiskřím, au, 
au…probíjím! Další den si mě obhlížel nějaký muž, říkal, že je opravář. Chce mě odvézt 
pryč, ale já se bráním: „Nééé, nikam nejedu!“ Tak mě spravil v mém novém domově a 
vše už je v pořádku.  
Palička  
Ležela jsem v kuchyňském šuplíku a tvrdě spala. Najednou mě kdosi vyndal a začal se 
mnou bouchat do masa hlava nehlava. Baví mě to, a tak na maso řvu: "Tu máš, tu máš, 
ještě jednou, podruhé…“ Dost jsem si to užila. Pak mě ale hodili do dřezu a dlouho se 
nic nedělo. Najednou na mě začali lít vařící vodu. „Au, to bolí!“ Pak se teplota zmírnila 
a proud vody mě lechtal. Po utření mě zase hodili na původní místo. Teď tu pospávám 
a čekám, kdy mě opět někdo vytáhne ven na světlo.  
Mobil  
Jsem mobil, každý den hraju hry, nemůžu si ani na chvilku odpočinout. Často jsem 
vybitý, proto musím pokaždé doskákat k elektrické zásuvce a skamarádit se s 
nabíječkou. Občas chodím ven, někdy padám na zem. Včera mě ale majitel vyhodil do 
popelnice. Nemám ho rád! Kolemjdoucí mě z odpadu vyndali. Divil jsem se! Nechápu 
to. Teď už vím proč - moje jméno je totiž Lenovo. Dali mě do opravny a jsem jako nový. 
Mám se moc fajn. Tak ahoj!  
Pravítko  
Vyrobili mě v továrně na plast, pak mě slisovali do plochého předmětu a natiskli na mě 
čísla. Po čase jsem se ocitl v obchodě a koupil si mě jeden kluk... Po celou dobu jsem 
se válel ve školní tašce, až jsem se zlomil a svou funkci ke geometrii jsem nevyužil. Teď 
jsou ze mě dva kousky smutného pravítka…  
Koloběžka  
Jsem prostě koloběžka. Můj majitel se mnou každý den jezdí ven za ostatními 

koloběžkami, se kterými kamarádím. Učím se nové triky, abych se zlepšovala. „Au, to 

papíru, 4,094 tuny plastu, 1,6 tuny skla, 0,16 tun kovů a 0,228 tuny nápojových 

kartonů. Odměna za tento odpad činila 42.927,81 Kč + 5.457,25 Kč za zajištění 

zpětného odběru. Celková čtvrtletní odměna za třídění odpadu tak činí 48.385,06 Kč. 

 

Přerušení dodávek elektřiny 

Podle informace společnosti ČEZ Distribuce, dojde v Jestřebí dne 21.5.2021 k odstávce 

elektřiny od 7:30 do 16:30 hod. Dodávka elektřiny bude přerušena v těchto číslech 

popisných v Jestřebí – 3, 6 až 29, 31 až 40, 44 až 49, 56, 63, 65, 66, 74, 76, 77, 83, 84, 

86, 90 až 94, 96, 99, 100, 102, 105, 107, 113 až 119, 121 až 125, 131 až 148, 151 až 

154, 156, 157, 159, 160, 165, 166, 169 až 175, 179. 

 

Očkování psů a koček 

V neděli 23.5.2021 bude provádět MVDr. Russ očkování: 

- V Jestřebí od 13:00 do 13:45 v hlavním vchodu do tělocvičny 

- V Újezdu od 14:00 do 14:15 hod. 

- V Pavlovicích od 14:30 do 15.00 hod. 

Ceny: vzteklina – 250,- Kč, kombinace – 400,- Kč, čip – 400,- Kč 

 

Usnesení č. 19/2020 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.2.2021 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1.   Starostovi pokračovat v realizaci akce „Oprava místních komunikací v Jestřebí u České 

      Lípy“ 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodu v různém. 

2. Zprávu lesního hospodáře o hospodaření v lesích obce Jestřebí za rok 2020 – zisk ve 

výši 158.264,- Kč. 

3. Posunutí plotu mezi pozemky p.č. 133/1 a 149 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy 

v souvislosti s rekonstrukcí komunikace a výstavbou nového chodníku na náklady 

obce – současný plot je nutné posunout cca o 1,5 metru. 

4. Smlouvu se Státním pozemkovým úřadem o udělení souhlasu k provedení stavby 

„Rekonstrukce polní cesty HC1-R v k.ú. Pavlovice u Jestřebí včetně biokoridoru LBK 

1060/1062 a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy. 

5. Pronájem pozemku p.č. 170/3 k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře 29 m2 za roční 

nájemné 15,- Kč, panu J. Bumbálkovi, Jestřebí č.p. 76, 471 61 Jestřebí a pověřuje 

starostu uzavřít nájemní smlouvu. 



6. Pacht části pozemku p.č. 521/6 k.ú. Jestřebí u České Lípy o rozloze 1758 m2 na dobu 

neurčitou, za pachtovné 264 Kč/rok panu J. Hoštičkovi, Jestřebí č.p. 66 a pověřuje 

starostu uzavřít pachtovní smlouvu. 

7. Schvaluje kladný výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace za 

rok 2020 ve výši 47.590,43 Kč Kč a převod této částky do rezervního fondu 

organizace a schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Jestřebí za rok 2020. 

8. Účetní závěrka obce Jestřebí splňuje § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a schvaluje účetní 

závěrku za rok 2020. Zastupitelstvo zároveň schvaluje převod hospodářského 

výsledku za rok 2020 na účet nerozděleného zisku. 

9. Dodatek ke smlouvě o pronájmu sklepu č. 20 s p. M. Váňou, Jestřebí 165, 471 61 

Jestřebí. 

10. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

4019924/VB/03 s ČEZ Distribuce – pozemek p.č. 725/30 k.ú. Jestřebí u České Lípy. 

11. Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IE-12-4004646/VB/12 s ČEZ Distribuce – 

pozemek p.č. 623/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy. 

12. Finanční dar ve výši 15.000,- Kč na pořádání Jestřebského festiválku v roce 2021, 

podmínkou realizace je ukončení hudební produkce nejpozději v 22:00 hod. 

13. Finanční dar na činnost tenisového klubu Provodín ve výši 5.000,- Kč. 

14. Finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČO 28700210 

15. Finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro Farní charitu Česká Lípa, IČO 70226148 

16. Rozpočtové opatření č. 3/2021 

17. Smlouvu s firmou Jiří Hrádek na opravu komunikací v majetku obce a pověřuje 

starostu k uzavření smlouvy o dílo. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Záměr prodej a prodej pozemku p.č. 685/2 k.ú. Maršovice u Dubé. 

2. Finanční dar pro Linku bezpečí, z.s. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.  

2. Informace starosty o vývoji odpadového hospodářství 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2021 

 

Duben ve škole i doma 

Duben byl v Provodíně ve znamení návratu dětí do školy. Hurá. Těšili se všichni 
- kluci, holky, paní učitelky i paní vychovatelky. Teď už zase zažíváme vše, co ke škole 
patří pěkně společně. V okolí školy ožil les, chodba se zaplnila obrázky, které už stihly 
děti namalovat a všude je zase slyšet veselý hlahol. Moc rádi se vydáváme na 

poznávací jarní vycházky do okolí školy v rámci hodin tělesné výchovy a prvouky. 
Testovat se už umíme a pomalu si zvykáme na tuto novinku ve školách. 
             Napříč předměty jsme oslavili Den Země a nechybělo ani čarodějnické 
vyučování. 
Třeťáci završili celoroční čtení knížky Ronja, dcera loupežníka zhlédnutím filmového 
zpracování v kinokavárně v Jestřebí. 

Tak už se opět hlásí družina do akce! Obsadili jsme les a proměnili se v piráty. 
Soutěžili jsme v různých disciplínách. Hledali jsme poklad v písku, luštili tajný vzkaz v 
pirátské abecedě, přecházeli dřevěnou lávku s pirátskou vlajkou, přetahovali se. 
Nakonec jsme si vysloužili čokoládovou medaili.  

Užili jsme si také první závodivé hry s koloběžkou. Avšak nikdo nevyhrál. Jen 
jsme si užívali, že můžeme být zase spolu. Odměnou nám byla také první točená jarní 

zmrzlinka. 🍦🍦🍦 Vše bylo zkrátka po dlouhé době poprvé. Volný čas trávíme hlavně 
venku a na hřišti. 

Co by byl duben bez aprílu? Sice jen online, ale někteří čtvrťáci se přeci jen 

nechali napálit sobotní čtvrtletkou z češtiny      . 
Velikonoční prázdniny si děti ze 4. třídy zpestřily bojovkou – cestou z Jestřebí 

do Srní a zpět pátraly se zajícem Hopinem po zlatých kraslicích, které ukradli zákeřní 
Los Beránkos. Cestou hledaly podle mapy ukryté části příběhu, řešily zapeklité úkoly a 
jako prémii získávali také mnohdy ztracenou fyzičku. Všichni nakonec došli až do cíle, 
kde čekal ukrytý poklad a velikonoční balíček. Na trase bylo možné zapojit se do úklidu 
obce a kdo měl štěstí, potkal zde i své spolužáky. 

Po Velikonocích jsme se po nekonečně dlouhém období s online výukou mohli 
vrátit do lavic. Testování i „rouškování“ zvládáme levou zadní a jsme rádi, že se zase 
vidíme.  
Že učit se dá nejen ušima a očima, ale taky pomocí chuťových pohárků, jsme se 
přesvědčili ve vlastivědě. Teď už si určitě všichni pamatujeme, jak chutná žito, 
pohanka, oves, pšenice, rýže nebo kukuřice. Den Země jsme oslavili dlouhou 
procházkou do přírody v rámci tělocviku, malbou planety pomocí patlání barev ve fólii 
a zakončili pečením modrozelených muffinů. 

Návrat do školy byl i pro páťáky radostný. Zvesela jsme se pustili do práce, 

zkraje nám opakování trošku vázlo, ale během týdne už vše šlo, jak má být. Časté 

procházky do přírody a učení venku se dětem líbí. Pak mají větší chuť do práce. Všichni 

věříme, že učivo doženeme a upevníme. 

Po návratu do školy jsme s družinou v Jestřebí přivítali jaro 

výrobou papírových klíčů, jarních květin a ozdobili jsme si družinovou nástěnku. 

Chodili jsme často do lesa, na dětské hřiště a po okolí Jestřebí. Podnikli jsme výpravné 

tažení na koloběžkách do Provodína a za odměnu jsme si dali zmrzlinu. Na konci 

měsíce jsme upálili čarodějnici a opekli si špekáčky. 

 


