
Po Vašem vyhynutí následovali Homo sapiens, pak Homo sapiens sapiens, což 

jsme my. Mamuti už dávno nežijí. Pro maso jsme začali chovat dobytek - 

např. slepice, krávy, prasata, kozy... Pro zábavu a potěšení chováme různé rasy 

psů a koček.  Technologie velmi vyspěla, vymysleli jsme automobily, dotykové 

displeje... Dokonce jsme doletěli na Měsíc.   

Před rokem se na naší planetě bohužel začal šířit virus jménem covid-19. 

Musíme se chránit a nosit roušky nebo FFP2 respirátor.  

Už se těším, až se o Vás budu podrobně ve škole učit.  

P.S.: Ulovte za mě nějakého mamuta. Já bych to asi nedokázal        

                                                                                            Váš Pavel 

Žáci 5. třídy svým spolužákům začali prezentovat při hodinách přírodovědy své 

referáty na vybraná témata. V rámci jejich vyprávění si vyzkoušeli 

rýžování zlatonek, prohlédli různé typy půd, prozkoumali souhvězdí... a spousta 

zajímavostí je ještě čeká. V rámci projektového dne se vydali mapovat život 

Jana Amose Komenského - prostudovali velké životopisné obrazy, počítali s 

daty v jeho životě, řešili kvíz, pátrali v knize Orbis pictus, vydali se s příběhem 

do Labyrintu srdce a vyzkoušeli si, jaké bylo učení v přísné katolické škole. N 

úplný závěr společně vytvořili velký obraz mapující jeho cestu životem.  

Jan Ámos Komenský by měl určitě radost ze žáka 9. ročníku Dominika Zatka, 

kterému se podařilo napsat Scio test z anglického jazyka odpovídající úrovni 

C1, což je státní zkouška. Radost udělal i nám a moc mu gratulujeme. 

Vánoce se kvapem blíží, obě školní budovy se zahalily do bílého hávu a na 

chodbách a ve třídách se objevily krásné vánoční stromečky. Pro zájemce bylo 

připraveno fotografování s vánoční tématikou.  

První ADVENTNÍ NEDĚLI jsme se mnozí chtěli potkat u rozsvíceného 

vánočního stromu u ZŠ Jestřebí. Akce byla kvůli vládním opatřením zrušena. 

Pěvecký sbor složený ze žákyň 4. - 7. ročníku několik týdnů pod vedením p. uč. 

Pavly Zemanové nacvičoval šest vánočních písní a chtěl je všem přítomným 

občanům slavnostně představit. Zůstalo ale jen u toho, 

že skladby dívky zazpívaly před žáky jestřebské školy. Ale o to více nás jejich 
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Vážení,  

dovolte mi, abych s blížícím se závěrem roku poděkoval zastupitelům obce, 

zaměstnancům obecního úřadu a ostatním občanům za spolupráci, 

komunikaci a zvelebování naší obce. Poděkování patří zaměstnancům v naší 

škole a školce za jejich práci pro naše děti. Děkuji také všem, kteří se zasloužili 

o vánoční výzdobu parku. Letos je zde poprvé vánoční stromek a nové vánoční 

osvětlení. Snad to pomůže navodit správnou vánoční atmosféru. Přeji vám i 

vašim blízkým klidný advent, příjemné prožití vánočních svátků a dobrý rok 

2022. Pokud to půjde vkročte do nového roku s úsměvem. 

Karel Schreiner  

starosta obce 

Informace obecního úřadu 

 

Odbahnění rybníčku u bowlingu 

V pondělí 6. prosince začaly práce na vyčištění rybníčku u bowlingu. Firma 

KVIS Pardubice vysekala rákos a odstranila keře a menší náletové stromy. 

Průběžně probíhá odčerpávání vody, aby mohlo dojít k vytěžení a odvezení 

bahna. Bahno je zatím ponecháváno v prostoru rybníku, aby došlo k jeho 

odvodnění. Občany, kteří bydlí v okolí rybníčku a kteří se zde pohybují, žádáme 

o trpělivost a pochopení různých omezení, které probíhající práce přinášejí.   

 

Výsadba nových stromů a keřů v naší obci 

Ve spolupráci s ŘSD ČR byla na začátku prosince provedena výsadba nových 

dřevin. Celkem 50 kusů javorů, lip a jeřábů bylo vysázeno u chodníku směrem 

na Provodín, u bytovek, u staré silnice na Prahu (za autobusovou zastávkou), 

v Újezdu, v Pavlovicích podle silnice, u kostela a dětského hřiště. Dále 50 keřů 

pustorylu věncového a tavoly bylo vysazeno mezi hlavní silnicí a bytovkami 



v Jestřebí a měly by zde vytvořit přírodní plot oddělující velmi frekventovanou 

silnici. Nákup všech stromů a keřů i jejich výsadbu zaplatilo ŘSD. Věřme, že 

nám výsadbu nebude nikdo ničit a nové stromy a keře budou zpříjemňovat 

životní prostředí v naší obci po mnoho let.  

 

Třídění odpadu v naší obci 

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku bylo v naší obci vytříděno: 

- 6,291 tun papíru 

- 5,728 tun plastů 

- 4,002 tun skla 

- 0,119 tun kovů 

- 0,305 tun nápojových kartonů 

Obec obdržela za vytříděný odpad v tomto období od firmy EKO-KOM odměnu 

ve výši 61.974,93 Kč. Tato částka přibližně pokrývá to, co zaplatila obec firmě 

EKOD Servis za vyvážení kontejnerů s tříděným odpadem. Likvidace tříděného 

odpadu je tak finančně výrazně výhodnější než směsného odpadu (černé 

popelnice), za který obec nic nedostává a pouze platí jak jeho vývoz (cestu od 

našich domů až do Liberecké spalovny), tak jeho likvidaci ve spalovně (1.780,- 

Kč/tunu směsného odpadu). Pokud tedy například vánoční papíry skončí 

v popelnici nebo kontejneru na papír, je to finančně výrazně výhodnější, než 

pokud se vyhodí do černých popelnic na směsný odpad. Protože se 

v kontejnerech na tříděný odpad stále objevují věci, které tam nepatří 

připomínáme, jak správně třídit: 

1. Do plastu patří – sešlápnuté PET lahve, plastové sáčky, tašky, folie, 

plastové obaly, čistý a bílý polystyrén, nápojové kartony (od mléka, 

ovocných šťáv, vína), kovové plechovky (např. od nápojů, konzervy). 

Do plastu nepatří – linoleum, pryžové výrobky, PVC, molitan, 

podlahové a střešní krytiny, obaly od olejů a nebezpečných látek, 

plastové výrobky s kovovými komponenty (např. hračky), barevný nebo 

znečištěný polystyren (se zbytky omítek)  

2. Do papíru patří – noviny, časopisy, letáky, katalogy, balící a 

kancelářský papír, kartony, papírové obaly od různých výrobků. 

Do papíru nepatří – mokrý a mastný papír, voskovaný papír, použité 

papírové kapesníky a ubrousky, tapety, papírové výrobky s kovovými 

nebo plastovými komponenty (např. pořadače, kalendáře), směsné obaly 

(např. papír + plast) 

3. Do skla patří – obalové sklo - skleněné lahve a sklenice 

spolužákům za výkony v mimoškolních sportovních aktivitách a připomněli 

si opět školní pravidla. U třeťáků probíhá projektové vyučování s legendami 

o svatých a v plném proudu jsou aktivity zaměřené na přípravu vánočních 

přáníček a dárečků pro rodiče.  

Žáci 8. a 9. ročníku stihli navštívit Českolipskou burzu škol v kulturním 

domě Crystal, který se stal centrem informací o vzdělávání, studijních 

oborech, středních školách i budoucím uplatnění absolventů.  Žakům, 

učitelům a rodičům zde poskytovali informace profesionální poradci, 

zástupci škol a také studenti, kteří si s dětmi povídali o studiu, aktivitách a 

životě na svých školách. Velmi přínosnými byly i den otevřených dveří na 

Euroškole a on-line účast na Živé knihovně, kde byla možnost komunikovat 

přímo s pracovníky jednotlivých firem. Školu poté navštívili pracovnice ÚP, 

které připravily povídání o budoucím zaměstnání a možnosti výběru škol.  

Druhý listopadový týden museli žáci budovy Jestřebí zahájit on-line výukou 

v Teamsu. Tuto počítačovou platformu už důvěrně znají z loňského školního 

roku, a tak její nástroje pro ně nepředstavovaly španělskou vesnici. Hned na 

první pondělní hodinu přírodopisu se přihlásili všichni sedmáci. Rodiče si 

zase vyzkoušeli on-line třídní schůzky. On-line proběhla i Ekologická 

soutěž, které se účastnili naši šikovní spolužáci - Míra Holec, Nikča 

Sýkorová a Péťa Šejnohová. 

Po čtyřech dnech už mohli žáci, kteří absolvovali PCR test s negativním 

výsledkem, chodit do školy. V češtině jsme proto k jejich 

radosti zahájili třídní kolo v recitaci, což by přes kameru počítače nebylo 

ideální.  

Listopad patřil také kontrolním slohovým pracím. Jednu z nich – DOPIS - 

žáka 6. ročníku, ve kterém propojil i učivo z dějepisu, si můžete přečíst.  

                                                                              V Jestřebí dne 18. 11. 

2021 Vážený pane Homo erectus,  

nedávno jsem v dějepisu zjistil, že jste kdysi na naší planetě pobýval. Jak 

jsem se dozvěděl, tak jste měl hodně odlišný život od toho našeho 

současného. Chtěl bych se Vám představit. Moje jméno je Pavel a žiju v 

21. století, konkrétně teď píšeme rok 2021.  



14. Komunitní plán sociálních služeb ORP Česká Lípa 2022-2026 

15. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB - služebnosti a dohodu o umístění 

stavby s ČEZ Distribuce, a.s. – pozemek p.č. 133/2 k.ú. Jestřebí u České Lípy. 

16. Rozpočtové opatření č. 10/2021 

17. V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmene a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty k provádění 

nezbytných rozpočtových úprav, týkajících se konce roku.  

18. Stanovení inventarizační komise a vyhlášení inventarizace majetku obce za 

rok 2021. 

19. Finanční příspěvek na provoz sociálních služeb ve výši 4.000,- Kč pro 

příspěvkovou organizaci Denní a pobytové sociální služby, Hradecká 2905, 

Česká Lípa. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Směnu pozemku p.č. 257/7 k.ú. Újezd u Jestřebí za část pozemků p.č. 732/ 2 

a 732/3 o výměře cca 130 m2 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy, pozemek p.č. 

259/2 k.ú. Újezd u Jestřebí a cestu z Újezdu směrem na Chvístec o výměře 

cca 2.800 m2.  

2. Směnu pozemku p.č. 257/7 k.ú. Újezd u Jestřebí za část pozemků p.č. 732/2 

a 732/3 o výměře cca 130 m2 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy a pozemek p.č. 

259/2 k.ú. Újezd u Jestřebí z kterého obec vytěží dřevo. 

3. Záměr prodeje pozemků p.č. 106/7 a 106/15 vše k.ú. Újezd u Jestřebí. 

4. Nabídku Ministerstva obrany na odkup řopíků na p.p.č. 428/1, 459/2 a 438/12 

vše k.ú. Jestřebí u České Lípy. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informaci starosty o podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj 

na akci „Oprava místních komunikací v Jestřebí – II. etapa“. 

 

ZŠ a MŠ Jestřebí 

Začátek listopadu se ve školách nesl ve znamení Halloweenu, Dušiček a jejich 

prapříbuzného Samheinu – počítaly se strašidelné příklady, četla se zaklínadla, 

doplňovalo se, řešilo, malovalo, poslouchalo a diskutovalo. 

 Listopad je barevný měsíc, a tak jsme v Provodíně vyhlásili barevný týden. 

Každé ráno se děti sešly ve stejné barvě oblečení a společně se vyfotografovaly. 

Sešli jsme se také společně na školním parlamentu, kde jsme poblahopřáli našim  

4. Do skla nepatří – tabulové sklo, drátěné sklo, zrcadla, keramika, 

porcelán (tyto výrobky je nutné hodit do černé popelnice na směsný 

odpad), zářivky, žárovky 

5. U obecního úřadu je umístěn kontejner na zpětný odběr drobného 

elektrozařízení (kuchyňské elektrospotřebiče, radia, mobily, počítače). 

V tomto kontejnerů je také speciální otvor na vhazování baterií. Do 

tohoto kontejneru nepatří televizory, monitory, zářivky, žárovky. 

6. U obecního úřadu je také kontejner na oděvy, obuv a hračky. V tomto 

případě však nejde o odpad. Výrobky z tohoto kontejneru odebírají 

charitativní organizace. Proto se do něj mohou vhazovat pouze věci 

použitelné, čisté a zabalené proti vlhkosti.  

Až nám doslouží v lednu vánoční stromky, tak je občané mohou vhodit do 

kontejnerů na bioodpad, které jsou u dětského hřiště. Stromečky však musí být 

zcela odstrojené – tedy bez ozdob, řetězů, háčků, třásní apod. 

V listopadu a následně i v prosinci nám na stanovišti kontejnerů u bowlingu 

jakýsi „ekolog“ nacpal lepenku (pravděpodobně střešní krytinu) do žlutých 

kontejnerů na plast. Celkem šlo o 920 kg asfaltové lepenky. Kontejnery 

s lepenkou samozřejmě svozová firma nevyvezla. Pracovníci obce musí ručně 

lepenku překládat na multikáru. Pak musí být lepenka předána firmě, která se 

specializuje na likvidaci nebezpečných odpadů. Vše musí obec draze zaplatit. 

Obci se zvyšují náklady na odpadové hospodářství, a to se může v budoucnu 

promítnout do zvýšení poplatku za odpady. Pokud občané viděli na tomto 

stanovišti překládat někoho lepenku do kontejnerů, dovolujeme si požádat, aby 

o tom informovali obecní úřad. Pokud je pachatelem občan naší obce, tak ho 

touto cestou důrazně žádáme, aby nám lepenku již do kontejnerů na tříděný 

odpad nedával. Dále by se měl dostavit na obecní úřad a zaplatit náklady, které 

obci vznikly.    

Přílohou tohoto zpravodaje je svozový kalendář na příští rok - 2022. 

Doporučujeme, aby si občané kalendář uschovali a mohli se tak vždy v neděli 

podívat, zda se v pondělí bude vyvážet směsný odpad, plast nebo papír a podle 

toho vystavili správnou popelnici. 

 

Úřední hodiny OÚ Jestřebí v době vánočních svátků: 

Středa 22.12.2021:  7:00 – 17:00 hod. (od 12 do 13 hod. polední pauza) 

Čtvrtek 23.12. 7:00 – 12:00 hod. 

Pátek 24.12. - zavřeno 

Pondělí 27.12. 7:00 – 16:00 hod. (od 12 do 13 hod. polední pauza) 



Úterý 28.12. 7:00 – 15:00 hod. (od 12 do 13 hod. polední pauza) 

Středa 29.12. 7:00 – 16:00 hod. (od 12 do 13 hod. polední pauza) 

Čtvrtek 30.12. 7:00 – 12:00 hod. 

Pátek 31.12. – zavřeno 

Pondělí 3.1.2022. 7:00 – 17:00 hod. (od 12 do 13 hod. polední pauza) 

 

Placení poplatků v roce 2022. 

Výše poplatků zůstává stejná jako v předešlých letech: 

1. poplatek za odpady …… 540,-Kč na poplatníka (splatnost do 30.4.2019) 

2. poplatek za pronájem sklepu …… 300,-Kč (splatnost do 30.6.2019) 

3. za prvního psa ....... 50,- Kč (rodinný dům) 100,- Kč (bytový dům), za 

druhého a každého dalšího psa téhož držitele ....... 200,- Kč, 

Prosíme občany, kteří budou platit poplatky za rok 2022 hotově v budově 

obecního úřadu, aby tyto poplatky platili až od 24.1.2022. Důvodem je 

zpracování účetní uzávěrky na začátku roku. Placení poplatků bezhotovostně 

(převodem na účet) se toto omezení netýká. Děkujeme za pochopení. 

 

Používání pyrotechniky 

Dovolujeme si požádat občany, aby v období vánočních svátků a zejména na 

konci roku používali pyrotechniku se zvukovými efekty s ohledem na ostatní 

spoluobčany a také zvířata, která nadměrný hluk stresuje. I méně někdy může 

být více.  

Parkování s ohledem na prohrnování sněhu 

V případě sněžení parkujte, prosím své automobily tak, aby nebránily 

prohrnování sněhu. Pokud na komunikaci není ponechán dostatečný prostor pro 

průjezd traktoru s pluhem, nebude tato komunikace prohrnuta. 

 

Kanalizace 

Žádáme občany, aby do kanalizace nevylévali tuky a nesplachovali předměty, 

které do kanalizace nepatří, např. vlhčené ubrousky.  V zimním období je 

podtlaková kanalizace náchylnější k poruchám. Připomínáme telefonní číslo pro 

hlášení poruch na kanalizaci – 840 111 111. 

 

 

 

Usnesení č. 25/2021 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.12.2021 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Revitalizace obecního rybníka 

v Jestřebí“ (u bowlingu) 

2. Starostovi pokračovat v přípravě akce „Oprava místních komunikací v Jestřebí 

– II. etapa“. 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

zapisovatelem zápisu K. Schreinera. 

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou LUCIDA s.r.o. – vícepráce při 

technickém dozoru stavby „Oprava místních komunikací v Jestřebí“. 

3. Kompetenci starosty činit všechna potřebná rozhodnutí a kroky při realizaci 

akce „Revitalizace obecního rybníka v Jestřebí“ . 

4. Kupní smlouvu na prodej mostku přes Jestřebský potok (Libošku) a prodej 

tohoto mostku p. Miroslavu Kučerovi, Jestřebí č.p.148.. Jde o přístup 

k pozemku p.č. 275 k.ú. Jestřebí u České Lípy. 

5. Záměr prodeje pozemku p.č. 1434, k.ú. Pavlovice u Jestřebí, za částku 200,- 

Kč/m2, tedy celkem 21.400,- Kč a náklady související s prodejem. V případě 

opravy komunikace na sousedním pozemku p.č. 1439/1 bude nový majitel 

s opravou (rekonstrukcí) souhlasit, a to i v případě, že tato zasáhne na pozemek 

p.č. 1434 vše k.ú. Pavlovice u Jestřebí. 

6. Pacht části pozemku p.č. 1880 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 500 m2 za 

roční pachtovné 700,- Kč panu Pavlu Řezníkovi, Zhořelecká 2503, 470 06 Čes 

7. Rozpočet ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace na rok 2022 včetně výdajů 

na pokrytí odpisů a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 až 2025 dle 

návrhu ředitele ZŠ a MŠ Jestřebí. 

8. Úpravu závazných ukazatelů čerpání příspěvku ZŠ a MŠ Jestřebí na rok 2021 

9. Rozpočet obce na rok 2022. Celkové příjmy rozpočtu jsou 19.959.566,- Kč a 

celkové výdaje jsou 29.217.066,- Kč. Rozpočet je deficitní, schodek rozpočtu 

ve výši 9.257.500,-  Kč je kryt rezervou z minulého období.  

10. Závazné ukazatele výdajů ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace pro rok 

2022. 

11. Závazné ukazatele výdajů TJ Jestřebí - Provodín pro rok 2022. 

12. Střednědobý výhled rozpočtu obce Jestřebí na roky 2023 až 2025. 

13. Veřejnoprávní smlouvu s TJ Jestřebí – Provodín na rok 2022. 



písně potěšily. Vánoční písničky se ozývají ze tříd i v hodinách anglického 

jazyka a hudebních výchov. 

„Strašák covid“ přerušil také plánovaný výlet 5. a 6. třídy do IQ landie, který 

byl přesunut na 2. pololetí a zrušena byla tradiční čertovská stezka. Devítka se 

již těší na přestrojení za anděly, čerty a Mikuláše. V těchto kostýmech postupně 

rozdají malé dárky žákům všech tříd ve školách v Jestřebí a Provodíně. Chystají 

se i na návštěvu školky. Na mikulášské balíčky nám letos přispělo SRPŠ a obce 

Jestřebí a Provodín. 

A družinky?  

V družinkách se pekli slaní šneci, malovalo se, sportovalo a vyrábělo. 26. 11. se 

děti proměnily v účastníky silničního provozu. Zábavnou formou se učily 

základní znaky na pozemní komunikaci a chování při chůzi a jízdě. A bylo to 

tedy pěkné „vzrůšo“. No uznejte, kdo měl kdy šanci projet se v tělocvičně na 

elektrické čtyřkolce? Výukový program pod záštitou MŠMT je určen převážně 

pro děti mladšího školního věku.  

V odpoledních hodinách se nenudí ani žáci naší školy, kteří navštěvují skauta a 

pozvánce Míry Holce (8. tř.) na DOKSKÉ POVĚSTI se prostě nedalo 

odolat       A tak jsme podvečer 26. listopadu strávili v parku u zámku v 

Doksech. Poslechli jsme si dobovou hudbu, nakoupili dobroty a vánoční 

dekorace u rozmanitých stánků, ale hlavně si poslechli šest dokských pověstí v 

podání dětských představitelů. V pověsti “O zániku vsí Hákova a Myšlína” se 

jako Dalibor přestavil právě Míra Holec, dva rytíře si zahrál Jakub Jetel (7. tř.) a 

vypravěčem celého příběhu se stal absolvent naší ZŠ Honza Schreiner. Díky 

vám, kluci, i vašim kamarádům ze skautu jsme zas o něco zběhlejší v historii 

našeho regionu        

Vážení žáci, rodiče, prarodiče, přátelé jestřebské a provodínské školy, rok 2021 

nás vůbec nešetřil. Druhým rokem žijeme s „kovidem“ a dotýká se nás to nejen 

ve škole, ale i v normálním životě. Konec tohoto novodobého viru není na 

obzoru, a tak si na něj pomalu zvykáme. Na co ale nejsme zvyklí, je nynější 

rozdělení lidí na skupiny – očkovaní, neočkovaní, anti/vaxeři, nezodpovědní 

nebo naopak příliš akční apod. Určitě jste také zaregistrovali různé nálady, 

někdy i agresivní, mezi těmito skupinami, které leckdy rozdělují jindy milující 

rodiny, pracovní kolektivy i např. sousedící v autobuse. Bohužel to ovlivňuje 

každého z nás, jeden svaluje vinu na druhé a naopak. Ke konci roku bych všem 

chtěl popřát především zdraví a do nového roku návrat do normálních, pokud 

možno přátelských, vztahů, protože dobrá nálada ve společnosti je jedním ze 

základů, od kterých se můžeme odrazit zpět do úspěšného a šťastného života. 

Snad nás v roce 2022 čeká jen to dobré! Ale to už jsme říkali i loni. 

Hezký adventní čas a šťastný nový rok přeje 

       Mgr. Michal Kotek 

        ředitel 

 

 


