
4. Informace starosty o kontrole krajského úřadu na využití dotace u akce 

   „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“ – nebyly zjištěny nedostatky. 

5. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2021 

     krajským úřadem Libereckého kraje – bez chyb a nedostatků. 

 

Podzim je v plném proudu a aktivity naší školy také       

V říjnu jsme ve škole v Provodíně odstartovali kroužek 

angličtiny, muzikohrátek, hry na flétnu a čtenářský klub. V Jestřebí se 

odpoledne opět vaří, bádá v badatelském kroužku, zpívá ve sboru, hraje se 

floorball, zaměstnávají šikovné ruce v kroužku DIY a pájí pájkou v klubu 

Elektrické obvody. V plném proudu jsou i odpolední doučování žáků. 

Druháčci a třeťáčci vyrazili na krásný poučný výlet na Vodní hrad Lipý. 

Tam probíhala výstava Křišťálový hrad, kde žáci mohli vidět desítky děl z dílny 

sklářského mistra Jiřího Pačinka. Přitom děti navštívily také Centrum textilního 

tisku a vyzkoušely si tiskat jablíčka na látku. Prvňáčci už čtou první slova a 

krátké obrázkové věty, počítají do pěti a moc je baví výtvarná výchova a 

pracovní činnosti. Páťáci i v říjnu zaplňovali svou třídní cestovatelskou mapu 

fotkami míst z různých koutů naší vlasti, které při víkendových 

a prázdninových rodinných výletech objevují. Ke světovému dni zdraví si 

osmáci v rámci výchovy ke zdraví povídali o tom, co všechno se týká zdravého 

životného stylu a vyráběli i různé motivační obrázky. 

Říjen byl měsíc, kdy se žáci 8. a 9. ročníku začali zabývat budoucí školou. 
Navštívili veletrh EDUCA v Home Credit Areně v Liberci, kde vystavovalo přes 
50 středních škol a 40 firem – potencionálních zaměstnavatelů. Vycházející žáci 
dostali několik dní předem “Atlasy školství” pro Liberecký kraj. Aby se žáci 
mohli lépe rozhodovat o své budoucí škole, čeká je v listopadu ještě návštěva 
Burzy škol v České Lípě. Chybět také nebude EDUCA ON-LINE. Na webu 
www.educaliberec.cz bude od 1. března příštího roku k dispozici sekce 
věnovaná virtuálním vizitkám jednotlivých škol i dalšímu programu. V rámci 
projektu NAKAP Libereckého kraje se na Průmyslové škole v České Lípě konal 
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Informace obecního úřadu 

Odbahnění rybníčku u bowlingu 
V měsíci listopadu začne probíhat odbahnění rybníčku u bowlingu. V rámci této 
akce by mělo dojít k vysekání rákosového porostu, odstranění keřů, náletů a 
mladších stromků. Po odvodnění bude zřízen dočasný sjezd do nádrže. Ze dna 
nádrže bude odstraněn a odvezen sediment v předpokládaném množství 
přibližně 500 m3. Odpadní potrubí bude pročištěno, překontrolováno optickou 
kamerou a v případě potřeby vyměněno. Dále dojde k vybudování zcela 
nového požeráku a bezpečnostního přelivu.   
Na realizaci akce bylo osloveno šest firem, z nichž nabídku podaly tři. Nejnižší 
cenu nabídla firma KVIS Pardubice a.s. a to 1.988.227,- Kč bez DPH, tedy 2. 405. 
755,- Kč včetně DPH. Akce by měla být dokončena na přelomu února a března 
2022. 

Svozový den 
V sobotu 23.10. proběhl v našich obcích svozový den. Harmonogram svozu se 
dařilo dodržovat pouze cca do poloviny dne. Přesné naplánování 
harmonogramu je obtížné, neboť dopředu se těžko odhaduje, kolik odpadu 
občané přivezou. Dále pak když se naplní popelářské auto a musí jet odpad 
vysypat, tak se svoz zastaví, a to trvá vzhledem k uzávěrám, objížďkám a 
semaforům cca 1 hodinu. Dopředu není možné vědět, kdy k naplnění auta 
dojde.  Odpadu bylo následující množství: 
-  Objemný odpad (odpad, který se hází do popelářského vozu) – 13,64 tuny 
-  Nebezpečný odpad (barvy, oleje, obaly od nebezpečného odpadu) – 1.265 kg 
-  Elektrospotřebiče – 1.720 kg 
-  Pneumatiky – plný vanový kontejner 
Celková částka, kterou obec zaplatila za svozový den, činí 87.073,40 Kč. 
 

Nová vyhláška o odpadech 
Vzhledem k nové odpadové legislativě musí mít každá obec do konce roku 
schválenou novou vyhlášku o místním poplatku za odpady. Zastupitelstvo naší 



obce ji schválilo na říjnovém jednání. Ačkoliv náklady na likvidaci odpadu 
neustále rostou a řada obcí a měst poplatek za odpad zvyšuje, zastupitelstvo 
obce rozhodlo o jeho ponechání ve výši 540,- Kč na poplatníka (osobu, nebo 
dům, ve kterém není hlášen nikdo k trvalému pobytu). Tuto cenu můžeme 
držet již osmý rok hlavně díky tomu, že společně s dalšími obcemi sdruženými 
ve svazku obcí EKOD, máme vlastní svozovou společnost EKOD Servis s.r.o. Ta 
nám odpady sváží a zajišťuje jejich likvidaci. Díky tomu máme přímou kontrolu 
nad náklady na svoz a výši marže společnosti. Samozřejmě i naší svozové 
společnosti rostou náklady na pohonné hmoty, mzdy, za likvidaci odpadu, kvůli 
uzávěrám musí jezdit delší trasy. Měli bychom se tedy snažit nezvyšovat 
množství odpadů a vzniklý odpad třídit. 

 
Ceny energii placené obcí 

V některých obcích chystají vypínání veřejného osvětlení z důvodu rostoucích 

cen elektrické energie. V naší obci zatím takovéto opatření není nutné. Obec 

společně s městem Liberec a některými dalšími obcemi v době nízkých cen, 

tedy v první polovině roku 2019, vybrala dodavatele a uzavřela smlouvu o 

dodávkách za fixní ceny na roky 2021 a 2022. Nejen zbytek tohoto roku, ale 

ještě celý příští rok má obec zajištěny dodávky elektrické energie za nízké ceny. 

To samé platí pro ceny plynu. Do společného nákupu byla zapojena rovněž 

škola a školka, a tedy i zde mají nízké ceny ještě na příští rok.  Dodavatel energií 

pro rok 2023 bude řešen na jaře 2022.  

 

Usnesení č. 24/2021 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.10.2021 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Revitalizace obecního rybníka 

v Jestřebí“ (u bowlingu) 

2. Starostovi zapracovat finanční příspěvek pro TJ Jestřebí – Provodín do 

rozpočtu obce na rok 2022. 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodu 

v různém. 

2. Dodatek č. 1 k SoD s firmou SaM silnice a mosty a.s. – skutečné náklady I. 

etapy. 

3. Smlouvu o projektovém poradenství s p. J. Derynkem na akci „Oprava 

místních komunikací v Jestřebí“ – II. etapa a pověřuje starostu k jejímu 

uzavření. 

4. Podání žádosti o dotaci z DT Podpora obnovy místních komunikací 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci II. etapy akce „Oprava místních 

komunikací v Jestřebí u České Lípy“.  

5. Realizaci akce „Revitalizace obecního rybníka v Jestřebí“ (u bowlingu) firmou 

KVIS Pardubice a.s., IČ 46506934 a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o 

dílo.  

6. TDI na stavbu „Revitalizace obecního rybníka v Jestřebí“ - Ing. Jana Vojtu, 

inženýrská kancelář s.r.o. 

7. Odložení rozhodnutí o směně pozemku p.č. 257/7 k.ú. Újezd u Jestřebí za část 

pozemků p.č. 732/2 a 732/3 vše k.ú Jestřebí u České Lípy a pozemku p.č. 

259/2 k.ú. Újezd u Jestřebí 

8. Smlouvu o právu provést stavbu s ŘSD ČR na stavbu „I/9 Jestřebí, okružní 

křižovatka“ a pověřuje starostu k jejímu uzavření. 

9. Obecně závaznou vyhlášku obce Jestřebí č. 2/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství 

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

stavby č. 5753/IP-12-4013351 s ČEZ Distribuce, a.s. – pozemek p.č. 133/1 k.ú. 

Jestřebí u České Lípy  

11. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB - služebnosti s p. S. Jandlem a p. L. 

Švarzovou, oba bytem Jestřebí 52, 471 61 Jestřebí – plynová, kanalizační a 

vodovodní přípojka pro pozemek p.č. 144/4 k.ú. Jestřebí u České Lípy 

12. Bezúplatné předání florbalového vybavení v účetní hodnotě 175.385,88 Kč 

příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Jestřebí. 

13. Rozpočtové opatření č. 9/2021,  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

1. Informace starosty o probíhající kolaudaci akce „Oprava místních    

    komunikací v Jestřebí“ - I. etapa  

2. Informace starosty o odpadovém hospodářství  

3. Rozpočtové opatření č. 8/2021 



projektový den. Osmáci a deváťáci si tu mohli vyzkoušet různé aktivity, 

seznámili se s obory strojírenství, mechatroniky a výpočetní techniky.  

Deštivý den v Liberci si užila i 7. třída, která se vydala prozkoumat IQ Landii. 

Společně si prohlédli jednotlivá stanoviště, mnohé si vyzkoušeli a na závěr 

viděli SCIENCE show, která zaujala na sto procent všechny zúčastněné. Šlo o 

soubor zábavných experimentů z chemie a fyziky, které mají hlavně motivační 

charakter a silný „WOW“ efekt. 

V pátek 15. října navštívil naši školu lektor s preventivním programem 

Kamarádi online pro 1. - 3. ročník. Žáky 4. - 6. třídy nadchly besedy na téma 

YouTube a Youtubering a Rizika sociálních sítí, kde se společnými silami dopídili 

možných rizik, která na ně právě na sociálních sítích čekají.  

I v letošním školním roce se naše škola účastnila soutěže Přírodovědný Klokan. 

Žáci osmých a devátých tříd řešili úlohy z přírodopisu, chemie, zeměpisu, fyziky 

a matematiky. Někteří se umístili velmi pěkně a za 40 minut stihli vyřešit 

většinu úloh správně. Za aktivní přístup dostali drobné ceny a postoupili do 

vyššího kola soutěže. Nejúspěšnější žáci byli: D. Zatko, M. Weber a M. Holec. 

 Tradice je vhodné udržovat, a proto si sedmáci společně s ostatními 

spolužáky v rámci projektového dne věnovaného 28. říjnu 1918 

připomněli vznik samostatného Československa. Jak to před 103 lety bylo, si 

žáci přečetli z dobových materiálů a inspirováni písní “Za 100 let” přemýšleli, 

jaké to bude v roce 2121. Kromě negativních předpovědí (“lidi budou umírat 

na různé choroby z výparů fabrik”, “úplně dojdou nerostné suroviny...”, “řeky 

budou hodně vzácné, všechny hrady budou jen zříceniny”, “Česká republika 

nebude”), tu byla i pozitiva typu: “budou vymoženosti jako létající auta, nové 

typy strojů a nové léky...”, “ škola bude celá z elektroniky”, "bude nám 

pomáhat umělá inteligence”, “Mars možná bude obydlená planeta”, “PC v 

každé domácnosti, budu jako můj praděda a budu žít do 100 let”.  V Provodíně 

se soutěžilo napříč všemi třemi ročníky, školu navštívil pan prezident Masaryk 

a v závěru celého projektu se žákům podařilo postavit „živou vlajku“. 

Družinky mají pro všechny vzkaz: Jsme TLAPKOVÝ TÝM! Jedna TLAPKOVÁ 

PATROLA! MÁME NOVÁ TRIČKA a moc nám to sluší, plníme podzimní výzvy 

všeho druhu - malujeme podzimní obrázky, vyrábíme skřítky 

podzimníčky, skáčeme přes švihadlo, věšíme se jako opičky na strom na výdrž, 

chodíme pouštět draky. ZAČALI JSME JEZDIT DO ČESKÉ LÍPY NA ŠKOLIČKU 

BRUSLENÍ s trenéry. 

Kdo se bojí, nesmí do lesa! V lese sice pěkně foukalo, ale to neodradilo žádná 

strašidla od pátečního pochodu okolo SPÍCÍ PANNY. Za splněné úkoly obdržela 

strašidýlka medaili, párek v rohlíku a čajík na zahřátí. V cíli se o nás krásně 

postarala paní Piškulová s Kačkou a pan Kuchynka. Děkujeme rodičům a 

dětem za společně strávený večer. 

 

 

                        OBEC JESTŘEBÍ ZVE VŠECHNY OBČANY: 

Přijďte s námi přivítat adventní čas písničkou. 

28. 11. 2021 v 17,00 hod 

• u tělocvičny v Jestřebí rozsvítíme vánoční stromeček 

 

• občerstvení zajištěno 

• vystoupí dětský sbor ZŠ Jestřebí 

 

 

 

 

 


