
• Já bych tam pracoval kvůli hodnýmu šéfovi a hodným 
pracovníkům. Líbilo se mi, jak po firmě jezdí ještěrky a jak se ve 
skladu balí krabice.  
• Pan průvodce nám vše dobře vysvětlil. Bylo mu rozumět, 
protože jsme měli sluchátka.  
• Klidně bych tam pracoval. Jsou tam hezký peníze. Firma je velká.  
• V provozu byl hluk, raději bych svítidla na počítači navrhovala.  

V září se i osmáci opět sešli ve školních lavicích a přivítali společně 
nového spolužáka.  Na začátku měsíce jsme využili krásného počasí a vyrazili na 
turistický výlet na hrad Bezděz společně s 9. třídou. Počasí nám velmi přálo a 
výlet se vydařil.   

10. 9. jsme již tradičně připravili ekologický den pro mladší žáky z 
Provodína. Připravili jsme si pro ně zajímavé ukázky třídění 
odpadu, poznávačku hub a mnoho dalšího.  
V říjnu se chystáme navštívit veletrh v Liberci, kde se zaměříme na naše budoucí 
studium.  

Po letních prázdninách se žáci 9. ročníku opět sešli ve škole a budou se 
připravovat na příjímací zkoušky na školy a obory, které si vybrali nebo teprve 
vyberou.  

Ve škole byla odstávka elektřiny a my jsme vyrazili na výlet na hrad 
Bezděz.   

 
Program pro výběr budoucí školy nebo učiliště “Živá knihovna povolání” se 
přesunul na listopad a bude probíhat ve škole online. V říjnu a listopadu čeká 
žáky spousta akcí pro výběr budoucího povolání – beseda s ÚP, projekt na 
Euroškole a Střední průmyslové škole v České Lípě, Burza škol a veletrh 

vzdělávání Educa. Máme se na co těšit a je o nás dobře postaráno 😊. 
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Informace obecního úřadu 

Svozový den 

V sobotu 23. října 2021 organizuje obec Jestřebí ve spolupráci s firmou EKOD 

Servis, s.r.o.  svozový den. Obyvatelé mohou na níže uvedených místech a 

časech odevzdat tyto odpady: 

1. Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, počítače, monitory, 
elektro nářadí 
2.  Velkoobjemové komunální odpady – matrace, nábytek, koberce, podlah. krytiny 

3. Některé nebezpečné odpady – AKU baterie, plechovky od barev a oleje, 
vyjeté oleje, zářivky, pneumatiky bez disku 
Železný šrot bude sbírán pracovníky obce Jestřebí v pátek 22. října 2021. 
Místo a čas přistavení sběrových vozů: 

Křižovatka Sluneční dvůr (z důvodu uzavření mostu zde 

bude pouze popelářský vůz na velkoobjemový odpad) 
   830  –  845 hod. 

U obecního úřadu    830  –  850  hod. 

U Veselých a Setničků    850  –  910 hod. 

U parku    915  –  945  hod. 

U Krédlů    950  –  1010  hod. 

U bowlingu (u Pešků)   1015  – 1035  hod. 

U bytovek (u Bumbálků)   1040  – 1110  hod. 

Újezd (u separátu)   1115  – 1130  hod. 

H. Popelov   1135  – 1145 hod. 

Podolec 9   1150  – 1200 hod. 

Pavlovice (u separátu)   1205  – 1230 hod. 

Dolní Popelov (u studánky)   1235  –  1245  hod. 

Dolní Popelov (odbočka Šváby)   1250  – 1300 hod. 



Občané, kteří nezaplatili poplatek obci za likvidaci odpadu na příslušný rok, 

nemají právo na bezplatný odvoz odpadů. Je nutné, aby občané byli na 

příslušných stanovištích včas a odpad předali osobně pracovníkům firmy EKOD 

Servis, s.r.o. 

Na stanovišti „Křižovatka Sluneční dvůr“ bude přistaven pouze popelářský 

vůz pro velkoobjemový odpad. Nebude zde možné odevzdávat nebezpečný 

odpad (např. pneumatiky, plechovky od barev), výrobky pro zpětný odběr 

(např. lednice, televizory, PC) a železný šrot. Při přejíždění na další stanoviště 

v Jestřebí by musela veškerá technika přes Srní a semafory v Zahrádkách. To 

by svozový den značně prodloužilo. 

 

Rekonstrukce komunikací kolem parku 

První etapa rekonstrukce komunikací kolem parku je již téměř dokončena. 

Silnice, chodníky a parkovací místa již slouží svému účelu. Výtluky a výrazné 

nerovnosti na této části komunikace jsou již minulostí. Ještě zbývá dokončit 

veřejné osvětlení a celou akci zkolaudovat. Firma SaM tak již má hotovo a obec 

ji celkem zaplatila za provedené dílo částku 6.245.559,34 Kč včetně DPH. Podle 

smlouvy mezi obcí Jestřebí a firmou SaM měla být cena za tuto část 

rekonstrukce komunikací 8.012.481,- Kč včetně DPH. Podařilo se tak ušetřit 

1.766.922,- Kč. Cena byla výrazně nižší oproti smlouvě, neboť bylo minimum 

víceprací a naopak se podařilo výrazně ušetřit na méněpracích, především díky 

kvalitnímu podloží. V této částce není započítáno nové veřejné osvětlení, které 

dělá firma Elektrovolt s.r.o. Druhá etapa rekonstrukce obecní komunikace by 

měla začít na jaře, a to od 15.3.2022. 

 

Most v aleji na Provodín 

K dokončení spěje také most přes Robečský (Mlýnský) potok v aleji, který staví 

firma Metrostav a financuje Liberecký kraj. Podle smlouvy o dílo by měla cena 

mostu zaplacená Libereckým krajem činit 7.661.048,- Kč bez DPH, tedy 

9.269.868,- Kč včetně DPH. K otevření mostu by mělo dojít v první půlce 

listopadu. 

 

 

Po prázdninách se i všichni páťáci sešli ve škole.  9. září jsme společně 
se čtvrťáky a šesťáky vyrazili na výlet do štoly sv. Jana Evangelisty do Jiřetína 
pod Jedlovou.  

15. září jsme si doplnili vloni zameškanou účast na dopravním hřišti.  
Prázdniny skončily a pro šesťáky byl první školní den zároveň prvním na 

druhém stupni.  9. září se vydali na třídní výlet společně se čtvrtým a pátým 
ročníkem. Šesťákům přejeme úspěšný vstup a hodně úspěchů na druhém 
stupni. 

ZÁŘÍ - slovo, které připojením jedné slabiky svádí ke slovní hříčce 

- „ZÁŘÍME      “ Tohle sloveso se určitě hodilo pro první tři zářijové dny a pro 
mnohé z 22 žáků sedmé třídy, která oproti loňsku posílila o jednoho 
staronového spolužáka z Provodína.  

Modus – firma, na kterou jsme si posvítili      . Jak se pracuje v továrně 
na výrobu kancelářských a průmyslových svítidel se mohli na počátku září na 
vlastní oči přesvědčit sedmáci. Navštívili totiž českolipskou firmu Modus, která 
se svými třemi pobočkami a 400 zaměstnanci dělá roční obrat 1 mld Kč 
a 70% své výroby vyváží. Běžně se člověk na pracoviště (často ani svých rodičů) 
nedostane, a tak žáci byli rádi za možnost prohlédnout si nejen místnost pro 
návštěvy, kde šéf výroby firmu a její výrobky představil. Viděli pracoviště 
návrhářů, sklad plechu, kovovýrobu, lakovnu, CNC a ESD pracoviště, gravír, 
montáž i sklad. Žáci 7. třídy teď už např. ví, že MODUS finančně podporuje 
českolipskou nemocnici, vyrábí medaile pro CCR nebo daroval městu speciální 
lavičku ve tvaru srdce nejen pro zamilované, která je umístěna v parku u 

jezírka. Můžete si ji vyzkoušet i vy      .  
Na závěr si můžete přečíst postřehy žáků. Mnozí z nich byli v továrně poprvé.  

• Ve firmě to měli hezké. Vyrábějí zajímavá světla.   
• Líbila se mi rozmanitost prací. Zaujaly mě ty velké stroje, 
obzvláště roboty.  
• Je to jedna z mála fabrik, co se snaží nepoužívat součástky z Číny. 
Exkurze byla pěkná.  
• Byla jsem překvapená, kolik je tu zaměstnanců. Nechtěla bych 
tu pracovat, ale mám k těmto lidem respekt.  
• Divila jsem se, že je to tak dlouhý proces, než se svítidlo dodělá.  
• Líbily se mi výrobky. Ale nemohla bych tu být zaměstnaná, 
protože jsem nešikovná na práci s elektrikou.  

 
 
 



Záříme ve škole 

Školní rok v Provodíně začal slavnostním přivítáním prvňáčků na školní 
zahradě. Každý prvňáček prošel “školní bránou”, zazvonil na kouzelný 
zvoneček a stal se z něj opravdový školák. V letošním roce má paní učitelka 
Červenková ve třídě 21 prvňáčků. Na druháčky čekala paní učitelka 
Vaňková a třeťáčci se přivítali s novou slečnou učitelkou Pittnerovou a paní 
asistentkou Wolfovou.  
Druháčci a třeťáčci hned na začátku školního roku připravili krátké 
vystoupení na Vítání občánků v obci Jestřebí, zvládli jsme 
všechny ekologické úkoly, které pro nás připravili žáci 8. ročníku a také jsme 
pečlivě poslouchali, jak se chrání příroda nejen v Africe. O tom nám přijela 
vyprávět paní Böhme z České Lípy. Zkrátka nezahálíme - naložili jsme plné 
auto starého papíru, školní chodba už se plní našimi výrobky, počítáme, 
čteme, cvičíme venku na hřišti i v lese a jsme rádi, že můžeme být spolu.   
Sborovna v Provodíně se dočkala nového nábytku.  
V září proběhl zápis a přivítání prvňáčků i v družině.  Tento den na děti 
čekalo malé překvapení v podobě představení pana kouzelníka s živými 
zvířátky a balónky. 
Seznámení s dobrodružnou hrou družinek: Rok s Tlapkovou patrolou. Nudit 
se určitě nebudeme. Tento měsíc naše tlapky plnily dobrodružné úkoly v 
krokování. Musely našlapat 20 kroků bosky a během 5 minut ujít co nejvíce 
kroků. Jsme prostě bezva tlapkový tým!  
Setkání obou družinek: V lesíku jsme si vyrobili navzájem náramky 
přátelství, které nám mají připomínat, že fungujeme jako bezva tým a 
táhneme v našich družinkách za jeden provaz!  
Odpolední výšlap družinek k nejstaršímu stromu v Provodíně se vydařil. 
Cestu tam jsme zvládli za pouhých 19 minut. Potom jsme malovali podzimní 
stromy v lesíku a odpočívali.  
Družinky se společně rozloučlily s létem. Užili jsme si opravdový déšť, 
malování na obličej, ohýnek, pojídání buřtíků, buchty od našich maminek a 
super jízdu na poníkovi.  
O ředitelském volnu se vydaly družinky do ZOO Liberec. Počasí jim přálo. 
Škola začala a i čtvrťáci byli rádi, že tomu tak je. Nastoupili do Jestřebí mezi 
své větší kamarády. Na uvítanou jsme uspořádali zájezd do Jiřetína do 
stříbrného dolu. Moc se nám tam líbilo a dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavostí. S chutí jsme se pustili do práce. Děti se snaží, tak ať nám to 
vydrží.  

 

Zprávičky z kulturní komise: 

Na začátku září jsme se v obcích Jestřebí a Provodín loučili s létem, a to v 

indiánském stylu. V Provodíně na hřišti se objevilo indiánské teepee, divoký býk 

a celý indiánský kmen z vesničky Rosehill. Děti si vyzkoušely spoustu 

indiánských disciplín, včetně tanců a šamanských zaklínadel. Nezahálely ani 

šikovné ručičky, protože děti vyráběly v dílničkách čelenky, indiánské 

náhrdelníky a malované indiánky. Po celou dobu konání akce byly k dispozici 

řemeslné stánky našich občanů a občerstvení. Odpolední akci potom zakončilo 

večerní letní kino v parčíku s rodinným filmem Sněžný kluk. 

 

Mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. října, jsme oslavili posezením 

občanů dříve narozených v jestřebském kulturním sále. K tanci a poslechu hrál 

pan Hora a všichni se hezky bavili. 

Výsledky parlamentních voleb v Jestřebí  
    

Pořadí Strana 
Počet 
hlasů Hlasy v % 

1 ANO 2011 107 30,22 

2 Svoboda a přímá demokracie 69 19,49 

3 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 64 18,07 

4 SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 50 14,12 

5 PŘÍSAHA 16 4,51 

6 KSČM 15 4,23 

7 ČSSD 11 3,1 

8 VOLNÝ blok 9 2,54 

9 Trikolora Svobodní Soukromníci 5 1,41 

10 Strana zelených 4 1,12 

11 Švýcarská demokracie 2 0,56 

12-13 Aliance pro budoucnost 1 0,28 

12-13  Otevřeme ČR normálnímu životu 1 0,28 

14-17 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0 

14-17  Koruna Česká 0 0 

 14-17 Alince národních sil 0 0 

14-17  Hnutí Prameny 0 0 



V naší obci se z celkového počtu 617 voličů dostavilo k volbám 357 občanů, což 
představuje volební účast 57,86%. Platných hlasů bylo odevzdáno 354. 
Děkujeme občanům za účast ve volbách. 

Usnesení č. 22/2021 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.7.2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodu 
    v různém. 
2. Prodej pozemků p.č. 106/6 a p.č. 106/14 vše k.ú. Újezd u Jestřebí paní Lucii 
Stárkové, narozené 5.2.1978, bytem náměstí T.G. Masaryka 192/25, Česká Lí za 
     cenu 1.089.050,- Kč bez DPH a náklady související s prodejem. Nabídka od 
     tohoto zájemce je ekonomicky nejvýhodnější (nejvyšší cena). Podmínkou  
     prodeje je závazek kupujícího zahájit stavbu rodinného domu do 4 let od 
     podpisu kupní smlouvy a získat kolaudační souhlas (dokončit stavbu) do 8 let  
     od podpisu kupní smlouvy. Dále pak do 6 měsíců od dokončení stavby se 
     přihlásit k trvalému pobytu v této stavbě. V případě nedodržení podmínek 
     prodeje ze strany kupujícího má obec předkupní právo k pozemkům formou 
     věcného břemene zapsaného v katastru nemovitostí. V případě realizace 
     předkupního práva musí kupující nabídnout pozemky ke zpětnému odprodeji  
     obci Jestřebí a to za stejnou cenu, za kterou pozemky od obce koupil.  
3.  Odložení rozhodnutí v záležitosti opravy mostku přes Jestřebský potok  
    (Libošku). 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. Rozpočtové opatření č. 6/2021 
2. Závěrečné účty Svazku obcí Máchův kraj, Svazku obcí Peklo a DSO EKOD za 

rok 2020. 
 

Usnesení č. 23/2021 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.9.2021 
Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi dokončit akci „Oprava místních komunikací v Jestřebí u České 
Lípy“ a zajistit její kolaudaci. 

2. Starostovi dojednat s firmou SaM silnice a mosty s.r.o. realizaci II. etapy 
stavby od března 2022. 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

2. Realizaci II. etapy akce „Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy“.  

3. Záměr směny části pozemku p.č. 16/2 (nově 735/18) o výměře 196 m2 za část 
pozemku p.č. 735/1 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy. Finanční vyrovnání bude 
provedeno podle znaleckého posudku. 

4. Schvaluje nájemní smlouvu s ŘSD ČR - pronájem částí pozemků p.č. 16/1, 
16/2, 16/11 a 735/3 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy – výstavba okružní 
křižovatky. 

5. Záměr směny pozemku p.č. 257/7 k.ú. Újezd u Jestřebí za pozemky p.č. 
259/2, 208/6, 773/1 a cestu v této lokalitě vše k.ú. Újezd u Jestřebí a část 
pozemků p.č. 732/2 a 732/3 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy. 

6. Pacht části pozemku p.č. 783/1 k.ú. Újezd u Jestřebí o výměře 20 m2 na dobu 
neurčitou za částku 100,- Kč/rok panu Stýblovi, Újezd č.e. 2. Případné stavby 
musí být min. 1,5 metru od komunikace. 

7. Záměr pachtu části pozemku p.č. 170/2 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 
cca 400 m2 na dobu neurčitou za částku 1000,- Kč/rok. 

8. Vypracování projektové dokumentace na nové topení v budově ZŠ Jestřebí.  
9. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Česká Lípa o zajištění 

výkonu přenesené působnosti – rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu. 

10. Smlouvu o zřízení VB - služebnosti č. IV-12-4018256/VB02 s ČEZ Distribuce – 
p. p.č. 1992 k.ú. Pavlovice u Jestřebí – kabelové vedení NN na H. Popelov. 

11. Rozpočtové opatření č. 7/2021 
12. Příkazní smlouvu s firmou AXIOM Engineering s.r.o. na realizaci zadávacího 

řízení u akce „Revitalizaci rybníka v obci Jestřebí“ (rybník u bowlingu). 
13. Komisi a náhradníky pro hodnocení nabídek na realizaci akce „Revitalizaci 

rybníka v obci Jestřebí“ 
14. Rekonstrukci veřejného osvětlení v Dolním Popelově a její provedení firmou 

Elektrovolt s.r.o. 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce 300 tis. Kč na vybudování závlahy 

fotbalového hřiště  TJ Jestřebí-Provodín– spoluúčast obce 10% v případě 
získání dotace. 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Směnu části pozemku p.č. 726/1 za část pozemku p.č. 629 vše k.ú. Maršovice 
u Dubé. 

2. Prodej části pozemku p.č. 170/2 k.ú. Pavlovice u Jestřebí. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.  
2. Informace starosty o odpadovém hospodářství 
3. Zprávu finančního výboru 



 

VČELKA sociální služby o.p.s. na Českolipsku 

 

VČELKA sociální služby o.p.s. poskytuje služby na Českolipsku již třetím rokem. 
Kancelář střediska naleznete na adrese: Pivovarská 3157, 470 01 Česká Lípa. 
Organizace byla založena v roce 2010. Od roku 2018 se stala součástí sdružení 
pečujících organizací Včelka, která působí v osmi krajích ČR.  
 
Společnost VČELKA sociální služby je registrovaným poskytovatelem terénních služeb. 
Jejím hlavním cílem je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co 
nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a mohli udržovat sociální vazby se svým 
okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů, zaměřuje se 
na podporu jejich samostatnosti a neprohlubuje závislost na sociální službě. 
 
VČELKA sociální služby poskytuje: pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Aby bylo možno 
zajistit v domácím prostředí plný komfort klienta, jsou služby poskytované v případě 
osobní asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské služby celoročně včetně sobot, 
nedělí a svátků v intervalu od 6:00 do 22:00 hodin. Služby jsou poskytovány 
v přilehlých městech a obcí ve vzdálenosti do 20 km od České Lípy. 
 
Tým VČELKY je složen z terénních pracovníků v sociálních službách, kteří klientům 
pomáhají s osobní hygienou, s oblékáním a svlékáním oblečení, s přípravou a podáním 
jídla a pití, se zajištěním chodu jejich domácnosti. Dále nabízíme také podporu a 
pomoc při procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí (koncentrace, pozornost, 
rychlost myšlení, řečové funkce, schopnost učinit rozhodnutí, schopnost pochopení 
informací), nácvik jemné motoriky, procvičování dolních končetin a pomoc při nácviku 
chůze. 
 
Rozsah sjednaných služeb vždy vyplývá z individuálních schopností a možností klienta 
tak, aby byly zajištěny jeho potřeby, ale zároveň tak, abychom stále podporovali, popř. 
rozvíjeli zachovanou míru soběstačnosti konkrétního klienta. 
Cena za poskytnutou hodinu péče je 130,- Kč. Klient hradí pouze čas, který u něj 

pracovnice stráví, nikoli čas, který stráví na cestě za ním.  

V případě zájmu o naše služby kontaktujte sociální pracovnici na tel. čísle 601 569 857 
nebo na emailové adrese: ekrtova@pecevcelka.cz 

 

 

 

Montážní plošiny KS  

Provádíme vše, na co Vám nestačí žebřík.  

 

1. Okapy-čištění, opravy, montáž, nátěry 

2. Fasády-čištění, opravy, nátěry 

3. Montáže-satelity, antény, reklamy atd.  

4. Střechy-čištění, opravy, komíny 

5. Kácení a prořezávka stromů 

6. Opravy a montáž osvětlení 

NISSAN CABSTAR 16 METRŮ 

TEL: 777 07 08 06   

E-MAIL: karelstyblo@seznam.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


