
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 1         ročník 20 

    

JESTŘEBSKÝ 
zpravodaj 

 

měsíčník obce Jestřebí 
vydáno 18. 2. 2021 v Jestřebí              IČO 260878       evidenční číslo MKČR E 13758 

Informace obecního úřadu 
 

Informace o očkování proti COVID-19 
V České Lípě se prozatím očkovalo v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa. Podle plánu 

by se od 22.2.2021 mělo otevřít velkokapacitní centrum v KD Crystal. Otevírací doba 

by měla být pondělí až pátek od 13 do 17 hodin. Rozšíření otevírací doby bude 

plánováno podle zvýšení dodávek vakcín. Realizaci očkování má na starosti Liberecký 

kraj a v celém kraji je zřízeno 5 očkovacích center: 

- Liberec – budova D, Krajského úřadu LK 

- Jablonec nad Nisou – Městská hala Sport   

- Česká Lípa – KD Crystal 

- Jilemnice – nemocnice 

- Semily - nemocnice 

Senioři 80+ se mohou registrovat k očkování na bezplatných linkách: 

- celostátní 1221 

- při přetížení celostátní linky můžete volat na informační linku Libereckého 

kraje 800 880 066, pondělí až pátek: 8:00  - 16:00, sobota a neděle: 8:00 – 

14:00 

Vlastníte-li počítač s připojením na internet, můžete se objednat sami pomocí 

Centrálního rezervačního systému, který naleznete na: crs.uzis.cz nebo 

registrace.mzcr.cz 

Nevíte-li si rady a chcete se objednat na očkování, můžete si dohodnout návštěvu 

obecního úřadu, kde Vám s objednáním pomůžeme. 

 

Rekonstrukce komunikací kolem parku 

Na realizaci výše uvedené akce proběhlo výběrové řízení. Do něj se přihlásilo 5 firem 

– EUROVIA CS a.s., Jiří Hrádek s.r.o., SaM silnice a mosty a.s., STRABAG a.s., 

Vodohospodářské stavby Teplice s.r.o. Všechny firmy oceňovaly stejný rozsah prací 

podle projektové dokumentace a „slepého“ rozpočtu. Nejnižší cenovou nabídku 



podala firma SaM. Nabídla provedení díla za částku 12.854.073,41 Kč bez DPH. Cena 

včetně DPH činí 15.565.528,83 Kč a jde o cenu za obě části stavby. Tedy jak první, která 

bude realizována letos, tak i druhé, která se má realizovat příští rok. Podle rozpočtové 

soustavy byl projekt naceněn na 19.812.358,78 Kč včetně DPH. Vysoutěžená cena tak 

je o 4.246.829,85 Kč levnější. 

Pokud se nevyskytnou nečekané překážky a bude vhodné počasí, tak firma SaM začne 

realizovat stavbu od 15.3.2021. První část stavby má trvat cca 5 měsíců a hotovo by 

tedy mělo být v srpnu. Vzhledem k tomu, že bude probíhat výstavba nové silnice, 

chodníků, uliční vpusti i veřejného osvětlení, tak bude vždy část komunikace na několik 

týdnů zcela uzavřená pro vjezd vozidel. Pěší přístup k domům bude samozřejmě 

umožněn. Obyvatelé přilehlých domů budou vždy o uzavření předem informováni a 

doporučujeme, aby si na dobu stavby parkovali vozidla mimo rozestavěný úsek.  

Letos se bude dělat komunikace od křižovatky u čp. 77 (naváže se na již opravenou 

křižovatku), kolem školky, k parkovišti pod hřbitovem, a na parku až k zatáčce kde jsou 

kontejnery na tříděný odpad. Příští rok by se mělo pokračovat od kontejnerů, až ke 

krajské silnici, která vede na Provodín.  

Takto zásadní rekonstrukci bohužel nelze realizovat bez uzavření silnice, což bude 

omezovat občany obce a zejména ty, kteří u opravovaných komunikací bydlí. 

Dovolujeme si tedy požádat občany o trpělivost. Realizací akce se nejen zlepší vzhled 

naší obce, ale především opravené silnice, chodníky a veřejné osvětlení budou 

občanům dobře sloužit po mnoho dalších let. 

 

Odpadové hospodářství v roce 2020 

V minulém roce byly náklady obce na likvidaci odpadu následující: 

- směsný odpad (černé popelnice) -  628.293,- Kč 

- tříděný odpad (plast, papír, sklo, nápojové kartóny, oleje) – 259.882,- Kč 

- nebezpečný a velkoobjemový odpad (svozový den) – 86.154,- Kč  

- bioodpad (z kontejnerů u dětského hřiště) – 60.086,- Kč 

Výnosy z odpadového hospodářství byly následující: 

- poplatek za likvidaci odpadu od občanů (540,- Kč na poplatníka) + podnikatelé 

– 391.712,- Kč 

- odměna od EKO-KOMU za vytříděný odpad – 164.174,- Kč 

Celkové náklady za rok 2020 tak činily 1.034.415,- Kč a celkové výnosy 555.886,- Kč. 

Odpadové hospodářství tedy bylo dotováno částkou 478.529,- Kč z rozpočtu obce.  

V tabulkách dále uvádíme vývoj výnosů a nákladů za poslední tři roky. Z těchto údajů 
je vidět, že výnosy se příliš nemění, neboť poplatek za svoz odpadu je stále ve stejné  

naopak nabylo pololetní vysvědčení, které si žáci i rodiče mohli prohlédnout v aplikaci 
Bakalář. I přes náročnou práci v období distanční výuky dosáhli tři žáci 6. třídy na samé 
jedničky a dalších pět získalo vyznamenání. Práce v programu Teams se osvědčila, 
přesto se většina žáků už těší na prezenční výuku.  

Nový kalendářní rok začal i sedmákům distanční výukou. Během distanční 
výuky nezahálíme a v rámci pracovních činností pečeme třeba bábovky nebo stavíme 
sněhuláky. Při online hodinách si procvičujeme učivo nejrůznější formou - např. 
hrajeme příšerky přes prostředí HelloSmart. Letos nás čeká i první předávání 
vysvědčení online. 

Rok 2021 začal v osmičce distanční výukou. Pomalu se z toho stává běžná 
vyučovací metoda. Je vidět, že mnohé děti si už zvykají na práci v online hodinách a 
vyučování jim nedělá problémy. Nemusí chodit do školy, mají méně hodin denně a 
mnohým to i docela vyhovuje. Na druhou stranu většině chybí sociální kontakt.  Mnozí 
žáci 2. stupně si za práci zaslouží pochvalu a tímto by jim chtěl pan učitel poděkovat. 

Deváťáci se připravují na přijímací řízení, pokud tedy nemají to štěstí, že 
půjdou bez přijímaček. Letos k tomu mají velký benefit - rozpůlené hodiny českého 
jazyka a matematiky, kde se připravují na zkoušky podle typů škol a zkouší si různé 
přijímací testy. I mezi nejstaršími žáky jsou premianti - dva se samými jedničkami, dva 
s jedinou dvojkou a jedna žákyně má dvojky dvě (jinak samé jedničky). 28. 1. 2021 jsme 
si vzdáleně předali vysvědčení, pochvaly a zhodnotili jsme uplynulé pololetí. 
Doufejme, že to nastávající bude lepší a uvidíme se už ve škole! 
     Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ  Jestřebí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sudů). Olympiádu jsme zakončili opékáním buřtíků ve sněhové jámě. Ohýnek 
představoval symbol Olympijských her. 

Sice nemůžeme být společně s ostatními kamarády, ale i tak si každé 
odpoledne naplno užíváme a pracujeme dál podle společného plánu všech sporťáčků. 
Navzájem se v aktivitách podporujeme, hecujeme a plníme sportovní výzvy všeho 
druhu!  

Po vánočních prázdninách se sešli čtvrťáci zase jen prostřednictvím monitorů, 

ale to nám nezabránilo, abychom se podělili o zážitky, dojmy a radost z dárků od 

Ježíška.  

Leden hned od začátku dělal čest svému jménu a dočkali jsme se sněhové peřiny - a jak 

si ji užít nejlépe? Přeci stavěním sněhuláků! Nafoukanost není vůbec pěkná vlastnost, 

ale nafoukané obrázky se nám povedly moc!  

Na konci ledna jsme si v únikové hře připomněli, co už známe o etiketě, 
kamarádství, pochvale a kritice, a dozvěděli se i mnoho nového. Na dobrodružné 
cestě na 3 týmy číhaly nástrahy v podobě luštění křížovky, osmisměrky, doplňovačky, 
videa a dalších, Na konci jsme se ocitli v obdobě hry “Chcete být milionářem?”, kde 
jsme všichni zvítězili a byli tak bohatší o milion zážitků, poznatků a jsme na nejlepší 
cestě být milionovým kamarádem a parťákem. Pak už jen zkusit zhodnotit svou 
pololetní práci, virtuálně si předat vysvědčení a hurá na pololetní a jarní prázdniny!  

Leden a už jsou páťáci zase doma. Máme ale všichni techniku a učíme se co 
nám síly stačí. Finišujeme na vysvědčení. 5. ročník musí paní učitelka pochválit za 
téměř stoprocentní účast na on-line hodinách. Nám všem přeje brzký návrat do školy.  

Za 46 let své existence nezažilo okresní kolo Olympiády z českého jazyka to co 
letos. Naši deváťáci se nesešli s ostatními žáky ZŠ na Gymnáziu v České Lípě a nezažili 
tu pravou soutěžní atmosféru. Místo toho zůstali u monitorů svých počítačů, které 
důvěrně znají už od jarní distanční výuky. Vše proběhlo v reálném čase on-line. Zadání 
přišlo od organizátorů v den soutěže ráno e-mailem. Pak bylo posláno účastníkům. Ti 
měli 90 minut na otázky z mluvnice a stejný čas na vytvoření slohové práce na 
téma: „Na tohle nechci zapomenout“. Do stanoveného časového limitu museli svou 
práci e-mailem odeslat do Libertinu. Moderní technické vybavení se v tomto případě 
stalo pomocníkem i pro akci veskrze jazykovou.  
On-line výuka pokračovala i v lednu, takže třídní kola i školní soutěž v recitaci jsme 
museli posunout až na příchod žáků do školy.  
Chtěli bychom poděkovat všem žákům, kteří splnili čtenářský test na webu „Čtení 
pomáhá“ a přispěli tak na rozmanité charity. Zároveň upozorňujeme, že dále čteme a 
vyplňujeme testy, protože stále SOUTĚŽÍME o to, kdo za tento školní rok bude mít 
nejvíce potvrzení z webu „Čtení pomáhá“. Soutěž ukončíme v červnu a vítěze stejně 
jako vloni odměníme.  
Mnohé věci se v našich životech kvůli koronaviru změnily. To víme všichni. Co ale 

zůstalo tradiční? Byly to Vánoce 😊 Při on-line hodinách slohu jsme si přečetli pěkná 

vypravování žáků 6. třídy o tom, jak v rodinách trávili čas vánoční. Jinou podobu         

výši a to již šestý rok (od roku 2015). Bohužel výrazně rostou náklady na likvidaci 

odpadu. To je způsobeno především tím, že množství odpadu se stále zvyšuje. V roce 

2018 bylo z obce odvezeno 234,8 tun odpadu, v roce 2019 – 257,8 tun a v roce 2020 

– 277,4 tun. Každý rok se tak zvýšilo množství odpadu, jehož odvoz a likvidaci musí 

obec platit, přibližně o 20 tun. Růst nákladů byl v minulém roce zpomalen tím, že obec 

od 1.5.2020 začala většinu odpadu svážet vlastní svozovou firmou. Pokud by k tomu 

nedošlo, tak by náklady obce za rok 2020 byly přibližně o 70 až 80 tis. Kč vyšší. Každý 

občan pak může ke zpomalení růstu nákladů na odpady přispět tříděním odpadů a u 

bioodpadu jejich kompostováním. V případě, že kompostování není možné, je lepší 

když bioodpad skončí v kontejneru u dětského hřiště, než v černé popelnici. Vedle 

finančního efektu tím také myslíme na přírodu! 

 
Náklady obce na odpadové  hospodářství za roky 2018-2020 v Kč 

Rok 2018 2019 2020 

Směsný odpad (černé popelnice) 580 057 607 814 628 293 

Tříděný odpad (papír, plast, sklo, nápojové 
kartony, oleje) 

204 813 244 551 259 882 

Velkoobjemový a nebezpečný odpad 
(svozové dny) 

103 691 128 711 86 154 

Bioopadad (kontejnery u dětského hřiště) 16 944 21 179 60 086 

Celkem 905 505 1 002 255 1 034 415 

 

Výnosy obce za rok 2018 až 2020 v Kč 

Rok 2018 2019 2020 

Poplatek za odpad (540,- Kč) + 
podnikatelé 

413 692 402 894 391 712 

Platby od EKO-KOMU za vytříděný odpad 139 494 146 347 164 174 

Celkem 553 186 549 241 555 886 

 

Rok 2018 2019 2020 

Částka, kterou je dotováno odpadové 
hospodářství 

352 319 453 014 478 529 

 

Tradiční svozové dny jsou letos naplánovány na soboty 17. dubna a 16. října 2021. 
 

 

 

 



Úřední hodiny obecního úřadu 

Od 15.2.2021 již neplatí nařízení vlády, podle kterého úřední hodiny mohly být pouze 

dva dny v týdnu (max. 5 hodin), a tak od tohoto dne má OÚ Jestřebí úřední hodiny 

opět každý pracovní den: 

Pondělí:  7:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 

Úterý:    7:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 

Středa:   7:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 

Čtvrtek:   7:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 

Pátek:    7:00 – 11:00 

Vzhledem k tomu, že se epidemická situace nezlepšuje, žádáme občany, aby i nadále 

preferovali kontakt přes telefon, e-mail, platby poplatků bankovním převodem. 

 

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. V souladu s § 122 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s doporučením 

hodnotící komise, firmu SaM silnice a mosty a.s. jako dodavatele stavby „Oprava 
místních komunikací v Jestřebí u České Lípy – I. a II. etapa“. Nabídka této firmy byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, přičemž splnila podmínky zadávacího 
řízení. Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření smlouvy na předmětné dílo 
s firmou SaM silnice a mosty a.s. 

3. Pacht pozemku p.č. 336/14 k.ú. Jestřebí u České Lípy a části pozemku p.č. 608/1 k.ú. 
Maršovice u Dubé o rozloze 11.000 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné 5.000,- 
Kč/ha panu Ondřeji Suchému, Zahrádky 58, 471 01. 

4. Záměr pachtu části pozemku p.č. 521/6 k.ú. Jestřebí u České Lípy o rozloze 1758 m2 
na dobu neurčitou, za pachtovné 264 Kč/rok. 

5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. 
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IZ-12-4001252 s ČEZ Distribuce. a.s., zastoupenou LAMAL s.r.o. – pozemek p.č. 
623/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy, kabelové vedení NN. 

7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IZ-12-4001192 s ČEZ Distribuce. a.s., zastoupenou LAMAL s.r.o. – pozemek p.č. 
598/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy, kabelové vedení v aleji 

8. Rozpočtové opatření č. 1/2021 
9. Smlouvu s Lesy ČR, s.p. na dočasné užívání obecních pozemků při čištění 

Jestřebského a Švábského potoka. 

10. Pronájem sklepu č. 3 na pozemku p.č. 103/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy panu Josefu 
Najmanovi, Jestřebí 157, na dobu neurčitou za cenu 300 Kč/rok. 

11. Záměr pronájmu pozemku p.č. 170/3 k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře 29 m2 za 
roční nájemné 15,- Kč 

12. Zprávu kontrolního výboru – plnění usnesení zastupitelstva obce a vyúčtování 
dotace TJ Jestřebí - Provodín 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
1. Instalaci kamerového systému v obci. Obec nemůže kamerový systém provozovat, 

pokud nemá obecní policii. 
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. 10/2020 

 

VÁŽENÍ OBČANÉ A OBČÁNCI,  
na dlouhé zimní večery vyhlašujeme VELKOU MALOVACÍ VÝZVU!! 
Namalujte dominantu naší obce – zříceninu hradu Jestřebí. Na Vaše obrázky se 
budeme těšit do 1. března 2021. Obrázky vhazujte podepsané (i s kontaktem na Vás) 
do schránky OÚ Jestřebí. Každý malíř bude odměněn a originály budou vráceny. 
Pojetí je zcela na Vás (svým podpisem na obrázku uděluji souhlas v souladu s 
článkem 6 odst. 1 písm.  se zpracování mých níže uvedených osobních údajů pro 
účely vyhodnocení malovací výzvy). 

      Kulturní komise OÚ Jestřebí 
 

První pololetí ve škole máme za sebou 
        Po vánočních prázdninách se do školy vrátili pouze žáci 1. a 2. třídy a určitě 
nijak nezahálejí. Mají spoustu práce nejen v matematice a českém jazyce, ale také v 
tělocviku. Příroda jim nachystala krásnou zábavu. Díky sněhové nadílce se učí 
spolupráci, ohleduplnosti a dopravní výchově. Třeťáci také nezahálejí. Pokračují dále v 
online výuce, zkusili si napsat svůj první online diktát, vařili pudink podle video-
návodu a vytvářeli krásnou dekoraci. Kromě učení stíhají i třídnické hodiny, kdy 
si „prostě jenom povídají“.  
 Co všechno stihly naše sportovní družinky v lednu? Tříkrálovou sbírku, 
Tříkrálový pochod provodínskou obcí, postavit sněhuláčka Sporťáčka, zimní 
olympiádu, olympijský oheň, opékačku na sněhu, vyhodnotit nejrychlejšího 
Superbobouše, namalovat zimní obrázky.  
 Tříkrálová sbírka letos proběhla u nás ve škole a školce zcela netradičně. Tři 
králové nekoledovali ve třídách, ale děti přišly s koledou přímo ke školnímu stromečku. 

Stihli jsme i malou obchůzku obcí a pár tříkrálových soutěží. 👑👑👑 
Olympiáda na sněhu nás také moc bavila. Zasoutěžili jsme si v různých 

disciplínách (lyže, koňské spřežení, hula hop obruč, hod koulí na strom, boby, válení  


