
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 4         ročník 21 

   

JESTŘEBSKÝ 
zpravodaj 

 

měsíčník obce Jestřebí 
vydáno 12. 7. 2022 v Jestřebí              IČO 260878       evidenční číslo MKČR E 13758 

 

Informace obecního úřadu  
Rekonstrukce komunikace 

V druhé polovině června byl dodělán třetí úsek opravované komunikace. Na 

větší části stavby tak je již možný provizorní provoz. Z velké části jsou hotové 

chodníky a na komunikaci je podkladový asfalt. Chybí zde především vrchní 

vrstva asfaltu, která se bude dělat na závěr. Zároveň začaly zemní práce na 

poslední čtvrté části. Přesto, že řada jiných podobných staveb se potýká 

s problémy (nedostatek pracovníků, materiálů, komponentů) a často se 

zpožďuje, bude pravděpodobně naše akce hotova do konce prázdnin. 

Nové topení v budově ZŠ Jestřebí 

Na konci školního roku začala obec s výměnou starého topení za nové v budově 

školy. V rámci této akce jsou budovány nové rozvody, osazovány nové 

radiátory, termoventily a budou dodány dva nové plynové kondenzační kotle. 

Regulovat vytápění bude možné nejen podle teploty vnitřní, ale dále venkovní 

a také dálkově pomocí počítače nebo mobilního telefonu. Práce by měly být 

hotové do poloviny srpna a neomezí tak výuku v novém školním roce. Nové 

kondenzační kotle a lepší regulace teploty umožní efektivnější topení a tím nižší 

spotřebu plynu. Jeho cenu má škola společně s obcí zafixovanou do konce roku 

2022 na velmi nízké úrovni 435 Kč/MWh. Od 1.1.2023 však dojde ke 

skokovému nárůstu ceny plynu a investice do úspornějšího vytápění ve škole by 

se tak obci měla rychle vrátit.  

Opravy na hřbitově 

Na jaře byl silným větrem shozen dřevěný přístřešek nad vstupem do zvonice 

na hřbitově v Jestřebí. Vzhledem k tomu, že jde o kulturní památku, bylo nutné 

dojednat s úsekem památkové péče při městském úřadu v České Lípě a 

Národním památkovým ústavem v Liberci, jak bude nový přístřešek vypadat a 

jak bude ukotven. Na přelomu června a července bylo nové zastřešení vstupu 



 

zrealizováno. Ve špatném stavu jsou také dřevěné žaluzie, které jsou v otvorech 

věže z každé strany. S jejich opravou obec také počítá. Opět je ale nutné nejdříve 

vše vyjednat a získat souhlas od památkářů.     

Oprava komunikací v majetku Libereckého kraje 

Obec jako každý rok urgovala u Krajské správy silnic opravu krajských 

komunikací na našem katastru. V tomto roce by měla být provedena výsprava 

výtluků na komunikaci č. 26832 přes Jestřebí (od kostela směrem na Provodín), 

silnici č. 2703 přes Pavlovice a na silnici č. 2701 přes Dolní Popelov.   Sekání 

trávy podél těchto komunikací by mělo proběhnout 2x v tomto roce – první 

v červnu a druhé začátkem září. 

Na začátku července začala rekonstrukce mostu přes Dolský potok. Jde o most, 

který se nachází pod Pavlovicemi, před křižovatkou s komunikací z Holan na 

Dřevčice. Důvodem je nevyhovující technický stav starého mostu. Dojde ke 

kompletnímu odstranění staré konstrukce a výstavbě zcela nového mostu 

založeného na pilotách. Most se rozšíří - starý most měl šířku 5,5, metrů a nový 

bude mít mezi svodidly šířku 7 metrů. Silnice v tomto úseku bude uzavřena od 

začátku července do začátku listopadu. Zároveň s touto akcí bude celoplošně 

opravena silnice v kopci směrem na Pavlovice v délce cca 500 metrů. 

Množství odpadu a náklady na jarní svozový den 

Jarní svozový den se podařilo zvládnout v souladu s časovým harmonogramem. 

Značně k tomu přispěla skutečnost, že odpadu bylo méně. Z naší obce bylo 

odvezeno následující množství odpadu: 

- Objemný odpad (odpad, který se hází do popelářských vozů) – 8 tun 

- Nebezpečný odpad (barvy, oleje, obaly od nebezpečného odpadu) – 1.262 kg 

- Elektrospotřebiče – 1.660 kg 

- Pneumatiky – vanový kontejner 

Celková částka, kterou obec zaplatila za svozový den, činila 79.642,10 Kč 

(včetně DPH). Je to méně oproti minulému svozovému dni na podzim, který 

stál obec 87.073,40 Kč. Nižších nákladů bylo dosaženo právě díky menšímu 

množství odpadu. 

Množství vytříděného odpadu v roce 2021 

V roce 2021 se v naší obci podařilo vytřídit celkem 58,958 tun odpadu. Celkové 

množství vytříděného odpadu se v posledních letech zvyšuje, a to zejména díky 

popelnicím na plasty a papír, které obec rozdala mezi občany: 

 

 

sedmáci byli v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, děti 

z Provodína zase ZOO Ústí nad Labem, ve Vodním světě v Úštěku a na hradě 

Helfenburku. Celá budova ZŠ Jestřebí si zahopsala v Hoparéně v Liberci. 

Poslední zmíněné výlety nám kompletně zafinancovalo SRPŠ částkou 

52000,- Kč. Děkujeme. 

Ani na kulturu se nezapomnělo a přijelo k nám divadlo z Hradce Králové. 

Dětem z prvního stupně zahrálo Africkou pohádku, aneb podivuhodná 

dobrodružství doktora Emila Holuba a druhý stupeň seznámilo s pány 

Voskovcem a Werichem. 

Ve čtvrtek se rozdávalo vysvědčení, rekapituloval se školní rok, nezapomnělo 

se ani na ocenění nejlepších žáků a 9. třída se za přítomnosti všech pedagogů a 

svých rodičů rozloučila s povinnou školní docházkou. Do dalších let jim 

přejeme hodně štěstí. 

O prázdninách škola nebude zahálet. Už teď tam byla zahájena rekonstrukce 

plynového topení. Připravuje se i rekonstrukce ředitelny a třídy budoucích 

páťáků.  

Všem dětem přejeme krásné prázdniny a rodičům děkujeme za spolupráci 

v tomto školním roce. 

Uvidíme se zase v září. 

Jestli jste dočetli až sem, tak Vám děkujeme za pozornost. Aktivity naší školy 

můžete sledovat i na webových stránkách www.zsjestrebi.cz a na facebooku 

školy ZŠ a MŠ Jestřebí. 

 

Pozvánka na Jestřebsko-Provodínský festiválek 
Ahoj lidi, 

dovolujeme si vás pozvat na 10. ročník Jestřebsko-Provodínského 

festiválku, který se koná 13. srpna 2022. Začátek této akce je ve 12 hodin.  

Na co se můžete těšit?  

Jako první se vám představí Petr Peťous Bratršovský. Dále nová místní 

kapela Honzy Kuchyňky Klídek. Nesmí chybět ani kapela Vypal. Z blízkého 

okolí dorazí kapela A-sakra a NVS a ze šluknovského výběžku kapela Toxic 

people. Hvězda večera bude v podobě kapely Totální nasazení. Festival ukončí 

rocková zábava z Mladoboleslavska, která bude hrát do půlnoci v tišším 

režimu.  

Jsme si vědomi hladiny zvuku v průběhu celého dne a tímto bychom 

rádi požádali okolní obyvatele o schovívavost.  

Pro dětské návštěvníky zde bude stánek s malováním na obličej. 

 

Těšíme se na vás 

  Aleš a Jaromír 

http://www.zsjestrebi.cz/


 

van Gogh. Knihovnu navštívili i prvňáčci. Ti se vlakem vypravili až do České 

Lípy, kde už na ně čekal rytíř Hynek s komteskou. Měli pro ně připravené 3 

čtenářské úkoly a za jejich splnění pak všechny děti pasovaly na čtenáře. Někteří 

čtenáři si za své výkony vysloužili i krásnou knížku. 

A celý 1. stupeň opět, jako už každoročně, bubnoval. Prvňáčci si na pomoc vzali 

i své maminky a tatínky a celým Provodínem se v jeden pondělní podvečer nesl 

zvuk afrických bubnů. Děti si v rámci prožitkového muzicírování vyzkouší 

tradiční i netradiční hudební nástroje. 

A kde byli žáci 2. stupně, když 1. stupeň bubnoval? Ti se vydali na turistický 

kurz. Od pondělí do čtvrtka prošli žáci křížem krážem Lužické hory. Program 

byl opravdu pestrý – hrad Oybin, Trixi park, Motýlí dům v Jonsdorfu, Luž. 

Nechybělo ani opékání buřtíků. Nožičky bolely, ale zážitků bylo mnoho. 

A jak oživit každodenní stereotyp? Třeba tím, že se na školním parlamentu 

dohodne, že pátek 17. června se do školy nepůjde s tradičním batohem, ale že si 

každý vezme učení do jiného „přepravního prostředku”. Žáci zvolili např. nůši, 

kočárek, kbelík, koš na prádlo, krabici, přepravku na zvířátko, obal od LEGA či 

puzzle. Mnozí si tak užili legraci, ale někteří i starosti s přenášením objemného 

zavazadla. Poznali, že jejich batoh (s mnoha kapsami a dalšími vychytávkami) 

je přeci jen praktičtější pomocník.   

Během celého školního roku se naše škola účastnila projektu Markétina 

dopravní výchova a Kristýnka Librová ze 6. ročníku obsadila krásné 5. místo (z 

celé ČR) ve výtvarné soutěži „Bezpečný cyklista“. Gratulujeme. 

Měsíc červen nám připravil krásné počasí, a tak jsme mohli trávit mnoho času 

venku. Toho rozhodně využívala družina. Jejich motto znělo: LES JE NAŠE 

VŠECHNO……..a tak si děti hrály, malovaly, vyráběly, pozorovaly, 

odpočívaly a lenošily. A také vyzkoušely Lesní únikovou hru LASER GAME, 

když přespávaly ve stanech na školní zahradě. V přírodě se konala i Pirátská 

stezka za pokladem, která vedla až do Starých Splavů. 

V Jestřebí se žáci starali o své nové miniskleníky a hned si vypěstovali vlastní 

kedlubny a ředkvičky. V Provodíně se zase společnými silami starají o 

květinovou zahrádku. Starají se i o pulce, které mají v akváriu na chodbě. Děti 

je krmí špenátem, čistí jim vodu a pozorují, jak se mění v žabičky. Před 

vysvědčením je vrátily zpátky do přírody. 

Pozorovat měli možnost i žáci 7. ročníku, kteří se v rámci projektu NAKAP 

vydali na Obchodní akademii v České Lípě a mikroskopovali různé druhy plísní. 

Červen je měsíc výletů. Výletování zahájili žáci 4. a 8. třídy, kteří vyrazili 

s mateřskou školkou do Mirakula. Na rozloučenou s 1. stupněm se pak do 

italského Caorle vydala téměř celá 5. třída. Děti si užily moře, zmrzlinky i pizzy. 

Družinka vystoupala na hrad Jestřebí, čtvrťáci pak ještě vyrazili do Jiřetína pod 

Jedlovou do centra s názvem Stroj času, šesťáci navštívili ZOO Liberec, 

 

Množství vytříděného papíru a plastů za rok v tunách 

Rok  2019 2020 2021 

Plasty 17, 21 18,99 19,94 

Papír 12,92 19,68 26,92 

Popelnice jsou distribuovány mezi občany od května 2020. Rok 2019 tak byl 

poslední bez těchto popelnic a rok 2021 byl první, kdy byly sváženy po celý rok. 

Výrazně narostlo zejména množství vytříděného papíru. Vyjádřeno v penězích, 

obec získala za téměř 60 tun vytříděného odpadu v roce 2021 od firmy Ekokom 

223 266,50 Kč. Peníze za vytříděný odpad výrazně snižují náklady obce na 

odpadové hospodářství. Spolu s úsporami, kterých se podařilo dosáhnout 

založením vlastní svozové firmy a snížením frekvence svozu směsného odpadu 

na 1x za 14 dní, tak pomáhají udržovat a nezvyšovat výši poplatku za svoz 

odpadu v naší obci. Zároveň tříděním odpadu přispíváme ke zlepšení životního 

prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Výše uvedené množství vytříděného 

odpadu v naší obci za rok 2021 odpovídá úspoře emisí CO2 v množství 53,302 

tun. 

Není ale všechno „růžové“. Bohužel roste také množství směsného odpadu 

(černé popelnice), což zvyšuje náklady obce na odpadové hospodářství: 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Množství směsného odpadu 

(tuny) 126,9 125,7 131,4 138,9 139,7 

 

Dětský den 

4. června proběhla ve spolupráci s obcí Provodín velká akce BLÁZNIVÝ DEN 

DĚTÍ S MIMONI. Pro malé i velké děti bylo připraveno mnoho aktivit a atrakcí. 

Děti plnily 17 veselých disciplín na stanovištích, ti nejmenší si užili divadélko 

se Sněhurkou a ti větší zase vodní a skákací skluzavky. Nechyběly ani motokáry 

a divoký býk a k dispozici byl i malovací koutek – tentokrát se malovalo na 

kameny a na obličeje. K tanci a poslechu vyhrával DJ Martin a o občerstvení se 

postaral pan Kuchynka. Celý den byl završen pohádkou Croodsovi, kterou jsme 

zhlédli v Kině na kolečkách. Kulturní komise děkuje všem za výpomoc u 

disciplín a při přípravách, ale i za krásnou atmosféru, kterou podtrhlo i slunečné 

počasí a veselá žlutá barva. Velký dík patří paní Monice Kuchynkové a 

sponzorům (Zmrzlina u Piškulů a Řeznictví Kuchynka)  



 

Na září připravujeme rozloučení s létem, vítání občánků a setkání dříve 

narozených občanů. 

                                                                  Za kulturní komisi Lucie Červenková 

 

Usnesení č. 29/2022 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.6.2022 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Oprava místních komunikací 

v Jestřebí – II. etapa“. 

2. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Rekonstrukce vytápění ZŠ Jestřebí čp. 

105“. 

3. Starostovi připravit návrh dokumentu „Program rozvoje obce Jestřebí na 

období 2023 až 2030“. 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

2. Směrnici č. 3/2022 o hospodaření s obecním dřevem. 

3. Nabídku TDI CL s.r.o. na technický dozor při akci „Rekonstrukce vytápění 

ZŠ Jestřebí č.p. 105“. 

4. Smlouvy o dílo s p. Peškem IČO 66655820 na opravu přístřešku zvonice a 

dřevěných žaluzií zvonice na hřbitově v Jestřebí. 

5. Směnnou smlouvu s ŘSD ČR, státní příspěvková organizace – směna 

obecního pozemku p.č. 735/18 za pozemek p.č. 735/22 vše k.ú. Jestřebí u 

České Lípy. 

6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB (služebnosti) - zřízení 

přípojky kabelového vedení NN na p.p.č. 773/2 a 787/1 pro plánovaný RD na 

pozemku p.č. 106/6 vše k.ú. Újezd u Jestřebí s ČEZ Distribuce, a.s. 

7. Smlouvu o zřízení VB (služebnosti) s ČEZ Distribuce, a.s. - nové zemní 

kabelové vedení NN, rozpojovací a pojistkové skříně na pozemcích p.č. 

1187/1, 1410/2, 1412, 1727, 1730, 1731, 1733, 1795, 1824, 1945, 1952, 1962, 

1966 vše k.ú. Pavlovice u Jestřebí. 

8. Záměr pachtu části pozemku p.č. 133/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře 

cca 7 až 9 m2 – zaplocená část pozemku u č.p. 52 za roční pachtovné 50,- Kč. 

9. Záměr pachtu pozemku p.č. 438/12 k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře 27 m2 

za roční pachtovné 150,- Kč. 

10. Navýšení finančního příspěvku na rok 2022 pro fotbalový oddíl TJ Jestřebí – 

Provodín o částku 15.500,- Kč. 

11. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s TJ Jestřebí – Provodín, o.s. 

12. Dohodu o ukončení pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 735/2 k.ú. 

Jestřebí u České Lípy s p. Pavlem Kolářem. 

13. Rozpočtové opatření č. 6/2022 

14. Zprávu kontrolního výboru č. 1/2022 a finančního výboru č. 1/2022. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Pořízení webové aplikace „Portál občana“ z důvodu vysoké ceny. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.   Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích. 

2.   Informace starosty o průběhu akce „Oprava místních komunikací v Jestřebí – 

II. etapa“. 

3. Informace starosty o odpadovém hospodářství. 

4. Závěrečné účty Svazku obcí Peklo, Svazku obcí Máchův kraj a DSO EKOD. 

5. Rozpočtové opatření č. 5/2022 

6. Informace starosty o přípravě dokumentu „Program rozvoje obce Jestřebí na 

období 2023 až 2030“ 

Základní škola 

Chcete vědět, co vše se dělo u nás ve škole v měsíci červnu? Tak to se dobře 

usaďte a můžete začít číst. Bylo toho totiž opravdu hooooodně. 

Hned na první červnový den připadá Mezinárodní den dětí a ten si každá třída 

oslavila po svém. Děti ze ZŠ Provodín si zasoutěžily v super týmech ve 

sportovně-vědomostním kvízu a hned po obědě se vydaly na cyklovýlet do 

Starých Splavů. To se k nim přidali i starší spolužáci z družinky v Jestřebí. 

Navštívili paní učitelku Lenku, která pro ně připravila občerstvení a její manžel, 

také pan učitel, pak přednášel dětem o vodních mikroorganismech, které si děti 

v potoce vylovily a pod mikroskopem pak pozorovaly. Byla to velmi zajímavá 

přednáška. 5. třída oslavila den dětí vyzkoušením robotické stavebnice Lego 

WeDo a porovnáním sil jejich robotů. Pak si páťáci vyzkoušeli, jaké je to číst 

chuťovými pohárky a evokovali chutě čokolády pomocí literárních ukázek. 

Osmáci, ti zase vyjeli do Staré Boleslavi, kde slavili den dětí s IZS. Sedmáci a 

deváťáci dostali od školy dárek v podobě programů od liberecké organizace 

Maják o.p.s. Tři vyučovací hodiny prožili hrami, prací ve skupinách, diskuzí i 

nasloucháním. Pobavili se, zamysleli a snad i poučili. Nebyl to ztracený čas! 

Tento měsíc nezahálela ani školní cvičná kuchyňka – v 6. třídě se zdobily 

dortíky, na kroužku vaření se připravovaly lasagne, obrácený koláč a sladké 

kokosové Rafaelo, čtvrťáci smažili palačinky a v 8. třídě se konal Currywurst 

Meisterschaft, kdy proti sobě nastoupily v poslední hodině němčiny klučičí a 

holčičí tým a utkaly se v tom, kdo uvaří lepší Currywurst. Nově se tvořilo i 

s keramikou. 

Vyučování není jen sezení v lavicích, a tak žáci 5. třídy završili pololetní projekt 

na téma soustavy lidského těla a při prezentacích každý předvedl své mistrovské 

dílo. Žáci 9. třídy zase navštívili jestřebskou knihovnu a věnovali čtenářskou 

dílnu životopisné literatuře. Známější se pro nás tak stala jména významných 

žen a mužů z doby současné i dávno minulé - Olga Havlová, Dagmar Pecková, 

Marie Luisa, Jan Pavel II., Karel Svoboda, Jan Tříska, Josef Somr nebo Vincent 


