
Čtvrťáci si vyzkoušeli nanečisto zkušební testy na dopravním hřišti v České Lípě, 
kde téměř všichni uspěli. Ale naostro to bude až na jaře. To si potom snad 
všichni vyslouží řidičský průkaz pro cyklisty. Také se všichni těšili na kurz 
zdravovědy. 
Na závěr bychom chtěli veřejně pochválit žáky, kteří získali v 1. pololetí 
vyznamenání.  
Prvňáčci si pochvalu zaslouží úplně všichni. Nejen, že se naučili číst a psát 17 
písmenek, sčítat a odčítat do 9, naučili se také úplně novým pravidlům, která 
se ve škole musí dodržovat. Jsou dobrá parta, učení je baví a my jim jen 
můžeme popřát, aby jim to nadšení ze vzdělání vydrželo co nejdéle. Stejně tak 
si pochvalu zaslouží i všichni druháčci. Ve třetí třídě prospěli s vyznamenáním 
Daniel Durdis, Andrea Klepačová, Dominik Kredl, Vojtěch Klinec, Natálie 
Malčíková, Adéla Orságová, Adam Sýkora, Kristýna Šimonová. Samé jedničky 
měli na vysvědčení Bui Bao Yen Bui, Tereza Fikarová, Matyáš Jiří Líbal a Lukáš 
Palas. 
Vyznamenání ve 4. třídě získali Kopřiva Luboš, Kovář Václav, Kredl Jaroslav, 
Bandermann Emma, Dovžanyn Ivana, Klásková Denisa, Langrová Darina, 
Marková Alena, Nguyen Lan Nhi, Svatušková Kateřina, Syslová Markéta, 
Turtáková Tereza, Břečka Antonín. V 5. třídě prospěli s vyznamenáním Jakub 
Dvořák, Petr Kotaška, Pavel Kolář, Martin Fikar, Daniela Morávková, Zdeněk 
Libánek a Jan Šimánek. 
Mezi premianty v 6. třídě patří Denisa Kudělková, Kristýna Librová a Pavel Šolc.  
V 7. třídě udělalo vysvědčení radost osmi žákyním a žákům – Magdaleně 
Zachové a Magdaleně Markové, protože prospěly se samými jedničkami. 
Vysvědčení s vyznamenáním převzali Viktorie Brzobohatá, Alexandra 
Čakrdová, Vojtěch Červenka, Jakub Jetel, Nela Stieranková a Emma Tykvová. 
V 8. třídě prospěli s vyznamenáním Filip Šťastný a Nikol Sýkorová. Ani žáci 9. 
ročníku nezůstali pozadu. Tam si pochvalu za vyznamenání zaslouží Dominik 
Zatko, Eliška Kovářová a Natálie Reháková. Vyznamenání těsně uniklo Janě 
Fejfarové, Michaele Mazurové a Lubomíru Jelínkovi. Také jim patří pochvala. 
Věříme, že jejich vysvědčení udělalo radost i Vám rodičům a prarodičům. Mnozí 
ale budou muset na sobě dost zapracovat, aby se jejich čtyřky v červnu 
neproměnily v kulaté nebezpečí propadnutí. 
I ve druhém pololetí budou pokračovat s malými obměnami odpolední 
kroužky, např. Šikulka, Vaření, Diy pracovní vyučování, Anglický jazyk, Flétnička, 
Čtenářský klubík, Klub elektrických obvodů, Florbal a samozřejmě doučování. 
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Investiční akce v roce 2022 
Také v tomto roce se obec plánuje aktivně starat o obecní majetek a zlepšovat 
jeho stav. Ve fázi přípravy, popřípadě již realizace, jsou tyto akce:  
 

1. Revitalizace rybníčku u bowlingu 
Práce na odbahnění začaly začátkem prosince. Zpočátku pod rákosím a 
křovinami nebyla vidět voda. Nyní je již jasné že voda v rybníčku je a není ji 
úplně málo. Kromě vysekání rákosu, keřů a vytěžení bahna, se také pročistil 
zcela ucpaný výtok. Je osazen nový požerák a opravován bezpečnostní přeliv. 
Dále byl také vyčištěn odtokový kanál, včetně propustků. Jako součást této 
akce obec opravila cestu u psího útulku, po které tatry odvážely sediment 
z rybníčku. Celkové náklady akce budou jasné po dokončení a budeme o nich 
informovat. 
 

2. Rekonstrukce komunikací – II. etapa 
Přibližně od 15.3.2022 se bude pokračovat v rekonstrukci komunikace od parku 
k hlavní silnici na Provodín. Opět se bude dělat nejen nová silnice ale i chodníky, 
a to včetně podkladových vrstev. Vznikne také vydlážděné místo pro 
kontejnery na tříděný odpad. Součástí projektu jsou také nové uliční vpusti, 
které zlepší odvodnění celé ulice. Dojde také k výměně starého veřejného 
osvětlení za nové, včetně nových rozvodů, které na rozdíl od současného stavu 
budou v zemi. Takto zásadní rekonstrukci bohužel nelze realizovat bez uzavření 
silnice. Celá délka ulice je rozdělena na 4 části a jedna část vždy bude uzavřena 
pro provoz vozidel. Po tom, co bude rozestavěný úsek provizorně zprovozněn, 
tak bude uzavřena další část stavby. Obyvatelé přilehlých domů budou vždy o 
uzavření předem informováni a doporučujeme, aby po dobu stavby parkovali 



vozidla mimo rozestavěný úsek. Na konci stavby bude položena finální vrstva 
asfaltu v celé ulici a v den pokládky nebude možné po ulici jezdit. Celá akce je 
naplánována na 5 měsíců a v srpnu by tak měla být stavba hotová. 
 

3. Nové ústřední topení v budově ZŠ Jestřebí 
Zastaralé a poruchové ústřední topení v jestřebské budově ZŠ je hlavní problém 
v jinak již zrekonstruované škole. Proto se obec rozhodla provést rekonstrukci 
topení v celé budově – rozvody, radiátory, termoventily a nové plynové 
kondenzační kotle. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a 
jestli půjde vše dobře, tak by se akce mohla realizovat během letních prázdnin 
v tomto roce.  
 

Výsledky odpadové hospodářství v roce 2021 
V minulém roce byly náklady obce na likvidaci odpadu následující (v závorce 
uvádíme pro porovnání údaje za rok 2020): 

- směsný odpad (černé popelnice) -  482.478,- Kč (2020 - 628.293,- Kč) 
- tříděný odpad (plast, papír, sklo, kov, nápojové kartóny, oleje) – 

278.531,- Kč (2020 - 259.882,- Kč) 
- nebezpečný a velkoobjemový odpad (svozový den) – 196.072,- Kč (2020 

- 86.154,- Kč)  
- bioodpad (z kontejnerů u dětského hřiště) – 60.001,- Kč (2020 - 60.086,- 

Kč) 
Výnosy z odpadového hospodářství byly následující: 

- poplatek za likvidaci odpadu od občanů (540,- Kč na poplatníka) + 
podnikatelé – 424.696,- Kč (2020 - 391.712,- Kč) 

- odměna od EKO-KOMU za vytříděný odpad – 152.314,- Kč (2020 - 
164.174,- Kč) 

Celkové náklady za rok 2021 tak činily 1.017.082,- Kč (2020 - 1.034.415,- Kč) a 
celkové výnosy 577.010,- Kč (2020 - 555.886,- Kč). Odpadové hospodářství tedy 
bylo dotováno z rozpočtu obce částkou 440.072,- Kč (v roce 2020 - 478.529,- 
Kč). 
Ačkoliv částka, kterou je odpadové hospodářství dotováno, je stále vysoká, 
došlo v minulém roce k jejímu snížení, což je rozhodně dobře. Obec tak nemusí 
zvyšovat poplatek za odpad (540,- Kč na poplatníka).  Výrazné zvýšení nákladů 
na svozové dny je hlavně způsobeno tím, že v roce 2020 byl jeden svozový den 
a v roce 2021 byly dva svozové dny. Nižší náklady na černé popelnice v roce 
2021 jsou způsobeny přechodem na svoz jednou za 14 dní (v roce 2020 byla 
část roku svážena týdně a část roku jednou za 2 týdny). K udržení přijatelné 

Naší vesnici by prospělo, kdyby pro ni všichni dělali něco prospěšného a drželi 
spolu, dobrá by byla nová silnice a skatepark. Chtěl/a bych, aby náš fotbalový 
tým hrál 1. ligu :)  
České republice přeji, ať se vylepší ten covidový stav, aby lidé začali 
spolupracovat, byli zodpovědní, byla spravedlivá vláda a náš budoucí prezident 
byl alespoň trochu rozumný.  
Světu přeji jen to dobré, abychom tu vydrželi co nejdéle, aby se vylepšila 
ekonomická dluhová situace, ať v Číně nejsou tak přísné režimy pro děti. 
Doufám, že ze světa vymizí rasismus, únosy, týrání zvířat, domácí násilí, kácení 
tropických pralesů. Ať je světový mír a pořádek, protože 3. světovou válku 
opravdu nechci.  
Vesmíru bych přál/a, abychom ho konečně mohli poznat trochu lépe, aby 
nevyhaslo Slunce, vesmír existoval dlouho a blaze – ať je hezký a barevný jako 
teď. Chtěl/a bych, aby byla objevena nová planeta, aby na nás nespadl 
meteorit, aby se s námi spojila jiná civilizace a měli jsme s nimi dobrý vztah.“  
Při hodině literatury probírání druhů rýmů a básnických prostředků (metafora, 
metonymie, přirovnání) inspirovalo Emmu Tykvovou k sepsání krátké básničky. 
Můžete se také zasnít :)  
            
Sen   
Jen co naše oči usnou,  
všechno v lese vstává.  
Zakrákla vrána,  
po mechu si chodí tiše zatoulaná laňka.  
   
Sovy opouští své domy,  
ve větru se kroutí stromy.  
A já ve snu procházím  
jeho nejtemnějším zákoutím. 
 
Trochu netradičně začali nový rok šesťáci. Konečně si totiž mohli užít vánoční 
besídku. Tu pravou předvánoční jim překazila karanténa. „Ježíšek“ nenavštívil 
jen jejich třídu, ale i obě tělocvičny. Dodatečně dětem nadělil nové overbally, 
míče, přetahovací lana, podložky na cvičení, motorické žebříky…….  
Karanténa se nám nevyhýbala ani v lednu, a tak si hybridní výuku vyzkoušeli i 
žáci 5. ročníku. Při pracovních činnostech si stihli společnými silami za asistence 
pana školníka vyrobit ptačí budku.  
 



„My tři králové jdeme k vám……“, znělo oběma obcemi a králům z družinek se 
podařilo vykoledovat pro potřebné a lidi v nouzi téměř 10 000 Kč. Pak už měly 
děti z družinek plno práce s výrobou karnevalových masek, krmením oveček 
suchým pečivem a s užíváním si sněhových radovánek. Těch si užívali i žáčci 
druháčci během tělesné výchovy. Třeťáci se v měsíci lednu seznámili v rámci 
dne nevidomých s Braillovým písmem a prožili si, jaké to asi může být, když 
člověk nevidí. Prvňáčci si zažili svou první karanténu a také vyzkoušeli v praxi, 
co je to hybridní výuka. Samozřejmě se všichni moc těšili na své první 
vysvědčení. Bylo to pro ně něco nového a snad vysvědčení každého potěšilo.  
To v Jestřebí už všichni vědí, co je nutné v lednu udělat, aby vysvědčení bylo co 
„nejkrásnější“, a tak se snažili vylepšit si své výsledky během pololetních prací. 
Žáci 9. třídy si vybírají školy nebo učební obory a hezké vysvědčení je pro ně 
důležité. Konečně se dočkali mikin s potisky dle vlastního výběru a se jmény 
všech žáků. Bude to hezká památka na 9. třídu na Základní škole v Jestřebí. 
Osmáci mají sice na výběr svého povolání ještě chvíli čas, ale už teď si 
v pracovních činnostech zkouší práci se dřevem a praktické věci, které by se jim 
mohly v životě hodit. Dokonce se popasovali i se smažením palačinek 
a vyšíváním, kde byli překvapivě šikovnější kluci. Někteří z osmáků se zúčastnili 
školních kol olympiád. Ti šikovnější se budou účastnit i okresních kol.   
Začátek nového kalendářního roku bývá pro mnohé z nás spojený s osobními 
PŘEDSEVZETÍMI nebo PŘÁNÍMI. Pro jejich naplnění musíme ale něco udělat. 
Minimálně se nad sebou pořádně zamyslet. Sedmáci také uvažovali, co by si 
přáli, aby se jim v roce 2022 splnilo. Měli přemýšlet nejen o sobě, ale i své 
rodině, třídě, škole, o vesnici / městě, ve které/m žijí, ale také o České 
republice, světě, případně i o vesmíru :)   
Z mnoha zajímavých příspěvků různě vybíráme:   
„Chtěl/a bych mít dobré známky, nebýt líná/ý a pomáhat mamce s úklidem, 
nebýt protivná/ý, přál/a bych si nová sluchátka, výkonný počítač, vylepšený 
pokoj, aby se nám vrátil ztracený kocour…  
Své rodině bych přál/a samozřejmě štěstí a zdraví, i když mě někdy štvou :) Aby 
se naší rodině začalo alespoň trochu dařit.  
Třídě bych přál/a dobré známky, aby nikdo nepropadl, aby se nám chtělo učit, 
ať máme mezi sebou dobré vztahy, abychom nezlobili, abychom všichni 
dokončili základku a pak se vídali i v dospělosti.   
Škole přeji hodné žáky, kterým se bude dařit a aby s nimi učitelé neztratili 
trpělivost. Škole přeji nové lavice a židle. Fajn by bylo chození do školy jen v 
pondělí :)  

výše nákladů na likvidaci odpadu také přispívá to, že nám odpady sváží firma 
EKOD Servis s.r.o., která je vlastněna svazkem obcí, jehož je Jestřebí členem.  

 
Vodovod Pavlovice 

Vodovod v Pavlovicích je již přes 100 let starý (pravděpodobně z roku 1908). 
Tomu odpovídá jeho technický stav. Na žádost obce tak Severočeská 
vodárenská společnost začala připravovat vybudování nového vodovodu. 
V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Dále bude 
následovat získání stavebního povolení, vyčlenění potřebné finanční částky, 
vysoutěžení firmy, která akci zrealizuje, samotná realizace a následná 
kolaudace. Odhadnout kdy bude tato akce realizována je velmi obtížné, neboť 
se mohou objevit různé překážky. Celou akci financuje Severočeská vodárenská 
společnost a.s.  
 

Nový ceník palivového dřeva 
Na návrh lesního hospodáře schválilo zastupitelstvo obce nový ceník hotového 
palivového dřeva: 
Listnaté tvrdé dřevo – 650,- Kč/prm 
Listnaté měkké dřevo – 380,- Kč/prm 

Jehličnaté dřevo – 480,- Kč/prm 

Bříza – 590,- Kč/prm 

Ceny dřeva jsou uvedeny bez DPH a nezahrnují dopravu. Cenu samovýroby 
určuje lesní hospodář podle dostupnosti a kvality dřeva. V případě zájmu o 
dřevo kontaktujte lesního hospodáře – tel. 797 971 215. Dřevo bude dodáno 
podle dostupnosti, ne vždy je palivové dřevo k dispozici. 
 
                                                    Kulturní akce  

• V sobotu 26. února Vás srdečně zveme na již tradiční PROVODÍNSKO-
JESTŘEBSKÝ MASOPUST“ – start průvodu je v 10:30 od obecního úřadu 
v Provodíně. 
 

• Na sobotu 12. března od 14:00 připravujeme zajímavou přednášku o 
historii naší obce a jejího přilehlého okolí. Akce se bude konat 
v kulturním sále a bude pro Vás připraveno malé občerstvení. 
Podrobnosti včas sdělíme. 

 
 
 



 
Usnesení č. 26/2022 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.2.2022 

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“. 
3. Starostovi pokračovat v přípravě akce „Nové ústřední topení v budově ZŠ 

Jestřebí“ 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

2. Nový ceník palivového dřeva dle návrhu lesního hospodáře 
3. Smlouvu s firmou AXIOM technology s.r.o. na vyhotovení manipulačního 

řádu rybníka. 
4. Smlouvy s firmou Lucida s.r.o., IČO 25651099 na úpravu PD na veřejné 

osvětlení a dále na autorský dozor, technický dozor investora a inženýring při 
akci „Oprava místních komunikací v Jestřebí – II. etapa“ 

5. 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 k.ú. Jestřebí u České Lípy, pozemek p.č. 259/2 
k.ú. Újezd u Jestřebí a cestu z Újezdu směrem na Chvístec (p.p.č. 208/6, 773/1 
k.ú. Újezd u Jestřebí) o výměře cca 2.800 m2 (přesné zaměření bude 
proveden) s Jiřím Hoštičkou, Jestřebí čp. 66.  

6. Prodej pozemku p.č. 1434, k.ú. Pavlovice u Jestřebí, za částku 21.400,- Kč a 
náklady související s prodejem manželům Zdence a Michalovi Janků, bytem 
Na Kocourkách 16/6, 169 00 Praha 6. V případě opravy komunikace na 
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. 

7. Pachtovní smlouvu s p. Jiřím Kaňkovským, Jestřebí čp. 22, na část obecního 
pozemku p.č. 725/30 k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře 95 m2 za roční 
pachtovné 100,- Kč. 

8. Dodatek č. 1 pachtovní smlouvy s firmou RESPO-D, s.r.o. – ukončení pachtu 
na pozemky p.č. 1662, 1667 a 1669 vše k.ú. Pavlovice u Jestřebí. 

9. Záměr směny části pozemku p.č. 623/1 za části pozemků p.č. 629 a 634 vše 
k.ú. Jestřebí u České Lípy.  

10. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 623/1 k.ú. 
Jestřebí u České Lípy - inženýrské sítě k plánovanému RD na pozemku p.č. 

204/45 k.ú. Provodín s D. Dolanským a Š. Dolanskou, Paláskova 1108/3, 
Praha 8 – Kobylisy, 182 00. 

11. Finanční příspěvek ve výši 23.000,- Kč na pořádání akce Jestřebsko-
Provodínský festiválek 2022 za podmínky, že hudební produkce bude 
ukončena ve 24:00 hod. a po 22:00 hod. se nebude hrát ostrá rocková hudba. 

12. Finanční příspěvek na rok 2022 pro Útulek Dogsy, z.s. ve výši 10.000,- Kč.  
13. Vstup obce Kanina, IČO:00662232, do DSO EKOD. 
14. Rozpočtové opatření č. 1/2022  
15. Kompetenci starosty k provedení poptávkové řízení na vybudování nového 

ústředního topení v budově ZŠ Jestřebí. 
16. Partnerskou smlouvu o zajištění předfinancování projektu „Posílení 

strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj“ 
17. Záměr směny pozemku p.č. 735/18 (výměra 196 m2) za část pozemku p.č. 

735/1, nově 735/22 (výměra 521 m2). 
18. Kompetenci starosty vložit volné finanční prostředky obce na spořící účty, 

nebo termínované vklady v komerčních bankách. 
19. Konečné náklady na rekonstrukci veřejného osvětlení v Dolním Popelově – 

399.619,44 Kč včetně DPH.  
20. Instalaci nové lampy veřejného osvětlení - komunikace na pozemku p.č. 56/1 

k.ú. Jestřebí u České Lípy. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích. 
2. Informace starosty k realizaci akce „Revitalizace obecního rybníka v Jestřebí“ 

(u bowlingu). 
3. Informace starosty o přípravě akce „Oprava místních komunikací v Jestřebí – 

II. etapa“ 
4. Informace starosty o přípravě akce „Rekonstrukce vodovodu Pavlovice“ 
5. Informace starosty o odpadovém hospodářství a hospodaření EKOD Servis 

s.r.o.  
6. Rozpočtové opatření č. 11/2021  
7. Informace o jednání starosty se zástupci Severočeské servisní a.s. v záležitosti 

uliční vpusti u rybníčku v Jestřebí. 
 

Ve škole v novém roce 
Pranostika praví, že prý: „V lednu za pec si sednu.“ My jsme si ale po vánočních 
prázdninách sedli opět do svých školních lavic. Odpočinutí a v plné síle.  
O tom se mohli přesvědčit občané Jestřebí i Provodína, když k nim zavítali 
tři…….no, spíše skupina králů. 



 

DEJTE SI POZOR NA PODVODNÉ TELEFONÁTY ! 

Milí senioři, pokud vás bude kdokoliv žádat po telefonu o předání peněz či o 

jejich bankovní převod, hovor okamžitě ukončete! Podvodníci, kteří 

v  současné době nahradili takzvané šmejdy, se v telefonních hovorech 

nestydatě vydávají za zástupce vašich dětí nebo vnuků, které se údajně dostali 

do nesnází, z nichž se mohou rychle vyplatit. Za vymyšlenou záchranu vašich 

potomků po vás budou chtít i statisíce korun. Žádné peníze jim nedávejte a ani 

neposílejte!  Bez ohledu na to, co vám říkají, po skončení takového 

podezřelého telefonátu ihned kontaktujte svou rodinu a informace si u ní 

ověřte. Nestaňte se obětí podvodu!  Pokud se nikomu z příbuzných 

nedovoláte, obraťte se s důvěrou na naši bezpečnou linku 158, jsme tu pro 

vás! 

Inzerce 
Hledám paní na úklid domácnosti v rodinném domku. 

Jednou za týden, nebo za 14dnů na 2hodiny. 

V případě zájmu volejte 724 984 495. 

 

 


