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JESTŘEBSKÝ 
zpravodaj 

 

měsíčník obce Jestřebí 
vydáno 15. 9. 2022 v Jestřebí              IČO 260878       evidenční číslo MKČR E 13758 

 

Informace obecního úřadu  
Svozový den 

Obec Jestřebí ve spolupráci s firmou EKOD Servis, s.r.o., organizují svozový 

den v sobotu dne 24. září 2022. Občané mohou ve stanovených termínech 

a časech na níže uvedených místech odevzdat tyto odpady: 

1. Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, počítače, 

monitory, elektro nářadí 

2.  Velkoobjemový komunální odpad – matrace, nábytek, koberce, podlahové 

krytiny 

3. Některé nebezpečné odpady – AKU baterie, plechovky od barev a oleje, 

vyjeté oleje, pneumatiky bez disku 

 

Železný šrot bude sbírán pracovníky obce Jestřebí v pátek 23. září 2022. 

 

Místo a čas přistavení sběrových vozů: 

Křižovatka Sluneční dvůr  800 –  810hod. 

U obecního úřadu 815 –  830  hod. 

U Veselých a Setničků 835  – 850 hod. 

U parku 855 – 920  hod. 

U Krédlů 925  – 940  hod. 

U bowlingu (u Pešků) 945 – 1000  hod. 

U bytovek (u Bumbálků) 1005  – 10 20  hod. 

Újezd (u separátu) 1025 – 10 45  hod. 

H. Popelov 1055  – 11 05  hod. 

Podolec 9 1110  – 1115 hod. 

Pavlovice (u separátu) 1120 – 1145  hod. 

Dolní Popelov (u studánky) 1150  –  12 00  hod. 

Dolní Popelov (odbočka Šváby) 1205  – 1215 hod. 

 



 

V důsledku velkého množství odpadu, nebo nutnosti výsypu naplněného 

popelářského vozu, mohou být uvedené časy posunuty. Žádáme občany, aby 

odpad předali osobně pracovníkům firmy EKOD Servis, s.r.o. 

Svozový den není určen k likvidaci odpadu z podnikatelské činnosti! 

 

Informace o třídění odpadu za II. čtvrtletí 

Od 1.4. do 30.6.2022 bylo v naší obci vytříděno 5,366 tun papíru, 5,548 tun 

plastu, 3,379 tun skla, 0,062 tuny kovů a 0,062 tuny nápojových kartonů. 

Celkem bylo vytříděno 14,417 tun odpadu, který díky třídění občanů neskončil 

v černých popelnicích na směsný odpad. Odměna od společnosti Ekokom za 

tento odpad činila 52.386,52 Kč + 6.618,00 Kč za zajištění zpětného odběru. 

Celkem tak obec získala za vytříděný odpad 59.004,52 Kč. Tato částka pokrývá 

velkou část nákladu na svoz tříděného odpadu. 

 

Rekonstrukce komunikace 

Dne 25.8.2022 předala firma SaM stavbu obci. V současné době se ještě 

dodělává nové veřejné osvětlení, které má na starost firma Elektrovolt. Nová 

komunikace je v části, která se dělala ke konci, mírně zvlněná. Toto řešení 

muselo být zvoleno, neboť nivelita komunikace musela být přizpůsobena 

šachtám podtlakové kanalizace. Jejich výšku není možné snížit, šachty jsou 

vcelku. Kdyby se komunikace udělala rovně, tak by šachty z komunikace 

vyčnívaly. Zároveň musí komunikace mít sklon tak, aby z ní odtékala dešťová 

voda. Při bouřce a prudkém dešti, který byl hned druhý den po položení vrchní 

vrstvy asfaltu, odtékala voda z komunikace bez problémů.  V místě napojení 

místní komunikace na krajskou silnici byl také vyřešen problém se zahlcováním 

dešťové kanalizace při intenzivním dešti. Nyní bude v případě prudkého deště 

odvedena přebytečná voda slepým ramenem Libošky do bažin. Po dokončení 

prací byla také pročištěna celá větev této dešťové kanalizace od pneuservisu na 

parku až do Jestřebského potoka.  

Celkové náklady zaplacené firmě SaM za letos realizovanou II. etapu činí 

5.969.862,11 Kč bez DPH, tedy 7.223.533,15 Kč včetně DPH. Společně s I. 

etapou, která se realizovala minulý rok v okolí školky a parku, bylo za oba roky 

2021 a 2022 firmě SaM zaplaceno 13.469.092,48 Kč včetně DPH.  Celková cena 

podle smlouvy měla činit 15.565.528,82 Kč včetně DPH. Oproti smlouvě tak 

byly uspořeny cca 2 miliony Kč. 

kouzelníka Čaroslava s gymnastickým workshopem (v 16:00 hod) a 

minivystoupení žáků. Nebude chybět ani malování na obličej a občerstvení. 

Akce je pořádána ve spolupráci s obcemi Jestřebí a Provodín. Těší se na Vás 

kolektiv pedagogů ZŠ Jestřebí. 

 

 

 

 

 

 



 

FESTIVALOVÝ DOZVUK 

Minulý měsíc proběhl již 10. ročník Jestřebsko-Provodínského festiválku. 

Konec jednoho ročníku znamená začátek příprav na další ročník. To obnáší 

spoustu hodin příprav a nervů, aby se vše povedlo, jak by mělo. 

Je naší povinností, ale i ctí, se zmínit o lidech, bez kterých by tento ročník 

neproběhl. Na festiválek přispělo mnoho sponzorů, mezi které patří PROFI-

TESAŘI s.r.o., Šrot Ramš, Penzion Black Hole, Zmrzlina Provodín, Restaurace  

pod Habsteinem a Rychta, a samozřejmě obce Jestřebí a Provodín . Další 

poděkování patří samozřejmě každému, kdo přiložil ruku k dílu. 

Tímto vzkazem/oznámením dáváme najevo, že se těšíme na další ročník 

Jestřebsko-Provodínského festiválku. 

Jaromír a Aleš 

Základní škola  

Rychlé zprávičky z naší školičky…… 

„Tatí, já se tak těším do školy. Můžu si vzít bačkůrky?“ „Bačkůrky si vezmeš 

až v pátek.“ „Aha, a to tam budu muset i v pátek?“ 

1.září 2022 opět zazvonil školní zvonek a do tříd se vrátili žáci. Prvňáčky 

nejprve čekalo slavnostní přijetí mezi žáky na zahradě školy v Provodíně, kde 

každý prvňáček musel projít „kouzelným“ obloukem, zazvonit na zvoneček a 

pak se stal opravdovým žákem. Pan ředitel Kotek, pan starosta Schreiner, paní 

zastupitelka Pokorná, paní vychovatelka Kuchynková a třídní paní učitelka 

Kristýna Pánková popřáli dětem krásnou školní docházku plnou 

nezapomenutelných zážitků a pak už mohli prvňáčci do třídy. Podívali se také 

do družiny, kde na ně čekal kouzelník. Celá družinka totiž bude letos v duchu 

kouzelnickém. Celkově zasedlo do školních lavic více žáků než v loňském 

školním roce. My pedagogové přejeme všem žákům mnoho studijních úspěchů 

a přejeme si, aby pro ně byla škola místem, kde se mohou setkávat se svými 

kamarády a byli ve škole šťastní a spokojení. 

Všechny rodiče a přátelé školy zveme 23. 9. 2022 v 15:00 hod na LOUČENÍ 

S LÉTEM VE ŠKOLE, které se koná na zahradě ZŠ Jestřebí. Přijďte si 

zasoutěžit v různorodých disciplínách se svými dětmi, podívat se na vystoupení  

Kvalitu odvedené práce prověří čas. S ohledem na pravidelně prováděný dozor 

stavby se domníváme, že práce byla provedena dobře a nová silnice, chodníky, 

odvodnění a veřejné osvětlení budou občanům sloužit mnoho dalších let. 

 

Rybníček u bowlingu 

Vyčištěný a odbahněný rybníček začal zarůstat. Vzhledem k tomu, že rybníček 

není vybetonovaný, tak se to očekávalo. Břehy bude obec udržovat, aby zde 

nevznikla neprostupná změť keřů, náletových dřevin a plevele, jak to bylo dříve. 

Vždy po několika letech bude potřebné opakovat vyčištění rybníčku.  Akci se 

daří dokončovat i po administrativní stránce. Probíhají jednání ke kolaudaci této 

akce. Hlavně se však podařilo dotáhnout získání dotace. Ministerstvo 

zemědělství již poslalo na účet obce částku 1.039.000,- Kč. Připomínáme, že 

obec zaplatila firmě KVIS Pardubice, která akci prováděla, 2.178.749,55 Kč 

včetně DPH (1.800.619,46 Kč bez DPH). 

 

Opravy na hřbitově v Jestřebí 

Po novém dřevěném přístřešku nad vstupem do zvonice byly v průběhu 

prázdnin také vyměněny staré dřevěné žaluzie za nové, a to na všech čtyřech 

stranách věže. Staré žaluzie již byly ve špatném stavu, rozpadaly se, hrozilo 

nekontrolované odpadávání jejich částí a případné poranění lidí pohybujících se 

pod věží. Dále byly také vyměněny lišty kolem hodin. Celá akce byla 

projednána, povolena a následně kontrolována úsekem památkové péče. 

Náklady obce na nový přístřešek činily 55.800,- Kč a obec obdržela od 

pojišťovny částku 54.800,- Kč (přístřešek byl zničen větrem a šlo tedy o 

pojistnou událost). Nové dřevěné žaluzie včetně lišt kolem hodin byly pořízeny 

za 230.822,- Kč.  

Hodiny na věži již delší dobu nejdou, neboť během bouřky došlo vlivem přepětí 

k poškození elektroniky a k provedení opravy se shánějí nové součástky. 

 

Volby do zastupitelstva naší obce 

Ve dnech 23.9. a 24.9. se uskuteční komunální volby. Volební systém 

komunálních voleb je mírně odlišný od ostatních voleb (parlamentní, senátní, 

prezidentské, do evropského parlamentu). K dispozici bude pouze jeden volební 

lístek, na kterém budou uvedeni všichni kandidáti. V naší obci jsou letos dvě 

kandidátky a volí se 9 zastupitelů. Jsou možné tři způsoby volby: 



 

1. Volič označí křížkem jednu kandidátku – dává tak hlas všem lidem na 

kandidátce. 

2. Volič označí křížkem jednotlivé kandidáty, kterým tímto dává svůj hlas. 

Může „křížkovat“ kandidáty jedné, nebo i obou kandidátek. Každý volič 

může dát 1 až 9 hlasů (křížků). 

3. Kombinace dvou předchozích způsobu – volič označí křížkem jednu 

kandidátku, a navíc některé kandidáty z druhé volební strany. Každý 

označený kandidát dostává hlas a zbylý počet hlasů do 9 získává 

kandidátka, u které volič udělal křížek. Například pokud volič zakřížkuje 

jednu kandidátku a navíc dá 3 křížky třem lidem z jiné strany, tak 

zakřížkovaná kandidátka získá 6 hlasů.  

 

Ve výše uvedeném termínu budou volby probíhat jako vždy v kulturním sále 

(bývalé kinokavárně) a dovolujeme si všechny oprávněné voliče pozvat k účasti. 

 

Usnesení č. 30/2022 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.9.2022 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi dokončit a zajistit kolaudaci akce „Oprava místních komunikací 

v Jestřebí – II. etapa“. 

2. Starostovi pokračovat v zajištění kolaudačního rozhodnutí na akci 

„Revitalizace obecního rybníka v Jestřebí“. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

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

2. Dodatek č. 2 a dodatek č. 3 k SoD s firmou SaM, silnice a mosty a.s. k akci 

„Oprava místních komunikací v Jestřebí“ - II. etapa. 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s p. Patrikem Peškem na akci „Nové dřevěné 

žaluzie na zvonici hřbitova v Jestřebí“ 

4. Smlouvu o zajištění monitoringu akce „Revitalizace obecního rybníka v 

Jestřebí“ s firmou AXIOM Engineering s.r.o. 

5. Pacht části pozemku p.č. 133/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře 9 m2 – 

zaplocená část pozemku u č.p. 52, za roční pachtovné 50,- Kč panu Stanislavu 

Jandlovi a paní Lucií Švarzové oba bytem Jestřebí 52. 

6. Pacht pozemku p.č. 438/12 k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře 27 m2 za roční 

pachtovné 150,- Kč pro pana Viktora Dekoje, bytem Stržiště 361/12, 289 22 

Lysá nad Labem. 

7. Smlouvu o sběru osiva s Jestřebskou lesní s.r.o. 

8. Smlouvu o zřízení služebnosti s Danielem Dolanským a Šárkou Dolanskou, 

Paláskova 1108/3, Praha 8 – Kobylisy, 182 00 – inženýrské sítě na p.p.č. 

623/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy k novému RD na p.p.č. 204/45 k.ú. Provodín 

9. Směnnou smlouvu s D. Dolanským, Paláskova 1108/3, Praha 8 – Kobylisy, 

182 00 – směna částí pozemku p.č. 623/1 – nově 623/8 a 623/10 za část 

pozemku p.č. 629 – nově 623/9, část pozemku p.č. 628/2 – nově 623/11 a část 

pozemku p.č. 634 – nově 623/12. Obec získává pozemky pod obecní 

komunikací vedoucí k Domovu Sluneční dvůr. 

10. Smlouvu s Lesy ČR, s.p. – využití obecních pozemků při čištění Jestřebského 

a Švábského potoka 

11. Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě s firmou RESPO-D, s.r.o. 

12. Realizaci centralizovaného nákupu elektřiny a zemního plynu formou SPOTu 

(cena dle vývoje na burze v danou hodinu/den) prostřednictvím 

Českomoravské komoditní burzy Kladno pro rok 2023 – odběrná místa obce 

Jestřebí a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jestřebí společně s městem 

Libercem, jeho příspěvkovými organizacemi a dalšími obcemi zapojenými do 

společného nákupu energií. 

13. Rozpočtové opatření č. 8/2022 

14. „Program rozvoje obce Jestřebí na období 2023 až 2030“. 

15. Podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace odborných učeben v ZŠ 

Jestřebí“, předfinancování a spolufinancování projektu, technické zhodnocení 

majetku plynoucí z realizace projektu a udržitelnost výstupu projektu po dobu 

udržitelnosti 

 

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 k realizaci akce „Rekonstrukce vytápění v ZŠ Jestřebí“ 

4. Informace starosty k realizaci akce „Nové dřevěné žaluzie na zvonici hřbitova 

v Jestřebí“ 

5. Informaci starosty o obdržené dotace na akci „Revitalizace obecního rybníka 

v Jestřebí“ a o probíhajícím kolaudačním řízení. 

6. Informace starosty o odpadovém hospodářství. 

7. Rozpočtové opatření č. 7/2022 

8. Zprávu č. 2 finančního výboru obce přednesenou předsedou finančního 

výboru 

 

 
 


