
rozsvítil vánoční stromeček. Ten letos ozdobily nápadité a rozmanité ozdobičky 

školáků a školkáčků. Také jim potom celou půlhodinku patřil. Děti zpívaly, 

recitovaly a hrály na flétničky. Celou tu slávu završilo taneční číslo mažoretek 

ze školního souboru Diamant. Krásné vystoupení, spousta diváků a trošku 

zima…….taková, až se publikum rozešlo tak rychle, že si nestačilo poslechnout 

ani vánoční repertoár skupiny CzechOut. Děkujeme všech účastníkům, 

pomocníkům a návštěvníkům za krásnou atmosféru, kterou jsme zahájili advent 

v Jestřebí a přejeme příjemné prožití tohoto předvánočního času.  

O týden později, v sobotu 3. prosince, se tělocvična přeměnila na JESTŘEBSKÉ 

PEKLÍČKO. V tělocvičně řádila čertice Bububu, která nenechala děti chviličku 

posedět. Tancovalo se, skákalo, kradly se čertí ocásky a vyráběl nejdelší čertí 

jazyk. Důležitou součástí celé akce byla výroba vstupenky do pekla u čertice 

Daniely a Míly. Proč? Teprve potom se mohly děti dostat do pořádného pekla. 

Všech 52 zlobidel bylo vráceno rodičům s tím, že se polepší……K tanci a 

pekelnému řádění vyhrával DJ Martin a dvě hodinky utekly tak rychle, že si 

Lucifer Milan, anděl Vlasta, Mikuláš Ruda a čertice Luciána stihli užít peklo jen 

tak tak……Velké poděkování patří všem zúčastněným, pořadatelům a také 

čertici Štěpánce, andělovi Nikolce a pomocníkům Vojtovi a Martinovi. 

V neposlední řadě také stánku U Míši a Ládi, kteří po celou dobu zajišťovali 

teplé občerstvení. 
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JESTŘEBSKÝ 
zpravodaj 

 

měsíčník obce Jestřebí 
vydáno 19. 12. 2022  v Jestřebí              IČO 260878       evidenční číslo MKČR E 13758 

 

Informace obecního úřadu 

Vážení občané, 

končí další nikoliv zcela jednoduchý rok. Po covidu zde máme výrazný nárůst 

cen, a to zejména u energií. S tím se musí vypořádat každý z nás a samozřejmě 

také obec. Této problematice se věnuje následující článek. Věřím, že se nám 

podaří vše zvládnout.  Dovolte abych Vám popřál krásné svátky strávené mezi 

Vašimi blízkými. Užijte si klid a pohodu. Ať máte na letošní Vánoce krásné 

vzpomínky. Přeji hodně štěstí a pevné zdraví do nového roku. 

Karel Schreiner, starosta obce 

 

Vyšší ceny energií a úsporná opatření  

Na konci roku končí obci velmi nízké ceny elektřiny a plynu, které byly 

vysoutěženy na jaře 2020. Tyto nízké ceny přinesly obci, škole i školce výrazné 

úspory provozních nákladů, jejich zafixování ale bude nyní 31.12.2022 končit. 

Od ledna 2023 tak budou obec i ZŠ a MŠ platit výrazně vyšší ceny za energie. 

Půjde o tzv. spotové ceny, jejich výše bude závislá na cenách, za které se bude 

elektřina a plyn obchodovat na komoditní burze. Maximální cena je ovšem daná 

vládním nařízením a činí u plynu 3.025,- Kč/MWh a u elektřiny 6.050,- 

Kč/MWh (včetně DPH). V příštím roce tak musí obec i škola počítat s výrazně 

vyššími náklady na energie. Na toto zvýšení cen se obec snaží připravit a zavádí 

opatření, aby nárůst nákladů na energie byl co nejnižší. 

Od ledna tak bude docházet k vypínání světel veřejného osvětlení v době, kdy 

je minimální pohyb po obci. V místech, kde je již vybudováno nové veřejné 

osvětlení, je možné vypínat pouze část světel. Od 21:00 do 6:00 hod. tak bude 

v těchto místech vypnuta polovina lamp. Druhá polovina (každé druhé světlo) 

bude svítit celou noc. Tam, kde dosud nové veřejné osvětlení není, je možné 

vypnout pouze všechna světla. V těchto částech obce tak bude osvětlení vypnuto 

zcela, ovšem po kratší část noci a to od 23:00 do 4:00 hod. Věříme, že toto 

úsporné opatření přijmou občané s porozuměním.  

Dále bylo v létě vybudováno nové topení v budově jestřebské školy. Šlo o 

kompletní rekonstrukci zahrnující nové rozvody, radiátory, termoventily, 



regulaci topení a nové úsporné kotle. Celkové náklady obce na vybudování 

nového topení činí 1.526.576,- Kč (včetně DPH). Podle odborných odhadů by 

mělo nové topení snížit spotřebu plynu ve škole o 25 až 30%. Kromě úspory 

energie je důležitým benefitem také skutečnost, že ve škole již nemají staré a 

poruchové topení. 

 

Rozpočet obce na rok 2023 

Rozpočet obce na příští rok, který byl schválený na prosincovém jednání 

zastupitelstva, počítá s příjmy ve výši 25.195.000,- Kč a výdaji ve výši 

21.695.000,- Kč. Výdaje rozpočtu tak jsou o 3,5 milionů Kč nižší než příjmy. 

Spolu s přebytky minulých let tak má obec připravenou dostatečnou rezervu na 

pokrytí nečekaných výdajů. V rozpočtu je počítáno s maximálními cenami za 

elektřinu a plyn podle nařízení vlády. Rozpočet také zahrnuje maximální ceny 

energií pro školu a školku. 

  

Výsadba nových stromů a keřů v naší obci 

V prostoru mezi bytovkami a hlavní silnicí v Jestřebí byla provedena další 

výsadba dřevin. Bylo zde vysazeno 40 keřů pustorylu, svídy a tavoly. Dále pak 

15 kusů vzrostlých jasanů. Obec tak pokračuje ve snaze oddělit rušnou silnici a 

křižovatku barierou stromů a keřů. Další výsadbou přímo v obci byly vrby u 

rybníčku a douglaska na parku. Ta by měla postupně vyrůst v nový vánoční 

strom. 

 

Úřední hodiny OÚ Jestřebí v době vánočních svátků: 

Čtvrtek 22.12.2021:  7:00 – 15:00 hod. (od 12 do 13 hod. polední pauza) 

Pátek 23.12. až pondělí 26.12 - zavřeno 

Úterý 27.12. 7:00 – 14:00 hod.  

Středa 28.12. 7:00 – 16:00 hod. (od 12 do 13 hod. polední pauza) 

Čtvrtek 29.12. 7:00 – 14:00 hod.  

Pátek 30.12. až neděle 1.1.2023 - zavřeno 

Pondělí 2.1.2023:  7:00 – 17:00 hod. (od 12 do 13 hod. polední pauza) 

 

 

Placení poplatků v roce 2023 

Výše poplatků zůstává stejná jako v předešlých letech: 

1. poplatek za odpady ………540,-Kč na poplatníka (splatnost do 30.4.2023) 

2. poplatek za pronájem sklepu ……………300,-Kč (splatnost do 30.6.2023) 

3. za prvního psa .....................................50,- Kč  (splatnost do 30.6.2023), 

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ................................ 200,- Kč, 

Prosíme občany, kteří budou platit poplatky za rok 2023 hotově v budově 

obecního úřadu, aby tyto poplatky platili až od 23.1.2023. Důvodem je                 

na třídních schůzkách mohli pochválit. Pro rodiče jsme také během celého 

listopadu chystali drobné vánoční výrobky, které jsme si potom mohli prodat 

během vánočních minitrhů v Jestřebí. O první adventní neděli se u tělocvičny 

slavnostně rozsvítil vánoční stromeček, u čehož nemohla naše škola chybět. U 

stromečku tak zazpíval svou premiéru školní sbor, děti z kroužku flétniček 

zahrály koledy, prvňáčci přednesli vánoční básničky a zazpívaly i děti ze školky. 

Celé vystoupení uzavřely mažoretky ze souboru DIAMANT. Děkujeme všem, 

kdo jste nás podpořili zakoupením výrobků žáků naší školy a školky. Děti je pro 

Vás tvořily opravdu s láskou. Také děkujeme za tak nečekané publikum, které 

se na nás přišlo podívat při vystoupení. Váš potlesk nás zahřál na srdíčku. Děti 

už se teď těší na další akci, kdy se před Vámi budou moci blýsknout. Jestřebský 

vánoční stromeček před tělocvičnou zdobí ozdoby našich žáků. 

Ve třídách jsme začali zapalovat svíčky na adventních věncích, ze školy jsou 

slyšet koledy, také jsme se stihli vánočně vyfotografovat a plníme předvánoční 

úkoly z adventních kalendářů. Nezahálí ani děti v odpoledních kroužcích. Na 

Šikulce se vyrábí vánoční výzdoba, při vaření si kuchaři uvařily švestkové 

knedlíky, sýrové šneky a strouhaná jablíčka s mrkví. Na florbal se přišli podívat 

bývalí žáci naší školy. Děvčata si v hodinách tělocviku zkusily zacvičit Tabatu 

– trénink zaměřený na spalování kalorií a prvňáčci už vyměnili Živou abecedu 

za Slabikář. 

Ve spolupráci družin Jestřebí a Provodín a Mateřské školy Provodín proběhla 

Čertí stezka odvahy s názvem Pekelné čertoviny. Děti soutěžily a vyplňovaly 

zábavné úkoly do tajenky. V cíli si po čertovsku zatančily a kdo měl náhodou 

hlad, zaskočil do pekelného stánku, kde dostal párek v rohlíku zdarma od 

Řeznictví Provodín. Letos se stezky účastnilo 90 neposedných čertic a čertíků. 

To už je skoro na otevření čertí školy! 

Všem přejeme příjemné prožití adventního času a děkujeme za dosavadní 

spolupráci. 

 

Kultura 
JAK JSME V JESTŘEBÍ ROZSVÍTILI STROMEČEK A ZAŘÁDILI SI S ČERTY 

První adventní neděle se v Jestřebí nesla ve slavnostním duchu. Ve tři hodiny 

odpoledne se otevřely dveře tělocvičny a začal tak vánoční minijarmark, kde si 

návštěvníci mohli koupit výrobky žáků ZŠ a MŠ Jestřebí. Jejich zakoupením 

přispěli žáčkům do třídních kasiček. Děti je pro Vás vyráběly s láskou a děkují 

za korunky, které určitě plnohodnotně utratí. S láskou vyráběly i šikovné 

ručičky obyvatelek Jestřebí, a tak nechyběli sněhuláci, stromečky, věnce a 

vánoční cukroví, bramboráky, langoše……Jediné, co trošku chybělo, byl 

vánoční svařák. Tolik návštěvníků jsme opravdu nečekali. Děti si mohly vyrobit 

vánočního skřítka v dílničce s Má JančíART a v pět hodin se slavnostně 



nerozhodně, oba záviny totiž byly výborné. To v Provodíně čekala na rodiče 

s dětmi Bradavická škola, kterou ani déšť nezastavil. Průvod na Spící pannu 

musel být z důvodu deštivého počasí zrušen, a tak byla celá strašidelná akce 

přesunuta do školy. Ale i tak jsme si to všichni užili. O to více se potom děti z 

družinek těšily do muzea Harryho Pottera v Děčíně a navštívily tak Magickou 

výstavu ze světa čar a kouzel. A ještě si stihly zahopsat v děčínském Hopsáriu. 

V odpoledním čase si děti z družinek vyráběly sýrové hůlky Harryho Pottera a 

poté si na nich pochutnaly. Děti z jestřebské družinky měly také zážitek 

z návštěvy rotmistra Klivického z AČR. Ten dětem udělal přednášku o práci v 

armádě. Děti si vyzkoušely plynovou masku a na závěr zhlédly videa o výcviku 

vojenských psů. To děti z Provodína měly trošku jinou návštěvu. Navštívil je 

totiž ježek a děti si tak mohly trošku jinak užít výuku prvouky. Dokonce si ježka 

i pohladily a zasoutěžily si v ježčím kvízu. A ještě nás čekala třetí návštěva – 

tentokrát z Historyparku Ledčice. V rámci projektu se děti 1. – 6. třídy 

zúčastnily besedy o pravěku. Archeologové nám přiblížili nejen dobu 

kamennou. Mohli jsme si osahat pazourkové nástroje, pravěký srp, zkusili jsme 

si krájet pravěkým nožem a utkali si jednoduchý kobereček. 

Jak se říká - čas letí jako bláznivý, a tak od sametové revoluce roku 1989 letos 

uběhlo už 33 let. Žáci osmé a deváté třídy (na rozdíl od nás - učitelů, rodičů a 

prarodičů) tuto dobu nezažili, proto si v hodinách dějepisu a češtiny připomněli 

nejen události roku 1989, ale i roku 1939, aby věděli, co se skrývá pod názvem 

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. 

Letos se konala již tradiční ekologická soutěž pro 9. třídu. Letos si účastníci 

museli připravit projektový den pro mladší spolužáky a odučit svůj projekt. Poté 

se vypravili na vědomostní soutěž do Muzea v České Lípě. Za naši školu se 

účastnila N. Sýkorová, P. Šejnohová a Š. Štefková.  

V listopadu také proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže ve sběru žaludů, která 

probíhala během celého měsíce října ve spolupráci s firmou Jestřebská lesní 

s.r.o. Soutěžilo se o velmi hodnotné ceny, které do soutěže věnoval pan 

Hoštička. Bohužel se zapojilo velmi málo žáků. Oceněno bylo všech 15 

soutěžících. Na 1. místě se umístila žákyně 5. ročníku M. Syslová. Vysoutěžila 

si IPHONE MINI 4 za 588 nasbíraných kilogramů. Na 2. místě se umístil žák 2. 

ročníku G. Erneš. Odměnou za 221 kg žaludů mu byl notebook ASUS E410. 3. 

místo získal žák 3. ročníku R. Holec. Za 162 kg si vysloužil telefon XIAOMI 

9A. Oceněna byla také třída, ve které sbíralo nejvíce žáků. Více než 4 tisíce Kč 

tak získali žáčci druháčci. Penízky se budou hodit, až pojedou na výlet. 

Děkujeme panu Hoštičkovi za možnost zúčastnit se soutěže a slibujeme, že 

v příštích letech budeme sbírat v hojnějším počtu. Nasbírané žaludy už jsou 

v zemi a možná budeme za pár let chodit po lese, který vyrostl právě z našich 

nasbíraných semínek. Děkujeme všem soutěžícím a moc jim blahopřejeme. Na 

listopad také připadá 1. čtvrtletní hodnocení, tak se děti snažily, aby je vyučující 

zpracování účetní uzávěrky na začátku roku. Placení poplatků bezhotovostně 

(převodem na účet) se toto omezení netýká. Děkujeme za pochopení. 

 

Parkování s ohledem na prohrnování sněhu 

Při sněžení parkujte, prosím své automobily tak, aby nebránily prohrnování 

sněhu. Pokud na komunikaci není ponechán dostatečný prostor pro průjezd 

traktoru s pluhem, nemůže být tato komunikace prohrnuta. 

 

Kanalizace 

Žádáme občany, aby do kanalizace nevylévali tuky a nesplachovali předměty, 

které do kanalizace nepatří, např. vlhčené ubrousky.  V zimním období je 

podtlaková kanalizace náchylnější k poruchám. Připomínáme telefonní číslo pro 

hlášení poruch na kanalizaci – 840 111 111. 

 

Usnesení č. 2/2022 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.12.2022 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi připravovat schválené investiční akce 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodu 

v různém  

2. Následující investiční záměry – multifunkční hřiště u ZŠ Jestřebí, 

rekonstrukce učeben v ZŠ, rekonstrukce komunikace od budovy školy - č.p. 

105 až po č.p. 152, cyklo chodník mezi Jestřebím a Újezdem a opravu 

dlážděné cesty v Pavlovicích.  

3. Smlouvy s SVS a.s - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 

smlouvu o úpravě práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního 

díla u akce „rekonstrukce vodovodu Pavlovice“ 

4. Nový ceník poplatků za likvidaci odpadu pro podnikající osoby platný od 

1.1.2023.  

5. Obecně závaznou vyhlášku obce Jestřebí o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství. Výše poplatku za likvidaci odpadu se 

nemění. 

6. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na prohrnování sněhu s panem Říbkem, 

Jestřebí čp. 85. 

7. Dodatky k pachtovním smlouvám s J. Kurtincem, Kvítkov 8, 470 01 Česká 

Lípa a O. Suchým, Zahrádky 58, 471 01 Zahrádky – valorizace pachtovného 

podle roční míry inflace. 

8. Pachtovní smlouvu s O. Říbkem, Jestřebí 85, 471 61 Jestřebí na pozemky 

p.č. 314/2 a 730/6 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy. 



9. Pacht části pozemku p.č. 787/1 k.ú. Újezd u Jestřebí o výměře 313 m2 u domu 

Újezd čp. 7, na dobu neurčitou za pachtovné 350,- Kč/rok pí Brettsneiderové 

a Balvínové, Újezd čp. 7. 

10. Smlouvu o dílo na pokácení stromů v obci s Josefem Tomsou, Tuháň 63, 472  

11. Směrnici č. 1/2022 o příspěvku na stravování. 

12. Finanční příspěvky 25 tis. Kč na akci „Jestřebsko – Provodínský festiválek“ a 

10 tis. na akci „Souboj gulášů“. 

13. Rozpočet ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace na rok 2023 a 

střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024 až 2026 dle návrhu ředitele ZŠ 

a MŠ Jestřebí. 

14. Rozpočet obce na rok 2023. Celkové příjmy rozpočtu jsou 25.195.000,- Kč a 

celkové výdaje jsou 21.695.000,- Kč. Rozpočet je přebytkový, výše přebytku 

činí 3.500.000,- Kč. 

15. Závazné ukazatele výdajů ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace pro rok 

2023. 

16. Závazné ukazatele výdajů TJ Jestřebí - Provodín pro rok 2023. 

17. Střednědobý výhled rozpočtu obce Jestřebí na roky 2024 až 2026. 

18. Veřejnoprávní smlouvu s TJ Jestřebí – Provodín na rok 2023. 

19. Úpravu závazných ukazatelů čerpání příspěvku ZŠ a MŠ Jestřebí ve výši 

2.066.466,- Kč na rok 2022 takto: 

-  investiční příspěvek v celkové výši 197 000,- Kč.  

 - neinvestiční příspěvek v celkové výši 1 869 466,- Kč bude rozdělen na 

provozní výdaje včetně odpisů ve výši 1 418 466,- Kč a výdajů na opravy a 

údržbu DDHM do 40tis ve výši 451 000,- Kč  

20. Změnu odpisového plánu ZŠ a MŠ Jestřebí na rok 2022 a ukládá v souladu s 

§31 odst. 2 písmena c) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizaci - odvod finančních prostředků 

poskytnutých v roce 2022 na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku do rozpočtu zřizovatele dle schváleného odpisového plánu ve výši 

207 357,- Kč 

21. Delegování starosty obce Karla Schreinera ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 

pís. f) zákona č. 128/2000 Sb. na všechny valné hromady SVS a.s., IČO 

49099469 a na další jednání s touto společností po celou dobu výkonu funkce 

starosty, jako zástupce akcionáře obce Jestřebí. 

22. Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou OMEXON GA Energo 

s.r.o. o zřízení VB (služebnosti) - přípojka nadzemního vedení NN na p.p.č. 

787/1 k.ú. Újezd u Jestřebí.  

23. Smlouvu s firmou ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou EMJ s.r.o. – 

kabelové vedení a pilíř na p.p.č. 8/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy 

24. Doplnění výborů o tyto členy: 

 Kulturní výbor – R. Barták 

      Finanční výbor – G. Süssner, L. Gabriel 

      Kontrolní výbor – G. Süssner, L. Gabriel 

25. Časové omezení veřejného osvětlení v obci od ledna 2023 z důvodu úspory 

el. energie. Od ledna 2023 se obci výrazně zvýší ceny za el. energii. 

26. Finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč pro Denní a pobytové sociální služby, 

příspěvková organizace, Česká Lípa, na rok 2023. 

27. Bezúplatný převod technického zhodnocení budovy ZŠ č.p. 105 - nové 

topení provedené zřizovatelem ve výši 1 526 576,- Kč + náklady na TDI a 

předává své příspěvkové organizaci majetek po tomto technickém 

zhodnocení provedeném zřizovatelem. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Souhlas s uspořádání airsoftové akce v okolí kopce Dědek dne 8.4.2023. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace starosty o projektu na rekonstrukci vodovodu v Pavlovicích. 

2. Informace starosty o odpadovém hospodářství. 

3. Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2022 

Krajským úřadem Libereckého kraje – nebyly zjištěny nedostatky. 

4. Informaci o vysoutěžení dodavatelů elektřiny a plynu na rok 2023 pro obec, 

školu a školku. 

5. Stanovení inventarizační komise a vyhlášení inventarizace majetku obce za 

rok 2022. 

6. Rozpočtové opatření č. 10/2022 

 

ZŠ a MŠ Jestřebí 

Listopad ve škole jsme odstartovali Burzou škol a projektovým dnem na 

Euroškole. Osmáci a deváťáci měli opět příležitost vybírat z nabídky středních 

škol i učilišť nejen z České Lípy, ale také z Nového Boru, Mimoně, 

Kamenického Šenova, Frýdlantu, Vysokého nad Jizerou, Liberce, Varnsdorfu, 

Šluknova, Děčína, Mladé Boleslavi, Ústí nad Labem či Litoměřic. Většina žáků 

si tu svou školu už vytipovala, ale vše se může ještě změnit.... V rámci 

projektového dne se osmáci mohli na Euroškole trochu seznámit s obory, které 

škola vyučuje - Hotelnictví a cestovní ruch, Marketing a reklama a Bezpečnostní 

služby. Mohli si tak vyzkoušet střelbu, zajímavé prvky do tělocviku, kvíz z 

cestování, nakoukli pod pokličku reklamních triků a grafiky, připravili si drink, 

palačinku nebo nazdobili perníčky a dozvěděli se o praxích v zahraničí. Žáci 9. 

třídy se po Burze škol přesunuli do Vlastivědného muzea, kde absolvovali 

prohlídku. O nerostech a horninách se zrovna učí v přírodopisu. 

Na začátek listopadu připadá Svátek všech svatých, který si ve 4. třídě 

připomněli pomocí pracovního listu, na kterém dětem duchové poschovávali 

rébusy. V pekařské výzvě se proti sobě postavili chlapci a dívky a utkali se v 

tom, kdo upeče lepší dýňový štrůdl. Po vzájemné ochutnávce dopadla výzva  


