
4. 6. se konal sportovní den. Vzhledem k hygienickým opatřením to byl mimořádně 
den putovní. I devítka se vydala na okruh Horním Provodínem. To proto, abychom se 
nehromadili na “umělce”. Z každé třídy byli vyhlášeni tři nejlepší účastníci, u nás byla 
první Veronika Hofmanová, která předvedla obdivuhodný výkon ve skoku přes 
švihadlo i ve skoku dalekém. 
7.-9. 6. jsme se vydali společně s páťáky do Sloupu. Byli jsme ubytovaní na chatě 
Permon, odkud jsme podnikali různé výlety. Počasí nám naštěstí přálo, takže jsme se i 
koupali. Viděli jsme Samuelovu jeskyni, prohlédli si skalní hrad a poslední večer jsme 
měli balonkovou diskotéku. 
11. 6. jsme se vydali vlakem za poznáváním lázeňského města Poděbrady. Žáci 
svědomitě vyplňovali soutěžní karty s úkoly a čekala je sladká odměna a magnetky se 
znakem města. 
V pátek 25. 6. se loučilo třináct žáků deváté třídy v nově zrekonstruovaném Kulturním 
sále obce Jestřebí. Slavnostní slovo pronesli za Jestřebí Ing. Karel Schreiner, za 
Provodín Jan Bratršovský, ředitel školy Mgr. Michal Kotek a třídní učitelka Mgr. Zuzana 
Šťastná. Všichni žáci byli přijati na zvolené střední školy či učební obory. Přejeme jim 
radostné vykročení do nové etapy života! 
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JESTŘEBSKÝ 
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měsíčník obce Jestřebí 
vydáno 13. 7. 2021  v Jestřebí              IČO 260878       evidenční číslo MKČR E 13758 

Informace obecního úřadu 

 

Rekonstrukce komunikací kolem parku 

Při rekonstrukci komunikací kolem parku byla dokončena část od mateřské školky 

k parkovišti pod hřbitovem (zbývá zde dodělat vrchní vrstvu asfaltu). V druhé polovině 

června byly zahájeny práce na 4. a 5. etapě – komunikace od MŠ k zatáčce kde jsou 

umístěny kontejnery. Zde bude stavba v letošním roce končit. Obec nezískala dotaci 

na tuto akci od Ministerstva pro místní rozvoj. Důvodem bylo velké množství žadatelů 

o dotaci, kdy požadovaný objem finančních prostředků byl výrazně vyšší než objem 

prostředků vyčleněných na tento účel. Realizaci akce to však neohrozí, neboť obec má 

připravené dostatečné vlastní zdroje na její dokončení.  

 

Most v aleji na Provodín 

V úterý 29.6.2021 došlo k uzavření mostu v aleji. Firma Metrostav, která stavbu 

provádí, žádala o uzavření až do 15.12.2021. Přesto, že tento termín uvedla také na 

dopravních značkách, tak závazné je rozhodnutí odboru dopravy v České Lípě. Podle 

tohoto rozhodnutí je uzávěra mostu povolena do 22:00 hod. dne 15.11.2021. I v této 

lhůtě má Metrostav menší rezervu – necelé 2 týdny.  

 

Motokrosová dráha 

V měsíci červnu proběhlo na obecním úřadu jednání s novým majitelem motokrosové 

dráhy za bývalým autovrakovištěm. Následně další schůzku svolal stavební úřad přímo 

na místě motokrosové dráhy. Výsledkem těchto jednání byl příslib současného 

vlastníka pozemku, že zde již dále motokros provozovat nebude. Vzhledem k tomu, že 

je již delší dobu klid, tak věříme, že svůj slib splní. 

 

 

 



QR kódy na popelnicích 

Při zaplacení místního poplatku za likvidaci odpadu občané obdrželi QR kódy, které 

měli nalepit na popelnice určené na směsný odpad.  V tomto případě se jedná o 

popelnici o objemu 120 litrů, ta musí být označena přiděleným QR kódem s totožným 

číslem (jeden kód = dvě nálepky/obě strany popelnice). Podle QR kódu popeláři 

poznají, že poplatek za likvidaci odpadu je zaplacen. Popelnice bez QR kódu popeláři 

nevyklopí. Popelnice na plast a papír byly opatřeny kódy již při jejich vydání.   

 

Loučení s létem  

Pokud to bude možné vzhledem k epidemické situaci, tak v sobotu 4.9. budou pořádat 

obce Jestřebí a Provodín společné loučení s létem. Akce by měla proběhnout od 15 

hod. v prostoru mezi nádražím ČD a tenisovými kurty v Provodíně. Program akce bude 

v průběhu prázdnin upřesněn na internetových stránkách obce.  

 

Proočkovanost proti Covid 19 v našem regionu 

Liberecký kraj poskytl obci údaje o proočkovanosti na konci června. Obec Jestřebí má 

677 občanů ve věku 16 let a více. Z tohoto počtu mělo alespoň jednu dávku 347 

občanů, což znamená proočkovanost 51,3%. Je to nepatrně vyšší proočkovanost, než 

v okolních obcích: Provodín – 50,2 %, Zahrádky – 48,5%, Chlum – 46,9 %. Okolní města 

jsou většinou proočkovaná o něco více: Zákupy – 51,1 %, Česká Lípa – 53,7%, Dubá – 

55,8 %, Doksy – 60,8 %.    

 

Přerušení dodávek elektřiny 

Podle informace společnosti ČEZ Distribuce, dojde v Jestřebí dne 20.7.2021 k odstávce 

elektřiny od 7:30 do 15:30 hod. Dodávka elektřiny bude přerušena v těchto číslech 

opisných v Jestřebí – 3, 6 až 19, 22, 24, 25, 27, 31, 48, 63, 65, 66, 74, 76, 77, 83, 84, 86, 

90, 99, 102, 105, 107, 113 až 119, 121 až 125, 131, 133 až 138, 140, 142, 145,146, 147, 

148, 152, 153, 154, 156 a na pozemku p.č. 732/4. 

V obci Újezd bude odstávka dne 19.7.2021 od 10:00 do 14:30 hod. v č. p. 2, 4, 7-13, 

19, 20, 22 a na pozemcích p.č. 84/1, 84/3 a 787/10. 

Obec Jestřebí předává informace o přerušení dodávek elektřiny, které obdrží od firmy 

ČEZ Distribuce. Neručí za to, že odstávky elektřiny proběhnou přesně tak, jak firma ČEZ 

uvádí. Pro doručování zpráv o plánovaných odstávkách elektřiny doporučujeme 

občanům provést registraci na webu ČEZ Distibuce - 

https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky. 

 

Ve středu 23. června pan ředitel odměnil žáky, kteří se zúčastnili projektu „Čtení 
pomáhá”. Už druhým rokem se naše škola zapojila do projektu, který díky čtení žáků a 
podpoře sponzorů pomáhá různým charitám. Nejvíce potvrzení získala Emma Tykvová 
(za 18 knih), v těsném závěsu za ní skončila se 17 správně vyplněnými testy Magdalena 
Zachová a třetí příčku obsadili kluci: David Heinz a Víťa Kaňkovský (každý 6 knih). 
Odměněni byli i další soutěžící: Viktorie Brzobohatá, Matěj Adamec a Dominik Zatko. 

Je moc fajn číst a tím i pomáhat! Děkujeme 😊 
Den před vysvědčením se šesťáci ještě vypravili do České Lípy. V Okresním 
vlastivědném muzeu si prohlédli nejen výstavu „Palné zbraně ze sbírek VMG”, ale i 
celý ambit i loretu. Pracovnice muzea jim předvedla také ruční vázání knih.  

Den závěrečného vysvědčení – na ten se těší nejspíše každý žák      .  V šesté třídě se 
na konci školního roku „urodilo” devět vyznamenání, z toho samé jedničky ulovila 
Magdalena Zachová, Viktorie Brzobohatá, Magdalena Marková, Vojtěch Červenka a 
Alexandra Čakrdová. Blahopřejeme! 
S koncem školního roku je tradicí bilancovat a vyzdvihnout ty nejlepší. Ne jinak tomu 
bylo i letos, i když jsme opět prožili rok běžné výuky kombinované s tou distanční. 
Nejlepší žáky ze školy, kteří by se mohli stát vzory pro ostatní spolužáky, ocenil 
pěknými dárky pan ředitel.  
Začátkem června se konal sportovní den dětí. Tento den si žáci velmi užili. Bylo krásné 
počasí, super soutěže, také jsme dostali přednášku u koní a den jsme zakončili 
zmrzlinou. V rámci sedmé třídy se na stupních vítězů umístila Nikča Sýkorová, Pavel 
Dániš a Štěpánka Štefková. V červnu jsme se fotili ve škole. Také jsme si povídali v 
Obchodní akademii v České Lípě v rámci projektového dne, kde jsme měli možnost 
vyzkoušet si své praktické znalosti a dovednosti. Akce byla velmi příjemným 
zpestřením.  
Všichni jsme se těšili na školní výlet, z důvodu nepříznivého počasí jsme v den výletu 
změnili cílovou destinaci a nakonec jsme si den velmi užili, i když počasí nebylo zrovna 
sluníčkové. Navštívili jsme IQ Landii v Liberci, kam jsme se kvůli Covidu nedostali v 
říjnu.   
Den před vysvědčením jsme si šli ještě zasportovat v Jestřebí na bowling. Všichni se už 
těšili na prázdniny, ale ve škole se snažili do posledního dne. 
V červnu si osmáci ověřili tělesnou zdatnost a své znalosti při dětském dnu, který 
tentokrát neprobíhal na jednom místě. Prošli si několikakilometrovou trasu a plnili 
jednotlivé úkoly. Soutěžili ve skoku dalekém, člunkovém běhu, skákání přes švihadlo, 
hodu na cíl, skákání v pytli. Ověřili si mušku při střelbě ze vzduchovky. Odpovídali na 
otázky z dějepisu, zeměpisu, zdravovědy, přírodopisu. Nejlepší žáci dostali sladkou 
odměnu. Všichni potom den zakončili zmrzlinou, kterou dostali zdarma. 
Na školní výlet měli jet osmáci do Mirakula, kde většina aktivit probíhá venku. Bohužel 
ten den od rána pršelo a předpověď na celý den nebyla příznivá. Proto jsme museli 
narychlo změnit plány a jeli jsme do IQLandie v Liberci, kde jsou expozice uvnitř 
čtyřpatrové budovy. 

 



rébusy. Venku nás pak čekala písmenková doplňovačka s ověřením toho, co jsme se 
letos dozvěděli v dějepise. Každý si nakonec, v pořadí podle toho, jak úspěšně si celý 
den počínal, vybral krásnou odměnu z veliké krabice, kterou pro nás dárky naplnila 
paní Válková a její e-shop Wolfík.  
Den dětí pak oslavila ještě jednou celá škola společným soutěžním kláním při cestě 
kolem horního Provodína. Ani čtvrťáci se nenechali zahanbit a skákali v pytli, přes 
švihadlo, do dálky, běhali a házeli, co jim síly stačily.   
Na skok do renesance jsme se podívali prostřednictvím povídání našeho dějepisného 
nadšence Ondry, jako alchymisti na dvoře císaře Rudolfa jsme vyrobili sliz a dotvářeli 
jsme také da Vinciho nejznámější obraz – Monu Pizzu, Monu Marge, Monu Bezzubku 
…  
Na závěrečný třídní výlet se 4. třída vypravila do ZOO v Ústí nad Labem, kde pro ně 
byla připravena komentovaná prohlídka, během které si připomněli spoustu z toho, 
co se během roku naučili a dozvěděli se i mnoho nového. 
 
Sportovní den 
Mnozí šesťáci podávali pěkné sportovní výkony. V celkovém třídním srovnání první 
místo obsadil sportovně nadaný Vojta Havlík. Z dívek byla nejlepší Emma Tykvová. 
Sportovní den byl spojený tentokrát i s dětským dnem a přinesl díky literárnímu úkolu 
i krátkou básničku. 

Už je tu zas dětský den, 
řádně si ho užijem. 

Jen co vstaneme z postele, 
začneme skákat vesele. 

Dětský den je hravý, 
každé dítě slaví. 

 
Starší žáci měli za úkol vymyslet krátký příběh, v němž bude co nejvíce slov 
vyjmenovaných. Můžete si spočítat, kolik takových výrazů dva žáci z 8. třídy použili.  
V jednom mlýně polykal zlý obr pytle mouky. Uslyšel vzlykat mlynáře. Obr rychle utekl 
pryč, ale zlomil si při běhu lýtko. Teď vzlykal a naříkal zas obr. Uslyšel ho mlynář a hned 
za ním běžel. Dal mu na lýtko mast z pelyňku. Jak plynul čas, tak se mlynář s obrem 
skamarádili. Obrovi se uzdravilo lýtko a rád pomáhal mlynáři ve mlýně.  
Konec školního roku bývá spojen s exkurzemi a výlety. Šesťáci si užili krásný den i díky 
finančnímu příspěvku SRPŠ, konkrétně 18. června v Zoo Liberec. Bylo slunečno a velmi 
teplo, a přesto nebo právě proto byla všechna zvířata krásně vidět. Předváděla se 
žákům v plné nádheře – sloni, žirafy, zebry, mravenečníci, lvi, pelikáni, želvy, lachtani, 
surikaty, paviáni, šimpanzi... a teď bychom mohli jmenovat další druhy, protože jich 
zoo chová 170. Celkově je tu překvapivě 1500 zvířat. Žáci při vyplňování pracovních 
listů objevili i pandu červenou nebo pralesničku strašnou, se kterými si natočili zdařilá 
videa. 

 

Dotazníkové šetření 

Obec Jestřebí byla požádána městem Česká Lípa o pomoc s dotazníkovým šetřením na 

téma sociální služby na území ORP Česká Lípa. Dotazník přikládáme ke zpravodaji, je 

možné ho obdržet také na obecním úřadu Jestřebí a na obecní úřad je možné ho také 

odevzdat vyplněný do pátku 30.7.2021.  

 

Usnesení č. 21/2021 ze zasedání zastupitelstva obce dne 22.6.2021 

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. Záměr pachtu části pozemku p.č. 783/1 k.ú. Újezd u Jestřebí o výměře 20 m2 na 

dobu neurčitou za částku 100,- Kč/rok. 

3. Záměr pachtu pozemku p.č. 565/11 k.ú. Maršovice u Dubé za roční pachtovné  

2. 000,- Kč. 

4. Pronájem sklepu č. 9 na pozemku p.č. 103/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy paní L. 

Chwedkowské, Jestřebí čp. 44 za cenu 300,- Kč/rok. 

5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvu o právu stavby 

s manželi Zlatníčkovími, Východní 2612, 471 06 Česká Lípa – pozemek p.č. 561/13 

a 77 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy  

6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

4020625/VB01 s ČEZ Distribuce a.s. – pozemek p.č. 725/30 k.ú. Jestřebí u České 

Lípy. 

7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IP-12-

4011422/VB 01 s ČEZ Distribuce a.s. – pozemek p.č. 114 a 773/2 vše k.ú. Újezd u 

Jestřebí.  

8. Jmenování členů školské rady ZŠ a MŠ Jestřebí za zřizovatele – paní Livii Vážnou 

Hoffmanovou za obce Provodín a Karla Schreinera za obce Jestřebí. 

9. Změnu odrážky třetí v článku 6.1. ve zřizovací listině ZŠ a MŠ Jestřebí p. o. takto: 

„pořídit a vyřadit movitý majetek vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li 

pořizovací cena tohoto majetku 20. 000,- Kč za celý soubor.“ Dále schvaluje 

zahrnutí dodatku č. 1 do bodu 6 zřizovací listiny a používání zkráceného názvu. 

10. Závěrečný účet obce za rok 2020, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Jestřebí za rok 2020, bez výhrad. 

11. Rozpočtové opatření č. 5/2021 



12. Záměr směnit část p.p.č. 726/1 za část p.p.č. 629 vše k.ú. Maršovice u Dubé.  

13. Smlouvy o zřízení služebnosti pro akci „Jestřebí, Újezd – prodloužení kanalizace a 

vodovodu“: 

a)  dvoustrannou smlouvu s SVS a.s. na zřízení služebnosti na p.p.č. 519/1 

b) třístrannou smlouvu s SVS a.s. a vlastníky p.č. 516/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy a 

dále 50/3, 50/4, 50/2, 50/9 a 50/6 vše k.ú. Újezd u Jestřebí na zřízení služebnosti. 

14. Záměr realizovat prodej pozemků p.č. 106/6 a 106/14 k.ú. Újezd u Jestřebí 

obálkovou metodou. Zájemci mohou odevzdat nabídkovou cenu za pozemky do 

7.7.2021, 16:00 hod. na OÚ Jestřebí. Minimální cena pozemků p.č. 106/6 činí 650 

Kč/m2 (bez DPH) a pozemků p.č. 106/14 činí 160 Kč/m2. Podmínkou prodeje je 

závazek kupujícího zahájit stavbu rodinného domu do 4 let od podpisu kupní 

smlouvy a získat kolaudační souhlas (dokončit stavbu) do 8 let od podpisu kupní 

smlouvy. Dále pak do 6 měsíců od dokončení stavby se přihlásit k trvalému pobytu 

v této stavbě. V případě nedodržení podmínek prodeje ze strany kupujícího má 

obec předkupní právo k pozemkům formou věcného břemene zapsaného 

v katastru nemovitostí. V případě realizace předkupního práva musí kupující 

nabídnout pozemky ke zpětnému odprodeji obci Jestřebí, a to za stejnou cenu, za 

kterou pozemky od obce koupil. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Záměr prodeje pozemků p.č. 672/3, 674/2, 428/21, 438/12 a 459/2 vše k.ú. 

Jestřebí u České Lípy a stavební parcely p.č. 70 k.ú. Maršovice u Dubé 

2. Záměr směny pozemku p.č. 268/4 k.ú. Újezd u Jestřebí a části 1583 k.ú. Pavlovice 

u Jestřebí za část pozemku p.č. 1895 k.ú. Pavlovice u Jestřebí – cesta.  

3. Záměr prodeje části pozemku p.č. 787/1 k.ú. Újezd u Jestřebí.  

4. Částku 10 tis. Kč na vybudování posezení na pozemku p.č. 787/1 k.ú. Újezd u 

Jestřebí. 

5. Záměr prodeje pozemku p.č. 565/11 k.ú. Maršovice u Dubé. 

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. 4/2021 

4. Žádost p. Kučery, bytem Jestřebí č.p. 148, o opravu mostku přes Jestřebský potok 

k jeho nemovitosti. 

 

 

Červen ve škole 

ZŠ budova Provodín 
Červen utekl jako voda. Začali jsme Sportovním dnem dětí, kde jsme si vyzkoušeli 
různé disciplíny a zpestřil nám ho pan Šťastný se svými koníky. Tentokrát se soutěžilo 
v kategorii tříd, a tak se v každé třídě umístili 3 nejlepší sportovci. Zmrzlinku od paní 
Piškulové si ale vysloužili všichni zúčastnění. Potom přišlo na řadu závěrečné 
fotografování tříd. 
Třeťáčci si byli prohlédnout „velkou školu“, kam budou chodit po prázdninách do 4. 
třídy. Po škole v Provodíně se jim prý bude stýskat, ale do Jestřebí už se těší. Ještě před 
velkým stěhováním jsme si stihli udělat rozlučkovou slavnost, na kterou jsme pozvali i 
rodiče a zkusili jsme si s nimi zahrát na školu. Soutěžili jsme napříč všemi předměty. 
Na konci roku nesmí chybět výlet. Prvňáci a třeťáci se vydali do Růžové u Děčína a 
druháci na zámek Loučeň a do ZOO Chleby. 

V družince se také nezahálelo, tam se dělo věcí      . Děti oslavily Den dětí ve Starých 
Splavech, vyzkoušely vodní skluzavku na školní zahradě, na chvilku se staly námořníky 
na parníku, zaplavaly si v Mladé Boleslavi a přivítaly léto s Honzou Popletou. 
Den dětí – bezva zábava a Teambuildingové hry 
Když jedete na výlet s bezva partou, tak je to vždy zábava a pořádný adrenalin! Děti 
vyzkoušely pukec, rafty, zorbing koule, luky i skupinové lyže.  
 

Vzhůru na palubu! 
Na palubě s družinkou panovala skvělá nálada! Okružní jízda výletní lodí byla 
osvěžující. Užili jsme si plavbu, koupání, sluníčko a nakoupili suvenýry.   
 

Vítáme léto s Honzou Popletou🌞🌞🌞🌞 

Družina přivítala na školní zahradě léto a prázdniny! U toho nemohl chybět náš 
kamarád Honza Popleta a jeho bezva parťák Žluťák.  
 
Plavecké závody v Mladé Boleslavi 
Závody na čas, potápění a hraní ve vodě jsme si všichni v pohodě užili. Získali jsme 

diplomy a ti nejrychlejší z nás dokonce i poháry🏆 a medaile🥇. Jsme prostě bezva 
družiňácká parta, která drží při sobě! Vyzkoušeli jsme i vodní skluzavku a vodní 
pistolky. Tak na splavanou zase příště kamarádi!  
 

ZŠ Jestřebí 
Den dětí byl ve čtyřce ve znamení souboje znalostí, vědomostí a logiky. Začalo se 
matematickým kouzlením, mícháním příkladových lektvarů, luštěním magických 
čtverců a počítáním žab a koček. Pokračovali jsme kvízem v angličtině. V češtině jsme 
svoje síly poměřili u opravy blahopřání pro babičku jednoho, asi ne moc šikovného, 
výrostka, pátrali jsme v knihovně po odpovědích na zadané otázky a luštili písmenkové  


