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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Také v roce 2015 pokračovalo snižování zadluženosti obce
Celková částka vynaloţená z obecního rozpočtu na splácení úvěrů v roce 2015 činila 1.190.061,Kč. Obec v minulosti čerpala dva úvěry – jeden v roce 2006 od Komerční banky ve výši
8.000.000,-Kč, druhý byl čerpán v roce 2007 u Poštovní spořitelny (později převedeno na
ČSOB) ve výši 2.500.000,-Kč. Ke 31.12.2015 zbývalo ke splacení celkem z obou úvěrů
1.352.961,-Kč (plus úroky). V rozpočtu obce na rok 2016 je vyčleněno na splátky jistin a úroků
1.205.000,-Kč. V prosinci 2016 bude zaplacena poslední splátka osmimilionového úvěru z roku
2006!!! Pokračuje tak naplňování dlouhodobého cíle, aby obec Jestřebí neměla ţádné dluhy.
Kácení a ošetřování stromů v obci
Vzhledem k tomu, ţe v posledních letech dochází k extrémním výkyvům počasí, kdy zejména
prudký vítr způsobuje vývraty a lámání stromů, nechala si obec zpracovat znalecký posudek na
stromy v zastavěném území, které patří obci (jsou na obecním pozemku). Znalec se specializací
na hodnocení zdravotního stavu dřevin doporučil k pokácení několik stromů v obci. Jde o
stromy, jejichţ zdravotní stav je špatný a riziko jejich pádu je značné. Dále doporučil různá
ošetření u řady dalších stromů - zdravotní řez, bezpečnostní řez, instalaci vazby apod. Všechna
doporučená opatření budou realizována. Zastupitelstvo obce rozhodlo tyto práce provést dříve,
neţ spadlý strom, nebo odlomená větev způsobí tragické neštěstí. Ošetřování stromů bude
probíhat ve všech částech obce – Jestřebí, Pavlovice i Újezd. Práce začaly na konci ledna a
budou s přestávkami probíhat přibliţně do začátku března. Dřevo, které takto vznikne, je
prodáváno občanům podle pořadníku. Větve budou štěpkovat obecní zaměstnanci a vzniklá
štěpka bude volně k odebrání pro občany naší obce. Ţádáme občany, aby byli maximálně opatrní
při pohybu v místech, kde budou probíhat práce.
Poničení odpadkových košů
Bohuţel na konci minulého a začátkem tohoto roku došlo k poničení celkem 6 kusů
odpadkových košů v naší obci. Vzniklá škoda ve výši 8.000,- Kč byla nahlášena Policii ČR a
obec podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Vzhledem k tomu, ţe škoda přesahuje
5.000,- Kč, nejedná se pouze o přestupek, ale o trestný čin.
Poděkování
Dodatečně děkujeme p. Jiřímu Hoštičkovi za vánoční stromky, které daroval naší obci a které
zdobily prostor před tělocvičnou a uvnitř kulturního domu.

Místní knihovna v roce 2016
Tak jako v předchozích letech i tento rok je knihovna pro čtenáře otevřena kaţdé pondělí od
16:00 do 17:40. K dispozici jsou čtenářům knihy z knihovního fondu samotné knihovny a také
knihy z fondu výměnného, které nám pravidelně zapůjčuje Městská knihovna v České Lípě.
Na konci minulého roku byla naše knihovna zapojena do systému Clavius REKS. Jde o
regionální automatizovaný knihovnický systém, který podporuje práci více knihoven v jedné
společné databázi tak, aby byla zachována relativní nezávislost a samostatnost jednotlivých
knihoven v rámci systému. Zároveň však vzniká společná báze dokumentů jako základ
regionálního souborného katalogu a moţnost kooperace při katalogizaci neboť se sdílí
bibliografické záznamy v rámci systému kterékoli knihovně. V současné době tak vzniká
v rámci tohoto systému online katalog knih, které jsou v knihovně k dispozici. Tento katalog
poskytne čtenářům přehled o tom, zda je jimi vybraná kniha součástí našeho kniţního fondu a
zda ji právě nemá vypůjčenou další čtenář.
I tento rok přijímáme Vaše návrhy na knihy, které byste si v knihovně přáli mít. Přání zasílejte
na email jestrebi-knihovna@seznam.cz či do zprávy na facebookové stránce místní knihovny.
Registrace čtenářů zůstává i nadále bezplatná.
Marie Kellnerová
knihovnice

USNESENÍ č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.1.2016
Zastupitelstvo obce:
1. Ukládá:
- starostovi, aby pokračoval v přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“
- starostovi, aby činil další kroky k realizaci převodu kanalizace a vodovodu Újezd na SVS, a.s.
- starostovi uzavřít smlouvu na provedení kácení a ošetření dřevin v obci
2. Schvaluje:
- ţádost o změnu ÚP Jestřebí u pozemků p.č. 30/5 a p.č. 50/1 v k.ú. Újezd u Jestřebí. Tato změna
nebude zařazena do jiţ probíhající změny č. 2 ÚP Jestřebí a ţadatelka si bude hradit náklady na
změnu.
- přeloţit rozhodnutí o ţádosti firmy Valbek, spol. s r.o. - souhlas vlastníka dotčených pozemků
p.č. 16/1, 16/2, 16/11 a 735/3 k.ú. Jestřebí u České Lípy – stavba okruţní křiţovatky na dobu,
kdy bude vyjasněno, zda bude vybudována protihluková bariera.
- prodej části pozemku p. č. 782/2, nově pozemek p.č. 782/4 vše k.ú. Újezd u Jestřebí o rozloze
106 m2 za cenu 100 Kč/m2 a náklady související s prodejem panu T. Kunstovi, Okruţní 368, 274
01 Slaný.
- záměr prodeje části pozemku p. č. 787/1, před vjezdem na pozemky p.č. 787/12 a 787/5 vše
k.ú. Újezd u Jestřebí za cenu 100 Kč/m2 a náklady související s prodejem.
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva sluţebnosti cesty na obecní pozemek p.č. 514/8 k.ú
Jestřebí u České Lípy se společností SVS, a.s.
- přeloţit rozhodnutí o pachtu (pronájmu) pozemků p.č. 336/14 a 541 k.ú. Jestřebí u České Lípy
a p.č. 608/1 k.ú. Maršovice u Dubé na další jednání zastupitelstva.
- pacht (pronájem) části pozemku p.č. 514/8 k.ú. Jestřebí u České Lípy o rozloze 5.047 m 2 za
cenu 250,- Kč/rok na dobu neurčitou s firmou RESPO-D, s.r.o.
- postup starosty při prodeji „staré“ multikáry
- výši měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele platné od 1.2.2016 takto:
1) Místostarosta - 9.300,- Kč

2) Předseda výboru nebo komise, který je také členem jiného výboru nebo komise - 1.450,-Kč
3) Předseda výboru nebo komise, který není členem jiného výboru nebo komise - 1.200,- Kč
4) Zastupitel, který je členem alespoň 1 výboru nebo komise - 1.000,- Kč
5) Člen zastupitelstva, který není členem výboru nebo komise - 430,- Kč
-nabídku p. Josefa Tomsy na provedení kácení a ošetření dřevin v obci
- ţádost adresovanou KÚ Libereckého kraje o další informace k záměru transformace Domova
Sluneční dvůr, p.o.
- vnitřní směrnice OÚ Jestřebí č. 1/2016 pro stanovení sazeb stravného při poskytování
cestovních náhrad a náhrad jízdních výdajů
- přílohu č. 1 ke směrnici o inventarizaci
- pověření starosty obce činit veškeré kroky v záleţitosti ţaloby p. Polanecké proti ZŠ a MŠ
Jestřebí, příspěvkové organizaci a Obci Jestřebí
3. Bere na vědomí
- dosavadní postup starosty při přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“.

MĚSÍC LEDEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Vánoce odvál lednový vítr a rok 2016 nastartoval spoustu nových akcí a činností v naší školce.
Hned v prvním týdnu jsme s dětmi ještě zavzpomínali na ty nejkrásnější svátky v roce. Hudební
představení p.Čemusové „Putování za betlémskou hvězdou“ nás ještě na chvíli vrátilo do
předvánoční doby a připomněli jsme si narození malého Jeţíška v městě Betlémě.
Jak vypadá Základní škola v Jestřebí (i provodínská budova školy) uvnitř mohli děti i jejich
rodiče zjistit 12. ledna při Dni otevřených dveří. Budoucí školáci, rodiče i přátelé školy se zde
mohli seznámit s mnoha zajímavostmi a také potřebnými informacemi o výuce na této škole.
Den otevřených dveří nebyl v této době náhodný, neboť jiţ 21. ledna se konal zápis dětí do 1.
třídy. V letošním školním roce máme pouze 4 předškoláky, ale na svůj „velký den“ se pilně
připravovali doma i ve školce několik měsíců. Procvičovali, trénovali, vybarvovali… a jejich
pracovní sešity se plnily vypracovanými úkoly.
Ovšem ani v této době se nezapomnělo na odpočinkové aktivity dětí. Paní zima se trochu
umoudřila a seslala sníh i mráz a tak zimní radovánky na sněhu na školní zahradě byly alespoň
těch pár dnů v plném proudu. Koulování, stavby sněhuláků, prostě obyčejné řádění na sněhu
udělalo dětem velkou radost.
Na základě těchto činností si pak děti korkovými tiskátky „namalovaly“ krásné sněhuláky,
vystřihovaly sněhové vločky a vše teď zdobí školní chodbu. Nezapomněly ani na zvířátka v
zimě – do lesa zvířátkům přinesly něco na chroupání a do krmítka na školní zahradě sypaly
ptáčkům semínka slunečnice. V prostorách školky jsou pěkná ptačí krmítka s barevnými ptáčky,
kteří jsou z útrţků barevných papírů a několika peříček.
Koncem měsíce za dětmi jiţ potřetí přijel p. Benedek z DDM Libertin v České Lípě – se
svými zvířátky. Tentokrát to byla suchozemská ţelva, sklípkan, šváb madagaskarský a veleštír
císařský. Opět se děti zajímaly o jejich podmínky k chovu, krmení, zjišťovaly zemi původu a
mnoho jiných informací a následný osobní kontakt s nimi byl jako vţdy neopakovatelný záţitek.
Měsíc únor je za dveřmi a nás bude čekat maškarní karneval a s ním spousta zábavy – uţ se
všichni těšíme!
Pitelková Vlasta, vedoucí odloučeného pracoviště

MĚSÍC LEDEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
A jaký byl ve škole leden??
Svátek Tří králů, ač svátkem církevním, je, a vţdy byl, plný lidových zvyků a tradic. A tradice je
třeba dodrţovat. V pátek 8. ledna se děti v druţině převlékly za Kašpara, Melichara a

Baltazara a spolu s paní vychovatelkou Kuchynkovou a paní učitelkou Říhovou prošly celý
Provodín. Cestou děti zpívaly a na flétničky hrály známý song „My tři králové jdeme k vám...“
Pamětníci tvrdí, ţe tolik králů pohromadě ještě nikdy neviděli.
Po návratu do školy čekalo na děti ještě putování za betlémskou hvězdou. Ve chvíli, kdy se jim
podařilo splnit všechny tématicky zaměřené úkoly, získaly dárky pro mlsálky a k tomu, světe div
se, královský dort. Prý byl výborný! Následovala pyţamová párty a noční diskotéka. Baterky a
svítící náramky ve škole blikaly aţ do časných ranních hodin. Teprve potom všichni vklouzli do
spacáků, shlédli pohádku na dobrou noc a zavřeli oči.
Naši předškoláci se poměrně netradičním způsobem seznamují se svou nastávající paní učitelkou
Mgr. Římánkovou. Od první poloviny ledna se kaţdý pátek pod jejím vedením vydávají do
bazénu a seznamují se s vodním prostředím. Coţ je jistě pro kaţdého prospěšné. A navíc se
všichni dobře poznají a v první třídě je uţ nic nezaskočí.
V odpoledních hodinách 12. ledna jsme se pokusili představit naši školu veřejnosti v rámci dne
otevřených dveří. Chtěli jsme ukázat, a to nejenom rodičům, jak to u nás vlastně funguje.
Budoucí prvňáčci si hráli v Provodíně s paní učitelkou Římánkovou, v Jestřebí probíhaly
fyzikální pokusy, v učebně přírodopisu se, kromě jiného, vyrábělo zlato (císař Rudolf II. by
mohl závidět), představili jsme 3D projekci nové generace, která pomůţe i tehdy, jsme-li s
představivostí dočista v koncích. Samozřejmě se pilně tvořilo i v IT pracovně. V druţině zvlčilí
indiáni přepadali návštěvníky a šípy svištěly všude kolem. Ti méně krvelační domorodci
vyráběli náramky z korálků a další hezké i uţitečné věci. Návštěvníci odcházeli spokojeni a
moţná, ţe někteří z nich si nostalgicky zavzpomínali na svá školní léta.
Ve druhé polovině měsíce se vlády opravdu ujala paní zima. Děti si konečně mohly uţívat
zímních radovánek, chodily bobovat, ale také přikrmovat lesní zvěř.
V Provodíně proběhl zápis do 1. třídy. Zatím bylo přijato čtrnáct ţáčků, patnáctý bude plnit
školní docházku v zahraničí. Dodatečný zápis se bude konat (po telefonické domluvě) opět v
Provodíně dne 3. února 2016 od 14.00 do 15.00.
Ve čtvrtek 21. ledna se ţáci tvořivě realizovali v kurzu Mandaly z písku. Barevné písky spolu se
samolepícími šablonami a tvůrčí invencí umoţnily vznik skutečně originálních uměleckých děl.
Bohuţel, ta si účastníci kurzu odnesli domů, do svých soukromých sbírek. O týden později, tedy
28. ledna, proběhla v naší škole recitační soutěţ. Obecenstvo tvořili ţáci, odbornou porotu naše
kolegyně a pan ředitel. Všichni ţáci, kteří se školního kola soutěţe zúčastnili, předvedli velmi
kvalitní a hodnotné výkony.
V kategorii 4 .- 5. třída zvítězila ţákyně čtvrté třídy Dominika Petráčková s hravou básničkou
Hrabě Drákula a Nováková ze 3.C od Pavla Šruta. Prvenství mezi ţactvem druhého stupně si
zaslouţeně odnesla „osmačka“ Lucie Grégerová s poetickou básní Kocourek, jejímţ autorem je
Josef Kainar. Stejná soutěţ, pouze s jinými účastníky, jiným obecenstvem a porotou, se konala v
Provodíně.
A potom jiţ nastal onen očekávaný, zda touţebně či s obavami záleţelo na kaţdém jednotlivci)
okamţik. Ţáci se rozešli do tříd a z rukou svých třídních učitelů přijali pololetní zhodnocení své
práce. Skončilo první pololetí školního roku 2015 – 2016.
Podrobné informace o všech školních aktivitách naleznete na našich webových stránkách:
www.zsjestrebi.cz.
PaedDr. Lubomír Kašpar, učitel

