Číslo 1

Leden v MŠ Jestřebí

ročník 17

Začátkem nového roku jsme ve školce přivítali vzácnou návštěvu v rámci projektu DDM
Libertin „Putování se zvířátky „ ještěrky. Dozvěděli jsme se o nich spoustu zajímavých věcí.

JESTŘEBSKÝ

Seznámili jsme se tak s gekončíkem, chameleonem a agamou. Nakonec nás pan chovatel potěšil
omalovánkami právě této krásné agamy a tak si ji hned děti s velkou radostí vybarvily.

zpravodaj

Už teď se těšíme na další návštěvu zvířátek, která by mněla proběhnout v březnu.
V půli ledna nás provázelo krásné zimní zasněžené počasí při výletu do nemocnice v České
Lípě.
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Cesta autobusem nám rychle utekla a v dětské části nemocnice nás přivítala velmi

příjemná paní Alena Houdová. Paní Alena nám zahrála loutkové divadlo o tom, jak holčička

Informace obecního úřadu

Markétka neměla ráda ovoce a zeleninu a tak na ní velmi rychle vlezla zákeřná babizna bacilka.

Investiční záměry v roce 2018

Po pohádce jsme si prohlédli spoustu zajímavých věcí co používají doktoři a koukli jsme se na
snímky z rentgenu. Následovala procházka po prázdných pokojících na dětském oddělení
nemocnice a prohlídka pohádkově malované spojovací chodby mezi dětskou a dospěláckou
nemocnicí.
V měsíci únoru nás čeká:



Návštěva Hopsária v Děčíně



Seminář pro rodiče – Zdravý životní styl předškolních dětí – projekt Cepík



Divadlo z projektu Cepík



Karneval v MŠ



Seminář pro rodiče pod vedením PhDr. Zdenky Kholové – Školní zralost, školní připravenost a
role školáka



Divadlo Koloběžka u kamarádů v MŠ Provodín



aj.

Rekonstrukce hlavní místní komunikace – v roce 2018 obec plánuje pokračovat
v rekonstrukci naší hlavní místní komunikace. V březnu by měly začít stavební práce od bytovek
a záměrem obce je dodělat v tomto roce celý úsek až k restauraci Na Rychtě. Více informací o
této akci se můžete dočíst dále.
Rekonstrukce mateřské školy – v současné době je požádáno o dotaci na tuto akci. Informace
o tom, zda je žádost obce úspěšná, by měla být zveřejněna během několika týdnů. V případě
získání finančních prostředků se akce bude realizovat v létě 2018.
Modernizace učeben v základní škole – také u této akce je zažádáno o dotaci a v případě
úspěchu by se měla modernizace dvou učeben realizovat v létě 2018.
Kulturní dům – na rekonstrukci sálu bývalé kinokavárny se podařilo obci získat finanční
příspěvek od Libereckého kraje ve výši 300.000,- Kč. Dne 30.1.2018 byla uzavřena smlouva na
opravu sálu s firmou Barnatherm z Liberce. Stavební práce byly zahájeny 1.2.2018 a budou trvat
přibližně 2 měsíce. O průběhu akce budeme informovat v dalším vydání zpravodaje.
Rybníček „Adamčák“ – vyhlášení dotačního titulu ministerstvem zemědělství, z kterého je
možno získat finanční prostředky na vyčištění rybníčku, je odkládáno. Realizace této akce je
tedy pravděpodobná až v dalším období.

Rekonstrukce hlavní místní komunikace

Za děti a kolektiv MŠ
Pavla Zemanová, DiS.

Do výběrového řízení na rekonstrukci komunikace podaly nabídku čtyři firmy – Colas CZ a.s,
Ingstav Doksy s.r.o., SaM silnice a mosty a.s., ZEPS s.r.o. Komise doporučila a zastupitelstvo
obce následně schválilo výběr firmy SaM silnice a mosty z České Lípy. V současné době je obec
před podpisem smlouvy o dílo s touto firmou. Cena za realizaci akce činí dle smlouvy
7.450.146,44 Kč bez DPH, tedy 9.014.677,19 Kč včetně DPH. Skutečná cena se bude lišit
v závislosti na méněpracích a vícepracích které se v průběhu stavby vyskytnou. Komunikace
bude rekonstruována včetně podkladových vrstev, což výrazně zvýší její životnost. Součástí
prací budou nové chodníky, parkovací místa, odvodnění a nové veřejné osvětlení. V případě
zájmu občanů je projektová dokumentace celé akce k nahlédnutí na obecním úřadě u starosty
obce.

Včasné zahájení stavby ještě ohrožují komplikace při jednáních s firmou ČEZ Distribuce. Tato
firma bude provádět přeložku části své kabeláže a ve vjezdech bude zajišťovat kabely
chráničkami. Jednání s touto velkou firmou je značně komplikované a zdlouhavé.
Parkování na chodnících
Žádáme občany, aby neparkovali svá vozidla na chodnících, a to zejména na těch nově
vybudovaných. Parkování na chodníku je porušením pravidel silničního provozu a může být
tedy pokutováno Policií ČR. Pouze ve vjezdech mají chodníky zesílené podkladové vrstvy a jsou
vybudovány ze silnější dlažby. Ostatní části chodníků nejsou budovány pro silniční vozidla a
mohou tak být vozidly poškozeny.

Svoz odpadu v roce 2018
Stejně jako v minulém roce bude i v roce 2018 svoz popelnic (směsného odpadu) probíhat každý
týden po celý rok, a to každé pondělí. Sběrné dny (velkoobjemový a nebezpečný odpad)
proběhnou v sobotu 8.4.2018 a 13.10.2018.
Tříděný odpad bude vyvážen následovně:
sklo - 1x za tři měsíce – v lednu, dubnu, červenci a říjnu
papír - každý lichý týden
plasty – každý sudý týden (na nejvyužívanějších místech jsou dva kontejnery na plast)
nápojové kartony – 1x za tři měsíce – leden, duben, červenec, říjen
V případě naplnění kontejnerů a potřeby vyvezení mimo uvedené termíny prosíme o předání
informace na OÚ Jestřebí, a to buď osobně, nebo telefonicky na číslo 487 834 930.
Svozový kalendář s rozpisem vývozu na rok 2018 je vyvěšen na vývěsce obce i na internetových
stránkách.

Výsledky prezidentských voleb v naší obci
Kandidát

Počet hlasů v 1. kole

Počet hlasů v 2. kole

Miloš Zeman

142

204

Jiří Drahoš

93

144

Marek Hilšer

31

0

Michal Horáček

28

0

Mirek Topolánek

13

0

Pavel Fischer

12

0

Jiří Hynek

6

0

Vratislav Kulhánek

3

0

Petr Hanig

1

0

Míša Veverková z páté třídy, David Heinz z šestého ročníku a Honza Valta z devítky. Všem
budeme v březnu držet palce.
Provodínští, zatím méně ostřílení, žáci si rovněž výborně připravili básně různých délek i žánrů.
Také zde měla porota nelehký úkol, kterého se zodpovědně zhostila. První místo patří žačce
třetího ročníku Nele Stierankové, druhou pozici obsadil Martin Fikar z první třídy a na krásném
třetím místě se umístila druhačka Iveta Fleková.
V Praze na Jižním Městě existuje gymnázium s krásným názvem Evolution. Jeho studenti i
pedagogové se v rámci výuky věnují muzikálům. Díky naší spolupráci s firmou Corinth jsme
mohli v pražském divadle Broadway vidět studentské představení „Židle v kruhu“. Prožili jsme
vzpouru studentů proti šikanózním vyučujícím, obávali jsme se, jak dopadne šílený nápad
neméně šílené chemikářky a fandili jsme účastníkům vzpoury při odstraňování jejich amnézie
v léčebně. Tato nápaditá dějová linie byla vhodně proložena více než desítkou písní z vlastní
tvorby gymnazistů. Tedy muzikál jak má být a současně krásný i netradiční kulturní zážitek,
který se všem líbil.
Žáčci z provodínské družiny letos opět putovali od domu k domu a s písní „My tři králové…“
prosili o finanční dar na podporu lidí v nouzi. Kromě toho se jim podařilo adoptovat v liberecké
ZOO paviána pláštíkového, což je docela velká opička.
Dva naši reprezentanti, Alice Zástavová a Milan Bratršovský, se zúčastnili okresního kola
Olympiády z českého jazyka. Na medaile sice nedosáhli, avšak místa uprostřed startovního pole
jsou poměrně slušným úspěchem.
Předposlední den měsíce ledna se žáci osmého a sedmého ročníku podívali do SPŠ v Ćeské
Lípě. Prohlédli si dílny, sestavili v laboratoři pneumatickou stavebnici a vyzkoušeli si grafický
program Algodoo v PC učebně. Velmi pěkně připravené zážitkové dopoledne možná někoho
z žáků ovlivní při rozhodování o dalším studiu.
Báječně se vydařil také projektový den věnovaný etiketě a školnímu řádu, ve kterém se plně
uplatnila reflexe.
A potom již žáci i žáčkové obdrželi objektivní zhodnocení své půlroční činnosti a záleží jen a
jen na nich, zda se s dosaženými výsledky spokojí či budou chtít být lepší.
Veškeré další informace a podrobnosti včetně fotografií získáte na našich webových stránkách
www.zsjestrebi.cz.
PaedDr. Luboš Kašpar
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složení Karel Schreiner, Martínek Milan, Říbek Oldřich, Kupec Aleš a náhradníky
členů komise Lucie Červenková, Vlasta Kellnerová, Rudolf Barták, Daniela Haštabová
Pověření Mgr. Jakuba Derynka, se sídlem Slunečná 106, 473 01 Slunečná,
k zastupování zadavatele ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu,
s výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka výběrového řízení, zrušení
výběrového řízení a rozhodnutí o námitkách, u akce „Rekonstrukce a modernizace
kulturního sálu v obci Jestřebí“
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na akci
„Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“ ve výši 300.000,- Kč.
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje na
výstavbu oplocenek ve výši 39.760,- Kč
Schvaluje:
a) List vlastnictví obce Jestřebí vytvořený v rámci komplexních pozemkových úprav
Pavlovic
b) Dohodu o změně hranic katastrálního území obce mezi obcemi Jestřebí a Zahrádky
c) Souhlasné prohlášení dotčených obcí o shodě na průběhu hranic správních celků
mezi obcí Jestřebí a městem Dubá
Záměr pachtu zemědělských pozemků p.č. 122/3, 817/4, 890/5 a 1481/4 vše k.ú.
Pavlovice u Jestřebí za roční pachtovné 0,30 Kč/m2.
Třístrannou smlouvu Obce Jestřebí a ZŠ a MŠ Jestřebí s firmou Equica, a.s. na zajištění
souladu obce Jestřebí a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jestřebí s požadavky nařízení
GDPR.
Smlouvu o zřízení služebnosti cesty pro SVS a.s. na pozemku p.č. 514/8 k.ú. Jestřebí u
České Lípy.
Finanční příspěvek pro Denní a pobytové sociální služby, p.o. Česká Lípa ve výši
2.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 8/2017
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmene a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty k provádění nezbytných rozpočtových
úprav, týkajících se konce roku.
Rozpočet ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace na rok 2018 a střednědobý
rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020 dle návrhu ředitele ZŠ a MŠ Jestřebí.
Schodkový rozpočet obce na rok 2018 dle zveřejněného návrhu. Příjmy rozpočtu jsou
17.692.800,- Kč, výdaje rozpočtu jsou 26.566.000,-Kč. Schodek ve výši 8.873.200,- Kč
je kryt finanční rezervou minulých let.
Závazné ukazatele výdajů ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace pro rok 2018
Závazné ukazatele výdajů TJ Jestřebí-Provodín pro rok 2018.
Dodatek č. 8 ke smlouvě o zneškodňování odpadu v obci Jestřebí s firmou AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. s účinností od 1.1.2018
Přesunutí bodu odměny za pořádání kulturních akcí v roce 2017 na další jednání
zastupitelstva.
Smlouvu o správě veřejného osvětlení a světelného zařízení s firmou Elektrovolt s.r.o.

26. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – služebnosti vodovodní a
kanalizační přípojky k pozemku p.č. 169/2 k.ú. Jestřebí u České Lípy s p. Tran Van
Khoa, Jestřebí čp. 9, za částku 6.200,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Postup starosty při dokončení a kolaudaci I. etapy rekonstrukce hlavní místní
komunikace
2. Postup starosty při zajišťování náležitostí k vybudování dětského hřiště v Pavlovicích.
3. Stanovení inventarizační komise a vyhlášení inventarizace majetku obce.
Usnesení č. 39/2018 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.1.2018
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi, aby pokračoval v přípravě a realizaci akce „Jestřebí – rekonstrukce hlavní
komunikace – SO 101.2 a SO 102“.
2. Starostovi aby pokračoval v přípravě a realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace
kulturního sálu v obci Jestřebí – I. etapa“.
3. Starostovi, aby pokračoval v přípravě a realizaci akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity
MŠ Jestřebí“
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.
Dodatek č. 2 směrnice obce Jestřebí o hospodaření s obecním dřevem č. 3/2016.
Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení s ČEZ Distribuce,
a.s. pro akci „Rekonstrukce hlavní místní komunikace“ a pověřuje starostu k jejímu
podpisu.
4. Průběh veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
akce „Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí u České Lípy – SO101.2 a SO102“ a
následující pořadí firem:
Poř. účastník
Nabídková cena bez
č.
DPH
2.
SaM silnice a mosty a.s.
7.450.146,44 Kč
1.
2.
3.

5.
6.

7.

3.

ZEPS s.r.o.

7.790.068,66 Kč

4.

Ingstav Doksy s.r.o.

7.889.149,- Kč

Vyloučení účastníka zadávacího řízení firmy COLAS CZ a.s. z důvodu nedoložení
objasnění (doplnění) nabídky.
V souladu s doporučením komise nejvýhodnější nabídku, kterou je nabídka s pořadovým č.
2 účastníka SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 471 01 Česká Lípa, IČ 25018094,
s nabídkovou cenou 7.450.146,44 Kč bez DPH a 9.014.677,19 Kč včetně DPH.
Smlouvu o dílo mezi obcí Jestřebí a společností SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129,
471 01 Česká Lípa, IČ 25018094. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Ing. Karla

14.
15.

Schreinera podpisem smlouvy o dílo mezi obcí Jestřebí a společností SaM silnice a mosty
a.s., po uplynutí lhůty pro podání námitek.
Výběr účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce a modernizace
kulturního sálu v obci Jestřebí“ firmu BARNATHERM s.r.o., Generála Svobody 250/31,
Liberec 460 01. Pověřuje starostu obce, aby uzavřel s firmou BARNATHERM s.r.o.
smlouvu o dílo.
Komisi pro výběr nově pořizované traktorové sekačky ve složení Karel Schreiner, Jiří
Kellner, Oldřich Říbek ml., Oldřich Říbek st., Najman Josef
Pacht pozemků p.č. 122/3, 817/4, 890/5 a 1481/4 vše k.ú. Pavlovice u Jestřebí za roční
pachtovné 0,30 Kč/m2 na dobu neurčitou panu Jaroslavu Kurtincovi, Kvítkov 8, 470 01
Česká Lípa. Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s pachtýřem novou pachtovní smlouvu
shodného obsahu na uvedené pozemky po ukončení komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Pavlovice.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. – RD na p.p.č. 169/2 k.ú. Jestřebí u České Lípy.
Odměny za pořádání kulturních akcí v roce 2017.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 s TJ Jestřebí –
Provodín o.s.
Provedení opravy cesty v Horním Popelově.
Rozpočtové opatření č. 9/2017

1.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Připojení Obce Jestřebí k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

1.
2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
Zprávu č. 4 finančního výboru Obce Jestřebí.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

Leden v ZŠ Jestřebí
Lednové radosti… a starosti
První měsíc v roce je z pohledu školáka velmi zajímavý. Žák, či žáček je odpočatý, plný
energie, rozradostněný (případně mírně zklamaný) z vánočních dárků. Tato euforie mu vydrží
zhruba do poloviny měsíce, kdy si definitivně uvědomí, že termín pololetního účtování je
neodvratný a skutečně se nedá posunout.
Náš školní leden započal povídáním o Vánocích, o našich zážitcích během prázdnin, o tom,
zda jsme dostali to, co jsme si přáli… a také o tom, co ještě můžeme udělat, aby naše známky
byly lepší a lepší.
Avšak již pátého proběhla v obou našich budovách tradiční školní kola recitační soutěže.
V Jestřebí, u těch starších a zkušenějších žáků, byly síly velice vyrovnané a boj o umístění
nesmírně urputný. Kvalifikovaná a zcela nezaujatá porota posoudila jednotlivé výkony a tři
nejlepší recitátoři v každé kategorii získali zaslouženou odměnu a uznání spolužáků.
Absolutními vítězi ve svých kategoriích a tudíž i našimi reprezentanty v okresním kole se stali

Maškarní rej
První letošní kulturní akcí bude již tradiční Maškarní rej, tak jako v minulých letech pro děti i
dospělé. Proto si chystejte masky a veselé převleky na 4. března 2018 (neděle) od 15 ti hodin.
v tělocvičně. Čekají Vás vtipné soutěže, pohoštění a pro děti tombola, hry a tance s klaunem,
kterého znáte z Mikulášských minulých let. Pokud si nevíte rady s maskou, neostýchejte se nás
oslovit - rádi pomůžeme a zapůjčíme.
Za Kulturní komisi - Daniela Haštabová

Usnesení č. 38/2017 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.12.2017
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi, aby pokračoval v přípravě akce „Jestřebí – rekonstrukce hlavní komunikace
– SO 101.2 a SO 102“.
2. Starostovi, aby pokračoval v přípravě a realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace
kulturního sálu v obci Jestřebí – I. etapa“.
3. Starostovi, aby pokračoval v přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ
Jestřebí“
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Lucida s.r.o. na akci „Jestřebí – rekonstrukce
hlavní komunikace“.
3. Zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku – stavbu „Rekonstrukce a
navýšení kapacity v MŠ Jestřebí“ a pověřuje starostu zajistit její zveřejnění na profilu
zadavatele.
4. Komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou
zakázku – stavbu „Rekonstrukce a navýšení kapacity v MŠ Jestřebí“ ve složení Karel
Schreiner, Martínek Milan, Říbek Oldřich, Kupec Aleš a náhradníky členů komise
Lucie Červenková, Vlasta Kellnerová, Rudolf Barták, Daniela Haštabová.
5. Pověření Mgr. Jakuba Derynka, se sídlem Slunečná 106, 473 01 Slunečná,
k zastupování zadavatele v ZŘ dle ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, s výjimkou rozhodovacích pravomocí dle ustanovení § 43 odst. 2
zákona o zadávání veřejných zakázek, u akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity v MŠ
Jestřebí“
6. Smlouvu o administraci veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce a modernizace
kulturního sálu v obci Jestřebí“ s Mgr. J. Derynkem, Slunečná 106, 473 01 a pověřuje
starostu k podpisu této smlouvy.
7. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavbu „Rekonstrukce a
modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“ a pověřuje starostu zajistit její zveřejnění
na profilu zadavatele.
8. Komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu – „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“ ve

