Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém.
2. Rozpočet ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace, na rok 2017 v souladu se
zveřejněným návrhem.
3. Kladný výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace za rok
2016 ve výši 331.735,70 Kč a rozdělení výsledku takto:
Rezervní fond – 200.000,00 Kč
Fond odměn - 131.735,70 Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje, ţe účetní závěrka splňuje § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a
účetní závěrku ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace za rok 2016 schvaluje.
4. Pacht částí pozemků p.č. 783/1 a 785 vše k.ú. Újezd u Jestřebí před domem č. e. 6
o výměře 110 m2 panu Kunstovi, bytem Újezd 20, za roční pachtovné 1,50 Kč/m2
na dobu neurčitou a s podmínkou, ţe pozemek nebude oplocený a úpravy pozemku
budou dopředu odsouhlaseny obcí.
5. Pacht částí pozemků p.č. 783/1 a 785 vše k.ú. Újezd u Jestřebí o výměře 90 m2
panu Vinduškovi, bytem Třebízského 5/1091, Liberec 1, za roční pachtovné 1,50
Kč/m2 na dobu neurčitou a s podmínkou, ţe pozemek nebude oplocený a úpravy
pozemku budou dopředu odsouhlaseny obcí.
6. Pacht části pozemku p.č. 783/1 v k.ú. Újezd u Jestřebí o výměře 200 m2 panu
Noţičkovi, bytem Jáchymovská 2909, Česká Lípa, za roční pachtovné 1,50 Kč/m2,
na dobu neurčitou a s podmínkou, ţe pozemek nebude oplocený a úpravy pozemku
budou dopředu odsouhlaseny obcí.
7. Prodej části pozemku p.č. 783/1, nově 783/6 vše k.ú. Újezd u Jestřebí o výměře 95
m2, sousedící s pozemkem p. č. 88 k. ú. Újezd u Jestřebí za cenu 150 Kč/m2,
celkem 14.250,- Kč a náklady související s prodejem panu J. Noţičkovi, bytem
Jáchymovská 2909, Česká Lípa a paní L. Skřivanové, bytem Severní 2157, Česká
Lípa
8. Rekonstrukci veřejného osvětlení na úseku SO 101 u akce „Rekonstrukce hlavní
komunikace v Jestřebí“ firmou Elektrovolt
9. Záměr pachtu pozemku p.č. 109/1 k.ú Jestřebí u České Lípy o výměře 869 m2 za
cenu 0,80 Kč za 1 m2, celý pozemek za 695 Kč/rok na dobu neurčitou
10. Vyjádření k umístění zábradlí před domem č.p. 57 v Jestřebí
11. Závěrečný účet obce za rok 2016, jehoţ součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Jestřebí za rok 2016, bez výhrad
12. Ţe účetní závěrka splňuje § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a účetní závěrku obce
Jestřebí za rok 2016 schvaluje. Zastupitelstvo zároveň schvaluje převod
hospodářského výsledku za rok 2016 na účet nerozděleného zisku.
13. Přesunutí bodu oprava zastávky autobusů u silnice I/9 na další jednání
zastupitelstva
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích
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Informace obecního úřadu
Rekonstrukce hlavní místní komunikace
Dne 26.5.2017 byla podepsána smlouva o dílo s firmou Strabag a.s. na rekonstrukci
komunikace od fary směrem ke školce. V současné době se na dopravním inspektorátu
Policie ČR vyřizuje dopravní značení. Stavební práce by firma měla zahájit v průběhu
června. Projektová dokumentace zachycující jak budou silnice, chodníky a parkovací místa
po dokončení rekonstrukce vypadat, je k nahlédnutí u starosty obce.
Silnice u základní školy
Obec Jestřebí ţádala o sníţení maximální povolené rychlosti na 30 km/hod. a instalaci
zařízení pro měření rychlosti na silnici u školy v Jestřebí. Po písemné komunikaci proběhlo
jednání přímo na místě se zástupci Policie ČR, Krajské správy silnic Libereckého kraje a
odboru dopravy Česká Lípa. Bohuţel zástupce Policie ČR sníţení maximální povolené
rychlosti nepovolil.
Práce v obecních lesích
Obec Jestřebí shání pracovníky, kteří mají ţivnostenské oprávnění, na práci v obecních
lesích. Především jde o oţínání, stavbu oplocenek, výřez plevelných dřevin, komplexní
těţební práce. V případě zájmu kontaktujte lesního hospodáře Ing. Hoštičku – tel.
797971215.
Provodínská štrapanda
Dne 17.6.2017 se uskuteční 42. ročník Provodínské štrapandy. Prezentace a cíl budou u
sportovního areálu v Provodíně (u vlakového nádraţí). Prezentace bude probíhat od 8 do
12,30 hod. Startovné činí pro dospělé 30,- Kč a pro děti 15,- Kč. Trasy pro pěší jsou 6, 12,
17 a 31 km. Cyklotrasy jsou v délkách 23, 44, 55 a 75 km. Více informací naleznete na
www.provodinskastrapanda.cz.

Usnesení č. 32/2017 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.5.2017
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Rekonstrukce hlavní komunikace
v Jestřebí“
2. Starostovi zajistit další cenovou nabídku na opravu zastávky autobusu u silnice I/9

Květen v mateřské škole
Hned začátkem měsíce nás p. Benedek z DDM Libertin v České Lípě navštívil s posledními
zvířátky tohoto školního roku. Morče Andulka, jeţek bělobřichý a králíček Ema – o těchto
zvířátkách se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací, např. jak a čím je krmit, kde se
jim líbí přebývat, jak se o ně starat, aj.
Následující den, ve čtvrtek 4. května, proběhl v naší školce zápis dětí na nový školní rok.
Rodiče tentokrát přišli zapsat pouze 5 dětiček, kterým se ve školce náramně líbilo.
Posledních několik měsíců tohoto školního roku rychle uplyne a s novými dětmi se jiţ
v září sejdeme.
Ve čtvrtek 11. května fotografka p. Figarová zvěčnila děti u „hradu“ na dětském hřišti a
vznikly opravdu hezké fotky. Za mnoho let se jistě všichni pousmějí nad vzpomínkami ze
školky.
Druhou květnovou neděli mají vţdy svátek maminky. Ani tentokrát děti na ně nezapomněly
a k básničce všechny samostatně vyrobily malou ozdobu na krk. Vţdyť i sebemenší dárek
kaţdou maminku potěší.
Někdy pracovníci DDM Libertin jezdí za dětmi do školky, jindy zase děti musí vyrazit na
návštěvu k nim. Tentokrát si předškoláci v pátek 19. května dojeli vyslechnout povídání o
netradičních – zastaralých řemeslech. Druhá část tohoto projektu byla zaměřena na činnost
s látkami – tkadlec, švadlena. Děti byly překvapené, jak se dříve sloţitou cestou vyráběly
látky.
Firma PRIMA VIZUS jiţ několik let provádí vyšetření zraku očí dětí v mateřských
školkách. Také u nás toto vyšetření provádí několik let a tentokrát bylo na ţádost rodičů
vyšetřeno 10 dětí. Za týden všichni obdrţeli výsledky vyšetření a podle toho se pak mohou
obrátit přímo na očního lékaře.
Pro práci i zábavu nám bude zbývat jen poslední pracovní měsíc tohoto školního roku. Čeká
nás Den dětí, školní výlet, závěrečná besídka a rozloučení s předškoláky a hlavně si uţívat
hezkého počasí.
Pitelková Vlasta
MŠ Jestřebí
Květen v základní škole
Prázdniny se blíţí…
…a aktivita vzrůstá. Jakoby blíţící se dva měsíce volna probouzely v ţácích nápady a
aktivity netušené a, s trochou nadsázky, téměř nevídané.
Počátek května byl ve znamení poznávání, poznávali jsme, ač pouze teoreticky, svět.
Čtvrtého května proběhl ve všech třídách naší školy projektový den s názvem „Evropa a
svět“. Skládal se z prezentací, které si ţáci sami sestavili a připravili, a jejichţ součástí byly
texty, obrázky, povídání, ale i ţivá zvířata, vlajky, ukázky oblečení apod.

Největší oblibě se ovšem těšily ochutnávky potravin, typických pro tu kterou zemi. Ţáci si
jeden den vyzkoušeli, jaké to je být učitelem a předávat informace někomu jinému a došli
k závěru, ţe to „fakt není jednoduché“.
Shodou okolností hned následující den děti navštívili Jiráskovo divadlo v České Lípě, které
připravilo program s názvem „Brazílie -vášnivé srdce Jiţní Ameriky“. Jde o projekci
sestavenou z kvalitně a emotivně natočených dokumentů z různých míst tohoto státu. Také
tento pořad děti velice zaujal.
Samozřejmě jsme se tradičně zapojili do tzv. Květinového dne a naše ţákyně spolu s paní
učitelkou Dombrovskou nejen prodávaly ţlutá kvítka, ale také poskytovaly informace a
rozdávaly letáky.
Ţáci čtvrtého aţ devátého ročníku se zapojili do výtvarné soutěţe, kterou vyhlásilo SRPŠ.
Jde o vytvoření „kopie“ známé Věstonické Venuše. Nejpovedenější dílka budou vystavena
ve škole a autor toho úplně nejpovedenějšího bude samozřejmě odměněn.
Jiţ tradiční školní jarmark byl i letos ve znamení krásného počasí, povedených výrobků a
velmi příjemné nálady. K jejímu prohloubení přispělo kromě jiného i premiérové
vystoupení školní kapely The Sleeping Stones, které vzbudilo značný ohlas. Konečně, i
Beatles nějak začínali.
Prvňáčci úspěšně zvládli svou dlouho očekávanou zkoušku ze čtení a byli pasováni na
rytíře. Čtyři nejlepší dostali od královny Kateřiny a prince Hynka kromě glejtu a medailí
také knihu. A úplně všichni noví rytíři si „U Piškulů“ společně dali velkou zmrzlinu.
Poslední květnový pátek vyrazili zdatní jedinci na pevnost Konigstein a do lázní Bad
Schandau. Výlet se vydařil a všichni byli spokojeni.
A úplně poslední květnový den, tedy 31. května, se osmáci při návštěvě Doks důkladně
seznámili s romantismem a s osobností Karla Hynka Máchy. Tentokrát ještě ne osobně,
pouze prostřednictvím dokumentů, fotografií, kreseb a jiných materiálů dobových i
novodobých. To osobní setkání je čeká aţ v červnu, v rámci známého Máchovského klání.
Budeme jim drţet palce!
Tento výčet akcí a aktivit rozhodně není úplný a tak jiţ tradičně dodávám: Podívejte se na
naše webové stránky (www.zsjestrebi.cz), kde najdete prakticky vše a navíc se spoustou
krásných obrázků.
PaedDr. Lubomír Kašpar
učitel

