Číslo 3
ročník 16

Povinné očkování psů a koček neděle 30.4.2017 – MVDr. Martin Russ
Jestřebí:
13:00 – 13:45
Újezd:
14:00 – 14:15
Pavlovice:
14:30 – 15:00
Lze vyuţít i termín 29. 4. 2017 – Provodín ve 14:00 – 14:30
Cena vakcinace – vzteklina – 250,- Kč, kombinace: 350,- Kč
Na místě lze zakoupit i přípravky neodčervení, proti klíšťatům atd.

JESTŘEBSKÝ
zpravodaj

Březen v mateřské škole
Jarní měsíc březen byl plný záţitků a zajímavostí.
1. března jsme s dětmi shlédli další část cyklu „ Po školkách se zvířátky“, který pro děti
připravuje p. Benedek z DDM Libertin v České Lípě. Bezobratlí – to byl název dalších zvířátek,
které děti mohly shlédnout a dozvědět se opět něco nového a zajímavého. Velký pavouk
sklípkan, štír a suchozemská ţelva – u pavouka a štíra byl u dětí trochu ostych ovšem ţelva se
hned stala velkým kamarádem.
8. března nás opět navštívila p. Čemusová a to s hudebním příběhem „Já jsem
muzikant“. Tentokrát si děti zopakovaly názvy a zvuky nejznámějších hudebních nástrojů,
procvičily zpěv, hru na tělo a k tomu několik hezkých lidových písniček.
8. březen je také svátek všech ţen a tak hlavně pro maminky a babičky si děti vyráběly
hezké kytičky a k tomu se naučily malebnou říkanku. V krouţku keramiky ještě vyráběly srdíčka
sypaná sklíčky a malé kytičky. Věříme, ţe se všem dětské výrobky moc líbily.
V pátek 24. března děti v místní tělocvičně shlédly poutavý příběh o přírodě. Putovní
sférické kino nabídlo naučný příběh „Tajemství stromů“. V této podívané měly děti jedinečnou
moţnost prohlédnout si svět očima malých brouků. Na mnoho zvídavých otázek odpovídali
hlavní hrdinové filmu: zvídavá a milá beruška Dolores a svatojánský brouček Michael. Spolu s
nimi děti cestovaly světem přírody a odhalily největší „tajemství stromů“.
Pro všechny to byl úţasný záţitek.
V úterý 28. března nás jako kaţdým rokem pozval do České Lípy do kina Crystal
krejčík Honza a to na představení: Kdo si počká, ten se dočká. Opět poutavými a melodickými
písničkami krejčík Honza poukázal na současné aktivity dětí = televize, počítače, videohry,
tablety a připomenul jim, ţe by měly sportovat, zajímat se o přírodu, hry, všímat si více lidí a
obyčejných věcí kolem sebe.
Blíţí se pro některé děti zápis do 1. třídy ZŠ a proto jsme také navštívili současné
prvňáčky v jejich třídě. Budoucí školáci si se zájmem prohlédly vybavení třídy, vyslechly si co
se jiţ prvňáčci za více jak půl roku pilné práce ve škole naučily, společně v některých úkolech
dokonce porovnávaly vědomosti. Začátkem dubna se nechají „zapsat do velké školy“ a budou se
těšit, ţe po letních prázdninách se z nich také stanou praví školáci.
Jaro je v plném proudu, kvetou kytičky, zpívají ptáci a celá příroda se začíná konečně probouzet
a naše školní zahrada také čeká na své kamarády, kteří si budou hrát, skotačit, sportovat nebo jen
tak pobíhat a hrát si.
Pitelková Vlasta
MŠ Jestřebí

měsíčník obce Jestřebí
vydáno 10.4.2017

IČO 260878

evidenční číslo MKČR E 13758

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Kontejner na bio odpad
Od 31.3.2017 je u dětského hřiště umístěn kontejner na bio odpad. Ţádáme občany, aby
dodrţovali tato pravidla:
1. Do kontejnerů se můţe dávat tráva, listí, plevel, naštěpkované větve, hlína z květináčů,
ovoce, zelenina
2. Celé větve se nesmí dávat do kontejnerů, je třeba je umístit vedle kontejnerů na
hromadu (nikoliv před kontejnery)
3. Do kontejneru, ani vedle něho, se nesmí ukládat odpad ţivočišného původu, zbytky
jídel, kosti, maso, kůţe, exkrementy, znečištěné piliny, bioologicky nerozloţitelné
odpady, apod.
Kontejnery budou k dispozici do konce listopadu 2017.
Upozorňujeme na blížící se konec splatnosti poplatku za odpad - do 30.4.2017. Potom to
datu budou nezaplacené poplatky vymáhány právní cestou.

Oprava krajské komunikace v Jestřebí, Pavlovicích a Dolním Popelově
Na konci zimy obec Jestřebí opět urgovala opravu krajských komunikaci na našem katastrálním
území. Stav těchto komunikací se po zimním období opět zhoršil a na některých místech je
havarijní. Podle písemného sdělení Krajské správy silnic Libereckého kraje budou provedeny
lokální výspravy na silnici přes obec Jestřebí (směr Provodín) v měsíci červnu. Silnice
z Pavlovic směrem na Holany bude opravena na přelomu července a srpna. Termíny realizace
oprav mohou být posunuty v závislosti na postupu prací v jiných částech okresu Česká Lípa.
Silnice přes Dolní Popelov má být opravena dle finančních prostředků v rámci aktualizovaného
plánu oprav.

Obecní komunikace
Vzhledem k velkému mnoţství posypového materiálu, který byl pouţit během zimního období,
objednala obec zametací vůz ke smetení místních komunikací. Zametení proběhlo hned po
svozovém dnu – v neděli 2.4.2017. Dále budou v měsíci dubnu provedeny nejnutnější opravy
výtluků. Obec preferuje provádění celoplošných oprav, které jsou sice draţší, ale opravené
komunikace jsou výrazně kvalitnější. V letošním roce začne celoplošná rekonstrukce,
komunikace od fary – viz. další článek.

Usnesení č. 29/2017 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.3.2017 (výpis)

Rekonstrukce hlavní místní komunikace
Obci se podařilo získat územní rozhodnutí na tuto akci a v současné době probíhá stavební
řízení. Ačkoliv stavební povolení dosud nebylo získáno, tak vzhledem k tomu, ţe sezóna
stavebních prací jiţ začíná, vyhlásila obec dne 29.3.2017 výběrové řízení na firmu, která bude
provádět rekonstrukci místní komunikace od fary aţ po křiţovatku před domem č.p. 77. Celá
zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele. Nabídky na provedení akce
mohou firmy podávat do druhé poloviny dubna. Pak bude následovat otevírání doručených
nabídek, jejich vyhodnocení a výběr nejvýhodnější nabídky. Po podpisu smlouvy o dílo bude
moci vítězná firma začít s pracemi. Stavební povolení by v této době jiţ mělo být získáno. Na
této komunikaci, jiţ nejsou prováděny ţádné opravy.

Dětské hřiště

1.
2.
-

-

Ţádáme rodiče dětí, které navštěvují dětské hřiště u mateřské školky, aby poučili své děti, ţe
nesmí přelézat plot do školky a zde pouţívat různý školní majetek. Volně přístupné je pouze
dětské hřiště. Vše co se nachází za plotem na pozemku školky, není moţné volně vyuţívat.
-

Velký maškarní rej jsme letos, vzhledem k opravám na sále, přesunuli
na 5.března 2017 a tím se nám v březnu sešly dvě kulturní akce – Maškarní rej a Vítání jara.
Moţná v názvu Maškarní rej postrádáte „Dětský“. Ano, je to záměrné, našim cílem je, aby přišli
a pobavili se i dospěláci, proto také jsme měli pro ně připraveno mnoho masek a převleků, proto
také pořádáme několik soutěţí pro dospělé s dětmi i proto jsme oceňovali kostýmy, které
šikovné ruce maminek vytvořily pro celou rodinu. Moc děkujeme dospělákům, ţe v tom
nenechali děti samotné. Ale i děti si uţily náramně - Mach a Šebestová (Lucka Červenková a
Aleš Kupec) pro ně organizovali mnoho soutěţí oceňovaných sladkostmi, kaţdé dítě si mohlo
vybrat dárek formou tomboly v improvizovaném krámku klauna a pierota (Míla Setničková a
Majda Haštabová), ve výtvarné dílničce si po celou dobu mohly zdobit škrabošky připravené
kulturní komisí, veškeré pohoštění měly děti zdarma. Sladké občerstvení, na které se uţ děti
těšily, přivezl tentokrát ve velké nůši motorkář na koloběžce (moje maličkost) – koblíţků bylo
dost, dostalo se na všechny. I kulturní zpestření bylo zajímavé – celou akci otevřely mladé
tanečnice pod vedením paní učitelky Běly Beránkové a v polovině maškarního reje jsme viděli
ukázky klasických tanců v provedení mladé dvojice Alice Zástavové a Alexe Gluškova (v
současné době adeptů na titul mistrů republiky). Muziku obstarával diskţokej hastrman.
Akce se zdařila a tak nesmíme zapomenout vzdát velké díky všem dobrovolníkům a
dobrovolnicím, kteří nezištně a s nadšením pomáhali. (za všechny jmenuji Hanu Holcovou, Evu
Stehlíkovou, Evu Vegrichtovou, Nelu Mazurovou, Báru Hartigovou, našeho starostu, naše milé
osmáky Martina a Šárku).
Vynášení Morany (Vítání jara). 19. března 2017 jsme se s velkou
slávou (a s velkým rámusem) rozloučili s dlouhou zimou. Morana, která tradičně představuje
zimu, skončila ve „Mlýňáku“. Pak uţ jsme jenom vítali jaro – ozdobenou břízku (pracovní
název má „Jaruna“ ), jsme přinesli do vsi, chcete-li ji vidět je zase zasazená uprostřed parku pod
hradem. Jaro děti odemkly klíčem, který s úspěchem našly poblíţ potoka a také mnoho klíčů děti
namalovaly na chodník, aby mohly věřit, ţe nadcházející jaro je tak trochu i jejich zásluha.
Tento měsíc nás čeká Pálení čarodějnic, akce je tradičně 30. dubna 2017 (tentokrát to
vychází na neděli). Tak nezapomeňte přijít v 17.00 hodin na plácek pod Hradem
(kamenným), u hradu (dřevěného) - na velký slet čarodějů a čarodějnic –
samozřejmě v čarodějnickém oblečení - a vezměte si lampionky a píchátka na
opékání, děti dostanou buřty i pití zadarmo.
Za Kulturní komisi obce - Daniela Haštabová

-

-

3.
4.
-

Zastupitelstvo obce:
Ukládá:
- starostovi pokračovat v přípravě akce „Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí“
Schvaluje
plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav katastrálního území Pavlovic u
Jestřebí.
„Zprávu o hospodaření v lesích obce Jestřebí za rok 2016“ – zisk 1.052.246,- Kč.
zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Jestřebí –
rekonstrukce hlavní komunikace – SO 101“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení
výzvou k podání nabídek.
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na stavební práce „Jestřebí – rekonstrukce
hlavní komunikace – SO 101“ ve sloţení: K. Schreiner, H. Jeništová, M. Martínek, A. Kupec,
J. Najman a náhradníky členů komise ve sloţení: M. Jeništa, O. Říbek, R. Barták, L.
Červenková a D. Haštabová
pověření paní Hany Jeništovou, IČ 867 29 055, sídlem Ţivná 256/11, 408 01 Rumburk,
k zastupování zadavatele v řízení dle ustanovení § 43 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, s výjimkou rozhodovacích pravomocí u akce „Jestřebí – rekonstrukce hlavní
komunikace – SO 101“
podání ţádosti o dotaci na vnitřní úpravy kulturního domu z rozpočtu Libereckého kraje, oblast
podpory č. 2 regionální rozvoj – program č. 2.1 Program obnovy venkova, dotační titul 1 –
obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
záměr prodeje části pozemku p.č. 783/1, sousedící s pozemkem p.č. 88 vše k.ú. Újezd u Jestřebí
o výměře cca 100 m2 za cenu 150 Kč/m2 a náklady související s prodejem.
realizaci nabídky firmy PV-Sloup spol, s r.o. na opravy místních komunikací.
přijmout jednoho pracovníka do pracovního poměru s obcí Jestřebí, na dobu určitou – duben aţ
listopad 2017 bez dotace z úřadu práce
výměnu poškozeného vedení VO v dláţděné cestě v Pavlovicích.
kupní smlouvu na pozemek p. č. 514/13 v k. ú. Jestřebí u České Lípy (cesta k přečerpávací
stanici kanalizace) za cenu 5.000,- Kč.
„Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené obcí Jestřebí“.
kladný hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Jestřebí za rok 2016 ve výši 331.735,70 Kč a převedení
hospodářského výsledku do rezervního fondu – 200.000,- Kč a fondu odměn – 131.735,70 Kč.
rozpočtovou změnu č. 2/2017
darovací smlouvu s Libereckým krajem dle které obec získá bezplatně pozemky p.č. 601/35,
601/38 a 601/39 vše v k.ú. Jestřebí u České Lípy.
směnnou smlouvu s Libereckým krajem, podle které obec získá od LK část pozemku 633/1 nově 633/9 a části pozemku p.č. 633/2 - nově 633/11 a 633/12 vše v k.ú. Jestřebí u České Lípy,
výměnou za část pozemku p.č. 623/1 - nově 623/6 vše k. ú. Jestřebí u České Lípy.
Neschvaluje
prodej pozemku p.č. 735/7 v k.ú. Jestřebí u České Lípy
umístění nové lampy VO u odbočky ze silnice I/9 na místní komunikaci na pozemku p. č. 77 k.
ú. Jestřebí u České Lípy z důvodu nesouhlasu majitele sousedního pozemku.
Bere na vědomí
informace starosty v záleţitosti jednání s KSS LK o opravách krajských komunikací v Jestřebí,
Pavlovicích a Popelově

První jarní (?) měsíc v základní škole

První jarní (?) měsíc v základní škole

Ten otazník je zcela na místě, kalendářně jaro opravdu začalo, tentokrát jiţ 20. března, ovšem
počátek měsíce byl spíše stále ještě pod vládou paní Zimy. A proto bylo naprosto v pořádku, ţe
šestého vyrazili naši ţáci na lyţařský výcvik. Kam jinam, neţ do oblíbeného Kořenova, a
tradičně s kamarády se ZŠ Kaplického. Počasí bylo všelijaké, mlhu střídalo sněţení, někdy
přimrzalo, někdy se mezi mraky prodíralo sluníčko, avšak podstatná byla dobrá nálada. A tu
měli všichni. Jezdilo se všude, kde se dalo, bez pádů i s pády, kaţdý podle svých moţností…
Ale uţívali jsme si, coţ bylo to podstatné. Poslední večer nás navštívil kouzelník a následovalo
lyţování před chatou. A další den, v pátek, jsme jiţ odjíţděli domů, plni báječných záţitků a
dojmů.
V rámci projektového vyučování, které tentokrát bylo věnováno etice, měla kaţdá třída svůj
specifický program.Kupříkladu prvňáčci měli nejdříve brainstorming, poté poznávali (formou
her) nejrůznější ţivotní situace, ve kterých je komunikace nezbytná. Také vyrazili na vycházku
do vesnice a zkusili své nové vědomosti ověřovat v praxi. V řeznictví Krkovička, v potravinách
U Kváčů a třeba i na poště. Všude byli přijati dobře a vše zvládli na výbornou. Naproti tomu
deváťáci, abych uvedl příklad z druhého konce pomyslné věkové hranice, se uzavřeli ve své
lokalitě (rozuměj třídě) a rozpitvávali etické problémy, které si předem ve skupinách připravili.
Kaţdý problém měl dvě části: tu teoretickou (obecná pravidla, zásady apod.) a také tu
praktickou, kdy se před očima udiveného třídního děly věci téměř neuvěřitelné. Předposlední
pátek byl ve znamení netradiční výuky.
Přijelo k nám sférické kino. V prostoru 3D si totiţ děti připadají úplně jinak, leţí pod hvězdnou
oblohou, uvnitř lidského těla nebo uprostřed rozkvetlé louky. Prostě vize jako z proslulých filmů
pana Zemana. Jenţe krásně prostorové. To samozřejmě přispívá k mnohem intenzívnějšímu
vstřebávání informací, které se objevují ve formě působivých záběrů provázených zvukovými
efekty. Prostě paráda… Ať jiţ jde o tajemství stromů, děje uvnitř našeho těla, či o realizaci
pradávného lidského snu – MÍT TAK KŘÍDLA! Soudě podle reakcí, ţáci byli velice spokojení,
ba přímo nadšení.
A rozhodně nesmíme zapomenout na školní druţinu. I tam mají děti plné hlavy nápadů a ruce
plné práce. Tak kupříkladu v Provodíně 8. března ţáčkové vyráběli přáníčka k MDŢ, v polovině
měsíce spolu s cyklokrouţkem vynesli a utopili Moranu (od toho 17. března se fakt otepluje),
navštívilo je divadlo a dokonce si zaplavali v bazénu (to při druţinovém výletu do Mladé
Boleslavi).
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.
Hezké Velikonoce.
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praktickou, kdy se před očima udiveného třídního děly věci téměř neuvěřitelné. Předposlední
pátek byl ve znamení netradiční výuky.
Přijelo k nám sférické kino. V prostoru 3D si totiţ děti připadají úplně jinak, leţí pod hvězdnou
oblohou, uvnitř lidského těla nebo uprostřed rozkvetlé louky. Prostě vize jako z proslulých filmů
pana Zemana. Jenţe krásně prostorové. To samozřejmě přispívá k mnohem intenzívnějšímu
vstřebávání informací, které se objevují ve formě působivých záběrů provázených zvukovými
efekty. Prostě paráda… Ať jiţ jde o tajemství stromů, děje uvnitř našeho těla, či o realizaci
pradávného lidského snu – MÍT TAK KŘÍDLA! Soudě podle reakcí, ţáci byli velice spokojení,
ba přímo nadšení.
A rozhodně nesmíme zapomenout na školní druţinu. I tam mají děti plné hlavy nápadů a ruce
plné práce. Tak kupříkladu v Provodíně 8. března ţáčkové vyráběli přáníčka k MDŢ, v polovině
měsíce spolu s cyklokrouţkem vynesli a utopili Moranu (od toho 17. března se fakt otepluje),
navštívilo je divadlo a dokonce si zaplavali v bazénu (to při druţinovém výletu do Mladé
Boleslavi).
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.
Hezké Velikonoce.
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