- pořízení právního informačního systému ASPI
- finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč pro Farní charitu Česká Lípa (navíc obec proplácí jízdné
rodičům dětí využívajících Sociální automobil – v roce 2016 šlo o částku 23.756,- Kč)
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2017 s TJ Jestřebí – Provodín
o.s.
- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování odborných služeb s firmou AXIOM engineering s.r.o.
- návrh pasportu a projektu svislého dopravního značení a dopravního zařízení Obce Jestřebí
- rozpočtovou změnu č. 9/2016
- kácení a ošetření stromů v obci za částku do 80.000,- Kč a pověřuje starostu dohodnout přesný
rozsah prací s odbornou firmou
3. Neschvaluje
- navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
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Leden 2017 v mateřské škole
Hned začátkem měsíce nás překvapilo sněžení a i mrazy nám ukazovaly svoji sílu a tak po
několika letech se děti mohly náramně vyřádit na sněhu. Se sněhem se dá zažít spousta legrace –
koulování, vytváření „andílků“, stavby sněhuláků a iglú, hod sněhovkou na cíl i vzdálenost,
pozorování stop ve sněhu aj. A tak na školní zahradě během několika dnů vyrostlo několik
zajímavých i prapodivných sněhuláků a ten největší dostal jméno Taťka Šmoula.
Chodili jsme i na procházky po obci a sledovali s dětmi co v přírodě dokáže sníh a mráz vytvořit
za krásu a třeba i stopy zvěře ve sněhu dovedly děti zaujmout.
Nikdy v zimě nezapomínáme na zvířátka a tak do lesa děti donesly několik jablíček a tašku
kaštanů a pro ptáčky jsme společně na školní zahradě navěsili několik lojových kouliček a
nasypali slunečnicová semínka.
Aby nám bylo ve školce v té tuhé zimě veseleji, děti si společně vyrobily barevné papírové
ptáčky ( procvičení práce s lepidlem a upevňování techniky stříhání) a ti nám nyní zdobí
nástěnku v šatně společně se zasněženým krmítkem. Zároveň i několik sněhuláčků a sněhových
vloček zdobí prostory schodiště.
Ovšem ani předškoláci nezahálí a pilně denně procvičovali ve svých pracovních sešitech.
Písanka, Matematika a Svět předškoláka jim nabízí spoustu podnětů k výtvarným i pracovním
činnostem a děti se tak zdokonalují na úspěšný vstup do základní školy.
Poslední den tohoto měsíce byl ve znamení hudebního představení p. Čemusové – Karneval
zvířat. Několik známých písniček doplnilo zajímavé a humorné povídání o zvířátkách, která
chtěla na maškarní karneval za úplně jiná zvířátka.
Začátkem měsíce února máme s dětmi také ve školce maškarní karneval a děti si zvolí jistě
úžasné a vtipné masky a převleky.
Pitelková Vlasta
MŠ Jestřebí

V prosinci 2016 obec zaplatila poslední splátku úvěru, který v roce 2006 čerpala u Komerční
banky na vybudování kanalizace a vodovodu do Újezdu a nových rodinných domů u hřiště.
Výše tohoto úvěru byla 8.000.000,-Kč. Kromě tohoto již splaceného úvěru obci ještě zbývá
splácení úvěru u Československé obchodní banky, který byl čerpán v roce 2007 ve výši
2.500.000,- Kč. K 31.12.2016 činila nesplacená část úvěru 277 660,- Kč (bez přičtení úroků).

Investiční akce v roce 2017
Hlavní místní komunikace – v roce 2017 obec plánuje realizovat první část rekonstrukce
místní komunikace od fary až ke křižovatce před domem č. p. 77 (cca 50 m před školkou ve
směru k „zelenému“ obchodu a restauraci). Nová komunikace bude budována včetně
podkladových vrstev. To sice stavbu prodraží, ale zároveň se výrazně zvýší její životnost. Dále
zde budou vybudovány nové chodníky, odvodnění komunikace, parkovací místa a nové veřejné
osvětlení. V roce 2018 by se měl ve stejném rozsahu realizovat navazující druhý úsek a to až
k restauraci Na Rychtě. Projekt rekonstrukce celé této hlavní místní komunikace je k nahlédnutí
na obecním úřadu u starosty obce. V dalších letech se počítá s celoplošnými rekonstrukcemi
dalších úseků místních komunikací.
Mateřská škola – projektová dokumentace na rekonstrukci MŠ byla doplněna tak, aby co
nejvíce vyhovovala požadavkům poskytovatele dotace a i v roce 2017 se obec bude snažit získat
dotaci na tuto akci. Celková rekonstrukce MŠ se ale pravděpodobně bude realizovat až v létě
2018
Kulturní dům – obec podala žádost na Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci na vnitřní
rekonstrukci kulturního domu. Především jde o rekonstrukci sálu bývalé kinokavárny a dalších
přilehlých prostorů (sociální zařízení u kinokavárny a knihovny, chodba, sprchy, šatna a WC u
tělocvičny).

Rybníček „Adamčák“ –v roce 2017 se obec bude snažit získat dotaci na vyčištění a celkovou
rekonstrukci objektu rybníčku. V současné době je zpracována projektová dokumentace a
vyřizují se potřebná vyjádření a povolení.

široká nabídka občerstvení uvnitř KD včetně venkovního stánku se zabijačkovými hody (teplé i
studené občerstvení a masné výrobky), jak jej znáte z vánočního trhu. Nějaké to překvapení si
zatím necháme v utajení. Ale už teď Vám můžeme prozradit, že pěknou odměnu letos dostanou
3 rodinky, které si dají práci s vytvořením kostýmů. Už se začněte chystat! My se na Vás
těšíme.
Za Kulturní komisi – Daniela Haštabová

Úpravy a uzavření tělocvičny
V týdnu od 13.2. do 19.2.2017 bude uzavřena tělocvična. Důvodem je lakování parketové
podlahy tělocvičny a na podiu bude položena nová laminátová podlaha. Zvýší se tak životnost
parketové podlahy, která má na řadě míst narušený nátěr. Nová podlaha na podiu zlepší vzhled a
hygieničnost.
Upozornění na krádeže
Ke konci minulého roku se v naši obci objevily případy menších krádeží (škoda do 5.000,- Kč).
Doporučujeme proto občanům, aby své věci nenechávali volně ležet (na dvoře nebo zahradě),
ale vše si dobře zamykali.
Svoz odpadu v roce 2017
Stejně jako v roce 2016 bude i v tomto roce probíhat svoz popelnic každý týden po celý rok
(každé pondělí). Sběrné dny (velkoobjemový odpad) proběhnou v sobotu 1.4.2017 a 14.10.2017.
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 2017 je vyvěšen na vývěsce obce i na internetových
stránkách.
Parkování s ohledem na prohrnování sněhu
V souvislosti s neobvykle velkou nadílkou sněhu a mrazivého počasí žádáme občany, aby
parkovali své automobily tak, aby nebránily prohrnování sněhu. Pokud na komunikaci není
ponechán dostatečný prostor pro průjezd traktoru s pluhem, nemůže být tato komunikace
prohrnuta, nebo je prohrnuta pouze v zúženém profilu. Dále žádáme majitele domů, aby
odklízeli sníh, který na chodníky a komunikace sjíždí z jejich střechy.
Maškarní bál
První kulturní akce v tomto roce – MAŠKARNÍ BÁL nejen pro děti - se bude
konat od 15 ti hodin, v neděli 5. března 2017. A proto vyzýváme děti – vezměte
s sebou rodiče, babičky i dědečky a klidně i tety a hlavně, navlékněte na ně nějaký
kostým, dobře je namalujte a řekněte jim, že nebudou litovat, dostanou jakýkoliv nápoj zdarmajako děti (tedy děti samozřejmě jen nealko). Jako každý rok Vás čeká diskotéka s Vám již
známým hejkalem, tanec, soutěže s odměnami, tombola, výtvarný koutek s maškarní tématikou,

Usnesení č. 26/2017 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.1.2017 (výpis)
1.

Zastupitelstvo obce:
Ukládá:
- starostovi pokračovat v přípravě akcí „Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí“ a
„Kulturní dům v Jestřebí – vnitřní úpravy““
2. Schvaluje:
- smlouvu o dílo s p. Hlaváčkem na lakování parketové podlahy v tělocvičně a pokládku
plovoucí podlahy na podium tělocvičny
- pravidla pro stanovení ceny při prodeji pozemků ve vlastnictví obce Jestřebí.
- pronájem a znění nájemní smlouvy na dvě části pozemku p.č. 1138/10 v k.ú. Pavlovice u
Jestřebí o výměře 40 m2 manželům Mikešovým, bytem Pavlovice č. ev. 6, 472 01, na dobu
neurčitou, za nájemní cenu 200 Kč za rok
- pacht a znění pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 561/20 v k. ú. Jestřebí u České Lípy o
výměře 20 m2 s panem Kolářem, bytem Jestřebí 113, na dobu neurčitou, za pachtovné 5.000 Kč
za rok
- směnu obecního pozemku p.č. 623/6 o výměře 482 m2, který vznikne oddělením z pozemku
p.č. 623/1, za pozemky ve vlastnictví Libereckého kraje p. č. 633/9, 633/11 a 633/12 o celkové
výměře 521 m2, které vzniknou oddělením z pozemků p.č. 633/1 a 633/2 vše v k.ú. Jestřebí u
České Lípy
- prodej části pozemku p.č. 734/19 k.ú. Jestřebí u České Lípy, před domem č. p. 12 o výměře cca
8 m2 za cenu 100 Kč/m2 a náklady související s prodejem panu Božetěchu Pitelkovi, Jestřebí 12
- pacht a znění pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 83/1 v k.ú. Jestřebí u České Lípy o
výměře 140 m2 s panem Mulačem, Jestřebí 91, na dobu neurčitou, za pachtovné 140 Kč za rok
- vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 106/5, 106/6 a 106/7 vše k.ú. Újezd u Jestřebí za cenu
280,- Kč/m2 (bez DPH).
- vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 106/1, 106/10, 106/11 a 106/12, které vzniknou
rozdělením pozemku p. č 106/1 vše k.ú. Újezd u Jestřebí za cenu 100,- Kč/m2.
- přeložení rozhodnutí o povolení instalace zábradlí na pozemku p.č. 133/1 v k.ú. Jestřebí u
České Lípy před domem č. p. 57 na dobu, než se podaří získat vyjádření Policie ČR.
- zrušení dohod o finančním vyrovnání a následném pronájmu honebních pozemků s Honebním
společenstvem Jestřebí, Honebním společenstvem Zahrádky – Šváby a Honebním
společenstvem Drchlava – Chlum

Leden 2017 v základní škole
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Jaká byla škola v měsíci lednu?
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V lednu se naše škola poprvé zapojila do charitativní akce s názvem Tříkrálová sbírka.
Koledníci, tedy naši žáčkové spolu s vychovatelkami Monikou a Hankou, putovali od domu k
domu a s písničkou prosili o finanční dar. Ne však pro sebe, to v žádném případě. Tříkrálová
sbírka je určena pro pomoc našim bližním, kteří trpí nouzí. Koleda se nezastavila ani před
školními dveřmi a koledníci navštívili také vyučující v jednotlivých třídách i pana ředitele.
V ten pátek, kdy ještě nebylo třináctého, se deváťáci vypravili na návštěvu do Soukromé
podnikatelské školy v České Lípě. Cílem bylo nejenom se seznámit se školou jako takovou,
prohlédnout si učebny a udělat si známosti s vyučujícími, ale, a to především, získat hlubší a
podrobnější znalosti z problematiky finanční gramotnosti. Povedlo se. A tak se vrátili bohatší o
vědomosti a znalosti, které možná, kdo ví, využijí v praktickém životě. A dost možná, že se
někdo z nich zúčastní mistrovství republiky ve finanční gramotnosti, někteří byli opravdu dobří.
Stejně spontánně jako do Tříkrálové sbírky se naše děti zapojily do celonárodního projektu
Sněhuláci pro Afriku. V tomto případě je cílem finanční podpora afrických žáčků školou
povinných. Ne všichni mají totiž možnost povinnou školní docházku absolvovat. A právě
Sněhuláci jim v tom mají pomoci. Děti z některých tříd a z družiny si nejenom užily při stavbě
sněhuláků spoustu zábavy, ale ještě vlastně odvedly práci za několik set korun.
A jednou ve středu, kolem poledního, do školy dorazili hasiči. Přijeli z Doks a ukázali dětem
svou výstroj a výzbroj, ale také vybavení hasičského vozidla. A nejenom ukázali, leccos si děti
ze čtvrté, páté a šesté třídy mohly v klidu osahat, případně i vyzkoušet.
V rámci velice poutavého a zajímavého vypravování hasiči předvedli několik názorných
ukázek, především z oblasti poskytování první pomoci. Tato zajímavá akce byla pro děti jistě
inspirací a některé motivovala k účasti v soutěži Požární ochrana očima dětí.
V úterý, 31. ledna 2017, skočilo první pololetí. Než se tak stalo, došlo u nás ještě k jedné
zajímavé události. Uskutečnilo se školní kolo recitační soutěže.

V lednu se naše škola poprvé zapojila do charitativní akce s názvem Tříkrálová sbírka.
Koledníci, tedy naši žáčkové spolu s vychovatelkami Monikou a Hankou, putovali od domu k
domu a s písničkou prosili o finanční dar. Ne však pro sebe, to v žádném případě. Tříkrálová
sbírka je určena pro pomoc našim bližním, kteří trpí nouzí. Koleda se nezastavila ani před
školními dveřmi a koledníci navštívili také vyučující v jednotlivých třídách i pana ředitele.
V ten pátek, kdy ještě nebylo třináctého, se deváťáci vypravili na návštěvu do Soukromé
podnikatelské školy v České Lípě. Cílem bylo nejenom se seznámit se školou jako takovou,
prohlédnout si učebny a udělat si známosti s vyučujícími, ale, a to především, získat hlubší a
podrobnější znalosti z problematiky finanční gramotnosti. Povedlo se. A tak se vrátili bohatší o
vědomosti a znalosti, které možná, kdo ví, využijí v praktickém životě. A dost možná, že se
někdo z nich zúčastní mistrovství republiky ve finanční gramotnosti, někteří byli opravdu dobří.
Stejně spontánně jako do Tříkrálové sbírky se naše děti zapojily do celonárodního projektu
Sněhuláci pro Afriku. V tomto případě je cílem finanční podpora afrických žáčků školou
povinných. Ne všichni mají totiž možnost povinnou školní docházku absolvovat. A právě
Sněhuláci jim v tom mají pomoci. Děti z některých tříd a z družiny si nejenom užily při stavbě
sněhuláků spoustu zábavy, ale ještě vlastně odvedly práci za několik set korun.
A jednou ve středu, kolem poledního, do školy dorazili hasiči. Přijeli z Doks a ukázali dětem
svou výstroj a výzbroj, ale také vybavení hasičského vozidla. A nejenom ukázali, leccos si děti
ze čtvrté, páté a šesté třídy mohly v klidu osahat, případně i vyzkoušet.
V rámci velice poutavého a zajímavého vypravování hasiči předvedli několik názorných
ukázek, především z oblasti poskytování první pomoci. Tato zajímavá akce byla pro děti jistě
inspirací a některé motivovala k účasti v soutěži Požární ochrana očima dětí.
V úterý, 31. ledna 2017, skočilo první pololetí. Než se tak stalo, došlo u nás ještě k jedné
zajímavé události. Uskutečnilo se školní kolo recitační soutěže.

Po velké přestávce se žáci čtvrté až deváté třídy shromáždili v učebně čtvrté třídy, aby
povzbudili a potleskem ocenili výkony svých kamarádů – recitátorů. Každý ročník měl své
zastoupení, některý větší, některý menší, a přestože svou roli sehrávala určitá nejistota
z veřejného vystupování, všichni svou roli zvládli přinejmenším dobře.
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Tím ovšem značně ztížili úlohu odborné porotě a silně znesnadnili její rozhodování. Rozhodujte,
když jsou všichni velmi dobří! V okresním kole nás tedy budou reprezentovat Honza Valta,
Tereza Šujanová, Dominika Petráčková a Eliška Bendová.
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Během ledna došlo ještě k dalším událostem. O všech si můžete přečíst a fotomateriál
prohlédnout na webových stránkách jednotlivých tříd. Stačí nahlédnout na webové stránky naší
školy (www.zsjestrebi.cz) a číst… a dívat se…
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