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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky 2016
Měsíc březen je posledním měsícem, kdy můžete uhradit místní poplatek za svoz odpadu.
Poplatek ve výši 540,- Kč na rok má povinnost uhradit každá trvale hlášená osoba (a také
majitelé chat a chalup) do 31.3.2016, a to buď osobně v úředních hodinách na OÚ Jestřebí či
převodem na účet obce č. 8922421/0100, kdy jako variabilní symbol uvedete Vaše číslo popisné
a do zprávy pro příjemce jména osob, za které platíte. Občanům, kteří zvolí platbu převodem
na účet, připomínáme, aby si nezapomněli vyzvednout na OÚ Jestřebí známku na
popelnice pro rok 2016!!! Od 1.4.2016 budou pracovníci firmy AVE vyvážet pouze popelnice
se známkami na tento rok.
Svoz odpadu v roce 2016
Stejně jako v roce 2015 bude i v tomto roce probíhat svoz popelnic každý týden po celý rok
(každé pondělí). Sběrné dny (velkoobjemový odpad) proběhnou v sobotu 23.4. a 15.10. 2016.
Tříděný odpad bude vyvážen následovně:
sklo - 1x za tři měsíce – první týden 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 2016 je vyvěšen na vývěsce obce i na internetových
stránkách.
Odpadové hospodářství v roce 2015
V roce 2015 zaplatila obec za likvidaci odpadu 924 926 ,- Kč. V této částce jsou zahrnuty platby
za vyvážení popelnic – 569 948,- Kč, likvidaci bioodpadu – 32 730,- Kč, svoz tříděného odpadu
– 218 722,- Kč a svoz velkoobjemového odpadu (2x ročně svozové dny) – 103 526,- Kč. Příjmy
obce z odpadového hospodářství činily 503 997,- Kč. Tato částka zahrnuje poplatek za
popelnice od obyvatel – 366 065,- Kč, dále za prodej vytříděného odpadu firmě EKOKOM 120 057,-Kč a také 17 875,-Kč podnikatelský poplatek a za prodej pytlů na odpad. Příjmy na
odpady tak byly o 420 929,-Kč nižší než výdaje. Touto částkou bylo odpadové hospodářství
dotováno z jiných příjmů obce. Vyzýváme proto občany k třídění odpadů. Likvidace odpadu
uloženého v kontejnerech (na plast, papír, sklo, nápojové kartony) je výrazně levnější a také
ekologičtější. Dále žádáme občany, aby vystavovali k vyvezení pouze plné popelnice.
Po jednání s firmou AVE se obci podařilo dosáhnout pro rok 2016 pouze minimálního nárůstu
cen za likvidaci odpadu. V roce 2015 platila obec za vyvezení 1 popelnice (120 litrů) 42,50 Kč

(bez DPH). Firma AVE navrhovala pro rok 2016 zvýšení na 44,- Kč, ale po nelehkém
vyjednávání se podařilo dohodnout cenu 42,63 Kč za jednu vyvezenou popelnici (ceny včetně
DPH jsou následující: r. 2015 – 48,88 Kč a r. 2016 – 49,02 Kč). Přesto jsou částky zaplacené
obcí za likvidaci odpadu značné. Vývoz jedné popelnice, která je vyvážená každý týden stojí
ročně přes 2.500,-Kč (49,02 x 52 = 2.549,- Kč).
V roce 2015 nezaplatilo poplatek za svoz odpadu celkem 25 osob. Z toho 10 osob jsou nezletilé
děti, za které by měli poplatek platit jejich rodiče. Dospělých neplatičů je tak 15 osob. Děkujeme
výrazné většině občanů, která své poplatky řádně platí. U neplatičů bude obec dlužné částky
vymáhat.
Prodloužení otevírací doby v místní knihovně
Na základě žádosti občanů je od 1.3.2016 pozměněna a rozšířena otevírací doba v místní
knihovně. Kromě pondělí od 16.00 do 17.30, je nově knihovna otevřena také ve čtvrtek od
15.00 do 16.30. Věříme, že občané, kteří požadovali rozšíření otevírací doby, budou nyní
knihovnu pravidelně navštěvovat, aby náklady spojené s delší otevírací dobou nebyly
vynakládány zbytečně.
Tak jako v minulém roce mohou i letos občané obce posílat své návrhy, jaké knihy by si
v knihovně přáli mít k dispozici.
Email knihovny: jestrebi-knihovna@seznam.cz
Facebookovou stránku naleznete pod názvem „Místní knihovna v Jestřebí“.

USNESENÍ č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.2.2016
Zastupitelstvo obce:
1. Ukládá:
- starostovi, aby pokračoval v přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“
2. Schvaluje:
- dodatek č. 7 ke smlouvě o zneškodňování odpadu v obci Jestřebí s firmou AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. s účinností od 1.3.2016
- MěÚ Česká Lípa – odbor územního plánování jako pořizovatele změny č. 3 ÚP Jestřebí.
- pověření starosty obce Ing. Karla Schreinera jako kontaktní osoby pro styk s pořizovatelem
změny č. 3 ÚP Jestřebí.
- prodej 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.
- kupní smlouvu s firmou BIO TOP s.r.o. na pozemek p.č. 106/1 v k.ú. Újezd u Jestřebí za cenu
40.000,- Kč.
- záměr prodeje stavby „Jestřebí – Újezd – vodovod I. a II. etapa“
- schvaluje pacht pozemků p.č. 336/14 a p.č. 541 k.ú. Jestřebí u České Lípy a p.č. 608/1 k.ú.
Maršovice u Dubé firmě JAGRA spol. s r.o. na dobu určitou 10 let za cenu pachtovného 4.026,Kč/rok.
- vyúčtování příspěvku obce Jestřebí na platy zaměstnanců ZŠ a MŠ Jestřebí v roce 2015
- znak obce Jestřebí podle návrhu Mgr. Tejkala a vlajku v souladu s variantou č. 3.
- provedení opravy pozemku p.č. 154/1 k.ú. Pavlovice v souladu s oznámením katastrálního
úřadu z 15.1.2016.
- pověření starosty jednat za obec v rámci komplexních pozemkových úprav k.ú. Pavlovice u
Jestřebí
- realizaci opravy chodníku ve směru na Provodín – SO 102 a SO 103.
- finanční příspěvek pro Denní a pobytové sociální služby p.o.Česká Lípa ve výši 2.000,- Kč.
3. Bere na vědomí
- postup starosty a pověřuje ho pokračovat v přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity
MŠ Jestřebí“
- pověření kontrolního výboru kontrolovat práce prováděné v lese

MĚSÍC ÚNOR V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Celý měsíc únor byl ve znamení kolísavého počtu dětí ve školce (rýma, kašel, teplota…), ovšem
ostatní děti nebyly vůbec o nic ochuzeny. V druhém týdnu tohoto měsíce měly děti ze základní
školy zasloužené jarní prázdniny a naše dětičky při všech každodenních činnostech si ještě užily
dopolední „sporťáček“ v tělocvičně s „Lůcou“. Děti si během dopoledne vyzkoušely několik
testů zručnosti a odvahy, zatančily si i zazpívaly a jistě několik z nich nyní zatouží také
navštěvovat čtvrteční sporťáček, který Mgr. Červenková vede úspěšně již několik let. Sv.
Valentýn není jen svátek zamilovaných, ale svátek ohleduplnosti a náklonnosti k druhým a tak
děti alespoň nakreslily hezké obrázky pro své rodiče nebo i kamarády. Z plastových červených
víček si děti sestavily krásná srdíčka a téměř všichni jsme v pátek 12. února přišli v červeném.
Počasí – nepočasí se střídalo jak na houpačce, ale našli jsme již první jarní sněženky,
sedmikrásky a petrklíče, také první „kočičky“ vyrašily na keři u rybníka a ptáčci už začínají
krásně prozpěvovat. Všichni už se prostě těšíme na příchod jara. Nezapomněli jsme ani na
přípravu karnevalových masek, škrabošek a obrázků, kterými se vyzdobila šatna a chodba.
Nastal den, kdy se mohly děti předvést – maškarní karneval. Již ráno přišel pekelník s královnou
Elzou, následoval sněhulák, princezna, pirát, motýl, beruška … I když bylo dětí opět jak
„šafránu“, bylo celé dopoledne ve školce veselo. Tančilo se, zpívalo, soutěžilo, cvičilo a také
trochu mlsalo. No a v pátek 26. února byla konečně odložená loutková pohádka s jarními
písničkami „O ztraceném beránkovi“, kterého muselo najít a probudit jarní sluníčko. Zima už se
blíží ke svému konci a vládu nad počasím převezme měsíc březen a jaro a hlavně blížící se
Velikonoce. Budeme chodit více do přírody a užívat si hřejivých paprsků jarního sluníčka.
Pitelková Vlasta, MŠ Jestřebí

MĚSÍC ÚNOR V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Končí únor, je třeba opět zasednout a sepsat krátké vypravování o událostech v naší škole.
Tentokrát opravdu poněkud kratší než obvykle, měli jsme totiž jarní prázdniny. A tak nám jeden
týden vypadl. V naší škole se pořád a stále, jak jsem již vícekrát zdůrazňoval, něco děje. Není
tedy divu, že již 2. února reagovala školní družina na blížící se svátek sv. Valentýna a uspořádala
červený srdíčkový den ve znamení rodiny, lásky a hlavně upřímnosti. Pro rodiče děti vyrobily
srdíčkové čelenky a přáníčka, každý mohl někoho potěšit, někomu poděkovat, či jenom vzkázat
„mám tě rád“. Stejného dne si osmáci a deváťáci zajeli do informačního a poradenského
střediska Úřadu práce v České Lípě. Cílem této, dnes již letité, spolupráce je pomáhat žákům při
výběru správné střední školy nebo odborného učiliště. Vždyť jde o rozhodnutí ne-li na celý
život, tak alespoň pro několik dalších let. Pracovnice střediska dětem poskytla konkrétní
informace o jednotlivých typech škol a aktuální údaje o situaci na trhu práce. Kdo dosud neměl
reálnou představu o budoucím povolání, mohl si vyplnit specifický test se zaměřením na zájmy,
záliby i konkrétní školní výsledky. I tato „drobnost“ možná pomůže při rozhodování.
Únor je také měsícem masopustních zábav, legrace a různých převleků. To vše jsme zažili ve
čtvrtek 4 . února. Řádně namaskovaní (a mnozí přímo zamaskovaní) jsme si v hodinách českého
jazyka vyprávěli o tradičních masopustních zvycích. V průběhu velké přestávky propukla soutěž
o nejlepší masku. Porota složená z učitelů a pana ředitele rozhodně neměla jednoduchý úkol.
Všechny masky totiž byly nádherné. K těm nejlepším patřil svatební průvod a také trio báječně
odporných zombíků. Avšak nejvíce zazářila elegantní dáma z té nejlepší společnosti – Pepík
Nepivoda! Na konci tohoto předprázdninového týdne jsme ve škole přivítali hasiče a policisty. V
rámci projektového dne „Štěstí přeje připraveným“ si s žáky druhého stupně povídali členové
Hasičského záchranného sboru z České Lípy. A to nejenom o požárech, ale o všech možných i
nemožných (pouze zdánlivě) událostech, které musí hasič dokázat vyřešit a zvládnout. Po jejich
odjezdu děti shlédly několik klipů, které osvěžily jejich vědomosti o chování v mimořádných

situacích. Hned poté se na scéně objevili další muži v uniformách i bez nich. Šlo o policisty ze
Služby kriminální policie a vyšetřování z České Lípy a jejich kolegy – psovody z Policie České
republiky v Liberci. Pan komisař z SKPV nám velice poutavě a srozumitelně přiblížil
nebezpečný drogový svět. A byli-li psovodi, byli samozřejmě i psi. Předvedli nám, co všechno
jako spolupracovníci (nebo spíše kamarádi?) orgánů činných v trestním řízení dovedou. První
čtyřnožec se ukázal jako specialista na vyhledávání drog, druhý chlupatec byl pro změnu
profesionál v oblasti pátrání po nástražných výbušných systémech a zbraních. Oba byli, stejně
jako jejich páníčci, bezvadní. Téhož dne si čtvrťáci a páťáci povídali v knihovně o pověstech z
našeho kraje, v loutkovém divadle se poučili o historii vodního hradu a posléze si hrad Lipý
prohlédli v reálu. S průvodcem a doslova od sklepení až po cimbuří.
Po návratu do školy si děti ještě zopakovaly zásady správného stolování a chování v kině a v
divadle. To vše s praktickou ukázkou, jejíž součástí bylo i vhodné oblečení. Po prázdninách, a to
hned v pondělí, prošli všichni žáci naší školy ekologickým vzdělávacím programem společnosti
EKO-KOM Tonda obal na cestách. Nejenže jsme si v rámci poučné a zajímavé interaktivní
besedy zopakovali, jak se na naší modré planetě máme správně chovat, ale ještě jsme zdarma
získali množství výukových materiálů. Ve stejný den v družině rejdily masky. Maskovaná show
Indiánské dobrodružství s klaunem Ferdou pro přítomné předškoláky i děti z družiny byla
jedinečná a neopakovatelná. Stejně tak i výběr masek. A do třetice. V prostorách Gymnázia v
České lípě proběhlo okresní kolo Olympiády z českého jazyka. Naši školu reprezentovali
vítězové kola školního, shodou okolností oba z „devítky“, Valerie Komárková a Jaroslav Pánek.
Trému i velmi náročné, ba téměř záludné, otázky z gramatiky i slohové úkol zvládli oba dobře.
V celkovém pořadí se Jarda umístil na krásném 5. místě a Valerie skončila jako 18. Myslím, že
takové umístění v rámci okresu je velmi pěkné a je pro naši školu i určitou pobídkou do dalších
roků. O pár dnů později se v DDM Libertin v České Lípě konalo pro změnu okresní kolo
Olympiády z jazyka anglického. Opět jsme bodovali, Valérie Komárková obsadila báječné
sedmé místo a Milan Bratršovský ze sedmé třídy získal místo 16. A ještě o něco později se
zájemci zúčastnili školního kola biologické olympiády. Rozhodně nebylo z nejlehčích a
účastníci, čtyři žáci v kategorii D (6. a 7. třída) a čtyři v kategorii C (8. a 9.třída), se svých úkolů
zhostili na výbornou.Všichni postupují do okresního kola a palce jim budeme držet také všichni.
Další pondělí, to bylo 22.února, vyrazili účastníci lyžařského kurzu na hory. Na místě byli již o
deváté hodině ranní, seznámili se s dětmi ze Základní školy Kaplického v Liberci a hned po
obědě začal výcvik. V okolí chaty mnoho sněhu nebylo, ale cvičná louka pro účely prvního dne
stačila.Nálada byla dobrá, všichni byli spokojeni a těšili se na velkou sjezdovku.
A jak to všechno na horách dopadlo, to se dozvíme příští měsíc. Ve stejném týdnu se prvňáčci
oddávali pohádkám.Celých pět dnů poslouchali ty nejkrásnější pohádky, každý den přicházeli do
školy v převleku za některou z pohádkových bytostí, o přestávkách ve třídách vesele rejdili, hráli
nejrůznější hry a tančili. Všechny, nebo alespoň určitě většinu, pohádkových bytostí si také
namalovali a tak vznikla pestrá plejáda obrů, princezen, draků a vodníků. Podrobné informace o
každé zde uvedené akci lze získat na webových stránkách naší školy (www.zsjestrebi.cz). A
můžete se těšit i na obrázky.
PaedDr. Lubomír Kašpar, učitel

PŘÍLOHA KULTURNÍ KOMISE
Maškarní rej
Maškarní rej se konal 21.2.2016 a bylo to odpoledne plné zábavy, her a muziky - tu obstarával
diskžokej Hejkal. Opět byl nádherně vyzdobený sál a bohatý program po celé tři hodiny trvání
reje. Předtančení děvčat paní učitelky Beránkové byl dobře odpíchnutý začátek a pak
následovaly hry a soutěže pod vedením energické školačky (Lucky Červenkové). Všechny
soutěže byly bohatě odměňovány. Každé dítě dostalo také formou tomboly dárek. Stánek s
občerstvením měl širokou nabídku, děti samozřejmě měly nápoje zdarma. A tak jako nás loni
překvapila hodná čarodějnice s nůší koblížků, objevila se letos během bálu „hodná“ upírka s již
známou nůší. Tentokrát to byly “mafiny“. Děti už tušili co bude a tak nadšení bylo veliké a bylo
dost pro všechny – děti i dospělé.
Asi se ptáte, kam se z nadpisu vytratilo slovo „dětský“. Snahou Kulturní komise totiž bylo letos
zapojit do maškarního reje i rodiče a PODAŘILO SE. Mnozí přišli v maskách (ti byli odměněni)
a pro ty, kteří kostým nesehnali, měla KK připravené převleky a pohotové maskérky (princezny)
ohlídaly, aby na sál nepronikl civil (tedy nemaskovaný). Však také mnoho soutěží bylo
připraveno pro rodiče s dětmi. A při soutěži o nejhezčí masku bylo tentokrát odměněno nejen
pět nejhezčích dětských masek, ale i tři dospělé kostýmy a v tomto případě dokonce 2 celé
rodiny, které si daly práci s výrobou masek (rodina z doby kamenné a rodina Mickey mousů).
Děti navíc soutěžili o nejlépe ozdobenou čepičku, jejíž dekor (pod odborným vedením) sami
tvořili ve výtvarném koutku. A ceny byly hodnotné. A všichni byli nadšení. A účast byla hojná
(jen dětí bylo kolem 100). Dost účastníků vážilo cestu také z Provodína. Jsme rádi, že se všem u
nás líbí.
A nezbývá než poděkovat těm kteří se o tuto kulturní akci zasloužili : členům KK ve spolupráci
s obecním úřadem, všem deseti dobrovolníkům, mezi kterými již tradičně nechyběli naši
sedmáci (M.Grundza, Š.Janoušková, T.Pešek), našim 3 dvorním fotografkám (za spoustu
snímků-byly k vidění na facebooku - skupina „NAŠE JESTŘEBÍ“, a také děkujeme „Posezení u
Pamětní lípy“ v Provodíně za poukázky na zmrzlinu.
A ještě několik slov z proběhlých akcí, o kterých se dosud nepsalo a za které dlužíme
poděkování všem, kteří se na nich podíleli:
Mikulášská nadílka + Jestřebský vánoční trh
Mikulášská 2015 (4.12.) proběhla v trochu jiném duchu, však se také jmenovala „Jestřebské
Peklo“. Kromě tanečního řádění s šaškem byly děti postupně odváděny do krásně
improvizovaného pekla, kde se tajemnému luciferovi museli zpovídat a vykoupit ze svých
hříchů a kde potom od anděla dostali zasloužený balíček. Účast byla hojná (dětí bylo více než
100).
No a Jestřebský trh (6.12.) měl voňavou předvánoční atmosféru, kulturní sál byl plný prodejců
(asi 20) i vystavovatelů – občanů naší obce, a po celý den i plný návštěvníků. Počasí bylo
slunečné a tak i u stánků před budovou bylo možno postávat. Pro děti byl odpoledne připraven
výtvarný program a na ukončení celé akce, když se setmělo, jsme byli svědky rozsvícení
vánoční stromu, kterou zpestřili děti ZŠ Jestřebí pásmem koled a vánočních písní.
O úspěšnosti uvedených kulturních akcí svědčí mnoho stran pochvalných zápisů v pamětní
knize.
Kulturní komise pro Vás chystá :
– vítání jara - vynášení Morany 20.3.2016
– pálení čarodějnic
30.4.2016
– dětský den
datum upřesníme

