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JESTŘEBSKÝ

malých stromků proti okusu zvěří apod. Přesto přináší hospodaření v lese pro obec významný
zisk, kterého je dosahováno především prodejem dřeva. Nemalé finanční prostředky byly
získány formou dotace. Níţe uvádíme tabulku nákladů, výnosů, dotací a hospodářského
výsledku od roku 2010 do roku 2015. Z tabulky je zřejmé, ţe za posledních 6 let přineslo celkem
hospodaření v lesích do obecní pokladny částku přes 7 mil. Kč. Tyto peníze byly vyuţity na
spolufinancování různých investičních akcí (nová lávka v aleji, opravy komunikací, oprava
budovy školy, bariéry pod zříceninou hradu, chodníky, oprava kulturního domu, vybudování
dětského hřiště, nákup nové multikáry a štěpkovače) a také na splácení starých úvěrů.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
KONEC SPLATNOSTI MÍSTNÍHO POPLATKU ZA SVOZ ODPADU
Dne 31.3.2016 uplynula lhůta pro uhrazení místního poplatku za svoz odpadu. Ţádáme občany,
kteří nemají tento poplatek dosud zaplacen, aby tak učinili nejdéle do pátku 15.4.2016. Po
tomto termínu jiţ obecní úřad přejde k rozesílání platebních výměrů.
Svozový den
Obec Jestřebí pořádá v sobotu 23.4.2016 sběrový den. Obyvatelé mohou na níţe uvedených
místech a časech odevzdat tyto odpady:
1. Velkoobjemové komunální odpady – matrace, nábytek, koberce, podlah. krytiny, pneu (bez
disků) apod.
2. Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory,
elektronické nářadí, hračky apod.
3. Nebezpečné odpady – AKU baterie, prošlé léky, plechovky od barev a oleje apod.
Ţelezný šrot bude sbírán v pátek 22.4.2016.
Místo a čas přistavení sběrových vozů:
Je nutné, aby občané byli na příslušných stanovištích včas a odpad předali osobně pracovníkům
firmy AVE. Důrazně ţádáme občany, aby nevytvářeli nevzhledné hromady odpadu před
stanoveným termínem svozu. Anonymní hromady odpadu mohou pracovníci firmy AVE
odmítnout naloţit a odvézt. Za odevzdaný odpad musí obec platit (cca 60.000,- Kč za jeden
svozový den), a proto by odpadu mělo být přiměřené mnoţství. Občané, kteří nezaplatili
poplatek obci za likvidaci odpadu na tento rok, nemají právo na bezplatný odvoz odpadů.
Očkování psů a koček
V neděli 24.4.2016 se uskuteční pravidelné očkování psů a koček.
Jestřebí
14:00 – 15:00
Újezd
15:00 – 15:30
Pavlovice 15:30 – 15:45
Cena vakcíny: vzteklina 250,- Kč, kombinovaná 350,- Kč
Hospodaření v lese
Obec Jestřebí hospodaří na cca 370 ha lesních pozemků. Zajištění a financování veškeré lesní
činnosti je značně náročné. Vysoké finanční prostředky obec vynakládá např. na těţbu dřeva,
výsadbu nových stromů, opravu lesních cest, stavbu oplocenek, oţínaní, chemické ošetření

*od hospodářského výsledku jsou odečteny nezaplacené pohledávky, které pro obec vymáhá
právník
Protihlukové stěny
Obec Jestřebí v současné době vyjednává s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) o vybudování
dvou protihlukových stěn, které by lépe oddělily naši obec od silnice I/9 –od hlavní křiţovatky
směr na Českou Lípu. V roce 2015 začala jednání mezi obcí a ŘSD v souvislosti s plánovanou
výstavbou okruţní křiţovatky (kruhového objezdu), která by měla nahradit hlavní křiţovatku
silnic ze směrů od České Lípy, Doks a Dubé.Obec poţaduje zahrnout do této akce vybudování
protihlukové stěny, která by odclonila bytovky a sousední rodinné domy od hlavní silnice. V této
záleţitosti bylo dohodnuto, ţe proběhne měření intenzity hluku a podle výsledků měření se bude
dále jednat. O další protihlukovou stěnu poţádala obec jiţ v roce 2012, a to v prostoru odbočky
k bowlingu a nových rodinných domů u hřiště. Poslední návrh ŘSD z března letošního roku se
týkal toho, ţe bude vybudována protihluková stěna pouze mezi silnicí a starší zástavbou
Křiţovatka Sluneční dvůr
09 05 – 09 15 hod.
U obecního úřadu
0920 – 09 40 hod.
U Veselých a Setničků
09 45 – 09 55 hod.
U parku
10 00 – 10 30 hod.
U Krédlů
10 35 – 10 45 hod.
U hřiště (u Pešků)
10 50 – 11 10 hod.
U Bumbálků (bytovky)
11 15 – 11 30 hod.
Újezd (u separátu)
11 40 – 12 00 hod.
H. Popelov
12 10 – 12 25 hod.
Podolec 9
12 30 – 12 40 hod.
Pavlovice (u separátu)
12 50 – 13 05 hod.
Dolní Popelov (u studánky)
13 15 – 13 25 hod.
Dolní Popelov (u paní Stehlíkové)
13 30 – 13 45 hod.
v bezprostřední blízkosti silnice. Podmínkou je, ţe obec bude souhlasit se zaslepením sjezdu na
místní komunikaci (odbočka k bowlingu). Náhradou za současný sjezd z hlavní silnice by byl
vybudován na náklady ŘSD nový sjezd u fotbalového hřiště, který by se napojil na současnou

komunikaci mezi novými rodinnými domy. Zastupitelstvo obce na březnovém zasedání
schválilo provedení písemného dotazování o tomto návrhu ŘSD mezi dospělými obyvateli, kteří
mají v této lokalitě trvalý pobyt. V tomto dotazování se 14 osob vyslovilo pro a 23 proti tomuto
návrhu ŘSD.

hřiště, a vše co se nachází za plotem na pozemku školky, není moţné vyuţívat. Děkujeme všem
rodičům, kteří tak učiní.

Rekonstrukce hlavní obecní komunikace.
V současné době obec Jestřebí připravuje celkovou rekonstrukci místní komunikace od pošty
k faře. Jde o hlavní ulici v naší obci, která je ve velmi špatném stavu. Práce na projektové
dokumentaci se jiţ chýlí ke konci a následně bude zaţádáno o stavební povolení. Vzhledem
ke lhůtám, které pro stavební řízení jsou, není moţné očekávat získání stavebního povolení dříve
neţ v létě letošního roku. Výběrové řízení na firmu, která akci bude realizovat, trvá několik
měsíců a zahajovat práce na podzim není vhodné kvůli špatným klimatickým podmínkám
v zimním období. S rekonstrukcí se tak pravděpodobně započne na jaře roku 2017. V letošním
roce na této komunikaci nebudou prováděny jiţ ţádné opravy.
Oprava krajské komunikace v Pavlovicích a Dolním Popelově
V měsíci únoru poţádala obec jiţ poněkolikáté Krajskou správu silnic Libereckého kraje
(KSSLK) o opravu krajských komunikací přes Pavlovice a Dolní Popelov, neboť tyto
komunikace jsou jiţ několik let v havarijním stavu. V březnu přišla odpověď od KSSLK, podle
které budou silnice v letošním roce opraveny, avšak pouze metodou výspravy výtluků.
Celoplošné opravy těchto komunikací tak jak poţaduje obec, nebyly zahrnuty do plánu investic
pro rok 2016.
Umístění kontejneru na bioodpad
Od 24.3.2016 jsou k dispozici dva kontejnery na bioodpad rostlinného původu. Kontejnery jsou
umístěny v blízkosti dětského hřiště – za školkou. Věříme, ţe uţ tak nebude docházet k pálení
trávy, nebo čerstvě ořezaných větví. 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 kontejnerů, ani vedle nich, se nesmí ukládat odpad ţivočišného původu, zbytky
jídel, kosti, maso, kůţe, exkrementy, znečištěné piliny, biologicky nerozloţitelné
odpady, apod.
Kontejnery budou k dispozici do konce listopadu 2016.
Program rozvoje obce Jestřebí
V současné době se zpracovává program rozvoje obce Jestřebí na roky 2016 aţ 2022. Občané
obce mají moţnost se s tímto dokumentem seznámit a případně připomínkovat na OÚ Jestřebí.
Pálení čarodějnic
Kulturní komise obce Jestřebí zve všechny děti i dospěláky obcí Jestřebí a Provodín na tradiční
„Pálení čarodějnic“, které se uskuteční 30.4.2016 v lokalitě u dětského hřiště.
Program:
- od 17.00 hodin soutěţe zakončené hledáním čarodějnice v okolí hradu v Jestřebí
- v 18.00 hodin zapálení ohně, ohníčků, velký rej čarodějnic při ţivé hudbě, pečení buřtů
Po setmění lampionový průvod. Všechny děti dostanou buřta a pití zdarma. Nezapomeňte si vzít
s sebou opékací vidlice na pečení buřtů a lampiony. Hlavní upozornění: všechny čarodějnice
a čaroděje (malé i odrostlé) očekáváme v čarodějnickém přestrojení.
Upozornění
Ţádáme rodiče dětí, které navštěvují dětské hřiště u mateřské školky, aby poučili své děti, ţe
nesmí přelézat plot do školky a zde pouţívat školní majetek. Volně přístupné je pouze dětské

.Zastupitelstvo obce:
1. Ukládá:
- starostovi, aby pokračoval v přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“
2. Schvaluje:
- pověření místostarosty, aby ve spolupráci se starostou, lesním hospodářem a účetní obce
sledoval hospodaření v obecních lesích
- vnitřní směrnicí č. 2/2016 která stanovuje podmínky provozu sluţebního motorového vozidla
- smlouvu č. S 16003 o realizaci praktického vyučování ţáků SOŠ a SOU Česká Lípa v lesích
obce Jestřebí
- realizaci náhradní výsadby, frézování pařezů a výchovný řez mladých lip podle nabídky p.
Tomsy
- smlouvu o poskytování sluţeb – provozování systému INFOMAP
- tajné hlasování o Kupní smlouvě na stavbu „Jestřebí – Újezd – vodovod I. a II. etapa“,
Smlouvě o peněţitém příplatku mimo základní kapitál a Dohodě o započtení pohledávek - vše
se Severočeskou vodárenskou společností a.s.
- schvaluje tyto smlouvy: a) Kupní smlouvu o prodeji stavby „Jestřebí – Újezd – vodovod I. a
II. etapa“, b) Smlouvu o peněţitém příplatku mimo základní kapitál, c) Dohodu o započtení
pohledávek, vše uzavřené se Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Teplice,
Přítkovská 1689,PSČ 415 50
- Smlouvu o smlouvě budoucí s Českolipskou zemědělskou, a.s. na pozemek p.č. 521/1 k.ú.
Jestřebí u České Lípy
- záměr směnit pozemky p. č. 601/19 a 601/6 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy.
- finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč pro o.p.s. Centrum pro zdravotně postiţené Libereckého
kraje
- povinné ručení a havarijní pojištění nově zakoupeného vozidla pro hospodaření v obecních
lesích u pojišťovny UNIQA a dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a
odpovědnosti s pojišťovnou GENERALI
- kladný hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Jestřebí ve výši 54.157,83 Kč a jeho rozdělení do
rezervního fondu – 34.157,83 Kč a fondu odměn – 20.000,- Kč.
- koupi pozemku p.č. 514/13 k.ú. Jestřebí u České Lípy za 5.000,- Kč a náklady související
s převodem vlastnictví.
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2016 s TJ Jestřebí Provodín.
- Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě č. 98 N 01/39 se Státním pozemkovým úřadem ČR
- Smlouvu o zřízení VB - sluţebnosti na pozemek p.č. 792/1 k.ú. Újezd u Jestřebí se společností
ČEZ Distribuce, a.s.
- realizovat písemné dotazování mezi občany staršími 18. let s trvalým pobytem v lokalitě u
hřiště a u bowlingu o vybudování nového sjezdu ze silnice I/9
- odpověď na dopis ohledně protihlukové stěny majitelům domu č.p. 143.
- záměr prodeje pozemků p.č. 106/5, 106/6 a 106/7 vše k.ú Újezd u Jestřebí za cenu 195,- Kč bez
DPH (DPH bude k této ceně přičteno) a náklady související s prodejem.
- rozpočtovou změnu č. 1/2016
3. Neschvaluje
- finanční příspěvek pro ZO ČSV Doksy
4. Bere na vědomí
- postup starosty v přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“

USNESENÍ č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.3.2016

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2015.
- postup starosty při jednání o změně dopravního značení na silnici I/9 v místní části Újezd
MĚSÍC BŘEZEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Začal nejkrásnější jarní měsíc, ovšem sluníčko s námi stále ještě nekamarádí. Čekala nás spousta
práce, proto jsme se ihned začátkem měsíce pustili do výroby kytiček pro maminky k svátku
ţen.
Společně s krátkou básničkou jistě děti potěšily svoje maminky i babičky.
Jiţ několik let navštěvujeme v České Lípě v kině Crystal divadelní představení nymburské
společnosti SECY MUSICall. Ve středu 16. 3. byl dětmi velmi oblíbený pořad „Krejčík Honza“
tentokrát s názvem: „Kdo si hraje – nezlobí 2“. Shlédli jsme úţasné představení s mnoha
líbivými písničkami, soutěţemi a zajímavými postavičkami. Špendlík Nesmyslík dětem
předvedl, ţe tablet a televize jsou dobří společníci, ovšem sport a kamarádi venku jsou mnohem
zábavnější.
Hned následující den 17. 3. dopoledne jsme absolvovali velikonoční focení dětí a odpoledne
pořádali jiţ druhou dílničku v MŠ a tentokrát velikonoční. Opět si děti s velkým zájmem a chutí
zdobily medové perníčky, které měly jiţ před vánočními svátky velký úspěch. Společnými
silami se vyráběly ptáčci na kolíčky na prádlo, malovala se vajíčka, z plastového kelímku se
vyloupl zajíček, někdo mohl jen vybarvovat, vystřihovat, atd. Během tohoto podvečeru vzniklo
zde mnoho hezkých dárečků, hraček i velikonočních přízdob. Nasetá řeřicha v kelímcích byla
připravena pro malovaná vajíčka a jistě doma vše přispělo k velikonoční náladě. Děkuji všem,
kteří se podíleli na přípravách a dodali nám i potřebný materiál a prostředky k výrobě.
Kalendářně přišlo jaro a tak jsme ho šli hledat do přírody. V lese, na louce, na zahrádkách i u
potoka děti hledaly, ale nic. Objevili jsme ovšem krásné sněţenky, bledule, krokusy, narcisky,
sedmikrásky, kvetoucí jívu i rašící podběl a to přeci k jaru patří. Jen to sluníčko kdyby hřálo víc,
vţdyť pobyt na školní zahradě děti tak láká.
Jiţ třetím rokem jsme umoţnili firmě Prima Vizus z Chebu screeningové vyšetření zraku dětí a
23. 3. bylo vyšetřeno 7 dětí. Je to placená sluţba, ovšem rodiče rychle a jednoduše zjistí, zda
jejich děti nemají nějakou oční vadu a následně můţe dojít k urychleném léčení či přímo
odstranění.
Velikonoční „ZELENÝ ČTVRTEK“ byl opravdu ve znamení zelené barvy – téměř všichni jsme
přišli alespoň částečně v zeleném, ke svačině byl zelený čaj, jen čokoládový beránek jako sladká
pochoutka měl jinou barvu, ovšem chutnal náramně. Také nás přišly navštívit děti z druţiny s
paní vychovatelkou. Společně si pohrály, poobědvaly, vyslechly polední pohádku a všichni uţ se
těšili na čtyři dny volna.
V úterý 29. března nás pedagogy potěšil pan starosta, který přinesl kytičku a popřál ke Dni
učitelů hodně elánu a pohody v nelehké práci s dětmi.
Snad uţ se počasí umoudří a nastane to pravé jaro s náramně prohřátým vzduchem a všichni tak
budeme trávit více času venku v přírodě.
Pitelková Vlasta, MŠ Jestřebí
MĚSÍC BŘEZEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Do školy přišlo jaro. Další měsíc je pryč, přímo neuvěřitelné, jak ten čas letí. A co je u nás
nového, respektive, co vše se událo?
Především se musím vrátit k lyţařskému kurzu, jak jsem slíbil v minulé informaci. Stručně:
dopadl skvěle, všichni si zajezdili, jen yetti se neukázal... A na našich webových stránkách
můţete shlédnout báječné video.

Hned počátkem března jsme soutěţili. Prvního března naši zástupci Veronika Svatušková a
Martin Grundza zápolili v Novém Boru o čestný titul Karlovarský skřivánek 2016. V silné
konkurenci čtyřiceti pěvců a pěvkyň si vedli skvěle, tréma však vykonala své.
Přesně o týden později na stejném místě vystoupili vítězové školních kol v recitaci. Z naší školy
to byli ţáci Lucie Grégerová, Milan Bratršovský, Dominika Petráčková a Tereza Pešková.
Bojovali statečně, recitovali procítěně a opravdu krásně. Jenţe jako v předcházejícím týdnu
tréma a minimální zkušenost z vystupování na veřejnosti zkreslily celkový dojem. A tudíţ i
výsledek. Na druhou stranu, zkuste být ti nejlepší mezi téměř devadesáti výbornými borci.
Ani jako zpěváci a ani jako recitátoři jsme do krajského kola nepostoupili, ale věříme, ţe za rok
bude lépe.
„Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič“. Tímto pokřikem se patnáctého děti v druţině
loučily se zimou. Aby tuto paní co nejvíce vyděsily, vybavily se řechtačkami, frkačkami a vůbec
všemoţnými rámusidly a rachotidly. Moranu, tu zimní paní, utopily v jestřebském potoku.
První, oficiálně však jiţ druhý, jarní den uvítaly desítky rodičů, stávajících i nastávajících ţáků a
ţáčků tvořením. V našich velikonočních dílničkách se vyráběly
pomlázky, zdobené perníčky, dekorace z proutí a spousta dalších pěkných věciček.
Před Velikonoci jsme proţili hezký a zábavný den. Deváťáci vyrazili na výlet do Pekel, pardon,
do Pekla. Jak známo, mají k této, řekněme, instituci, kladný vztah jiţ od loňského Mikuláše.
Osmáci, poněkud mladší, moţná proto i bázlivější, odkráčeli do přírody s cílem potvrdit či
vyvrátit opravdový příchod jara a případný výskyt hejkalů v okolí naší obce. Výsledek nebyl,
alespoň v případě hejkalů, pozitivní.
Ostatní děti ve škole vytvářely symboly jara a Velikonoc z proutí, vyfouklých vajec či papíru.
Objevila se krásná dílka...
Před polednem všichni společně vynesli ze školy Moranu a tím jsme se, jak věříme, definitivně
zbavili zimy a plískanic.
A potom začaly velikonoční prázdniny, které jsme, díky panu řediteli, měli o jeden den delší.
Ještě nesmím zapomenout na jednu zajímavost. Děvčata se při tělesné výchově začala učit
základy společenských tanců. Docela jim to jde, především jive (česky dţajf).
Jako vţdy na závěr: veškeré podrobnosti a bohatou fotografickou dokumentaci naleznete na
vebových stránkách naší školy (www.zsjestrebi.cz). Tak neváhejte a podívejte se!
PaedDr. Lubomír Kašpar, učitel

Jiřina Brožová Jestřebí 144
tel. 606 666 452
REALITY – prodej a pronájem nemovitostí
http://www.avareal.cz/?partner=brozova.avareal.cz
VÝSTAVBA nízkoenergetických dřevostaveb
http://www.donamireal.cz/cs

