Usnesení č. 35/2017 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.9.2017
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi, aby zajistil dokončení rozpracované části úseku SO 101 u akce „Rekonstrukce
hlavní komunikace v Jestřebí
2) Starostovi, aby činil kroky k vyhlášení výběrové řízení na akci „Rekonstrukce hlavní
komunikace v Jestřebí - dokončení úseku SO 101 a realizace úseku SO 102“.
3) Starostovi, aby zajistil vypracování projektové dokumentace na schody a chodník od
komunikace pod hradem k dětskému hřišti – varianta „běžné“ schody.
4) Starostovi, aby činil kroky k přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ
Jestřebí“.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.
2) Dohodu o ukončení spolupráce s firmou Strabag a.s. na akci „Rekonstrukce hlavní
komunikace v Jestřebí – SO 101“
3) Přesunutí rozhodnutí na vypracování studie možných úprav dopravního prostoru u
silnice III/26832 na další jednání zastupitelstva.
4) Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve všech třídách Základní školy a Mateřské
školy Jestřebí, příspěvkové organizace na školní rok 2017/2018. Tuto výjimku schvaluje
podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon).
5) Rozpočtové opatření č. 5/2017
6) I. Zastupitelstvo obce Jestřebí schvaluje:
a) založení dobrovolného svazku obcí EKOD (dále jen „dobrovolný svazek
obcí“),
b) smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení,
c) stanovy dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení,
d) vstup obce Jestřebí do tohoto dobrovolného svazku obcí.
II. Zastupitelstvo obce Jestřebí zmocňuje starostu obce Ing. Karla Schreinera k zastupování
obce, k účasti, jednání a hlasování o založení a vzniku dobrovolného svazku obcí a dále
k účasti v orgánech dobrovolného svazku obcí, přičemž pověřuje starostu obce Jestřebí k
podpisu zakladatelských a dalších dokumentů dobrovolného svazku obcí.
III. Zastupitelstvo obce Jestřebí bere na vědomí nutnost zvolit kandidáty do orgánů
dobrovolného svazku obcí, a souhlasí s tím, aby volbu za obec provedl starosta obce, a proto
jej pověřuje, aby na ustavující členské schůzi dobrovolného svazku obcí činil vše potřebné
ke zvolení členů orgánů dobrovolného svazku obcí, zejména v rámci jejich volby hlasoval
pro jejich zvolení.
IV. Zastupitelstvo obce Jestřebí souhlasí se zmocněním paní Ing. Evy Burešové – starostky
města Doksy, aby podala návrh na zápis dobrovolného svazku obcí do rejstříku svazku obcí a
zastupovala obec Jestřebí v tomto řízení.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Finanční příspěvek organizaci Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje.
o.p.s.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Postup starosty při zajišťování náležitostí k vybudování dětského hřiště v Pavlovicích.
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Informace obecního úřadu
Rekonstrukce hlavní místní komunikace
V důsledku nedostatečně únosného písčitého podloží pod rekonstruovanou komunikací bylo
nutné v průběhu léta provádět změny v projektové dokumentaci. Změny musely být schváleny
odborem dopravy městského úřadu v České Lípě. To stavbu zdrželo o několik týdnů. Místo
toho, aby stavba po schválení změn pokračovala rychlým tempem, však v půlce září firma
Strabag opět přerušila práce. Vzhledem k tomu, že toto přerušení práce bylo dle názoru obce
bezdůvodné, zahájil starosta jednání s touto firmou o ukončení smlouvy na provedení díla. Bylo
dohodnuto, že v průběhu měsíce října Strabag dokončí rozestavěnou část komunikace, a tím
bude spolupráce ukončena. Během zimy proběhne nové výběrové řízení, v kterém bude vybrána
firma, která bude na jaře pokračovat v rekonstrukci. K těmto krokům bylo přistoupeno, neboť
hrozilo reálné nebezpečí, že se druhá etapa rekonstrukce (v okolí „zelené prodejny“) nestihne do
zimního období a následně by práce z klimatických důvodů musely být na několik měsíců
přerušeny. Přes zimu bychom tak měli v obci rozestavěnou komunikaci, což by výrazně zvýšilo
komplikace, která stavba způsobuje občanům. Doufejme, že nová firma bude příští rok provádět
rekonstrukci komunikace ve svižnějším tempu.

Svozový den
Obec Jestřebí pořádá v sobotu 14.10.2017 sběrový den. Obyvatelé mohou na níže 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.
Železný šrot bude sbírán v pátek 13.10.2017.
Z důvodu rekonstrukce komunikace bude svozové místo u bytovek posunuto před uzavřenou
komunikaci – k plotu z vlnitého plechu.
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Místo a čas přistavení sběrových vozů:
Křižovatka Sluneční dvůr
U obecního úřadu
U Veselých a Setničků
U parku
U Krédlů
U hřiště (u Pešků)
U Bumbálků – u plotu z vlnitého plechu
Újezd (u separátu)
H. Popelov
Podolec 9
Pavlovice (u separátu)
Dolní Popelov (u studánky)
Dolní Popelov (u paní Stehlíkové)
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15

09 – 09 hod.
0920 – 09 40hod.
09 45 – 09 55hod.
10 00 – 10 30 hod.
10 35 – 10 45 hod.
10 50 – 11 10 hod.
11 15 – 11 30 hod.
11 40 – 12 00 hod.
12 10 – 12 25 hod.
12 30 – 12 40 hod.
12 50 – 13 05 hod.
13 15 – 13 25hod.
13 30 – 13 45 hod.

Je nutné, aby občané odpad předali osobně pracovníkům firmy AVE. Důrazně žádáme občany,
aby nevytvářeli hromady odpadu před stanoveným termínem svozu. Anonymní hromady
odpadu mohou pracovníci firmy AVE odmítnout naložit a odvézt. Za odevzdaný odpad musí
obec platit (cca 60.000,- Kč za jeden svozový den), a proto by odpadu mělo být přiměřené
množství.
Občané, kteří nezaplatili poplatek obci za likvidaci odpadu na příslušný rok, nemají právo na
bezplatný odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů.
Na žádost starosty obce Provodín Jiřího Štěrby opět zveřejňujeme informaci, že sběrový dvůr
v Provodíně není určen pro občany obce Jestřebí.

Krádeže na hřbitově
Z důvodu častých krádeží na hřbitově začala obec tento prostor více monitorovat. Věříme, že se
situace zlepší.

Nová služba na webu obce
V červnu obec spustila nové webové stránky s možností zasílat novinky a upozornění na Vaší emailovou adresu. Tuto možnost najdete na stránce www.jestrebi.eu, najdete ji vlevo dole
označenou políčkem „Novinky na e-mail“ po zadání Vaší e-mailové adresy Vám budou chodit
oznámení na Vaší elektronickou adresu.
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Usnesení č. 34/2017 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.8.2017
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Rekonstrukce hlavní místní komunikace v Jestřebí“
2. Starostovi získat další nabídky na studii možných úprav silnice III/26832.
3. Starostovi prověřit možnosti vybudování dětského hřiště v Pavlovicích – stanovisko
stavebního úřadu, památkové péče, umístění hřiště, přibližné náklady.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 4/2017 uzavřené s firmou Strabag a.s. dne 26.5.2017 –
změna ceny způsobená změnami v projektové dokumentaci.
3. Podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“ 68. výzva
ŘO IROP, 4. výzva MAS, opatření 1.2.2: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělání a celoživotní učení.
4. Podání žádosti o dotaci na modernizaci učeben ZŠ a MŠ Jestřebí - 68. výzva ŘO IROP
vyhlášené LAG Podralsko.
5. Nabídku firmy LUCIDA s.r.o. na vypracování projektové dokumentace a zajištění
územního rozhodnutí a stavebního povolení - vybudování chodníku na pozemcích p.č. 24/6
a 28 k.ú. Jestřebí u České Lípy.
6. Odložení rozhodnutí o prodeji pozemku p.č. 109/1 v k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře
869 m2.
7. Pronájem sklepu č. 10 na pozemku p.č. 103/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy za roční nájemné
ve výši 300,- Kč paní Kamile Zabilanské, bytem Jestřebí 25.
8. Odpovědi na dopisy starosty obce Provodín p. Štěrby
9. Smlouvu o právu provést stavbu – p.p.č. 783/1 a 787/1 – RD na p.p.č. 84/5 vše k.ú. Újezd u
Jestřebí
10. Ceník úhrad za zřízení věcného břemene, služebnosti na nemovitostech ve vlastnictví obce
Jestřebí.
11. Odložení rozhodnutí o finančním příspěvku organizaci Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje. o.p.s.
12. Rozpočtové opatření č. 4/2017
13. Žádost p. Šťovíčkové o změnu ÚP Jestřebí u pozemků p.č. 223 v k.ú. Jestřebí u České Lípy.
Tato změna nebude zařazena do již probíhající změny č. 2 ÚP Jestřebí a žadatelka si bude
hradit náklady na změnu.
14. Pověřit změnou ÚP obce Jestřebí Městský úřad Česká Lípa a jako osobu určenou ke
spolupráci s pořizovatelem Ing. Schreinera – starostu obce.
15. Souhlas zřizovatele pro ZŠ a MŠ Jestřebí s přijetím účelového finančního daru v rámci
projektu obědy pro děti.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Prodej obecního pozemku p.č. 601/9 v k.ú. Jestřebí u České Lípy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Postup starosty při jednání s ŘSD ČR v záležitosti vybudování protihlukových stěn u silnice
č. I/9.
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Informace kulturní komise
Dohromady se jedná o více než 20 zájmových činností a bez nadsázky se dá říci, že zapojen
takřka každý a to jak ze strany učitelů, tak ze strany žáků. Novinkou školního roku je otevření
čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her. Škola získala finanční prostředky z
projektu evropských fondů, a tak si můžeme finančně dovolit zvýšenou podporu čtenářské
gramotnosti a logického myšlení formou volnočasových aktivit, které jsou pro všechny žáky
zcela zdarma. V rámci obou klubů nakupujeme nové vybavení a pomůcky, v Provodíně i
Jestřebí se v průběhu školního roku budeme snažit postupně založit novou školní knihovničku.
V rámci podpory čtení a budování nových knihovniček se budeme snažit spolupracovat i s
rodiči, a tak o tomto projektu zajisté ještě uslyšíte.
Můžete se těšit na „revitalizaci“ provodínské budovy školy, kde téměř ožívají na stěnách krásné
malby od p. uč. Mgr. Petry Šolcové, ale o tom zase v některém z příštích čísel zpravodaje…

V září jsme se rozloučili s létem. A to jak podle kalendáře, tak naší, již tradiční kulturní akcí
(letos byla třetím rokem), pořádanou na svátek sv. Václava, dne 28.9.2017.
A že byl letos vyhlášen Den rozhleden a věží, pominout tu příležitost mohli jsme jen stěží,
ne všude lze hledět do dáli, tak jako u nás z „jestřebské skály“.
Prožili jsme příjemné odpoledne. Bylo zpříjemněno milou hudbou, příznivým počasím, dobrým
jídlem a pitím (pro děti buřty a limo zdarma), koníčky rodiny Kaňkovských, kteří vozili ty
nejmenší a nakonec zajímavým kvízem, který byl tentokrát pro menší i pro ty největší. Jednalo
se o rozhledovou růžici, tedy dvě, jednu nevyplněnou, tzv. slepou s obrázky a ten, komu se
podařilo alespoň některé obrázky správně umístit, dostal pak na památku skutečnou rozhledovou
růžici z Jestřebského hradu. Ti, kteří se zúčastnili našeho zábavného odpoledne, byli moc
spokojeni. Ale Vy, kteří jste se nemohli dostavit na plácek pod hradem, nezoufejte, alespoň
rozhledové růžice (soutěžní i pravou) si můžete vyzvednout na obecním úřadě, snad i na poště, a
vyzkoušet si tak svou orientaci z našeho hradu.

Podívejte se také na www.zsjestrebi.cz, kde najdete mnoho fotografií ze školních akcí.
A co nás ještě během podzimu čeká :
Za pedagogický sbor Mgr. Zuzana Šťastná

Místní knihovna Jestřebí
Do knihovny nám přibyly další nové knihy pro dospělé i děti, dále nám chodí časopisy, jako jsou
Maminka, Zahrádkář, Enigma, ABC, Dům a zahrada. Přijďte si posedět, přečíst časopis či půjčit
knihu.
Otevírací doba :
PONDĚLÍ : 16:00 – 18:00
ČTVRTEK : 15:00 – 16:00
Individuální otevírací doba je možná po předchozí domluvě na tel. : 487 834 930
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Sraz důchodců – podvečer s hudbou, tancem, dobrým jídlem, pitím, zpestřený
zajímavými kulturními vstupy bude letos v pátek 10. listopadu 2017,
Vítání našich nových občánků v neděli 12. listopadu 2017
Jestřebský vánoční trh proběhne první adventní neděli, již 26. listopadu 2017
Mikulášská – pravděpodobně v neděli 3. prosince 2017
Na sraz důchodců i na vítání občánků dostanou účastníci osobní pozvánku na adresu.
-

Na jestřebském trhu bychom opět nechali prostor pro šikovné ruce našich občanů, proto, prosím,
tvořte ! A pak se nám včas přihlaste (tel.732114828 – D. Haštabová). Těšíme se na Vaše
výrobky. I na Vás!
Daniela Haštabová, kulturní komise

Zaměření naší mateřské školy a co nabízíme.
Naše mateřská škola se zaměřuje na to, aby se děti cítily šťastně, spokojeně a bezpečně, zažívaly
pocit úspěchu. Všichni respektujeme jedinečnost každého dítěte, jeho možnosti, jeho
individualitu. Chceme, aby dítě na konci předškolního období bylo relativně samostatnou
osobností, schopnou zvládat takové nároky, které jsou na něj běžně kladeny a zároveň i ty, které
ho v budoucnu čekají. Přejeme si, aby byla v péči o děti společně s rodiči vytvořena cesta
spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.
V naší mateřské škole nabízíme dětem: logopedickou prevenci, angličtinu hravou formou
Wattsenglish, stimulační program pro předškoláky – Maxík, kurzy plavání pro předškoláky,
tvoření v keramické dílně, celoroční projekty zaměřené na zdravý životní styl a pohyb dětí,
spolupráci s DDM Libertin v České Lípě, akademie, jarmarky, tvořivé dílničky, výlety,
výuku na interaktivní tabuli aj.
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Začínáme aneb co přineslo září v mateřské škole
Na tento školní rok máme zapsáno prozatím 25 dětí ve věku od 2 – 6 let. Z celkového počtu dětí
je 8 předškoláků, kteří od tohoto školního roku mají předškolní vzdělávání povinné. Děti se
vzdělávají podle ŠVP s názvem „Poznáváme svět s kytičkou, aneb kytička rozkvétá, zve vás děti
do světa. Pojďte, děti hned, ať poznáme svět…“ ŠVP je rozdělen do 10 integrovaných bloků. V
každém ročním období se děti budou seznamovat s přírodou a jejími zákonitostmi, s každoročně
se opakujícími ději, s životem zvířátek a lidí. ŠVP je založen na právu každého dítěte na
vzdělání, na individuálním přístupu, uspokojování přirozených potřeb dítěte, vzájemném
respektování
a
spolupráci,
na
osobnostním
principu.
21. srpna jsme zahájili prázdninový provoz. Do mateřské školy k nám nastoupili společně
s našimi dětmi i děti z MŠ Provodín, kde se konala menší rekonstrukce vnitřních prostor.
V posledním týdnu prázdnin, probíhal u nás „Adaptační týden“ pro nově příchozí děti a jejich
rodiče, kde se seznámili s životem naší školky a mohli tak snáze vykročit do nové etapy jejich
života.
První blok byl na měsíc září podle ŠVP „Začínáme spolu“. Nesl se v duchu seznamování se
s ostatními kamarády v MŠ, s prostředím, s hračkami, se svojí značkou a zaměstnanci. Další
týden jsme se jeli podívat za kamarády do MŠ Provodín, kde na nás čekalo vystoupení chovatele
dravců a dalších zvířátek. V polovině září k nám zavítalo do školky divadlo s pohádkou „O
Lochnesce“,
která
se
dětem
moc
líbila.
A začalo nám babí léto. Děti společně s námi uzamkly symbolicky školní zahradu velikým
klíčem a daly spinkat vyrobené broučky do lesa, kde jim postavily nádherné domečky.
Poslední zářijový den ve školce jsme jeli společně se školní družinou autobusem do Mladé
Boleslavi do bazénu. Počasí nám na cestu přálo a tak jsme se zastavili na zpáteční cestě v
McDonaldu, kde si děti pochutnaly na malé zmrzlince.
Na říjen chystáme v MŠ:








Angličtinu Wattsenglish
Kurz Maxík – stimulační program pro předškoláky
Seminář pro rodiče pod vedením PhDr. Zdeňky Kholové s názvem“ Co má umět
předškolák, než ho škola zavolá“
Přijede za námi divadlo s názvem „Jídlo jako duha“ - v rámci celoročního projektu Cepík –
zdravý životní styl dětí
Focení s vánočním motivem
26.10. od 6.30 – 16.30 hodin PODZIMNÍ BAREVNÝ JARMARK , na který vás srdečně
zveme.
Halloweenský rej
Pavla Zemanová, Dis
MŠ Jestřebí
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Září v základní škole
4. 9. byl u nás v ZŠ Jestřebí slavnostně zahájen nový školní rok. Tento den byl důležitý zejména
pro naše prvňáčky, kteří se poprvé setkali se svou paní učitelkou Mgr. Hanou Vaňkovou a
spolužáky, mnohdy kamarády z MŠ, již jako školáci.
Nejstarší žáky čeká letos důležité rozhodování, kterým směrem se vydají v jejich dalším studiu.
S pomocí rodičů a učitelů jistě vyberou tu správnou střední školu, která naplní jejich očekávání.
Ve čtvrtek 14. září se naši nejlepší fotbalisté z prvního stupně zúčastnili fotbalového turnaje v
Kravařích o putovní Máchův pohár. Turnaj pořádá tradičně škola Kravaře ve spolupráci s
obecním úřadem. Hra byla moc těžká, zápasy byly vyrovnané, týmy kamarádské a celé
dopoledne jsme si ve sportovním duchu užili všechny zápasy. Vybojovali jsme krásné 1. místo
za nejlepšího brankáře všech týmů a to je náš Jiří Petříček. Jiřík byl oceněn jako nejlepší brankář
všech zápasů.
Letos jsme se tradičně účastnili Běhu lipovou alejí v Zahrádkách u České Lípy, odkud jsme
dovezli rovnou šest medailí. Zastoupeni jsme byli dětmi od předškoláků až po devátou třídu.
Nejlépe se ve svých kategoriích z naší školy umístili na stupni vítězů Radim Piškula na 3. místě,
David Kváč na 2. místě, Tomáš Prkno na 3. místě a Kateřina Piškulová na 3. místě. Za
předškoláky nás reprezentovaly i děti z MŠ Jestřebí a MŠ Provodín, kde byl nejlepší Míša Uhlíř
na 1. místě a Alenka Marková na 3. místě. Děkujeme všem zúčastněným žákům za reprezentaci
naší školy a gratulujeme k jejich úspěchům.
Ve středu 27. září skupina zájemců z řad žáků 5.-9. ročníku naší školy vyrazila na turistický
výlet do oblasti Česko-saského Švýcarska v zemi našich severních sousedů – Německu. Výlet
byl celodenní, jeli jsme střídavě vlakem, autobusem a také přívozem přes řeku Labe. Po
dvouhodinové ranní cestě jsme vystoupili v německém Königsteinu, přepluli Labe přívozem a
poté jsme vystoupali na vrcholy stolové hory Lilienstein. Za své úsilí byli všichni odměněni
nádhernými výhledy do údolí Labe a na skalnaté masívy čs-sas. Švýcarska. Po přechodu
Liliensteinu jsme postupně sestoupili do údolí a podél Labe jsme došli až do městečka Bad
Schandau, které jsme si prohlédli a užili si jeho pohostinnosti a lázeňského prostředí. Počasí nám
velmi přálo, užili jsme nádherný podzimní den.
V pátek 29. září jsme se společně s jestřebskou školkou vydali do blízkého Aquaparku v Mladé
Boleslavi. Děti si užívaly vodní jeskyně, divoké řeky, skluzavky, tobogánu, vířivky, vodotrysků,
gejzírů a páry. Také jsme hráli různé vodní hry, na babu, lovili rybičky, cvičili, závodili v
rychlosti na tobogánu. Po tříhodinovém plaveckém tréninku formou her jsme se zajeli posilnit
do rychlého občerstvení McDonalds.
V letošním školním roce jsme otevřeli rekordní množství zájmových útvarů.
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