Pacht části pozemku p.č. 601/9 v k.ú. Jestřebí u České Lípy o rozloze 50 m2 (zaplocená
část pozemku) za částku 50,- Kč za rok, na dobu neurčitou manželům Jitce Mazurové a
Stanislavu Mazurovi, oba bytem Jestřebí čp. 72 a s podmínkou, že pachtýř nebude
parkovat na nepropachtované části pozemku p.č. 601/9 k.ú. Jestřebí u České Lípy tak,
aby bránil ve výjezdu majitelům sousedících pozemků.
9. Bezúplatně Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti na pozemku p.č. 623/1 k. ú Jestřebí u České Lípy s Libereckým krajem –
vodovodní přípojka k Domovu Sluneční dvůr.
10. Nesouhlas s realizací projektu vybudování chráněného bydlení s regulovaným nájmem
v Jestřebí čp. 88
11. Nesouhlas s realizací projektu vybudování bytů k sociálnímu bydlení v Jestřebí čp. 109
a 110.
12. Přesunutí bodu pořízení víceúčelového stroje na úklid chodníků na další jednání
zastupitelstva.
13. Postup starosty při vyřizování náležitostí k vybudování dětského hřiště v Pavlovicích a
jeho umístění na pozemky p.č. 723/1 a 723/2 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí.
14. Výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva od 1.1.2018 takto:
neuvolněný místostarosta - 9.800,- Kč, předseda výboru (komise) který je členem
jiného výboru (komise) – 1.950,- Kč, předseda výboru (komise) který není členem
jiného výboru (komise) – 1.700,- Kč, člen výboru (komise) – 1.500,- Kč, člen
zastupitelstva který není členem výboru (komise) – 930,- Kč. Při souběhu více funkcí
se odměny nesčítají. Při změně funkce nebo u nových členů zastupitelstva se poskytuje
odměna od prvního dne měsíce následujícího po
15.
16. změně zařazení nebo složení slibu zastupitele.
17. Rozpočtové opatření č. 7/2017
18. Smlouvou o administraci veřejné zakázky na akci Rekonstrukce a navýšení kapacity
MŠ Jestřebí s Mgr. J. Derynkem, Slunečná 106, 473 01.
19. Připojení k Prohlášením zástupců obcí a DSO k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
ve znění zákona č. 14/2017 Sb., iniciovanému Dobrovolným svazkem obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko.

8.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Postup starosty při urgování oprav silnic III. třídy ve správě KSS Libereckého kraje.
3. Informaci předsedkyně kulturní komise o kulturních akcích pořádaných obcí Jestřebí.
4. Postup starosty při jednání s ŘSD ČR o vybudování protihlukových stěn u silnice I/9.
5. Zprávu finančního výboru
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Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych s blížícím se závěrem roku poděkoval
zastupitelům obce a zaměstnancům obecního úřadu za to, že odvádějí kvalitní práci
pro obec, tedy pro nás všechny. S minimálním počtem pracovníků se daří plnit stále
se rozšiřující povinnosti státní správy i samosprávy a přitom zajišťovat úřední hodiny
ve všech pracovních dnech, což není běžné ani na městských úřadech s výrazně
větším množstvím pracovníků. Děkuji také našim zaměstnancům v terénu, kterým se
daří udržovat naši obec uklizenou a v pořádku. Poděkování patří také všem
zaměstnancům v naší škole a školce, kteří svojí prací zvyšují kvalitu výuky, vybavení a
pěkného prostředí pro děti. Velmi děkuji všem, kteří ve svém volném čase organizují
činnosti různých kroužků zaměřených na sportovní a vzdělávací aktivity s našimi
dětmi.
Závěrem mi dovolte, abych vám a vašim rodinám popřál klidné a spokojené prožití
vánočních svátků a také mnoho sil a zdraví v novém roce. Ať vám rok 2018 přinese
mnoho radostných zážitků.
Karel Schreiner
starosta obce

Informace obecního úřadu
Obec Jestřebí již nemá žádné dluhy
V uplynulém měsíci obec zaplatila poslední splátku úvěru, který čerpala v roce 2007 od
Poštovní spořitelny (2,5 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že v prosinci 2016 byl splacen u Komerční
banky také úvěr z roku 2006 (8 mil. Kč), je nyní obec Jestřebí po mnoha letech zcela bez dluhů!
V předešlých letech musela obec každý rok vynakládat částky přesahující 1 mil korun na
splácení úvěrů. V rozpočtu na rok 2018 již není na splátky úvěrů vyčleněna ani koruna.
Finanční situace obce je dobrá a obec si v dalších letech může dovolit investovat do různých
oprav a rekonstrukcí obecního majetku, které jsou velmi potřebné.

Opravy kulturního domu - sálu bývalé kinokavárny
Obci se podařilo získat od Libereckého kraje částku 300.000,- Kč na I. etapu oprav kulturního
domu – a to rekonstrukci sálu bývalé kinokavárny. Budou zde vybudovány nové rozvody topení
i elektřiny, upraven vstup do sálu z chodby, osazeny nové vnitřní dveře, vybudován nový strop,
nové obložení stěn, radiátory, nové podlahy, instalováno nové osvětlení a opona. Ještě před
Vánocemi bude vyhlášeno výběrové řízená na firmu, která tyto práce bude realizovat. Samotné
práce by měly proběhnout v měsících únor a březen 2018. Prostředí pro pořádání různých
kulturních akcí se tak stane výrazně důstojnější.
V II. etapě je naplánována rekonstrukce chodby, kuchyňky, sociálních zařízení, šatny a
knihovny (včetně WC u knihovny). III. etapou bude rekonstrukce prostorů, přes které se vchází
do tělocvičny – chodba, WC, šatna, sprchy a učebna výtvarné výchovy. Zatímco realizace I.
etapy je již finančně zajištěna, tak termín realizace II. a III. etapy dosud není určený a závisí
především na zajištění finančních prostředků.

Rekonstrukce hlavní místní komunikace
Během listopadu byla zkompletována zadávací dokumentaci a další potřebné materiály
k vyhlášení výběrového řízení na pokračování této stavby. Dne 22.11.2017 bylo výběrové řízení
na firmu, která bude od jara 2018 pokračovat v rekonstrukci místní komunikace, vyhlášeno.
Původní termín pro podání nabídek byl do 19.12.2017, ale vzhledem k tomu, že musely být
vypořádány různé připomínky a otázky firem, tak byl tento termín posunut na začátek ledna.
Následně bude vybrána firma pro realizaci akce. Stavební práce by měli začít v březnu 2018.

Úřední hodiny OÚ Jestřebí v době vánočních svátků:
Čt 21.12.: 7,00 – 15,00 hod.
Pá 22.12: 7,00 – 11,30 hod.
So 23.12. až Út 26.12.2017 – zavřeno
St 27.12.2017: 7,00 – 17,00 hod.
Čt 28.12.2017: 7,00 – 15,00 hod.
Pá 29.12.2017 až Po 1.1.2018 – zavřeno
Út 2.1.2018: 7,00 – 15,00 hod.
St. 3.1.2018: 7,00 – 17,00 hod.

Placení poplatků v roce 2018
Výše ročních poplatků nejčastěji placených občany:
1. poplatek za odpady ……………… 540,-Kč na poplatníka (splatnost do 30.4.2018)
2. poplatek za pronájem sklepu ……………………… 300,-Kč (splatnost do 30.6.2018)
3. za prvního psa ..................................................................................50,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ......................................... 200,- Kč,
za prvního psa drženého v bytovém domě.................................................. 100,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě ……........ 500,- Kč,

Prosíme občany, kteří budou platit poplatky za rok 2018 hotově v budově obecního úřadu, aby
tyto poplatky platili až od 22.1.2017. Důvodem je zpracování účetní uzávěrky na začátku roku.
Placení poplatků bezhotovostně (převodem na účet) se toto omezení netýká. Děkujeme za
pochopení.

Parkování s ohledem na prohrnování sněhu
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.

Usnesení č. 37/2017 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.11.2017
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi, aby pokračoval v přípravě akce „Jestřebí – rekonstrukce hlavní komunikace
– dokončení SO 101 a SO 102“.
2. Starostovi, aby pokračoval v přípravě a realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace
kulturního sálu v obci Jestřebí – I. etapa“.
3. Starostovi, aby pokračoval v přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ
Jestřebí“
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.
2. Dodatek č. 1 ke Směrnici obce Jestřebí o hospodaření s obecním dřevem č. 3/2016 a
úpravu cen palivového dřeva
3. Zvýšení pracovního úvazku lesního hospodáře na plný pracovní úvazek (40 hodin
týdně) od 1.1.2018
4. Zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí u České Lípy – dokončení SO 101 a SO
102“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení výzvou k podání nabídek.
5. Komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na stavební práce „Rekonstrukce
hlavní komunikace v Jestřebí u České Lípy – dokončení SO 101 a SO 102“ve složení:
Karel Schreiner, Hana Jeništová, Milan Martínek, Aleš Kupec, Josef Najman a
náhradníky členů komise ve složení: Miroslav Jeništa, Oldřich Říbek, Rudolf Barták,
Lucie Červenková, Daniela Haštabová a Vlasta Kellnerová.
6. Pověření paní Hany Jeništové, IČ 867 29 055, sídlem Živná 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
„Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí u České Lípy – dokončení SO 101 a SO
102“
7. Vstup nových členských obcí Bakov nad Jizerou, Bezděz, Blatce, Chorušice, Velenice
a Ždírec do dobrovolného svazku obcí EKOD.

Krátká informace - o předvánočních kulturních akcích
Veliké poděkování - všem, kteří pomáhali
Pro děti jsme 1.12.2017 spolu s Obcí Provodín připravili „Mikulášskou“, tentokrát se konala
venku a byla spojena se zábavnou strašidelnou stezkou. Paní učitelky MŠ Provodín pobavily děti
překrásnými převleky a soutěžemi, děti vypouštěly balonky s přáníčky, tancovaly s klaunem a
jeho zábavnou diskotékou a nakonec se zpovídaly z hříchů v báječně inscenovaném PEKLE
v domečku u provodínského hřiště. Odměny samozřejmě dostávaly za splnění každého
soutěžního úkolu a také v Pekle (za to, že vlastně byly hodné).
Na tomto místě chci vzdát hold pořadatelům za organizaci této milé akce v méně milém
prosincovém počasí.
O první adventní neděli se konal Jestřebský vánoční trh, již čtvrtý v pořadí. Mezi prodejci
máme již své stálice, kteří se k nám vždy velice těší, a těší také návštěvníci na jejich oblíbené
zboží. Z 30-ti prodejců měla opět většina své vlastní výrobky a asi i to přispívá k veliké
chvále našeho trhu. Kupující zaplnili prodejní sál od 10-ti hodin, kdy trh začínal do 16-ti hodin,
kdy končil a návštěvníci byli ( i díky propagaci ), z celého severočeského kraje. Přitahováni
jsou nejen nápaditým zbožím ale i lahůdkami (paní Kaňková během krátké doby prodala hory
úžasných dortů a bez řezníka p. Hlinky s jeho zabijačkovými pochoutkami by se snad náš trh už
nemohl konat). Obdivované byly výrobky šikovných rukou „domorodců“, sice neprodejné, ale
o to zajímavější. Zároveň se konal kouzelný školní jarmark v budově ZŠ (od 13 ti hodin) a od
16 ti hodin koncert v kostele (i tam zpívaly děti) a v 17 hodin se slavnostně rozsvěcel stromek se
zpěvem koled dětí Základní školy.
Jsme za spolupráci se Základní školou Jestřebí velice vděčni, jejich aktivity obohacují ty naše a
věřím, že i naopak.
Po každé kulturní akci si vyslechneme mnoho pochval a věřte, že to je ta největší odměna. A já
bych ráda tyto chvály předala dál – všem, kteří si to zaslouží, všem těm, kteří se letos na
úspěchu našich kulturních aktivit podíleli. Ať byla Vaše pomoc finanční či osobní – VELIKÉ
DÍKY !
Moc nás těší, podařilo-li se nám přispět k předvánoční pohodě nebo Vás potěšit či pozitivně
naladit, protože –
JIŽ STARÉ ČESKÉ PŘÍSLOVÍ,
VESELÁ MYSL, ŽE JE PŮL ZDRAVÍ.
TAK AŤ PROVÁZÍ VÁŠ KAŽDÝ KROK
– VESELÁ MYSL PO CELÝ NOVÝ ROK !

Listopad a prosinec v MŠ Jestřebí
V listopadu proběhl v naší školce Haloweenský rej. S dětmi jsme vydlabávali dýně a zdobili
školku plnou strašidýlek. Po celý den byl ve školce „Podzimní barevný jarmark“, kde si rodiče
dětí i veřejnost mohla zakoupit podzimní výrobky. Tímto všem moc děkujeme za finanční
obnos, který bude použit ve prospěch všech dětí. Odpoledne jsme si společně s dětmi připravili
pásmo podzimních písniček, básniček a tanečků. Po podzimní besídce se všichni shromáždili
před školkou a děti v doprovodu rodičů se vydaly na Halloweenskou strašidelnou cestu. Cestou
plnily mnoho úkolů jako např. vysvobození princezny, hod míčkem na strašidelný hrad atd.
Přálo nám počasí a tak se společná akce povedla. Děti dostaly za statečnost a splnění úkolů
sladkou dobrotu, diplom a netopýří nafukovací míček.
Další týden se nesl ve znamení vystoupení. Nejdříve jsme přišli potěšit do kinokavárny
důchodce pásmem tanečků a písniček, a po té jsme přivítali malé občánky básničkami a
písničkami.
Do školky nám koncem listopadu dorazilo i divadlo s pohádkou „O Betlémské hvězdě“, která
nám navodila příjemnou předvánoční atmosféru.
Koncem listopadu před prvním adventem, se uskutečnil v MŠ „Vánoční jarmark“. Účast lidí i
finanční částka byla veliká a tak letos bude mít Ježíšek z čeho vybírat.
Začátkem prosince se uskutečnila první část projektu z DDM Libertin „Se zvířátky po
školkách“. Děti si měly možnost prohlédnout a pohladit dva hady - krajtu a korálovku.
Dozvěděly se o jejich životě, kde bydlí, co jí a viděly i hadí svlek.
5. prosince k nám zavítal do MŠ Mikuláš s čerty a anděly. Děti se obávaly, že půjdou do pytle,
ale nikoho si čert neodnesl. A proč taky. Ve školce jsou jen samé hodné děti. Děti všem
zazpívaly písničky a tak dostaly velkou mikulášskou nadílku.
14. prosince k nám přišel v dopoledních hodinách Ježíšek. Všechna dětská očka se rozzářila, při
pohledu na nadílku pod stromečkem. Na rozbalování dárků se děti vrhly s velkým nadšením,
každý si našel, co se mu nejvíc líbilo.
Děkujeme za sponzorský dar paní Gabrielové, všem rodičům za přispění na podzimním a
vánočním jarmarku, paní Haštabové za zapůjčení kostýmu na divadlo na vánoční besídku.
Poděkování patří také OÚ Jestřebí, vedení Základní školy Jestřebí, všem zaměstnancům MŠ,
rodičům a přátelům školy, dětem a všem, kteří se aktivně zapojili do akcí Mateřské školy
Jestřebí.
Závěrem mi dovolte popřát všem šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí, lásky a
spokojenosti a do nového roku jen to nejlepší.

za kulturní komisi - Daniela Haštabová

Za děti a kolektiv MŠ

Pavla Zemanová, DiS.

Listopad a prosinec v ZŠ Jestřebí
Listopad není jen Halloween
Listopad začal, čím jiným, než Halloweenem. V Provodíně vše vypuklo v družině již za ranního
kuropění. A potom se řádilo všude, v družině i ve třídách, tančilo se na strašidlácké písničky,
počítalo a četlo za asistence duchů a strašidel, zkrátka celý den Halloween. a to přesto, že vše
zkomplikovaly potíže s dodávkou elektrické energie. Z toho důvodu společné oslavy v Jestřebí
propukly až v pátek. Kdo chtěl a měl chuť ten se zmaloval nebo převlékl za cosi strašného.
Následnou soutěž o "nejkrásnější" masku zcela suverénně ovládly žákyně osmé třídy. Podle
žáků byla nejlepší Alice Zástavová, u dospěláků zvítězila Renata Komárková. A kromě jiného, v
Provodíně měly děti na návštěvě skutečného živého ježka. Dorazil v doprovodu paní učitelky a
děti si jej mohly prohlédnout i pohladit. Při pracovním vyučování si rovněž vyrobily jeho
duplikáty.
I v dalších dnech a týdnech se dělo mnohé. Tradičně s kamarády ze Základní školy v Dubé
navštívil osmý a devátý ročník "Burzu škol" v České Lípě. Žáci tedy mohou popřemýšlet o
případném studiu na školách přímo v našem regionu. Neméně tradiční byl i workshop v
českolipské Euroškole. Pro někoho možná jen zábavný, pro někoho možná i inspirativní.
Druháky a třeťáky pro změnu navštívily lektorky z GeoParku Ralsko s interaktivním programem
"Vše o vodě". A tak si naši mrňouskové nejen zopakovali vše, co o tomto živlu vědí; ale
vstřebali i další zajímavé informace.
Středa 22.listopadu patřila k dalším úspěšným dnům. Naše družstvo ve složení Milan
Bratršovský, Šárka Janoušková, Kateřina Piškulová, Zuzana Perunová, Ondřej Pánek a Petr
Carda po urputném boji získalo třetí místo v již jedenadvacátém ročníku tradiční "Ekologické
soutěže", která prověřuje znalosti nejen ze zoologie a botaniky, ale také z ornitologie a
etnografie. Ještě jednou gratulujeme.
Eurocentrum Liberec uspořádalo pro žáky sedmého až devátého ročníku besedu na téma
"Evropa a ČR, Evropská Unie a my". Nejprve šlo o informace v obecné rovině a poté o témata
zcela specifická. Celá beseda byla interaktivní, součástí bylo také promítání filmu "Referát o
EU", v jehož průběhu děti mohly ovlivňovat děj volbou variabilních scénářů.
V nejrůznějších aktivitách nezůstávaly pozadu ani družiny. O Halloweenu sice zmínka již padla,
nicméně je třeba zmínit i šikovnou Barboru Vysušilovou, která z dětí v jestřebské družině
nádherně strašidelným malováním vytvořila opravdové halloweenské duchy.
A již také tradiční návštěva děčínské ZOO měla tentokrát na programu ekologii. Pro některé
družinové děti bylo překvapením, že ekologie nerovná se třídění odpadu. Samozřejmě nechybělo
pomazlení se zvířátky a prohlídka celé ZOO.
A poslední měsíc… tohoto roku
Již sedmý ročník Čertí stezky letos uspořádal kvartet ve složení školní družina, MŠ Provodín,
OÚ Jestřebí a OÚ Provodín. Pekelnou bránou prošlo 130dětí! Maxi překvapením byl příchod

čertíka Poplety, který dorazil i se svými maskoty. Parádní poděkování patří všem zúčastněným a
podporovatelům.

Následující akce již byla veskrze adventní, ačkoli idea se zrodila již v průběhu letních prázdnin.
Mám na mysli akci „Jestřebský advent aneb otevřená škola“, kdy došlo ke splynutí a prolnutí
drobných výrobců a školáků v rámci řekněme adventního trhu. Ten byl navíc korunován
profesionálním koncertem, na kterém opět participovali žáci naší školy. Bylo rovněž možné
v klidu posedět u kávy či čaje a jen tak si v klidu potlachat.
Čertovský den byl opravdu ďábelský. Dav, nelze použít jiný výraz, vedený Mikulášem a
složený z osmi čertů a šesti andělů svou přítomností postupně potěšil všechna školská zařízení.
Počínaje Provodínem a Jestřebím konče.
Stejně jako jindy nešlo ani v prosinci pouze a jen o zábavu. Již v prvním týdnu vybojovali
v urputném klání 7.ročníku „Finanční gramotnosti“ zástupci deváté třídy Míla Bratršovský, Petr
Kubrt a Jan Valta zlatou medaili a současně i zájezd pro celou třídu.
Někteří žáci 4. – 9. ročníku se společně s rodinnými příslušníky vydali na zájezd do Drážďan.
Cílem těchto dobrodruhů byly známé adventní trhy. Ovšem kromě bloumání mezi stánky a
boudami jsme také prozkoumali historické centrum, promenádu s výhledem na Labe a užili si
Zwingeru.
Velice krásná akce proběhla ve čtvrtek 14. prosince. V kinokavárně jsme se interaktivní
formou poučili o historii hudebního nástroje zvaného kytara. Od pánů muzikantů Kaulferse a
Šoltyse jsme slyšeli skladby klasické i „dnes již klasické“, včetně správného kultovního rocku
od Deep Purple.
V současné chvíli se všichni připravujeme na školní akademii, která však proběhne až 19.
prosince a tudíž se o ní budete moci informovat na našich webových stránkách
(www.zsjestrebi.cz).
Loučíme se s přáním krásných Vánoc a úspěšného roku 2018.
Za základní školu PaedDr. Lubomír Kašpar

