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Informace obecního úřadu

Komunální volby 2018
Vážení spoluobčané,
dovolte mí, abych poděkoval všem, kteří přišli k letošním komunálním volbám a
svým hlasováním projevili zájem o dění v naší obci. Voleb se účastnilo 247 občanů
z celkového počtu 636 oprávněných voličů. To znamená volební účast 39%, což
není mnoho. Obzvlášť děkuji všem, kteří se rozhodli kandidovat do obecního
zastupitelstva a byli tak v případě zvolení ochotní převzít odpovědnost za správu
věcí veřejných v naší obci. Díky těmto kandidujícím spoluobčanům jsme se
nedostali do situace, která nastala v některých jiných obcích, tedy že zde lidé volili
pouze z jedné kandidátky, nebo dokonce se volby nekonaly vůbec z důvodu, že se
žádnou kandidátku nepodařilo sestavit.
Do devítičlenného zastupitelstva obce byli zvoleni tito občané:
Barták Rudolf
100 hlasů
Najman Josef
116 hlasů
Červenková Lucie
107 hlasů
Říbek Oldřich
73 hlasů
Kellnerová Vlasta
108 hlasů
Schreiner Karel
183 hlasů
Kupec Aleš
64 hlasů
Süssner Gustav
121 hlasů
Martínek Milan
163 hlasů
Ostatní občané na kandidátních listinách jsou náhradníky pro případ odstoupení
některého z nově zvolených zastupitelů. Kompletní zápis o výsledku voleb je
umístěn na internetových stránkách obce www.jestrebi.eu Na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce dne 1.11.2018 byl zvolen starostou obce K. Schreiner a
místostarostou M. Martínek.
Karel Schreiner
starosta obce

Rekonstrukce MŠ Jestřebí
Rekonstrukce školky je dokončena a ve středu 7.11. od 16 hod. se občané
mohou přijít podívat jak se povedla nebo naopak nepovedla. Obec Jestřebí
jako zřizovatel zajistila na Krajském úřadu Libereckého kraje navýšení kapacity
školky na 34 dětí a kapacity školní jídelny ze 150 na 170 stravovaných. Ve školce
je tak dostatečná kapacita pro všechny děti z naší obce. Celkové náklady zaplacené
stavební firmě Bláha trade s.r.o. činily 7.733.279,81 Kč bez DPH a tedy
9.357.268,57 Kč včetně DPH. Původní cena podle smlouvy činila 8.830.936,90 Kč
včetně DPH a vícepráce tak cenu rekonstrukce navýšily o 526.331,67 Kč. Po
přičtení dalších nákladů za studii proveditelnosti, správní poplatky za stavební
povolení, projektovou dokumentaci, výběrové řízení, administraci dotace,
technický dozor stavby, vybavení budovy hasicími přístroji a restaurování plastiky
Krista činily celkové náklady zaplacené obcí na rekonstrukci MŠ 9.577.378,37 Kč
včetně DPH. Za tyto peníze byla vybudována zcela nová přístavba, v které se
nachází šatna dětí, vybourány a předělány příčky mezi jednotlivými místnostmi,
vybourány a nově vybudovány podlahy ve většině místností, položeny nové
podlahové krytiny (dlažba, vinyl, koberce), kompletně vyměněny všechny vnitřní
dveře, zrealizovány nové rozvody vody, kanalizace a elektřiny v celé budově,
datové rozvody, nová vzduchotechnika v kuchyni, vyměněny a doplněny staré
topné radiátory, vyměněna stará okna a dvoje vstupní dveře, vyštukována a
vymalována celá budova, opravena a nově natřena fasáda budovy a zrestaurována
plastika Krista na čelní fasádě budovy. Na zahradě školky byl opraven zahradní
domek (nová střecha + opravená fasáda), vybudován nový zahradní altán a nové
herní prvky.
Byly zkompletovány doklady k žádosti o proplacení dotace ve výši 3.795.945,98
Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný
regionální operační program (IROP). Vyřizují se doklady potřebné ke kolaudaci
stavby.

Rekonstrukce místní komunikace
Výsledná cena zaplacená za komunikaci firmě SaM se nakonec ještě o něco snížila
oproti informaci v předešlém zpravodaji. Kontrolou podle geometrického zaměření
skutečného provedení stavby bylo zjištěno použití menšího množství asfaltu než
bylo vykázáno. Finanční úspora činí 126.830,78 Kč. Byl tak uzavřen nový dodatek
ke smlouvě a konečná cena zaplacená firmě SaM činí 8.135.175,37 Kč (včetně
DPH). Oproti původní ceně dle smlouvy, která byla 9.014.677,19 Kč, se tak

Informace kulturní komise
V minulém čísle Jestřebského zpravodaje jsme Vám slíbili informaci o posledních
kulturních akcích letošního roku - Mikulášské nadílce pro děti a Jestřebském
vánočním trhu. Tak tedy :
Jestřebský vánoční trh se bude konat (již tradičně) v tělocvičně a okolí kulturního
domu v Jestřebí
1. adventní neděli, tj. 2. prosince 2018 od 10.00 do cca 16.00
hodin, protože v 17.00 hodin slavnostně rozsvítíme jestřebský vánoční strom.
Mikulášská nadílka s návštěvou „Pekla“ a samozřejmě i se zábavným programem
pro děti bude týden poté, tj. v neděli 9. prosince 2018 od 15 ti hodin v kulturním
domě v Jestřebí.
Ještě k vánočnímu trhu – letos, na rozdíl od minulých čtyř ročníků, nebude
součástí trhu ukázka prací našich občanů, ale rádi bychom, aby letošní výstavka
byla malé muzeum ke100. výročí republiky, tedy výstava předmětů cca 100 let
starých, nebo předmětů vztahujících se k tomuto období. Máme k Vám, vážení
spoluobčané, prosbu, máte-li někdo doma předmět, který byste byli ochotni
zapůjčit do této výstavy, dejte nám, prosím, vědět – buď na Obecní úřad
v Jestřebí, nebo mně ( tel. 732114828). Děkujeme.
Daniela Haštabová za kulturní komisi v Jestřebí

z pohledu vojenského se zvláštním zřetelem na vznik, úlohu a význam našich legií.
Skutečně práce hodná deváťáků.
V Provodíně nejenže smíšená družstva plnila pod patronací vyučujících
v dobových kostýmech úkoly související např. se státní symbolikou, ale v budově
školy se vyskytoval i pan profesor Masaryk. A tak není divu, že na závěr zazněla
jeho oblíbená píseň „Ach synku, synku…“
V pátek druhý stupeň poznával naše hlavní město a odpoledne děti úspěšně
vybíjely přebytečnou energii v jumpparku.
Ovšem ani večer nebyl bez aktivit. Zájemci, a bylo jich hodně, se coby
strašidýlka s lampióny vyšplhali na Spící Pannu a za odměnu, kromě krásně
strašidelných i veselých zážitků, získali párek v rohlíku spolu s teplým čajem
A na samém konci října nás navštívili lektoři z obecně prospěšné společnosti
Maják. Preventivní programy (neb prevence není nikdy dost) tentokrát potěšily
čtvrtou, šestou, sedmou a osmou třídu.
Podrobnosti jako vždy naleznete na našich webových stránkách
www.zsjestrebi.cz.
PaedDr. Lubomír Kašpar

celkem podařilo ušetřit 879.501,82 Kč. Práce na dodělání nového veřejného
osvětlení zdržuje dlouhá čekací doba na sloupy, která je způsobena tím, že výrobce
sloupů nestačí vyrábět a pokrývat poptávku.

Říjen v mateřské škole

Usnesení č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.11.2018

Začátkem října jsme měli v MŠ ukázku dravců. Viděli jsme poštolku, orla, ale i
malé ptáčky a sovy. Chovatel nezůstal jen u ptáčků, ale ukázal nám ještě svoje
kouzelnické umění. Děti s úžasem sledovaly, kam zmizel paní učitelky prstýnek a
kde se opět objevil.
V pondělí 29.10. jsme společně s družinou navštívili bazén v Mladé Boleslavi, kde
se konala plavecká olympiáda. Parádně jsme si to užili. Cestou zpět jsme se stavili
na malé občerstvení u McDonald's.
V úterý 30.10. proběhl v MŠ podzimní jarmark a první besídka pro rodiče. Všem
zúčastněným moc děkujeme za finanční příspěvky, které budou použity ve
prospěch všech dětí.
Ve středu 31.10. se uskutečnila v MŠ veliká halloweenská akce i s rodiči našich
dětí. Nejdříve si každý vydlabal a vyzdobil dýni, kterou si na závěr odnesl domů a
poté se všichni společně vydali na večerní lampionový průvod kolem našeho
hrádku. Nakonec se všichni opět sešli na zahradě MŠ, kde byla akce ukončena
velikou ohnivou a laserovou show.
Za kolektiv MŠ : Pavla Zemanová, DiS.

Všichni zvolení zastupitelé slovem „slibuji“ a podpisem slibu potvrdili svoji účast
v zastupitelstvu obce a funkci zastupitele obce přijali.
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi, aby zajistil kolaudaci akce „Jestřebí – rekonstrukce hlavní komunikace
– SO 101.2 a SO 102“
Starostovi, aby zajistil kolaudaci a vyúčtování dotace u akce „Rekonstrukce a
navýšení kapacity MŠ Jestřebí“
Starostovi, aby zajistil všechny potřebné náležitosti k přípravě akce „Rekonstrukce
budovy obecního úřadu Jestřebí“.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.
Pro celé volební období zapisovatelem pana Martínka a náhradnicí paní
Červenkovou. Jako ověřovatele zápisu schvaluje pro celé volební období pana
Bartáka a paní Kellnerovou, náhradníky ověřovatelů pana Říbka a pana Kupce.
Jako dlouhodobě uvolněnou funkci starosty obce. Jako neuvolněnou schvaluje
funkci místostarosty obce a všechny ostatní funkce členů zastupitelstva.
Zvolení jednoho místostarosty obce.
Veřejnou volbu jako způsob hlasování o starostovi a místostarostovi.
Volbu starosty obce Jestřebí pana Karla Schreinera.

Třídění odpadu v naší obci
Ve třetím čtvrtletí tohoto roku, tedy od 1.7. do 30.9.2018 se v naši obci podařilo
vytřídit 2,993 tuny papíru, 4,415 tuny plastu, 7,787 tuny skla a 0,024 tuny
nápojových kartonů. Celkem tak bylo do kontejnerů vyvezeno 15,219 tun
vytříděného odpadu. Za tento odpad získala obec od firmy Eko - kom 42.553,- Kč.
Náklady obce na vývoz tohoto odpadu činily 50.025,- Kč. Obec tak doplácela na
likvidaci vytříděného odpadu za tři měsíce částku 7.472,- Kč. Jde o výrazně nižší
částku, než jakou musí platit za likvidaci netříděného odpadu (černé popelnice).
Například za měsíc září 2018 stálo vyvážení černých popelnic 43.984 ,- Kč.

Divočáci v obci
Vzhledem k tomu, že se v obci Jestřebí stále více objevují divoká prasata, která
ničí zelené plochy, požádal starosta obce opakovaně starostu honebního
společenství Jestřebí – Zahrádky o zvýšený odstřel divokých prasat v blízkosti naší
obce. Zvýšený odstřel byl přislíben a tak doufejme, že se situace zlepší.

1.
2.
3.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7. Volbu místostarosty obce Jestřebí pana Milana Martínka.
8. Zřízení kontrolního, finančního a kulturního výboru a jejich členy:
Kontrolní výbor – předseda Josef Najman, členové Aleš Kupec, Gustav Süssner
Finanční výbor – předseda Rudolf Barták, členové Oldřich Říbek, Aleš Kupec
Kulturní výbor – předseda Lucie Červenková, místopředseda Daniela Haštabová,
členové Vlasta Kellnerová, Miloslava Setničková, Simona Holcová
9. Výši měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele a vyplácení odměn ode dne
schválení tj. 1.11.2018 takto:
1) Neuvolněný místostarosta
9.800,- Kč
2) Předseda kulturního výboru
2.500,- Kč
3) Předseda kontrolního a finančního výboru
2.000,- Kč
4) Zastupitel, který je členem kulturního výboru
2.000,- Kč
5) Zastupitel, který je členem kontrolního a finančního výboru
1.500,- Kč
6) Člen zastupitelstva, který není členem výboru
1.000,- Kč
7) Místopředseda kulturního výboru, který není členem zastupitelstva 1.500,- Kč
8) Člen kulturního výboru, který není členem zastupitelstva
600,- 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
změně zařazení nebo složení slibu zastupitele.
10. Dodatek č. 2 k SoD s firmou SaM silnice a mosty a.s. a pověřuje starostu
k podpisu tohoto dodatku.
11. Uzavření dodatku č. 3 a č. 4 k SoD s firmou Bláha trade s.r.o.
12. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou
LAMAL, s.r.o. na pozemky p.č 783/1 a 787/1 vše k.ú. Újezd u Jestřebí za cenu
1.000,- Kč.
13. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou
společností Chládek a Tintěra a.s. na pozemek p.č. 792/1 k.ú. Újezd u Jestřebí.
14. „Prohlášení o vzdání se věcného břemene chůze a jízdy“ u pozemku p.č. 106/6 ve
prospěch pozemku p.č. 106/1 vše k.ú. Újezd u Jestřebí.
15. Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro taneční kroužek dívek v Jestřebí.
16. Finanční příspěvek na rok 2019 pro Farní charitu Česká Lípa na projekt „Sociální
automobil“ ve výši 2.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Volbu místostarosty obce Jestřebí pana Aleše Kupce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Rozpočtové opatření č. 7/2018

První podzimní měsíc v základní škole
Říjnové dny nás zastihly v pilné práci, kterou jsme, tak jako vždy, dokázali
kombinovat se zábavou a relaxací.
Vyberme tudíž alespoň to nejzásadnější, co se v naší škole událo:
Žáci osmé a deváté třídy také letos navštívili liberecký Veletrh práce a vzdělávání
s názvem Educa. Aréna tradičně nezklamala a vybírat si zájemci mohli z celkem
nepřeberného množství škol, ze všech možných oborů i zaměření. Nabídek bylo
skutečně mnoho, ale nechyběla ani zábava. Ono zajezdit si s robotickým vozítkem
nebo si zastřílet na laserové střelnici také není k zahození. Mnozí se upevnili ve
svém rozhodnutí pokračovat ve studiu na již dříve vybrané škole, někteří získali
novou inspiraci a námět pro zamyšlení. Ale každý z našich budoucích absolventů
opouštěl veletrh s alespoň nějakou představou.
Ve stejné době se šesťáci a sedmáci brouzdali IQ Landií a zažívali a prožívali
věci dosud nepoznané a mnohdy téměř neuvěřitelné.
Naši nejmenší, tedy žáčkové první, druhé a třetí třídy, se v rámci „Divadelního
podzimu“ podívali na krásnou pohádku „O popleteném drakovi“. Po návratu do
Provodína se věnovali aktivitám zaměřeným na etiku. Věřme, že získané poznatky
nehodí za hlavu a dokáží je aplikovat v reálném životě.
Již podruhé se naše škola zúčastnila Projektového dne na Sklářské škole
v Novém Boru. Pod vedením zkušených odborníků a mistrů si děti vyzkoušely
nejrůznější sklářské techniky a domů si odvezly řadu vlastnoručně vyrobených
suvenýrů.
Říjen je nejen prvním opravdu podzimním měsícem, ale také důležitým
mezníkem v našich novodobých dějinách. A ten letošní byl opravdu důležitý,
vždyť sto roků je opravdu pěkná řádka let.
A tak Projektový den věnovaný stému výročí vzniku republiky prožili žáci
v Jestřebí i v Provodíně opravdu smysluplně. Jestřebští žáci se v rámci besed,
diskuzí, přednášek i prezentací dozvěděli mnoho zajímavého i poučného z historie
tohoto významného dne a samozřejmě i z historie dnů, které 28. říjnu 1918
předcházely. Poznali celou plejádu zajímavých osobností té, pro nás již vzdálené,
doby a seznámili se s životem a prostředím v posledních desetiletích podunajské
monarchie. Snad nejzajímavější a nejpřitažlivější byla tato akce v deváté třídě.
Žáci si totiž sami připravili zasvěcené povídání o příčinách a důvodech rozpadu
starého mocnářství a vzniku tzv. nástupnických států, především samozřejmě ČSR.

