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Souhlas s pořádáním Jestřebského rockové festiválku v sobotu 11.8.2018 na obecních
pozemcích p.č. 24/6 a 28 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy s podmínkou, že hluk bude
regulován v souladu s požadavky obce a hudební produkce bude ukončena nejpozději
ve 22.00 hod.
Kompetenci starosty k zadávání víceprací u akce „Jestřebí – rekonstrukce hlavní
komunikace – SO 101.2 a SO 102“.
Vícepráce na akci „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“ ve výši 125.201,
06 Kč bez DPH a kompetenci starosty k zadávání víceprací na této akci.
Smlouvu s Mgr. J. Derynkem na administraci dotace u akce „Rekonstrukce a navýšení
kapacity MŠ Jestřebí“.
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro ZŠ a MŠ Jestřebí na akci
„Jazyková a přírodovědná učebna ZŠ a MŠ Jestřebí“ a schvaluje realizaci této akce.
Veřejnoprávní smlouvu s městem Česká Lípa na odchyt volně se pohybující psů
Městskou policii České Lípy a vymáhání nákladů spojených s odchytem po majiteli
psa.
„Směrnici o nakládání s osobními údaji“ a „Metodiku pro plnění povinností vůči
subjektům údajů“
Smlouvu o zpracování osobních údajů, která bude uzavírána se subjekty, kterým obec
poskytuje osobní údaje.
Mimořádný příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro TJ Jestřebí-Provodín, z.s. na pořízení
nové zásobníkové nádrže na vodu.
Odpověď České poště v záležitosti projektu „Pošta Partner“.
Rozpočtové opatření č. 4/2018
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmene a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty k provádění nezbytných
rozpočtových úprav v měsících červenec, srpen, říjen a listopad 2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace starosty o získání kolaudačního souhlasu a úspěšném závěrečném
vyúčtování dotace na akci „Rekonstrukce kulturního sálu v Jestřebí“.
2. Informace starosty o průběhu akce „Nové svislé dopravní značení v obci Jestřebí“
3. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
4. Závěrečný účet Svazku obcí Peklo a závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj.
5. Jmenování Mgr. Michala Kotka do funkce ředitele ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové
organizace s platností od 1.8.2018.
6. Informace v záležitosti připravované okružní křižovatky silnic č. 1/9 a 1/38.
7. Zprávu č. 1 finančního výboru obce Jestřebí
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Informace obecního úřadu
Nové dopravní značení v obci
Vzhledem k tomu, že dopravní značení v naší obci neodpovídalo dopravním předpisům,
často byly instalovány nevyhovující značky a jejich instalace byla v minulosti prováděna
bez vyjádření Policie ČR, nechala si obec zpracovat pasport dopravního značení. Při jeho
vypracování a následném „značkování obce“ mohly být zvoleny následující možnosti:
1. Osadit všechny křižovatky místních komunikací předpisovými dopravními značkami.
Množství značek v naši obci by se tak výrazně zvýšilo, protože na řadě křižovatek
byly značky jen zčásti. Např. křižovatka u bowlingu měla pouze jednu značka „dej
přednost v jízdě“ a v případě správného přeznačkování by se na tuto křižovatku
muselo umístit 8 dopravních značek – 2x dej přednost v jízdě + 2x hlavní silnice + 4x
dodatková tabule s tvarem křižovatky. Na řadě křižovatek pak nebyly značky vůbec –
mezi bytovkami, v Újezdě u kapličky apod. Vzhledem k tomu, že by se musely
vyměnit i značky již používané, které však neodpovídaly předpisům (byly menší,
nebyly reflexní apod.) a vzhledem k tomu, že cena jedné dopravní značky včetně
sloupku a její montáže se pohybuje od 2.500,- Kč do 5.000,- Kč, byla by tato varianta
značně nákladná.
2. Druhou možností, která byla zastupitelstvem obce schválena a následně realizována,
je zavedení jednotné úpravy na všech křižovatkách místních komunikací, a to
přednost vozidel přijíždějících zprava. Tato úprava, která se uplatňuje stále častěji i
v jiných obcích a městech, řeší problém s vysokým množstvím značek na
komunikacích, je finančně nejvýhodnější a nutí řidiče k opatrné a pomalejší jízdě po
obci. Po dobu tří měsíců jsou v obci umístěny mobilní značky upozorňující na změnu
přednosti. Přednost zprava samozřejmě neplatí u křižovatek se silnicemi patřícími
Libereckému kraji (od kostela směrem na Provodín, přes Pavlovice a Dolní Popelov)
a při výjezdu na hlavní silnici I/9 (od České Lípy ve směru na Mělník). Na těchto

křižovatkách naopak bylo doplněno značení upravující přednosti (tam kde chybělo,
nebo bylo nevyhovující).
Dalšími změnami je omezení maximální rychlost na 30 km/hod. a zákaz vjezdu nákladních
automobilů s výjimkou zásobování. Tam kde dosud chyběly, byly také doplněny značky
označující začátek a konec obce. Obec Jestřebí má v současné době dopravní značení, které
odpovídá všem předpisům, normám a je schváleno Policií ČR i odborem dopravy v České
Lípě.
Rekonstrukce odborných učeben ve škole
V budově školy začala rekonstrukce dvou učeben. V přízemí jestřebské budovy tak
vzniknou nové učebny pro výuku jazyků, výpočetní techniky a přírodovědných předmětů.
Celkové náklady by měly činit 2.456.000,- Kč. Tuto částku poskytne škole obec ze svého
rozpočtu. Škole se podařilo získat dotaci na tuto akci ve výši 95% z uznatelných nákladů.
Po realizaci a vyúčtování bude do rozpočtu obce vrácena částka cca 2.300.000,- Kč. Škola
tak získá moderní učebny se značně nadstandardním vybavením, které na okolních školách
není běžné. To významně přispěje ke zkvalitnění výuky dětí na naší škole.
Rekonstrukce MŠ Jestřebí
V pondělí 11.6. začala rekonstrukce mateřské školky. Během prací se objevují různé
problémy a vícepráce, které se při rekonstrukci staré budovy daly očekávat. Některé
vícepráce také pramení ze snahy realizovat rekonstrukci kvalitně – např. otlučení omítek ve
větším rozsahu než bylo plánováno, odstranění starého stropu, který by v budoucnu mohl
být nebezpečný apod. Vše se však daří rychle řešit a stavba tak zatím nemá zpoždění. Obec
bude dělat vše pro to, aby se podařilo dodržet stanovený časový harmonogram a školka
začala fungovat od začátku nového školního roku.
Rekonstrukce hlavní místní komunikace
V pondělí 2.7. začala 4. etapa rekonstrukce a to od dětského hřiště k poště. Pošta je po
dobu rekonstrukce přístupná především od hlavní silnice. Zároveň došlo k provizornímu
zprovoznění 3. etapy. Dětské hřiště a kontejnery na bioodpad jsou přístupné právě po tomto
zprovozněném úseku - od křižovatky mezi školkou a obchodem. Čtvrtá etapa by měla být
provizorně zprovozněna na přelomu července a srpna. Poslední 5. etapa pak bude od pošty
k hlavní silnici. Stavba pokračuje ve svižném tempu a je již více než z poloviny hotová.
Komplexní pozemkové úpravy v Pavlovicích a dětské hřiště
Komplexní pozemkové úpravy, které provádí na katastrálním území Pavlovic Státní
pozemkový úřad, se v současné době zadrhly. Důvodem je spor mezi některými vlastníky
pozemků. Časový horizont dokončení pozemkových úprav je nyní značně nejistý.

Uvedené skutečnosti mají bohužel negativní vliv na záměr obce vybudovat v Pavlovicích
dětské hřiště. S umístěním hřiště na obecní pozemek mezi kostelem a kálkem nesouhlasil
Národní památkový úřad. S dalším vytipovaným místem uvnitř Pavlovic nesouhlasili
sousedé. Nakonec tedy bylo vybráno místo u fotbalového hřiště (výjezd z obce na Holany).
Tyto pozemky však nepatří obci. Obec se snažila získat souhlas k realizaci dětského hřiště
od současných majitelů pozemků, ale jeden z nich - Státní pozemkový úřad, souhlas odmítl
s poukazem na probíhající pozemkové úpravy. Po jednáních byl dohodnut převod těchto
pozemků na obec. Se zablokováním komplexních pozemkových úprav se bohužel zdržuje i
převod pozemků do vlastnictví obce a záměr vybudovat na nich dětského hřiště.
Výběrové řízení na nového ředitele ZŠ a MŠ Jestřebí
V měsíci červnu proběhlo výběrové řízení na nového ředitele ZŠ a MŠ za odcházejícího
Mgr. Martina Zicháčka. Konkurzní komise doporučila a starosta obce na základě tohoto
doporučení následně jmenoval novým ředitelem Mgr. Michala Kotka, který se této funkce
ujme od 1.8.2018. Věříme, že nový ředitel bude pokračovat v úspěšném působení Mgr.
Zicháčka. Martinu Zicháčkovi také touto cestou děkujeme za značné úsilí a energii, které
věnoval naší škole po dobu tří let svého ředitelování.
Změna č. 2 územního plánu
Změna územního plánu obce Jestřebí č. 2 již prošla všemi předepsanými procedurami a po
několika letech od jejího zahájení tak je konečně platná. Platné znění územního plánu je
dostupné na internetových stránkách obce, nebo je možné se s ním seznámit na obecním
úřadu u starosty obce.
Jestřebský festiválek
Dne 11.8.2018 se uskuteční již 6. ročník Jestřebského rockového festiválku. Akce se
tentokrát bude konat na obecním pozemku u dětského hřiště. Hudební produkce bude od
15:00 do 22:00 hod. Nemělo by tak dojít k rušení nočního klidu. Hlavním pořadatelem
akce je Petr Vošvrda.
Usnesení č. 44/2018 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.6.2018
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi, aby pokračoval v realizaci akce „Jestřebí – rekonstrukce hlavní
komunikace – SO 101.2 a SO 102“.
2. Starostovi, aby pokračoval v realizaci akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ
Jestřebí“
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.

Červen v Mateřské škole
Začátkem června proběhlo na zahradě mateřské školy poslední setkání rodičů, dětí a
zaměstnanců u příležitosti rozloučení s předškoláky. Skupinka dětí, která v září usedne do
školních lavic první třídy, se rozloučila s mateřskou školou pásmem písniček a tanečků.
Nechybělo ani slavnostní pasování, kdy rytíř Georg pasoval každého předškoláka na žáka
základní školy a popřál mu mnoho úspěchů. Děti se usmívaly a z mateřské školy
odcházely s taškou plnou vzpomínek na MŠ a potřebných věcí do první třídy. Přejeme
našim budoucím prvňáčkům hodně štěstí, spoustu jedniček do žákovské knížky a úspěšný
start do nové etapy jejich života.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům za spolupráci při vzdělávání jejich dětí, za spolupráci
na jarmarcích, za sběr novin do soutěže MŠ, kde jsme vyhráli krásné 2. místo, za sbírání
PET víček a za účast na mimoškolních akcích.
Od 11.6. započala v MŠ rekonstrukce budovy. O znovuotevření budovy budeme rodiče
informovat na webových stránkách školy a telefonicky.
Na závěr mi dovolte popřát všem dětem, rodičům a přátelům školky krásné letní prázdniny,
plné pohody zážitků a relaxace.
Za kolektiv MŠ: Pavla Zemanová,DiS.

Červen v Základní škole
Relativita
Ač se to zdá neuvěřitelné, deset měsíců školního roku je za námi a dva měsíce můžeme
relaxovat. Možná!
Ti „nejstarší“ (a nejschopnější?) žáci nás opouští a vrhají se do životní džungle, aby
získali své místo na slunci. A na jejich pozice nastupují jiní, kteří se postupně stanou těmi
„nejstaršími“ a posléze opustí ochranná křídla základní školy…
Nicméně ke konkrétním událostem.
Měsíc začal sportovním kláním, které se opravdu vydařilo. Na školním pozemku
v Provodíně se v téměř tropických podmínkách utkali všichni žáci naší školy v dnes již
tradičních disciplinách. Vítězové jednotlivých ročníků byli dekorováni, odměnu za férový
boj a snahu však získal každý z účastníků.
O několik dnů později se náš školní tým účastnil Máchovského klání v Doksech. Termín
kolidoval se školním poznávacím zájezdem do SRN, proto jsme museli vyslat družstvo
narychlo vytvořené, ale dobře připravené. Ostatně vybojované páté místo rozhodně nebylo
nejhorší. Ostatní žáci druhého stupně zatím poznávali metropoli našich největších sousedů.
Město Berlín nabízí celou řadu historických památek, které nelze obsáhnout všechny v tak
krátkém časovém prostoru.Samozřejmě byla část naší exkurze věnována také létům 2.
světové války a rokům, kdy město rozdělovala pověstná zeď.

Všichni zájemci o výtvarné umění a fandové naší školy měli možnost navštívit vernisáž
žákovských prací na téma Moře. Vernisáž byla, jak už to na vernisážích bývá, obohacena
kulturním programem. Básně, a to nejen v češtině, citáty, hudba… Hezký a méně tradiční
kulturní zážitek.
Někteří naši mladší žáci z 1.stupně získali na okresní i krajské úrovni ocenění za účast
v literární a výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí.
A u 1. stupně ještě zůstaneme, nebotˇdruháci se stali absolutními vítězi ve sběru starého
papíru. Přivlekli více než tunu papírového odpadu. Vzhledem k tomu, že jich je ve třídě,
jak tuším, dvanáct, přinesl každý z nich teoreticky téměř sto kilogramů. A metrák papíru…
to je hodně!
A tak jsme se postupně propracovali k opravdovému závěru školního roku. K týdnu,
který je snem školáků a noční můrou pedagogů. K poslednímu týdnu školy, k týdnu
školních výletů. Každá třída, každý vyučující samozřejmě preferují něco jiného. Některé
třídy se věnovaly „alpinistice“, některé poznávaly náš kraj a jeho zajímavosti, jiní
obdivovali historické památky našeho hlavního města…
Podrobné informace
z jednotlivých třídních akcí samozřejmě najdete na oblíbených webových stránkách
www.zsjestrebi.cz.
Potom přišel pátek, vysvědčení se zaslouženými známkami byla rozdána a všichni
vyrazili na prázdniny.
Tak ať jsou pěkné a vydařené.
PaedDr. Lubomír Kašpar

Inzerce
Nabídka volného pracovního místa „ŠKOLNÍK“:
ZŠ a MŠ Jestřebí
- zkrácený pracovní poměr 20 h týdne, jednosměnný provoz
- 6 100 – 8400 Kč
- od 20.8.2018 neurčito
- vzdělání základní + praktická škola
Kontakt: ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvková organizace, Jestřebí 105, 471 61 Jestřebí,
Mgr. Zuzana Šťastná, zástupkyně ředitele, tel. 487 877 328, 608 040 898,
e-mail: zs.jestrebi@seznam.cz
Poznámka: vlastní auto výhodou, dotované stravování, vhodné i pro absolventy

