Informace kulturní komise
Rozloučení a poděkování
Začátkem prosince se konaly poslední dvě kulturní akce v letošním roce.
2. 12. 2018 - pátý ročník Jestřebského vánočního trhu - měl velký úspěch, což
lze usuzovat z ohlasů i z velké návštěvnosti akce. Na své si přišly i děti, byly tam
pro ně připraveny dvě zajímavé dílničky a tento počet tvořivých koutků ještě
vzrostl, když se k nám přidaly děti ze ZŠ Jestřebí se svými aktivitami a s prodejem
vlastních výrobků. Těší nás, že všichni prodejci prodávali vlastní výrobky, ať už to
bylo např. dárkové zboží, keramika, občerstvení či dorty a vánoční cukroví,
kterého bylo letos na trhu hodně k velké radosti návštěvníků. Kupující se scházeli
ještě před plánovaným začátkem trhu a tělocvična byla plná až do odpoledních
hodin. Pak totiž následovalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu se zpíváním
koled za hudebního doprovodu harmoniky a kláves. Vzhledem k nepřízni počasí
jsme si koledy zazpívali v tělocvičně a pak teprve se rozzářil vánoční strom.
Specialitou letošního trhu byla doprovodná akce věnovaná 100. výročí založení
republiky. Šlo o výstavku věcí sto a více let starých. Podařilo se nám sehnat a
zapůjčit asi 160 předmětů a byly mezi nimi i takové skvosty, za jaké by se žádné
muzeum nemuselo stydět.
9. 12. 2018 – tradiční Mikulášská nadílka, zábavu a muziku obstaral klaun, hlavní
však byla nadílka – každé dítě dostalo pěkný balíček. Tomu však předcházela
návštěva překrásně připraveného Pekla. Působivost pekelného prostředí byla
podpořena báječnými hereckými výkony hlavních aktérů – Lucifera, čertů
Mikuláše i andělů. Škoda, že přišlo méně dětí než jiné roky, výhodou pak bylo, že
se jim pekelné mocnosti mohly více věnovat.
Dovolte mi, abych po ukončení letošních kulturních aktivit, moc poděkovala všem,
kteří nám po celý rok pomáhali, ať už t bylo finančně, materiálem nebo vlastním
úsilím a časem. DĚKUJEME VÁM !
Děkujeme a přejeme všem občanům :
AŤ SE VÁM V NOVÉM ROCE DOBŘE ŽIJE,
AŤ MÁTE HODNĚ SÍLY, HODNĚ ENERGIE,
A HLAVNĚ ZDRAVÍ AŤ VÁM DOBŘE SLOUŽÍ,
AŤ SE VÁM SPLNÍ, PO ČEM KAŽDÝ TOUŽÍ !
Za kulturní komisi
Daniela Haštabová
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Vážení občané,
v nadcházející sváteční době Vám přejeme klidné prožití vánočních svátků a
pěkné chvíle strávené v rodinném kruhu či s přáteli. Do nového roku přejeme
zejména pevné zdraví, veselou mysl, mnoho štěstí a spokojenosti.
Zastupitelstvo a zaměstnanci OÚ Jestřebí

Informace obecního úřadu
Úřední hodiny OÚ Jestřebí v době vánočních svátků:
Po 24.12. až St 26.12.2018 – zavřeno
Čt 27.12.2018: 7:00 – 15:00 hod.
Pá 28.12.2018: 7:00 – 11:30 hod.
So 29.12.2018 až Út 1.1.2019 – zavřeno
St 2.1.2019: 7:00 – 17:00 hod.

Placení poplatků v roce 2019
Výše poplatků zůstává stejná a u nejčastěji placených činí:
1. poplatek za odpady ………… 540,-Kč na poplatníka (splatnost do 30.4.2019)
2. poplatek za pronájem sklepu ……………… 300,-Kč (splatnost do 30.6.2019)
3. za prvního psa
.........................................50,- Kč (splatnost do 30.6.2019),
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,
za druhého psa drženého v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným
zdrojem
příjmu,
anebo
poživatel
sirotčího
důchodu
……………………………………………………………………………300.- Kč

Prosíme občany, kteří budou platit poplatky za rok 2019 hotově v budově
obecního úřadu, aby tyto poplatky platili až od 21.1.2019. Důvodem je zpracování
účetní uzávěrky na začátku roku. Placení poplatků bezhotovostně (převodem na
účet) se toto omezení netýká. Děkujeme za pochopení.

Kontejner na textil a oděvy
Kontejner na textil a oděvy byl v naší obci často plněn textilním odpadem. Tento
kontejner však není určen na odpad, nýbrž na věci, které byste si sami na sebe
oblékli, zdají se Vám však již ve vašem šatníku nadbytečné a chcete, aby ještě
někomu sloužily. Ošacení z kontejnerů se sváží do Charitního šatníku Farní charity
Česká Lípa, kde jej zaměstnankyně vydávají sociálně slabým lidem z Českolipska
a Novoborska. Dřívější umístění kontejneru na parku u kontejnerů na plasty, papír
a sklo si občané zřejmě vykládali tak, že tento kontejner je určen na odpady. Proto
byl kontejner na textil přesunut k obecnímu úřadu. Kontejner je určen pro funkční
textil všeho druhu (ošacení, ložní prádlo, záclony, bytový textil, ručníky, ubrusy i
obuv), ideálně zabalený do igelitové tašky nebo pytle, aby se předešlo zbytečnému
ušpinění či provlhnutí ošacení v nepříznivém počasí. Nově je možné vhazovat do
kontejneru i hračky. Pro dary jiného druhu či většího objemu je pak lepší
kontaktovat přímo Charitní šatník (viz otvírací doba a kontakt na stánkách
www.fchcl.cz).

Rekonstrukce MŠ Jestřebí
Dne 6.12.2018 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na nově zrekonstruovanou
budovu školky. Podařilo se tak splnit velké množství požadavků různých orgánů a
úřadů, které se ke kolaudačnímu řízení vyjadřovaly.

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.

Kanalizace
V zimním období a zejména v čase vánočním je podtlaková kanalizace náchylnější
k poruchám (dochází ke spojení rizikových faktorů - nevhodných klimatických
podmínek a značného zatížení kanalizace). Proto žádáme občany, aby do
kanalizace nevylévali tuky a nesplachovali předměty, které do kanalizace nepatří
např. vlhčené ubrousky. Připomínáme telefonní číslo pro hlášení poruch – 840
111 111.

Každoroční Čertí stezka odvahy se i letos vydařila. Děsuplná cesta tajemným a
různými strašidly a bubáky infiltrovaným lesem potěšila všechny zúčastněné. Inu,
jak říkají psychologové, „je dobré, když se člověk občas malinko bojí“. Navíc naše
čertí stezka pořádaná družinou a Mateřskou školou Provodín tradičně končí
báječným občerstvením a psími kusy našeho milého čertíka Ferdy.
Asi nikdo z nás již nepamatuje počátky aviatiky a komerčního letectví v našich
zemích a původní kbelské letiště. Možná se však najdou někteří pamětníci, kteří si
ještě, byť matně, vybavují původní terminál pražského letiště, dnes terminál č. 3
Letiště Václava Havla. A právě zde začala exkurze, které se naši žáci účastnili
spolu se svými kamarády ze Základní školy Dubá. Viděli odbavování letadel,
jejich navádění na „stojánky“, přihlíželi příletům a odletům obřích strojů velkých
přepravních společností. A jak jinak, prohlédli si rovněž technické zázemí našeho
největšího letiště. Na své zážitky budou mnozí jistě vzpomínat i po dlouhé době.
A ještě nás v prosinci čeká seznámení s virtuální realitou, což je pochopitelně
také obrovský zážitek. A navíc speciální vánoční kino v naší kinokavárně.
Úplně na závěr, tedy 21. prosince, si užijeme malé třídní vánoce a vyrazíme na
prázdniny, abychom vychutnali ty opravdové a nachystali se na příchod roku
2019.Přejeme si (a věříme), že bude úspěšný pro všechny.
Fotodokumentaci naleznete jako vždy na www.zsjestrebi.cz.
PaedDr. Lubomír Kašpar

Mateřská škola
5.12. k nám již tradičně zavítal do MŠ Mikuláš. Děti už se nemohly dočkat, až
uslyší na schodech pověstný zvoneček, který věstí příchod Mikuláše. A skutečně
se dočkaly. Chvíli před devátou hodinou se otevřely dveře třídy a za zvuku
zvonečku vešel do třídy bílý anděl, nesoucí koš dárků, následován Mikulášem a
čertíkem. Nakonec bylo všem do zpěvu a třídou se začaly linout tóny písniček
o Mikuláši a čertech.
18.12. přišel do naší školky 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 líbilo nejvíce. Odpoledne se k nám přišli
potěšit vánoční atmosférou i rodiče dětí na vánoční besídku. Děti předvedly pásmo
písniček, básniček a tanečků a společně s rodiči si zazpívaly vánoční koledy.
Za celý tým zaměstnanců MŠ Jestřebí přeji všem krásné prožití svátků vánočních a
do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Pavla Zemanová, DiS.
zástupce ředitele MŠ

komunikací žáků pomocí sluchátek ve skupinách, dvojicích i s učitelem a
poslechem nezávislých audio nahrávek. Během listopadu se stala ale situace pro
všechny školy obtížná. Jistá skupina pedagogických pracovníků se z nenadání
rozhodla, že svůj pracovní poměr ve škole ukončí. Aniž by vedení školy své
důvody vysvětlily, daly dvě z učitelek výpověď prakticky ze dne na den a neměly
ani vůli dát škole šanci najít adekvátní náhradu během dvouměsíční výpovědní
lhůty. Pracovní poměr jim byl tedy ukončen dohodou. Třetí učitelka podala
výpověď do konce ledna. Do toho onemocněl na měsíc učitel českého jazyka. Tuto
těžkou situaci jsme však zvládli a tím chci také poděkovat celému učitelskému
sboru za suplování nad rámec svých úvazků. Třetí třída má již novou třídní
učitelku, od února se žáci druhého stupně mohou těšit na novou paní učitelku
jazyků, která bude pokračovat i v kroužcích a doučování. Posílí nás také nový pan
učitel, který bude učit informatiku, matematiku a anglický jazyk. Současně
převezme třídnictví v 6. třídě. Věřím, že budeme všichni oboustranně spokojeni a
budeme tak moci nadále zvyšovat úroveň vzdělávání a žáky připravovat do dalších
etap jejich života. Na závěr chci poděkovat učitelkám, které odešly, za jejich práci
a přínos škole a popřát jim hodně štěstí v jiných zaměstnáních. Dále chci
poděkovat všem zaměstnancům ZŠ i MŠ za jejich práci a nasazení při náročných
situacích. Velké poděkování patří také obci Jestřebí a panu Schreinerovi za jeho
vstřícné jednání, obci Provodín, obci Chlum, SRPŠ a dalším našim partnerům,
kteří nás finančně podporují. Všem přeji hodně pohody a odpočinku
v předvánočním čase i během svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a
přátelské pohody kolem vás. Budeme se těšit v novém roce 2019.
Mgr. Michal Kotek
ředitel školy
Prosinec v ZŠ : Poslední měsíc roku má ve škole své specifické kouzlo. Žáci
hromadně dospívají k závěru, že již není nutno se učit, neboť vše vyřeší Ježíšek,
Santa a podobné bytosti. Ke stejným závěrům se pokoušejí nenásilnou formou
směrovat i vyučující a nechápou jejich odlišný přístup k této problematice.
Titíž, tedy učitelé, respektive v případě našeho školství spíše učitelky, si potichu
zoufají, rvou si vlasy a za ochotné, nicméně chaotické spolupráce žáků zdobí
školní i třídní vánoční stromky a pomocí nejrůznějších dekorací vytvářejí vánoční
atmosféru. Navíc věří, že třídní oslava Vánoc bude vskutku vánoční.
Kromě těchto aktivit samozřejmě probíhají, a probíhaly, také jiné akce.

Usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.12.2018
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi, aby zajistil všechny potřebné náležitosti k přípravě akce „Stavební
úpravy objektu obecního úřadu v Jestřebí“
2. Starostovi, aby zajistil podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy
kulturního domu v Jestřebí čp. 84 - II. a III. etapa“
3. Starostovi informovat zastupitelstvo obce o všech provedených rozpočtových
úpravách.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
9. Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém.
10. Nevyhovět žádosti o opravu mostku k nemovitosti čp. 148 přes potok Libošku
z důvodu, že tento mostek nemá obec v evidenci majetku ani v pasportu
místních komunikací a dle dostupných dokladů se nejedná o majetek obce
Jestřebí.
11. Jednací řád zastupitelstva obce a ruší jednací řád ze dne 23.11.2010
12. Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Stavební úpravy objektu
obecního úřadu v Jestřebí“, pověřuje starostu zajistit zveřejnění zadávací
dokumentace a pokračovat v realizaci této akce.
13. Komisy pro výběr nejvhodnější nabídky na realizaci akce „Stavební úpravy
objektu obecního úřadu v Jestřebí“ ve složení Karel Schreiner, David
Tauchman, Martínek Milan, Josef Najman, Aleš Kupec. Náhradníci: Vlasta
Kellnerová, Lucie Červenková, Rudolf Barák, Oldřich Říbek, Gustav Sűssner
14. Instalaci nového veřejného osvětlení k čp. 65 a čp. 106 Jestřebí.
15. Smlouvu o dílo s p. Tomsou na ošetření a kácení stromů v obci v původním,
navrženém rozsahu za částku 51.300,- Kč a pověřuje starostu k podpisu této
smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje kompetenci starosty zadat další ošetření
stromů v případě, že to bude vhodné.
16. Jmenování paní Livie Vážné Hoffmanové navržené obcí Provodín členem
školské rady ZŠ a MŠ Jestřebí za zřizovatele.
17. Smlouvy č. OLP/5244/2018 a č. OLP/5238/2018 s Libereckým krajem o
poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč a 21.060,- Kč na hospodaření obce
Jestřebí v lese.
18. Smlouvu o darování částky 65.000,- Kč firmou ELPRO Delicia a.s. obci
Jestřebí.
19. Směrnice č. 1/2018 o příspěvku na stravování.

20. Výši poplatků za likvidaci odpadu pro podnikající osoby v obci Jestřebí platné
od 1.1.2019.
21. Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Útulek Dogsy, z.s. na výstavbu
kotců pro opuštěné psy.
22. Rozpočtové opatření č. 9/2018
23. 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, týkajících se konce roku.
24. Přenesení pravomoci zastupitelstva obce na starostu obce schvalovat
rozpočtové úpravy.
25. Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve všech třídách Základní školy a
Mateřské školy Jestřebí, příspěvkové organizace na školní rok 2018/2019. 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).
26. Žádost ZŠ a MŠ Jestřebí o použití účelově vázaných mzdových prostředků ve
výši 100.000,- Kč na uhrazení nákladů souvisejících s rekonstrukcí učeben.
27. Rozpočet ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace na rok 2019 dle návrhu
ředitele ZŠ a MŠ Jestřebí.
28. Přebytkový rozpočet obce na rok 2019. Celkové příjmy rozpočtu jsou
20.887.945,- Kč, celkové výdaje rozpočtu jsou 19.168.000,- Kč, přebytek je ve
výši 1.719.945,- Kč.
29. Závazné ukazatele výdajů ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace pro rok
2019.
30. Závazné ukazatele výdajů TJ Jestřebí-Provodín pro rok 2019.
31. Střednědobý výhled rozpočtu obce Jestřebí na roky 2020 až 2022.
32. Veřejnoprávní smlouvu s TJ Jestřebí – Provodín, o.s. na částku 120.000,- Kč
schválenou v rozpočtu obce na rok 2019.
33. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, 117D8210 –
Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210E – Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov, na akci „Stavební úpravy kulturního domu
v Jestřebí čp. 84 - II. a III. etapa“
34. Objednávku na pomoc při zpracování žádosti o dotaci s Rozvoj Českolipska
z.s.
35. Cenovou nabídku firmy Lucida s.r.o. na studii, projektovou dokumentaci pro
stavební povolení, PD pro realizaci stavby, výkaz výměr, rozpočet, inženýring a

technický dozor stavby za částku 175.000,- Kč bez DPH u akce „Rekonstrukce
místní komunikace u parku a směrem k silnici III/26832 – p.p.č. 133/1, 133/2 a
132 k.ú. Jestřebí u České Lípy“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
36. Dodatek č. 10 ke smlouvě o zneškodňování odpadu v obci Jestřebí s firmou
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. s účinností od 1.1.2019
37. Přeložení rozhodnutí o vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 269/2 k.ú.
Pavlovice u Jestřebí na další jednání zastupitelstva.
38. Spisový a skartační řád obce Jestřebí.
39. Odvolání místopředsedkyně kulturního výboru k datu 31.12.2018.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Finanční příspěvek pro NsP Česká Lípa, a.s.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Postup starosty při vyřizování kolaudačního rozhodnutí a doplňování informací
a dokladů poskytovateli dotace u akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ
Jestřebí“.
2. Obdržení dotace na akci „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ Jestřebí“ ve
výši 2.334.557,34.
3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2018 krajským
úřadem Libereckého kraje – bez chyb a nedostatků.
4. Rozpočtové opatření č. 8/2018.
5. Stanovení inventarizační komise a vyhlášení inventarizace majetku obce.
6. Nesouhlas státního podniku Lesy ČR s cyklostezkou Jestřebí – Újezd.

Základní škola
Předvánoční slovo ředitele školy
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,
za uplynulé čtyři měsíce se ve škole odehrálo několik zásadních věcí, se kterými
jsme se museli nečekaně poprat. Náročná situace pro mě jako nového ředitele byla
umocněna předčasným ukončením projektu Šablony I., aby škola mohla od října
nastartovat Šablony II. a čerpat tak dotaci na chůvu v mateřské škole, která velmi
pomáhá učitelkám s dvouletými dětmi. Současně jsme ukončovali poslední fázi
projektu Jazykové a přírodovědné učebny, kterou jsme zdárně po několika
měsících administrativní práce ukončili. Výsledkem byla přiznaná dotace ve výši
cca 2.3 mil. Kč a dvě nově zrekonstruované učebny s nejmodernějším vybavením.
Aktuálně tedy škola disponuje jako první v republice fyzikálně-chemickou
laboratoří s vestavěnými žákovskými moduly, systémem Corinth (3D vizualizace)
a multifunkční jazykovou laboratoří, která umožňuje zpestřit výuku cizích jazyků

