V Jestřebí školní rok oficiálně zahájila paní zástupkyně a ostřílení borci
čtvrtého až devátého ročníku spořádaně a odhodlaně nakráčeli do budovy, kde je
očekávaly zrekonstruované prostory mnohých tříd a pracoven.
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JESTŘEBSKÝ

První a druhý den jsme všichni byli vcelku v poklidu, ovšem od středy začalo vše
nabírat na obrátkách. Opakování všeho, co dětičky po dobu prázdnin zapomněli,
nová látka, přezkušování, seznamování s novými spolužáky atd. Prostě se
rozeběhl ten správný školní život.
Jelikož jsme škola jak má být, nabídli jsme našim svěřencům také pořádný
seznam nejrůznějších kroužků, aby bylo z čeho vybírat. Každý si mohl vybrat to,
co ho zajímá nebo o čem si myslí, že by jej mohlo bavit. Anebo si nemusel vybrat
nic, také varianta… (detailní seznam kroužků uvidíte na webové stránce
www.zsjestrebi.cz)
Vše tedy začalo fungovat tak, jak má, ve výuce se vše hladce rozběhlo a mohli
jsme se věnovat také dalším záležitostem. A tak se například stalo, že v Běhu
lipovou alejí jsme v maximální konkurenci získali hned čtyři medaile (podrobnou
zprávičku lze číst na naší webové stránce). Prostě úspěch jako hrom!
Naši nejmladší nejsou v první třídě ještě ani měsíc a již se zapojili do
společensko-kulturního dění obce.Ne, neděste se, nejde o komunální volby!
Prvňáčci společně se třeťáky zpestřili setkání dříve narozených občanů v Jestřebí.
Předvedli jak se rozcvičují před hodinou psaní, zazpívali, zarecitovali a popřáli
přítomným krásnou zábavu.
Ve čtvrtek, den před svátkem sv. Václava se jestřebští žáci chystají pokořit
Bezděz, ale o tom a všem dalším si již přečtete na několikrát zmíněných stránkách
www.zsjestrebi.cz. Uzávěrka tohoto listu je totiž 24.září.
PaedDr. Lubomír Kašpar
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Informace obecního úřadu
Rekonstrukce místní komunikace
Dne 14.9.2018 dokončila firma SaM kompletní rekonstrukce naší hlavní místní
komunikace od fary až k restauraci Na Rychtě (část prováděla minulý rok firma
Strabag). Rekonstrukce zahrnovala vybudování nových chodníků, vjezdů k
domům, parkovacích míst a silnice včetně kvalitních podkladových vrstev (celková
tloušťka silnice činí přes 0,5 metrů), čímž se výrazně zvyšuje životnost a
trvanlivost komunikace. Zároveň byly vybudovány nové uliční vpusti k odvodnění
a nové veřejné osvětlení. Dešťová kanalizace byla na konci rekonstrukce
pročištěna. Podařilo se tak odstranit ostudný stav naší „hlavní třídy“, kde dříve
byly díry, propadlá silnice, chodníky spíše nebyly, než byly, parkovací místa „na
divoko“, veřejné osvětlení včetně rozvodů zastaralé. Dnes jsou již silnice a
chodníky nové, veřejné osvětlení se také dodělává, a to včetně nových rozvodů a
hlavní rozvodné skříně. Zvýšila se bezpečnost a komfort pohybu pěších i
automobilů.
Celkové náklady zaplacené firmě SaM činí 8.264.006,- Kč včetně DPH. Vzhledem
k tomu, že původní cena podle smlouvy činila 9.014.677,- Kč, se tak podařilo
ušetřit 750.671,- Kč a to například použitím původních kamenných obrubníků.
Uvedené částky nezahrnují rekonstrukci veřejného osvětlení, kterou v současné
době dokončuje firma Elektrovolt. V současné době se vyřizují náležitosti nutné
pro kolaudaci stavby.
Aby nám nově vybudované chodníky vydržely, tak žádáme občany, aby
neparkovali automobily na chodnících. U prodejny i u pošty byla vybudována řada
parkovacích míst. Pokud jsou plně obsazená, je možno zastavit na okraji

komunikace, a to tak aby zůstala průjezdná. Pokud ani to není možné, je nutné
zaparkovat až tam, kde je dostatek místa a dojít pěšky.
Rekonstrukce MŠ Jestřebí
V pondělí 3.9.2018 mohla být zahájena docházka dětí do nově rekonstruované
budovy školky. Na rekonstrukci se usilovně pracovalo celé prázdniny, každý den
od rána do večera, a to i o sobotách a nedělích. Přesto musely být některé práce
dokončovány na začátku září. V současné době jsou vnitřní práce hotové a ještě
probíhají venkovní práce, které však umožňují provoz školky uvnitř budovy.
Venkovní práce by se mělo podařit dodělat začátkem října a budeme se těšit, až po
jejich dokončení bude vše hotové, nové a pěkné. Děti tak budou trávit velkou část
dne v pěkném prostředí a protože budova školky patří mezi dominanty naši obce,
dojde také k celkovému zlepšení jejího vzhledu. Rekonstrukce také přinese zvýšení
kapacity školky, která byla dosud na výjimku 28 dětí (bez výjimky 24) a nově
bude 34 dětí.
Rekonstrukce odborných učeben ve škole
Ve škole se podařilo zrekonstruovat dvě odborné učebny určené především pro
výuku cizích jazyků, výpočetní techniky a přírodovědných předmětů. Učebny mají
špičkové vybavení, které umožní zkvalitnit výuku dětí ve škole. Jsou plánovány
návštěvy dětí z jiných okolních škol, kterým bude předváděna moderní výuková
technika. Učebna přírodovědných předmětů s takto špičkovým vybavením byla
dokončena jako první v ČR.
Celkové náklady na rekonstrukci a vybavení učeben činily 2.690.000,-Kč. Částku
2.490.000,- Kč poskytla škole obec jako bezúročnou půjčku ze svého rozpočtu.
Částku 200.000,- Kč hradila škola ze svých prostředků. Po vyúčtování dotace bude
do rozpočtu obce vrácena částka 2.360.000,- Kč.
Svozový den
Obec Jestřebí pořádá v sobotu 13.10.2018 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.

na vzdělání, na individuálním přístupu, uspokojování přirozených potřeb dítěte,
vzájemném respektování a spolupráci, na osobnostním principu.
3.9. jsme zahájili v nově zrekonstruované budově MŠ provoz. Do mateřské školy
k nám nastoupilo 11 nových dětí, u kterých stále probíhá adaptace na režim v MŠ.
Tento měsíc se nesl v duchu seznamování se s ostatními kamarády v MŠ,
s prostředím, s hračkami, se svojí značkou a zaměstnanci.
Od ledna 2019 jsme připraveni navýšit kapacitu MŠ o dalších 6 dětí, tedy na 34
dětí. Děti budou i nadále rozděleny do 2 tříd podle věku. Třída Berušek je od 2 –
3,5 let věku a třída Sluníček od 3,5-7 let. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem,
pomůckami a hračkami. Máme zajištěné i personální podmínky a to 3 učitelkami a
jednou chůvou, která malým dětem pomáhá v osobní hygieně.
Po dokončení rekonstrukce MŠ, plánujeme uskutečnit „Den otevřených dveří“ pro
všechny občany Jestřebí a přátele naší školy.
Pavla Zemanová, DiS.
MŠ Jestřebí
Září v základní škole
A tak nám začala škola…
Svůj poslední předprázdninový příspěvek jsem nazval „Relativita“ a dnešní
informace by klidně mohla mít úplně stejný titulek. Ač je to k nevíře, prázdniny
jsou za námi a dokonce již pomalu končí (ve chvíli publikace možná již skončil)
první měsíc školní docházky.
Školní rok protentokrát začal v pondělí 3. září a všichni, jak učitelé, tak žáci,
dorazili pořádně natěšení. Největší radost se samozřejmě projevovala u prvňáčků
(nevěděli, do čeho jdou). Někteří ani nemohli dospat a postávali před budovou
školy dlouho před jejím otevřením. Zámek ale konečně cvakl a ve dveřích se
objevil pan ředitel.
A samozřejmě nechyběl ani pan školník, který velkým zvoncem a tradičním
zvoláním „škola volá“ potvrdil oficiální začátek školního roku 2018-2019. A tak se
do školy dostali úplně všichni, včetně všech sedmnácti prvňáčků.

9. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou
LAMAL, s.r.o. na p.p.č 783/1 a 787/1 vše k.ú. Újezd u Jestřebí po úpravě ceny za
zřízení VB podle ceníku z 29.8.2017.
10. Záměr prodeje pozemků p.č. 106/5, 106/6 a 106/7 vše k.ú. Újezd u Jestřebí za cenu
350,- Kč/m2 (cena bez DPH) a náklady související s prodejem.
11. Záměr prodeje pozemku p.č. 106/1 k.ú. Újezd u Jestřebí za cenu 100,- Kč/m2 (cena
bez DPH) a náklady související s prodejem s výjimkou geodetického rozdělení
pozemku, které bude hradit obec.
12. Pověření starosty, aby činil kroky potřebné k realizaci projektu „DSO EKOD –
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“
13. Rozpočtové opatření č. 5/2018
14. Rozpočtové opatření č. 6/2018
15. Podání žádosti o dotaci na revitalizaci obecního rybníka „Adamčák“ do výzvy
Ministerstva zemědělství ČR a pověřuje starostu, aby zajistil vše potřebné k této
akci.
16. Přípravu odbahnění rybníčku „Holouňák“
17. Smlouvu o bezplatné výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad s firmou EKO-KOM,
a.s.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Pronájem části pozemku p.č. 734/2 k.ú. Jestřebí u České Lípy o rozloze 1 m2 před
prodejnou panu Tran Van Khoa, Jestřebí čp. 9. Zastupitelstvo požaduje, aby
plynové bomby nebyly umístěné na chodníku před prodejnou.

1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
Dokončení rekonstrukce dvou učeben v ZŠ Jestřebí
Dopis s.p. Pošta v záležitosti projektu Pošta partner.
Závěrečný účet Svazku obcí EKOD.
Září v mateřské škole
Tento školní rok máme zapsáno 28 dětí ve věku od 2–7 let. 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…“ 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

Železný šrot bude sbírán v pátek 12.10.2018.
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
Újezd (u separátu)
H. Popelov
Podolec 9
Pavlovice (u separátu)
Dolní Popelov (u studánky)
Dolní Popelov (u paní Stehlíkové)

09 05 – 09 15hod.
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 35 – 11 50 hod.
11 55 – 12 05 hod.
12 10 – 12 20 hod.
12 25 – 12 45 hod.
12 50 –- 13 00 hod.
13 05 – 13 20 hod.

Je nutné, aby občané odpad předali osobně pracovníkům firmy AVE. 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.
Komunální volby 2018
V pátek 5.10. od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 6.10.2018 od 8:00 do 14:00 hod.
se uskuteční volby do zastupitelstva obce. Volby se budou konat v nově
zrekonstruovaném kulturním sále naproti škole (dříve kinokavárna). Základní
pravidla pro komunální volby:
- Voleb se mohou účastnit občané s trvalým pobytem v naší obci, kteří
dosáhnou věku nejméně 18 let. U voleb je nutno prokázat totožnost a státní
občanství (nejlépe občanským průkazem).
- Všichni kandidáti jsou uvedeni na jednom hlasovacím lístku. Voliči
mohou zakřížkovat:
1. Jednu celou kandidátku nebo
2. Jednotlivé kandidáty z různých kandidátek, kterým dávají svůj hlas
nebo

-

3. Kombinovat předešlé dva způsoby, tedy zakřížkovat jednu kandidátku
+ jednotlivé kandidáty
Zakřížkovat a tím dát svůj hlas je možné pro 1 až 9 kandidátů. Pokud je na
hlasovacím lístku zaškrtnuto více než 9 kandidátů, je tento hlasovací lístek
neplatný.

Investiční akce v tomto volebním období
Dovolujeme si krátké shrnutí investičních akcí realizovaných v tomto končícím
volebním období (podzim 2014 až podzim 2018):
- Rekonstrukce a zateplení kulturního domu – zahrnovala nová okna,
vstupní dveře, střechu celého objektu, hydroizolaci, zateplení pláště
budovy a střechy, novou fasádu
- Nové dětské hřiště za školkou – je vybudované z akátového dřeva
s vysokou životností
- Nákup nové multikáry, štěpkovače a kontejnerů – byl tak vyřešen problém
s 30 let starou multikárou, na jejíž opravy musela obec vynakládat stále
více peněz
- Dodělání chodníků podél silnice na Provodín – dokončení kratších úseků
po obou stranách silnice
- Rekonstrukci hlavní místní komunikace – první etapa v roce 2017 (firma
Strabag), druhá etapa v roce 2018 (firma SaM)
- Vnitřní rekonstrukce kulturního sálu (bývalá kinokavárna) – zahrnovala
nové rozvody elektřiny, topení, podlahy, zdi, stropy, osvětlení, promítací
techniky, opony.
- Rekonstrukce odborných učeben v budově základní školy – viz jiný článek
- Rekonstrukci a navýšení kapacity budovy mateřské školy – v současné
době se dokončuje
Celkové náklady na realizaci těchto akci bez započítání školky, která ještě není
hotová, činily 23.163.914,-Kč a obci se na ně podařilo získat dotace v celkové výši
8.839.459,- Kč. Vzhledem k tomu, že dotace na MŠ bude činit pravděpodobně
3.795.000,- podařilo se za čtyři roky získat dotacemi do rozpočtu obce navíc cca
12.634.000,- Kč.
Kromě toho se v tomto volebním období podařilo doplatit úvěry, které obec
čerpala v minulých letech. Přes velké množství finančně náročných akci tak obec
Jestřebí nemá žádné dluhy a finanční hospodaření obce je zdravé.

Opravy kapliček
Zaměstnanci obce provedli opravy kapliček při zadní zdi hřbitova v Jestřebí a
kapličky na parku. Vnitřek kapliček na hřbitově (znázorňují Pannu Marii
Sedmibolestnou) velmi pěkně postupně vymalovává paní Vegrichtová ml. Všem
patří poděkování za jejich práci, kterou zlepšují vzhled naší obce.
Poškozování kanalizace
Na žádost firmy SČVK zveřejňujeme upozornění, aby lidé nevhazovali a
nesplachovali do kanalizace předměty, které do kanalizace nepatří. Vlhčené
ubrousky, kusy látky, pevné předměty, nebo tuk mohou způsobit poškození
odsávací techniky kanalizační šachty.
Usnesení č. 45/2018 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.9.2018
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi, aby dokončil akci „Jestřebí – rekonstrukce hlavní komunikace – SO
101.2 a SO 102“ a zajistil kolaudaci zrekonstruované komunikace.
2. Starostovi, aby pokračoval v realizaci akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity
MŠ Jestřebí“
3. Starostovi, aby zajistil převod dotace na akci „Jazyková a přírodovědná učebna
ZŠ a MŠ Jestřebí“ na účet obce Jestřebí.
4. Starostovi, aby zajistil všechny potřebné náležitosti k přípravě akce
„Rekonstrukce budovy Obecního úřadu Jestřebí“.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.
2. Dodatek č. 1 k SoD s firmou SaM silnice a mosty, a.s. a pověřuje starostu
k podpisu tohoto dodatku.
3. Dodatek č. 2 k SoD s firmou Bláha trade, s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu
tohoto dodatku.
4. Pověření starosty činit všechny kroky potřebné k dokončení akce
„Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“.
5. Částku 84.569,- Kč pro ZŠ a MŠ Jestřebí na nákup nových strojů do kuchyně.
Jde o závazný ukazatel výdajů ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace.
6. Realizaci akce a podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce budovy
Obecního úřadu Jestřebí“
7. Smlouvu na odchyt volně pobíhajících psů s útulkem Dogsy z.s.
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou
RYDVAL-ELEKTRO s.r.o. na p.p.č 133/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy.

Informace kulturní komise
21. žáří 2018 jsme zahájili kulturní podzim v Jestřebí zábavním odpolednem a
večerem pro vyvolené – jak říkáme „dříve narozené“ , a to v nově
rekonstruovaném sále kinokavárny. Zábava se vydařila, začátek byl zpestřen
vystoupením dětí 1. -3. třídy a pěknou prezentací fotografií proměn Jestřebí
v posledních letech. Všichni, kteří přišli, se dobře najedli, napili a hlavně dobře
pobavili při tradiční hudbě p. Měkoty.
28. září 2018 nás čeká již tradiční rozloučení s létem. Tentokrát se již počtvrté
sejdeme na plácku pod hradem a to v 15.00 hodin. Jak víte, každý rok se tato akce
koná s jiným zaměřením.
Letos jsme nemohli pominout 100- té výročí založení republiky,
je to kulaté výročí a my jsme si dovolili ten malý vtip, udělat
všechno kulaté, tedy všechny soutěže pro děti budou
s něčím kulatým, také odměna, ale i zábavní hry pro
děti i dospělé, pro děti zdarma točený salám,
točená limonáda, dospěláci si ale dají radši
točené pivo, atd, no přijďte a poznáte !
Na podzim nás ještě čeká Mikulášská a Jestřebský
vánoční trh, ale o tom Vás ještě budeme informovat
příště.
Daniela Haštabová za kulturní komisi v Jestřebí

