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Kulturní okénko
V pátek 6.12.2019 proběhla společná mikulášská nadílka obcí Jestřebí a Provodín,
která se konala v areálu OÚ Provodín. Návštěvníci se tu setkali s anděly, čerty a
samozřejmě Mikulášem. Mikuláš měl pro děti plný koš dobrot, které rozdělil mezi
statečné děti spravedlivě, a to i přestoţe měli pekelníci k některým připomínky.
Dále zde bylo připraveno divadelní představení, zahájena výstava betlémů a
občerstvení zdarma. Nakonec dostalo kaţdé dítko balónek, na který mohlo
připevnit svoje tajné přání a poslat ho Jeţíškovi.
V neděli 8.12.2019 se v obci Jestřebí konaly tradiční vánoční trhy. Z důvodu
rekonstrukce tělocvičny akce proběhla v nově zrekonstruované budově našeho
Obecního úřadu. Takţe návštěvníci měli moţnost vidět novou místnost, která
vznikla z půdních prostorů. Pro návštěvníky bylo připravené občerstvení na
zahřátí, výstava dobových fotografií Jindry Kočíře a dílnička pro šikovné děti. N
prodej zde byly krásné ruční výrobky, dekorace, keramika, a domácí cukroví.
Prostě ta správná vánoční atmosféra. V 16 hodin se sešlo pár statečných, kteří
zazpívali pro přihlíţející vánoční koledy. Zázemí technicky a pěvecky zajistila
Jestřebská kapela „Vypal“. Všem, kteří se na přípravě vánočních trhů podíleli,
náleţí obrovské díky.
Na závěr mi dovolte popřát všem dobrým lidem krásné Vánoce, pevné zdraví a
štěstí v roce 2020.
Za kulturní komisi Aleš Kupec
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Vážení spoluobčané,
přejeme vám i vašim rodinám šťastné vánoční svátky plné pohody a klidu,
příjemně stráveného Silvestra a v novém roce především zdraví, pohodu a
trochu toho štěstí.
starosta a zaměstnanci OÚ Jestřebí
Informace obecního úřadu
Vnitřní rekonstrukce kulturního domu
Blíţí se konec kalendářního roku, ale v naší obci stavební sezóna zdaleka nekončí.
Práce uvnitř kulturního domu pokračují ve vysokém tempu. Obec se snaţí, aby
omezení plynoucí ze stavebních prací byly zejména u tělocvičny co nejkratší.
Rekonstrukce je však důkladná a za pochodu se musí řešit různé nečekané situace
a problémy, se kterými projektová dokumentace nepočítala. Například některé
příčky a stropy byly nestabilní a musely být vybourány a realizovány zcela nové.
Na jednání zastupitelstva se rozhodlo, ţe bude rekonstruována také místnost
bývalé promítárny, se kterou se původně nepočítalo, neboť slouţila jako sklad, ale
díky rekonstrukci zde bude pěkná místnost. Aby ţáci školy a občané obce byli co
nejméně omezeni ve vyuţívání tělocvičny, byla od 9.12. zprovozněna. Jsou zde
však velmi provizorní podmínky. Zatím není k dispozici šatna (převlékání je na
podiu), voda ani WC. Mezi Vánocemi a Silvestrem by se měla dělat v chodbě před
tělocvičnou nová dlaţba. V lednu se tak jiţ nebude muset chodit po betonu (jak je
tomu nyní). Dodání, osazení a napojení záchodů, sprch a umyvadel by mělo být
hotové na konci ledna. WC, šatny a sprchy také musí mít dveře, které jsou
objednané, ale jejich dodání trvá několik týdnů. Celá rekonstrukce by měla být
hotova do konce února.

Stavební úpravy obecního úřadu
V úterý 17.12.2019 proběhla kolaudační prohlídka opravené budovy obecního
úřadu. Vzhledem k tomu, ţe proběhla bez problémů a stavebnímu úřadu byla
dodána všechna potřebná stanoviska, vyjádření, souhlasy, prohlášení a certifikáty,
lze očekávat kladné kolaudační rozhodnutí v nejbliţších dnech. Zároveň se
podařilo zkompletovat všechny doklady, které bylo nutné doloţit k ţádosti o
proplacení dotace na tuto akci (měla by činit cca 950 tisíc Kč) a chybí jiţ jen
kolaudační rozhodnutí. Nový úřad slouţí občanům a díky nově vybudované
zasedací místnosti v podkroví budovy se i letos mohl uskutečnit vánoční trh. Jak se
rekonstrukce povedla, můţe zhodnotit kaţdý návštěvník úřadu. Věříme, ţe nově
opravený úřad bude občanům slouţit mnoho let bez nutnosti realizovat další větší
opravy a důkladné zateplení budovy přinese kaţdoroční finanční úspory při jeho
vytápění.
Pozemkové úpravy katastrálního území Pavlovice u Jestřebí
V průběhu roku 2019 byla ukončena pozemková úprava katastrálního území
Pavlovice. Vlastníci nemovitostí, kteří jsou poplatníky daně z nemovitých věcí
v katastrálním území Pavlovic, mají, pokud došlo ke změnám u jejich nemovitostí,
povinnost do 31.1.2020 tyto změny nahlásit správci daně, tedy finančnímu úřadu a
to buď:
1. dopisem, pokud nastalé změny nezpůsobí změnu daňové povinnosti
(např. změnilo se číslo pozemku, ale nikoliv jeho výměra)
2. podáním daňového přiznání, pokud nastalé změny způsobí změnu daňové
povinnosti (např. došlo ke změně výměry pozemku)
V případě nejasností se prosím obracejte na finanční úřad buď podle bydliště, nebo
na územní pracoviště, v jehoţ územní působnosti se nemovitost nachází – Územní
pracoviště v České Lípě, Pátova 2892, 470 03 Česká Lípa, tel. 487 808 111.
Úřední hodiny OÚ Jestřebí v době vánočních svátků:
Po 23.12.2019: 7:00 – 16:00 hod.
Út 24.12. aţ Ne 29.12.2019: zavřeno
Po 30.12.2019: 7:00 – 16:00 hod.
Út 31.12.2019 a St 1.1.2020 – zavřeno
Čt 2.1.2020: 7:00 – 15:00 hod.
Placení poplatků v roce 2020
Výše nejčastěji placených poplatků činí:
1. poplatek za odpady ……… 540,-Kč na poplatníka (splatnost do 30.4.2020)
2. poplatek za pronájem sklepu …………… 300,-Kč (splatnost do 30.6.2020)
3. poplatek za prvního psa
.......................50,- Kč (splatnost do 30.6.2020),

byly na čerty dobře připraveny, protoţe čertovské věci, které si se čtrnáctidenním
předstihem vyrobily, se opravdu povedly. Čertovský den pak vyvrcholil 5.
prosince v MŠ a ZŠ Provodín a ZŠ Jestřebí. Deváťáci převlečení a namaskovaní za
Mikuláše, čerty a anděly postrašili zlobily a hodná dítka potěšili!
Školní web je zatím v rekonstrukci, ale sledovat můţete FB profil naší školy, kam
dáváme základní informace i s fotkami. Občas tam pro vás připravujeme i malé
soutěţe o ceny  Svůj nový web bude mít i naše mateřská škola.
Aţ se vám dostane do rukou toto číslo Jestřebského zpravodaje, nejspíš budou vaše
vánoční přípravy v plném proudu. Proto vám přejeme KRÁSNÉ VÁNOCE plné
spokojených dětských úsměvů a mnoho ŠTĚSTÍ v roce 2020!

Listopad a prosinec v mateřské škole
5.11. jsme oslavili svátek Halloween. Od 16.00 hodin se konaly v jídelně MŠ
tvořivé dílničky, kde si rodiče společně se svými dětmi vyřezali a nazdobili dýně.
Dále následoval lampionový průvod a závěr akce ukončila na zahradě MŠ skupina
s laserovými efekty a ohnivou show Ignis Iter.
12.11. nás navštívili opět zvířátka z DDM Libertin Česká Lípa. Tentokrát jsme
pozorovali hady, jejich svlek i vajíčka.
20.11. starší děti ze třídy Sluníček navštívily divadelní představení v České Lípě
v KD Crystal od Honzy Krejčíka s názvem „Škola hrou“.
26.11. proběhl v MŠ „Vánoční jarmark“, kde si bylo moţné zakoupit výrobky dětí,
zaměstnanců i rodičů dětí. Od 16.15 hodin se na zahradě MŠ rozsvítil stromeček, u
kterého zazněly zimní a vánoční písně od dětí. Děkujeme všem, kdo nás na
jarmarku podpořil ať finančně nebo výrobky. Finanční výtěţek bude pouţit ve
prospěch všech dětí.
3.12. přijela za námi paní ze společnosti Prima Vizus – preventivní screeningové
vyšetření očí, kde speciálním přístrojem bez doteku dítěte vyšetřila dětem oči.
5.12. přišel za námi Mikuláš a andílek. Tentokrát nechali čerta za dveřmi školky.
Děti Mikulášovi zazpívaly a zarecitovaly a Mikuláš jim za to dal štědrou nadílku.
9.12. přijel do školky kouzelník Waldini. Ukázal dětem různá kouzla a vykouzlil
dětem zvířátka z balónků.
17.12. přiletí dopoledne do školky Jeţíšek a od 16.00 hodin je připravena vánoční
besídka pro rodiče a prarodiče.
Od 23.12. je MŠ uzavřena. Provoz začne opět v novém roce od 2.1. 2020.
Celý kolektiv MŠ přeje šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví,
štěstí, lásky a spokojenosti v novém roce.
Za kolektiv MŠ Pavla Zemanová, DiS.

Listopad je spjat se státním svátkem, který se váţe k novodobé české historii –
k roku 1939 a roku 1989. Ve škole jsme se připomínce obou dat věnovali v osmé a
deváté třídě. Mladí ţijí přítomností, přesto by o nedávné minulosti měli vědět.
I během podzimu jsme se soustředili na další uplatnění našich ţáků. V polovině
listopadu to byla českolipská Burza škol v KD Crystal v České Lípě, kde se
prezentovalo třicet středních škol z Libereckého a Ústeckého kraje. Při
interaktivním dni se našim deváťákům předvedla i Euroškola. Moţnosti uplatnění
osmákům a deváťákům ukázala návštěva Informačního a poradenského střediska
pro volbu povolání při Úřadu práce ČL. Do praktického chodu firmy je pak
v polovině prosince zasvětila exkurze do českolipského Festoolu.
Ekologie – stále aktuální téma. Jednak pro ţáky 8. třídy, kteří se v České Lípě
zúčastnili okresního kola Ekologické soutěţe (a byli lepší neţ gymnazisté!), ale i
pro celý druhý stupeň, jenţ se v rámci akce „Recyklohraní“ dozvěděl, jak odpadům
předcházet a jak vzniklý odpad třídit.
V listopadu se soutěţilo také v českém jazyce. Uskutečnila se třídní kola v recitaci
a poté školní kolo Olympiády v českém jazyce. To prověřilo smysl pro jazyk
v části mluvnické a nápaditost a styl ve slohu. Nejlépe zabodoval Matouš Kupec,
druhou příčku obsadil Jan Schreiner a třetí místo Marie Nepivodová, všichni
z deváté třídy.
Škola současnosti má jít s dobou, a proto se ředitel školy Mgr. Michal Kotek a
učitel informatiky Ing. Martin Macek zúčastnili dvoudenní mezinárodní
konference „Digitální technologie ve výuce – praktické vyuţití ve školách“, aby
načerpali světové i tuzemské moderní trendy (např. 3D tiskárna nebo virtuální
realita) a uplatnili je i ve škole. Od ledna se ţáci mohou těšit na Minecraft
Education 
Důvěřuj, ale prověřuj – tak zní staré známé heslo, které i během podzimu
uplatňovali vyučující na své ţáky (v podobě různého zkoušení a čtvrtletních prací),
ale i vedení školy na pedagogy (v rámci pravidelné kontroly třídní dokumentace i
hospitací ve výuce).
Druţina se ve svém celoročním projektu „Cesta kolem světa“ dostala uţ do
Německa. Při ochutnávce specialit našich sousedů celou školu provoněly
dokřupava upečené sýrové preclíky. Zaţít v druţině nealko Oktoberfest? Proč ne!
Různé soutěţe na šikovnost, rychlost či výdrţ rozhodně všechny pobavily!
V listopadu pokračovalo i oblíbené vaření. Boloňské špagety, zapečené těstoviny
s kuřecím masem, muffiny, mrkvový koláč, dětský ovocný punč – to je jen malá
přehlídka toho, co uţ naši ţáci díky vedoucím krouţku svedou.
Devátý ročník Čertí stezky odvahy konaný 29. listopadu parádně rozproudil
adventní čas. Pekelné soutěţe pobavily desítky dětí i jejich rodičů. Všichni
nakonec uvítali čertíka Popletu i jeho pomocníky. Děti z provodínské druţinky

za druhého a kaţdého dalšího psa téhoţ drţitele ......... 200,- Kč,
Prosíme občany, kteří budou platit poplatky za rok 2020 hotově v budově
obecního úřadu, aby tyto poplatky platili aţ od 27.1.2020. 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
V případě sněţení ţádáme občany, aby parkovali své automobily tak, aby
nebránily prohrnování sněhu. Pokud na komunikaci není ponechán dostatečný
prostor pro průjezd traktoru s pluhem, nebude 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 zatíţení kanalizace). Proto ţádáme občany, aby do
kanalizace nevylévali tuky (v obci jsou nově rozmístěné popelnice na tuky) a
nesplachovali předměty, které do kanalizace nepatří, např. vlhčené ubrousky.
Připomínáme telefonní číslo pro hlášení poruch na kanalizaci – 840 111 111.
Usnesení č. 10/2019 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.12.2019
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi pokračovat v zajištění kolaudace a vyúčtování dotace u akce „Stavební
úpravy obecního úřadu v Jestřebí“
2. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Stavební úpravy kulturního domu v Jestřebí
– II. a III. etapa“
3. Starostovi pokračovat v přípravě akce „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodů v různém.
Ţádost ZŠ a MŠ Jestřebí o pouţití účelově vázaných mzdových prostředků ve výši
600.000,- Kč na uhrazení nákladů na rekonstrukce, opravy a vybavení.
Rozpočet ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace na rok 2020 dle návrhu
ředitele ZŠ a MŠ Jestřebí.
Rozpočet obce na rok 2020. Celkové příjmy i výdaje rozpočtu jsou 21.400.000,Kč, rozpočet je vyrovnaný.
Závazné ukazatele výdajů ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace pro rok 2020.
Závazné ukazatele výdajů TJ Jestřebí - Provodín pro rok 2020.

7. Realizaci víceprací u akce „Stavební úpravy kulturního domu v Jestřebí – II. a III.
etapa“ dle nabídky stavební firmy a to včetně místnosti promítárny a schvaluje
kompetenci starosty k rozhodování o zadávání víceprací a méněprací při této akci.
8. Výzvu k podání nabídky na akci „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“.
9. Schvaluje komisi a náhradníky pro hodnocení nabídek na akci „Chodník
k dětskému hřišti v Jestřebí“.
10. Vyhlášky - č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů
- č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
- č. 4/2019 o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství
- č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
11. Zrušení vyhlášky č. 2/2001 o číslech popisných a evidenčních.
12. Dodatek č. 11 ke smlouvě o zneškodňování odpadu s firmou AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
13. Ukončení smlouvy s firmou Černohlávek oil, IČ 16539184 na výkup olejů a tuků
14. Smlouvu na výkup pouţitých olejů a tuků s firmou MAKROILS CZ, IČ 68217129
15. Záměr prodeje pozemku p.č. 1621 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 91 m2 za
cenu 150,-Kč/m2 a náklady související s prodejem.
16. Záměr prodeje pozemku p.č. 1760 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 361 m2 za
cenu 150,-Kč/m2 a náklady související s prodejem.
17. Pokračovat ve spolupráci s firmou AXIOM Engineering s.r.o. na zajištění
stavebního povolení a získání dotace na revitalizaci rybníčku u bowlingu, pozemek
p.č. 55 k.ú. Jestřebí u České Lípy.
18. Realizaci projektových prací na akci „Jestřebí – oprava bývalé hasičské nádrţe“
dle nabídky firmy Vodohospodářské projekty s.r.o.
19. Finanční příspěvek na taneční krouţek dívek v Jestřebí ve výši 3.000,- Kč.
20. Finanční příspěvek pro útulek Dogsy, z.s. na péčí o zvířata ve výši 6.000,- Kč.
21. Finanční příspěvek pro SRPŠ Jestřebí – Provodín na akce pro děti ZŠ ve výši
10.000,- Kč.
22. Veřejnoprávní smlouvu s TJ Jestřebí – Provodín na rok 2020.
23. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti na p.p.č. 133/2 k.ú. Jestřebí u
České Lípy s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. zastoupená CETIN,
IČ 44797320.
24. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - sluţebnosti na p.p.č.
1992 k.ú. Pavlovice u Jestřebí s firmou ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená
KOLLERT ELEKTRO s.r.o., IČ 25464787.
25. Smlouvu na výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů s Ing. Galbavým
za částku 1.500,- Kč/měsíčně.
26. Rozpočtové opatření č. 6/2019

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru pouţitého oleje s firmou Černohlávek
oil, IČ 16539184
2. Prodej pozemků p.č. 1622 a 1761 vše k.ú. Pavlovice u Jestřebí
3. Pronájem pozemku p.č. 1583 k.ú. Pavlovice u Jestřebí dle ţádosti MgA E.
Šormové, Pavlovice 22 z důvodu, ţe tento pozemek je jiţ propachtován.
4. Finanční příspěvek pro Obec Bublava na sníţení jejího dluhu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci ředitele ZŠ a MŠ Jestřebí o stávce zaměstnanců.
2. Informace a pravidla k ochraně osobních údajů a dodrţování nařízení GDPR.
3. Informace starosty k realizaci akce „Stavební úpravy kulturního domu v Jestřebí –
II. a III. etapa“
4. Informace starosty o zajišťování kolaudačního souhlasu a vyúčtování dotace u
akce „Stavební úpravy obecního úřadu v Jestřebí“.
5. Změny v odpadovém hospodářství obce Jestřebí – nové nádoby na tříděný odpad a
způsob jejich rozdělení mezi obyvatele, zaloţení svozové firmy.
6. Stanovení inventarizační komise a vyhlášení inventarizace majetku obce.
7. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2019 krajským
úřadem Libereckého kraje – bez chyb a nedostatků.

Listopad ve škole
Od Halloweenu k čertům
Tak by se dala nazvat doba, kterou chceme v dnešním příspěvku shrnout.
Listopadové počasí ještě přálo venkovním aktivitám, proto si provodínská druţina
mohla uţít krásné odpoledne ve sportovně-rekreačním areálu Vrchbělá. Děti si
navíc prohlédly místní minizoo a některé z nich si zvířátka i odváţně pohladily.
V návaznosti na říjnový školní projektový den se šesťáci 11. listopadu v České
Lípě zúčastnili uctění památky válečných veteránů. Jirka Petříček (ţák 6. třídy a
zároveň člen „Hluché party“) tento pietní akt se svou hudební skupinou
doprovázel.
Další akcí, kterou šesťáci zaţili, byly Dny GIS na Technické univerzitě v Liberci.
Zní to hrozně učeně, ale jde o přehlídku desítek map, které ukazují různé pohledy
na města a krajinu. Geografie je všude kolem nás a naši ţáci si prakticky
vyzkoušeli sestavování obřího puzzle mapy Liberecka, z písku tvořili sopku a na
interaktivní mapě hledali místo svého bydliště.

