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Informace obecního úřadu
ú
Rekonstrukce komunikace
Ve středu 21.3. byla zahájena další část
ást rekonstrukce hlavní místní komunikace. Firma
SaM zatím pokračuje v souladu s harmonogramem stavby. Celá akce je rozdělena
rozd
do 5
etap:
1. etapa od Bumbálků k obchodu Pod hradem - v současné době se realizuje
2. etapa bude od obchodu ke křižovatce
ižovatce před
p
čp. 77
3. etapa od křižovatky u čp. 77 po odbočku
odbo
k dětskému hřišti
4. etapa od dětského hřiště k poště
5. etapa od pošty k hlavní silnici
Pokud půjde vše podle předpokladů,, tak budou jednotlivé etapy realizovány vždy za
z cca 1
měsíc.
Rekonstrukce sálu kulturního domu (bývalé kinokavárny)
Rekonstrukce sálu kulturního domu je v těchto dnech dokončována.
dokon
Dále bude nutné ještě
vyřídit
ídit administrativních záležitostí, aby se stavbu podařilo
poda
zkolaudovat, a aby byla
dokončena administrace
ministrace dotace. Celkové náklady teprve budou vyčísleny.
vy
Umístění kontejneru na bioodpad
Od 29.3.2018 jsou k dispozici dva kontejnery na bioodpad rostlinného původu.
p
Kontejnery
jsou umístěny v blízkosti dětského hřiště – za školkou. Do kontejneru se může dávat tráva,
listí, plevel, naštěpkované větve, hlína z květináčů, ovoce, zelenina. Do kontejneru, ani
vedle něho,
ho, se nesmí ukládat odpad živočišného
živoč
původu, zbytky jídel, kosti, maso, kůže,
exkrementy, znečištěné
né piliny, bioologicky nerozložitelné odpady,
odpa
apod. Kontejnery
budou k dispozici do konce listopadu 2018.
Očkování psů a koček
V neděli
li 22.4.2018 bude MVDr. Russ provádět
provád očkování psů a koček:

-

v Jestřebí před OÚ od 13,00 do 13,45 hod.
v Újezdu od 14,00 do 14,15 hod
v Pavlovicích od 14,30 do 15,00 hod.
Cena očkování: proti vzteklině – 250,-Kč, kombinace – 350,-Kč

Usnesení č. 41/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 27.3.2018 od 16 hodin v budově OÚ
Jestřebí
1.
2.
3.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi, aby pokračoval v realizaci akce „Jestřebí – rekonstrukce hlavní komunikace –
SO 101.2 a SO 102“.
Starostovi, aby pokračoval v realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu
v obci Jestřebí “.
Starostovi, aby pokračovat na přípravě nového dopravního značení v obci.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.
Kladný výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace za rok 2017 ve
výši 609.592,81 Kč a rozdělení výsledku hospodaření takto:
Rezervní fond – 145.389,31 Kč
Fond odměn - 464.203,50 Kč
Schvaluje převod částky 80.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic.
Že účetní závěrka ZŠ a MŠ splňuje § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a účetní závěrku ZŠ a MŠ
Jestřebí, příspěvkové organizace za rok 2017 schvaluje.
Zprávu o hospodaření v lesích obce Jestřebí za rok 2017.
Dodatek č. 1 ke smlouvě s Libereckým krajem o poskytnutí dotace na rekonstrukci
kulturního sálu.
Smlouvu s Ministerstvem financí ČR o bezúplatném převodu cesty na pozemku p.č. 739/1
k.ú. Jestřebí u České Lípy (cesta k Braniborské jeskyni) do vlastnictví Obce Jestřebí.
Pacht pozemku p.č. 109/1 v k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře 869 m2 za cenu 0,80
Kč/m2, celý pozemek za 695,- Kč/rok na dobu neurčitou panu L. Trnečkovi, bytem Jestřebí
čp. 115, 471 61 Jestřebí.
Pronájem sklepu č. 16 na pozemku p.č. 103/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy za částku 300,Kč/rok, na dobu neurčitou panu A. Kupcovi, bytem Jestřebí čp. 160, 471 61 Jestřebí.
Finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy o.p.s. na rok 2018 ve výši 2.000,-Kč
Finanční příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje na rok 2018 ve
výši 2.000,-Kč
Volební řád pro volby školské rady ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace.
Průzkum trhu v záležitosti dopravního značení v obci Jestřebí
Přijmutí pracovníka na plný nebo částečný pracovní úvazek na údržbu obce.
Rozpočtové opatření č. 1/2018, kdy rozpočet po změnách má podobu: příjmy
17.869.560,00 Kč, výdaje 33.943.556,50 Kč, financování 16.073.996,50 Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
Objednání sekacího traktoru Wisconsin W 3674 Bulldog s kabinou a výbavou pro zimní i
letní údržbu
3. Zprávu o činnosti policie ve služebním obvodu Doksy

1.
2.

Březen v Mateřské škole Jestřebí
13.3. V naší školce zavládl Masopust. Celý týden děti zdobily školku nafouknutými
balónky, krepákem a různými girlandami. Ponořili jsme se do lidových tradic a zvyků
tohoto bujarého svátku. Vyvrcholením celého týdne byl, jak jinak než karneval. Školka
hýřila nejrůznějšími princeznami, rytíři, pohádkovými postavami i různými zvířátky.
Taneční zábavu doplnily různé soutěže a hry. Nezapomněli jsme vyhnat kobylu z města a
pochovat basu. Radostné masopustní veselí jsme si užili, jak se patří vesele a radostně.
20.3. Březnové úterní dopoledne se jídelna proměnila ve velikonoční jarmark se spoustou
krásných velikonočních ozdob. Děkujeme všem, kteří nám pomohli jarmark připravit a
zhotovili tak překrásné výrobky. Děkujeme paní Wolfové, Haštabové, Holcové, Šujanové a
zaměstnancům školky za čas a práci, kterou věnovaly přípravě výrobků. Odpoledne se
školička rozezněla dětskými hlásky. Připravili jsme si program s jarními básničkami a
písničkami abychom maminkám ukázali, jací jsme velcí šikulové, a co všechno už umíme.
21.3. Děti si vyrobily Moranu - symbol zimy a za velkého burácení bubnů, řehtaček a
chrastítek, jsme ji společně hodili do robečského potoka. Děti sluníčko volaly jarními
písničkami i básničkami, a tak pevně doufáme, že se už počasí umoudří a sluníčko nás
konečně potěší svými dlouhými paprsky.
27.3. Policie české republiky má za úkol pomáhat a chránit a to i ty nejmenší z nás. Ve
školce nás navštívil policista praporčík Pavel Šlambora, který si s dětmi velmi hezky
povídal o tom, jak se mají chránit v různých situacích doma i na silnici. Zopakoval nám
důležitá telefonní čísla, která by si každý měl zapamatovat. Blíží se čas jízdy na kole a tak
jsme si připomněli potřebné vybavení jízdního kola a důležitost nošení helmy. Po té si
mohly děti vyzkoušet policejní vestu, prohlédly si obušek a pouta. Nakonec děti dostaly
krásné omalovánky a obrázky PČR.

28.3. Třetí setkání se zvířátky z DDM Libertin v České Lípě se neslo v duchu pavoučka a
jeho kamarádů. Když pan chovatel vytáhl pavouka sklípkana, některé děti se schovaly za
židličky nebo rovnou utíkaly k paní učitelce. Samozřejmě, že je paní učitelka zachránila a
pavoučka si v uzavřené krabičce prohlédly zblízka jen ty nejodvážnější. Neméně

strašidelné bylo setkání se švábem nebo strašilkou a tak jsme byli všichni šťastní za
poslední zvířátko, kterým byla želvička. Dali jsme ji ochutnat jablíčko a měli jsme
obrovskou radost, že ji chutnalo. Želvička tak nakonec odbourala zábrany mezi zvířecí a
lidskou říší.
29.3. Na zelený čtvrtek jsme si s dětmi povídali o Velikonocích. Jaké se dodržují lidové
zvyky a tradice, kdo má upletenou pomlázku, kdo mamince pomáhá upéct beránka,
mazanec či barvit vajíčka. Po procházce naší krásnou obcí, kdy jsme pozorovali pestré
velikonoční ozdoby na několika zahradách, jsme doputovali i k naší školce. Navštívil nás
tam velikonoční zajíček, který rozházel dětem po celé zahradě čokoládová vajíčka. Děti se
s velkou radostí pustily do jejich sbírání a vajíčka si tak nakonec odnesly domů.
Za Mateřskou školu Jestřebí
Pavla Zemanová, DiS.

Březen v Základní škole Jestřebí
Jak jsme vítali jaro
Ano, skutečně vítali. Předtím však děti vyhodily Zimu v podobě paní Morany. A pro
jistotu jak z Jestřebí, tak z Provodína . Obě, letos dosti nepříjemné, dámy skončily
v potoce a do obou obcí děti přinesly Jaro. Jedno vládne v Jestřebí před tělocvičnou, druhé
kraluje na školní zahradě v Provodíně.
Ještě předtím a samozřejmě i potom došlo k dalším událostem, které stojí za povšimnutí.
Jak všichni víme, chemie je věda dobře využitelná a využívaná v praxi. Uvědomili si to i
žáci sedmého až devátého ročníku, kteří navštívili Pivovar Cvikov. Tamní pan sládek jim
ukázal prakticky vše, od půdy až po sklepy. A to vše s poutavým a zasvěceným výkladem.
Díky tomu možná někdo z budoucích absolventů základní školy získal představu o své
profesi. Ona taková práce v čisťounkém, nablýskaném zařízení, kde se navíc produkuje
populární a v tomto případě i velice chutný nápoj, určitě není k zahození.
Den poté se tři naši borci, tentokrát samí kluci, zúčastnili okresního kola recitační soutěže
v Novém Boru. Proti mase téměř poloprofesionálních recitátorů jsme neměli mnoho šancí,
přesto jsme byli odměněni bouřlivým potleskem. A kluci získali neocenitelné zkušenosti.
Ve škole proběhly olympiády v anglické a ruském jazyce. V prvním případě postoupil
Jan Valta do okresního kola a zde skončil na báječném 5. místě v kategorii starších žáků.

Pokud jde o ruský jazyk, který se u nás, na rozdíl od mnoha jiných škol, učí pouze
v kroužku, umístění našich zástupců v krajském kole bylo téměř fantastické. Ondra Pánek
byl osmý a Honza Valta, snad již tradičně, pátý.
Je tedy zřejmé, že výuka jazyků v naší škole má úroveň. Samozřejmě musí být podpořena i
snahou žáků.
V měsíci dubnu se ve školním kole pochlubí svými vědomostmi také němčináři.
Velikonoční turnaj ve vybíjené dívek konaný v Kravařích, byl pro naše barvy rovněž
úspěchem. V konkurenci velkých škol obsadila naše děvčata dobré čtvrté místo.
Již poněkolikáté jsme se zúčastnili projektu „Planeta Země 3000“ v českolipském
Jiráskově divadle. Tentokrát šlo o stát jménem Barma a za rok se dozvíme spoustu
zajímavostí o Kolumbii. Díky tomuto projektu děti získávají znalosti a vědomosti
využitelné nejen při výuce zeměpisu a dějepisu..
Letos poprvé, neboť vše je jednou poprvé, se naše škola zapojila do soutěže o
„Hejtmanův pohár“. Jde vlastně o prověrku všestranného sportovního nadání. Nejlepší
výsledky z žáků 1.stupně měli Jakub Šmejkal (3. třída) a Michaela Mazurová (5. třída),
druhý stupeň ovládli deváťáci Milan Bratršovský a Kateřina Piškulová. Kdo byl nejlepší
v jednotlivých třídách si můžete přečíst na našich webových stránkách (www.zsjestrebi.cz),
kde ostatně najdete i další zajímavosti a podrobnosti.
PaedDr. Lubomír Kašpar

Zprávy kulturní komise
V měsíci březnu proběhly dvě akce : Velký maškarní rej – 5. března v tělocvičně,
program byl opět bohatý (předtančení, soutěže, tombola pro všechny děti, tančení
s klaunem, vyhlašování nejhezčích masek dětských i rodinných, pohoštění, atd.). Jsme
rádi, že se soutěží s nadšením zúčastnili s dětmi i rodiče. Děkujeme všem, kteří pomohli.
Moranu jsme letos utopili na první jarní den - 20. března, akce se zúčastnily družiny obou
obcí, tedy Jestřebí i Provodína, takže ozdobené břízky symbolizující jaro (jak už jsme si
zvykli říkat „Jaruna“), se nesly do vsí letos dvě.
Tento měsíc nás čeká Pálení čarodějnic. Bude se konat tradičně 30. dubna. Tak
nezapomeňte přijít v 17.00 hodin na plácek pod Hradem (kamenným), u hradu
(dřevěného), čekají Vás zajímavé aktivity, lampiónový průvod, pečení buřtů, nezapomeňte

si píchátka na opékání, zmíněný lampiónek a hlavně čarodějnické oblečení. Děti dostanou
jako vždy buřty i pití zadarmo.
Za kulturní komisi
D.Haštabová

Placená inzerce:

Pronajmu 2 nové byty 4 KK ( 120m2, 85 m2) v Jestřebí „na parku“.
Volný ihned. Tel. kontakt 777 940 743.

Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si do své domácnosti nový, úsporný kotel.
Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí a zlepšíte ovzduší ve svém okolí.
Peníze z kotlíkových dotací můžete využít na pořízení nového kotle či tepelného čerpadla, jeho
instalaci, související stavební úpravy i zpracování nezbytné dokumentace. Pokud výměnu kotle
zkombinujete se zateplením či jiným energeticky úsporným opatřením z programu Nová zelená
úsporám, získáte navíc bonus až 40 000 Kč.
www.dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace kontakty: 485 226 579, kotliky@kraj-lbc.cz

