Jedna kulturní akce je za námi a jiţ jsou v plném proudu přípravy na další, a to - DĚTSKÝ
DEN. Je naplánován na neděli 4. června 2017 od 14.00 hodin (zhruba do 18 ti hodin).
Minulé dva ročníky měly podtitulek „Z pohádky do pohádky“. Pohádkové bytosti provázely děti
soutěţním odpolednem, k pohádkám se vázalo 16 soutěţních úkolů rozmístěných v háječku
poblíţ nádraţí v Provodíně. Ve snaze o uplatnění nových moţností (aby to nebyla nuda), jsme
se rozhodli změnit prostředí soutěţních úkolů. Okolí jestřebské skály s temnými zákoutími,
sklepy, rybníčkem, jistě dovolí mnohým zajímavým nadpřirozeným bytostem připravit pro
děti dobrodruţné odpoledne. Však také letošní soutěţní odpoledne ponese název
„STRAŠIDELNÉ PODHRADÍ“. Centrum dění (start, cíl a odměny za soutěţe, hudba,
doprovodné akce a také dobré jídlo a pití) bude na plácku pod hradem – u dětského hřiště. Akce
je opět společná pro Obce Jestřebí a Provodín a rádi, jako i minulé roky, přivítáme děti z jiných
obcí. Jenom těch dobrovolníků budeme potřebovat hodně. A tak prosíme zájemce (z obou obcí)
– přihlašte se na telefonním čísle 732114828. A mohou se téţ přihlásit zájemci o prodej
zajímavého zboţí. Děkujeme.
Daniela Haštabová, kulturní komise
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Rekonstrukce hlavní místní komunikace
Na konci dubna se obci podařilo získat stavební povolení na realizaci rekonstrukce naší hlavní
místní komunikace – od fary k restauraci Na Rychtě. Celá akce je rozdělena na dva stavební
úseky a letos se bude rekonstruovat úsek od fary ke křiţovatce před domem č.p. 77. Na tyto
stavební práce proběhlo ve dnech 29.3. aţ 20.4.2017 výběrové řízení. Nabídku podalo šest firem
– viz. tabulka v usnesení ze zasedání zastupitelstva. Všechny firmy naceňovaly stejný rozsah
prací a následně byla vybrána firma s nejniţší cenou. Vítězem výběrového řízení se stala firma
Strabag, která nabídla cenu 4.685.489,31 Kč bez DPH a tedy 5.669.442,07 Kč včetně DPH.
Skutečně zaplacená konečná cena bude závislá na méně pracích a vícepracích, které se
v průběhu realizace stavby objeví. Nyní běţí lhůta, ve které mohou účastníci podat námitky proti
výsledku výběrového řízení. Následně by měla být uzavřena smlouva o dílo s vítěznou firmou.
Pokud vše půjde dobře, tak stavební práce začnou na přelomu května a června. Vzhledem
k rozsahu rekonstrukce budou stavební práce probíhat aţ do podzimu a po tuto dobu je nutné
počítat s různými omezeními zejména pohybu vozidel v tomto úseku.
Závěrečný účet obce za rok 2016
Na internetových stránkách obce (úřední deska) je zveřejněn závěrečný účet obce za rok 2016.
V tomto roce obec hospodařila s přebytkem 4.883.200,- Kč (příjmy vyšší neţ výdaje). Výrazně
se tak navýšily finanční rezervy, které obec potřebuje k realizaci plánovaných investičních akcí –
zejména rekonstrukce hlavní ulice a rekonstrukce mateřské školky.
Odstávka elektrické energie
Podle informací společnosti ČEZ bude v pátek 12. 5. 2017 od 7:30 do 19:30 přerušena dodávka
elektrické energie v částech Jestřebí a Újezdu. Přesné uvedení domů dle čísel popisných, které
budou mít přerušenu dodávku energie, je uvedeno na vyvěšených letácích a na internetových
stránkách obce.

Kosmetika Jestřebí
Jana Süssnerová, Jestřebí 166 (nové domy u hříště)
telefon : 604 132 204
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Usnesení č. 30/2017 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.4.2017 (výpis)
Zastupitelstvo obce:
1. Ukládá:
- starostovi pokračovat v realizaci akce „Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí“
2. Schvaluje
souhlas s umístěním sídla spolku „Sdruţení rodičů a přátel školy Jestřebí – Provodín, z.s.“
v budově ZŠ Jestřebí, č.p. 105
na ţádost manţelů Nehasilových ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 785 k.ú.
Újezd u Jestřebí k datu 31.7.2017
záměr pachtu částí pozemků p.č. 785 a 783/1 vše k.ú. Újezd u Jestřebí o výměře cca 400 m 2 –
trojúhelník před domem č.e. 6 na dobu neurčitou, za cenu 1,50 Kč/m 2 a s podmínkou, ţe
pozemek nebude oplocený
vyčlenění finančních prostředků ve výši 700.000,- Kč na spoluúčast (vlastní podíl ţadatele o
dotaci z prostředků Libereckého kraje) při realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace
kulturního sálu v obci Jestřebí“
přesunutí bodu prodej části pozemku p.č. 783/1 v k.ú. Ujezd u Jestřebí na další jednání
zastupitelstva
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě (společný výkon přenesené působnosti na úseku
přestupků) uzavřené mezi městem Dubá a obcí Jestřebí ze dne 21.1.2015, kterým se mění v čl. 5.
v bodě 1. veřejnoprávní smlouvy sjednaná doba plnění z doby určité na dobu neurčitou
finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro spolek Tenisový klub Provodín, z.s.
finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s
záměr optimalizovat smluvní vztahy s poskytovateli sluţeb v odpadovém hospodářství a
pověřuje starostu jednat v této záleţitosti s dalšími obcemi
3. Neschvaluje
prodej pískovcových štuků na pozemcích p.č. 106/5, 106/6 a 106/7 vše k.ú. Újezd u Jestřebí
nabídku na natočení cyklopořadu s informacemi o obci Jestřebí za částku 7.000,- Kč.
4. Bere na vědomí
informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích
protokol o kontrole Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Dětské hřiště u školky v obci
Jestřebí“ – nebylo zjištěno ţádné pochybení.
zprávu kontrolního výboru č. 1 za 1. čtvrtletí roku 2017
zprávu finančního výboru ze dne 20.4.2017
Usnesení č. 31/2017 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.5.2017 (výpis)
Zastupitelstvo obce:
Ukládá:
- starostovi pokračovat v realizaci akce „Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí“
1. Schvaluje
zapisovatelkou zasedání zastupitelstva č. 31/2017 p. Lucii Červenkovou
přesunutí bodu kontrola usnesení na další jednání zastupitelstva
průběh veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí u České Lípy – SO101 a následné pořadí firem:

Poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

účastník
Strabag a.s.
Porr a.s.
Ingstav Doksy s.r.o.
SaM silnice a mosty a.s.
Silnice Ţáček s.r.o.
Colas CZ a.s.

Nabídková cena
(bez DPH)
4.685.489,31Kč
4.759.000,00 Kč
5.099.960,00 Kč
5.337.310,51 Kč
5.445.122,33 Kč
5.492.318,65 Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s doporučením komise nejvýhodnější nabídku, kterou je
nabídka s pořadovým č. 2 účastníka STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 608
38 744, s nabídkovou cenou 4.685.489,31 Kč bez DPH a 5 669 442,07 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Jestřebí a společností STRABAG a.s.,
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 608 38 744. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
Ing. Karla Schreinera podpisem smlouvy o dílo mezi obcí Jestřebí a společností STRABAG a.s.,
po uplynutí lhůty pro podání námitek.
Kulturní akce
Dovolte mi několika řádky zhodnotit poslední kulturní dění v obci - PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
které proběhlo tradičně 30.dubna. A dovolte mi předem se omluvit za opakující se věty:
„Děkujeme kulturní komisi, děkujeme dobrovolníkům - občanům obce, pracovníkům Obce
Jestřebí, děkujeme počasí, atd..“.
Jednak se poděkovat sluší. A pak, aby se nepřetrhl ten řetězec úspěšných akcí. Ale hlavně! - si
to všichni jmenovaní (i nejmenovaní) zaslouţí, protoţe jenom díky nim děti i dospělí proţily
překrásný podvečer a večer. 70 dětí z Jestřebí a Provodína soutěţilo v 7 druţstvech o vítězství ve
štafetové soutěţi „Saxana tour“, hledalo čarodějnické artefakty a chutnalo čarodějný nápoj.
Všechny děti dostaly malinovku a buřta a po pečení, kdyţ se setmělo, obešly hrad s lampióny.
Celou akci provázela hudba a spousta dobrého jídla a pití a spousta veselí. A ţe si i dospělí přišli
na své, o tom svědčí počet vyprázdněných soudků.
Je dobré, kdyţ se pro pořádání kulturních akcí sdruţí dvě obce. Díky spojeným financím i díky
spojeným silám a nápadům lze udělat program kvalitnější a pestřejší. Tentokrát se k přípravě
programu i průběhu akce přidala k jestřebské kulturní komisi Monika Kuchynková (provodínská
druţina) a jsme tomu moc rádi.
Je nutné dodat, ţe se bohuţel občas najde někdo, kdo se nesnaţí pomoci ale uškodit. Ten
NĚKDO loni ukradl maketu čarodějnice, kterou měly děti na parku před zapálením ohně hledat
a letos ten NĚKDO připravenou hranici v noci z 29. na 30. dubna zapálil. Ráno bylo dřevo
dohořelé. Situaci zachránili pracovníci obce a během dopoledne postavili hranici novou. Jim
patří dík a ten NĚKDO nepřející a hloupý ať se stydí !

Duben v mateřské škole

Duben v mateřské škole

Dílničky v mateřské škole se jiţ stávají tradicí a také ty letošní velikonoční 5.dubna byly
opět s velkou návštěvností. Společně jsme malovali, lepili, skládali, aranţovali, zdobili… a
výsledné výrobky byly úţasné. Nakonec si děti odnášely slepičky, zajíčky, nazdobené
perníčky, malovaná či polepená vajíčka, mnoho přízdob a aranţmá, upletené pomlázky a
hlavně radost z pěkně stráveného odpoledne.
Předvelikonoční dny jsme s dětmi procvičovali barvy a tak kaţdý den jsme přicházeli
v jinak barevném oblečení. Pondělí bylo červené, úterý zářilo bíle, středa byla veselá –
barevná a čtvrtek byl zelený jako jarní travička.
Den Země není pro děti neznámý pojem. Po celý předcházející týden si děti v hrách a
mnoha činnostech připomínaly ochranu ţivotního prostředí, co je to ekologie, třídění
odpadu, aj. V pátek 21. dubna pak proběhl dopolední blok povídání, her, třídění předmětů
podle druhů a následně jsme s dětmi jako kaţdým rokem vyrazili k lesíku u fotbalového
hřiště sbírat odpadky. S ochrannými rukavicemi děti jiţ cestou „nasbíraly“ 2 tašky odpadků
a prapodivných předmětů ( plastové lahve, plechovky, igelity i botu ). Závěrečné
zopakování vyuţití barevných kontejnerů na roztřídění našich odpadků bylo pomyslnou
tečkou za dalším zvelebením naší krásné Země.
Konec měsíce dubna je vţdy ve znamení čarodějnic. Letos opět „přiletěly“ i k nám do
školky a i kdyţ bylo špatné počasí, všechny čarodějnice a čarodějové si dopoledne náramně
uţili. Vařili jsme kouzelný lektvar, proběhla malá škola kouzel a zaklínadel, děti si
zasoutěţily a čarodějnice závěrem zatančily své kouzelnické tance. Tradiční opékání buřtů
na školní zahradě jsme odloţili na lepší počasí a jistě si to v květnu také pěkně uţijeme.
Pitelková Vlasta
MŠ Jestřebí
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Duben v základní škole

Duben v základní škole

....ještě tam budem.
Praví stará lidová pranostika o čtvrtém měsíci v roce. Pravda, tentokrát to, pokud jde o
počasí, téměř vyšlo, nicméně ţáci naší báječné školy za kamny rozhodně nezůstali.
Úspěšný, a to velmi, byl hned počátek dubna, kdy tým dívek z 2. stupně vybojoval na
Velikonočním turnaji ve vybíjené v Kravařích nádherné třetí místo. Radost byla veliká,
velikánská. Zlí jazykové tvrdili, ţe k vítězství našim děvčatům určitě napomohla i nová
školní trička, která nechal vyrobit pan ředitel, ale jenom tím to určitě nebylo. Beze snahy,
maximálního nasazení a bojovnosti nelze dobré umístění získat.
Jenom den předtím, to jest 4. dubna, proběhl v Provodíně zápis nových prvňáčků. Svou
nastávající paní učitelku mnozí, zatím ještě stále, předškoláci a jejich rodiče poznali jiţ
dříve v rámci společných akcí nazvaných Škola hrou.
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Tím pádem všichni vědí, ţe jde o paní učitelku přísnou, ale také nesmírně hodnou a učení
jim určitě půjde téměř samo.
Jiţ tradiční Velikonoční dílničky se uskutečnily rovněţ v provodínské školní budově. Děti
spolu s rodiči vytvářely mnohé krásné věci, ať jiţ šlo o sváteční dekorace, na stůl, či na
okno, závěsy z proutí, věnce zdobené barevnými peříčky a skořápkami...Dobrou náladu a
chuť k tvoření podporovala i účast starších ţáků, kteří přítomným nabízeli čaj nebo kávu.
V českolipském muzeu probíhaly workshopy zaměřené na oslavu Dne Země. Tomu
samozřejmě neodolaly děti z první aţ třetí třídy. Ve čtvrtek dvacátého dubna se formou her
a přírodovědných dílniček do krásného a naučného výukového programu zapojily.
Naproti tomu čtvrťáci aţ deváťáci podnikly průzkumné výpravy do jestřebského okolí. Při
nich pozorovali změny v přírodě, sledovali ptactvo na vodních plochách a vůbec všechny
zajímavosti, ke kterým s příchodem jara v "naší" chráněné oblasti dochází. Ač počasí bylo
přímo mizerné, všem se v přírodě líbilo, mnozí našlapali spoustu kilometrů, ale těší se, ţe za
rok jich bude ještě více.
A konečně nelze opominout kouzlo a posledního dubnového dne. Dne, spíše tedy noci,
které se říká například filipojakubská a která je zahalena dusným oparem démonického
tajemna, z dávných dob vyvěrajícími lidovými pověrami, ale také radostí ze ţivota a z
lásky.
Předpremiéra této noci, kdy se se na kopcích a křiţovatkách cest scházejí čarodějnice a
přemýšlejí, jak škodit lidskému pokolení, proběhla 28.dubna v Provodíně. K ţákovskému
rejdění se samozřejmě připojily obě druţiny a... šlo se na věc. Nejprve bylo třeba v
hlubokém temném hvozdu najít čarodějnici a neprodleně ji dopravit na připravenou hranici.
Před jejím zapálením ještě děti absolvovaly různé soutěţe a potom, potom jiţ nadešel ten
správný čas a hranice vzplála. Čarodějnice se postupně rozplynula, zmizela nám z očí, a my
všichni jsme si po dobře vykonané práci dopřáli báječné opečené párky.
Tím to ovšem zdaleka neskončilo. Druhý den byla čarodějnic a dokonce i čarodějů plná
škola. Po zahájení výuky byly sepisovány recepty na výrobu kouzelných lektvarů a třeťáci
navíc podrobně popsali jejich výrobu..... a vůbec, všichni si opět uţili spoustu legrace.
Tolik tedy stručně k měsíci, který ţáci naší školy rozhodně netrávili za kamny.
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