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Informace obecního úřadu
Rekonstrukce vnitřních prostorů kulturního domu v Jestřebí
Stavební práce se podařilo dokončit do konce února. Tělocvična již slouží
občanům a knihovna by měla být otevřena po jarních prázdninách, tedy od 16. 3.
2020. V rámci rekonstrukce byly v kulturním domě realizovány následující práce:
nové rozvody splaškové kanalizace, vodovodu, otopné soustavy a rozvody
elektroinstalace. Byly vybourány podlahy a realizovány kompletně nové skladby
podlah, včetně hydroizolace a tepelné izolace. Některé příčky byly také vybourány
a znova vyzděny, popřípadě posunuty. V některých místnostech se musely
odstranit nedostatečně pevné, nebo příliš nízké stropy a byly nahrazeny
sádrokartonovou konstrukcí s tepelnou izolací. V celém objektu byly instalovány
nové toalety, sprchy, bojlery a ohřívače vody. Byly vyměněny téměř všechny
vnitřní dveře (celkem 31 dveří) a také dvě okna. Byla instalována nová otopná
tělesa s termoventily a úsporná svítidla. Byly realizovány nové povrchy – dlažby,
obklady, omítky (v některých prostorách sanační z důvodu eliminace vlhkosti),
štuky, výmalby. Výraznou proměnou prošla také kuchyňka u kulturního sálu.
Po skončení stavebních prací je ještě nutné zajistit všechny potřebné doklady a
celou stavbu zkolaudovat. Celková částka zaplacená firmě Bláha, která
rekonstrukci prováděla, činí 4.069.763,19 Kč bez DPH, tedy 4.924.413,46 Kč
včetně DPH. Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj činí 2.858.383,- Kč. Finanční
spoluúčast obce tak je 2.066.030,46 Kč.
Po výměně oken a vstupních dveří, zateplení, nové fasádě a instalaci nové střešní
krytiny v roce 2015 a po opravách kulturního sálu v roce 2018 tak jde o dokončení
celkové rekonstrukce rozsáhlého objektu kulturního domu. Celkem bylo za 6 let
vynaloženo na tyto práce 10.730.966,46 Kč, z toho dotace získané od státu,
Evropské unie a Libereckého kraje činily 6.325.060,90 Kč.

Kromě uvedených milionů bylo vynaloženo mnoho práce na získání finančních
prostředků, na získání potřebných dokladů, rozhodnutí, stanovisek a vyjádření, na
organizačním zajištění realizace jednotlivých akcí od získání stavebního povolení,
přes výběrové řízení až po kolaudaci. Naše obec má nyní pěkný kulturní stánek,
v kterém slouží našim občanům tělocvična, nový sál pro kulturní akce, knihovna a
nové sociální zázemí všech těchto prostor. Takovéto vybavení v řadě jiných obcí
chybí, a proto si toho važme a užívejme ho tak, aby nedocházelo k jeho
poškozování. Chovejme se ke kulturnímu domu a jeho vybavení tak, jako by byl
náš.
Svozový den
V sobotu 4. 4. 2020 se uskuteční 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.
3. Nebezpečné odpady – AKU baterie, prošlé léky, plechovky od barev a oleje
apod.
Železný šrot bude sbírán v pátek 3. 4. 2020.
Místo a čas přistavení sběrových vozů:
Křižovatka Sluneční dvůr
09 05 – 09 15 hod.
U obecního úřadu
0920 – 09 40 hod.
U Veselých a Setničků
09 45 – 09 55 hod.
U parku
10 00 – 10 30 hod.
U Krédlů
10 35 – 10 45 hod.
U hřiště (u Pešků)
10 50 – 11 10 hod.
U Bumbálků (bytovky)
11 15 – 11 30 hod.
Újezd (u separátu)
11 35 – 11 50 hod.
H. Popelov
11 55 – 12 05 hod.
Podolec 9
12 10 – 12 20 hod.
Pavlovice (u separátu)
12 25 – 12 45 hod.
Dolní Popelov (u studánky)
12 50 – 13 00 hod.
Dolní Popelov (u paní Stehlíkové)
13 05 – 13 20 hod.

jarní dílničky i s občerstvením pro rodiče a jejich děti. Určitě přijďte, těšíme se na
vás! Odměnou vám budou krásné výrobky, které si sami vytvoříte :)

Leden a únor v MŠ
Začátkem ledna nás navštívili Tři králové. Společně jsme si s nimi zazpívali známou
písničku.
11.1. jsme úspěšně ukončili školičku bruslení v České Lípě, kde byly dětem
předány diplomy a medaile. Jsou to naše šikulky.
16.1. nás navštívila opět zvířátka z DDM Libertin. Tentokrát se na nás přijeli
podívat ještěrky.
22.1. po více než 40 letech nám dosloužila v kuchyni MŠ stará pečící pánev a
pořídila se nová a mnohem lepší. Stěhování nebylo vůbec jednoduché. Pánve totiž
vážily každá až 150 kg. Děkujeme tímto Obci Jestřebí, za finanční příspěvek.
31.1. jsme se vydali společně s provodínskou družinkou do Hopsária v Děčíně.
Náramně jsme si to tam užili a určitě ne naposledy.
12.2. dostala naše MŠ ocenění od společnosti Makra s logem „Tady se o děti
dobře starají“. Ten den byla ještě jedna radost a to v podobě loutkového divadla,
které za námi přijelo s krásnou pohádkou.
24.2. do MŠ jsme si pořídili hmyzí domeček - hotel. Tak se snad bude broučkům
líbit. Budeme je chodit každý den pozorovat.
28.2. jsme si pořádně užili. V MŠ se konal karneval, který byl v duchu tanečků,
soutěží a překvapení. Sešlo se plno krásných masek a převleků.
Srdečně Vás zveme dne 31.3. 2020 od 6.30 – 16.00 hodin do MŠ na
JARNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK.
Můžete se těšit na pomlázky, vajíčka, výrobky dětí z MŠ a jarní dekoraci.
Všichni jste srdečně zváni.
Pavla Zemanová, DiS.
zástupce ředitele MŠ

zdárný průběh patří p. učitelce Slánské a rodičům – panu Štefkovi a panu
Rybákovi.
Únorové nemoci (rýma, kašel, viróza, chřipka…) se nevyhnuly ani naší škole, a tak
si někteří žáci vyzkoušeli, jaké je to být týden doma s nemocí a nemoci jít se třídou
třeba do oblíbeného bazénu. Prvňáčci už doplavali a vysloužili si za své výkony
„Mokré vysvědčení“. Nyní plave 2. - 5. třída. Lyžovat na Polevsko se tuto zimu už
nepojede. Provodínští se budou těšit na rok příští, třeba jim bude počasí více přát.
Pro veselejší únor v Provodíně vyhlásili dva barevné dny - červený, kterým oslavili
svátek sv. Valentýna - jak jinak než písničkou, a bílý den, jímž si snažili přivolat
ještě trochu zimy. Barevné dny je provázely celým vyučováním a také družinkou,
kde si paní vychovatelka pro děti připravila mnoho tematických aktivit. Maminka
Olinka navíc upekla výborná srdíčka. V družince si děti užily karneval s Honzou
Popletou, který měl připravený program plný her, tancování a zpívání. Nechyběla
promenáda masek a bonbónová smršť. Pěkný svátek zamilovaných prožili i
v Jestřebí – nezapomeňte si prohlédnout fotky na FB :)
Druháci si vyzkoušeli, jak se pracuje ve Čtenářské dílně. Přinesli si z domova knihy,
našli svůj kouteček a přečetli několik stránek. Teď už zbývá jen knížku dočíst a
zapsat do nových čtenářských deníků.
Od 2. pololetí v Provodíně otevřeli nové kroužky - Hrátky s muzikou, Kroužek
logických a deskových her, Šikulku, Flétnu, Gymnastiku a Doučování.
Únor také patřil deváťákům a jejich definitivnímu rozhodování, kam jít po základní
škole. Odevzdávaly se totiž přihlášky na střední školy a učiliště. Kéž všem jejich
volba vyjde!
Osmáci a část sedmáků na konci měsíce zavítala na Obchodní akademii v České
Lípě. Projektový den nás naučil používat trojčlenku a logickou úvahu při řešení
praktických úkolů - vypočítání plochy stěn třídy a celkové výdaje k vymalování,
převést hmotnost položek zadaného receptu na požadované množství a sestavení
jídelníčku tak, aby energetická hodnota odpovídala dennímu příjmu energie.
54. ročník Biologické olympiády žáků má název Těžký život ve vodě. V kategorii D
školního kola zabodovali naši sedmáci. Přejeme jim mnoho úspěchů v kole
okresním.
Tyto řádky máte asi možnost číst v první polovině března, a tak bychom vás chtěli
pozvat na tradiční vítání jara spojené s výtvarnými dílničkami. Vše začne 18.
března v 15 hodin. Od škol v Provodíně a Jestřebí vyjdou průvody, které vynesou
„Zimu“ ze vsi a poté se bude pokračovat do ZŠ Provodín, kde budou připravené

Je nutné, aby občané předali odpad osobně pracovníkům firmy AVE. Důrazně
žádáme občany, aby nevytvářeli hromady odpadu před stanoveným termínem
svozu. Anonymní hromady odpadu mohou pracovníci firmy AVE odmítnout
naložit a odvézt.
Nové nádoby na tříděný odpad
Podle posledních informací by popelnice na tříděný odpad (plast a papír) měly být
dodány již tento měsíc. Občané, kteří doručili na obecní úřad přihlašovací
formulář, budou postupně pozváni k podepsání smlouvy o výpůjčce těchto nádob
a následně si budou moci popelnice odvézt, nebo jim budou za poplatek 50,- Kč
dovezeny domů.
Úprava míst pro kontejnery na tříděný odpad
Obec v současné době provádí úpravu kontejnerových stání, která dosud neměla
zpevněný podklad. Nová místa pro kontejnery jsou ze zámkové dlažby a věříme,
že jejich pěkný vzhled a snadnější údržba přispějí k tomu, aby zde byl větší
pořádek. Žádáme občany, aby neodkládali odpady mimo kontejnery. Na nová
místa přijdou na přelomu dubna a května nové kontejnery.
Parkování na chodníku
Opětovně upozorňujeme, že chodníky nejsou určeny pro automobily! Parkování
automobilů na chodníku je přestupek proti pravidlům silničního provozu a
zároveň bezohlednost vůči chodcům, kteří často musí při obcházení automobilů
vstupovat do vozovky.
Nedělní odpoledne s hudbou
V neděli 29. 3. 2020 se od 14 hod. uskuteční v kulturním sále (bývalá kinokavárna)
posezení pro starší a pokročilé. K poslechu i tanci bude hrát a zpívat pan Hora,
který hrál již na podzimním setkání důchodců. Občany, kteří mají problém se na
posezení dopravit (tedy zejména z Újezdu a Pavlovic), prosíme, aby si dopředu
zavolali a odvoz tam i zpět objednali na telefonní číslo 487 834 930 (931), popř. si
odvoz dohodli přímo na obecním úřadě. Volejte, prosím, v úřední hodiny a odvoz
je možné zamluvit do pátku 27.3. Srdečně zveme všechny dříve narozené občany.

Usnesení č. 11/2020 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.1.2020
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi dokončit a zajistit kolaudaci akce „Stavební úpravy kulturního domu
v Jestřebí – II. a III. etapa“
2. Starostovi zajistit realizaci akce „Vybudování kontejnerových stání“
3. Starostovi pokračovat v přípravě akce „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodů v různém.
2. Zprávu o hospodaření v lesích obce Jestřebí za rok 2019.
3. „Provozní řád tělocvičny“ a „Smlouvu o výpůjčce tělocvičny“.
4. Smlouvu o dílo na technický dozor investora u akce „Chodník k dětskému hřišti
v Jestřebí“ s firmou Lucida s.r.o.
5. Prodej pozemku p.č106/13 o výměře 355 m2 v k.ú. Újezd u Jestřebí za cenu 120,Kč/m2 a náklady související s prodejem manželům Tereze Maškové narozené
16.4.1995 a Davidu Maškovi narozenému 21.8.1990, oba bytem Česká Lípa.
6. Prodej pozemku p.č106/5 o výměře 987 m2 v k.ú. Újezd u Jestřebí za cenu 480,Kč/m2 bez DPH a náklady související s prodejem manželům, Tereze Maškové, a
Davidu Maškovi z České Lípy. Pozemek je zastavitelný a podmínkou prodeje je
závazek kupujícího zahájit stavbu rodinného domu do 4 let od podpisu kupní
smlouvy a získat kolaudační souhlas (dokončit stavbu) do 8 let od podpisu kupní
smlouvy. V případě nedodržení podmínek prodeje ze strany kupujícího, musí
kupující nabídnout pozemky ke zpětnému odprodeji obci Jestřebí a to za cenu
480,- Kč/m2 u pozemku p.č. 106/5 a cenu 120,- Kč/m2 u pozemku 106/13 vše k.ú
Újezd u Jestřebí.
7. Prodej pozemku p.č. 1760 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 361 m2 za cenu
120,-Kč/m2 bez DPH a náklady související s prodejem paní T. Pudilové, bytem V
Háji 1161/14, 170 00 Praha 7.
8. Prodej pozemku p.č. 1621 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 91 m 2 za cenu 150,Kč/m2 bez DPH a náklady související s prodejem panu P. Chlumskému, Pražská
629, Doksy 472 01.
9. Odložit žádost paní Al Hageové, Pavlovice čp. 36 o dotaci na vybudování domovní
ČOV do doby, než budou doloženy potřebné doklady.
10. Pacht pozemku p.č. 508/16 v k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře 268 m2 za roční
pachtovné ve výši 5.000 Kč/ha, na dobu neurčitou, firmě RESPO-D, Skalka u Doks
35, 472 01 Doksy.

11. Kupní smlouvu s Komunální technikou, s.r.o., IČO 26684055 na nákup nádob na
odpad.
12. Smlouvu o dílo s firmou INGSTAV Doksy, IČ 40232191, na vybudování
kontejnerových stání
13. „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-124018256/VB/002“ s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, zastoupenou Kollert Elektro
s.r.o., IČ 25464787.
14. „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-12401901/VB01“ s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.
15. Pronájem části pozemku p.č. 106/7 k. ú. Újezd u Jestřebí o výměře 50 m2 za roční
nájem 1 Kč/m2 panu P. Roudenskému, bytem Sládkova 60, Jihlava 586 01
16. Zařazení území obce Jestřebí do územní působnosti LAG Podralsko z.s. na
programové období 2021 – 2027.
17. Poskytnout obci Provodín finanční dar ve výši 5.000,- Kč na akci „Provodínský
masopust“.
18. Rozpočtové opatření č. 1/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Informace starosty o průběhu akce „Stavební úpravy kulturního domu v Jestřebí –
II. a III. etapa“

Poslední zimní měsíc ve škole
Únor bílý – pole sílí. Všichni asi známe tuhle letitou pranostiku, která ale letos
nejen v našem regionu nenašla své uplatnění. Malí žáčci toužili po sněhu, a tak ho
v podobě sněhuláků kreslili alespoň během výtvarné výchovy. Zájemci z 6. – 8.
třídy si sníh konečně užili při lyžařském výcviku. Jeho cílem byly Albrechtice nad
Jizerou a Tanvaldský Špičák. Příjezd za vydatného deště nevěštil nic dobrého, po
sněhu nebylo ani památky, a tak se po ubytování a obědě vyrazilo do vyhlášeného
muzea hraček, kde žáci viděli i jejich výrobu. Ve večerních hodinách stále pršelo, a
tak obavy na týden bez lyžování narůstaly. Ráno ale byli všichni příjemně
překvapeni nadílkou třiceticentimetrového nového sněhu. Po snídani se tedy
mohlo vyrazit na kopec zjišťovat, jakými lyžařskými dovednostmi vládne 21
svěřenců. „Nelyžařů“ bylo jen pět, a tak se jim mohli dospělí plně věnovat. Do
konce týdne svůj strach z lyží překonali skoro všichni, a tak radost z lyžování byla
veliká. Pobyt na horách byl zakončen večerním kvízem, děti za odměnu dostaly
výborný pohár a pizzu. Lyžák si všichni užili :) Poděkování za jeho organizaci a

