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Kultura
Bylo – Pálení čarodějnic
Dne 30.4.2016 proběhla akce Pálení čarodějnic a velmi se vydařila. Mohou za to všichni, kteří se
příprav a průběhu zúčastnili (jmenovitě děkujeme p. Kaňkovskému a jeho koním za dovoz dřeva
z nepřístupných lokalit obecního lesa) Za zdar akce můţe i krásné počasí ale hlavně malí
čarodějové a čarodějnice, kterých letos přišlo téměř 100.
Bude - Dětský den
V neděli 29. května 2016 se bude konat tradiční dětský den, tak jak ho znáte, obohacený letos
novými prvky. Od 14 ti hodin v okolí sportovního areálu v Provodíně čeká děti zábavné
odpoledne – řada soutěţí oceněná hodnotnými dárky, program s ţivou hudbou a mnoho dalších
zajímavých doprovodných aktivit

evidenční číslo MKČR E 13758

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Závěrečný účet obce za rok 2015
V roce 2015 byly příjmy obce o 2.270.000,- Kč vyšší neţ výdaje. Po odečtení splátek úvěrů ve
výši 1.107.000,- Kč hospodařila obec s přebytkem 1.163.000,- Kč (příjmy vyšší neţ výdaje).
Podařilo se tak zvýšit finanční rezervy, které obec potřebuje k realizaci plánovaných akcí –
rekonstrukce MŠ (viz. níţe) a rekonstrukce hlavní ulice (článek v minulém čísle zpravodaje).
Rekonstrukce MŠ Jestřebí
Obec Jestřebí připravuje rozsáhlou rekonstrukci budovy mateřské školky v Jestřebí. S výjimkou
nutné výměny střechy nad přístavkem v létě 2015 se do budovy školky v minulých letech
investovalo minimálně. Zejména rozvody sítí (elektro, voda, odpad) jsou ve špatném stavu.
V současné době je jiţ hotova projektová dokumentace a je zaţádáno o stavební povolení.
Během měsíců března a dubna se podařilo zkompletovat všechny doklady a materiály potřebné
k ţádosti o dotaci (např. Studie proveditelnosti, kterou bylo nutné vytvořit, má 41 stran). Na
konci dubna bylo o dotaci na tuto akci poţádáno u Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud vše
půjde dobře, mohla by rekonstrukce proběhnout v létě 2017. Během hlavních prázdnin by se
provedly vnitřní práce a v podzimních měsících by se dokončily práce venkovní. Rekonstruovat
by se měla nejen hlavní budova, ale také zahradní domek (nová střecha), bude vybudován nový
zahradní altán, zabudovány nové herní prvky, vybudováno nové únikové schodiště.
Rozpočtované náklady činí několik milionů korun. Skutečná cena bude záviset především na
výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. Rekonstrukce by měla také navýšit kapacitu
školky z 28 na 34 dětí. Ve školce by tak mělo být dostatek místa pro všechny děti z Jestřebí.
Místní knihovna
Jiţ téměř měsíc běţí v knihovně soutěţ O nejpilnějšího čtenáře. Ten čtenář, který navštíví
minimálně dvakrát za měsíc květen a červen naši knihovnu a vypůjčí si knihu/y, bude na konci
měsíce května a června odměněn.
Knihovna je pro čtenáře otevřena každé pondělí 16:00 – 17:30 a kaţdý čtvrtek 15:00 – 16:30.
Odstávka elektrické energie
V úterý 17.5.2016 bude od 7:15 do 18:00 v místních částech Pavlovice, Popelov a Šváby
přerušena dodávka elektrické energie.

Provodínská štrapanda
Dne 18.6.2016 se uskuteční Provodínská štrapanda. Prezentace a cíl budou u sportovního areálu
v Provodíně. Prezentace bude probíhat od 8 do 12,30 hod. Startovné činí pro dospělé 30,- Kč a
pro děti do 15 let 15,- Kč. Trasy pro pěší jsou dlouhé 12 a 24 km. Cyklotrasy jsou v délkách 20,
35, 55 a 70 km. Více informací naleznete na www.provodinskastrapanda.cz.

USNESENÍ č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.4.2016
Zastupitelstvo obce:
1. Ukládá:
- starostovi, aby zajistil podání ţádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ
Jestřebí“
- starostovi, aby pokračoval v přípravě akce „Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí“.
2. Schvaluje:
- pověření starosty aby jednal s ŘSD ČR o různých variantách vybudování protihlukové stěny
v lokalitě u bowlingu a u hřiště.
- smlouvu o dílo s Rozvojem Českolipska, z.s. na akci „Rekonstrukce a navýšení kapacity v MŠ
Jestřebí“
- podat ţádost o dotaci na akci „Rekonstrukce a navýšení kapacity v MŠ Jestřebí“
- členy komise pro posouzení nabídek na opravu chodníků – K. Schreiner, M. Martínek, A.
Kupec, J. Najman, O. Říbek
- Program rozvoje obce Jestřebí na roky 2016 aţ 2022
- pokračovat ve spolupráci s firmou SAP Mimoň s.r.o. při likvidaci bioodpadu
- směnnou smlouvu, kterou směňuje pozemek p.č. 601/19 za pozemek p.č. 601/34 vše k.ú.
Jestřebí u České Lípy
- směnnou smlouvu, kterou směňuje pozemek p.č. 601/6 za pozemky p.č. 601/27 a 601/28 vše
k.ú. Jestřebí u České Lípy
- schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2016
- schvaluje a pověřuje starostu realizovat rozhodnutí České inspekce ţivotního prostředí značka
10/OE/1603526.001/16/RSV o vrácení přeplatku
- rozšíření VO o stoţár u garáţí – bytovky podle niţší cenové nabídky p. Sýkory.
- přijmout jednoho pracovníka do pracovního poměru s obcí na sezónní práce v případě, ţe úřad
práce neposkytne vhodné veřejně prospěšné pracovníky

3. Neschvaluje
- zaţádat o dotaci na kompostéry
4. Bere na vědomí
- Zprávu o hospodaření v lesích obce Jestřebí za rok 2015
5. Revokuje
- usnesení č. 16/2016, odráţku druhou v oddíle schvaluje a to takto – zastupitelstvo obce
neschvaluje změnu ÚP obce Jestřebí u pozemků p.č. 30/5 a 50/1 vše k.ú. Újezd u Jestřebí.

Měsíc duben v mateřské škole
Nebyl to apríl, ale pěkné kouzelnické představení, které bylo hned 1. dubna. Divadlo
kouzel „Waldini“ po několika letech zavítalo opět mezi naše děti. Soutěţilo se, čarovalo, cvičilo,
zpívalo a závěrečné tvarovací balónky byly pro kaţdého odměnou za hodinku strávenou s
„kouzelníkem“.
Měsíc duben byl vţdy měsícem bezpečnosti v silničním provozu a s dopravní tématikou
se uţ i nejmladší děti setkávají téměř denně a to i ve školce. Na druhý týden tohoto měsíce jsme
pro děti připravili několik her, kvízů, skládanek, rozhovorů, soutěţí i pozorování a ve čtvrtek 14.
dubna si děti své znalosti vyzkoušely i prakticky. Dopoledne s dopravní tématikou mělo název:
Bez helmy ani na koloběţku! Kdo chtěl a mohl, přijel ráno do školky na svém „dopravním
prostředku“. Sešlo se několik kol, koloběţek, tříkolka i odráţedla. Nejprve proběhla tzv.
technická kontrola vozidel = co vše musí obsahovat pro bezpečnost dětí, dále jízda zručnosti,
procvičení barev na semaforu i vyhledávání nejznámějších dopravních značek. Bylo to zajímavé
a poučné dopoledne, jen to počasí nám opět moc nepřálo a tak jsme se domluvili, ţe akci
zopakujeme ještě jednou v červnu.
Děti potřebují ochranné pomůcky na kolo i při sportu a naše příroda se také bez ochrany
neobejde a 22. duben je celosvětový Den země. Přírodě se věnujeme po celý rok, ovšem tento
den má v sobě nějaké kouzlo. Po celý týden jsme s dětmi probírali ochranu ţivotního prostředí,
ale i jak se naší přírodě škodí. Děti mají velké znalosti a dobře si uvědomují, co je dobré a jak se
má postupovat třeba i doma v třídění odpadků. Uvědomují si smysl recyklace, co je to ekologie i
ochrana ţivotního prostředí. Děti si vyzkoušely, ţe se dá malovat třeba i plastovými láhvemi a ty
si pak odnesly k recyklaci do kontejneru. No a přímo v pátek s ochrannými rukavicemi děti
sbíraly odpadky v malém lesíku u fotbalového hřiště – letos mnohem méně odpadků a tak
chválíme. Následně jsme vše roztřídili do barevných kontejnerů a spokojeně vyrazili na oběd.
Ovšem nejlákavější akce tohoto měsíce bylo pálení čarodějnic. Počasí nám nepřálo,
abychom si jiţ ráno ke svačině opekli na školní zahradě buřtíky, ale budou někdy později a jistě
si děti pochutnají. Tento den jiţ ráno se začaly scházet do školky čarodějnice, čarodějové,
kouzelníci a různí skřítkové, kteří si dopoledne stihli vyrobit z březových větviček malá
košťátka. Všichni si měli přinést z domova vařečku na míchání kouzelného lektvaru, který se v
herně uvařil. Nejprve to byl lektvar z neobvyklých ingrediencí – myška, had, ţíţaly a různá
zvířátka a pak i kouzelný šumivý nápoj, který všichni ochutnali, ovšem nikoho neproměnil. Uţili
jsme si nádherné dopoledne a sladké odměny byly pro kaţdého.
Na sobotu 30. dubna bylo naplánováno ještě obecní pálení čarodějnic a tak si děti při pěkném
počasí náramně uţily her, soutěţí, ohně i těch slíbených buřtíků.
Pitelková Vlasta,
MŠ Jestřebí

Měsíc duben v základní škole
A jak bylo v dubnu?
Počasí bylo více neţ aprílové, avšak ţivot ve škole nezamrzl, ba ani se nezpomalil.
Jiţ druhého si ţáci, spolu s paní vychovatelkou Kuchynkovou a paní učitelkou Broţovou,
připomněli 180. výročí zrodu Malé mořské víly. A protoţe autorem je spisovatel Hans Christian
Andersen, je jasné, ţe šlo o populární pohádkovou Noc s Andersenem. Letošnímu nocování v
druţině vévodili Mimoňové. Vše, soutěţe, hry, dokonce i disko, probíhalo v modroţlutém duchu
oblíbených postaviček. Děti se báječně bavily a to byla pro pedagogy i jejich asistenty z řad
starších ţáků ta nejkrásnější odměna.
Ve čtvrtek 7. dubna se za zvuků meditační hudby opět vyráběly magické obrazce
vysypávané barevným pískem. Při té příleţitosti se všichni krásně zrelaxovali a dozvěděli se
zajímavé věci jak o pískohraní, tak také o sobě z pohledu oblíbených barev. Inu, mandaly mají
své nenapodobitelné kouzlo.
Ţáci druhého stupně, včetně páťáků, navštívili 14. dubna kino v České Lípě. Zúčastnili
se, společně se ţáky a studenty dalších škol, pořadu věnovaného Nicholasi Wintonovi. Kromě
krásného hraného dokumentu vyslechli zajímavé informace ze soukromí této výjimečné
osobnosti. Spontánní reakce našich, a nejen našich, dětí na tento program byla naprosto
fantastická.
Naši reprezentanti, kteří se ve dnech 13. a 21. dubna zúčastnili okresního kola
Biologické olympiády v České Lípě, získali cenné zkušenosti a samozřejmě prohloubili a
rozšířili své znalosti v oblasti přírodovědy.
Vzápětí, 22. dubna, jiţ nastal tradiční Den Země. Zapojili jsme se do projektu Ukliďme
svět, ukliďme Česko. Děti z Provodína, tedy ţáčkové prvních aţ třetích tříd, byly účastníky
zajímavého programu ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, zatímco ostatní třídy se pustily do
úklidu Jestřebí. A nasbíraly pěknou řádku pytlů roztodivného odpadu. Od PET lahví a plechovek
aţ po věci naprosto nedefinovatelné. Věříme, ţe i tím jsme přírodě v naší obci byli uţiteční.
A opět o den později. Třiadvacátého členové krouţku flétniček reprezentovali základní
a mateřskou školu na 8. ročníku hudební přehlídky amatérských flétnových souborů. Kromě
hojného potlesku diváků si naši pištci odnesli také pamětní list a keramický houslový klíč.
Druţina se zapojila do hudebního projektu Muzikoterapie aneb Návrat koncovky, jehoţ
zakladatelem a výkonným lektorem je pan Petr Broniš. Děti byly nadšené a ze všeho nejvíce je
zaujalo společné bubnování v kruhu. Moţná také návrat k přírodě? Domů se rozcházely v té
nejrůţovější náladě.
Ve škole, i mimo ni, probíhají intenzívní, ale jiţ vlastně téměř závěrečné přípravy na
školní jarmark. Vaří se, peče se, maluje se, tančí se a zpívá. Moc a moc se těšíme.
Všechny, ale úplně všechny, proto zveme na náš snad historicky první JESTŘEBSKÝ ŠKOLNÍ
JARMARK. Přijďte se 5. května odpoledne podívat, pobavit, poklábosit a prohlédnout si
(moţná, třeba i koupit) naše výrobky. Prostě přijďte. Moţná přijde i sluníčko…
Jako vţdy na závěr: veškeré podrobnosti a bohatou fotografickou (někdy i filmovou)
dokumentaci naleznete na webových stránkách naší školy (www.zsjestrebi.cz). Tak neváhejte a
podívejte se!
PaedDr. Lubomír Kašpar, učitel

