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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Znak a vlajka Obce Jestřebí
Obec v současné době vyřizuje oficiální schválení znaku a vlajky obce Jestřebí Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR. Dne 27.4.2016 schválil podvýbor pro heraldiku a vexilologii ţádost
obce a doporučil Poslanecké sněmovně jejich konečné schválení. Znak obce je totoţný s jiţ
vyuţívanou, ale oficiálně dosud neschválenou podobou: V červeném štítě je umístěný vztyčený
stříbrný leknínový list. Vlajka obce pak bude vycházet právě z tohoto zavedeného znaku: Tři
svislé pruhy, bílý, červený a bílý, v poměru 1 : 3 : 1. V prostředním, červeném pruhu je umístěn
vztyčený bílý leknínový list. Tři svislé pruhy symbolizují tři části naší obce – Jestřebí, Pavlovice
a Újezd. Více informací naleznete na webových stránkách obce (oddíl aktuality), znak i vlajka
jsou k nahlédnutí i na OÚ Jestřebí.
Připravované investiční akce
1. Rekonstrukce chodníků
Během těchto letních prázdnin proběhne rekonstrukce dvou úseků chodníku podél silnice, která
vede směrem na Provodín. Jde o úsek od Šťovíčků k Zachariášům, a od autoopravny
k přečerpávací stanici kanalizace. K realizaci oprav byla vybrána firma Ingstav Doksy, která ze
čtyř oslovených firem nabídla obci nejlepší podmínky. Upozorňujeme občany, ţe při realizaci
oprav bude nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v těchto místech.
2. Rekonstrukce mateřské školy
U této akce v současné době probíhá stavební řízení. Stavebnímu úřadu jiţ byla dodána všechna
potřebná vyjádření. Zejména při jednání s Národním památkovým ústavem bylo nutné vyhovět
řadě poţadavků, neboť budova školky je evidovaná jako nemovitá kulturní památka. Dne 17.5.
proběhlo jednání stavebního úřadu přímo v budově školky a předpokládáme, ţe stavební řízení
bude úspěšné a podaří se získat stavební povolení. K realizaci akce bude ještě nutné získat
finanční dotaci. O tu bylo jiţ zaţádáno na Ministerstvu pro místní rozvoj. Předpokládaný termín
realizace akce je léto 2017.
3. Rekonstrukce hlavní místní komunikace
U této akce se podařilo uzavřít smlouvy se všemi vlastníky dotčených pozemků a shromáţdit
další doklady, které jsou nutné pro územní řízení. Podařilo se získat i kladné vyjádření
památkářů, které bylo nutné z důvodu, ţe se komunikace nachází na území památkové zóny
Zahrádecko (v této památkové zóně se nachází velká část Jestřebí). Ţádost o územní rozhodnutí
byla podána na konci května 2016.

Dětský den 2016
V neděli 29. května 2016 se konal Dětský den 2016 pořádaný pro děti z obou obcí – Jestřebí a
Provodína, akce se konala poblíţ sportovního areálu v Provodíně.
Tak jako loni byl pro děti připraven bohatý program. Pestré odpoledne zahájila děvčata ze ZŠ
Jestřebí tanečním vystoupením pod vedením paní učitelky Běly Beránkové, dalším bodem
programu byla oblíbená pěnová show hasičů, kdy byla alespoň polovina hřiště pokryta do výše
1,5 m hustou pěnou – díky teplému slunečnému počasí neodolalo ţádné dítě a ani leckterý
dospělák. Pak uţ bylo otevřeno velké soutěţní odpoledne, kterým děti provázelo 27
maskovaných postav na připravených stanovištích od hřiště aţ k nádraţí. Oproti loňskému Dni
dětí se zvýšil počet účinkujících, ale stoupl i počet návštěvníků. Dětí přišlo tentokrát o několik
desítek více neţ loni, 250 dětem byly rozdány soutěţní kartičky, těch, kteří splnily všech 15
soutěţních úkolů a vybraly si za to hodnotný dárek, bylo 212 (92 jich přišlo z Jestřebí, 63 bylo
z Provodína a 57 těch, kteří mají trvalý pobyt v jiné obci). Kromě soutěţí se děti mohly zapojit
do výtvarných dílniček – např. malování na kameny, práce s korálky, keramická dílna,
postavičky z balonků, mohly si zaskákat na nafukovacím hradě nebo se svézt na velkých koních
nebo si nechat malovat na obličej. Byly i tři prodejní stánky a občerstvení Jana Kuchyňky.
Celému odpoledni pak dělal kulisu DJ - Michal Tomek a také neustávající houkání hasičských
aut, ve kterých hasiči děti vozili a zasvěcovali je do tajů své činnosti.


Na pořádání Dne dětí 2016 jsme získali sponzory z řad podnikatelů :

Autodílna Chládek, ČS PHM Armex, Jiří Sýkora-Elektrovolt. Manželé Najmanovi, PiškuloviPosezení u Pamětní lípy, Provodínské písky, a.s., Petr Strnad, zahradnictví, Petr Wolf-Šenk u
Petra.


Na výtvarných dílničkách se účastnily tyto dobrovolnice :

Lenka Kuklová, učitelky Eva a Jitka také z MŠ, Monika Kuchynková, Bára Bratršovská, Lada
Bernadičová, Iva Bernadičová, Lenka Vegrichtová, Kačenka Bratršovská, Katka Svatušková,
Michala Krejčová, Renata Bachtíková.


Akci věnovali mnoho času a energie dobrovolníci (někteří ještě školou povinní), kteří
nezištně a obětavě pomáhali. Dovolte, abych jako nepatrnou odměnu, zde uvedla jejich
jména:

Milan Bratršovský, Šárka Janoušková, Kare, Vojta a Hana Schreinerovi, Bára Hartigová, Kuba
Havlík, Kamila Štefková, Simona Holcová, Josífek Nepovím, Jiřina Procházková, Lada Vinšová,
Anna Vargová, Tomáš Pešek, Nela Mazurová, Eliška Pokorná, Eva Krotilová Terezka
Hoštičková, Martin Grundza, Zuzana Perunová, Tereza Šujanová, Kateřina Piškulová,
Mariánka Haštabová a Alice, Kačenka Zachová, Petra Němcová, Katka Kalmárová, Denisa
Stránská, Eva Vegrichtová, Klára Říhová, Jarda Hruška, Jan Piškula, Milan Martínek, Pavel
Bernardin, Martin Opl, Stanislav Šafránek, Karel Kratochvíl, Jan Petříček, Jan Bernardin,
Kuba Němec, Monika Danielová, Pepa Najman


A členové kulturní komise:

Daniela Haštabová, Pavla Pražáková, Lucka Červenková, Majda Haštabová, Míla Setničková a
Aleš Kupec.
Díky všem účastníkům, díky finančnímu zajištění obou obcí a v neposlední řadě i díky krásnému
počasí se tato akce pro děti velice vydařila.
Za kulturní komisi – Daniela Haštabová

Soudní spor
Obec Jestřebí společně se ZŠ a MŠ Jestřebí jsou nuceni čelit soudní ţalobě, kterou podala na
obec a školu bývalá ředitelka školy p. Polanecká. Dosud proběhla dvě soudní jednání. Další
jednání by se mělo uskutečnit v měsíci červnu.
Knihovna Jestřebí
Jiţ od začátku března je na ţádost občanů rozšířena provozní doba jestřebské knihovny na dva
dny v týdnu: v pondělí od 16,00 do 17,30 hod. a ve čtvrtek od 15,00 do 16,30 hod. Bohuţel se
zatím nezvýšila návštěvnost knihovny a to ani od občanů, kteří o rozšíření otevírací doby ţádali.
Věříme, ţe nejen tito občané si do knihovny nakonec cestu najdou a budou ji pravidelně
navštěvovat.
Knihovna nabízí tyto sluţby: registrace zdarma, výběr publikací pro dospělé, děti i mládeţ
(beletrie, naučná literatura), vyuţívání výměnných souborů z Městské knihovny v České Lípě,
od června si nově mohou čtenáři vypůjčit i několik měsíčníků, které pro ně byly předplaceny –
jedná se o časopis Zahrádkář, Dům a zahrada, Maminka a Sluníčko. Věříme, ţe v některých
z uvedených časopisů naleznou čtenáři nejednu inspiraci.
Vítězi květnové soutěţe o nejpilnějšího čtenáře, kteří splnili podmínky alespoň dvakrát za měsíc
navštívit knihovnu, vybrat si a přečíst knihu, se stávají V. Kaňkovský a L. Věchetová. Oba
budou samozřejmě odměněni. Ostatní čtenáři mají moţnost soutěţit ještě v měsíci červnu, poté
soutěţ končí.
Oprava krajské komunikace v Pavlovicích a Dolní Popelově
Podle informací Krajské správy silnic by oprava komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje
měla v Pavlovicích a Popelově proběhnout v měsíci červnu nebo červenci 2016. Doufejme, ţe
tentokrát jiţ bude slíbená oprava realizována, neboť tyto komunikace jsou v havarijním stavu.

USNESENÍ č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.5.2016
Zastupitelstvo obce:
1. Ukládá:
- starostovi a místostarostovi vybrat části komunikací, na kterých budou provedeny nutné opravy
2. Schvaluje:
- instalaci taţného zařízení na obecní automobil pro potřeby hospodaření v lese
- uzavření smlouvy o dílo s firmou Ingstav Doksy, s.r.o. na realizaci stavby „Jestřebí – oprava
chodníků do Provodína“ SO 102 a SO 103
- technický dozor stavby „Jestřebí – oprava chodníků do Provodína“ SO 102 a SO 103 - Ing.
Stanka, firma Lucida s.r.o.
- závěrečný účet obce za rok 2015, jehoţ součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Jestřebí za rok 2015, bez výhrad
- ţe účetní závěrka splňuje § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a schvaluje účetní závěrku obce Jestřebí
za rok 2015. Zastupitelstvo zároveň schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2015 na
účet nerozděleného zisku
- přeloţit na příští zasedání zastupitelstva bod schválení účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Jestřebí za rok
2015, inventarizační zpráva za rok 2015
- cenovou nabídku firmy SAP Mimoň spol. s r.o. na likvidaci bioodpadu za částku 14.000,- Kč
(bez DPH) v roce 2016
- rozpočtovou změnu č. 3/2016
- koupi pozemku p.č. 28 v k.ú. Jestřebí u České Lípy za cenu 50.000,- Kč a úhradu nákladů
souvisejících s převodem pozemku

- nájemní smlouvu na dílo „Jestřebí, Újezd – prodlouţení kanalizace a vodovodu na p.p.č.
516/1“ se Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČ 490 99 469, se sídlem Přítkovská 1689,
415 50 Teplice za roční nájemné 1,- Kč
- záměr prodeje částí nebo celého pozemku p.č. 106/1 v k.ú. Újezd u Jestřebí za cenu 100,Kč/m2 (cena bez DPH) a náklady související s prodejem
- finanční dar pro TJ Jestřebí – Provodín ve výši 5.000,- Kč na fotbalové soustředění ţákovského
druţstva
- finanční příspěvek Tenisovému klubu Provodín ve výši 5.000,- Kč na činnost
- záměr prodeje části pozemku p.č. 106/7, nově 106/9, v k.ú. Újezd u Jestřebí o výměře 721 m2
za cenu 195,- Kč/m2 (bez DPH) a náklady související s prodejem. DPH bude přičtena k ceně
3. Neschvaluje
- prodej pozemku p.č. 601/2 v k.ú. Jestřebí u České Lípy
4. Bere na vědomí
- postup starosty a pověřuje ho pokračovat v přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity
MŠ Jestřebí“
- postup starosty a pověřuje ho pokračovat v přípravě akce „Rekonstrukce hlavní komunikace v
Jestřebí“
- postup obce v procesu schvalování znaku a vlajky obce Jestřebí Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR
- zprávu finančního výboru

MĚSÍC KVĚTEN V MŠ
Květen – všechno krásně kvete a voní, jen to počasí si s námi někdy pěkně zahrává. Často to
venku vypadá jako aprílové počasí.
Počátkem měsíce přišel p.Benedek – chovatel z DDM Libertin na poslední letošní
návštěvu se zvířátky. Tentokrát to byl jeţek africký – bělobřichý = slečna jménem Andulka, dále
morče skini – bezsrsté = opět slečna a jménem Lilinka a nakonec černý králík domácí a k němu
příznačné jméno Krtek. Děti si opět mohly všechna zvířátka pohladit, pochovat a dozvěděly se
mnoho uţitečných informací - odkud pocházejí zvířátka, jak je chovat, čím je krmit, atd.
Školní jarmark – to bylo téma na následující den. Na pozemku u základní školy se sešla
spousta „vystavovatelů i prodejců“ a ţe se dalo koupit mnoho zajímavých věcí i věciček. Bylo
dobré občerstvení, účast rodičů i dětí velká a naše školka zde předvedla malé pásmo básní a dva
tanečky.
Ve středu 18. května jsme s předškoláky a několika středňáky vyrazili do České Lípy na
návštěvu Vlastivědného muzea. Na tento den připadl Světový den muzeí a tak byla poměrně
velká návštěvnost. Děti si to ale náramně uţily. Viděly známá i neobvyklá zvířata, květiny a
největším překvapením bylo velké mnoţství krásných pestrobarevných motýlů. Zajímavý byl
pro někoho i koutek ţivých plazů a pavouků. Doba odjezdu do školky na oběd se blíţila a tak
jsme stihli nakrmit jen u Ploučnice kačenky a holuby.
V pondělí 23. května jsme měli ve školce poučné setkání s chovatelkou psů p. Chladnou
a její fenkou Sally. Předvedli nám jak se bránit před útočícím psem, jak se psi vodí, jak se k
zvířátkům správně chovat, čím a jak je krmit, aj. Závěrečné veterinární okénko bylo pro všechny
zajímavé. Děti si mohly stetoskopem poslechnout tlukot srdíčka fenky Sally ale i svého srdíčka,
učily se obvazovat pejskovi poraněnou tlapku a vyslechly si několik příběhů o úrazech či
poranění zvířat.
V době 9. 5. - 3. 6. 2016 máme ve školce na pedagogické praxi budoucí učitelku –
vychovatelku slečnu Barboru Libánkovou, která sleduje a učí se, jak to v takovém předškolním
zařízení po celý den chodí a co všechno se dá i nedá dělat s takto malými dětmi.
Počasí je zatím jak na houpačce, podnikli jsme několik větších procházek do přírody, k

potoku a všichni se těšíme na školní výlet na parník na Máchovo jezero. K tomu všemu pilně
nacvičujeme na závěrečnou školní besídku a rozloučení s předškoláky.
Pitelková Vlasta, MŠ Jestřebí

MĚSÍC KVĚTEN V ZŠ
A je za námi i květen.
Měsíc to byl vskutku hektický. Hned první květnovou neděli se naši reprezentanti zúčastnili v
Zákupech štafetových závodů na 5 x 400 m. Vydali ze sebe to nejlepší a skončili na krásném 5.
místě.
O pár dnů později, za krásného slunečného počasí, před školou vypukl a propukl opravdový,
nefalšovaný jarmark. Kaţdá třída měla ve svém bohatě vyzdobeném stánku přepestrý výběr
zboţí všeho druhu, něco na mlsání, něco na zahrádku, něco třeba jen tak, pro radost a pro
potěšení.
Přepestrý byl také program. Opět pro kaţdého něco, dle výběru a momentální nálady.
Jarmareční písně, vystoupení mateřské školy, fitness dance, báječně zahraná pohádka i kouzelné
tóny flétnového souboru.
A tečku, velice krásnou, za vším udělal školní pěvecký sbor.
Děti z přírodovědného krouţku se zabývaly činností hodnou Sherlocka Holmese, nebo spíše
expertů z Kriminalistického ústavu. Zkoumaly totiţ aditiva v potravinách. Nevíte, co to je?
Nevadí, také jsem se rád nechal poučit. Aditiva v potravinách, neboli „éčka“, vylepšují či
zachovávají trvanlivost, vzhled, kvalitu atd. A světe, div se, některá mohou být dokonce zdraví
prospěšná.
V pátek, to bylo 6. května, se na prvním stupni pečovalo o chrup. Přišli dva medici, budoucí
dentisté, zapojení do projektu „Zdravé zuby“ a vysvětlili, popsali, poučili, ba i názorně
předvedli. Následoval praktický nácvik. Pevně věřím, ţe chrup našich dětí bude přímo vzorový.
Jiţ tradičně se naše škola zúčastnila sbírky na podporu prevence a léčby onkologických
onemocnění. Letošní květinový den připadl na 11. května. Deváťáci kytičky nabízeli ve škole i v
obcích Jestřebí a Provodín. Výtěţek z akce převzala zástupkyně českolipské VESNY, coţ je
spolek onkologických pacientů a přátel.
Následující čtvrtek se osmáci podívali do Památníku Karla Hynka Máchy v Doksech.
Prostudovali vystavené dokumenty, prohlédli fotografie i exponáty, včetně obsáhlé sbírky
básníkových portrétů, podiskutovali s paní kurátorkou. To vše v rámci probírané látky, ale také
jako příprava na červnovou soutěţ o našem největším romantikovi.
V sobotu poté se sedmáci spolu s páťáky také vydali do Doks. Jejich cílem bylo setkání s
Karlem IV.. Na náměstí se konala oslava narozenin tohoto českého krále a římského císaře.
Právě on údajně nechal kdysi zaloţit Velký rybník. Po seznámení s císařem děti chutně
poobědvaly u paní učitelky Houţvičkové, zahrály si pláţový volejbal a po návratu si na úplný
závěr pochutnaly na langoších a na zmrzlině. Jiţ teď se vyptávají, kdy bude mít Karel IV. zase
nějaké výročí...
Druţstvo sloţené z chlapců a dívek ze 7. aţ 9. třídy se 18. května zúčastnilo School Floorball
Games v České Lípě. Byli jsme tam poprvé a vybojovali jsme krásné 5. místo.
Největší celorepublikový fotbalový turnaj pro ţáky 1. stupně základních škol se jmenuje
McDonald's Cup. A tam jsme pochopitelně také nechyběli. Do finále jsme se sice neprobojovali,
tím pádem nás mine rovněţ EURO 2016, ale děti získaly zkušenosti z opravdu velké soutěţe. O
krásných záţitcích a dojmech ani nemluvě.

Zdá se, ne, je jasné, ţe v květnu byly Doksy naší oblíbenou destinací. Malé děti pro změnu
navštívily ZOOPARK. Zvířátka byla roztomilá, největším hitem se ovšem stala okruţní jízda na
ponících a focení s mláďaty bílého lva.
V Provodíně se kaţdičkou květnovou středu konala „školička hrou“ pro nastávající prvňáčky.
Hravou formou se děti seznamovaly jak se školním prostředím, tak s budoucími kamarády –
spoluţáky. Zahrály si na všechny předměty od češtiny aţ třeba po tělocvik nebo výtvarnou
výchovu. Na poslední školičku přišly i ţákyně vyšších ročníků, aby si s mrňousky popovídaly a
provedly je poslední „vyučovací“ hodinou.
Tak to je z květnových zajímavostí vše a nezbývá nám neţli se těšit na červen.
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

Prodám svůj dům (Jestřebí č.p. 154). Počet místností: 3 pokoje, kuchyň, 2 komůrky.
-

dobré zateplení 16 cm PS, na severní stěně 20 cm PS
nová omítka
okna s trojsklem
nový úsporný kotel Galmet 12 KWP, spotřeba uhlí 1,5 – 1,8 t
nový komín
voda, kanalizace
pevná linka ne telefon
plynový ventil – moţné připojení.
zahrádka 179 m2 se studnou
velká garáţ s moţností zřídit zde vedle autodílnu
hospodářské zázemí

Dům bude prázdný k 31.7.2016
Cena 1,7 mil. korun.
Ing. Václav Janoušek
604 843 772

