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Otevírací doba v knihovně přes letní prázdniny
Přes léto máme otevřeno! Jediné co se u nás mění je otevírací doba.

JESTŘEBSKÝ

Od 10.7.2017 bude otevřeno každé pondělí od 16:00hod. do 18:00hod
Začátkem září bude opět otevřeno dvakrát týdně ( PO-ČT ).
Přeji pohodové léto plné slunečních paprsků a příjemné proţití dovolenkových dnů.
Hodková Sára - místní knihovna Jestřebí

zpravodaj

Červen v základní škole

měsíčník obce Jestřebí
vydáno 29.6.2017

Prázdniny na krku
Poslední měsíc před hlavními prázdninami je z pohledu některých ţáků hrůza hrůzoucí,
písemky, zkoušení, vysvědčení, z hlediska těch dalších paráda, nějak to dopadne a uţ nemusím
nic dělat, stejně jsou za chvíli prázdniny. Záleţí na povaze, přístupu, odpovědnosti a tak dále.
Měsíc začal čtvrtkem a jelikoţ 1. červen je tradičně dnem, který patří dětem, naše škola, také
tradičně, vyrazila za sportem. Sportovní den se uskutečnil na hřišti v Provodíně a sportovní klání
ve všemoţných disciplínách proběhla ve sportovním duchu. Odměnu za fair-play si odnesli
všichni a dva nejlepší (shodou okolností ţák a ţákyně se stejným počtem bodů) se stali
absolutními vítězi.
Den poté 8. a 9. třída navštívily Provodínské písky. Ţáci nahlédli do výroby i do chemické
laboratoře a do expedice.Vše bylo doprovázeno odborným výkladem a případně také názornými
ukázkami.
Ve stejný den řádili na provodínské školní zahradě indiáni. To se k nejrůznějším tradičním i
netradičním soutěţím spojily obě druţiny, aby pohybem oslavily Den dětí.
Po krásném víkendu se pětice odváţných osmáků zúčastnila v Doksech Máchovského klání. A
po urputném boji si odvezla ocenění za krásné třetí místo.
To se odehrálo ve středu a hned ve čtvrtek zabodovali naši nejmladší na atletickém trojboji
ţáků 1. stupně v Novém Boru.Odměnou jim byla, kromě jiného, vynikající italská zmrzlina.
Úspěchy jsme slavili rovněţ ve 43. ročníku výtvarné a literární soutěţe Poţární ochrana očima
dětí. V literární i výtvarné části jsme v okresním a také krajském kole získalo "medailová"
místa.
Jak je vidět, v červnových soutěţích byli naši ţáci velmi dobří. Zda stejně zabodovali i ve
výuce ukáţe teprve vysvědčení.
Jelikoţ je dnes teprve 26. června, tento výčet akcí a aktivit rozhodně není úplný (čekají nás
nejrůznější výlety, rozloučení s devátou třídou atp.) a tak jiţ tradičně dodávám: Podívejte se na
naše webové stránky (www.zsjestrebi.cz), kde najdete prakticky vše a navíc se spoustou
krásných obrázků.
PaedDr. Lubomír Kašpar
učitel

IČO 260878
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Informace obecního úřadu
Rekonstrukce hlavní místní komunikace
Dne 26.6.2017 začala rekonstrukce komunikace od fary směrem ke školce. Zpoţdění začátku
stavby způsobilo vyřizování potřebných povolení. Celková rekonstrukce komunikace vyţaduje
její uzavírku. Stavba bude realizována ve dvou etapách:
1. Etapa – od fary k odbočce do bytovek (u domu č.p. 76) – zde by mělo dojít k uzavření
komunikace od 26.6.2017 do 31.7.2017. Vzhledem ke zpoţděnému začátku stavby
můţe dojít k prodlouţení uzávěrky.
2. Etapa - od odbočky k bytovkám aţ po křiţovatku před č.p. 77 – zde by měla být
uzávěrka od 1.8.2017 do 31.10.2017.
Uvedené termíny se mohou posunout v závislosti na vývoji stavby. Pěší přístup k jednotlivým
nemovitostem bude zajištěn. Váţení občané, omlouváme se za komplikace, které stavba
způsobuje, a předem děkujeme za vaši trpělivost.

Jestřebský rockový festiválek 2017
V sobotu 26.8.2017 se uskuteční jiţ čtvrtý ročník Jestřebského rockového festiválku. Tentokrát
bude probíhat na pozemku za kostelem směrem k čerpací stanici ARMEX Oil a hlavní silnici
směrem na Doksy. Obec Jestřebí si dala do podmínek souhlasu s touto akcí mimo jiné, ţe
reproduktory budou natočeny směrem od obce, bude brán zřetel na připomínky občanů ohledně
hlučnosti a hudební produkce bude ukončena ve 24,00 hod.

STRAŠIDELNÉ PODHRADÍ měl název letošní Dětský den, který se konal 4. 6. 2017
a ţe byl skutečně strašidelný, to potvrdí kaţdý, kdo se ho zúčastnil. Bylo 12 soutěţních
zastavení, u kterých figurovalo bezmála 30 pomocníků v báječných převlecích, z toho 9 postav
na soutěţící děti čekalo ve čtyřech sklepeních. A tam bylo čeho se bát ! – nejen loupeţníci,
čarodějnice, bílá paní s duchem, ale i upíři a všichni s nezbytnými strašidelnými doplňky a
tajemnými úkoly. Na trase byly i bylinářky, od kterých děti dostaly škapulíře a čaj a přiučily se
něco z lidového léčitelství, u pradlen si vyzkoušely, jak se pralo za našich předků, uţily si
koloběţkový slalom, u malířů malovali dva významné prvky našich vesnic – Jestřebský hrad a

Spící pannu a u vodníků (samozřejmě poblíţ rybníčka), vypouštěly dušičky z hrnečků. Kromě
pestré trasy s úkoly vedoucí kolem hradu jsme měli přehlídku dravců na parku, kde příjemnou
atmosféru udělal flašinetář, a v centru všeho dění – na plácku pod hradem byla hudba, malování
na obličej, skákací hrad, velká bublinová show a hlavně stánky s hodnotnými dárky za splnění
soutěţního kolečka. Těch, kteří pomáhali s přípravou a konáním Dětského dne, bylo z obou obcí
více neţ 50 a všichni byli báječní. A tak patří veliké díky některým členům kult. komise a jejich
přátelům, ţe v posledních týdnech věnovali kaţdou volnou chvilku přípravám, veliké díky
pomocníkům u soutěţí v maskách, pomocníkům u stánků, malířkám na obličej, také bubeníkům,
kteří bubnovali na cimbuří hradu a klobouk dolů před těmi, kteří stavěli stany, rozváţeli a
sváţeli materiál. Jsme rádi i za stánkaře, ţe přijeli. Protoţe všichni jmenovaní měli letos stíţené
úlohy kvůli nepřízni počasí. Kromě vody, která na nás dopadala, nám vítr zcela rozlámal dvě
jinak odolná přístřeší. Počasí je asi to jediné co tentokrát nemůţeme pochválit (ale bohuţel ani
naplánovat ani ovlivnit). Přesto přišlo nejméně 120 dětí a všem se akce moc líbila.
Na konání této náročné kulturní akce se podíleli také naši sponzoři, dovolte, abych je jmenovala
: Autodílna Chládek, ČS PHM Armex, Jiří Sýkora Elektrovolt, Najmanovi, Piškulovi-Posezení u
Pamětní lípy, Provodínské písky,a.s., Petr Strnad-Zahradnictví, Restaurace Pod Habsteinem,
Restaurace na Rychtě. S jejich pomocí můţeme kulturní akce pro naše udělat zajímavější a
kvalitnější.
Daniela Haštabová za kulturní komisi

Usnesení č. 33/2017 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.6.2017
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Rekonstrukce hlavní místní komunikace v Jestřebí“
2. Starostovi zjistit další moţnosti zvýšení bezpečnosti na silnici u školy v Jestřebí
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.
2. Dohodu o archeologickém výzkumu s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě na akci
„Rekonstrukce hlavní místní komunikace v Jestřebí“.
3. Smlouvu na rekonstrukci veřejného osvětlení na úseku SO 101 u akce „Rekonstrukce
hlavní komunikace v Jestřebí“ s firmou Elektrovolt.
4. Tajné hlasování o Kupní smlouvě na stavbu „Jestřebí – Újezd – kanalizace II. etapa“,
Smlouvě o peněţitém příplatku mimo základní kapitál a Dohodě o započtení pohledávek
se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

5. Schvaluje tyto smlouvy:
a) Kupní smlouvu o prodeji stavby „Jestřebí – Újezd – kanalizace II. etapa“
b) Smlouvu o peněţitém příplatku mimo základní kapitál
c) Dohodu o započtení pohledávek
vše uzavřené se Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689,
PSČ 415 50 a pověřuje starostu k podpisu těchto smluv a dohod.
6. Opravu autobusové zastávky u silnice I/9 podle cenové nabídky p. Ešnera
7. Záměr prodeje pozemku p.č. 109/1 v k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře 869 m2, druh
pozemku trvalý travní porost, za cenu 25,-Kč/m2 a náklady související s prodejem.
8. Záměr pronájmu sklepu číslo 10 na pozemku p.č. 103/1 v k.ú Jestřebí u České Lípy za cenu
300 Kč/rok.
9. Navýšení částky poskytnuté obcí Jestřebí v roce 2017 pro TJ Jestřebí – Provodín o 8.000,Kč na celkovou částku 118.000,- Kč.
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene – sluţebnosti na pozemek p.č. 16/2 k.ú. Jestřebí u
České Lípy se společností ČEZ Distribuce.
11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu na pozemcích p.č. 783/1 a 787/1 vše k.ú. Újezd u Jestřebí se
společností ČEZ Distribuce.
12. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu na pozemku p.č. 623/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy se společností ČEZ
Distribuce.
13. Ošetření stromů v Horním Popelově v souladu s cenovou nabídkou p. Tomsy.
14. Rozpočtové opatření č. 3/2017.
15. V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmene a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty k provádění nezbytných rozpočtových úprav
v měsících červenec a srpen 2017
16. Provedení prací na zřícenině hradu v Jestřebí dle revizní zprávy a dohodu o archeologickém
výzkumu s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě.
17. Vyjádření k akci „Jestřebský rockový festiválek 2017“ na pozemku p.č. 293/1 v k.ú. Jestřebí
u České Lípy.
18. Pasport dopravního značení v obci Jestřebí dle varianty schválené Policii ČR a jeho
následnou realizaci.
19.Protokol o závěrečném vyhodnocení akce „Sváţíme bioodpad z obce Jestřebí“ – byly splněny
všechny poţadavky Státního fondu ţivotního prostředí ČR.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Smlouvu o obstarání zadávacího řízení a společném zadávání v odpadovém hospodářství.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Závěrečný účet Svazku obcí Peklo a závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj.

Červen v mateřské škole
Červen v mateřské škole
Den dětí si naše školka oslavila aţ v pátek 2. června. Na školní zahradě jiţ od rána bylo veselo.
Opoţděně jsme opékali “čarodějnické“ buřtíky a na takové svačince si děti náramně
pochutnávaly. Potom si celé dopoledne děti uţívaly hry, sportování, soutěţení, tanec a spoustu
jiných legrácek a závěrečné medaile a sladké balíčky i s ovocem jim zakončily hezký den.
V pondělí 5. června byl dlouho očekávaný školní výlet do ZOO v Děčíně. Děti se ráno dostavily
vybavené batůţky a někdo i několika svačinkami, i kdyţ veškeré jídlo zajistila školka. Cesta
uběhla opravdu rychle, vystoupali jsme příkrý kopec a ihned po vstupu do areálu ZOO děti
zlákalo mnoţství průlezek, kolotoč a houpačky. Samotná ZOO není tak rozsáhlá, děti viděly
spoustu zvířátek, ovšem naučné tabule, průlezky a jiné herní prvky je vţdy lákaly více.
Panu Khoa Tran Van děkujeme za finanční příspěvek na tento výlet a tak jsme všem dětem
zakoupili malé plyšové zvířátko na památku. Zpáteční cesta byla příjemná, děti byly ale unavené
a většinu cesty spokojeně prospaly.
V pátek 9. června předškoláci vyjeli do České Lípy do DDM Libertin na poslední část projektu
„Povídání o řemeslech“ – tentokrát: truhlář, tesař. Zde děti porovnávaly dřevo, určovaly stromy,
dozvěděly se co se z čeho a jak vyrábí a několik činností se dřevem si také vyzkoušely.
V průběhu měsíce jsme pilně nacvičovali na závěrečnou školní besídku, která byla 20. června
odpoledne. Všichni byli náramně spokojeni s vystoupením dětí a proběhlo také vyhodnocení
soutěţe ve sběru starého papíru. První místo si „nasbírali“: Matyáš Pitelka a Ema Šustrová, druzí
byli: Vojta a Jakub Halinárovi a Natálka Malčíková a třetí: Jakub Jandl a Kristýna Čermáková.
Za velikou snahu obdrţeli hezké kníţky a kluci Halinárovi ještě získali odměnu za největší
mnoţství nasbíraných plastových víček. Závěrečné rozloučení a pasování předškoláků bylo
dojemné a opravdu nějaká ta slzička u rodičů se objevila. Několik let strávených ve školce
uteklo jako voda a „ Je čas na změnu“. 7 našich předškoláků v září zasedne poprvé do školních
lavic a začne jim další etapa jejich ţivota. Všem přejeme hodně štěstí a úspěchů.
Školní rok 2016/2017 se nachýlil ke konci, blíţí se vytouţené prázdniny a tak Vám přejeme
krásné a pohodové léto a spoustu záţitků.
Pitelková Vlasta
MŠ Jestřebí
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