Základní škola
Novinky ve škole a vítání prvňáčků
V době letních prázdnin bylo v obou budovách ZŠ rušno. V Provodíně započali
s rekonstrukcí střechy, v družině bylo nově vymalováno a také podlaha byla
strojově vyčištěna a naimpregnována. I první třída dostala novou výmalbu. Jestřebí
prošlo velkou modernizací spodní chodby s rozšířením prostorů včetně dřevěných
obkladů a LED obrazovky pro informační systém. Upraveny byly také hlavní
vstupní dveře a modernizován zabezpečovací RSC systém. Drobné změny byly
potřebné i v ICT učebně. Učitelé se mohli nastěhovat do nového kabinetu a
moderní, kompletně vybavené sborovny včetně IT techniky a kuchyňské linky.
Doufejme, že se jim v nových prostorách bude dobře pracovat. Přivítali jsme také
dvě nové paní učitelky.
V modernizaci školy i výuky budeme nadále pokračovat, abychom žákům i
zaměstnancům nabídli důstojné prostředí 21. století a aby byli žáci řádně
připraveni do dalších etap svého života.
V pondělí 2. září přivítal ředitel školy společně se starosty obou obcí, za
přítomnosti rodičů a prarodičů, osmnáct prvňáčků. Nejvíce se těšili na svou paní
učitelku, nové kamarády a na učení. Děti si vybraly své razítko, od kraje dostaly
kufřík s dárečky a na stole měly plno školních potřeb, které využijí nejen při učení.
Stali se z nich opravdoví žáci.
Mgr. Michal Kotek, ředitel

Mateřská škola
Nový školní rok 2019/2020 v MŠ Jestřebí
K 1.9. 2019 máme zapsáno v naší dvoutřídní MŠ 30 dětí k předškolnímu
vzdělávání. V současné době máme 9 zaměstnanců i s chůvou, která pomáhá
nejmladším dětem v sebeobsluze. Na tento školní rok máme naplánováno mnoho
akcí např. Halloween, pouštění draků, prodejní jarmarky, besídky a další akce
společné i s rodiči dětí. Nadále pokračujeme v logopedické prevenci, angličtině
Wattsenglish i environmentálním vzdělávání. Letos máme 10 předškoláčků, které
si už v prvním zářijovém týdnu odnesli domů úkoly. Plánujeme do budoucna
zvelebit naší školní zahradu hracími prvky pro děti a vytvořit malé dopravní hřiště.
Naše MŠ ještě nemá naplněnou plnou kapacitu a tak nadále přijímáme děti od
2 – 6 let věku.
Za kolektiv MŠ Pavla Zemanová,DiS.,Zástupkyně ředitele MŠ

Číslo 6

ročník 18

JESTŘEBSKÝ
zpravodaj
měsíčník obce Jestřebí
vydáno 11. 9. 2019 v Jestřebí

IČO 260878

evidenční číslo MKČR E 13758

Informace obecního úřadu
Stavební úpravy obecního úřadu
Vzhledem ke značnému množství víceprací došlo k prodloužení termínu
dokončení rekonstrukce celého obecního úřadu z 15.9. na 30.9. Vnitřní práce měly
být dokončeny už na konci srpna, ale právě zde je víceprací nejvíce. Pokud již nyní
půjde vše podle plánu, tak by na přelomu září a října proběhlo stěhování do
opraveného úřadu. Na několik dní (pravděpodobně 2 až 3 dny) bude nutné úřad
uzavřít, tedy nebude fungovat v kulturním domě ani v opravené budově. Přesný
termín uzavření úřadu dosud bohužel není znám, bude záležet na postupu
stavebních prací a budeme o něm informovat na vývěsce a internetových stránkách
obce.
Stavební úpravy kulturního domu – II. a III. etapa
Během prázdnin se podařilo zrealizovat výběrové řízení na výše uvedenou akci.
Přihlásili se dva zájemci o provedení stavebních prací. Firma Bláha Trade s.r.o.
nabídla cenu 4.482.448,91 Kč včetně DPH. Firma Barnatherm s.r.o. předložila
nabídku s cenou 4.677.993,49 Kč. Komise pro hodnocení nabídek doporučila a
zastupitelstvo následně schválilo firmu s nižší nabídkovou cenou, tedy Blaha Trade
s.r.o. ze Žandova. S touto firmou dojde k uzavření smlouvy o dílo. Jde o firmu,
která v roce 2018 rekonstruovala budovu mateřské školky. Podle předběžného
harmonogramu začnou stavební práce od 1.11.2019. Vzhledem k tomu, že je nutné
rekonstruované prostory vystěhovat, bude nutné kulturní dům uzavřít o několik dní
dříve. Přesný termín bude vyvěšen na vývěsce u tělocvičny. Uzavření tělocvičny se
předpokládá v měsíci listopadu. V průběhu prosince by mělo dojít k provizornímu
zpřístupnění tělocvičny. Celá stavba by měla být hotova v únoru 2020.

Dětské hřiště v Pavlovicích
Pro vybudování dětského hřiště v Pavlovicích byla vybrána firma Tewiko systems
s.r.o. ze Stráže nad Nisou. V druhé půlce srpna došlo k realizaci a dětské hřiště,
které se nachází u výjezdu z Pavlovic směrem na Holany, již slouží dětem.
Konečná cena za dvouvěžovou sestavu (obsahuje houpačku hnízdo, skluzavku,
tunel, lanový a horolezecký výlez), pružinovou houpačku auto, lavičku, informační
sloupek a plot činí 191.917,- Kč včetně DPH. Věříme, že se dětem bude hřiště
líbit.
Plánovaná rekonstrukce místní komunikace
Na základě připomínek občanů, kteří se přišli seznámit se studií, byly provedeny
změny v projektu rekonstrukce místní komunikace v okolí parku a dále kolem
kontejnerů na tříděný odpad směrem k silnici, která vede na Provodín. V současné
době se zpracovává projektová dokumentace pro územní a stavební řízení.
Následně bude nutné získat pro tuto akci územní rozhodnutí a stavební povolení.
Neboť jde o značně komplikované a zdlouhavé procesy, je obtížné určit, kdy
budou všechna povolení získána.
Usnesení č. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 3.9.2019
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi pokračovat v realizaci akce „Stavební úpravy obecního úřadu v Jestřebí“
2. starostovi zajistit umístění nových směrovek v obci
3. místostarostovi zajistit výběr a nákup vánočního osvětlení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodů v různém.
2. snížení ceny palivového jehličnatého dřeva ze 440,- Kč/prm na 360 ,- Kč/prm
(bez DPH).
3. smlouvu o administraci veřejné zakázky s p. Derynkem za částku 30 tis. Kč.
4. vítěze výběrového řízení firmu BLÁHA trade s.r.o. na akci „Stavební úpravy
kulturního domu v Jestřebí – II. a III. etapa“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
o dílo s touto firmou.
5. kladné stanovisko k projektové dokumentaci na akci „I/9 Jestřebí Okružní
křižovatka“ a souhlas s vynětím potřebných pozemků ze ZPF.
6. odpověď na žádost starosty Obce Provodín v záležitosti komunikace na pozemku
p.č. 623/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy.

7. odložit projednávání žádosti o změnu územního plánu do zjištění nákladů na její
realizaci
8. smlouvu o zřízení VB – služebnosti s ČEZ Distribuce a.s. na pozemek p.č. 792/1
k.ú. Újezd u Jestřebí
9. smlouvu o zřízení VB – služebnosti s ČEZ Distribuce a.s. na pozemky p.č. 274/1,
725/9, 727 a 730/12 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy
10. pacht pozemku p.č. 1623 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 112 m2 za roční
pachtovné 5.000,- Kč/ha na dobu neurčitou s podmínkou ponechání přístupu do
obecního lesa panu J. Kurtincovi, Kvítkov 8, 470 01 Česká Lípa.
11. pronájem sklepu č. 10 panu M. Kumberovi, bytem Svárovská 1658, Česká Lípa, za
cenu 300,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
12. ukončení smlouvy s firmou AVE komunální služby s.r.o. na svoz odpadu
a pověřuje starostu ukončit smlouvu dohodou, nebo výpovědí.
13. smlouvu mezi DSO EKOD a členskými obcemi uzavíranou k zajištění projektu
„DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“
14. realizaci nové lampy veřejného osvětlení u chodníku od bytovek k autobusové
zastávce v roce 2020.
15. nákup vánočního osvětlení za částku do 50 tis. Kč
16. rozpočtové opatření č. 4/2019
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. žádost starosty obce Provodín o převod pozemků z katastru obce Jestřebí do
katastru obce Provodín - nedoložení potřebných informací
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. informace starosty o průběhu akce „Stavební úpravy obecního úřadu v Jestřebí“
3. informace starosty o získání dotace ve výši cca 2,8 mil. Kč na akci „Stavební
úpravy kulturního domu v Jestřebí – II. a III. etapa“.
4. informace o přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace v okolí
parku a pověřuje starostu pokračovat v přípravě této akce.
5. informace starosty o vybudování nového dětského hřiště v Pavlovicích.
6. informace starosty o činnosti DSO EKOD a firmy EKOD Servis s.r.o.
7. závěrečné účty Svazku obcí Peklo, Svazku obcí Máchův kraj a DSO EKOD.

Kulturní okénko

Kulturní okénko

Prázdniny uběhly jako voda v potoce. Staly se minulostí, stejně jako Jestřebský
festiválek 2019. Díky místním hudebním nadšencům proběhl úspěšně další ročník.
Díky finanční podpoře firmy Profi -Tesaři a obce Jestřebí jsme měli možnost,
sledovat nejen hudební produkci všech žánrů, ale i divadelní vystoupení pro
nejmenší. Poděkování náleží městu Doksy za výhodné zapůjčení profesionálního
pódia, obci Provodín za zapůjčení stolů a lavic, MŠ Jestřebí , panu Sýkorovi za
připojení elektřiny, panu Najmanovi za dopravní servis a paní Vegrichtové za
malování na obličej. Další kulturní akce, které nás v nejbližší době čekají jsou:
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28.9.2019 – Rozloučení s létem v Provodíně
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12.10.2019 od 10 00 hodin Vítání občánků v kulturním domě v Jestřebí
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12.10.2019 od 15 00 hodin Posezení pro starší a pokročilé v kinokavárně v Jestřebí
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Aleš Kupec
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Prodej jablek v Újezdě

Prodej jablek v Újezdě

Do konce měsíce října je stanovena jednotná cena pro všechny odrůdy jablek na
10 Kč,-/ kg
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