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Informace obecního úřadu
Stavební úpravy obecního úřadu
V květnu byla budova úřadu předána firmě, která zahájila stavební práce.
Připomínáme, že po dobu rekonstrukce je obecní úřad přemístěn do knihovny a
kinokavárny v kulturním domě. Součástí rekonstrukce je nové schodiště
zpřístupňující půdu a vybudování zasedací místnosti v těchto podkrovních
prostorách, změna dispozičního řešení příček v přízemí, nové rozvody elektřiny,
vody a kanalizace, nová dlažba, nové vnitřní i vstupní dveře, okna (trojsklo), nová
zateplená garážová vrata s elektrickým pohonem, zateplení stropu (minerální
vlákno - 30 cm) a fasády budovy (polystyren - 16 cm), nový kondenzační plynový
kotel (původní kotel je 20 let starý). Rekonstrukce tak přinese nemalé úspory na
vytápění úřadu.
Během stavebních prací se řeší různé nečekané komplikace – nekvalitní beton pod
starou dlažbou a na půdě, nutnost vybudovat podpěrný sloupek pod nosné profily,
posunout kleštiny u konstrukce střechy, apod. Stavba však pokračuje dále zatím
bez většího zdržení.
Plánovaná rekonstrukce místní komunikace
Obec Jestřebí připravuje rekonstrukci místní komunikace od křižovatky u čp. 77
(zde se naváže na již opravenou a novou komunikaci) směrem ke školce, k parku a
dále kolem kontejnerů na tříděný odpad směrem k silnici, která vede na Provodín.
Rozsah rekonstrukce bude podobný jako u již opravené komunikace od fary
k restauraci „Na Rychtě“. Půjde tedy nejen o novou komunikaci, ale i chodníky,
odvodnění a veřejné osvětlení. Pokud půjde vše dobře a podaří se včas získat
stavební povolení, tak bude akce realizována v letech 2020 a 2021. U starosty obce
je k nahlédnutí studie této akce. Po dobu rekonstrukce obecního úřadu je kancelář

starosty v kinokavárně. Doporučujeme zejména občanům, kteří mají v této části
obce nemovitosti a bydlí zde, aby se přišli se studií seznámit a to během měsíce
července. Případné změny projektu po získání stavebního povolení jsou obtížné.
Stavební práce budou probíhat u těchto nemovitostí – čp. 77, 17, 18, 19, 86, 47, 48,
78, 79, 120, 81, 82, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 41, 97, 85, 60, 68.
Pokračování rekonstrukce kulturního domu
Obec Jestřebí postupně rekonstruuje rozsáhlou budovu kulturního domu. V roce
2015 byla zrealizována nová střecha, okna, vstupní dveře, zateplení a fasáda.
V roce 2018 byla provedena I. etapa vnitřní rekonstrukce – nový kulturní sál
(kinokavárna). V zimě tohoto roku podala obec žádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj do programu „Rekonstrukce a přestavby veřejných budov“ o dotaci na II. a
III. etapu vnitřní rekonstrukce. Do programu se sešlo celkem 730 žádostí z celé
ČR. Z tohoto počtu bylo 366 žádostí vyřazeno a ze zbylých bylo 76 žádostí
doporučeno k získání dotace a 288 je náhradních. Žádost naší obce se dostala mezi
vybraných 76 a díky tomu můžeme získat na další rekonstrukci vnitřních prostor
kulturního domu částku 2,858 milionů Kč. Stavební úpravy budou probíhat
přibližně v zimě 2019/2020. V tomto období bude bohužel nutné uzavřít i
tělocvičnu. Obec se bude snažit dohodnout takový harmonogram prací, aby
uzavření tělocvičny bylo co nejkratší.
Dětské hřiště v Pavlovicích
V rámci komplexních pozemkových úprav se obci konečně podařilo získat
pozemek pro vybudování dětského hřiště v Pavlovicích (vedle fotbalového hřiště).
Následně byla vyřízena potřebná vyjádření a souhlasy od různých orgánů. Nyní je
nutné vybrat vhodného dodavatele a hřiště vybudovat. Pokud vše půjde dobře, tak
si děti budou moci hrát na novém hřišti na konci tohoto léta.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Jestřebí
Voleb do Evropského parlamentu se v naší obci účastnilo 128 z celkového počtu
625 oprávněných voličů. Jde o volební účast 20,48 %. Nejvíce hlasů obdrželi:
1. ANO 2011 – 28 hlasů (21,87%)
2. SPD T. Okamura – 23 hlasů (17,96%)
3. ODS – 18 hlasů (14,06%)
4. Česká pirátská strana – 17 hlasů (13,28%)
5. KSČM – 14 hlasů (10,93%)

Nakonec Vám přeji za celou MŠ hezké prožití letních prázdnin a hodně hezkých
zážitků.
Pavla Zemanová, DiS.
Zástupce ředitele MŠ

Kultura v obci
Vážení spoluobčané, chci Vás v krátkosti informovat, že 8.6.2019 proběhl
„Sportovní den dětí“, který připravily společně obce Jestřebí a Provodín . Pro děti
byly připraveny soutěže a další atrakce, které se po celou dobu akce nezastavily.
Jelikož je akce takového rozměru náročná na pomoc ochotníků, nezbývá mi než
jim všem poděkovat. Akce se zúčastnili zastupitelé obce Jestřebí a technickou
podporu poskytli zaměstnanci obce. Komárkovi a slečna Zástavová měli na starost
míčky, rodinka Kudělků válela s florbalkou, Míra Papík pečoval o naše zdraví,
pánové Vošvrda a Získal, měli na starost střelnici, Lenka Vegrichtová malovala
dětičky, Štefkovi byli u soutěže s lentilkami a Honza Schreiener asistoval u
lukostřelby. Luxusní koláče pro všechny upekly kuchařky MŠ paní Fuxová a
Myslivečková. Poděkování patří dále panu Wolfovi za půjčení vybavení, hasičům
ze Zákup za skvělou bublinkovou show a velké poděkování náleží firmě
Provodínské Písky a.s. za finanční dar.
Další kulturní akce, která nás čeká, během prázdnin bude Jestřebsko-Provodínský
festiválek, který se bude konat v sobotu 10.8.2019 v Jestřebí na plácku za MŠ.
Pořadatelům akce se podařilo zajistit profesionální zázemí pro účinkující. Mohu
prozradit, že si na své přijdou vyznavači country, rocku a letos prvně i divadelního
umění. Pro děti zahraje pohádku loutkové „Divadlo Dokola“ z Tábora, účinkující a
přibližné časy zahájení jejich produkce budou ještě upřesněny na plakátech a
sociálních sítích. Těšíme se na vaši návštěvu!
Za kulturní komisi Aleš Kupec

V červnu se toho událo i mnoho dalšího. Konaly se školní výlety a rozloučení
deváťáků. Více informací najdete tradičně na www.zsjestrebi.cz
Přejeme všem žákům hezké prázdniny a v září se budeme těšit zase ve školních
lavicích!
kolektiv učitelů ZŠ Jestřebí

Květen a červen v Mateřské škole
7.5. jsme se vydali společně s rodiči a zaměstnanci MŠ do Hřenska na Edmundovu
soutěsku. Projeli jsme se v lodičkách, kde jsme viděli nádhernou přírodu
Českosaského Švýcarska. Největším zážitkem byl pro děti umělý vodopád.
14.5. proběhl zápis do MŠ. Přijali jsme v daném termínu 6 nových dětí. Dodatečně
tedy přijmeme do MŠ nové děti již od 2 let věku. Třídy v MŠ jsou 2 a to rozdělené
podle věku dětí. U malých dětí asistuje pedagogovi chůva. Naše školka nabízí
individuální a skupinovou logopedickou prevenci, angličtinu Wattsenglish,
předplavecký výcvik dětí, jarmarky, dílničky, představení, besídky a plno dalšího.
Více informací osobně, telefonicky nebo emailem.
Od 15 – 17.5. jsme jeli s předškoláky a středně starými dětmi na školu v přírodě
do Doks. Navštívili jsme vzhledem k nepříznivému počasí Hopsárium v Děčíně.
Na poslední noc jsme se přesunuli do MŠ, kde jsme uspořádali pyžamovou párty,
kterou jsme si pořádně užili. Nakonec proběhlo večer vyhodnocení 3 dnů a děti
dostaly medaili a diplom za statečnost bez rodičů.
29.5. nás navštívili poslední zvířátka z DDM Libertin v České Lípě. Přijel se na
nás podívat králíček, morčátko a ježek.
31.5 a 4.6 jsme oslavili Den dětí. V pátek jsme si užili výborné zmrzlinky a
velkých bublin z bublifuku a v úterý za námi přijel do MŠ klaun Ála se svojí show.
6.6. jsme přivítali v MŠ loutkové divadlo.
11.6. nastal tolik očekávaný den, kdy jsme se loučili s našimi předškoláčky.
Tentokrát probíhalo rozloučení v námořnickém a pirátském stylu, holčičky se
proměnili v havajské tanečnice a naši nejmenší v roztomilé berušky. Nakonec
proběhlo pasování předškoláků a přání všeho dobrého do dalších školních let.
13.6. jsme se vydali na další výlet a to do Doks na parník. Obepluli jsme Máchovo
jezero a zakončili výlet sladkou tečkou v podobě zmrzlinky.
19.6. jsme se zúčastnili „Bubnování v kruhu“ v tělocvičně v ZŠ Jestřebí.

6. KDÚ – ČSL – 10 hlasů (7,87%)
Další strany získali méně něž 10 hlasů. Více informací je možno získat na
stránkách www.volby.cz Děkujeme všem, kteří se voleb účastnili.
Usnesení č. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.6.2019
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Stavební úpravy obecního úřadu v Jestřebí“
2. Starostovi zajistit vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace
u parku .
3. Starostovi vybrat dodavatele a zajistit realizaci dětského hřiště v Pavlovicích.
4. Starostovi, aby zajistil zpracování cenové nabídky na instalaci nové lampy
veřejného osvětlení u chodníku k autobusové zastávce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodů v různém.
2. Dodatek č. 1 k SOD s firmou L&P stavební, s.r.o. – vícepráce při stavebních
úpravách OÚ Jestřebí a pověřuje starostu k podpisu dodatku.
3. Kompetenci starosty k zadávání víceprací na akci „Stavební úpravy obecního
úřadu v Jestřebí“.
4. Realizaci dětského hřiště v Pavlovicích a pověřuje starostu vybrat dodavatele a
zajistit realizaci této akce.
5. Pacht části pozemku p.č. 783/1 k.ú. Újezd u Jestřebí o výměře 22 m2 panu K.
Stýblovi, Holubice 194, 252 65 za roční pachtovné 200,- Kč na dobu neurčitou.
6. Pacht pozemku p.č. 1583 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 4.191 m2 panu J.
Kurtincovi, Kvítkov 8, 470 01 Česká Lípa za roční pachtovné 5.000,- Kč/ha na
dobu neurčitou s podmínkou ponechání přístupu do obecního lesa.
7. Záměr pachtu 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.
8. Smlouvu o zřízení služebnosti s CETIN a.s. na p.p.č. 734/2 k.ú. Jestřebí u České
Lípy
9. Závěrečný účet obce za rok 2018, jehož součástí je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2018, bez výhrad.
10. Že účetní závěrka obce Jestřebí splňuje § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a účetní
závěrku za rok 2018 schvaluje.
11. Převod hospodářského výsledku za rok 2018 na účet nerozděleného zisku.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
Studii na rekonstrukci komunikace u parku
Postup starosty při zajišťování povolení pro vybudování dětského hřiště
v Pavlovicích
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Informace starosty o zakládání svozové firmy svazkem obcí EKOD.
Získání stavebního povolení na akci „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“ a
schvaluje realizaci v roce 2020.
Zprávu finančního výboru.
Červen v Základní škole
V pátek 31. 5. se ve škole neučilo, všichni žáci základní školy v doprovodu svých
třídních učitelek a učitelů dorazili na školní dvůr budovy v Provodíně, kde pro ně
učitelé a zaměstnanci školy uspořádali sportovní den ke Dni dětí. Všichni se tak
během dopoledne vystřídali na různých disciplínách (překážková dráha, šlapadlo,
skákání s balónem mezi koleny, chytání rybiček, přeskoky přes švihadlo, petanque,
nošení míčků na pingpongové pálce, vzduchovky, hod na plechovky a další) a za
každou sbírali body. Po dvou hodinách se vyhodnotily výsledky a z každé třídy
byli určeni tři nejlepší sportovci, kteří dostali za své snažení medaili a cenu od
třídního učitele. Všichni účastníci byli nakonec odměněni sladkostí za účast.
Počasí přálo a všichni jsme si den užili. Už se těšíme na další klání zase za rok.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci, sponzorům (Poháry Bauer
za medaile) a dětem za účast. Odpoledne si ještě družinoví žáci užili soutěžní
program rovněž na zahradě v Provodíně, někteří se povozili na ponících a téměř
všichni řádili v hasičské pěně.
4. 6. se první až třetí třída vydala na výlet až na Grabštejn. Pozvali je totiž vojáci,
psovodi, na svou posádku. Zde viděli ukázku práce vojenských psů. V jedné
scénce si dokonce i zahráli. Mohli prozkoumat i vojenskou Tatru. Počasí přálo,
svačinky chutnaly a už zbýval pouze výstup na hradní věž hradu Grabštejn.
Schody nepočítali, ale bylo jich moc. Z výšky se ještě jednou podívali na vojenské
pejsky a krásnou krajinu s Ještědem. Celý výlet zakončil nákup suvenýrů. Velké
poděkování patří panu řidiči Pitelkovi.
Cyklovýlet s družinou do Starých Splavů 11. 6. se jak jinak než vydařil. Naučili
jsme se týmové spolupráci-jezdit v řadě za sebou, zahráli jsme si minigolf, obsadili
všechny prolézačky, trampolíny, houpačky, dokonce i horolezeckou stěnu.

Dne 10. června se žáci druhého stupně naší základní školy zúčastnili společného
zájezdu na zámek Loučeň, který se nachází ve středočeském kraji mezi Mladou
Boleslaví a Nymburkem. První zmínka o zámku, který má bohatou historii, se
datuje do první poloviny 13. století. Mezi významné majitele zámku patří např.
Valdštejnové, kteří přišli na zámek r. 1623. Na začátku 19. století se majitelem
zámku stává šlechtický rod Thurn – Taxis, který si jej podržel prakticky až do
druhé světové války. V současné době je zámek zpřístupněn veřejnosti a nabízí,
kromě tradiční prohlídky, také i různé aktivity jak pro širokou veřejnost, tak i pro
školky a školy. Díky tomu měli žáci naší školy příležitost si zámek prohlédnout a
dozvědět se v rámci vzdělávacího programu „Hostina na zámku“, který byl
součástí projektu Etika, také něco o tom, jak majitelé zámku stolovali a jaká
pravidla mají být při stolování dodržována. Po ukončení programu a prohlídky
zámku si všichni užili přibližně hodinu v přilehlém venkovním areálu, který nabízí
atrakce v podobě různých labyrintů. Celý výlet byl nakonec zakončen společným
obědem v zámecké restauraci, po kterém již následoval návrat domů objednaným
autobusem. CELÁ AKCE BYLA PRO ŽÁKY HRAZENA ZE SRPŠ JESTŘEBÍPROVODÍN. DĚKUJEME.
V badatelském klubu robotiky bylo pololetní bádání zakončeno vytvořením
„Ozobotího městečka“. V příštím školním roce se mohou žáci těšit na další
skvělou zábavu. Děkujeme také Střední průmyslové škole v České Lípě za výrobu
příslušenství k Ozobotům na 3D tiskárně.
Žáci druhého stupně se vydali 13. - 16. června do Sloupu na turistický kurz.
Základnu měli v penzionu Permon. Navštívili zde rozhlednu, koupaliště a
výbornou zmrzlinu. Také si zasoutěžili a strávili odpoledne v lese, kde navštívili
Samuelovu jeskyni.
18. a 19. 6. jsme si ve všech třídách MŠ i ZŠ krásně zabubnovali včetně rodičů
prvňáčků. Program byl hodně interaktivní a kladl důraz na rytmiku.
Letošní stanování u školy si družina v Provodíně parádně užila: táborové soutěže,
noční bojovka, stezka odvahy s baterkou do noční Pískovny, vodní lampionky,
opékání párečků a medaile. Děkujeme všem rodičům za dobrůtky a bezva děti!
V pondělí 24. 6. vyrazili žáci z Provodína do základní školy Moskevská v České
Lípě, kde se konala regionální přehlídka prací žáků na téma: Zavřete očka, všude
samá kočka. Celé dopoledne byl pro děti zajištěn program - skákací hrad, divadlo,
výtvarné a tvořivé dílny, soutěže, ochutnávka koláčů. Děti z MŠ nám zahrály
pohádku Zvířátka a loupežníci. Moc hezky strávené dopoledne.

