22.5. jsme k nám pozvali společnost Prima Vizus s preventivním screeningovým
vyšetřením zraku dětí, pomocí speciální diagnostické videokamery, která může včas
pomoci odhalit závažné oční vady.
23.5. – 25.5. Jsme vyrazili s našimi předškoláky do Velkých Hamrů do penzionu Berany na
školu v přírodě. První den jsme po příjezdu zahájili ještě před obědem plavecký tréninkem
a po obědě jsme vyrazili ven do přírody. Druhý den u chaty zaparkovali hasiči a začala
hasičská zábava jen pro nás. Mohli jsme si prohlédnout hasičské auto zblízka, vyzkoušet
helmy a spousty dalších hasičských věcí. Po obědě a odpoledním klidu jsme vyrazili na
dlouhý výlet na druhý kopec do Pěnčína, kde jsme shlédli celou zvířecí farmu, výrobu
korálků a pak v korálkové dílně dokončili návštěvu vytvářením korálkových dárečků. V
pátek jsme se vypravili do Českého ráje do Dolánek na Dlaskův statek. V odpoledních
hodinách jsme se unaveni a plni zážitků vrátili zpět domů do Jestřebí.
Za kolektiv MŠ
Pavla Zemanová,DiS.
Květen v Základní škole
Měsíc začal poněkud netradiční akcí. Hornictví je činnost bezesporu velmi užitečná a
dopomohlo lidstvu k mnoha pozitivním krokům. Na druhé straně však veškeré kutání,
kopání, hrabání a dolování zanechává šrámy na tváři postižené oblasti. A co dál…, co s
takovou krajinou?
To se právě chtěli dozvědět naši žáci osmé a deváté třídy. Proto společně s kamarády ze
Základní školy v Dubé navštívíli státní podnik DIAMO. Právě ten provádí likvidační,
sanační a rekultivační práce v areálech provozů a zařízení spjatých s těžbou a úpravou
nerostů. Celou exkurzi doprovázel zajímavý odborný výklad.
Projektový den Evropa a svět se v naší škole stal již tradicí. Prezentace si žáci sestavují
sami, ať již doma či ve škole, a vždy něčím překvapí. Také letos bylo vše nesmírně
zajímavé, zvláště pak trojrozměrné exponáty, ovšem bezkonkurenčně vítězily ochutnávky
oblíbených pokrmů jednotlivých zemí. A nutno podotknout, že také ty připravovali žáci.
Jako vždy šlo o příjemnou (a vítanou) změnu běžného vyučování.
Ve čtvrtek 17. května slavila budova školy v Provodíně 80 let.Popřát ke skvělému výročí
přišli bývalí zaměstnanci i žáci a samozřejmě také mnoho a mnoho zvědavých a zvídavých
lidiček. Všichni se mohli potěšit výstavou fotografií, zavzpomínat nebo naopak zalitovat,
že navštěvovali jinou školu. Jako dárek škola dostala nový stromek – javor babyku. A
věřme, že za dalších osmdesát let budou pod babykou vzpomínat a veselit se další
generace.
Celá oslava byla spojena se školním jarmarkem, kde děti nabízely své vlastnoruční
produkty a nejen to…
V šestnáct hodin se otevřelo zahradní podium a začalo vystoupení žáků naší školy a kapely
Sleeping Stones. Každý si mohl přijít na své. Tanečky, písničky, ale i vážná hudba, flétny,
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Informace obecního úřadu
Rekonstrukce MŠ Jestřebí
Do výběrového řízení na rekonstrukci školky podala nabídku pouze jedna firma – Bláha
trade s.r.o., ze Žandova. Komise doporučila a následně zastupitelstvo obce schválilo výběr
této firmy. Stavební práce budou zahrnovat stavbu nové přístavby šaten (nová přístavba
bude ze strany od dětského hřiště), změnu dispozičního řešení objektu – nové příčky,
výměnu starších oken, dveří, zřízení nového únikového (protipožárního) schodiště, nové
podlahy, omítky, obklady a dlažby, nové WC a umývárny. Veškeré rozvody vody a
kanalizace budou provedeny nově. Kuchyň bude vybavena novou vzduchotechnikou.
Budou provedeny nové rozvody elektroinstalace. Schodiště bude vybaveno pohyblivou
plošinou pro případ, že by školku navštěvovaly děti se sníženou schopností pohybu. Bude
realizována nová fasáda celého objektu. Na zahradě školky bude u současného zahradního
domku (sklad) zrealizována nová střecha. Je plánováno vybudování nového zahradního
altánu a osazení několika nových herních prvků. Výsledkem bude nejen zrekonstruovaná
budova, ale také navýšení kapacity MŠ ze současných 24 dětí (na výjimku 28) na 34 dětí.
Cena za uvedené práce by měla být 7,3 mil. Kč bez DPH, tedy 8,83 mil. Kč včetně DPH.
Obci se podařilo získat dotaci na tuto akci ve výši 3,8 mil. Kč.
Práce by měli být zahájeny v pondělí 11.6. Od tohoto data budou děti v nově opraveném
kulturním sálu (kinokavárna). Kuchyň bude vařit do pátku 22.6. Pak již bude budova
školky zcela uzavřena k rekonstrukci. Vnitřní práce by měli být hotovy do 20.8., aby
školka mohla otevřít od 1. září. Venkovní práce by měly být dodělány do 18.9. Obec se
bude maximálně snažit, aby byl tento harmonogram dodržen, i když se při stavební akci
takového rozsahu vždy objeví nečekané vícepráce.
Rekonstrukce komunikace
V pondělí 4.6. začala 3. etapa rekonstrukce hlavní místní komunikace od křižovatky
k dětskému hřišti. Zároveň došlo ke zprovoznění 1. a 2. etapy. Různé komplikace, které se

při stavbě vyskytují, se daří řešit, a práce tak pokračuji v souladu s harmonogramem
stavby. Celá stavba až k restauraci Na Rychtě by tak mohla být hotova do konce léta.
Některé děti si hrají se stavebním materiálem přechodně umístěným v blízkosti dětského
hřiště. To může být pro děti nebezpečné, a proto žádáme rodiče, aby své děti upozornili že,
by se mezi stavebním materiálem neměly pohybovat.
Oprava silnic v Pavlovicích a Dolním Popelově
Obec Jestřebí obdržela odpověď od Krajské správy silnic Libereckého kraje na žádost o
opravu krajských silnic v naší obci. Dle této odpovědi: „Na silnici III/2703 (Pavlovice –
Holany) je naplánovaná výsprava finišerem cca 520 m 2, termín zatím není stanoven.
Silnice III/2701 je ve špatném stavu a proběhne zde pouze základní výsprava do
neupravených obrazců. Tato výsprava je plánována na úplném závěru sezony.“ Doufejme,
že opravy alespoň v tomto rozsahu budou provedeny.
Do kontejneru na textil patří věci, které byste si sami oblékli
V Jestřebí stojí již několik let kontejner na textil, do kterého obyvatelé Jestřebí vhazují
nepotřebné, však funkční ošacení, které následně slouží sociálně slabým spoluobčanům. K
žádnému jinému účelu není oblečení určeno.
Ošacení z kontejnerů sváží charitní vůz do Charitního šatníku Farní charity Česká Lípa,
kde jej zaměstnankyně vydávají sociálně slabým lidem z Českolipska a Novoborska.
Kontejner v Jestřebí je přizpůsoben pro funkční textil všeho druhu (ošacení, ložní prádlo,
záclony, bytový textil, ručníky, ubrusy i obuv), ideálně zabalený do igelitové tašky nebo
pytle, aby se předešlo zbytečnému ušpinění či provlhnutí ošacení v nepříznivém počasí.
Nově je možné vhazovat do kontejneru i hračky. Pro dary jiného druhu či většího objemu
je pak lepší kontaktovat přímo Charitní šatník (viz otvírací doba a kontakt na stánkách
www.fchcl.cz).
Farní charita Česká Lípa tímto srdečně děkuje za darované ošacení a zároveň žádá:
Vhazujte nadále ošacení, které byste si sami byli schopni, bezprostředně po vyndání z
kontejneru, vzít na sebe a jít v něm na veřejnost.
Usnesení č. 43/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Jestřebí konaného dne 22.5.2018 od 16 hodin v budově OÚ
Jestřebí
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi, aby pokračoval v realizaci akce „Jestřebí – rekonstrukce hlavní
komunikace – SO 101.2 a SO 102“.
2. Starostovi, aby pokračoval v realizaci akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ
Jestřebí“

Starostovi zjistit možnost zvýšení paušální odměny a rozšíření provozní doby u
projektu Pošta partner.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.
2. Výběr účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce a navýšení
kapacity MŠ Jestřebí“ firmu BLÁHA trade s.r.o., sídlo Valteřice 35, 471 05 Žandov,
IČO 28686390.
Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Jestřebí a společností BLÁHA trade s.r.o., sídlo
Valteřice 35, 471 05 Žandov, IČO 28686390. Pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo mezi obcí Jestřebí a společností BLÁHA trade s.r.o., po uplynutí
lhůty pro podání námitek.
3. Ozvučení kulturního sálu a instalaci žaluzii
4. Schvaluje v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné
povahy a vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona
v souladu s ust. § 171 až 174 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou
opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu obce Jestřebí.
5. Postup starosty při realizaci změn svislého dopravního značení v obci a pověřuje ho
pokračovat v realizaci
6. Devět členů zastupitelstva obce Jestřebí pro volební období 2018 až 2022.
7. Komplexní pozemkové úpravy Katastrálního území Pavlovice a list vlastnictví obce
Jestřebí vytvořený v rámci komplexních pozemkových úprav Pavlovic.
8. Rozpočtové opatření č. 3/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Informace starosty o vyřizování dotace a kolaudace na akci „Rekonstrukce a
modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Záměr pronájmu částí pozemků p.č. 604/1 a 606/2 vše k.ú Jestřebí u České Lípy na
skladování palivového dřeva.
3.

Květen v Mateřské škole
15.5. k nám naposledy přijelo divadlo od společnosti Cepoz s malým klukem „Cepíkem“.
Divadlo, tentokrát s názvem „Cirkusový Cepík“, probíhalo venku a tak jsme měli
dopoledne plné pohybu.

loutkové divadlo - to vše mohli diváci shlédnout během šedesáti minut.
Den poté žáci osmé třídy a několik „deváťáků“, kteří nás budou reprezentovat
v Máchovském klání, zavítalo do Doks, aby se blíže seznámili se životními osudy a
tvorbou tohoto velkého romantika.
Jen o několik dnů později měl prakticky celý druhý stupeň možnost prohlédnout si velice
pěkně zpracovanou expozici o vzniku, životě i bojích našich legií v Rusku. Těpluška,
štábní vagon, obrněný vagon, polní lazaret na kolejích…, s doprovodem a poutavým
výkladem mužů v legionářských uniformách A to vše v Novém Boru při návštěvě
Legiovlaku.
Neméně zajímavou a poutavou exkurzi do Terezína absolvovali koncem měsíce žáci
deváté třídy. Opět společně s kamarády z Dubé položili kytici na tamní pietní místo a díky
odbornému výkladu si uvědomili, proč se v mnoha školních předmětech učíme o
holocaustu a co se opravdu skrývalo pod heslem Arbeit macht frei. Své pocity v krátké
úvaze popsala jedna z žaček naší školy.
Naši žáci se pochopitelně podíleli i na sbírce, která podporuje Ligu boje proti rakovině.
Byly prodány všechny kytičky a na mnohé ze zájemců se ani nedostalo.
Podrobné informace o každé zde uvedené akci lze získat na webových stránkách naší
školy (www.zsjestrebi.cz). A můžete se těšit i na obrázky.
PaedDr. Lubomír Kašpar, učitel

DĚTSKÝ DEN
Letos jsme již tradiční soutěžní odpoledne konané ke Dni dětí nazvali POHÁDKOVÉ
PODHRADÍ, konalo se 27. května 2018 a také tajenka, která se objevila v soutěžním
leporelu po splnění všech soutěžních úkolů, byla „pohádka“. A ty soutěžní úkoly byly opět
vzrušující, málokterá obec se může pochlubit tajemnými sklepy pod zříceninou hradu – a
že ve sklepích bylo vzrůšo ! – upíři, věštkyně, loupežníci a také drak, který hlídal svá vejce
a hastrmani u Adamčáku, perníková chaloupka s pravou ježibabou i pravými perníčky na
střeše a další. Soutěžní kolečko kolem hradu, uzavírali hejkalové a bludička s mikrofonem,
aby děti ukázaly co umí.
A když děti označily na svém soutěžním lístku i večerníčkové postavy, které nacházely po
celé trase, dostaly v cíli hodnotný dárek. Kdo už měl odsoutěženo, čekal ho skákací hrad,
vození na koníčku, vzrušující jízda hasičském autě, malování na obličej a na závěr agility představení s cvičenými psíky. Že celou dobu hrála na plácku muzika, že tam byl stánek
s výborným občerstvením ( pro děti pití zdarma), je u nás už samozřejmostí. Ale, při
vzpomínce na loňský Dětský den, nemusí být samozřejmostí přízeň počasí. A to se nám
letos vydařilo ! Soutěží se zúčastnilo 115 dětí. Dětský den sice pořádala jen Obec Jestřebí,
ale přišlo i dost dětí z Provodína i dalších obcí, a my jsme tomu rádi. Horké slunečné

odpoledne dovolilo všem, aby si tento výjimečný den užili. Děkujeme tedy „Sv.Petrovi“,
ale hlavně všem kteří se na akci podíleli, výčet by byl dlouhý (např. jen u každého při
soutěžního úkolu byli dva až tři pomocníci v kostýmech). Kromě těch, kteří pomáhali
rukama, máme také naše sponzory, dovolte, abych je jmenovala : Autodílna Chládek, ČS
PHM Armex, Jiří Sýkora Elektrovolt, Piškulovi-Posezení u Pamětní lípy, Provodínské
písky,a.s., Petr Strnad-Zahradnictví, Restaurace Pod Habsteinem, Restaurace na Rychtě. S
jejich pomocí můžeme kulturní akce pro naše děti udělat zajímavější a kvalitnější.
VÍTÁNÍ OBČÁNKÚ
A ještě krátkou informaci – v neděli dne 3. června 2018 proběhla kulturní akce Vítání
občánků, tentokrát jsme přivítali 3 nové občánky. Vzhledem k dnešní legislativě nebudu
raději vyzrazovat jejich jména. Ale ráda bych poděkovala paní učitelce Zemanové, která
přišla se svými svěřenci z MŠ Jestřebí naše miminka pozdravit.
Daniela Haštabová za kulturní komisi
Teď už Vás (i nás) čekají prázdniny, přeji ať jsou báječné a ať načerpáte hodně sil. Další
kulturní akce chystáme na září, a bude to – 21.9.2018 sraz důchodců v nově
rekonstruované kinokavárně a o týden později – 28. 9. 2018 již tradiční rozloučení s létem
na plácku pod hradem.

Placená inzerce
Pronajmu 2 nové byty 4 KK ( 120m2, 85 m2) v Jestřebí „na parku“.
Volný ihned.
Příjmu zedníka/zedníky, případně pomocné dělníky brigádníky na stavbě. Možnost
celoroční práce. Doksy a okolí.
Tel. kontakt 777 940 743.

