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ročník 15

Školní září
Rozezněl se velký zvon, zručně ovládaný panem školníkem Rudolfem, a nový školní rok byl
zde. Prvňáčky uvítal pan ředitel, zástupci obcí Jestřebí a Provodín, jakoţ i paní třídní učitelka a
paní vychovatelka z druţiny. Celkem těch úplně nejmenších nastoupilo sedmnáct a věříme, ţe se
jim v naší škole bude líbit. Všichni starší ţáci, tím jsou myšleni opravdu všichni od 2. do 9.
třídy, se dostavili jako ostřílení školní matadoři. S úsměvem ve tváři a s odhodláním se tentokrát
opravdu učit a být skutečně nejlepší. Věřme, ţe to skutečně všem, nebo alespoň většině, vydrţí
do 30. června příštího kalendářního roku. Kromě toho, ţe jsme se začali učit, věnovali jsme se
samozřejmě i mnoha jiným aktivitám. Tak například zrovna prvňáčci. Navštívili pohádkový
festival v Jičíně, kde viděli mnoho zajímavého. Třeba cirkus, kolotoče, houpačky a další lákadla.
Deváťáci pro ně, ale i pro děti ze školní druţiny, uspořádali drakiádu. Draci sice příliš nelétali,
ovšem zato bylo mnoho soutěţí, dobrot a ti nejlepší z nejlepších si odnesli kromě diplomů i
zajímavé
ceny.
Prvňáčci se také vyfotili do novin. To bylo v rámci celostátního fotografování na tablo do
MLADÉ FRONTY DNES. Nezapomeňte si ji v pátek 14. října koupit.
Jiţ tradičně nás na začátku školního roku navštívili herci z královéhradeckého Divadélka, aby
nám netradiční, humornou a interaktivní formou vštípili do hlav něco málo poznatků o českém
divadelnictví. Tentokrát se pořad jmenoval Divadelní čítanka a pojednával o dění na jevišti i
mimo ně v průběhu 20. století. Bylo to hezké a uchvacující, zvláště pak Erţika (hra Balada pro
banditu) v podání ţákyně Kačky Piškulové a ţáci Grundza, Nepivoda, Bahulík podezřelí
z krádeţe třídní knihy (v ukázce ze hry Vyšetřování ztráty třídní knihy).
Osmákům se letos ve škole náramně líbí. Dokonce tak, ţe v ní i spí. Ostatně, proč ne. Pod
dohledem paní třídní učitelky si opečou dobrou večeři, zahrají si nějakou společenskou hru,
podívají se na pěkný film a hurá do postýlek…, tedy na podlahu.
Nezaostává ani druţina. Kromě toho, ţe ve Starých Hradech u Jičína navštívili čaroděje
Archibalda I., stali se adoptivními rodiči. Objektem tohoto kroku není samozřejmě dítě, nýbrţ
obyvatel ZOO v Děčíně. Rys. Díky tomu se děti mohou zapojovat do rozličných a mnohých
zoologických aktivit.
Ve sportu se nám rovněţ dařilo. Tradiční Běh lipovou alejí nebyl opět snadnou záleţitostí.
Konkurence profesionálů a poloprofesionálů byla tvrdá a nelítostná. Přesto jsme, díky Kačce
Piškulové a Matyáši Dubnovi, získali dvě krásné bronzové medaile. A těch bramborových bylo
mnohem více.Tolik tedy ve stručnosti k událostem na počátku školního roku 2016-2017.
Věříme, ţe bude ještě úspěšnější neţli ten minulý.
Podrobné informace o všech školních aktivitách naleznete na našich webových stránkách:
www.zsjestrebi.cz.
PaedDr. Lubomír Kašpar
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Svozový den
Obec Jestřebí pořádá v sobotu 15.10.2016 sběrový den. Obyvatelé mohou na níţe uvedených
místech a časech odevzdat tyto odpady:
1. Velkoobjemové komunální odpady – matrace, nábytek, koberce, podlah. krytiny, pneu (bez
disků) apod.
2. Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory,
elektronické nářadí, hračky apod.
3. Nebezpečné odpady – AKU baterie, prošlé léky, plechovky od barev a oleje apod.
Ţelezný šrot bude sbírán v pátek 14.10.2016.

Místo a čas přistavení sběrových vozů:
Křiţovatka Sluneční dvůr
09 05 – 09 15hod.
U obecního úřadu
0920 – 09 40hod.
U Veselých a Setničků
09 45 – 09 55hod.
U parku
10 00 – 10 30 hod.
U Krédlů
10 35 – 10 45 hod.
U hřiště (u Pešků)
10 50 – 11 10 hod.
U Bumbálků (bytovky)
11 15 – 11 30 hod.
Újezd (u separátu)
11 40 – 12 00 hod.
H. Popelov
12 10 – 12 25 hod.
Podolec 9
12 30 – 12 40 hod.
Pavlovice (u separátu)
12 50 – 13 05 hod.
Dolní Popelov (u studánky)
13 15 – 13 25hod.
Dolní Popelov (u paní Stehlíkové)
13 30 – 13 45 hod.
Je nutné, aby občané byli na příslušných stanovištích včas a odpad předali osobně pracovníkům
firmy AVE. Důrazně ţádáme občany, aby nevytvářeli hromady odpadu před stanoveným
termínem svozu. Anonymní hromady odpadu mohou pracovníci firmy AVE odmítnout naloţit a

odvézt. Za odevzdaný odpad musí obec platit (cca 60.000,- Kč za jeden svozový den), a proto
by odpadu mělo být přiměřené mnoţství.

Upozornění
Na písemnou ţádost starosty obce Provodína pana Jiřího Štěrby zveřejňujeme (citujeme)– „
likvidace odpadu na sběrném dvoře v Provodíně není určena pro občany obce Jestřebí (pouze po
dohodě). V případě zjištění budou uplatněny sankce.“

Volby do zastupitelstev krajů
V pátek 7. října 2016 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu 8.října od 8,00 hod. do 14,00 hod.
proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva Libereckého kraje. Volební místnost bude jako
vţdy v kulturním domě, Jestřebí č.p. 84. (bývalá kinokavárna).

Kultura v Jestřebí
Bylo
Jiţ podruhé se konala v Jestřebí kulturní akce na rozloučení s létem. V loňském roce vznikla u
příleţitosti otevírání nového dětského hřiště, letos – konala se na svátek sv. Václava- vztahovala
se ke středověku a byla uspořádána pro obě obce – Jestřebí i Provodín. Děti se tak trochu vrátily
do dob dávno minulých. Vrátily se tam moderním dopravním prostředkem – dětskou mašinkou,
která vozila děti i s jejich rodiči kolem jestřebského hradu. Po trase pak byly rozmístěny
historické předměty, které si děti měly zapamatovat, byla tam i figurína sv. Václava na koni a
dokonce ţivý loupeţník. Na konci jízdy čekaly na děti dvě princezny s odměnami. Na plácku
pod hradem jsme pro děti přichystali tvořivé dílničky a poznávací kvíz – vše ve vztahu k historii
a naší státnosti. Paní Katka Svatušková zabavila děti výrobou keramiky, indián je povozil na
poníku. Historie na nás zavanula i díky tomu, ţe všichni pořadatelé byli ve středověkých
kostýmech a celé odpolednem hrála historická hudba. Nakonec se pekly buřty, děti měly
samozřejmě celé pohoštění zdarma. Občerstvení pro děti i dospělé si vzala na starost rodina
Najmanova a postarala se opravdu vzorně. Díky lákavé jízdě vláčkem (děti ze Srní a Provodína
byly navíc na akci přivezeny mašinkou) a díky výjimečně pěknému počasí byla účast dětí i
dospělých opravdu hojná. Přišly se zúčastnit i děti z okolních obcí a všichni byli nadšeni.
Náš dík patří všem, kteří se na akci podíleli (kulturní komise a její dobrovolníci, mezi kterými
nechyběli ani, uţ dnešní „osmáci“, Šťastný statek z Provodína, Katka Svatušková, také náš
elektrikář Jiří Sýkora, který uţ tradičně kaţdou akci zabezpečí ve své profesi, Josef Najman a
další).
Náš dík patří také těm, kteří podpořili akci finančně – Obce Jestřebí, Provodín a jestřebské
restaurace „Rychta“ a „Pod Habsteinem“.
Bude
V kulturním domě v Jestřebí proběhnou do konce roku tyto akce
Setkání občanů v důchodovém věku
- 14. října 2016
od 17-ti hodin
Jestřebský vánoční trh a rozsvícení stromu- 1.adventní neděli - 27. listopadu 2016 od 10 hodin
Mikulášská nadílka a cesta do pekla
- 4. prosince 2016 od 16 -ti hodin
Vítání nových jestřebských občánků
- 11. prosince 2016 od 14 -ti hodin
Daniela Haštabová – Kulturní komise

Knihovna
V místní knihovně probíhal projekt „Pokračování v automatizaci knihovny v Jestřebí“, díky
jemuţ byl do knihovny pořízen zcela nový PC, který je uzpůsoben pro práci s knihami a výrazně
usnadní a zpřehlední informace o nich. Další novinkou je pořízení dvou dalších PC včetně
příslušenství, které budou slouţit pro návštěvníky knihovny a budou také k dispozici při
pravidelných kurzech na PC pro začátečníky. V případě zájmu o kurz nás kontaktujte na tel.čísle:
487 834 930 nebo osobně v pondělí od 16:00 – 17:30 hod a ve čtvrtek od 15:00 – 16: 30 hod.
Místní knihovna také slouţí ţákům z druţiny ZŠ Jestřebí, kteří si zde půjčují různé knihy a pak
si je společně pročítají a vypravují ve školní druţině a to pod vedením paní vychovatelky
Klimešové. Pro druţinu připravujeme zajímavé naučné přednášky na přání. První z nich bude
přednáška o „Nebezpečí internetu a kyberšikaně“
Těším se na vaši návštěvu .
Sára Hodková - knihovnice

Usnesení č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.10.2016
Zastupitelstvo obce:
1. Ukládá:
- starostovi pokračovat v přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“
- starostovi pokračovat v přípravě akce „Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí“
- místostarostovi připravit návrh na zlepšení prostředí a funkčnosti tělocvičny včetně finančních
nákladů do příštího zastupitelstva
2. Schvaluje:
- vypracování nového pasportu dopravního značení podle nabídky firmy PasProRea s.r.o. a
pověřuje starostu uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo na tuto akci
- nájem části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Jestřebí u České Lípy, cca 70 m2 za garáţemi, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu 100 Kč za celý pozemek ročně, panu Rostislavu
Salátovi, Jestřebí 27.
- vyhlášení záměru pachtu bývalé poţární nádrţe na pozemku p.č. 124 v k.ú Jestřebí u České
Lípy na dobu určitou 10 let za cenu 10,- Kč/rok k rybářskému vyuţití s podmínkou, ţe pachtýř
na své náklady vyčistí nádrţ od bahna a plevelných rostlin a v případě potřeby si zajistí potřebná
povolení k realizaci vyčištění. Nízká cena je stanovena s ohledem na náklady spojené
s vyčistěním nádrţe.
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - sluţebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-4014600/001 – CL Jestřebí, Újezd ppč. 798, smyčka k NN s ČEZ
Distribuce, a.s.
- smlouvu o zřízení věcného břemene – sluţebnosti inţenýrské sítě se společností ARMEX Oil,
s.r.o.
- dopis pro ŘSD ČR v záleţitosti protihlukové stěny u odbočky k bowlingu – zamítnutí
zaslepení sjezdu a jeho nahrazení sjezdem u hřiště.
- rozpočtovou změnu č. 6/2016
3. Neschvaluje:
- vypracování energetického auditu veřejného osvětlení
4. Bere na vědomí
- zprávu finančního výboru zastupitelstva obce

Září 2016 v Mateřské škole Jestřebí
Prázdniny odvál vítr, ovšem sluníčko nás ještě zve na toulky po okolí…
Začal nám další školní rok…
Úvodem něco o naší školce:
Pro letošní školní rok máme třídní vzdělávací program s názvem:
Putování se sluníčkem ke dvanácti měsíčkům a tak nás po celý rok bude provázet
sluníčko v mnoha podobách.
Zapsáno máme 27 dětí ve věku 2,5 – 6 let a letos opět převaţují chlapci nad děvčaty. Z
celkového počtu dětí je 9 předškoláků, kteří se po celý školní rok opět budou denně věnovat
malé přípravě na školu. V pracovních sešitech ( Matematika pro předškoláka, Písanka ... a
Svět … ) se budou zdokonalovat v mnoha oblastech a rozvíjet své znalosti a dovednosti.
Pro zajímavější a modernější výuku nám byla do třídy instalována interaktivní tabule a děti
se tak budou často setkávat i s jinými metodami vzdělávání. Začátkem října začne opět
výuka anglického jazyka a probíhat bude také přímo v mateřské škole. Pokračovat budeme
i nadále ve sběru starého tříděného papíru a plastových víček. Předškolní a střední děti opět
absolvují plavecký kurz, nově bude krouţek keramiky u p. Svatuškové a mnoho dalších
zajímavých akcí a činností.
Po celý školní rok bude v naší školce absolvovat 1x týdně pedagogickou praxi slečna
Barbora Libánková a tím získávat zkušenosti pro její studium v oboru předškolního
vzdělávání.
Jako první téma tohoto školního roku bylo zvoleno: „Jak se sluníčko přehouplo do měsíce
září“. Vstup do předškolního zařízení byl pro 7 nových malých dětiček určitě přelom v
jejich dosavadním ţivotě. Někdo vstoupil do našich her a činností s úsměvem, někdo s
pláčem, ale vše časem přejde a všichni pak proţijeme krásný a zajímavý školní rok.
Společně jsme jiţ podnikli několik kratších procházek do okolí školky, k potoku, do lesa a
třeba jen takové proběhnutí a hry na školní zahradě dokáţou stmelovat kolektiv dětí i
učitelek. Po celý měsíc bylo o zábavu postaráno. Začali jsme „Sluníčkovou školkou“,
proběhly „Hry se sluníčkem na školní zahradě“, „Sluneční hodiny“ nám sdělily co děláme
celý den a řekli jsme „Na shledanou vlaštovky“. Děti si hrály, zpívaly, sportovaly i tančily,
vyráběly, malovaly i kreslily, skládaly, lepily, stříhaly … Vznikly např. knoflíkové stromy,
papírová sluníčka, barevné budíky, strom z vylisovaných listů, několik vlaštovek, aj. Děti se
dozvěděly z čeho vyroste nový strom, kam chodí sluníčko spát, proč opadávají na podzim
listy, proč někteří ptáci odlétají, aj.
Organizační schůzka s rodiči byla 13. září a zákonní zástupci dětí se zde dozvěděli vše
potřebné o provozu i činnosti naší mateřské školy.
Pitelková Vlasta
MŠ Jestřebí

