Únor v Základní škole Jestřebí
Únor bílý ? Hlavně krátký.
Únor je vážně měsíc relativně krátký a ten letošní byl díky jarním prázdninám ještě kratší.
Přesto se toho na naší škole událo dost. S tím nejdůležitějším se můžete seznámit zde, další
události, zážitky a prožitky spolu obrázky vás čekají na oblíbených stránkách www.zsjestrebi.cz.
Konec prvního pololetí byl zasvěcen preventivním akcím a ve stejném trendu začalo i pololetí
druhé. Již 1.února nás navštívili lektoři ze společnosti Maják Liberec. Jejich preventivní
programy zaujaly hned šest tříd: třetí, pátou a šestou, sedmou, osmou a devátou. Děti vstřebaly
nové poznatky a především měly dostatek času na formulaci a vyjádření svých vlastních názorů.
Majáku, díky!
Náš jediný zástupce v oblasti zimních sportů, Petr Carda, se zúčastnil Okresního kola ve
sjezdovém lyžování a snowboardingu. Ve své kategorii obsadil velice hezké šesté místo.
Pátá třída zahájila plavecký výcvik. Zatím si vede úspěšně a všichni, včetně paní učitelky, se
těší na závěrečnou olympiádu a hlavně na focení pod vodou.
Na svatého Valentýna propukl v Provodíně „červený den“. Kromě červeného oblečení byla
školní budova doslova zavalena srdíčky všech možných tvarů a velikostí. Samozřejmě si všichni
s chutí zazpívali písničky o lásce, o jejích radostech i strastech. Ale hlavně o radostech.
Lyžařský výcvik v Kořenově neměl chybu. Počasí přálo, sníh v pohodě a žáci plní nadšení.
Podrobná reportáž z „pera“ pana ředitele je umístěna na školních „webovkách“.
Tak takový byl ve stručnosti únor v naší škole. A nyní vzhůru do prvního jarního měsíce
tohoto roku.
PaedDr. Luboš Kašpar
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Informace obecního úřadu
Rekonstrukce sálu kulturního domu (bývalé kinokavárny)
Dne 1.2.2018 byla zahájena rekonstrukce sálu bývalé kinokavárny. Stavební práce provádí firma
Barnatherm s.r.o. Rekonstrukce zahrnuje vybourání a změnu dispozičního řešení hlavního
vchodu, odstranění starého sololitového obložení a stropu, v místech vlhkého zdiva aplikaci
sanační omítky, novou elektroinstalaci včetně osvětlení, nové radiátory a rozvody topení, nové
podlahové krytiny, strop, obložení stěn, instalaci dataprojektoru k promítání a novou oponu
(včetně elektrického ovládání). Práce přes menší potíže pokračují podle harmonogramu a
pravděpodobně se podaří splnit dohodnutý termín dokončení do 31.3.2018. Obec Jestřebí tak
získá pěkný sál na pořádání různých kulturních akcí – vítání občánků, setkání s důchodci, různé
akce školy apod.
Rekonstrukce hlavní místní komunikace
V únoru byla podepsána smlouva s firmou SaM silnice a mosty a.s. na realizaci této akce.
Zahájení akce se předpokládá v týdnu od pondělí 19.3.2018. Kromě klimatických podmínek je
termín zahájení také závislý na jednáních s firmami ČEZ Distribuce a CETIN (kabel O2), které
musí provést přeložky kabelů, popřípadě instalaci chrániček. Vedení obce se snaží dohodnout co
nejrychlejší realizaci, ale jde o velké firmy, s kterými je komplikované jednání. V první etapě
bude rekonstruován úsek od odbočky do bytovek (místo kde se minulý rok skončilo) k zelené
prodejně (restauraci). Zásobování prodejny bude možné od křižovatky u č.p. 77 a nebude nutné
ji uzavřít.
Svozový den
„Jarní“ svozový den se uskuteční v neděli 8.4.2018 a nikoliv v sobotu, jak jsme mylně uvedli
v minulém zpravodaji. Obyvatelé mohou na níže 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.
Železný šrot bude sbírán v pátek 6.4.2018.
Místo a čas přistavení sběrových vozů:
Křižovatka 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 žádáme občany, aby nevytvářeli hromady odpadu před stanoveným
termínem svozu. Anonymní hromady odpadu mohou pracovníci firmy AVE odmítnout naložit
a odvézt. Za odevzdaný odpad musí obec platit (50.000,- až 60.000,- Kč za jeden svozový den),
a proto by odpadu mělo být přiměřené množství.
Usnesení č. 40/2018 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.2.2018
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 modernizace kulturního sálu
v obci Jestřebí – I. etapa“.
3. Starostovi, aby pokračoval v přípravě a realizaci akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity
MŠ Jestřebí“
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.
2. Smlouvu o zajištění překládky kabelů O2 s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
(CETIN) a pověřuje starostu k jejímu uzavření.
3. Smlouvu s firmou ElektroVolt s.r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení na úseku SO 102
(SO 302) rekonstruované komunikace a dodatek č. 1 ke smlouvě č. SD 7/2017 s firmou
ElektroVolt s.r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení na úseku SO 101. Pověřuje starostu
k jejich uzavření.
4. Nákup sekacího traktoru Wisconsin s kabinou a výbavou pro zimní i letní údržbu za cenu do
600.000,- Kč.

Uzavření smlouvy s Jestřebskou lesní s.r.o. opravňující ke sběru semen lesních stromů.
Provedení kontroly, drobných oprav a nového nátěru na dětském hřišti v Jestřebí.
Finanční příspěvek pro Farní charitu Česká Lípa ve výši 2.000,- Kč.
Záměr pronájmu sklepů č. 9 a č. 16 na pozemku p.č. 103/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy za
částku 300,-Kč/rok (nájemné za jeden sklep).
9. Záměr pachtu pozemku p.č. 109/1 k.ú Jestřebí u České Lípy o výměře 869 m2 za cenu 0,80
Kč za 1 m2, celý pozemek za 695 Kč/rok na dobu neurčitou.
10. Žádost o dotaci na nádoby na tříděný odpad v rámci projektu „Systém odděleného sběru
materiálově využitelných odpadů“ podávanou dobrovolným svazkem obcí EKOD do
operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020
11. Nabídku firmy EKO-POINT Czech, s.r.o. na zajištění podkladů k dotaci na projekt „Snížení
energetické náročnosti OÚ“ a pověřuje starostu k uzavření smlouvy na tyto služby.
5.
6.
7.
8.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Postup starosty při zajišťování náležitostí k vybudování dětského hřiště v Pavlovicích
3. „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2017“ – nebyly zjištěny
chyby a nedostatky
Únor v Mateřské škole Jestřebí
Začátek února si naši předškoláci dostatečně užili. Konal se výlet do děčínského Hopsária.
Dětská srdíčka plesala radostí nad spoustou trampolín, prolézaček a dopravního hřiště. Jízda na
čtyřkolkách a koloběžkách proběhla bez dopravních nehod. Koupání v míčkách byla dokonalá
slast. Prostě prima den jak má být. Atmosféru Hopsária můžete také spatřit na fcb stránkách
školy.
8.2. k nám na návštěvu zavítal Cepík. Naše děti ho už dobře znají. Divadélko s rošťáckým
klukem Cepíkem nám dnes vyprávělo, proč je důležité pít čistou vodu. VŠE CO ŽIJE, VODU
PIJE. Heslo, kterým se řídí příroda a kterým bychom se měli řídit i my lidé. Program je vždy
zaměřen na zdravou výživu a dětem formou pohádky vylíčí, co by měly dělat pro své zdraví.
Klučíka Cepíka si děti velice zamilovaly a vytvořily pro něj na velikém papíře krásnou duhu.
9.2. v krásně mrazivém dni, jsme byli navštívit mateřskou školu v Provodíně. Důvodem byla
pohádka, kterou nám zahrálo divadélko Koloběžka. Po skončení pohádky nás čekala už jen cesta
pěšky zpátky do naší mateřské školy.
23.2. proběhl u nás ve třídě karneval. Děti tancovaly, soutěžily a radovaly se z krásně prožitého
dne. Karnevalu se zúčastnili i všichni zaměstnanci naší školky a tak bylo o zábavu postaráno.
Závěrem mi dovolte Vás pozvat na VELIKONOČNÍ JARMARK, který se bude konat
20.3.
2018 v budově mateřské školy od 6.30 hod do 16.30 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Těšíme
se na Vás.
Za Mateřskou školu Jestřebí
Pavla Zemanová, DiS.

