Číslo 4

Kultura nejen pro děti……

ročník 17

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2018 se konalo na plácku „Pod hradem“ a na programu nebylo
zdaleka jen opékání buřtů a upálení krásné makety čarodějnice. Pro děti byla připravena
soutěž, kde se ve štafetovém závodě utkalo 7 družstev, členové vítězného družstva byli
vyznamenáni medailemi a všichni účastníci závodů dostali kouzelný lektvar od čarodějnic
dle vlastního výběru (lektvar na lásku-červený, na zlobení-zelený a proti blbosti-temný).
Velká fronta nedočkavců se tvořila před věštírnou, kde si děti (a též dospělí) nechávali
podle karet předpovědět budoucnost a vyslechli varování věštkyň. Lampionový průvod
letos zdaleka neukončoval akci, díky krásnému počasí, muzice, dobrému jídlu, pití a dobré
náladě seděla většina návštěvníků okolo ohňů dlouho do noci (i přes půlnoc). A na tomto
místě se sluší poděkovat všem, kteří se na pořádání akce podíleli. Zvláště bych ráda
vyzdvihla zásluhu kolegyň čarodějnic, kterým se podařilo přičarovat báječné počasí.
Zároveň bych je ráda požádala o tuto službu na naší další akci, která se bez příznivého
počasí neobejde, a to bude :
DEN DĚTÍ - letos se bude konat v neděli před - tedy 27.5.2018, zase od 14 ti hodin.
Centrum bude na plácku „Pod hradem“, akce se ponese v podobném duchu jako loni, kde
využijeme strašidelných sklepení a tajemných zákoutí kolem našeho hradu. Jen opět
poprosím, kdokoliv by byl ochoten pomoci při pořádání této náročné akce, nebo se akce
zúčastnit, volejte.
Děkuji předem.

Za Kulturní komisi – Daniela Haštabová
Mobil: 732 114 828

Placená inzerce
Prodám řadovou garáž v Jestřebí „u bytovek“. Tel. kontakt 737 383 495, 603 390 414.
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Informace obecního úřadu
Rekonstrukce komunikace
Na začátku května byla zahájena II. etapa rekonstrukce – od “zeleného“ obchodu ke
křižovatce. Zároveň byla v provizorním režimu zprovozněna komunikace opravovaná v I.
etapě a to pouze pro pěší a zásobování. Vrchní asfaltová vrstva bude položena společně pro
I. a II. etapu. Práce probíhají ve svižnějším tempu než v minulem roce. Značně pokročila
jednání obce s firmou ČEZ ohledně realizace chrániček a přeložek kabelů, a tak již byla
uzavřena s touto firmou smlouva na potřebné práce.
Opravy výtluků
Během měsíce května (popřípadě začátkem června) proběhnou opravy výtluků na obecních
komunikacích. Vzhledem k tomu, že obec preferuje celoplošné opravy, které mají výrazně
delší životnost, budou opravovány pouze nejhorší poškození komunikace.
Silnice, které jsou ve vlastnictví Libereckého kraje (přes Jestřebí od kostela směr Provodín,
přes Pavlovice a přes Dolní Popelov), obec Jestřebí opravovat nemůže, neboť nejsou jejím
majetkem. U těchto komunikací bylo zažádáno tak jako každý rok o jejich opravu na
Krajské správě silnic Libereckého kraje.
Odstoupení ředitele ZŠ a MŠ Jestřebí
Na zastupitelstvu obce dne 24. 4. 2018 předal ředitel ZŠ a MŠ Jestřebí Mgr. Martin
Zicháček dopis, kterým odstupuje z funkce ředitele ke dni 31. 7. 2018. V dopise i
následném ústním sdělení pan ředitel informoval, že odstupuje z osobních důvodů a jeho
spolupráce s obcí Jestřebí byla po celou dobu jeho funkce na velice dobré úrovni. Ujistil, že
udělá vše, aby předání řízení školy proběhlo hladce a bez problémů. Zastupitelstvo obce
ihned schválilo vyhlášení konkurzního řízení, aby ještě před prázdninami byl znám nový
ředitel (ředitelka). Na jeho výběru se bude podílet také Mgr. Zicháček.

Odpadové hospodářství v roce 2017
V roce 2017 zaplatila obec za likvidaci odpadu celkem 940 tis. Kč. Tato částka zahrnuje:
pravidelný týdenní svoz směsného odpadu (černé popelnice),
odvoz tříděného odpadu (barevné kontejnery na plast, sklo, papír a tetrapaky),
2x ročně svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (na jaře a na podzim),
- odvoz a likvidaci bioodpadu (z místa u dětského hřiště).
V roce 2017 utržila obec částku 410 tis. Kč od občanů a podnikatelů ve formě místního
poplatku za likvidaci odpadu (poplatek za popelnice) a částku 98 tis. od firmy Ekokom za
tříděný odpad. Celkové příjmy tak byly 498 tis. Kč. Výdaje odpadového hospodářství byly
o 442 tis. Kč vyšší než příjmy a tento rozdíl byl hrazen z jiných příjmů obce. Aby tato
částka byla, co nejnižší, doporučujeme občanům:
- třídit odpad - plasty, papír, sklo a tetrapaky odvážet do barevných kontejnerů,
bioodpad kompostovat, nebo vozit k dětskému hřišti, a do černých popelnic dávat
pouze odpad, který není možné vytřídit. V této souvislosti se omlouváme
občanům v blízkosti kontejnerového místa u bytovek, kde firma AVE neprováděla
odvoz tříděného odpadu dle dohodnutého harmonogramu.
- vystavovat k vývozu pouze plné popelnice. Obec platí za vývoz jedné popelnice
částku 50,- Kč bez ohledu, zda je plná nebo poloprázdná.
Psí exkrementy
Žádáme majitele psů (koní a popřípadě i jiných zvířat), aby zajišťovali odstraňování
exkrementů, které jejich zvířata zanechávají na veřejných prostranstvích a ulicích.
Usnesení č. 42/2018 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2018
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi, aby pokračoval v realizaci akce „Jestřebí – rekonstrukce hlavní
komunikace – SO 101.2 a SO 102“.
2. Starostovi zajistit kolaudaci a administraci dotace u akce „Rekonstrukce a
modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí “.
3. Starostovi, aby pokračoval v přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ
Jestřebí“
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.

Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.
Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové
organizace.
Členy konkursní komise za zřizovatele Mgr. Lucii Červenkou a Ing. Karla
Schreinera.

Jmenování členů školské rady ZŠ a MŠ Jestřebí za zřizovatele - pana
Ladislava Paslavského za obce Provodín a Karla Schreinera za obce Jestřebí.
5. Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s a pověřuje starostu k jejímu
podpisu.
6. Nákup nových židlí a stolů do kulturního sálu.
7. Spolupráci s projektantem p. Marečkem na PD pro akci „Rekonstrukce a
navýšení kapacity MŠ Jestřebí“.
8. Realizaci svislého dopravního značení v obci firmou PasProRea s.r.o. a
pověřuje starostu uzavřít smlouvu s touto firmou.
9. Smlouvu o výkonu funkce pověřence na ochranu osobních údajů s Ing.
Luďkem Galbavým.
10. Nákup nových uzamykatelných skříní, které musí být pořízeny kvůli nařízení
GDPR.
11. Provedení oprav výtluků v obci podle nabídky firmy PV – Sloup spol. s r.o.
12. Rozpočtové opatření č. 2/2018
13. Závěrečný účet obce za rok 2017, jehož součástí je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2017, bez výhrad.
14. Že účetní závěrka splňuje § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a účetní závěrku obce
Jestřebí za rok 2017 schvaluje. Zastupitelstvo zároveň schvaluje převod
hospodářského výsledku za rok 2017 na účet nerozděleného zisku.
15. Schvaluje:
A)založení spolku Máchův kraj – destinační management, z.s. (dále jen spolek),
stanovy spolku, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení
B) zmocňuje starostu obce Jestřebí k zastupování obce a k účasti v orgánech spolku,
přičemž ho pověřuje k podpisu zakladatelských a dalších dokumentů spolku, případně
i návrhem na zápis spolku do obchodního rejstříku
C) bere na vědomí nutnost zvolit kandidáty do orgánů spolku a souhlasí s tím, aby
volbu za obec provedl Karel Schreiner, a proto ho pověřuje, aby činil vše potřebné ke
zvolení členů orgánů spolku, zejména v rámci volby a hlasoval pro jejich zvolení
D) souhlasí s tím, aby sídlo spolku bylo na adrese Náměstí Republiky 193, 472 01
Doksy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Odstoupení Mgr. Zicháčka z místa ředitele ZŠ a MŠ Jestřebí z osobních důvodů
2. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
3. Nabídku České pošty s. p. na poštu Partner
4.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Prodej části pozemku p.č. 83/1 v k.ú. Jestřebí u České Lípy dle žádosti p. Šťastného.

Duben v Mateřské škole
11. dubna jsme se šli podívat na výuku první třídy v Provodíně. Kamarádi, co od nás
odešli minulý rok, nám povyprávěli, jak se jim daří, jaké mají známky a ve škole, že je moc
prima. Vždyť už se do školních lavic těší i ty naše děti z mateřské školky.
17. dubna nás přivítali ve školce v Provodíně dvě překrásné fenky Fidorka a Borůvka se
svým pánem Filipem. Vyprávěli nám o tom, jak psi dokážou rozumět lidem a lidé zase
psům. Fidorka i Borůvka milují hry a o to víc, když si můžou hrát s dětmi. Hráli jsme si na
honěnou, na přetahovanou a velká legrace byla, když nám fenky braly míč. Dozvěděli jsme
se, že psi jsou velmi chytrá, komunikativní, veselá, ale i silná zvířata. Je pro nás velmi
užitečné získat si jejich důvěru, kterou není dobré ztratit.
18. dubna navštívili naši předškoláci mokřad v Jablonném v Podještědí. Pozorovali jsme
různé druhy živočichů od ptáků až po hmyz žijící ve vodě. Největší úspěch mělo lovení
vodních živočichů a jejich pozorování. Procházkou různými křovinami, padlými kmeny
starých stromů a cestou vyloženou kamením, jsme se podívali do opravdové bažiny, což
uchvátilo hlavně kluky. Pozorovali a poslouchali jsme včely na rozkvetlém stromě. Celé
dopoledne jsme strávili v neuvěřitelně krásném prostředí a domů jsme si odnesli spoustu
krásných a užitečných zážitků.
27. dubna jsme se vydali se všemi dětmi na celodenní výlet do Zoo v Děčíně. Navštívili
jsme zoo školu se zajímavou přednáškou o žabičkách. Pohladili jsme si Agamu, morčátko a
užovku. Po té jsme prošli celou zoo a nakonec si děti zaskotačily na místním dřevěném
hřišti.
30. dubna se odehrálo na naší školní zahradě „Pálení čarodějnic“. Děti si opekly buřtíky a
plnily plno čarodějných úkolů. Za odměnu dostaly čarodějnické vysvědčení a kouzelnou
hůlku. Za kolektiv MŠ Pavla Zemanová,DiS
Duben v Základní škole
Duben – měsíc bezpečnosti…a to všude a ve škole obzvlášť a nejen v dubnu.
Leč právě v tomto měsíci nás navštívili policisté a díky nim jsme se ujistili, že opakování je
opravdu matkou moudrosti. A ne pouze v dopravě…
Činorodí jsme však byli i v jiných oblastech. Tak např. otázka energetických nápojů.
Hodně se o nich mluví, ale pít či nepít? Odpověď na tuto otázku nám nabídla odbornice na
slovo vzatá, lékařka, která se s důsledky požívání tohoto pitiva setkává na místě, po kterém
rozhodně většina z nás nijak netouží. Tedy v nemocnici. Získali jsme díky této paní
doktorce mnoho informací o látkách, které energydrinky obsahují, ale i o důsledcích jejich

požívání na dětský, dosud nevyzrálý organismus. Získané informace si však každý musí
vyhodnotit sám a sám se rozhodnout. Má-li však jen trochu zdravého rozumu, jeho
stanovisko musí být negativní.
Žáci se také zamýšleli nad svou činností v rámci dlouhodobého projektu Recyklohraní
spojujícího vzdělávací program a soutěže. To vše zaměřené na třídění a recyklaci odpadů.
Samozřejmě formou kvízů, her a praktických činností. V této souvislosti navštívili
provozovnu mezinárodní společnosti Suez. Tato firma kromě jiného využívá odpady jako
zdroje budoucnosti a tím přispívá k ochraně zdrojů přírodních. Mimo velmi zajímavé
exkurze si každé z dětí zasadilo svůj stromek, který bude opatřen jeho jmenovkou.
A ve čtvrtek 5. dubna se událo něco opravdu super. Co jiného to mohlo být, nežli Den
otevřených dveří. Začal online přenosem z 3D výuky pod vedením paní zástupkyně Mgr.
Zuzany Šťastné a jeho videozáznam můžete shlédnout na našem facebooku. V Provodíně
každá paní učitelka předvedla ukázkovou hodinu, také se představil cirkusový program
školní družiny a přišel i kouzelník. Zlatým hřebem však bylo otevření školní knihovny a
čítárny právě v Provodíně. Úvodem pan ředitel Mgr. Martin Zicháček poděkoval všem
zainteresovaným a popřál dětem mnoho krásných čtenářských zážitků. Po slavnostním
přestřižení pásky následovala vystoupení našich žáků.
Jak již bylo řečeno …bezpečnost především. Programy primární prevence u nás realizuje
společnost Maják o. p. s. . Jedná se o dlouhodobou práci s třídními kolektivy, která
rozhodně nespočívá pouze v přednáškách. Tentokrát bylo v 5. a 6. ročníku téma Čas
změny, v 7. třídě Návykové látky a v 8. a 9. ročníku Extremismus. Tedy témata, která
zaujala ty menší i ty největší.
O tom, jak to chodí v, pro nás, exotické Demokratické republice Kongo, o životě tamních
dětí, o jejich životních cílech a vůbec o mezilidských vztazích nás přišel poinformovat
bývalý pozorovatel OSN pan Mgr. Chvojka. A že to byly informace zajímavé, o to nejlépe
svědčil neutuchající proud dotazů. To už se ovšem blížil konec měsíce a s ním také svátek
všech čarodějnic. Naši malí se sešli na provodínské zahradě, kde vypukla čároolympiáda.
Za třetí třídu nejlépe létal čaroděj Kuba Šmejkal, za druhou Péťa Klimeš a v první
suverénně vyhrála čarodějka Daniela Morávková. Potom už se jen spálila neposedná a asi
také zlobivá čarodějnice, opekly se párečky a paní Piškulová vyčarovala zmrzlinku.

A takový byl duben u nás ve škole. Samozřejmě to není úplně všechno, další informace a
podrobnosti včetně fotodokumentace získáte na našich webových stránkách
(www.zsjestrebi.cz). PaedDr. Lubomír Kašpar

