1. 6. Výletní loď ve Starých Splavech. Tam jsme oslavili Den dětí. To byla panečku
jízda!
8. 6. Sportovně rekreační areál Vrchbělá a minizoo. Krásně jsme si zasportovali.
10. 6. Cyklo-výlet na minigolf.
16. 6. Šifrovaná do Zahrádek na vyhlídku - pěší výlet. Cestou děti zdatně plnily
úkoly. Za každý získaly šifru. Sice všechny bolely nohy, ale o to víc nám chutnala
zmrzka od Piškulů.
18. 6. Lesní bojovka. Zde děti plnily bojové výzvy. Musely na rychlost najít houbu,
pohladit cestou zvířecího mazlíčka, postavit lesní domeček, překonat lesní
překážky, projít boso-chodníčkem, udělat pár dřepů na lesním pařezu a mini-kliky
na šiškách.
19. 6. Ekopark Liberec – Den bláta. Společný výlet odpoledních skupinek
z Provodína a Jestřebí. Zde nás čekal pestrý program blátivých dílniček. Bláto bylo
zdravotně nezávadné z lázeňského města - Karlovy Vary. Malovali jsme blátem,
tvořili stromové obličeje, vařili v blátivé kuchyni a někteří otužilci si užili blátivý
chodníček.
22. 6. Proběhl tajný závěrečný výlet s utajeným programem. Mohu jen prozradit,
že se jednalo o skvělou únikovku.
23. 6. Vyhodnotili jsme celoroční hru z našeho Podmořského světa a práci ve školní
družině. Za odměnu děti získaly placko-medaili statečného námořníka a
prázdninové deníky proti nudě. Společně jsme to v družinkách zvládli! Doplouváme
.
Poslední měsíc školního roku 2019-20 byl opět netradiční. Všichni vyučující
kombinovali výuku distanční s osobní ve škole. A to nejen pro žáky 1. stupně (kteří
s tím začali na konci května), ale od 8. června pro ty druhostupňové, kteří se
dobrovolně přihlásili. Učitelé profilových předmětů lehce zjišťovali, jaké vědomosti
a znalosti v žácích v průběhu samostudia a po on-line hodinách zůstaly. A často byly
překvapeny obě strany
.
Stačili jsme ještě vyhodnotit soutěž "Čtení pomáhá", kterou jsme žákům zadali před
korona obdobím. První místo získala žákyně Emma TYKVOVÁ z 5. třídy - dosáhla
totiž 16 správně vyplněných testů! Druhým v pořadí se stal Jan SCHREINER z 9. třídy
s osmi potvrzeními. Také dalším žákům děkujeme, že čtou, vyplňují kvízy a vyhrané
částky dávají na charitativní pomoc.
Závěr měsíce patřil i na druhém stupni třídním výletům – honbě za keškami,
zmzlinou či spolužáky ujíždějícími na kolech.
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Informace obecního úřadu
Vážení občané,
koronavirová krize se nám postupně mění v krizi ekonomickou. To má a bude mít
dopady na hospodaření naší obce. Hlavním příjmem obcí a měst jsou daně. Zákon
o rozpočtovém určení daní stanovuje, jakou část z daní si stát ponechá pro státní
rozpočet a kolik pošle do rozpočtů krajů a obcí. Jsme na začátku hospodářské krize,
která způsobí menší výběr daní. Naše obec se tak musí připravit a následně vyrovnat
s poklesem příjmů do svého rozpočtu. Výchozí pozice naší obce je však dobrá.
Nemáme žádné dluhy a v minulých letech jsme hospodařili s přebytky. Na konci
roku 2019 jsme měli na účtech obce celkem 14.697.019,- Kč. Takovou finanční
rezervu nemají ani některá menší města. Nemusíme tak zatím rušit připravované a
již rozjeté investiční akce, jejichž příprava si vyžádala nemalé finance a také značné
pracovní úsilí. Přesto se obec musí připravit na pravděpodobně výrazný a
dlouhodobý pokles příjmů. Proto zastupitelstvo obce již na začátku června schválilo
rozpočtové opatření, kterým se snížily výdaje obecního rozpočtu v tomto roce.
V současné době tak má obec přebytkový rozpočet, kdy příjmy jsou vyšší než výdaje
o 982.258,-Kč. Tento téměř milionový přebytek umožňuje pokrýt snižování příjmů,
které letos očekáváme. Pokud by propad příjmů byl vyšší, mohou být provedeny
další škrty výdajů. Obec bude pružně reagovat na aktuální situaci.
Přeji všem občanům příjemné letní dny, a těm, kteří se chystají na dovolenou, ať již
v Čechách či do zahraničí, aby se jim dovolená vydařila a měli na ní hezké
vzpomínky.
Za OÚ Jestřebí Karel Schreiner
Uzavření silníce ve směru na Českou Lípu
V souvislosti s rekonstrukcí mostků před Zahrádkami dojde k úplnému uzavření
hlavní silnice z Jestřebí do Zahrádek, a to od 4.7. do 6.7.2020 a následně také od
10.7. do 12.7. 2020. Objízdná trasa povede přes Jestřebí, Provodín a Srní. V těchto
dnech je tedy nutné počítat s vysokou intenzitou dopravy na silnici od hlavní
křižovatky, kolem školy a směrem na Provodín. Obec v této souvislosti požádala

Policii ČR o zvýšenou kontrolu dodržování pravidel silničního provozu a zejména
rychlosti 50 km/hod přes naši obec. Podle informací z krajského úřadu, který tuto
uzavírku povolil, bude zákaz vjezdu umístěn již na velké křižovatce, aby od
křižovatky směrem na Zahrádky nejezdily kamiony, které by se nedokázaly otočit
před uzavřenými mostky. Za zákazem vjezdu se budou nacházet odbočky do naší
obce – u restaurací Habstein + Rychta, u bowlingu a u hřiště. Obec proto požádala
o doplnění zákazové značky o dodatkovou tabuli, která by povolila našim občanům
dostat se k těmto sjezdům. Zda nám bude vyhověno dosud nevíme.
Svozový den
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se pravděpodobně uskuteční
v první polovině měsíce září. Důrazně žádáme, aby občané nevytvářeli na obecních
pozemcích hromady odpadu (např. starého nábytku). Veškerý odpad je nutné
skladovat na svém pozemku až do dne svozu. Pokud někdo tuto možnost nemá, tak
si musí objednat a zaplatit kontejner na odvoz tohoto odpadu. Není možné vytvářet
na obecním pozemku skladiště nepotřebných věcí určených k vyhození.
Chodník k dětskému hřišti
Přes některé problémy je chodník k dětskému hřišti již téměř hotový. Zbývá dodělat
veřejné osvětlení, altán a především zábradlí u schodů. Jeho dodání má však
zpoždění, a proto není možné chodník oficiálně otevřít. Vše by mělo být hotové
v průběhu července.
Stavební úpravy kulturního domu
Obci se podařilo získat od stavebního úřadu kolaudační souhlas na akci „Stavební
úpravy kulturního domu v Jestřebí – II. a III. etapa“. Na přelomu května a června
obdržela obec dotaci na tuto akci ve výši 2.858.383,- Kč. Celkem obec zaplatila
firmě Bláha s.r.o., která akci realizovala 4.918.907,- Kč. Dotace tak pokryla větší
část nákladů.

Informace o kulturní akci
Obce Jestřebí a Provodín pořádají dvě akce v jednom. Den dětí a Loučení s létem
oslavíme v sobotu 5.9.2020 společně na provodínském hřišti. Těšit se můžete nově
na horolezeckou stěnu, dále na motokáry, lukostřelbu, malování na obličej, hasiče,
pěnu a další soutěže bez hranic pro malé i velké. Pro úplně nejmenší batolátka bude
připraven pohádkový les.
Usnesení č. 14/2020 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.6.2020
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodu v různém.

témat, ale i z krátkých videí na YouTube. Výsledky kvízů, popisy videí a zápisy do
sešitů posílají žáci ofocené přímo u zadání v programu Teams.
V květnu žáci pilně tvořili i ve výtvarné výchově. Měli nakreslit svého domácího
mazlíčka nebo zvíře, které by si doma přáli mít. Také vyrobili přáníčka pro své
maminky ke Dni matek. K tématu jara vytvářeli krásné květinové mandaly. Žáci
devátého ročníku měli za úkol nakreslit zříceninu hradu v Jestřebí. Posledním
úkolem bylo vytvořit komiks s příběhem z období nouzového stavu.
Chemii, fyziku a částečně přírodopis stále učíme v online prostředí. Paní učitelka
opakuje látku, pak vysvětluje tu novou, procvičuje se, počítají příklady, vyplňují
pracovní listy a testy. Prostě vše jede tak, jako by to bylo ve škole. Občas se přidá
krátké video, někdy ho zhlédnou žáci samostatně po skončení přenosu. Celou práci
včetně řešení vyučující ukládá do systému Teams. V přírodopise se žákyně ze 7.
třídy Eliška Kovářová a Natálie Reháková úspěšně probojovaly k online okresnímu
kolu Biologické olympiády. Celé první pololetí se totiž věnovaly mapování výskytu
ptactva na Novozámeckém rybníku a tvorbě písemného „vstupního úkolu“ na
vybrané téma. Nyní soutěží o kvalifikaci na Letní odborné soustředění v Běstvině.
Držme jim palce!
Prosíme rodiče, aby před školami dodržovali hygienická pravidla, a děkujeme všem
za spolupráci a pochopení.
Závěrem rádi použijeme větu jedné žákyně, která už asi po 14 dnech „koronapauzy“
prohlásila: „Nikdy bych nevěřila, že mi bude škola chybět!“
Červen jako ve Vančurově Rozmarném létě
„Tento způsob vstupu do školy,“ děla paní Komárková odvraceje se od přístroje
Celsiova, kterým měřila teplotu žákům vstupujícím po schodech do budovy, „zdá se
mi poněkud podivným“ a ruce všem postříkala dezinfekcí proti Covidu-19. Na úvod
jsme si vypůjčili všeobecně známá slova spisovatele Vladislava Vančury a trochu je
obměnili
Ve škole v Provodíně jsme se společně snažili dokončit učivo ve všech pracovních
sešitech a písankách, stihli jsme vyrobit i několik krásných výrobků a na zahrádce
zasadit sazeničky kytiček, o které jsme se pečlivě starali. Den dětí jsme oslavili
zmrzlinkou u Piškulů, ke které jsme si ale museli nejprve vyluštit tajný matematický
a čtenářský kód. Luštily i děti, které zůstaly doma a zmzlinka je pro ně stále
připravená. Druháci a třeťáci ukončili školní rok výletem na Jedlovou.
Červen v družinkách byl opravdu bohatý. „Konečně zase spolu!“ radovaly se děti.
Sice byly celý měsíc rozděleny do odpoledních skupinek, ale i tak si to parádně užily!
Celý měsíc byl pro ně ve znamení výletů, sportu a lesních her.
Toto je malá přehlídka akcí:

kousek 4. třídy). Dovysvětlujeme, doděláváme, dopisujeme, povídáme si a
pokračujeme v učivu 5. třídy souběžně s těmi na dálku. Učíme se i více
samostatnosti, pracovat s učebnicí a tomu, že záleží hlavně na nás, co si v hlavě
odneseme do 6. třídy. Ta domácí jedenáctka téměř celá zdokonaluje samostatnost
a plní zodpovědně úkoly. Donutit se k tomu dobrovolně / povinně je na velkou
pochvalu.
Matematika během května probíhala dále v online prostředí, pravidelně jsme se
tak scházeli na interaktivní tabuli se sluchátky a mikrofony ve stálém složení se
šesťáky, sedmáky a osmáky dvakrát týdně. V ostatních dnech byla zadávána práce
domů. V šestce jsme se naučili z nové látky pojem úhel, přenášení a měření úhlů a
jaké druhy úhlů existují. Po nástupu do školy jsme si to mohli konečně vyzkoušet i
na tabuli. V sedmičce jsme se začali učit pro život důležitou kapitolu a to procenta.
Ve škole se žáci pak spolu s panem ředitelem bavili a počítali na známá témata
zlevňování a zdražování, kde se žáci seznamovali s finanční gramotností. Osmička
se nesla v duchu opět zajímavého tématu, které sice ze známé písně z pohádky
Princové jsou na draka mohla vypadat nudně - Statistika nuda je, má však cenné
údaje ... – ale záhy se ukázala docela zajímavá. Devátý ročník docházel do školy, kde
jsme se pilně připravovali na přijímačky z matematiky na střední školy a už teď
můžeme říct, že všichni uspěli.
Čeština zůstává důležitým předmětem i v době koronavirové, a tak stále pracujeme
v Teamsu už známým způsobem. Kromě pracovních sešitů v mluvnici využíváme
on-line cvičení aplikace Škola s nadhledem a interaktivních prezentací i s řešením
jednotlivých úkolů. Ve slohu kromě pracovních sešitů doplňovaných cvičeními
používáme konkrétní texty, které vytvořili bývalí žáci. To proto, že mohou být
příkladem těm současným při tvořbě jejich vlastních slohových prací. V literatuře si
čteme různé příběhy našich i světových autorů, jejichž díla si navíc
připomínáme v podobě prazentací, audio a video ukázek na YouTube. Doufáme, že
i čtenářská výzva najde svého vítěze, stejně tak jako tomu bylo i v soutěži
komiksové, kterou přesvědčivě vyhrál Miroslav Holec ze 6. třídy.
Anglický jazyk pro 6. třídu probíhá v režimu online výuky, natáčíme pro děti videa,
aby lépe pochopily novou látku. Dále máme také společné on-line hodiny, kde si
probíráme detaily v nové látce. Vytváříme pro děti také kvízy, aby neměly jen
jednotvárnou výuku.
Angličtina pro druhý stupeň probíhala online na teamsech a to ve skupinách po
dvou žácích, což přinášelo možnost hovořit anglicky s paní učitelkou v intenzivní
formě. Deváťáci určitě nabrané zkušenosti zúročí na středních školách a učilištích.
Německý jazyk na druhém stupni probíhá také online. Snažíme se dětem
připravovat výukové materiály, pracovní listy apod. Hledáme si na internetu i
poslechová cvičení a videa.
V dějepisu a zeměpisu si už žáci kromě běžné látky zvykli vypracovávat kvízy, které
jsou dostupné online. Samostatně si dělají zápisky do sešitu nejen z jednotlivých

2. Novou prodejní cenu dřeva u borovice a smrku ve výši 290 Kč/prm (bez DPH)
3. Záměr realizovat prodej pozemků p.č. 106/7, 106/6, 106/14 a 106/15 k.ú.
Újezd u Jestřebí obálkovou metodou, zájemci mohou odevzdat nabídkovou
cenu za pozemky do 30.6.2020, 15:30 hod. na OÚ Jestřebí. Minimální cena
pozemků p.č. 106/6 a 106/7 činí 480 Kč/m2 (bez DPH) a pozemků p.č. 106/14 a
106/15 činí 120 Kč/m2. Každý zájemce může dát nabídku na jeden zastavitelný
a jeden nezastavitelný pozemek. Podmínkou prodeje je závazek kupujícího
zahájit stavbu rodinného domu do 4 let od podpisu kupní smlouvy a získat
kolaudační souhlas (dokončit stavbu) do 8 let od podpisu kupní smlouvy. Dále
pak do 6 měsíců od dokončení stavby se přihlásit k trvalému pobytu v této
stavbě. V případě nedodržení podmínek prodeje ze strany kupujícího, má obec
předkupní právo k pozemkům formou věcného břemene zapsaného v katastru
nemovitostí. Kupující musí nabídnout pozemky ke zpětnému odprodeji obci
Jestřebí a to za stejnou cenu, za kterou pozemky od obce koupil (bez DPH).
4. Kupní smlouvu o prodeji pozemků p.č. 106/5 a 106/13 v k.ú. Újezd u Jestřebí
s Terezou a Davidem Maškovými a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
5. Záměr pachtu části pozemku p.č. 170/2 k.ú. Pavlovice u Jestřebí u pozemku p.č
113 o výměře cca 50 m2 za roční pachtovné 100,- Kč.
6. Záměr pachtu pozemku p.č. 1880 k.ú. Pavlovice u Jestřebí o výměře 1059 m2 za
roční pachtovné 1.500,- Kč.
7. Pacht části pozemku p.č. 735/2 k.ú. Jestřebí u České Lípy, o výměře 20 m 2 za
částku 5.000,- Kč/rok panu P. Kolářovi, bytem Jestřebí čp. 113. Zaplacené
pachtovné bude poskytnuté ve prospěch TJ Jestřebí – Provodín.
8. Záměr prodeje pozemku p.č. 1616 o výměře 52 m2, pozemku p.č. 1613 o výměře
101 m2 a pozemku p.č. 1628 o výměře 15 m2 vše k.ú. Pavlovice u Jestřebí za
cenu 500,-Kč/m2 a náklady spojené s prodejem. Podmínkou prodej je, že
kupující umožní přístup do obecních lesů a strpí použití těchto pozemků pro
práce v obecních lesích.
9. Pronájem části chodníku před čp. 9 v Jestřebí o výměře cca 5 m2 za cenu podle
vyhlášky obce Jestřebí č. 4/2019 panu M. Horeckému, bytem Jestřebí čp. 9, za
podmínky zachování dostatečného průchodu na chodníku.
10. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB – služebnosti, přeložka VO, pozemek
p.č. 735/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
11. Kompetenci starosty rozhodovat o více a méně pracích u akce „Chodník
k dětskému hřišti v Jestřebí“
12. Příkazní smlouvu s firmou AXIOM Engineering s.r.o. na realizaci zadávacího
řízení u akce „Revitalizaci rybníka v obci Jestřebí“ (rybník u bowlingu).
13. Komisi a náhradníky pro hodnocení nabídek na realizaci akce „Revitalizaci
rybníka v obci Jestřebí“

14. Závěrečný účet obce za rok 2019, jehož součástí je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2019, bez výhrad. Zastupitelstvo
obce schvaluje, že účetní závěrka obce Jestřebí splňuje § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb. a účetní závěrku za rok 2019 schvaluje. Zastupitelstvo zároveň schvaluje
převod hospodářského výsledku za rok 2019 na účet nerozděleného zisku.
15. Že účetní závěrka ZŠ a MŠ Jestřebí splňuje § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a účetní
závěrku ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace za rok 2019 schvaluje.
16. Kompetenci starosty činit všechny kroky k realizaci projektu „Posílení
strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj“
17. Rozpočtové opatření č. 5/2020,
18. „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IE-124005752 CL-Šváby, obnova sítě NN“ s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.
19. „Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodou o umístění stavby č. IE12-4004088/VB/P001“ s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.
20. „Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodou o umístění stavby č. IZ12-4001090/VB01“ s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.
21. Finanční dar ve výši 2.000,- Kč pro Farní charitu Česká Lípa.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Prodej části pozemku p.č. 170/2 k.ú. Pavlovice u Jestřebí podle žádosti p.
Šanovce
2. Prodej pozemku p.č. 1880 k.ú. Pavlovice u Jestřebí podle žádosti p. Daniela
Samka.
3. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 2077345331 s Ministerstvem
obrany ČR.
4. Finanční dar na podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Informaci starosty o získání kolaudačního souhlasu a obdržení dotace na akci
„Stavební úpravy kulturního domu v Jestřebí – II. a III. etapa“
3. Informace starosty o průběhu akce „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“
4. Informace starosty o fungování nového odpadového systému a nové svozové
firmy.
5. Informace starosty o získání dotace na projekt „Posílení strategického řízení ve
Svazku obcí Máchův kraj“
6. Rozpočtové opatření č. 4/2020
7. Zprávu finančního výboru

Květen ve škole?
Budou děti v květnu zase chodit do školy? Tak tuhle otázku si během dubna kladli
nejen žáci naší školy a jejich rodiče, ale celá republika. Jasnější odpovědi se začaly
ze strany vlády a MŠMT rýsovat na přelomu dubna a května. Nebylo divu, protože
až po bitvě je každý generál.
Výuka distanční se začala kombinovat s tou tradiční – školní. Jako první v týdnu od
11. května do školy osobně přišli někteří deváťáci. A to ti, jejichž cílem byla příprava
na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Poslední květnový týden mohli
využít možnosti navštěvovat školu všichni žáci prvního stupně.
Během května se naši nejmenší naučili písmenka F, G, Ď, Ť, Ň. Nezapomínají
sestavovat ze skládací abecedy a už jim nedělá velké problémy dávat dohromady
jednoduché věty. Vědí, že se na začátku píše velké písmeno a na konci tečka. V
matematice si hlavně stále procvičovali sčítání a odčítání do 20 bez přechodu
desítky a v prvouce se naučili, kolik je hodin.
U druháčků ve třídě se malovalo. Nyní máme krásnou třídu v "barvě kávy".
Vzhledem k tomu, že hlavním tématem v českém jazyce jsou slovní druhy, mohly
děti zhlédnout na YouTube pohádku „O království slovních druhů“, kterou pro ně
připravily paní učitelky. V matematice je nejdůležitější násobilka, a tak jsme se
prostřednictvím telefonu učili tuto náročnou činnost na dřevěných kostičkách.
U třeťáků všechno pokračovalo stejným stylem jako předchozí měsíc.
Také jsme se všichni začali těšit na "1. den ve škole". V Provodíně probíhá výuka ve
všech třídách, a to v tomto počtu: 1. třída - 8 žáků, 2. třída - 8 žáků, 3. třída 8. žáků.
Žáčci vstupují do školy v přesně daný čas, projdou dezinfekcí a měřením teploty.
Ranní družina není v provozu a ta odpolední je pouze do 15 hodin. Jako
vychovatelky teď fungují paní Kuchynková a dvě paní asistentky. Obědy jsou dětem
dováženy z MŠ Jestřebí v plastových boxech.
Žáci, kteří přišli do školy, opakují učivo a pokračují dále v látce, paní učitelky zjišťují,
jak probíhala výuka doma a co se děti zvládly naučit. Některým rodičům patří
opravdu velké poděkování za spolupráci, důslednost a energii, kterou svým
potomkům věnovali. Děti, které zůstaly doma, pokračují ve výuce v již
"zaběhnutých kolejích". Druháčci mají každý den od dvanácti hodin on-line výuku,
kde se dozvědí, co dělali jejich kamarádi ve škole a splní si stejné úkoly.
Ve škole musely být z hygienických zrušeny odpolední kroužky. Ale pro děti už opět
běží každé úterý sportovní kroužek karate v tělocvičně v Jestřebí pod vedením pana
Poláka.
Ve čtvrté třídě se dále pokračovalo v online výuce, do školy po otevření nastoupili
tři žáci, kteří tvořili společně s páťáky jednu skupinku.
V páté třídě bylo na konci května ve škole přesně 5 žáků. Pro někoho je určitě pětka
šťastné číslo. Štěstí by ovšem bylo, kdyby bez obav mohli narukovat do školy
všichni. To by byla šťastná šestnáctka. Nemuseli by se tetelit štěstím, že jsou ve
škole, ale asi by to bylo pro všechny lepší. Jak ale říkají, my to nějak zvládneme. K
pětici ve škole: každý má pro sebe apartmá – jednu lavici (a to u nás ve třídě bydlí i

26. června jsme rozdali vysvědčení, ne všichni si pro něj osobně přišli. Atmosféra
koronavirového období je znát. Některým žákům více samostatné práce začalo
vyhovovat, a tak byli mile překvapeni lepšími známkami. Celkově vyznamenání na
2. stupni získalo úctyhodných 22 žáků. Třináct s nejlepším průměrem dostalo IT
cenu od ředitele školy a fotili se na "tablo cti", z toho šest nejlepších pochvalu
ředitele, která byla vytištěna i na zadní straně vysvědčení.
Slavnostně jsme se rozloučili se žáky 9. třídy, ze kterých se jako mávnutím proutku
stali absolventi naší základní školy. Z osmi statečných svoje studia se samými
jedničkami a pochvalou ředitele školy zakončil Matouš KUPEC a Jan SCHREINER.
Blahopřejeme! Za obec Jestřebí žákům vše nejlepší do dalšího života popřál
starosta Ing. Karel Schreiner a předal jim dárek, který jistě využijí při dalším studiu.
Všem přejeme, aby jim jejich plány vyšly!
I v červnu jestřebská družina cestovala. Někdo se navrátil zpátky do školy, jiný
zůstal doma. Cestovalo se však i nadále. Každý dostal turistický deník, do kterého
může sbírat turistické vizitky. Česká republika nabízí spoustu krásných míst k
navštívení. Jako první vizitku si každý nalepil zříceninu hradu Jestřebí, zbytek už je
na každém z nich. V rámci odpoledního programu se děti několikrát vydaly na
cyklovýlet do Starých Splavů, zakoupili vizitku Máchova jezera a vykoupali
se. Trochu jiné osvěžení ale zažili v libereckém Ekoparku. Bylo to doslova blátivé
koupání. Další vizitka v deníku je tam...a teď hurá na prázdniny! Kam nás naše
toulavé nohy zavedou?
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LÉTO plné pohody, kamarádů a nových zážitků

17.6. proběhla na zahradě „Olympiáda MŠ“. Děti soutěžily celkem ve třech
disciplínách: v hodu míčkem, ve skoku do dálky a v běhu. Všechny děti obdržely
školkové medaile a pytlík sladkostí.
24.6. jsme zahájili pozvolné loučení se se školním rokem, kde jsme si v dopoledních
hodinách na školní zahradě opekli buřtíky.
Přejeme předškolákům šťastné vykročení do ZŠ a spousty jedniček a všem dětem
hezké prázdniny plné sluníčka.
Mateřská škola Jestřebí zůstává v plném provozu po celou dobu letních prázdnin.

Květen a červen v MŠ
12.5. proběhl u nás v MŠ zápis k předškolnímu vzdělávání. Do vymezeného
prostoru školy se dostavilo 10 zákonných zástupců, přihlásit své dítě
k předškolnímu vzdělávání.
18.5. se opět spustil provoz naší MŠ po preventivnímu uzavření proti šíření viru
Covid 19. Děti byly natěšené a šťastné, že vidí po dlouhé době svoje kamarády a
kamarádky.
1.6. jsme slavili na zahradě Den dětí. Rodiče nám donesli malé pohoštění a děti si
užily den plný zábavy.
13.6. jsme uspořádali všem dětem které jsou narozené od března do konce
prázdnin na zahradě velikou oslavu narozenin. Celkem slavilo 14 dětí.
16.6. se uskutečnilo na zahradě MŠ v dopoledních hodinách „Rozloučení
s předškoláky“. Po prázdninách nastoupí do 1. třídy v Provodíně 6 dětí.

Pořadatelé Petr Vošvrda a Jaromír Získal

Pavla Zemanová, DiS.
Zástupce ředitele MŠ
Akce "Jestřebsko-Provodínský festiválek"
Rádi bychom Vám představili osmý ročník festiválku. Akce se bude konat 8. sprna
2020 od 12:00 hodin na dětstkém hřišti pod skálou. Čas od 12:00 hodin je určen
především pamětníkům - svou přítomností je překvapí rodák z Jestřebí p. Horák.
Poté bude pokračovat hudební produkce Petra Bratršovského z Provodína. Završení
hudebního odpoledne bude již v rockovém stylu, tak jako každý rok. Mezi pozvané
kapely patří MyL, Area Core, Scream of the Lambs, F. A. King, Na Knop Company,
místní kapela Vypal a hlavní hvězda festiválku známá rocková ikona Miloš Dodo
Doležal. Samozřejmě nebude chybět občerstvení pana Kuchynky z Provodína.

