Číslo 6
ročník 15

Domov pro seniory Doksy, p.o.
přijme do hlavního pracovního poměru nebo na dohodu o provedení práce uchazečky/uchazeče
na pozici

JESTŘEBSKÝ

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH

Poţadujeme:
- minimálně ukončené základní
vzdělání (zdravotnické vzdělání nebo
kurz pracovníka v soc. sluţbách výhodou
- u hlavního pracovního poměru práci
ve směnném provozu
- kladný a vstřícný vztah k seniorům
- schopnost týmové spolupráce
- praxe výhodou, není však podmínkou

Nabízíme:
- odpovídající platové ohodnocení
- dobrý pracovní kolektiv
- podporu dalšího vzdělávání zaměstnanců
- nárok na 25 dní placené dovolené
- podnikové stravování (dotované obědy)
- další moţné benefity (permanentky na
plavání, masáţe
- jistotu stabilní organizace

Nástup moţný ihned, nebo dle dohody.
Vaše nabídky, včetně profesního ţivotopisu, zasílejte personalistce paní Monice Rathovské na
e-mailovou adresu rathovska@dpsdoksy.cz nebo volejte na tel. č.485 872 485

Kosmetika s dojíţděním do domu
(kompletní péče o pleť, masáţ obličeje, líčení, manuální lifting obličeje, trvalá na řasy,
barvení řas a obočí, depilace)

Objednání po telefonu nebo osobně na adrese:
Jana Süssnerová, Jestřebí čp. 166 (nové domy u hřiště)
Tel.: 604 132 204

zpravodaj
měsíčník obce Jestřebí
vydáno 4.7.2016

IČO 260878

evidenční číslo MKČR E 13758

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vyhodnocení dotazníků - hodnocení školy rodiči ţáků
Váţení rodiče, obec Jestřebí Vám děkuje za vyplněné dotazníky, ze kterých jsme získali důleţité
informace o tom, jak vnímáte ZŠ Jestřebí. Z 85 rozdaných dotazníků se vrátilo 60%.
Rodiče hodnotili všechny kategorie na obou budovách přibliţně stejnou známkou. Ve
čtyřstupňové hodnotící stupnici si prostředí školy vyslouţilo známku 1,49. Rodičům se vybavení
školy zdá méně vyhovující. Výuku ve škole zhodnotili rodiče známkou 1,35 (dostatečná nabídka
krouţků, ţáci se těší do školy). V budově v Provodíně rodiče v některých případech spíše
souhlasili s tím, ţe si ţáci navzájem ubliţují. S vedením jsou rodiče převáţně spokojeni.
Z dotazníků vyplývá hodnocení 1,17. Kategorie spokojenost s informovaností získala známku
1,46. Rodiče kladně hodnotili internetové stránky školy.
V celkovém hodnocení získala ZŠ Jestřebí známku 1,32 (v roce 2015 získala škola známku
2,94). Pochvaly si od Vás rodičů opět vyslouţila paní vychovatelka Kuchynková za aktivity
s dětmi v druţině, dále pak paní učitelky Broţová a Římánková. Rodiče chválili nové vedení
školy a celý učitelský sbor za jejich práci s dětmi ve škole, ale i v mimoškolních aktivitách,
kterých letošní školní rok přibylo. Váţení rodiče, děkujeme za Vaše podněty.
Za školskou komisi Lucie Červenková
Znak a vlajka obce Jestřebí
Dne 22. června 2016 bylo obci Jestřebí předáno v Poslanecké sněmovně ČR rozhodnutí o
udělení obecního znaku a vlajky. Rozhodnutí předal starostovi obce předseda Poslanecké
sněmovny Jan Hamáček. Podobu znaku můţete vidět v záhlaví zpravodaje, vlajku níţe:
ZNAK: v červeném štítě vztyčený stříbrný leknínový list
VLAJKA: tvořena třemi svislými pruhy – bílým, červeným a bílým; v červeném pruhu
je vztyčený bílý leknínový list

Zvýšení dotace na rekonstrukci kulturního domu.
Obci se podařilo vyuţít moţnosti získat dodatečné navýšení dotace na rekonstrukci kulturního
domu, která proběhla v roce 2015. Navýšení dotace činí 215.708,- Kč. Celková výše dotace na
tuto akci tak je 3.166.678,- Kč. Dotace byla získána od Státního fondu ţivotního prostředí ČR.
Celkové náklady obce na rekonstrukci kulturního domu byly 4.240.593,- Kč. Rozdíl mezi dotací
a celkovými náklady, tedy 1.073.915,- Kč, byl hrazen z finančních prostředků obce.
Místní knihovna – prázdninová otevírací doba
Vzhledem k tomu, ţe v měsíci červenci a srpnu se čerpají dovolené, bude provoz místní
knihovny omezen. Prázdninová otevírací doba v červenci bude vypadat takto:
Pondělí 4.7. – 17:00 – 17:30, čtvrtek 14.7.– 15:00 – 16:30, pondělí 18.7.– 16:00 – 17:30,
čtvrtek 21.7.– 15:00 – 16:30.
Srpnová otevírací doba bude včas uveřejněna na webových stránkách obce, facebookové stránce
knihovny a na dveřích samotné knihovny.

USNESENÍ č. 21 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.6.2016
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“
2. Schvaluje:
- ţe účetní závěrka ZŠ a MŠ Jestřebí splňuje § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a účetní závěrku ZŠ a
MŠ Jestřebí, příspěvkové organizace schvaluje. Zastupitelé současně schvalují hospodářský
výsledek za rok 2015 ve výši 54.157,83 Kč a převedení hospodářského výsledku do Rezervního
fondu – 34.157,83 Kč a Fondu odměn – 20.000,- Kč.
- směrnicí obce Jestřebí o hospodaření s obecním dřevem č. 3/2016
- opravy místních komunikací firmou PV-Sloup, s.r.o.
- dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14206963 o poskytnutí podpory ze SFŢP ČR – zvýšení dotace na
kulturní dům
- smlouvu o dílo s firmou INGSTAV Doksy s.r.o. na akci „Jestřebí – oprava chodníků směrem
do Provodína SO 102 a 103“
- opravu obecního pozemku před č.p. 98 - zámková dlaţba místo recyklátu
- prodej části pozemku p.č. 106/7, nově pozemku p.č. 106/9 v k.ú Újezd u Jestřebí o výměře 721
m2 panu Břetislavu Konečnému, bytem Újezd 8, 471 61 Jestřebí, za cenu 195 Kč/m 2 (bez DPH)
a náklady související s prodejem. DPH bude přičtena k ceně. Pozemek je určen k výstavbě pro
bydlení.
- finanční příspěvek na akci „Jestřebský rockový festiválek“ ve výši 6.000,- Kč a udělení
výjimky z nočního klidu od 27.8.2016 22,00 hod. do 28.8.2016 02,00 hod.
- smlouvu o zřízení věcného břemene – sluţebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. na p.p.č. 519/1 k.ú.
Jestřebí u České Lípy
- smlouvu o centralizovaném zadávání s městem Liberec – společný nákup elektřiny a plynu
- zrušení centralizovaného nákupu sluţeb v odpadovém hospodářství v rámci Svazku obcí Peklo
- rozpočtovou změnu č. 4/2016
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na stavbu přípojky elektrické energie na pozemku p.č.
792/1 v k.ú. Újezd u Jestřebí
3. Revokuje
- usnesení č. 20/2016 ve věci koupě pozemku p. č. 28 v k.ú. Jestřebí u České Lípy následovně zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku p. č. 28 v k.ú. Jestřebí u České Lípy za cenu 140 Kč/m2
Kč a úhradu nákladů souvisejících s převodem pozemku

4. Bere na vědomí
- protokol o provedení a výsledku veřejnosprávní kontroly provedené v ZŠ a MŠ Jestřebí za
období 1.1.2015 aţ 31.12.2015 a vyjádření ZŠ a MŠ Jestřebí k výsledku veřejnosprávní kontroly
- inventarizační zprávu ZŠ a MŠ Jestřebí za rok 2015
- postup starosty v přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“
- postup starosty v přípravě akce „Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí“
- zprávu školské komise o výsledcích dotazování mezi rodiči ţáků – spokojenost se školou

MĚSÍC ČERVEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
A je to tady… poslední měsíc tohoto školního roku!!!
Pro děti je to zajisté nejkrásnější školní měsíc a také proto byl plný záţitků a překvapení.
1. června jsme na školní zahradě oslavili všichni společně Den dětí. Soutěţilo se, zpívalo,
zápasilo a došlo i na opoţděné opékání buřtů. Za snahu si děti odnesly balíček s ovocem a
sladkostmi a hezké medaile.
Následující den byl pro všechny dlouho očekávaný – školní výlet. Ovšem jiţ od brzkého rána se
z nebe valily proudy vody a tak nálada nebyla příliš veselá. Nakonec se obloha zavřela, do
batůţků jsme nandali svačinky a autobus nás dovezl do Doks. Tam jsme si nejprve prohlédli
muzeum Čtyřlístek s postavičkami pana J. Němečka – přivítala nás Fifinka s Myšpulínem,
Bobíkem a Pinďou. Děti zde ještě shlédly několik jejich příběhů, vybarvily obrázky a uţ jsme
pádili k Máchovu jezeru – do přístaviště. Tam uţ na nás čekala výletní loď Racek a ještě s
několika dalšími cestujícími jsme přes půl hodiny pluli po vodě. Některé děti zde byly poprvé a
tak si to všechny náramně uţívaly. Pak přišly na řadu řízky na posilněnou, následovala
procházka po pláţi, malé sportování a hraní na průlezkách a někteří svými zásobami nakrmily i
labutě. Nakonec před odchodem na vlak stihly ještě děti slízat dobrou zmrzlinu. Cesta vlakem
domů rychle utíkala a celý den byl nakonec protkán sluníčkem a dobrou náladou.
Hned druhý den při závěrečném focení se děti chlubily svými ještě čerstvými záţitky panu
fotografovi a za několik dnů si pak děti domů odnesly další vzpomínku na naši mateřskou
školku.
Ve čtvrtek 16. června byl slavnostní den – závěrečná školní besídka. Proběhlo zhodnocení
školního roku, vyhodnocení sběrové soutěţe, pasování předškoláků na školáky a hlavně děti
svým blízkým a kamarádům předvedly několik básní, písní, tanečky a krásný pohádkový příběh
Budka – s mnoha působivými převleky. Závěrečný potlesk děti odměnil za jejich celoroční práci.
No a opět hned následující den jsme si procvičily poţární poplach. I takové akce se s dětmi v
předškolním zařízení nacvičují a následné povídání o umístění PHP, o hasičích, jejich práci i
vybavení bylo pro všechny zajímavé a poučné.
Zbývalo několik posledních školních dnů a 29. června dopoledne nám přišly děti ze 4. třídy s p.
učitelkou zahrát pohádku o Kašpárkovi. Zlobivou princeznu odnesl do pekla čert a nakonec jí
vysvobodil Kašpárek se statečným Honzou. Odpoledne v restauraci Pod Habsteinem bylo
rozloučení s ţáky 9. třídy a ti následně předávali tzv. školní štafetu našim budoucím prvňáčkům.
Děti od nich dostaly medvěda Martina – společníka na výlety i k učení a všichni se zapsali do
školní kroniky.
Školní rok 2015/2016 jsme zakončili u nás krásným pohádkovým příběhem s mnoha písničkami
p. Čemusové – Čtvero ročních období.
Začalo léto a s ním uţ se blíţí vytouţené prázdniny. Přejeme všem krásné a slunné léto a v září
dětem hodně sil a úspěchů ve škole.
Pitelková Vlasta, MŠ Jestřebí

MĚSÍC ČERVEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
A škola končí...
Měsíc červen je měsícem zvláštním. Tedy z pohledu školáka. Písemky, zkoušení, opravování
špatných známek, pokusy o vylepšení celoročního „flinkání“, ale na druhou stranu spousta
zajímavých akcí, vycházek, exkurzí, leč hlavně školních výletů.
Zkrátka pro ţáka či ţáčka je červen měsíc magický. Ta naše - jestřebská - magie započala
samozřejmě hned prvního června, který je jiţ drahnou dobu zcela věnován dětem. Pro ty naše
jsme připravili dopoledne plné sportu a soutěţí. Počasí nám přálo, dokonce natolik, ţe úvodní
zpěv školního sboru provázelo a podmalovávalo veselé švitoření ptactva v korunách okolních
stromů.
Disciplíny si děti vybíraly zcela svobodně. Pokud se jim některá líbila, klidně ji mohly opakovat
i několikrát, tu pro ně méně přijatelnou mohly klidně vynechat. A tak se stalo, ţe všechny
soutěţe byly stále plně obsazeny. Někde se dokonce i chvilku čekalo.
Důleţité bylo, získat v určeném čase co nejvíce razítek.
Tři nejlepší z nejlepších si odnesli diplomy, sladkou odměnu získali všichni. Nejdůleţitější však
bylo, ţe se na provodínském hřišti setkaly úplně všechny děti.
Poprvé jsme se v letošním roce zúčastnili okresního kola atletického trojboje ţáků prvního
stupně základních škol. V Novém Boru nás reprezentovali borci Vojtěch Veselý a David Kváč.
Na kraj jsme sice nedosáhli, ale zkušenostmi se člověk učí. To bylo šestého června.
Hned následující den se druţstvo ţáků osmého ročníku ve sloţení Markéta Bratršovská, Lucie
Grégerová, Tomáš Hlad, Veronika Janoušková a Veronika Svatušková objevilo, a také poprvé,
na Máchovském klání v Doksech. Pro upřesnění, nejde o klání sportovní, nýbrţ o literárně
vědomostní soutěţ, která probíhá v krásném prostředí zahrady Památníku Karla Hynka Máchy.
Soutěţní atmosféru probarvily vtipné výstupy herců z mladoboleslavského divadélka Na dlani.
A tak byl mezi soutěţícími i Karel Hynek a jeho přítel Eduard Hindl. Naši zástupci sice obsadili
páté místo, ale jak na závěr pravila PhDr. Maurerová, pořadatelka akce: „Vědomosti ţádného
druţstva nebyly malé.“
Téhoţ dne dorazil do Provodína kouzelník Navaro a jeho asistentka Ingrid. A vypukla
bublinková show. Hvězda, kolotoč, duha – to jen a pouze z bublin. To vše dokázal mág
vykouzlit, dokonce i ukrýt děti do bublin, a pobavit všechny přihlíţející.
Čtvrťáci a páťáci vyrazili do hor. Projektový den protáhli na několikadenní pobyt v Jizerkách,
zdolávali vrchy a kopce, šplhali na rozhledny, cválali (moţná) na koních, dokonce zvládli i
lanovou dráhu v korunách lesních velikánů a jízdu na bobové dráze. Prostě vedli ţivot drsných
chlapů. A přitom, aniţ by si to uvědomili, vstřebali spoustu přírodovědných a ekologických
znalostí.
Česká historie očima dětí – tento nádherný motivující název měla regionální přehlídka
ţákovských prací v Základní, praktické a mateřské škole v České Lípě. Kromě toho, ţe naši
nejmenší viděli krásná výtvarná díla a dílka, zúčastnili se také různých vědomostních soutěţí,
vyřádili se ve skákacím hradu a ochutnali domácí lívance.
Poté nastal právě čas výletů, exkurzí, výšlapů a tak vůbec. Prostě čas, kdy jsme objevovali,
zkoumali, vychutnávali a vstřebávali, byť nevědomky, nové poznatky, vědomosti a zkušenosti.
Jenţe popsat všechny akce, ke kterým v posledních dnech školní docházky došlo, by bylo příliš
náročné a hlavně, ze zpravodaje by se musel stát zpravodaj obří. Všechny podrobnosti a hrozně
moc obrázků najdete na našich stránkách (www.zsjestrebi.cz).
Ve středu 29. června jsme se rozloučili s deváťáky, kterých sice nebylo mnoho, ale byli fajn. A
do našeho školního kolektivu jsme přivítali nové prvňáčky, kterým se určitě podaří dojít s
převzatou štafetou aţ do konce.
Ještě rozdat vysvědčení A čeká nás uţ jen to závěrečné, v tomto školním roce fakt poslední,
ZVONĚNÍ.

Zatím se s Vámi všemi loučíme, přejeme báječné léto, krásné dovolené a po prázdninách opět na
známém místě.
PaedDr. Lubomír Kašpar, učitel

