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I v tomto školním roce bude probíhat spolupráce s MŠ Provodín. Prvňáčci budou chodit plavat
společně s dětmi z MŠ Provodín pod vedením paní učitelky Římánkové. I letos škola poskytne
bezplatnou výuku anglického jazyka předškoláčkům z MŠ Provodín. Výuku povede ředitel
školy Mgr. Martin Zicháček. Divadelní kroužek pod vedením Bc. Moniky Kuchynkové získal
nové a krásné zázemí v zrekonstruované přístavbě školy.

JESTŘEBSKÝ
zpravodaj

Družina:
Oddělení Jestřebí
V budově školy v Jestřebí vzniklo v 1. patře nově vybavené oddělení školní družiny. Družinu
povede Hana Klimešová, která bude na škole zároveň působit jako asistentka pedagoga.
Oddělení Provodín
Během prázdnin probíhaly v družině drobné opravy, kompletní obměnou prošlo pískoviště
školy. Družina pořídila do svého vybavení nové basketbalové koše pro nejmenší a trampolínu.
Letošní školní rok bude v družině doslova pohádkový, ústředním tématem bude totiž pohádkový
svět.
Organizace družiny: Změna přichází pro žáky, kteří odjíždějí po obědě autobusem domů.
Nebudou zapsáni do družiny, do doby odjezdu autobusu budou však pod dohledem paní učitelky
nebo vychovatelky, a tak o ně bude dobře postaráno.
Kroužky a jazykové kurzy
Širokou nabídku kroužků naleznete na www.zsjestrebi.cz. Letos jsme pro Vás taktéž připravili
jazykové kurzy pro dospělé – nabízíme angličtinu, němčinu a ruštinu.
Poděkování partnerům a sponzorům
Děkujeme panu Šepetkovi a firmě Corinth za sponzorský dar ve formě nové tabule a další
modernější LCD obrazovky do přírodovědné učebny. Kromě poskytnutí nejnovějšího vybavení
pro učebnu Corinth Classroom škola zároveň získala aktualizace softwaru pro 3D výuku, kde
máme k dispozici nový modul pro výuku fyziky. Pan Šepetka zároveň poskytl škole dar ve
formě nové malby a vyzdobení učebny.
Děkujeme obci Provodín za investici do učebny 1. třídy. Obec Provodín zajistila financování
nové podlahové krytiny, která nyní velmi dobře působí v učebně prvňáčků. Dále děkujeme za
zajištění nového pískoviště a dalších dílčích prací.







Děkujeme obci Chlum za finanční dar na nákup nového nábytku.
Děkujeme obci Jestřebí za finanční podporu na nákup školních potřeb pro prvňáčky.
Děkujeme panu Sýkorovi za zajišťování technické spolupráce se školou.
Děkujeme panu Najmanovi za zajišťování bezplatné dopravy pro účely školy.
Děkujeme panu M. Procházkovi za dar ve formě nového písku pro ŠD.
Děkujeme paní Piškulové za sponzorké dary formou bezplatné zmrzliny pro naše žáky
na konci a začátku školního roku.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úspory při platbách za elektřinu a plyn
Obec Jestřebí uzavřela smlouvu s městem Liberec, jejímž předmětem je společný nákup
elektřiny a plynu na rok 2017. Nákup se realizuje prostřednictvím elektronické aukce na
komoditní burze. Obec tento způsob nákupu energií realizuje u elektřiny od 1.8.2012 a u plynu
od 1.5.2013. Během roku 2013 se také podařilo do tohoto způsobu nákupu energií zapojit i ZŠ a
MŠ Jestřebí.
Díky nižším cenám elektřiny dosaženým společným nákupem s velkým odběratelem (městem
Liberec) činí úspora obce Jestřebí přibližně 30 tisíc korun za rok. Jde o platby za elektřinu
v budově obecního úřadu, kulturního domu a především veřejné osvětlení v Jestřebí, Pavlovicích
a Újezdu.
Ještě výraznější jsou úspory u plynu. Před společným nákupem činily průměrné roční platby za
spotřebu plynu v kulturním domě 174.503,- Kč (průměr za roky 2010 až 2013). Po získání
nižších cen plynu to bylo 130.533,- Kč. A po zateplení kulturního domu v roce 2015 klesly roční
náklady na vytápění této budovy na 70.365,- Kč. Obec tak nyní uspoří při vytápění kulturního
domu cca 104.000,- Kč každý rok. V případě budovy obecního úřadu, která se nezateplovala, se
snížily náklady na vytápění díky nižším cenám z průměrných 62.000,- Kč na cca 40.000,-Kč.
Roční úspora tak činí 22.000,- Kč. Výrazné úspory jsou u budovy školy. Zde činily roční
náklady na vytápění plynem před zateplením a nákupem energií na burze v průměru 192.000,Kč. Nyní činí cca 70.000,- Kč. Roční úspora je tedy 122.000,- Kč.
Nakonec ještě jedno souhrnné číslo. Celkové úspory obce a školy při platbách za elektřinu a
plyn jsou díky zrealizovaným zateplením a nižším cenám energií získaným společným nákupem
s městem Liberec přibližně 250.000,- Kč za jeden rok. K těmto úsporám přispěly také mírné
zimy v posledních letech.

Ukončení rekonstrukce chodníků
Dne 30.8.2016 byla ukončena rekonstrukce chodníků podél silnice na Provodín. Akci se tak
podařilo dokončit do konce prázdnin, aby děti při cestě do školy mohly nové chodníky používat.
Byly opraveny celkem tři úseky – mezi autoservisem a čerpací stanicí kanalizace, od Šťovíčků
k Zachariášům a u Kutálků. Celkové náklady na realizaci akce firmou Ingstav Doksy činily
549.345,- Kč (včetně DPH). Věříme, že tato rekonstrukce přispěje k bezpečnějšímu pohybu
obyvatel obou obcí (Jestřebí i Provodín) podél této frekventované komunikace.

1.

Schválení závěrečného vyhodnocení akce na stavbu hlavních chodníků
V roce 2014 realizovala obec stavbu chodníků podél silnice III/26832 (z hlavní křižovatky směr
Provodín). Na tuto akci byla získána dotace ve výši 2.023.286,- Kč od Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI). Během prvního pololetí roku 2016 se podařilo splnit poslední podmínky
poskytovatele dotace a bylo zasláno závěrečné vyhodnocení akce. V létě obdržela obec od SFDI
schválení tohoto závěrečného vyhodnocení akce. Celá akce tak byla ukončena. Bez splnění této
podmínky by mohlo být požadováno vrácení dotace.
Dlouhá doba od realizace stavby do úspěšného závěrečného vyhodnocení byla způsobena
nutností získat všechny pozemky pod chodníky do vlastnictví obce Jestřebí. Jednání o odkupu
pozemků nebyla vždy jednoduchá. Zdaleka největší část pozemků se podařilo obci Jestřebí
získat od Libereckého kraje bezúplatným převodem.
Schválení závěrečného vyhodnocení akce „Dětské hřiště u školky“
V srpnu 2016 obec obdržela také schválení závěrečného vyhodnocení na dětské hřiště u školky,
které bylo vybudováno v září 2015, a to s finanční dotací ve výši 400.000,- Kč od Ministerstva
pro místní rozvoj. I tato akce tak byla úspěšně ukončena po stránce splnění podmínek
poskytovatele dotace.

- a vydává „Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 kterou se stanoví část školského obvodu
základní školy“
- a vydává „Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu“
- postup starosty ve věci řešení postoupení podnětu na kácení stromů na hranici pozemků p.č.
1138/10 a 1408/3 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí.
- vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 8/1 v k.ú Jestřebí u České Lípy, cca 70 m2 za
garážemi na dobu neurčitou za cenu 100,-Kč/rok
- rozpočtovou změnu č. 5/2016
3. Neschvaluje:
- vypracování nového pasportu dopravního značení v obci
4. Bere na vědomí
- schválení závěrečného vyhodnocení akce „Jestřebí – chodníky podél silnice III/26832“ od
SFDI
- ukončení závěrečného vyhodnocení akce od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Dětské
hřiště u školky –

Svozový den
Obec Jestřebí pořádá v sobotu 15.10.2016 sběrový den. Podrobnosti jsou na webu obce:
www.jestrebi.eu a budou také uveřejněny v příštím vydání zpravodaje.
Kulturní akce
V loňském roce bylo u příležitosti svátku sv. Václava slavnostně otevřeno dětské hřiště u školky.
Akce se vydařila a tak i letos na tento svátek připravujeme pro děti a jejich rodiče kulturní akci
"na ukončení léta", tentokrát s překvapením. Přijďte na plácek u dětského hřiště 28.9. v 15.00
hodin, vezměte si s sebou opékací vidlice na buřty a samozřejmě dobrou náladu.
Kulturní komise

Usnesení č. 22 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.9.2016
Zastupitelstvo obce:
Ukládá:
- starostovi pokračovat v přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“
- starostovi pokračovat v přípravě akce „Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí“
2. Schvaluje:
- realizovat nabídku a prodej kvalitnějšího dřeva za vyšší ceny občanům obce Jestřebí a
v případě jejich nezájmu i jiným subjektům
- doplněný Program rozvoje obce Jestřebí na období 2016 až 2022
- celkové náklady na rekonstrukci chodníků podél silnice III/26832 firmou Ingstav Doksy ve
výši 549.345,- Kč.
- smlouvu s firmou Sigmin, a.s. na dotační management u akce „Rekonstrukce hlavní
komunikace v Jestřebí“
- vytvoření nového stálého pracovního místa na plný úvazek „pracovník údržby obce“ u
zaměstnavatele Obec Jestřebí od 1.10.2016
- a vydává „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu“
- a vydává „Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o stanovení pravidel pro pohyb psů na
veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství“

Informace a novinky ZŠ a MŠ Jestřebí k zahájení školního roku 2016/2017,
aneb co se dělo přes prázdniny?
K prvnímu září je na škole zapsáno 129 žáků.

Škola
Jestřebí
Jazyková učebna nalezla nově své místo v prvním patře. V učebně proběhla výměna podlahové
krytiny a vše je zde připraveno pro výuku anglického, německého, nebo ruského jazyka (Mgr.
Pavla Mičíková).
Přírodovědná učebna získala zcela novou tvář – všechny stěny byly vymalovány do příjemného
zeleného odstínu a 3D výuková technologie je usazena v moderní otevíratelné tabuli uprostřed
třídy. Uvnitř tabule je nová LCD obrazovka, původní obrazovku využijeme v učebně dějepisu a
zeměpisu.
V nové místnosti před sekretariátem školy přibyl počítač, který je určen rodičům, kteří nemají
doma přístup k internetu.
Čtyři nové počítače přibyly taktéž do učebny, kde sídlí 4. třída a družina. Rádi bychom na těchto
počítačích umožnili žákům pracovat na školních pracích v době po vyučování a to zejména
v případech, kdy doma nemají tuto možnost.
Provodín
Zcela novou podlahovou krytinu získala 1. třída paní učitelky Mgr. Johany Římánkové.
V letošní 1. třídě je zapsaných 15 žáků, pro které je připraven skutečně bohatý program na celý
školní rok.

