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26. října jsme pořádali první „Podzimní barevný jarmark“, výstavní a prodejní akci podzimních
výrobků, která probíhala po celý den v Mateřské škole. Tímto děkujeme všem, kdo jarmark
navštívil a přispěl nám na další akce pořádané MŠ. Od 16.00 hodin se ve třídě konala pro rodiče
a prarodiče „Halloweenská besídka“, kde děti zazpívaly, zatancovaly a předvedly ukázku
z angličtiny. Po besídce jsme se všichni společně vydali na „Hallowwenský rej“ v lampionovém
průvodu. Děti plnily cestou strašidelné úkoly a na konci je čekala sladká odměna s diplomem za
statečnost a halloweenským balónkem pro radost.

JESTŘEBSKÝ
zpravodaj

V měsíci listopad nás čeká:






Vystoupení pro důchodce
Vítání občánků
Divadlo v MŠ
Plavecký výcvik pro předškoláky v České Lípě
Odborně zaměřený seminář pro rodiče – „Co má umět předškolák, než ho škola zavolá“
pod vedením PhDr. Zdeňky Kholové.

Pavla Zemanová, DiS.
MŠ Jestřebí
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Informace obecního úřadu
Rekonstrukce hlavní místní komunikace
Dne 13.10.2017 byla dokončena I. etapa rekonstrukce místní komunikace. V současné době se
vyřizují náležitosti nutné pro kolaudaci této části stavby. Stavební náklady na tento úsek
komunikace (včetně chodníku, parkovacích míst a dopravního značení) činí 1.542.278,25 Kč bez
DPH tedy 1.866.156,68 Kč včetně DPH. V této částce není zahrnuto nové veřejné osvětlení
(dělají se i nové rozvody), které se teprve dokončuje. Z důvodu mělce položených kabelů,
jejichž přeložka by byla časově a finančně náročná, nemohla být realizována parkovací místa
před bytovkami. Jak již bylo zveřejněno v minulém zpravodaji, budou další stavební práce
z důvodu blížící se zimy pokračovat až příští rok na jaře.
Přerušení dodávky elektrické energie
Ve dnech 29.11. až 31.11. došlo v naši obci k nebývale dlouhému výpadku elektřiny. Vzhledem
k tomu, že výpadek byl způsoben větrnou smrští, která se v neděli 29.11. přehnala přes Českou
republiku, tak nemohl OÚ Jestřebí informovat s předstihem o přerušení dodávky elektřiny (nešlo
o plánované přerušení). Ačkoliv starosta obce již v neděli zjišťoval délku přerušení dodávky
elektřiny a urgoval její obnovení, nebyla firma ČEZ schopna poskytnout přesnější informace.
Také v následujících dnech byly informace od ČEZu velmi neurčité a v některých případech i
zavádějící. Např. informace ČEZu, že dodávka bude obnovena ve večerních hodinách v pondělí
30.11. se ukázala jako nepravdivá. Možnost obce komunikovat s občany byla také velmi
omezena – v budově OÚ byly nefunkční pevné telefonní linky i počítače (nemohla být zaslána
SMS přes SMSbránu), signál u mobilních telefonů vypadával a byl problém s jejich dobíjením.
Vzhledem k neurčitým informacím od ČEZu nebylo ani co občanům sdělovat. Doufejme, že se
výpadek elektřiny po takto dlouhou dobu nebude často opakovat.

Jana Süssnerová, Jestřebí 166 (nové domy u hřiště), tel. : 604 132 204

Parlamentní volby 2017 v Jestřebí
Parlamentních voleb se v naší obci účastnilo 337 voličů z celkem 672 osob oprávněných volit.
Volební účast tak činila 50,15 %. Platných hlasů bylo odevzdáno 336. Nejvíce hlasů obdržely
tyto strany:

2.
Název strany

Platné hlasy celkem

Platné hlasy v %

ANO 2011

128

38,09

SPD - T. Okamura

44

13,09

Starostové a nezávislí

37

11,01

Česká pirátská strana

32

9,52

ČSSD

25

7,44

KSČM

22

6,54

ODS
14
Ostatní strany obdržely méně než 10 hlasů.

4,16

3.
1.
2.
3.
4.
5.

Informace kulturní komise
Od vydání minulého čísla jestřebského zpravodaje došlo k některým změnám termínů
podzimních kulturních akcí, proto upřesňuji :
Sraz důchodců – podvečer s hudbou, tancem, dobrým jídlem, pitím, zpestřený
zajímavými kulturními vstupy, bude letos v pátek 10. listopadu 2017 od 16.00 hodin
v kinokavárně v Jestřebí, občané již mají pozvánky ve schránkách
Vítání našich nových občánků - v neděli 12. listopadu 2017 od 14.00 hodin v
kinokavárně, nových občánků je letos 8 a již jsou pozvaní se všemi svými příbuznými
Jestřebský vánoční trh proběhne první adventní neděli 3. prosince 2017
od 10.00 do 16.00 hodin v kulturním domě Jestřebí a jeho okolí,
program bude letos obohacen o
vánoční školní jarmark od 13.00 do 15.30 hodin v prostorách ZŠ
koncert v kostele sv.Ondřeje od 15.45 do 17.00 hodin (na začátek zazpívají žáci ZŠ)
slavnostní rozsvícení vánočního stromu v 17.00 hodin
Mikulášská – v pátek 1. prosince 2017 od 16.00 hodin. Tentokrát se mikulášská pro
Obce Jestřebí i Provodín bude konat na půdě Provodína a děti obou obcí se mohou těšit
na tajemnou cestu lesem se soutěžními úkoly, veselý rej při hudbě na zahradě ZŠ
Provodín, každé dítě dostane (jako pokaždé) zdarma limo a párek a na vyvrcholení čeká
děti návštěva „Pekla“ s Luciferem, ale i s andělem a Mikulášem a jeho nadílkou.
Na jestřebském trhu bychom opět nechali prostor pro šikovné ruce našich občanů, proto, prosím,
tvořte ! A pak se nám včas přihlaste (tel.732114828 – D.Haštabová). Těšíme se na Vaše
výrobky. I na Vás!
Daniela Haštabová, kulturní komise

Usnesení č. 36/2017 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.10.2017
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi, aby pokračoval v přípravě akce „Jestřebí – rekonstrukce hlavní komunikace
– SO 101 a SO 102“.

6.
7.

Starostovi, aby pokračoval v přípravě a realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace
kulturního sálu v obci Jestřebí“.
Místostarostovi připravit úpravu směrnice o hospodaření v obecních lesích.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program zasedání zastupitelstva včetně bodů v různém dle návrhu starosty.
Příkazní smlouvu s Hanou Jeništovou, Žitná 256/11, Rumburk, na realizaci zadávacího
řízení pro akci „Jestřebí – rekonstrukce hlavní komunikace – SO 101 a SO 102“.
Nabídku Ing. Cihláře na vypracování studie možných úprav dopravního prostoru u
silnice III/26832.
Pověření starosty obce rozhodovat za obec Jestřebí o vstupu dalších obcí do
Dobrovolného svazku obcí EKOD, Náměstí republiky 193, Doksy.
Záměr pachtu části pozemku p.č. 601/9 k.ú. Jestřebí u České Lípy o výměře 50 m 2
(zaplocená část pozemku) za částku 50,-Kč za rok a s podmínkou, že pachtýř nebude
parkovat na nepropachtované části pozemku p.č. 601/9 k.ú. Jestřebí u České Lípy tak,
aby bránil ve výjezdu majitelům sousedících pozemků.
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Finanční příspěvek pro Centrum LIRA, z.ú. - Centrum pro podporu rodiny a dítěte ve
výši 3.000,-Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Postup starosty při přípravě akce „Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ Jestřebí“.
Zastupitelstvo obce revoluje:
1. Usnesení č. 26/2017 ze dne 24.1.2017 v části schvaluje, odrážka sedmá takto –
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 734/2, nově 734/21 vše k.ú.
Jestřebí u České Lípy o výměře 5 m2 před domem č. p. 12, panu Božetěchu Pitelkovi,
bytem Jestřebí 12, za cenu 500,- Kč a náklady související s prodejem.

Říjen v Mateřské škole Jestřebí
Začátkem října se v našem ŠVP objevilo téma „Malíř podzim“. Děti malovaly krásy podzimu,
obtiskávaly listí na čtvrtky, vytvářely z listí skřítky Podzimníčky a radovaly se z nevšedních
výtvarných technik. Stavěly jsme podzimní obrázky z kaštanů v herně, vydlabávaly dýně a
společně jsme vytvářeli podzimní a halloweenskou výzdobu v MŠ.
18. října přijelo za námi divadlo z Ústí nad Labem, v rámci celoročního projektu Cepík – zdravý
životní styl předškolních dětí. Divadlo s názvem „Jídlo jako duha“ představilo dětem zdravé
stravovací návyky formou pohádky. Ve třídě MŠ nám zanechali maňáska Cepíka a motto:
„Každé jídlo, které máme, aspoň trochu ochutnáme“.
Do Mateřské školy přijela i paní fotografka. Rodiče si tak mohli zvolit ze dvou variant
vánočních fotografií svých dětí.

Školní říjen
Nejen celý říjen, ale rovnou celý školní rok nás v ŠD v Provodíně provází cirkusová
tématika. Prvním cirkusovým překvapením byl splněný sen dětí, které si mohly vyzkoušet
žonglérské a artistické dovednosti s klaunem, doplněné patřičnými vtipnými kousky - jízdou
na jednokolce, žonglování s porcelánovými talířky, míčky a tenisovými raketami. Nakonec
proběhla i bublinková diskotéka a modelace balonků. Byla to klauniáda, jak má být. Není
nic krásnějšího, než vidět zdravé a veselé tváře našich dětí.
Ve středu 11. října proběhl na naší škole pro žáky všech tříd zážitkový program (nejen)
s drumbeny, kterým provázel muzikant a lektor Zdeněk Roller. V průběhu programu si žáci
vyzkoušeli originální rytmické techniky, hravou formou rozvíjeli sociální a komunikační
dovednosti, kreativitu i pozornost. Na závěr lekce pan Roller žáky seznámil s dechovým
hudebním nástrojem australských domorodců zvaný didgeridoo. Netradiční program pro
třídní kolektiv byl vítaným zpestřením běžné výuky a žáci z něj byli nadšeni. A to není
všechno. Po odchodu žáků ze školy se posadili za „své“ drumbeny také učitelé a nadšení
bylo rovněž nemalé.
Ve čtvrtek 12. října odjeli naši deváťáci do Liberce na veletrh škol Educa. Zde je možno
seznámit se s nabídkou mnoha středních škol a středních učilišť, získat spoustu informací
přímo od pedagogů a studentů konkrétních SŠ a SOU. Každá škola má na veletrhu svůj
prostor, kde prezentuje svou nabídku ve vzdělávací oblasti. Většina žáků na veletrhu našla
spoustu cenných informací a ujasnila si svou další studijní cestu.
Dne 13. 10. 2017 byla vydána mimořádná příloha MF DNES s názvem "Už měsíc jsou z
nás prvňáčci". V celé zemi se do tohoto projektu zapojilo 832 prvních tříd, z toho 62 tříd v
Libereckém kraji a naše škola rozhodně nemohla chybět. Rodiče tak měli možnost mj.
pořídit si krásnou sadu fotografií svého školáčka.
V sobotu 14. října jsme se zúčastnili charitativní akce Běh za novým úsměvem v České
Lípě, kterou organizuje rodičovský spolek věnující se problematice dětí s rozštěpem v čele s
Mgr. Hanou Broulíkovou. Před akcí jsme si o problematice dětí, které se narodí s tímto
handicapem hodně povídali a na akci jsme se seznámili přímo se zakladatelskou nadace a
její dcerou, malou Karličkou. V rámci projektu metodika prevence a spolupráce tříd se sešla
2. a 9. třída. Navzájem jsme se podporovali a fandili si, zažili jsme kromě běhu i hodně her
a zábavy a navíc si všichni odnesli nevšední zážitek a spoustu odměn.
Vlastivědné muzeum v České Lípě připravilo pro děti ze ŠD Jestřebí program Čtenářský
deník v zajímavé části muzea a to v historické a naučné knihovně. Dozvěděli jsme se, že
výtisků knih mají přes 70 000 a jsou dostupné studentům při jejich vzdělávání. Milá paní
nám ukázala staré cestopisné knihy, iluminaci, různé druhy písma a staré ručně psané
vazby. V tvůrčí dílně jsme si vyzkoušeli různé techniky psaní i tisku a děti si tak vytvořily
svůj „čtenářský deník“. Děti také velmi zaujala část muzea, kde chovají hady a prostory
s vycpanými zvířaty z různých kontinentů světa. Spokojeni a unaveni jsme se vrátili domů
se spoustou nově načerpaných informací a se svým novým originálním čtenářským
deníkem. Jistě ho brzy naplníme zápisky přečtených knih.

Ve středu 25. 10. 2017 jsme se ve škole v Provodíně sešli v národních barvách - prvňáčci v
modré, druháci v bílé a třeťáci v červené. Celý projekt jsme zahájili zpěvem státní hymny a
poté jsme se po skupinkách rozešli do prostor školy, kde jsme plnili 5 úkolů, které se týkaly
vzniku ČSR. Některé skupinky se s úkoly popraly velmi statečně a dočkaly se správné
tajenky v křížovce. Během soutěžení jsme se dozvěděli, kdo byl náš první prezident, jaké
jsou státní symboly, jak zní státní hymna a mnoho zajímavostí o naší vlajce, prezidentské
standardě atd... Na úplný závěr projektového dne jsme se sešli venku na zahradě školy a
zkusili jsme vytvořit státní vlajku.
Dne 25. 10. 2017 proběhl projektový den k našemu významnému státnímu svátku - Dni
vzniku samostatného československého státu 28. října 1918 také v Jestřebí. Projektový den
tohoto typu se konal již třetím rokem. Pokaždé jsme absolvovali různá témata související s
touto významnou událostí. Žáci čtvrté a páté třídy pracovali jako vždy se svými třídními
učitelkami. Žáci druhého stupně měli čtyři výukové bloky (stejně jako i v minulých letech) blok literární, dějepisný a dva společensko-vědní. V závěru dne jsme společně zreflektovali
a shrnuli nabyté poznatky ve skupinových pracích. 99 let vzniku prvního samostatného státu
jsme uctili rovněž, jako každoročně, společným poslechem a uctěním státní hymny.
Ve středu 25. října proběhl 2. ročník nočního pochodu na Spící Pannu ve znamení
strašidelných pohádkových postav ze známého českého filmu Ať žijí duchové. U školy se to
hemžilo samými školními strašidýlky. Někdo se proměnil v ducha, čarodějnici, kostru,
upíra, Bílou paní, princeznu či rytíře. Po splnění všech zábavných a strašidelných úkolů
jsme si dali teplý čajík a výborný svařáček. Když jsme se zahřáli a posilnili na cestu,
rozsvítili jsme svoje lucerničky a šli zdolat společným lampionovým průvodem Spící
Pannu. V cíli dostalo každé dítko školou povinné párek v rohlíku a medaili za účast. Domů
jsme odcházeli v nočních hodinách se spoustou nových zážitků, sice trošku unavení, ale
spokojení. Celkem se sešlo 105 dětí společně s rodiči a prarodiči. Tentokrát nás byla
opravdu velká banda nadšených pochodníků a tak to má být. Příště budeme třeba trhat
rekordy. Pochoďáku zdar!!!
Podívejte se také na naše stránky www.zsjestrebi.cz, kde naleznete mnoho fotografií ze
školních akcí.
Za pedagogický sbor Mgr. Zuzana Šťastná
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deníkem. Jistě ho brzy naplníme zápisky přečtených knih.

Ve středu 25. 10. 2017 jsme se ve škole v Provodíně sešli v národních barvách - prvňáčci v
modré, druháci v bílé a třeťáci v červené. Celý projekt jsme zahájili zpěvem státní hymny a
poté jsme se po skupinkách rozešli do prostor školy, kde jsme plnili 5 úkolů, které se týkaly
vzniku ČSR. Některé skupinky se s úkoly popraly velmi statečně a dočkaly se správné
tajenky v křížovce. Během soutěžení jsme se dozvěděli, kdo byl náš první prezident, jaké
jsou státní symboly, jak zní státní hymna a mnoho zajímavostí o naší vlajce, prezidentské
standardě atd... Na úplný závěr projektového dne jsme se sešli venku na zahradě školy a
zkusili jsme vytvořit státní vlajku.
Dne 25. 10. 2017 proběhl projektový den k našemu významnému státnímu svátku - Dni
vzniku samostatného československého státu 28. října 1918 také v Jestřebí. Projektový den
tohoto typu se konal již třetím rokem. Pokaždé jsme absolvovali různá témata související s
touto významnou událostí. Žáci čtvrté a páté třídy pracovali jako vždy se svými třídními
učitelkami. Žáci druhého stupně měli čtyři výukové bloky (stejně jako i v minulých letech) blok literární, dějepisný a dva společensko-vědní. V závěru dne jsme společně zreflektovali
a shrnuli nabyté poznatky ve skupinových pracích. 99 let vzniku prvního samostatného státu
jsme uctili rovněž, jako každoročně, společným poslechem a uctěním státní hymny.
Ve středu 25. října proběhl 2. ročník nočního pochodu na Spící Pannu ve znamení
strašidelných pohádkových postav ze známého českého filmu Ať žijí duchové. U školy se to
hemžilo samými školními strašidýlky. Někdo se proměnil v ducha, čarodějnici, kostru,
upíra, Bílou paní, princeznu či rytíře. Po splnění všech zábavných a strašidelných úkolů
jsme si dali teplý čajík a výborný svařáček. Když jsme se zahřáli a posilnili na cestu,
rozsvítili jsme svoje lucerničky a šli zdolat společným lampionovým průvodem Spící
Pannu. V cíli dostalo každé dítko školou povinné párek v rohlíku a medaili za účast. Domů
jsme odcházeli v nočních hodinách se spoustou nových zážitků, sice trošku unavení, ale
spokojení. Celkem se sešlo 105 dětí společně s rodiči a prarodiči. Tentokrát nás byla
opravdu velká banda nadšených pochodníků a tak to má být. Příště budeme třeba trhat
rekordy. Pochoďáku zdar!!!
Podívejte se také na naše stránky www.zsjestrebi.cz, kde naleznete mnoho fotografií ze
školních akcí.
Za pedagogický sbor Mgr. Zuzana Šťastná

