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Říjen 2016 v ZŠ Jestřebí
Samozřejmě se neustále něco dělo, kdybych ale měl vypsat všechny události, ke kterým v
průběhu října ve škole došlo, vznikla by malá Kosmova kronika. A tak se jako vţdy věnujme
pouze tomu nejdůleţitějšímu.
V úterý 11. října se sešla téměř všechna školní strašidýlka a strašidla. Vydala se na Spící
Pannu, aby dokázala, ţe se nebojí vůbec ničeho a tedy ani sama sebe. Nebylo to však
jednoduché, cestou je čekala velká spousta nejednoduchých úkolů a navíc ještě strašidla a
duchové konkurenční. Všichni ale byli pašáci, ničeho se nezalekli, vše splnili a úspěšně dorazili
do cíle, kde je čekalo poklidné opékání párečků.
Barvy, barvy, barvičky jsou poměrně typické pro podzimní dny, kdy se příroda pomalu
připravuje na zimní odpočinek. Moţná právě proto jsme v Provodíně zaţili celý barevný týden.
Zapojily se všechny třídy. A tak prvňáci, druháci, třeťáci i druţina přišli v pondělí v zeleném, v
úterý vládla červená, a tak se barvy střídaly aţ do pátku, který byl ve znamení oranţové. Hezký
nápad...
To osmáci a deváťáci mají jiţ trochu jiné, i kdyţ ne vţdy, starosti. Třináctého navštívili v
Liberci veletrh škol a pracovních příleţitostí. EDUCA se líbila, moţná si uţ váţně někdo
opravdu vybral tu "svou" budoucí školu, ono opravdu bylo z čeho vybírat.
Odpoledne se děti zapojily do zajímavé interaktivní akce v Severočeském muzeu a dokázaly, ţe
v přírodě svého kraje se velmi dobře orientují.
Projekt Tandemu Němčina nekouše potěšil ţáky druhého stupně. Jazykové animace v němčině
zaujaly snad všechny. A byly přitaţlivé i pro šesťáky, kteří se ještě jazyk Goethův a Schillerův
neučí. Nicméně i oni se pobavili při této netradiční, leč poutavé, výuce cizího jazyka.
Tradičně zafungoval Projektový den k výročí vzniku ČSR v roce 1918. Na rozdíl od roku
minulého ale čekal kaţdou třídu druhého stupně poněkud odlišný program... A také závěrečný
výstup.
Lze říci, ţe volným pokračováním našeho projektu byla hned následující den návštěva
Praţského hradu. Rozsáhlým areálem, mimochodem jde o největší hradní komplex na světě, nás
provedla a o všem fundovaně informovala na slovo vzatá odbornice - průvodkyně. Svůj výklad
zpestřila nejen různými zajímavostmi, nýbrţ i otázkami, na které naše děti většinou znaly
odpověď.
Hrad jsme opustili Zlatou uličkou a u staroslavné Daliborky se naše výprava rozdělila. Část se
vydala za sportem do ţiţkovského Jumpparku, ti druzí zamířili po Starých zámeckých schodech
na Malou Stranu a dále za poznáváním praţských pamětihodností. Naše cesty se opět spojily
před historickou budovou praţského Hlavního nádraţí a potom nás čekala jiţ jen cesta domů.
A samozřejmě následně příjemné podzimní prázdniny.
Podrobné informace o všech zde zmíněných, i mnohých dalších, událostech a akcích včetně
fotodokumentace najdete na našich webových stránkách (www.zsjestrebi.cz).

PaedDr. Lubomír Kašpar
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace o revizi kotlů na pevná paliva
Na základě četných dotazů našich občanů podáváme k problematice revize kotlů tyto
informace. Podle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, musí proběhnout první kontroly
technického stavu a provozu zdroje (kotlů) do 31.12.2016 a to u všech kotlů na tuhá paliva,
které jsou napojené na teplovodní otopný systém a mají příkon 10 - 300 kW. Tedy včetně
teplovodních kamen a krbů s teplovodními výměníky. Nerozhoduje přitom, zda je zdroj
pouţíván pár dní v roce, nebo kaţdý den, jako hlavní zdroj tepla. Revize kotle platí na 2
roky.
Kontakty na oprávněnou osobu k provedení revize je moţné získat buď na internetové
stránce www.aptt.cz v záloţce „kontroly kotlů“, nebo je moţné tyto informace získat přes
webové stránky příslušného výrobce kotle. V případě, ţe se váš typ kotle jiţ nevyrábí, je
třeba najít kotel konstrukčně podobný. Posouzení konstrukční shody provede osoba s
platným osvědčením.
K případnému předloţení protokolu o provedené kontrole mohou být občané vyzváni
Městským úřadem Česká Lípa. V případě nepředloţení tohoto dokladu můţe být uloţena
pokuta aţ 20 tisíc korun.
Topení v zimním období
Ţádáme občany obce, aby při topení pouţívali takové palivo, které je pro příslušný kotel
doporučené. Pouţití nevhodného paliva jedním občanem znečistí vzduch pro velkou část
obce.
Výsledky voleb do zastupitelstva Libereckého kraje
V listopadových krajských volbách bylo v naší obci odevzdáno 175 platných hlasů z
celkových 668 voličů, coţ znamená volební účast 26,2 %. Nejvíce hlasů obdrţeli:
ANO – 52 hlasů
Starostové pro LK – 32 hlasů
ČSSD – 24 hlasů
KSČM – 22 hlasů
Koalice svobodná a přímá dem. Okamura – 10 hlasů

ODS – 9 hlasů
Česká pirátská strana – 6 hlasů
Změna pro LK – 5 hlasů
Ostatní strany a politická hnutí obdrţely v naší obci od 0 do 3 hlasů. Děkujeme všem, kteří
se k volbám dostavili za jejich volební účast.
Kontejnery na bioodpad u dětského hřiště
Kontejnery na bioodpad budou u dětského hřiště umístěny do konce listopadu. V zimním
období tak nebude moţné vyváţet bioodpad na toto místo. Znovu zde budou kontejnery
umístěny od začátku dubna 2017.
Kulturní akce
Připomínáme nejbliţší kulturní akce:
Jestřebský vánoční trh a rozsvícení stromu-1.adventní neděli - 27. listopadu 2016 od 10hod
Mikulášská nadílka a cesta do pekla

- 4. prosince 2016 od 16 -ti hodin

Vítání nových jestřebských občánků

- 11. prosince 2016

od 14 -ti hodin

Usnesení č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.10.2016 (výpis)

Jestřebí, příspěvkové organizace na školní rok 2016/2017. Tuto výjimku schvaluje obec
podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání (školský zákon).
- změnu závazného ukazatele rozpočtu ZŠ a MŠ Jestřebí na rok 2016 – z „přestavba
místnosti kuchyňky ZŠ“ na „investiční příspěvek na rekonstrukci vstupní místnosti
k sekretariátu školy“
- výrobu reprezentativní vlajky, stuhy a znaku obce Jestřebí
- nabídku p. Olivy na vypracování studie, projektové dokumentace a inţenýrskou činnost na
vnitřní úpravy kulturního domu v Jestřebí
- finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy o.p.s. ve výši 4.000,- Kč
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB-sluţebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek p.č. 16/2 v k.ú. Jestřebí u České Lípy
- vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 734/19 v k.ú. Jestřebí u České Lípy před
domem č.p. 12 o výměře cca 8 m2
- znění písemného vyrozumění k ţádosti o zamezení podmáčení soukromého pozemku u
RD č.p. 12
- odloţit vyjádření k novému plánu technické a biologické rekultivace lomu Chlum
předloţené společností EUROVIA Kamenolomy, a.s. a pověřuje starostu dále jednat o této
záleţitosti
- záměr směny pozemku p.č. 623/6 o výměře 482 m2 za pozemky p.č. 633/9, 633/11 a
633/12 o celkové výměře 521 m2 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy

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“

3. Neschvaluje:
- nabídku firmy ARBOPlan s.r.o. na vypracování návrhu ozelenění ploch v obci
- nabídku firmy ATLAS software a.s. na infor

2. Schvaluje:
- výjimku ze směrnice č. 3/2016 – moţnost překročení maximálního mnoţství odebraného
dřeva před jeho zaplacením pro firmu Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.
- rozpočtovou změnu č. 7/2016
- dohodu obce Jestřebí s firmou Sigmin a.s. o ukončení spolupráce dle SOD S 16020
- pacht bývalé poţární nádrţe na pozemku p.č. 124 v k.ú Jestřebí u České Lípy na dobu
určitou 10 let za cenu 10,- Kč/rok k rybářskému vyuţití panu Jaroslavu Šimonovi, bytem
Újezd 2, 471 61 Jestřebí s podmínkou, ţe pachtýř na své náklady vyčistí nádrţ od bahna,
plevelných rostlin a náletových dřevin a je odpovědný za dodrţení všech podmínek
stanovených příslušným úřadem pro povolení těchto prací a podmínek stanovených obcí
Jestřebí.
- smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obsluţnosti s Libereckým krajem na období od
roku 2017 do roku 2019
- dohodu o narovnání mezi p. Polaneckou, ZŠ a MŠ Jestřebí, příspěvkovou organizací a
Obcí Jestřebí (podrobnosti budou zveřejněny po uzavření dohody)
- udělení výjimky z nejniţšího počtu ţáků ve všech třídách Základní školy a Mateřské školy

4. Bere na vědomí:
- informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích
- zápis o dílčím přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2016 krajským úřadem
Libereckého kraje – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- dopisy zaslané starostou na Krajskou správu silnic Libereckého kraje ohledně oprav
komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje
- návrh místostarosty na úpravy vnitřních prostorů tělocvičny
- závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2015 a zápisy z dílčích kontrol
hospodaření

mační systém vyhledávání právních norem

Informace základní školy
Zájemci o pozici úklidového pracovníka/pracovnice se mohou hlásit u ředitele školy od 1.
11. do 30. 11. 2016. Pozice je na zkrácený pracovní úvazek. Více informací u ředitele ZŠ a
MŠ Jestřebí.

Říjen 2016 v Mateřské škole Jestřebí
Podzimní měsíc říjen jsme 5. 10. začali první návštěvou v keramické dílničce
p.Svatuškové. Dětem se zde náramně líbilo a i výsledky byly nádherné – jablíčka, lístky,
kytičky, několik sněhuláčků a šnečků. Pro někoho to bylo opravdu první setkání s
keramickou hlínou a všichni uţ se těšíme na listopadové tvarování s nádechem čertů.
Hned druhý den 6. 10. nás navštívilo malé divadélko Úsměv s pěknou pohádkou „O
neposlušném beránkovi“. Děti si hravou formou připomněly, ţe neposlušnost se nevyplácí.
Po příběhu s beránkem si děti ještě společně zazpívaly, zahrály hry a popovídaly o dobru a
zlu v pohádkách i v reálném ţivotě.
Není pátek jako pátek a ten 14. 10. byl aţ do pozdního podvečera pro několik dětí
„pracovní“. Kulturní komise obce nás pozvala ke krátkému vystoupení při setkání starších
občanů naší obce. Šest dětí zde předvedlo několik podzimních básní a říkanek a za to
sklidily pěkný potlesk a sladkou odměnu.
No a konec měsíce října byl ve znamení focení dětí s vánočním motivem. V široké nabídce
fotografií i různých doplňků si snad mohl vybrat úplně kaţdý ( např. velké foto, kalendář,
hrneček, puzzle, plátno, aj. ).
Během celého měsíce jsme samozřejmě nezapomněli ani na práci a zábavu:
- ochutnávka ovoce a zeleniny byla dobrá
- v bramborovém týdnu jsme vyráběli tiskátka, houbičky i šípkové jeţky…
- sluníčkový týden byl barevný a usměvavý a sluníčka „září“ v prostorách školky
- papírové deštníky by nikoho neuchránily před deštěm, jsou ale hezky barevné
- pohádka O veliké řepě je klasická lidová pohádka a děti se náramně bavily
- výuka anglického jazyka s interaktivní tabulí je zajímavá
- lákavá je pro děti nabídka pohádek přes interaktivní tabuli
- s tabulí se také pracuje ( rozvoj poznání, grafomotorika, poznávání barev, zvířátka,
písničky, aj. )
Prostory školky také zdobí dýně a tykvičky, barevné listy a mnoho různých přírodnin, které
jsme nasbírali s dětmi při dopoledních procházkách. Děkujeme také několika rodičům za
dýně, tykvičky a kaštany. Nejprve kaštany pouţijeme na hraní i k pracování a následně pro
zvířátka na zimu do lesa.
Podzim je uţ v plném proudu – sklízí se ovoce a zelenina, sluníčko hřeje o mnoho méně,
fouká vítr, padá listí = příroda se pomalu a jistě připravuje na zimu a nás budou čekat
přípravy na čerty a Mikuláše a hlavně pro děti nejlákavější dny v roce – Vánoce a s tím
spojená vánoční besídka v naší školce.
Pitelková Vlasta
ved.odl.pracoviště

