5. Smlouvu o smlouvě budoucí s Českolipskou zemědělskou, a.s. na odkup části
pozemku p.č. 521/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy potřebného v případě výstavby
cyklostezky.
6. Smlouvu o dílo s firmou ElektroVolt s.r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení
– nové stožáry u bytovek, nové vrchní vedení v ulici u OÚ a nové veřejné
osvětlení na pozemcích 735/4 a 543/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy.
7. Směrnici č. 1/2019 pro poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny
odpadních vod.
8. Zprávu č. 2 o uplatňování Územního plánu Jestřebí (1/2015 – 1/2019)
9. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace s TJ
Jestřebí – Provodín, o.s.
10. Navýšení příspěvku obce pro akci Jestřebský festiválek v roce 2019 na částku
13.000,- Kč a prodloužení časové hranice pro konání akce do 24:00 hod.
11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvu o právu provést
stavbu p.č. 490/1 – TS, RNN, k NN, SS100 s ČEZ Distribuce, a.s.
12. Finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Denní a
pobytové sociální služby Česká Lípa.
13. Rozpočtové opatření č. 1/2019
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Prodej části pozemku p.č. 269/2 k.ú. Pavlovice u Jestřebí dle opakované
žádosti p. Zrzavého.
2. Prodej pozemku p.č. 1009/8 k.ú. Pavlovice u Jestřebí dle žádosti p. Zbyňka
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Postup starosty při podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy kulturního
domu v Jestřebí čp. 84 - II. a III. etapa“.
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jestřebí za rok 2018
krajským úřadem Libereckého kraje – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Škola v době masopustní
Únor bílý, pole sílí a nejrůznější další pranostiky se možná hodí pro prognostiky,
ne však pro školáky.
Nikde jsem totiž nenašel žádné rčení např. v duchu: „Jak budeš v únoru pracovat,
takové vysvědčení tě čeká“. Případně něco obdobného. Možná právě proto školní
život po jásotu nebo pláči nad pololetním vysvědčením jen pomalu nabírá ty
správné obrátky.
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Informace obecního úřadu
Poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny odpadních vod v
Pavlovicích
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26.2.2019 schválilo novou směrnici pro
poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny pro obyvatele s trvalým
pobytem na katastrálním území Pavlovic. V této části naší obce není vybudována
kanalizace. Vzhledem ke značné vzdálenosti by bylo její vybudování velmi
nákladné a je tedy v budoucnu nepravděpodobné. Proto zastupitelstvo obce
schválilo novou směrnici, která umožňuje získat finanční příspěvek na čistírnu
z rozpočtu obce Jestřebí. Příspěvek činí 50% z uznatelných nákladů, maximálně
20.000,- Kč na jednu osobu s trvalým pobytem a celkem 60.000,- Kč na jeden
dům. Např. v domě kde mají trvalý pobyt dva lidé, může příspěvek na čističku
činit 40.000,- Kč (2x 20.000,- Kč). Příspěvek mohou čerpat pouze občané
s trvalým pobytem a to na čistírny vybudované, schválené a uvedené do provozu
od 1.1.2015 do 30.11.2022. Přesné podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou
stanoveny ve směrnici, která je na internetových stránkách obce a je k dispozici
také na Obecním úřadu Jestřebí.
Odpadové hospodářství v roce 2018
V minulém roce byly náklady obce na likvidaci odpadu následující:
- směsný odpad (černé popelnice) - 580.057,- Kč
- tříděný odpad (plast, papír, sklo a nápojové kartóny) – 204.813,- Kč
- nebezpečný a velkoobjemový odpad (svozy 2x ročně) – 103.691,- Kč
- bioodpad (svážený k dětskému hřišti) – 16.944,- Kč

Výnosy z odpadového hospodářství byly následující:
- poplatek za likvidaci odpadu od občanů (540,- Kč na poplatníka +
podnikatelé) – 413.692,- Kč
- odměna od EKO-KOMU za vytříděný odpad – 139.494,Celkové náklady za rok 2018 tak činily 905.505,- Kč a celkové výnosy 553.692,Kč. Odpadové hospodářství tedy bylo dotováno částkou 351.813,- Kč z rozpočtu
obce. Vzhledem k tomu, že se počítá se zvyšováním státem určeného poplatku za
uložení odpadu na skládky (v současné době 500,- Kč/tunu) a postupně má dojít
k úplnému zákazu ukládání směsného odpadu na skládky, je velmi pravděpodobné
výrazné zvyšování nákladů obce na likvidaci odpadu produkovaného občany.
Zmírnit finanční dopady růstu cen za likvidaci odpadu je možné zejména
snižováním množství směsného odpadu, tedy odpadu vyhazovaného do černých
popelnic. Obec Jestřebí v současné době platí svozové firmě AVE podle množství
vyvezených popelnic. Za jednu vyklopenou popelnici o objemu 120 litrů platí
51,45 Kč (včetně DPH). Vzhledem k tomu, že částka je stejná při vyvezení zcela
plné i poloprázdné popelnice, měli by občané vystavovat k vyvezení pouze plné
popelnice. Množství vyvážených černých popelnic je také možné snížit důsledným
tříděním odpadu. Obec ve spolupráci s jinými obcemi a městy získala dotaci na
popelnice určené na plast a papír. V současné době se připravuje výběrové řízení
na dodavatele těchto popelnic. Po vybrání nejvhodnějšího dodavatele a jejich
dodání budou občané, kteří o to budou mít zájem, moci získat domů velkou
popelnici (240 litrů) na plast a na papír. Tím bude třídění odpadu snadnější. Tyto
popelnice s vytříděným odpadem (plast nebo papír) budou ve stanovených
termínech vyváženy přímo od domu, tak jako v současné době černé popelnice.
Výsledkem by mělo být, že v černých popelnicích skončí menší množství
„drahého“ směsného odpadu.

Svozový den
Obec Jestřebí pořádá v sobotu 6.4.2019 sběrový den. Obyvatelé mohou na níže
uvedených místech a časech odevzdat tyto odpady:
1. Velkoobjemové komunální odpady – matrace, nábytek, koberce, podlah.
krytiny, pneu (bez disků) apod.
2. Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače,
monitory, elektronické nářadí, hračky apod.
3. Nebezpečné odpady – AKU baterie, prošlé léky, plechovky od barev a oleje
apod.

Železný šrot bude sbírán v pátek 5.4.2019.
Místo a čas přistavení sběrových vozů:
Křižovatka Sluneční dvůr
09 05 – 09 15 hod.
U obecního úřadu
0920 – 09 40 hod.
U Veselých a Setničků
09 45 – 09 55 hod.
U parku
10 00 – 10 30 hod.
U Krédlů
10 35 – 10 45 hod.
U hřiště (u Pešků)
10 50 – 11 10 hod.
U Bumbálků (bytovky)
11 15 – 11 30 hod.
Újezd (u separátu)
11 35 – 11 50 hod.
H. Popelov
11 55 – 12 05 hod.
Podolec 9
12 10 – 12 20 hod.
Pavlovice (u separátu)
12 25 – 12 45 hod.
Dolní Popelov (u studánky)
12 50 – 13 00 hod.
Dolní Popelov (u paní Stehlíkové)
13 05 – 13 20 hod.
Je nutné, aby občané byli na příslušných stanovištích včas a odpad předali osobně
pracovníkům firmy AVE. Důrazně žádáme občany, aby nevytvářeli hromady
odpadu před stanoveným termínem svozu. Anonymní hromady odpadu mohou
pracovníci firmy AVE odmítnout naložit a odvézt.

Usnesení č. 4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.2.2019
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi uzavřít smlouvu o dílo s firmou L&P stavební, s.r.o na realizaci akce
„Stavební úpravy Obecního úřadu v Jestřebí“ a pokračovat v realizaci této
akce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodů v různém.
2. Členy kulturního výboru s platností od 1. 3. 2019 – předseda: A. Kupec,
členové: V. Kellnerová, J. Získal a P. Vošvrda.
3. Zrušení finanční odměny 600,- Kč/měsíčně pro členy kulturního výboru, kteří
nejsou členy zastupitelstva obce.
4. Pacht pozemků p.č. 336/14, 541 a části 521/6 vše k.ú. Jestřebí u České Lípy a
p.č. 608/1 k.ú. Maršovice u Dubé firmě Českolipská zemědělská, a.s. na dobu
určitou do 31.12.2027, za roční pachtovné 4.000,- Kč/ha.

Ne že by žáci a žáčkové byli laxní, melancholičtí, či snad dokonce leniví. To
rozhodně ne. Šesťáci se stále domnívají, že svět, potažmo škola, se řídí podle hesel
„svět patří nám“ a „svět jsme my“. Sedmá třída pomalu zjišťuje, že vskutku patří
mezi homo sapiens, pro některé z nich je však tato skutečnost poněkud šokující.
Žáci osmé třídy se začali poctivě připravovat na hodiny, někteří, naopak několik
jich usoudilo, že už to fakt nemá cenu.Každopádně se však přímo rvou o možnost
reprezentovat naši školu na tradičním Máchovském klání v Doksech. A devítka…
Naše slečny se poctivě snaží dohnat vše dávno zapomenuté a pořádně se připravit
na přijímací zkoušky. Po jejich úspěšném zvládnutí ovšem také chtějí vyhrát
Máchovské klání. Kdo ví, třeba budeme mít letos dva (úspěšné) týmy. Chlapci na
druhou stranu došli k závěru, že je stejně přijmou a pokračují svým obvyklým
způsobem.
Ale aby toto povídání nevyznívalo příliš defétisticky, pozitivní náhled na svět
pochopitelně převládá jak u žáků, tak u pedagogického sboru. Tak dejme tomu 15.
únor, jak je všem známo svátek svatého Valentýna, inspiroval školu v Provodíně
k radostnému pění o lásce, přátelství a vůbec radosti ze života. On takový správně
podaný song „Když se zamiluje kůň“ v kombinaci s báječnými perníčky, srdíčky a
kytičkami udělá svoje i s tím největším škarohlídem. A samozřejmě se Valentýn
projevil i jinde, v jiných třídách…
Naši nejmladší žáci se úspěšně učí plavat, právě v únoru se k nim přidala také
čtvrtá a pátá třída. A všem to docela jde.
Vítězové školního kola recitační soutěže se poctivě připravují na kolo okresní a
nesmíme zapomenout držet jim 2O. a 21. března palce. I vědomí, že mu někdo
fandí, dělá hodně.
Část dětí se momentálně (je 27. února) vyskytuje na lyžařském kursu, užívají si
krásného počasí na sněhu a neustále na nás myslí.
Na další období chystáme mnoho přitažlivých akcí, nebudeme je však
prozrazovat předčasně.
PaedDr. Lubomír Kašpar
Únor v mateřské škole.
Od 1.1. 2019 byla navýšena kapacita Mateřské školy Jestřebí na 34 dětí. MŠ je tak
rozdělena na 2 třídy, z nichž jedna je pro 2 – 3 leté děti, kde má pedagog
k dispozici dalšího zaměstnance a to chůvu, která pomáhá s osobní hygienou a
druhá je pro děti od 3 - 7 let. V současné době pracují v MŠ 3 stabilní pedagogové
+ 1 chůva. Naše chůvička bude ale ke konci dubna končit, protože nastupuje na

mateřskou dovolenou. Od 1.5. 2019 přijmeme tedy do pracovního poměru na
zkrácený úvazek novou chůvu a to na dobu určitou. Bližší informace na telefonu
MŠ nebo osobně.
Začátkem února jsme ve školce opět přivítali zvířátka z DDM Libertin v České
Lípě. Tentokrát nás přijely navštívit ještěrky. Dětem se ještěrky moc líbily a
někteří si je i pohladily.
V únoru jsme také společně s družinami ze ZŠ jeli na výlet do Hopsária v Děčíně,
kde děti jezdily na koloběžkách, skákaly na trampolíně a skotačily na průlezkách.
V průběhu měsíce jsme si povídali s dětmi o lidském těle a jeho funkcích. Ve
výuce nám pomohl i speciální program zapůjčený ze ZŠ – Corinth. Na interaktivní
tabuli jsme tak mohli shlédnout kostru a orgány člověka ve 3D provedení.
Jako každý únor, tak i letos jsme slavili masopust a zakončili ho dětským
karnevalem. Sešlo se mnoho krásných masek. Děti soutěžily, tancovaly a dobře se
bavily.
Za kolektiv MŠ
Pavla Zemanová,DiS.

