Březen v ZŠ
Jaro je za dveřmi.
A je to vidět i ve škole. Všichni se postupně dostávají z letargie, opouštějí svá
pomyslná zimní doupátka a něco se začíná dít. Nejdříve pomalu a opatrně, asi jako
když první sněženky a krokusy vystrkují své kvítky, aby opatrně prozkoumávaly
okolí, ale posléze vše propukne ve velkém.
Březen býval, a snad stále je, měsícem knihy. Toho využili provodínští žáci a
seznámili se se Starými pověstmi českými od pana Aloise Jiráska. Avšak pozor!
Žádná čtená forma, nýbrž reál. Drsná a syrová skutečnost.
Navštívili totiž bájný Vyšehrad, aby viděli, odkud se vrhal Horymírův věrný oř do
stříbropěnné (tehdy určitě) Vltavy, kde vynášela svá rozhodnutí moudrá kněžna
Libuše, kudy a kam pobíhal Bivojův kňour a co vlastně na Vyšehradě vyváděl čert.
Při té příležitosti se děti samozřejmě neopomněly seznámit s místem posledního
odpočinku slavných Čechů.
V Praze se všem líbilo, ovšem cestou domů je v Líbeznici čekalo další
překvapení. Sám velký mág a kouzelník pan Kožíšek je provedl zrcadlovým
bludištěm. A tak se všichni krásně pobavili.
Kalendářní jaro bylo tradičně přivítáno utopením paní Morany, odemknutím Jara
a ozdobením břízek v obou obcích. Netřeba dodávat, že chodníky zazářily
spoustou krásných a veselých sluníček a kytiček, byť pouze křídami nakreslených.
Teď již pouze vyčkáme, až dorazí jaro skutečné…
Nesmíme zapomenout na výlet žáků druhého stupně, kteří se se svými učiteli
podívali do Kolumbie. Naštěstí se nesetkali s narkomafií a bohužel šlo pouze o
tradiční (a tradičně krásně zajímavý) Projekt Planeta Země 3000.
Naši zástupci se zúčastnili okresního kola recitační soutěže v Novém Boru,
v dalším měsíci nás čekají nejrůznější výlety, exkurze (ta nejbližší je do Národního
technického muzea v Praze), soutěže…. A abych nezapomněl velikonoční dílničky
a také minijarmark v Provodíně, přijďte se zúčastnit nebo alespoň podívat.
Další přehršli informací a hlavně podrobností i s obrázky získáte na oblíbené
webové stránce www.zsjestrbi.cz.
Tak tedy, užívejme si jara.
PaedDr. Lubomír Kašpar
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Informace obecního úřadu
Zametání komunikací
Na čtvrtek 11.4.2019 je objednán zametací vůz, který provede zametení a sběr
posypového materiálu a dalších nečistot na místních komunikacích. Žádáme
občany, aby neparkovali během tohoto dne na komunikacích, pokud možno ani
na zpevněných parkovacích plochách a neznemožňovali tak jejich čištění.
Rekonstrukce obecního úřadu
Od května do září 2019 budou probíhat stavební úpravy obecního úřadu. Vzhledem
k tomu, že budou prováděny rozsáhlé vnitřní práce, je nutné obecní úřad
vystěhovat. Stavební práce budou zahájeny pravděpodobně ve středu 15.5.2019 a
několik dnů před tímto datem bude probíhat stěhování do kulturního sálu (bývalá
kinokavárna). V době stěhování od čtvrtka 9.5. do pondělí 13.5., tak bude úřad
zcela uzavřený. Následně bude několik týdnů provizorně fungovat v prostorách
kulturního sálu. Po dodělání vnitřních prací v budově OÚ proběhne stěhování zpět
a úřad tak bude opět několik dní uzavřený.
Poplatek za likvidaci odpadu
Připomínáme, že poplatek za likvidaci odpadu v roce 2019 ve výši 540,- Kč na
jednoho poplatníka, je splatný do 30.4.2019. Při včasném nezaplacení poplatku
může být poplatek zvýšen až na trojnásobek a následně vymáhán soudně i
exekučně. Od 1.5.2019 nebude svozová firma vyvážet popelnice bez známky na
rok 2019.

Oprava silnic v majetku Libereckého kraje
Obec Jestřebí, tak jako každý rok, žádala o opravu krajských silnic v naší obci.
V půlce března obdržela odpověď od Krajské správy silnic Libereckého kraje,
z které vybíráme: „Silnice III/26832 (přes Jestřebí) a silnice III/2703 (přes
Pavlovice) budou v letošním roce zařazeny do plánu oprav běžné letní údržby.
Silnice III/2701 (přes Dolní Popelov) bude v letošní sezóně také zařazena do plánu
běžné letní údržby a bude navržena do plánu celoplošných oprav komunikací.“
Z uvedeného vyplývá, že se pravděpodobně letos žádných velkých oprav
nedočkáme.
Podle neoficiální informace nebude letos provedena ani rekonstrukce mostu přes
Robečský (Mlýnský) potok v aleji mezi Jestřebím a Provodínem.
Okružní křižovatka u Jestřebí
V měsíci březnu proběhlo v Liberci pracovní jednání k připravované okružní
křižovatce u Jestřebí – velká křižovatka silnic I/9, I/38 a III/26832 (od České Lípy,
Doks, Dubé a Jestřebí). Tohoto jednání se za Jestřebí účastnil starosta obce. Podle
informace pracovníků firmy EKOLA group, která prováděla v roce 2018 měření
hlučnosti, byla u velké křižovatky naměřena nižší hladina hluku než v předešlém
měření v roce 2016, přičemž obě tato měření zjistila nižší hlučnost, než připouští
hygienický limit. Tuto informaci potvrdila přítomná pracovnice Krajské
hygienické stanice. Z tohoto důvodu Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR),
které je investorem stavby, odmítlo požadavek obce, aby součástí projektu na
novou křižovatku byla protihluková stěna. Na žádost starosty bylo dohodnuto, že
po vybudování okružní křižovatky bude provedeno nové měření a pokud se zjistí
nadlimitní hladina hluku, tak bude protihluková stěna dodatečně vybudována.
Součástí stavby okružní křižovatky bude také vybudování nových chodníků u
autobusových zastávek a veřejného osvětlení u hlavní silnice. Dále bylo přislíbeno
vyspádování komunikací tak, aby při intenzivních deštích stékalo co nejméně vody
po silnici kolem kostela do naší obce a zahlcovalo tak kanalizaci. V tomto roce
bude probíhat územní a popřípadě i stavební řízení a proto se nové okružní
křižovatky určitě nedočkáme. Jestli si ŘSD ČR vyřídí potřebné územní a stavební
povolení do roku 2020 a začne v tomto roce stavět není dosud jasné.

-

Očkování psů a koček
V neděli 20.4.2019 bude MVDr. Russ provádět očkování psů a koček:
v Jestřebí před OÚ od 13,00 do 13,45 hod.

-

v Újezdu od 14,00 do 14,15 hod
v Pavlovicích od 14,30 do 15,00 hod.
Cena očkování: proti vzteklině – 250,-Kč, kombinace – 400,-Kč

Usnesení č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.3.2019
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi pokračovat v realizaci akce „Stavební úpravy obecního úřadu
v Jestřebí“
Zastupitelstvo obce schvaluje:
3. Program zasedání zastupitelstva podle návrhu starosty, včetně bodů v různém.
4. Přijmout jednoho pracovníka do pracovního poměru k provádění sezonních
prací na dobu určitou – duben až listopad 2019, bez dotace z úřadu práce.
5. Zadat vypracování znaleckého posudku na ocenění pozemků p.č. 106/5, 106/6,
106/7 a 106/1 vše k.ú. Újezd u Jestřebí.
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-4017714/VB/003 s ČEZ Distibuce, a.s.
7. Rozpočtové opatření č. 2/2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace lesního hospodáře o činnostech v obecních lesích.
2. Informaci starosty o nezískání dotace na revitalizaci obecního rybníka u
bowlingu.
3. Informaci starosty o činnosti DSO EKOD
4. Informaci starosty o plánované okružní křižovatce u Jestřebí.
5. Otevřený dopis bývalých zaměstnanců ZŠ a MŠ Jestřebí.
Zastupitelstvo obce revokuje:
1. Usnesení č. 4/2019 z předešlého jednání zastupitelstva dne 26.2.2019, bod č. 4
v oddíle schvaluje takto: Zastupitelstvo obce Jestřebí schvaluje pachtovní
smlouvu na pozemky p.č. 336/14, 541 a části 521/6 k.ú. Jestřebí u České Lípy
a p.p.č. 608/1 k.ú. Maršovice u Dubé na dobu určitou do 31.12.2020 za roční
pachtovné 5.000,- Kč/ha s firmou Českolipská zemědělská a.s.
2. Usnesení č. 2/2018 ze dne 18.12.2018, bod 16 v oddíle schvaluje takto:
Zastupitelstvo obce Jestřebí schvaluje přenesení pravomoci zastupitelstva obce
na starostu obce schvalovat rozpočtové úpravy a opatření do částky 150.000,Kč na jeden paragraf schváleného rozpočtu a ukládá starostovi informovat
zastupitelstvo obce o všech provedených rozpočtových úpravách.

Březen v MŠ
Měsíc březen probíhal v mateřské škole ve znamení vítání jara. Děti pozorovaly
měnící se okolní přírodu, kvetoucí jarní květiny, ptáky přilétající z teplých krajin,
mláďata rodící se na jaře. V mateřské škole jsme s dětmi vyrobili Moranu, kterou
jsme za doprovodu jarních básní a písniček hodili do vody. Snad už jsme se tak
definitivně rozloučili s letošní zimou.
Koncem března jsme tvořili výrobky na Velikonoční jarmark, na který jste všichni
srdečně zváni dne 4.4. od 6.30 hod. – 16.00 hod v MŠ.
Za kolektiv MŠ: Pavla Zemanová,DiS.
Pozvánka na pálení čarodějnic
Obce Jestřebí a Provodín připravují pro své občany tradiční akci, která se bude
konat tradičně na prostranství za Mateřskou školkou. Začátek akce je naplánován
dne 30. 4. 2019 od 16:00 hodin, kdy nás přijede pobavit kapela „ŠMRNC“. Tato
populární pražská kapela se specializuje na staropražské písničky a na tvorbu Karla
Hašlera. Po zbytek večera nás bude doprovázet multižánrový hudebník „Kyklop“,
jehož repertoár začíná u country a končí u rocku. Děti mají občerstvení zdarma,
k opékání vuřtů je nutné si donést vlastní vidlice. Konec hudební produkce bude
ve 22 hodin.
Přejeme si krásné počasí bez deště a těšíme se na Vás.
Organizátoři kulturních akcí Jestřebí a Provodín

