INFO Z ÚŘADU

Toto číslo našeho Zpravodaje je netradiční a je věnováno informacím o aktuálním a
nejbližším průběhu stavebních prací v obci, doplněné o kulturní a sokolské akce. Tak
se do toho pustíme.
Rekonstrukce Nádražní – všichni jste již na objížďkách poznali, že to již začalo.
V současnosti probíhá pokládka nového kanalizačního a vodovodního potrubí od
hotelu Beneš nahoru směrem k Pyrámu. Po položení tohoto hlavního tahu přijde na
řadu přepojování nemovitostí a části rekonstrukce mimo Nádražní (od laboratoře
v zahradách směrem k výjezdu z dálnice). Doporučuji v této fázi komunikovat
s pracovníky stavby, pokud budou připojovat zrovna vás. Nejspíš vás osloví sami, ale
čím víc informací od vás dostanou, tím bude méně případných problémů. Projektová
dokumentace nemůže znát vše do detailu.
V těchto dnech se bude vypisovat výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav
uličního prostoru, tedy toho, na co se budeme v dalších letech dívat a co nám bude
sloužit. Všichni, od vedení a pracovníků Libereckého kraje, přes starosty
zúčastněných obcí v čele s turnovským panem kolegou starostou a jeho úřadem, se
snažíme o co nejrychlejší administrativní proces, spějící k okamžitému započetí prací
na úpravě komunikace a okolí, hned, jak budou ukončeny práce v zemi. Aby byla
doba rekonstrukce co nejkratší. Zatím jde vše podle plánu.
K tomu dopravní info: Od hotelu Beneš až k napojení na R10 je silnice uzavřena.
Pracovníci firmy Mizera, budující kanalizaci jsou velmi vstřícní a umožňují příjezd i
zásobování v místě bydlícím a pracujícím osobám, přesně dle dohod. Prosím,
abychom i my respektovali jejich pracoviště a pokud možno se mu vyhnuli. Pro
objížďku je určen provizorní nájezd na R10 u bývalého Fordu. Naši obyvatelé musí
využít dodatkové tabulky, která dovoluje vjezd dopravní obsluze, pro vjezd do centra
obce. Česká nedůvěřivá povaha některých cizích řidičů, a to i nákladních vozidel, si
našla zkratku kolem mateřské školky a tak nám zde stoupl provoz nad hranici
únosnosti. Situaci urgentně řešíme a pravděpodobně dojde ještě k omezení vjezdu do
této ulice.
Stavba vodojemu – bylo provedeno odlití 6ti zemních pilotů do hloubky 12 – 14m,
až na skalní podloží. Nyní je odtěžen prostor podzemní části stavby a po výstavbě
spodního, kruhového prostoru, budou vztyčovány nosníky. Takováto stavba je velmi
ojedinělá a doporučuji ji z bezpečné vzdálenosti pozorovat.
Dopravně je mimo hlavní tahy, a tak nepůsobí dopravní problémy. Pokud považujete
za nutné tudy jet, nejspíš do kompostárny, vězte, že od hřbitova projíždíte
staveništěm, a je zatím dobrá vůle stavební firmy, že to tak je. Komunikaci má právo
kdykoli uzavřít, a také k tomu dojde. Volte proto raději trasu přes Turnov.
Rekonstrukce komunikace K návsi – od dětského hřiště ke křížku na návsi začne
9.4. Budou zde položeny obrubníky a odvodněn přilehlý svah. Do země bude
připraveno vedení přeložky drátů ze sloupů, nového veřejného osvětlení a optického
kabelu. Poté dostane komunikace nový povrch. Předpokládaná doba výstavby jsou 4
týdny.
I zde bude během prací komunikace uzavřena. Lze ji bez problémů objet.
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Přeložka NN ČEZ do země, která je již s vámi všemi projednána, se bude realizovat
pomaleji, než bylo v plánu. Letos v létě, cca v červnu, se provede etapa v okolí
požární nádrže, tj. od návsi až po konec obce směrem do Lažan. Zbylé dvě etapy,
kopírující krajské silnice, vedoucí obcí, budou realizovány v roce 2019. Důvodem je
zpožděná projektová příprava jedné etapy, a odklad z důvodu objížděk a kompletní
opravy kanalizace a vodovodu v ulici U školky u etapy druhé. (Pojmenování ulic je
pracovní).
Rekonstrukce potoka – bohužel je v moci Povodí Labe, státní podnik, a ten stále
nemá přiděleny prostředky na její realizaci. Termín tedy nelze stanovit.
Zateplení obecního úřadu – začne také 9.4.,a budou tak konečně vyslyšeny
připomínky dětských účastníků ankety konané před 3 lety. Budova přestane být
ostudou centra obce. Práce přinesou značné omezení vjezdu do dvora, při
vyzvedávání dětí z družiny. Pro zastavení využijte prostor u křížku, nebo za školou a
kaplí. Před hospodou bude umístěno mobilní zázemí firmy.
Úprava prostoru kolem kaple – i přes velkou snahu se před koncem minulého roku
a na počátku letošního nepodařilo najít firmu pro realizaci všech prací této zakázky.
Práce budou probíhat postupně od jednotlivých firem.
Tolik aktuálně ke stavebním akcím. Další akce se projekčně připravují.
Provozní informace:
Svoz biopopelnic začal 4.4., další bude 18.4. a od 2.5. každý týden. Byli jsme na
úřadě dotazováni (až napadáni), jak to, že se nevyváží bioodpad v Ohrazenicích, když
v Turnově svoz probíhá již v průběhu března. Pro obecnou informaci sděluji, že
kompostárna musí do provozu naběhnout postupně i dle počasí. Pro veřejnost je
otevřena od dubna a od začátku dubna máme smlouvu na vývozy.
Kompostárna je turnovskou organizací a je jeho dobrá vůle, že nám tuto službu
poskytuje. A prozatím plná úhrada svozů a likvidace za vás, občany, je myslím velmi
vstřícná služba obce. Též žádáme zapomětlivce o úhradu poplatků za psy a nájem bio.
Dubnový zájezd do Divadla Palace se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2018 na
divadelní představení Líbánky. Odjezd z návsi je naplánován na 16.15 hodin, kvůli
uzavření Nádražní ulice nemůžeme tentokrát zastavit U Výkupny, ale pouze na návsi.
Představení začíná v 19 hodin a trvá 140 minut, zpět do Ohrazenic přijedeme po 23.
hodině. Autobus v Praze zastaví u Hlavního nádraží. Vstupenky za 280,- Kč si
přihlášení občané mohou vyzvednout na obecním úřadě do 18. dubna.
Na podzim se opět pokusíme zajistit představení v Hudebním divadle Karlín. Žádali
jsme o Polskou krev na jaro, ale nepodařilo se.
V sobotu 24. března 2018 jsme přivítali celkem 6 dětí; 5 dětí bylo narozeno
v minulém roce a jeden chlapeček v lednu tohoto roku. Přišli nejen všichni pozvaní
rodiče se svými dětmi, ale i hodně prarodičů a ostatních příbuzných. K příjemné
atmosféře přispěly svým vystoupením děti z ohrazenické mateřské a základní školy.
Děkujeme všem zúčastněným.
Konkurzy v našich příspěvkových organizacích, mateřské a základní škole,
proběhnou v jarních měsících. Jedná se o místa ředitelů těchto organizací.
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TJ SOKOL

Tentokrát se kromě přehledu akcí, které proběhly nebo které plánujeme, musíme
vrátit ke skutečnosti, která nás na konci minulého roku velmi zasáhla.
Když se na počátku prosince sešel celý výbor na poslední výborové schůzi ve starém
roce, nikdo z nás netušil, jaká ztráta nás do konce roku postihne. 12. prosince zemřela
naše dlouholetá starostka Dáša Mašková, která byla dobrou duší Sokola. Vždy jsme
si byli vědomi toho, co vše pro náš spolek s radostí, nadšením, bez ohledu na čas
dělá. Postupně zjišťujeme a ještě asi chvíli zjišťovat budeme, jakých nejen
administrativních prací nás ušetřila, a my se jimi nemuseli zatěžovat. Asi těžko
bychom hledali místo na hřišti nebo sokolskou akci, která by nám ji nepřipomínala.
Za vše Dáše patří velký dík.
Tato událost nás vedla ke zvolení nového starosty, aby náš spolek nebyl hned
v prvních měsících roku 2018 zrušen. Na první lednové výborové schůzi byl novým
starostou zvolen Martin Mareš a my jsme rádi, že se této funkce ujal. Navíc bylo
nutné, abychom si vše rozdělili mezi více lidí, což se podařilo. Pozitivní je, že
někteří členové sami pomoc nabídli. Proto jsme také za teplého jarního počasí mohli
uspořádat poMasopust 2018 s tématem zimní olympiády. Užili jsme si za velké účasti
dětí i dospělých ledního hokeje, curlingu, skeletonu, krasobruslení, skoku na lyžích i
biatlonu bez lyží , ale také průvodu a pohoštění od našich spoluobčanů. Na závěr si
malí i velcí mohli zatancovat za hudebního doprovodu Zdeňka Šupíka.
Plánované akce (sledujte webové stránky, termíny jsou orientační):
od 1. 4. – začíná cyklistická soutěž Cyklista roku ve dvou kategoriích – kolo (vlastní
pohon), elektro kolo (přihlášky přijímáme na adrese: sokol@ohrazenice.cz)
15. dubna od 15 hodin – Kuličkiáda – na hřišti
19. 5. – „tajný“ výlet
rybářské závody – v jednání je termín i samotné uskutečnění
16. 6. – volejbalový turnaj smíšených dvojic
17. 6. – dětský den
23. 6. – volejbalový turnaj – mixy
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Blahopřání
K významným životním výročím blahopřejeme se zpožděním nebo předstihem Aleně
Klusové, Boženě Mikulové, Jaroslavě Ederové, Haně Antoňů, Venuši Trnkové,
Milušce Šollarové, Josefu Filipovi, Janu Šollarovi, Václavu Novákovi, Pavlu
Tausigovi, Josefu Tučkovi a Vladimíru Kosovi. Všem přejeme hodně zdraví, pohody,
spokojenosti a štěstí.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Na obálce: Vrtání pilotů vodojemu. Z archivu starosty.
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