ZASTUPITELSTVO

6. zasedání Zastupitelstva obce, v roce 2019 poslední, proběhlo 11.12.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru a stěžejním
bodem jednání bylo schválení rozpočtu obce pro rok 2020. Ten počítá opět s využitím
části našetřených peněz, abychom dofinancovali rekonstrukci Nádražní ulice a okolí
Pyrámu a realizovali slíbené rozšíření kanalizace a vodovodu a poté i úpravu okolí
požární nádrže. Na tuto akci jsme požádali o dotaci. Dále Zastupitelstvo schválilo
nové vyhlášky o odpadu a poplatku za psy, které reagují na legislativní změny.
1. zasedání v roce 2020 schválilo znění zápisu do obecní kroniky, navýšení odměn
zastupitelům dle nařízení vlády, žádost o příspěvek na činnost pro TJ Sokol
Ohrazenice i výroční zprávu o poskytování informací. Do majetku obce jsme převzali
první zrekonstruovanou polní cestu, směrem k Paceřicím. Do programu byl doplněn
bod o schválení smlouvy na uložení sítí při budoucí rekonstrukci krajských
komunikací v obci.
2. zasedání Zastupitelstva bylo již poznamenáno probíhajícím bojem proti
postupující nákaze v době zpřísněných podmínek. Pro veřejnost byl vyhrazen prostor
mimo zasedací místnost, ale s možností přímé účasti. Klíčovým bodem bylo
schválení výdajů na ochranné pomůcky a desinfekční přípravky, se kterými náš
rozpočet nepočítal. Spolu s tím jsme schválili několik dalších, dříve připravených
bodů, např. výběr dodavatele úprav okolí požární nádrže, nebo příspěvek pro VHS
Turnov na kanalizaci kolem nádrže.
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Kompletní informace o jednání jsou obsaženy v zápisech na webu obce.

Tak čím začneme? K nejaktuálnějšímu tématu, tomu neviditelnému „šmejdovi z Wuchanu“, co nám obrátil chod životů naruby, si řekneme pár slov až dále. Zastavil nám
i práce na Nádražní, které se tak krásně, v měsíčním předstihu, rozběhly. Pokračuje se
znovu od 1.4. v režimu, který přijatá omezení umožňují. Letos budou práce u nás, od
R10 k Pyrámu. Po celou dobu prací bude tento úsek omezeně průjezdný jedním
pruhem. Jen po dobu opravy křižovatky u stavebnin (cca červen, červenec)bude zcela
uzavřen sjezd z dálnice. Opět se budeme snažit aktuálně informovat o omezeních a
řešit vzniklé problémy.
Virus – nevirus, odvážní pracovníci firmy Rulf Nová Paka budují kanalizaci u nádrže,
a tak budeme moci pokračovat konečnými úpravami okolí, jak bylo slíbeno. Zase se
část obce změní převedením plánů do skutečnosti. Od poloviny roku by se měl
opravovat potok, tak bude u nádrže celý rok veselo. Ve fázi jednání, plánování a
připomínkování jsou pak všechny další akce – revitalizace návsi, Relax parčík u lípy
republiky, opravy krajských komunikací, postupná oprava hostince, kanalizace pod
novou zástavbou pod hřbitovem, příprava této zástavby a další. Jen ty penízky ubývají
a díky té současné pohromě jich dostaneme v budoucnu asi citelně méně. Na co to jde,
žádáme o dotace, ale i zde asi možnosti ubydou. A to by se to stavělo a budovalo!
Miliónového sponzora nemáme, tak asi vsadím obecní tiket do sportky.
Považuji za nutné dát vysvětlení k vodojemu a tlaku vody. Oprávněná očekávání
zvýšení tlaku v některých částech obce budou naplněna, jen to nebylo hned po
spuštění vodojemu. Na celé soustavě vodovodů pracují kvalifikovaní odborníci, a tak
již při projektování vodojemu bylo jasné, že se tlak všude nezvýší. Nemůže, bez
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dalších investic. Jak spolu souvisí vodojem a tlak vody v rozvodech, tak spolu
nesouvisí stavebně a finančně výstavba vodojemu a nové rozvody v obci. Každá
z těchto akcí má své další návaznosti. Vysvětlím podstatu. Když hodíte kámen do
vody, udělají se soustředné kruhy. Stejně tak se šíří i tlak kolem vodojemu. A čím níž
a dál od vodojemu, tím je tlak větší, A tak zatímco v nynějším potrubí nahoře voda
sotva teče, ve Fučíkovce, která je na stejné větvi je tlak akorát. Když tlak přidáme,
bude nahoře dobrý a dole popraská potrubí. Proto existují tzv. tlaková pásma, kde je
tlak všude v daných mezích. Takové pásmo, které vyřeší naší bolest, je hotové jen
zčásti a bude dokončeno položením potrubí před opravami krajských komunikací
v roce 2021. A to je úplně jiná akce, než byl vodojem.
Ale abychom stále jen nepracovali, tak z jiného soudku.
23. března jsme měli v poslanecké sněmovně slavnostně převzít rozhodnutí o udělení
obecního znaku a vlajky. Epidemie nám to překazila, stejně jako připravovanou
obecní oslavu této události. Ale nevzdáváme se a veřejnou slávu uskutečníme, jak to
půjde. Rozhodnutí je ale vydáno, a tak naše symboly postupně zavádíme do našich
tiskovin a prezentací.
Děkujeme drtivé většině za provedení všech plateb v začátku roku.
Vývoz bionádob bude ve dnech 8. a 22.4. a od 29.4. každý týden až do 25.11.2020.
Sběrný dvůr i kompostárna jsou zatím uzavřeny, o případné změně budeme
informovat.
Nastupující krásné jaro nám mnoho radosti nepřineslo. Zažíváme situace, které
může znát jen zlomek občanů, kteří zažili poslední válku. I když se obec drží, je jen
otázka času, kdy se i u nás objeví první případy nákazy. Promoření obyvatelstva
stoupá, a tak je riziko stále vyšší. Zachovejte prosím klid a dodržujte stanovená
nařízení, která chrání i vás. Děkujeme všem, kteří se o sebe starají, když to stát
nestíhá. I nám se daří postupně sehnat alespoň minimum roušek, které jsou průběžně
k dispozici po dvou v obálkách v budce u úřední desky na dvoře OÚ.
A opět vyzýváme: Pokud by někdo, zvláště z řad seniorů nebo handicapovaných,
potřeboval pomoci, zavolejte na obecní úřad a budeme situaci společně řešit.
V budce u úřední desky na dvoře OÚ jsou k dispozici roušky 24 hodin denně.
Nabídka práce trvá – úřad hledá pracovníky pro úklidové a udržovací práce v obci.
Jedná se o údržbu zeleně, úklid chodníků a veřejných prostor, drobné opravy apod.
Pracovní vztah bude na dohodu o provedení práce v rozsahu do 300 hodin ročně, dle
potřeb obce, za odměnu 150 Kč/hodinu. Ideálním uchazečem je čerstvý důchodce,
kutil, Ohrazeňák, případně s řidičským průkazem.
- fn Mateřská a základní škola
Obě zařízení jsou v současné době uzavřená, základní škola z rozhodnutí vlády,
mateřská škola proto, že většina rodičů postupně zůstala doma a do školky chodilo
málo dětí. V obou školách se budou konat zápisy:
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Do základní školy 6. a 8. dubna 2020 od 8 do 15 hodin bez přítomnosti dětí.
Přihláška ke stažení na stánkách školy.
Do mateřské školy 5. května 2020 od 13 do 17 hodin. U obou organizací jsou
informace na jejich webových stránkách.
Vítání občánků jsme museli prozatím odložit. V roce 2019 se v naší obci narodilo
požehnaných 13 dětí – 7 chlapců a 6 holčiček – a v letošním roce už máme také
zapsaný přírůstek. V lednu i v únoru se narodily holčičky, které jsme společně
s ostatními občánky měli vítat 21. března.
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Divadlo, a to divadlo Vinohradské, jsme stihli navštívit ještě před uzavřením
kulturních institucí a zhlédli jsme představení Hašler, které určitě patří k těm velmi
vydařeným. Podzimní zatím není objednané, musíme počkat, jak se vše bude dál
vyvíjet. Ale v současné době, kdy divadla nemohou hrát, uvádí i Vinohradské divadlo
záznamy představení. Od pondělí do soboty od 20 a 14 hodin můžete zhlédnout různé
divadelní hry i ty, které se už nehrají.
Odkaz https://www.divadlonavinohradech.com/hrajeme-i-v-karantene.
Sokol všem
V polovině února se nám podařilo uskutečnit masopust s tématem Mrazík. Pro
účastníky průvodu byly připraveny různé zábavné soutěže a úkoly. Nešlo nás obcí
hodně, zato si všichni chtěli masopust užít a byli velmi aktivní. Po cestě nás pár
občanů očekávalo s občerstvením a myslím, že se všichni dobře bavili, najedli a
napili. Večerní posezení u kytar bylo moc příjemné.
Máme připravené další akce – Kuličkiádu, výlety, …, ale i valnou hromadu jsme
kvůli současné situaci museli odložit.
Ani oslavence z důvodu jejich ochrany nyní nenavštěvujeme, ale přijdeme popřát
se zpožděním, až to bude bezpečné. Proto touto cestou přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a radosti jubilantům Blance Bečkové, Jarmile Lhotákové, Elišce
Zárybnické, Libuši Večerníkové, Dagmar Dědečkové, Jaroslavě Vidličkové, Alžbětě
Svobodové, Jaroslavě Průškové, Elišce Venclové, Ivanu Koškovi, Dušanu
Kováčikovi, Josefu Dolanskému a Jiřímu Svobodovi.
-jrPřání v závěru s ohledem na okolnosti posíláme všem našim spoluobčanům. Hodně
zdraví, klidu a optimismu a těšíme se, až se s vámi zase budeme potkávat nejen na
úřadě, ale i po obci a na různých akcích. Držte se, zase bude líp.
Pro dlouhé chvíle vkládáme první část „počteníčka“ o historii obce a znaku.
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