INFO Z ÚŘADU ZASTUPITELSTVO

2. zasedání Zastupitelstva obce se konalo dne 17. dubna 2019.
Předcházela mu dvě mimořádná zastupitelstva, svolaná k odsouhlasení dodavatelů
zakázek, aby mohly začít práce na překládce elektrického vedení ze sloupů do země a
na úpravě prostranství kolem kapličky. Na řádném 2. zasedání jsme schválili výběr
dodavatele rekonstrukce veř. osvětlení, rozhodli o přípravě proj. dokumentace pro
náves a zabývali jsme se podobou znaku a vlajky obce. Vzhledem k přísným
pravidlům podoby znaku jsme konstatovali, že není možná širší diskuze o jeho
podobě, a podle zákona o něm rozhodne Zastupitelstvo. Na poslední straně
Zpravodaje máte konečnou podobu předkládanou do Parlamentu ČR ke schválení.
Barevnost je zlatá a modrá, dle erbovních barev Valdštejnů.
Kompletní informace o jednání jsou obsaženy v zápisech na webu obce.
Dá se říci, že kromě pár zbloudilých dělníků je v obci klid….. Skoro nikde se už nedá
projet, auta nám nadskakují na překopech, které se marně snažím udržet sjízdné, obcí
projíždí objízdnými linkami autobusy, které bychom tu jinak v životě neviděli, nad
obcí visí 40 tunová koule na vodu a stále není konec. Ale již se blíží. Asi vás nejvíc
budou zajímat komunikace. Díky vstřícnému jednání Krajské správy silnic a
stavebních partnerů včetně ČEZu, se pro nadcházející měsíc (měsíce) připravují
finální opravy všech výkopů a překopů a navíc i opravy krajnic krajských
komunikací, aby nám tyto komunikace (Paceřická, Ohrazenická a Spojovací) vydržely
do roku 2021. V něm proběhne celková rekonstrukce povrchů včetně doplnění o
chodníky. V těchto dnech probíhá výběr zhotovitele proj. dokumentace a její
přípravou a projednáním pomůžeme Libereckému kraji k urychlení a možnosti zde
investovat. Do konce roku 2020 probíhá rekonstrukce Nádražní a kvůli objížďkám
zde dřív pracovat ani nemohou. Komunikace U školky, kde to vypadá jak za války,
bude znovu celoplošně asfaltována po přeložce elektřiny, cca koncem srpna. Ostatní
porušené uličky budou po ukončení výkopů také doasfaltovány. Komunikace
K vodojemu bude od křižovatky nově vyasfaltována až za nový vodojem a dále
v původní šíři až do údolí Neteč na konec našeho katastru. Stará cesta směrem
k Vesecku bude zrušena (je to černá stavba) a v údolí vzniká nový vycházkový
lesopark s průchozí cestou bez automobilů.
Probíhající stavby se dotkly mnoha našich občanů a u nejednoho vedly ke vzniku
nových plotů, vrátek apod. Omlouváme se za vyvolané komplikace (i když nejedna
manželka přišla poděkovat, že konečně ….…). Došlo bohužel i k pár necitlivým
zásahům do soukromí od stavební firmy. I za to se ještě jednou omlouváme. Snažili
jsme se vše ihned napravit, a nebo ještě dohlédnu na nápravu. A opět díky Vám všem
a zvláště těm, od kterých jsme potřebovali pomoci při řešení nového veřejného
osvětlení. V následujících řádcích bych shrnul stav současných staveb:
Nádražní – začne se asfaltovat spodní část od „Benešů k Roubíčkovým“ a bude
vyfrézován a uzavřen další úsek a to až k autobusovým zastávkám U výkupny (boční
ulička Vanerova bude přístupná). Vám rezidentům bude vjezd a výjezd umožněn.
Elektřina po obci – bude omezený průjezd v úseku ZŠ a Nářadí Jiránek, kvůli
překopům komunikace. Jinde se bude asfaltovat, osazovat sloupy osvětlení a
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likvidovat betonové sloupy. U školky se dokončuje kanalizace a po uložení elektřiny
začne příprava pro asfaltování.
Okolí kaple – začíná stavba základů pro dělící zídky a schodiště.
OÚ – po odstranění sloupu bude dodlážděn vjezd a zbytek nádvoří.
Vodojem – končí se instalační práce a začne
se s úpravami okolí a komunikace.
Takhle sledovali zvedání koule naši žáčci.
Základní škola
Ve školním roce 2019/2020 usedne do první
třídy v Ohrazenicích 6 prvňáčků. Školu opustí
11 páťáků, z toho 3 úspěšně vykonali
přijímací zkoušky na turnovské gymnázium.
Gratulujeme žákům i škole! Svědčí to o velmi dobré kvalitě výuky.
V úterý 25. června 2019 jsme shlédli tradiční školní akademii.

TJ SOKOL

Mateřská škola
I v příštím školním roce bude kapacita školky plně využita. Mateřská škola bude
uzavřena v době dovolených od 15. července do 23. srpna 2019.
Sokol všem
Duben již tradičně patřil Kuličkiádě a letošní slunečné počasí přilákalo nejen hodně
dětí, ale i dospělých. Na osmi důlcích se na počátku urputně trénovalo a poté se
uskutečnily závody. Vítězové byli odměněni skleněnými kuličkami a mohou se
připravovat během roku na příští ročník. Následovaly brigády na úpravu hřiště, ale i
klubovny a pergoly. Od května se opět hraje volejbal každé úterý a čtvrtek od 18
hodin. V polovině června se uskutečnil turnaj 13 dvojic a 22. června se konal 2.
ročník Dášiny smeče – 10 smíšených družstev.
Na počátku května pro nás Roman Palič nejprve připravil cyklistický výlet do
Ostružna u Jičína. Navzdory nízkým teplotám a dešti se zúčastnilo 24 cyklistů a
cyklistek. V teplém a slunečném počasí jsme se 25. května opět pod jeho vedením
vydali z Jeřmanic přes Císařský kámen, Rádlo do Rychnova nad Nisou. Tohoto
pěšího výletu se zúčastnilo 15 turistů.
16. června se konal dětský den. Účast byla tentokrát menší, pravděpodobně kvůli
počasí. Odvaha a trpělivost se vyplatila a sportovci si mohli poměřit síly v osmi
disciplínách. I paní učitelky ze školky vydržely a po vydatnějším dešti umožnily
dětem zasoutěžit si. Ve středu před dětským dnem bylo zakončeno cvičení dětí
soutěžemi a opékáním buřtů na hřišti.
O prázdninách se bude nadále v úterý a ve čtvrtek hrát volejbal. Na září připravujeme
Cyklo cup, na přelomu září a října se bude konat posvícenský volejbalový turnaj.
Sledujte webové stránky Ohrazenic, odkaz Sokol.
Děkujeme všem organizátorům akcí, ochotným pomocníkům a brigádníkům, díky
kterým můžeme pořádat všechny uvedené i plánované akce.
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Zájezdy do divadla
Většina pražských činoherních divadel v průběhu června a prázdnin zveřejní program
na říjen a listopad, proto ještě nemáme přesný termín dalšího zájezdu. Rádi bychom
objednali vstupenky na představení Bosé nohy v parku s V. Freimanovou a R.
Hrušínským ml. Na počátek roku 2020 zajišťujeme představení v Mladé Boleslavi.
Přihlášení občané budou včas informováni.

BLAHOPŘÁNÍ

Oslavenci – červen – srpen
Během těchto měsíců oslavili nebo oslaví narozeniny končící číslem 5 nebo 0
Jaroslava Kvapilová, Věra Hauftová, Věra Karásková, Mária Kořínková, Hanička
Táborská, Libuše Dědečková, Jaroslav Anděl a Jiří Perný. Všem jmenovaným
přejeme hodně zdraví, radosti a vitality. Rádi bychom také popřáli paní Marii
Jarošové, která ještě letos v létě nemá kulaté výročí, ale je nejstarší občankou
Ohrazenic. Přejeme vše nejlepší!
-jr-

Již v první polovině roku 2019 se naše obec rozrostla o stejný počet dětí jako za celý
loňský rok. Máme zapsaných 6 dětí – 3 holčičky a 3 chlapečky.

Zastupitelstvo obce Vám všem přeje pokud možno dovolenou podle představ
každého z Vás. Užijte si slunce, vody i lesa nebo moře a načerpejte síly pro zbytek
letošního náročného roku.

Znak a vlajka Ohrazenic
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