ZASTUPITELSTVO

3. zasedání Zastupitelstva obce, proběhlo 29.4.2020 a schválilo
smlouvu s dodavatelem zakázky na úpravu okolí požární nádrže,
smlouvu o budoucím uložení sítí při rekonstrukci krajských komunikací
se slevou za poplatek z necelých 43 000,- na 1210,- Kč a několik smluv
na koupě pozemků, souvisejícími s rekonstrukcí komunikací. Stále ještě
řešilo probíhající epidemii.
4. zasedání – červnové, dne 17.6.2020, bylo tradičně svoláno
k projednání a schválení dokumentů souvisejících s ukončením
předchozího roku. Můžeme konstatovat, že to byl rok finančně velmi
dobrý. Veškeré hospodaření obce a škol bylo kontrolami shledáno bez
výhrad. V dalším jednání jsme schválili aktualizovaný a doplněný Plán
rozvoje obce na léta 2021 – 2027, jehož písemnou podobu pro obec
opět bezplatně vyhotovil zastupitel pan Ponikelský. Také jsme schválili
podání žádosti o dotaci na úpravu veřejného prostoru v centru obce na
odpočinkový park.
5. zasedání je naplánováno na 9. září.
Kompletní informace o jednání jsou obsaženy v zápisech na webu obce.
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Ukončením školního roku začalo období k provedení oprav ve školních
budovách. Letos se opravovala kuchyně MŠ na základě připomínek
kontroly hygieny a z důvodu výměny dosloužilé myčky nádobí.
Následovat bude výstavba oplocení části pozemku, přilehlého
k zahradě, která se tímto zvětší pro větší rozběh našich nejmenších. Ve
škole jsme museli vykopat a opravit odpadní potrubí uvnitř budovy,
které kvůli špatnému provedení v minulých letech, způsobovalo
ucpávání odtoku. Také jsme řešili kuriózní případ, kdy si nějaký pták,
asi holub, usmyslel nocovat na trámu přímo nad vstupními dveřmi, a
každé ráno bylo přede dveřmi vidět, že na naši školu s…. Paní
uklízečka musela denně mýt celý vstup do školy. Tak jsme to
zakrytovali a snad si najde jiné místo.
Stavební ruch se po přestávce kvůli epidemi vrátil na Nádražní ulici.
Tentokrát si období prachu a hluku užili obyvatelé od křižovatky s R10
až k Pyrámu. Nedávným položením asfaltu se situace výrazně zlepšila a
nyní se pracuje přímo na Pyrámu. Tím se celá dvouletá akce blíží ke
svému zdárnému konci.
Úpravy kolem požární nádrže nám zkomplikovaly časté červnové deště
kdy nebylo možné založit podloží pro zídky. Nyní se již rýsuje konečná
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podoba. Kácení dřevin před akcí vyvolalo mírné emoce, hlavně u
velkého jasanu, ale jeho zdravotní stav byl značně narušen a pokud by
nedošlo k vývratu, musel by se za cca 2 – 5 let stejně pokácet. Oprava
potoka, realizovaná Povodím Labe, se posunula na podzim, kdy se
budou kácet nálety, a na jaře začne stavba.
Ostatní akce jsou v přípravách a jednáních. Oprava krajských silnic –
v roce 2021 Paceřická (pokračování Fučíkovy), 2022 - Ohrazenická
(kolem úřadu), Relax parčík u lípy republiky (dle dotace), náves, uličky
a nová zástavba postupně dle stavu obecní kasy a jejího plnění ze
státního rozpočtu. Velký vír v kase udělala Nádražní, ale již teď je
jasné, že bychom takovou opravu sami nikdy neudělali. Tak už teď
musíme více plánovat a počítat.
Úřad má od 1.8. nového zaměstnance. Je jím pan Petr Málek, kterého
teď budete potkávat v ulicích obce.
Letošní rok není oproti varování meteorologů vůbec suchý a tak traviny
rostou jako z vody. Postupně sekáme obecní plochy a okraje silnic a
chci poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a posekali třeba krajnici
či příkop před svým plotem. Moc nám to pomáhá.
Úřad na základě připomínek a sledování plnění nádob doplní do
sběrných hnízd další nádoby na plasty a papír a v dolní části sídliště
bude zřízeno nové sběrné hnízdo.
Intenzita veřejného osvětlení je nyní snížena po 23. hodině na 10%
výkonu. Je to minimum, které je možné, a pokud i to ještě někomu
vadí, musí si tmu zajistit roletou, která na rozdíl od žaluzií okno zcela
zatemní.
- fn Divadelní představení pro seniory objednal Mikroregion Jizera na 31.
října 2020 od 19 hodin do KD Pěnčín. Divadelní představení Brandona
Thomase Charleyova teta nastudoval ochotnický spolek Jizeran
z Rakous. Tento spolek byl založen v roce 1923, v 50. letech jeho
činnost zanikla a byla znovu obnovena v roce 1998. Mohli jste v jejich
podání zhlédnout hry Světáci, Potopa světa, Divotvorný klobouk, …
Zájemci se mohou přihlásit do 31. srpna na úřadě osobně, nebo mohou
napsat
email
na
adresu
rozumova@ohrazenice.cz
nebo
starosta@ohrazenice.cz.

INFO Z ÚŘADU

V Mateřské škole došlo od dubna ke změnám; na mateřskou
dovolenou odešla paní ředitelka Jana Vélová a od téhož měsíce ji
zastupuje paní Iveta Tůmová. Do první třídy nastupuje 8 dětí a přejeme,
aby se jim ve škole líbilo. Do mateřské školy bude od září chodit 39
dětí a kapacita je naplněna.
Základní škola se na konci června rozloučila s 11 páťáky. Tři z nich se
hlásili na Gymnázium v Turnově, při přijímacích zkouškách byli
úspěšní a byli přijati. Ostatní budou chodit do turnovských škol.
Přejeme jim na nových školách hodně úspěchů. Do první třídy přijde 1.
září 8 prvňáčků.

SOKOL VŠEM

Vítání občánků plánované na březen jsme museli odložit. Postupné
zlepšování situace nám umožnilo pozvat 13 rodičů s novými občánky
na18. června na zahradu mateřské školy – 12 dětí narozených v roce
2019 a jedna holčička narozená v lednu letošního roku. Přestože vítání
občánků předcházela bouřka a po celou dobu hodně pršelo, dostavilo se
12 občánků s rodiči a blízkými. Vyzkoušeli jsme kolik dětí, rodičů,
prarodičů i dalších blízkých se vejde pod pergolu. I tak museli někteří
statečně stát vedle ní v trávě a pod deštníky. Nepříznivé počasí, ale
nikomu náladu nezkazilo, naopak příjemnou atmosféru podpořilo
vystoupení dětí z mateřské školy. Na závěr byly předány pamětní listy,
přívěsek s pyramidou, plyšová hračka a květina.
Sokol všem
Přestože jsme museli zrušit akce plánované na březen, duben a počátek
května, nakonec jsme některé z nich zrealizovali. V polovině května
jsme se vydali na výlet z Mnichova Hradiště přes Drábské světničky do
Březiny s příjemným posezením Na Krásné vyhlídce. Večer jsme na
výlet navázali valnou hromadou. Sešlo se nás přibližně 20.
V červnu v rámci dětského dne na hřištích soutěžilo a bavilo se asi 60
dětí. Všechny připravené disciplíny jsme stihli bez deště, jen
vyhodnocení muselo proběhnout pod pergolou, ale závodníci si rádi
počkali na umístění, diplomy a ceny. Dětský den tradičně proběhl ve
spolupráci s mateřskou školou a zastupující paní ředitelka připravila
soutěže pro ty nejmenší závodníky.
Možná i kvůli omezenému jarnímu sdružování se nás na květnové
brigádě sešlo hodně a hřiště i klubovnu jsme bez problémů připravili na

všechny plánované akce. Potom jsme již zahájili volejbalovou sezónu a
uskutečnily se dva turnaje. V červnu turnaj dvojic a netradičně
v červenci (kvůli počasí) turnaj smíšených týmů Dášina smeč – již
potřetí. Vítězství obhájil tým, který má různé názvy, ale vždy jsou jeho
součástí Dášini potomci.
Možná si někteří z vás všimli změny barvy klubovny a nářaďovny.
Jsme rádi, že se nám podařilo našetřit peníze a obě stavby mají fasádu.
Připravujeme
Na polovinu záři jsme přesunuli Kuličkiádu, dále nás čeká posvícenský
volejbalový turnaj, 7. listopadu Svatomartinské veselení.
Od března neprobíhalo pravidelné středeční cvičení dětí, ale věříme, že
se k němu v září vrátíme. První cvičení jsme zatím naplánovali na 16.
září od 17.15 hodin předškolní děti a od 18 hodin děti školou povinné.
Volejbalová soutěž družstva žen a mužů nebyla v tomto roce
dokončena. Částečně se na tom podílí epidemie a z části také úmrtí více
jak osmdesátiletého organizátora těchto soutěží pana Jaroslava Sasky.
Zdá se, že soutěž bude dále pokračovat a na podzim by oba týmy mohly
poměřit síly s dalšími družstvy.
Sledujte naše stránky, kde najdete připravované akce i přesnými
termíny a dalšími podrobnostmi.
Upozornění !!!
V červnu a v červenci se v horní části travnatého hřiště (pod bývalou
horní brankou) objevila naprosto nepředvídatelně propadlina o velikosti
60cm x 60cm a hloubce asi 40 cm. Způsobily ji pravděpodobně vydatné
deště. Při hledání příčiny jsme byli pamětníky upozorněni, že v tomto
místě stávalo stavení a propadlina je pravděpodobně důsledkem špatně
zasypaných sklepů či studny. Dejte prosím pozor v této části hřiště,
případně informujte obecní úřad o vzniku nové propadliny.
Sledujte naše stránky, kde najdete připravované akce i přesnými
termíny a dalšími podrobnostmi.
- jr -

BLAHOPŘÁNÍ

Gratulace jubilantům
Kulatá nebo půlkulatá výročí od dubna do září oslavili, či oslaví paní
Hana Feiklová, Anna Jislová, Vladimíra Fořtová, Danuše Kozderková,
Věra Sochorová, Eva Görnerová, Stanislava Kovářová, Jitka
Pernerová, Zdeňka Jiřičková, Terézia Kováčiková, pánové Jiří Zajíc,
Antonín Puncman, Vladimír Čechvala, Vladimír Buriánek, Jiří
Hlušička, Jiří Kavka, Josef Bečka, býv. starosta, Jiří Drobník, Josef
Bečka, Miroslav Novák, Jaroslav Maděra. Všem přejeme do dalších let
hodně zdraví a štěstí.
Velké blahopřání
100. výročí narození
oslavila 18. 7. 2020
paní Marie Jarošová.
Od svého narození žije
v Ohrazenicích,
vystudovala
obor
dětská sestra v Praze a
po celý život se
věnovala péči o malé
děti. Stále má zájem o
veřejné dění. V dobré
kondici se udržuje, jak
sama říká, díky péči
svých dvou dcer.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci starosta František Novák
a místostarostka Jana Rozumová předali přání a dárky v pondělí 20.
července 2020 oběma dcerám. Setkání se zúčastnil s přáním také
zástupce z Okresní správy sociálního zabezpečení. I prostřednictvím
Zpravodaje přejeme hodně zdraví, spokojenosti a radosti.
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