ZASTUPITELSTVO

5. zasedání Zastupitelstva obce, dne 5. září 2018.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obnovenou smlouvu o projednávání
přestupků spáchaných v našem katastru, městským úřadem v Turnově. Dále
schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci Turnovské – Nádražní ulice,
která by nám mohla ušetřit výraznou část obecních peněz. Protože jeden ze
zdrojů, odkud bereme pitnou vodu, je v Nudvojovicích, schválili jsme
příspěvek 300 000,- Kč na úpravnu vody.
6. zasedání Zastupitelstva obce
bylo svoláno jako mimořádné na 26. září 2018 aby byl v programu zasedání
prostor pro ukončení a zhodnocení čtyřletého působení Zastupitelstva obce
v tomto složení.
V první části zasedání přednesli své zprávy předsedové kontrolního a
finančního výboru. Poté jsme schválili finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč
pro spolek SLUNCE VŠEM, a dále smlouvu o provedení stavby rekonstrukce
Turnovská – Nádražní, jejíž jsme spoluinvestorem. A do třetice smlouvu
potřebnou k obnově polní cesty od podjezdu do Lažan souběžně s dálnicí
směrem k Paceřicím.
Po následné diskuzi k dění v obci starosta stručně shrnul uplynulé volební
období, poděkoval zastupitelům za jejich práci ve prospěch obce a ukončil
činnost tohoto zastupitelstva, výborů a celé zasedání.
Kompletní informace o jednání jsou obsaženy v zápisech nebo na webu obce.

Volby do zastupitelstva.
Výsledky voleb jistě již všichni znáte. Jménem svým i jménem celého našeho
seskupení POZNAT-ŘEŠIT-ŽÍT děkuji Vám všem, kteří jste nám přišli dát
svůj hlas. Přes 70 z Vás, pod dojmem senátních lístků kde se nic
nekřížkovalo, nezakřížkovalo ani náš kandidátní lístek a ten byl tím pádem
neplatný.
Vnímáme Vaše hlasy jako pověření pokračovat v započaté práci, která je
v obci vidět. I když zdaleka ne vše jde podle plánů, věříme, že za další 4 roky
budeme díky již rozpracovaným projektům mít obec krásnější a pohodovou,
než se nám to povedlo v uplynulém období.
Ustavující zasedání nového zastupitelstva bude 31.10.2018 v 18 hodin
v budově OÚ.
Svěcení křížku a zasazení lípy republiky.
Rádi bychom vás pozvali na úterý 23. října 2018 na setkání na návsi. Od 16
hodin zde nejprve proběhne vysvěcení restaurovaného křížku, které provede
arciděkan liberecký Radek Jurnečka. První vysvěcení bylo po 30. červenci
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1894, kdy představenstvo obce se starostou Josefem Dědečkem žádalo o
vysvěcení sv. kříže. Restaurátorské práce v roce 2017 provedla MgA. Hana
Nováková, okolí a komunikace byla dokončena v průběhu léta 2018. Vše
s finanční podporu Libereckého kraje, za což děkujeme. Pak se společně
přesuneme vedle hřiště na pozemek obce proti firmě Mencl, k aktu zasazení
lípy. Význačnější místo k zasazení lípy by bylo na návsi, ale vzhledem
k připravované rekonstrukci bychom ji asi těžko uchránili před poškozením.
Proto bude nyní zasazena na výše uvedené místo. Na následujících řádcích si
můžete přečíst, jakou symboliku s sebou nese právě tento strom.
Lípy republiky nebo též lípy svobody, jsou dřeviny, které byly vysazeny na počest
vzniku Československé republiky, ale i samostatné České republiky. Obecně jsou
nazývány stromy republiky. Zároveň to jsou stromy, které připomínají naši národní
svobodu či demokracii. Nejvíce výsadeb proběhlo v říjnu 1919 k prvnímu výročí
vzniku republiky, k 10. výročí ČSR v roce 1928 a rovněž k 50. výročí ČSR v roce
1968. Další stromy byly vysazeny zejména při kulatých výročích. Lípy republiky jsou
pro své poselství zařazovány mezi významné stromy, některé z nich již byly vyhlášeny
jako památné stromy. Lípy republiky jsou živými památníky a zároveň jedinečným
symbolem připomínající naše národní dějiny. Tyto pamětní stromy oslavují vznik
našeho státu a podporují naši národní hrdost a svobodu.
.
Výsadby stromů s poselstvím dokazují naši národní identitu a posilují sounáležitost
obyvatel s místem, kde žijí.
Řada zemí má své národní stromy. V České republice je národním stromem lípa
(Tilia). Můžeme ji nalézt na standartě prezidenta, státní pečeti, vojenských
uniformách a bankovkách. Oficiálním národním symbolem se stala roku 1848 na
všeslovanském sjezdu jako národní symbol postavený proti velkoněmeckým snahám o
porobení slovanského živlu. Lípu jako národní strom měl navrhnout František
Ladislav Čelakovský. Lípa byla symbolem ochrany, pomoci a lásky pro svou vůni,
půvabnou korunu a vlídnému stínu. Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou
energií zbaví člověka chmurných myšlenek. V mytologii byla zasvěcena bohyni lásky,
v křesťanství byla často spojována s Pannou Marií. Podle pověsti byly lípy
zabydlovány spravedlivými a dobrými duchy, a proto pod jejich větvemi hledala
v bouřce útočiště řada lidí ve víře, že do lípy blesk neuhodí. V ČR jsou původní jen
dva druhy: lípa velkolistá a lípa malolistá neboli srdčitá. Dožívá se stáří až 1000 let.
(převzato a upraveno z www. /lipyrepubliky.cz/o-lipach-republiky)

-jrZe stavebních akcí musím opět začít tou největší rozpracovanou, TurnovskáNádražní. Do každé stavby vstupuje mnoho neovlivnitelných skutečností, po
kterých si říkáme ono známé „kdybych věděl…“. To byl i případ křižovatky
na sjezdu z dálnice. „Kdybych věděl“, že práce na dokončení přípojek
v turnovské části se tak protáhnou, než se firma přesune na druhou část od
Pyrámu zpět k této křižovatce, a kdybych věděl, že fakt nezaprší, trval bych
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na dočasném zaasfaltování výkopů a ušetřil bych vás oblaků prachu, která tam
byla. Musím se znovu omluvit a ještě jednou poděkovat za toleranci, o kterou
jsem na počátku stavby žádal. Skutečně jste ji projevili a stížností bylo
minimum a byly oprávněné. Děkuji.
Akce čeká na své dokončení. Nyní je vybráno sdružení Eurovia a Strabag pro
realizaci uličního prostoru. V těchto dnech se zpracovává DIO (dopravněinženýrské opatření), které stanoví kdy, kde a co bude uzavřeno a kudy se to
bude objíždět. Samozřejmě s přihlédnutím k tomu, abyste se dostali do svých
domů. Stavební ruch začne hned na jaře, a firma po jednáních s investory
rozhodne o času a místě, kde se bude pracovat.
Probíhající výstavba vodojemu se nás dotýká více svojí atraktivitou, než
omezeními. Nyní se pracuje v zemi na propojení vodojemů s rozvody vody a
na povrchu na výstavbě schodiště a konstrukci koule. Při práci se již začínají
projevovat povětrnostní podmínky, a pokud by se výrazně zhoršily, musely by
se práce na kouli a její instalace do “vidliček“ nechat na jaro. Nemohu tedy
sdělit datum zvedání koule, je to otevřené. Pravidelně se účastním pracovních
porad „stavitelů“. Je to fakt složitá výstavba, která nemá zažité a vyzkoušené
postupy, jako třeba dům nebo most. Všechna jednání jsou pod
nekompromisním dohledem pana Ing. Hejduka, předsedy VHS – investora
stavby. Kvalita odevzdaného díla zhotoveného pod jeho dohledem bude
přesně podle projektu a předpisů.
Co se nás bude dotýkat, i když ne tak jako Nádražní, je přeložka elektřiny do
země. Po všech jednáních a slibovaných termínech ČEZ nakonec odsoutěžil a
začne realizovat II. etapu, tj. od bývalé prodejny kolem školky, nahoru
Paceřickou-Fučíkovou. Firma začne přípravou připojení od vašich nemovitostí
k pilířkům, a na jaře pak hlavním vedením v krajích komunikace. V ulici u
školky bude v předstihu či souběžně provedena výměna kanalizačního a
vodovodního potrubí. Dle informace z ČEZu by se v příštím roce měly
realizovat i zbylé 2 etapy, tedy celá obec.
-fnNaše příspěvkové organizace
Mateřská škola
Na jaře byl na místo ředitele vyhlášen konkurz po více jak 12 letech.
Výběrová komise byla složena ze šesti členů; starosta a místostarostka za
obec, jednoho člena nominoval krajský úřad, stejně tak školní inspekce,
jednou členkou byla zaměstnankyně MŠ a jednou paní ředitelka jiné mateřské
školy. Výběrová komise vybírala ze tří uchazeček, jednomyslně rozhodla a
doporučila starostovi obce vítěznou kandidátku. Starosta respektoval
doporučení a jmenoval vítězku ředitelkou naší mateřské školy. Po jejím
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dlouhém rozhodování nakonec souhlasila, ale těsně před svým nástupem
z funkce odstoupila. Starosta obce musel podmíněně jmenovat ředitelkou MŠ
zástupkyni ředitelky paní učitelku Vélovou, do doby výsledku nového
konkurzu. Ta se ujala funkce a se všemi problémy, které přináší počátek
nového školního roku i změny zaměstnanců na pracovišti, si poradila. Byl
vyhlášen nový konkurz, který proběhne v druhé polovině října a do konce
tohoto měsíce bychom měli mít konkurzem řádně vybranou paní ředitelku.
Mateřská škola je plně obsazena 39 dětmi.
Rodiče s malými dětmi, které nenavštěvují mateřskou školu během dne,
mohou s nimi chodit do Klubíčka každé liché úterý od 16 do 18 hodin.
Základní škola
Na místo ředitele proběhl na jaře také konkurz. Konkurzní komise měla sedm
členů, kromě výše zmíněných členů u MŠ, byl dalším členem také zástupce
rady školy. Na obecní úřad přišla jedna přihláška. Konkurzní komise
doporučila současnou paní ředitelku Damaškovou a pan starosta ji do funkce
jmenoval.
Do naší základní školy chodí 51 dětí. 3. září starosta přivítal 9 prvňáčků a do
turnovských škol odešlo 9 dětí z 5. třídy.
Přejeme dětem i paním učitelkám úspěšný a klidný školní rok 2018/19.
Zájezd do divadla se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu 2018. Pojedeme do
Hudebního divadla Karlín v Praze. Bylo nám na slevové bonusy nabídnuto
představení Čas růží, muzikál s písněmi Karla Gotta. Z návsi budeme odjíždět
v 16.30 hodin a zpět se vrátíme před půlnocí. Přihlášení zájemci jsou nyní
oslovováni a od 22. října budou vstupenky k zakoupení za 280,- Kč (cena bez
slevy činí 450,- Kč).
Bio popelnice a kompostárna, sběrný dvůr
V průběhu října bude ještě pravidelně každou středu probíhat svoz bioodpadu.
V listopadu proběhnou poslední svozy 7. a 14. 11.
Provoz kompostárny v listopadu:
po - st - pá 9 – 16, so 9 - 12
Provoz sběrného dvora bude od 1.11. do 31.3.: po - pá 9 – 16, so 9 - 12
Posezení pro důchodce
je naplánováno na pátek 7. prosince 2018. Naši dříve narození spoluobčané
budou pozváni na tradiční vánoční besídku. V 16 hodin začne kulturní
program dětí z mateřské a základní školy a od 17 hodin bude hrát pan Zdeněk
Jakubec.

TJ SOKOL

Narozené děti
V knize narozených dětí za tento rok máme zapsaných celkem šest dětí. Dvě
holčičky jsou v letos v menšině, chlapečků přibylo dvakrát tolik.
Sokol všem - stalo se od června do září
V červnu byl zorganizován 1. ročník volejbalového turnaje mixů s názvem
"Dášina smeč", který jsme věnovali naší starostce Dáše Maškové. Na
skleněný pohár bylo vyryto jméno K-týmu. Součástí týmu byly také její 3
děti. Následující den proběhl dětský den. Potěšila nás velká účast
předškolních dětí, menších školních dětí, a dokonce jsme vyburcovali starší
děti, které vytvořily tým teenagerů a také se zúčastnily desetiboje. Krásné
zářijové počasí přilákalo hodně cyklistů a cyklistek, kteří se zúčastnili Cyklo
cupu. Nejméně byly zastoupeny ženy, ale muži stejně jako v minulých letech
bojovali jako lvi.
Připravujeme
Svatomartinské veselení
V sobotu 10. listopadu se od 15 hodin na hřišti uskuteční již po deváté
Svatomartinské veselení. Od 15 hodin budou na hřišti a ve škole probíhat
soutěže a škola žonglování. Asi v 16.45 hodin vyjde lampionový průvod, po
kterém zhlédneme fire show a bude také panem Pohlem připravený ohňostroj.
Pro děti bude po ohňostroji hrát před klubovnou reprodukovaná hudba a po
19. hodině si dospělí budou moci zazpívat u kytary. Občerstvení bude
zajištěno.
Zimní výlet jsme letos naplánovali na 27. nebo 28. prosince 2018. Sledujte
webové stránky Sokola.
-jrBlahopřání
V minulém zpravodaji nebyla zmíněna žádná výročí, proto tentokrát i s větším
odstupem blahopřejeme všem, kteří oslavili nebo terpve budou slavit kulatá
nebo půlkulatá výročí.
Hodně zdraví, spokojenosti a radosti přejeme paní Věře Šafářové, Márii
Drobníkové, Miladě Zálišové, Jaroslavě Menclové i panu Jaroslavu Fénovi,
Pavlu Havlíčkovi a Jiřímu Pokornému.
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