ZASTUPITELSTVO
INFO Z ÚŘADU

3. zasedání Zastupitelstva obce proběhlo 26. 6. a na jeho programu byly hlavně
informace o uzavření hospodářského roku 2018. Ten opět díky vyšším daňovým
příjmům skončil s úsporou financí, které byly převedeny k zůstatku obce. Veškeré
hospodaření obce i obou škol shledala krajská kontrola bez závad. Dále jsme vybrali
projektanty pro rekonstrukci krajských komunikací a revitalizaci návsi. Oba projekty
již běží na plné obrátky. Sokolu jsme schválili podporu na činnost, abychom se mohli
těšit na jejich tradiční akce, a schválili jsme „Plán rozvoje sportu“, který je
nadřízenými orgány požadován. U nás rozhodně nezůstane jen na papíru. V závěru
proběhla tradiční informace o investičních akcích, kterým se budu věnovat dále.
3. mimořádné zasedání muselo být svoláno kvůli neodkladnému schválení dodatku
ke smlouvě o pracích v Nádražní ulici. Ačkoli se nás dodatek územně netýkal, jako
signatáři smlouvy jsme ho museli odsouhlasit. Zasedání jsme využili i ke schválení
podoby obecních znaků, na což jsme pozapomněli na zasedání v červnu a nemohli
jsme proto odeslat žádost o schválení do Parlamentu ČR. Šest dní před zasedáním
nastal obrat v probíhajících jednáních o koupi čp. 37 s pozemky (hospoda na návsi) a
bylo potřeba rychle reagovat. Zastupitelé byli o všem průběžně informováni, a tak byl
na zasedání doplněn bod o schválení kupní smlouvy na tuto nemovitost. Koupě byla
jednomyslně odsouhlasena. Objekt hospody a přilehlé pozemky jsou pro další rozvoj
a úpravy návsi potřebné. Zastupitelstvo proto neváhalo využít možnost koupě, o které
uvažovalo již v roce 2015. Nyní máme jistotu, že budoucí nově upravenou náves
nebude hyzdit polorozpadlá stavba, nebo zde uprostřed obce nebude probíhat
nežádoucí činnost. Myslíme si, že hospoda do obce patří, a je záměrem ji z venku
opravit do původní krásy a zevnitř renovovat a uspořádat, aby mohla plnit svou funkci
v maximálním rozsahu a poskytnout občanům i návštěvníkům požadované služby.
Kupní cena byla 3,5 mil. Kč, stejně jako v roce 2015, a odhadní tržní cena 3,211 mil.
Kč.
Také 4. Zasedání Zastupitelstva, konané dne 25. 9. se točilo kolem investic.
Schválili jsme prodej posledního pozemečku (9 m2) pro rekonstrukci potoka. Měli
bychom se dočkat v příštím roce. Pro okolí požární nádrže jsme schválili vypsání
zakázky na dodavatele prací, také pro příští rok, ale předcházet všemu bude
prodloužení kanalizace a posílení vodovodu od nádrže nahoru do uličky. U nádrže
bude tedy příští rok docela veselo. Zvažovali jsme opětovné zavedení veřejného
rozhlasu a schválili jsme finanční podporu spolku Slunce všem. Úřad obdržel
poptávku na odprodej použité zámkové dlažby „íček“, kterou byl vydlážděn dvůr OÚ.
Stanovili jsme cenu 100,-/m2. Pokud by měl někdo další zájem, ještě je.
Kompletní informace o jednání jsou obsaženy v zápisech na webu obce.

Končí stavební sezóna a obec se pomalu vzpamatovává z bypásů elektrochirurgů
s krumpáči a lopatami. Troufám si říci, že tak rozsáhlou akci obec dlouho nepamatuje.
Všechny silnice, krajnice, vaše zahrádky i dlažby, nic nezůstalo ušetřeno. A kolik
nebohých manželů jsme nechtěně donutili k práci na svých nemovitostech! Všem se
tímto omlouváme. A já sám se musím omluvit za postup při montáži sloupů a svítidel
a rozsvěcení osvětlení. I přes každotýdenní urgence a požadavky na pokračování prací
se dodavatel odvolával na smlouvy s ČEZ, kdy musí zajistit práce na výlukách a pak
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teprve pracovat u nás. Bohužel instalace světel byla časově vázána na předchozí
přípravu kabelů a pouzder pro stožáry, a tak byl dodavateli svítidel dán nejzazší
termín dokončení do konce října, a ten ještě nepadl. Proto jsem rád, že se konečně
obec rozsvěcí. Ohlasy jsou zatím kladné. Průběh stavby ještě zpestřili nenechaví
debílci, kteří někde uřezali připravené kabely ke stožárům. Vydělali 50 Kč a udělali
škody a problémy za tisíce. Doufám, že jim to u Brány ten „zmetek pekelná“ spočítá.
Do celé akce, kdy jsme se zbavili drtivé většiny sloupů a nevzhledných
všudypřítomných drátů, investoval ČEZ v náš prospěch cca 20 mil. Kč. K tomu nám
VHS Turnov zrenovovalo oba naše vodojemy a postavilo myslím hezký „věžák“
celkem za cca 42,5 mil. Kč ( 24 věžák, 10 staré vodojemy a 8,5 komory a propojení).
Z našeho padlo cca 8 mil. Kč na veřejné osvětlení, 2 mil. Kč na okolí kapličky, zatím
1 mil. Kč příspěvek na vodojem (ještě není dopočítáno), cca 0,7 mil. Kč jsme přidali
na kvalitní opravu ulice U Školky a asi 2 mil. Kč spolkne letos Nádražní. Na ní se
nám podařilo získat dotaci těsně pod 5 mil. Kč. Takže suma sumárum jsme do obce
nalákali cizí investice za cca 62,5 mil. Kč, sami jsme postavili za cca 13 mil. Kč.
Máme na desítky let zajištěn zdroj vody, na Vánoce budeme konečně zpívat koledy
v hezkém prostředí a ve slamníku je stále dost, abychom mohli pokračovat. Řekl
bych, že při 13 mil. rozpočtu obce, docela úspěšná stavební sezóna. Ale musím
pochválit i Vás, občany. Po celou dobu staveb jsem obdržel minimum výtek a
stížností, a když tak byly fakt zcela oprávněné, a snažil jsem se je hned řešit. I
pracovníci a vedení zúčastněných firem konstatovali neobvyklé pochopení a
spolupráci při realizacích. Tak za celé zastupitelstvo moc děkuji. Hodně nám to
pomáhá.
Konkrétně k současnému stavu staveb:
Nádražní – v nebližší době bude otevřen první úsek od Benešů na kopec a asi do půli
listopadu zbytek ke křižovatce k nájezdu na dálnici. Další po zimě (dle počasí).
Elektřina po obci – začneme uklízet a doděláme případné nedodělky a potřebné
vyvolané úpravy. Vyladíme nové osvětlení. Osadíme zpět značky a zrcadla.

TJ SOKOL

Pozvánka na vodojemy – ve středu 23. 10. proběhne slavnostní ukončení a předání
areálu „Vodojemy Ohrazenice“. Od 12 hodin bude probíhat předávání stavby za
účasti pana hejtmana Půty, účastníků stavby a pozvaných. Je možno přihlížet. Po
skončení této části, asi od 14 do 18 hodin bude vodojem přístupný veřejnosti
k prohlídce. Ta bude dozorována a musí probíhat po skupinách. Prosím respektujte
pokyny dozoru. Parkujte po jedné straně komunikace směrem k Rohozci, otočit se
můžete na začátku staré cesty do Vesecka.
- fn Sokol všem
Cyklo cup
I letos v září malí i velcí cyklisté vyrazili na dovednostní a rychlostní okruh po hřišti
a jeho okolí. Dětských závodníků se sešlo méně, ale o to větší bylo jejich odhodlání
poprat se se všemi překážkami. Touha po vítězství je vždy nejvíce znát v kategorii
mužů, kterou vyhrál Jan Bartoš. Velká gratulace všem.

KULTURA

Zájezdy do divadla - Podzimní zájezd na představení Hraběnka se uskuteční ve
čtvrtek 14. listopadu 2019. Autorem divadelní adaptace je Ivan Hubač, který upravil
scénář filmu Zámek v Čechách, který napsal jeho otec Jiří Hubač. V hlavních rolích
v Divadle Palace zhlédneme Elišku Balzerovou a Davida Novotného.
Z návsi odjíždíme v 16.15 hodin. Pokud bude opravena Nádražní ulice, zastavíme i U
Výkupny. Představení začíná v 19 hodin, trvá 135 minut a zpět do Turnova se
vrátíme po 23. hodině. Vstupenky si můžete vyzvednout od pondělí 21. října do
pondělí 11. listopadu na Obecním úřadě v Ohrazenicích. Opět jsme využili slevových
bonusů, cena vstupenek je tedy 350 Kč z původní ceny 599 Kč.
Posezení pro seniory - Vánoční posezení pro dříve narozené připravujeme na pátek
6. prosince 2019 od 16 hodin na Kontaktu. Program chystají děti z naší mateřské i
základní školy, od 17 hodin bude hrát pan Jakubec. Každoročně zveme přibližně 220
nejstarších spoluobčanů. Pozvánky vám budou včas doručeny.
Zpívání u kapličky - Nově upravený prostor u kapličky je připravený pro skautské
vánoční vystoupení. Máme ho přislíbené, ale termíny nejsou ještě pevně stanoveny,
proto sledujte webové stránky obce. Tady bude také po dobu adventní a vánoční svítit
vánoční strom.

BLAHOPŘÁNÍ

Desáté Svatomartinské veselení
V sobotu 9. listopadu 2019 se od 15 hodin na hřišti i v základní škole uskuteční
Svatomartinské veselení. Letos se nám podařilo domluvit koně, přislíbený máme i
workshop žonglování, chystáme i další disciplíny. Asi v 16.45 hodin vyjde
lampionový průvod a následovat bude fire show a ohňostroj. V případě zájmu bude
možné večer posedět u kytar. Přesnější informace budou uvedeny na plakátech.

Oslavenci – září - listopad
Dodatečně a s omluvou za pozdní přání přejeme vše nejlepší paní Janě Dlouhé ke
kulatým narozeninám, které měla v letních měsících. Od září do konce listopadu
oslavili nebo oslaví významná výročí paní Věra Košková, Jana Vacátková, Marie
Schmidtová, Milada Šmídová a pánové Vladimír Lhoták, Zdeněk Ziegler a Jaroslav
Antoňů. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ze sportu – v září proběhlo v Kolíně mistrovství ČR žáků a žákyň. Absolventka naší
ZŠ Nela Vaníčková se stala mistrní ČR v běhu na 100m překážek. Gratulujeme!
Do konce září se v naší obci narodilo 9 dětí. Přejeme jim šťastné dny a těšíme se
na další přírůstky.
- jr -
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