ZASTUPITELSTVO

5. zasedání zastupitelstva konané 9.9. schválilo zprávy kontrolního a finančního
výboru, příspěvek spolku „Slunce všem“ a kupní smlouvy na pozemky kolem
hostince.
6. zasedání dne 26.10. projednalo a schválilo smlouvu umožňující výstavbu nové
autobusové zastávky u nadjezdu na části pozemku firmy Kontakt. Dále schválilo
investiční příspěvek na opravu turnovské čističky odpadních vod ve výši 1 mil. Kč.
Mimořádné zasedání bylo svoláno na 2.12. Důvodem byla potřeba schválení vypsání
zakázky, aby byly splněny podmínky přiznání dotace, a schválení podání žádosti o
dotaci na opravu uličky nad nádrží.
Poslední letošní zasedání proběhlo 16.12 a jeho hlavním bodem bylo schválení
rozpočtu na rok 2021. Také jsme schválili přílohu k vyhlášce o odpadech a v ní
navýšení ceny za komunální odpad. Technické služby Turnov ji zvyšují opět po dvou
letech, nyní o tři koruny za jeden vývoz.

INFO Z ÚŘADU

Kompletní informace o jednání jsou obsaženy v zápisech na webu obce.

Milí spoluobčané,
těžko hledat optimistická slova pro popis toho, co jsme letos prožili. Končící rok se
zcela vymyká všemu, co jsme dosud zažili i my, dříve narození. Jediným pozitivem je
snad skutečnost, že se pandémie v obci více nerozšířila díky dodržování opatření
z vaší strany, a tak jsme nemuseli přistupovat k dalším vnitroobecním opatřením. Ale
i ta omezení, co stanovila vláda ČR, zcela umrtvila náš vesnický a sousedský běžný
život. TJ Sokol a vedení obce muselo odvolat všechny tradiční akce, a to i gratulace
našim oslavencům. Z akcí přesahujících území obce jsme dosud nemohli důstojně
zakončit a prohlédnout si dokončení rekonstrukce Nádražní ulice a Pyrámu, v rámci
obce pak nově upravené okolí požární nádrže. Tak alespoň fotografii na obálce. Ale
větším smutkem nás naplňuje dočasná ztráta přátelského, ničím neomezovaného
pokecu, setkávání a sportování ať již s míčem nebo s půllitrem. To prostě k vesnici
patří, stejně jako rodinný život.
Snažili jsme se, aby obec plně fungovala i v časech omezení. Kromě již zmíněných
dokončených akcí jsme úspěšně postoupili v přípravě pro obec potřebné rekonstrukce
krajských komunikací, kterou obě již dlouho potřebují. S napětím očekáváme, zda
kraj bude schopen dostát příslibu financování svého podílu. Akce se ujalo VHS
Turnov, které provede opravy stávajícího a položení nového vodovodního potrubí,
aby došlo k plnému využití tlakového potenciálu věžového vodojemu. Soutěž na
dodavatele byla ukončena s velmi dobrým výsledkem a práce jsou rozvrženy do dvou
let. První rok, hned od jara, se začne v ulici Fučíkova (na našem katastru pracovně
Paceřická) a do konce roku bychom se měli dočkat nového povrchu včetně tak dlouho
potřebného chodníku. V dalším roce se práce přesunou do Spojovací uličky a do
Ohrazenické, směrem ke škole a k R10. I zde bude nejprve vodovod a pak povrch.
Objízdná trasa bude vždy po druhé komunikaci. Tak nás opět čeká kopání a
komplikace, ale slibujeme, že to je již poslední. V komunikaci je již vše uloženo a
následujících 20 let budeme jezdit po nové, zrekonstruované silnici.
V plném proudu je projektování inženýrských sítí a nového povrchu uličky pod č.p.
153. Sítě zde jsou základem pro novou výstavbu směrem nahoru k vodojemu. Zjara
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také začne dlouho avizovaná oprava potoka. I zde je vybrán dodavatel. Před
rozhodnutím o dotaci máme Relax Park, který umožní k oddychu a posezení využít
pozemek s naší lípou republiky. V případě úspěchu začneme hned na jaře. A o dotaci
bojujeme i pro uličku nad nádrží, která je po položení kabelů a akci kolem nádrže
v žalostném stavu. Projektanti dokončují projekt revitalizace návsi. Jeho realizaci bez
dotace nezvládneme. Musíme počítat s nižšími příjmy do obecní kasy, kvůli covidu, a
tak se musíme ještě více snažit o dotační peníze. Po stránce vylepšování obce byl tedy
uplynulý rok celkem úspěšný.
Vánoční svátky se nám letos zúžily na vánoční strom a betlémské světlo. Vše ostatní
již bude asi jen v rodinách.
Protože po krátkém období vánoční lásky a souznění nastoupí opět každodenní práce,
přidáváme pár informací o povinnostech v novém roce.
Prodej známek bude zahájen od 4. ledna. Opět vás žádáme o využívání úředních
dnů pondělí a středy, nyní v čase omezení od 12 do 17 hodin a dodržování
hygienických předpisů a odstupů. Využijte v maximální míře platbu převodem hned
od 1.1.2021 dle dále uvedených pokynů.
Možnosti plateb poplatků: hotově nebo bankovním převodem na účet obce číslo:
1517992/0300
Prodej celoročních známek na popelnice:
Platba převodem na účet - v tabulce si najdete cenu za známku dle četnosti vývozů,
kterou požadujete. V příkazu k úhradě zadáte tuto částku, a jako variabilní symbol
uvedete číslo popisné, za které platíte. Takto uhrazené známky budou k osobnímu
vyzvednutí v kanceláři OÚ v úřední den nejdříve tři dny po provedení platby.
Platba v hotovosti – v kanceláři OÚ od 4. ledna 2021
Prodej jednorázových známek a pytlů:
v kanceláři OÚ ve dnech od 4. ledna 2021 v předepsaném počtu 6 ks na jedno číslo
popisné a dále v průběhu celého roku v úřední dny dle potřeby.
Popelnice budou na staré roční známky vyváženy až do 25. ledna včetně.
Poplatek za bionádobu:
Platba převodem na účet - v tabulce si najdete cenu za velikost vaší nádoby. V příkazu
k úhradě zadáte tuto částku a jako variabilní symbol uvedete popisné číslo, za které
platíte. Tím je povinnost splněna.
Platba v hotovosti – v kanceláři OÚ od 4. ledna 2021
Poplatek za psa:
Platba převodem na účet - v tabulce si najdete cenu odpovídající vašemu případu.
V příkazu k úhradě zadáte tuto částku a jako variabilní symbol uvedete popisné číslo,
za které platíte.
Platba v hotovosti – v kanceláři OÚ od 4. ledna 2021
Při platbě převodem nesčítejte platby do jednoho příkazu, nemohli bychom je
identifikovat. Budete-li platit odpad, bio i psa, musíte provést tři příkazy.
Děkujeme.
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Komunální odpad
Vývoz každý týden
Vývoz 1x za 14 dní
Vývoz kombinovaný – léto 1x za14 dní, zima 1x za týden
Známka pro jeden vývoz
Bioodpad – nájem nádoby
Nádoba 120 litrů
Nádoba 240 litrů
Poplatek za psa
Pes v rodinném domě
Druhý a další pes tamtéž
Pes v bytovém domě se třemi a více byty
Druhý a další pes tamtéž

Cena
2 379,- Kč
1 319,- Kč
1 819,- Kč
73,- Kč
182,- Kč
218,- Kč
100,- Kč
150,- Kč
200,- Kč
300,- Kč

Vážení spoluobčané, žádáme Vás, abyste udržovali u kontejnerů pořádek.
Kontejnery se vyvážejí pravidelně: plasty - každé pondělí, papír – každé úterý, tetra
pack - první středu v měsící (nutné donést ke kontejnerům na tříděný odpad)
Při odkládání odpadu mimo nádoby hrozí roznesení plastů nebo papíru po celém
okolí. Udržujte prosím pořádek i na těchto místech to může vypadat upraveně. Záleží
na každém z nás.
-fnDivadelní představení nebudou do vylepšení epidemiologické situace objednávána.
Snad na jaře se budeme moci opět za kulturou vypravit.
Mateřská škola byla otevřena od září bez jakéhokoli omezení. Vedení i paní
učitelky si poradily s karanténami zaměstnankyň. Musely být ale důslednější v
případě nachlazených dětí.
Základní škola je již plně otevřena a chodí do ní žáci všech ročníků, ale musela být
uzavřena tak, jak bylo vládou nařízeno. Musel být upraven provoz školní družiny a
školní jídelny. Snad se po prázdninách do školy vrátí všechny děti.
Vánoční posezení pro seniory, které bylo plánované na pátek 4. prosince, jsme
museli pro tento rok zrušit. Popřát všem můžeme tento rok jen prostřednictvím
Zpravodaje.
Betlémské světlo sice letos nebylo spojené se zpíváním u kapličky, ale mohli jste si
ho domů odnést v pondělí 21. 12. od rozsvíceného stromečku u kapličky, případně ve
středu 23. 12. od 16 do 18 hodin na vlakovém nádraží ho budou nabízet skauti.
A jak to vypadá v naší knize narozených dětí? Doposud je zapsáno 13 nových
občánků - 7 holčiček a 6 kluků. Hodně zdraví a štěstí!

TJ SOKOL

I sokolské akce výrazně poznamenala současná situace. V září se nám podařila
zorganizovat Kuličkiáda. Za krásného počasí se sešlo asi 25 dětí a přibližně stejný
počet dospělých. Všichni jsme si nedělní odpoledne užili.
Za menší účasti než v minulých letech se uskutečnil říjnový posvícenský volejbalový
turnaj smíšených družstev. Byli jsme ale rádi, že se turnaj uskutečnil a rozmary
počasí jeho konání neohrozily. Na počátku prosince se konala brigáda na úklid listí z
volejbalového hřiště. Tak dlouho jsme čekali, až spadne co nejvíce listí, až nám
termín brigády vyšel na doposud jediný zasněžený den. Ale pár mužů hřiště
poklidilo. Po deseti letech jsme museli zrušit Svatomartinské veselení, cvičení dětí,
žen i jóga jsou pozastaveny. V září se znovuobnovené volejbalové soutěže rozjely,
ženy stihly odehrát všechny 3 zápasy, ale muži mají více družstev ve skupině a
vládní nařízení jim neumožnila podzimní část dokončit.
V současné době nepočítáme s organizací masopustu, ale rádi bychom připravili v
dubnu Kuličkiádu. V případě uvolnění jsme připraveni vrátit se k našim tradičním
akcím. A velmi rádi.

BLAHOPŘÁNÍ

Oslavenci
Do konce roku 2020 a v lednu a únoru 2021 oslavili nebo oslaví výročí kulatá nebo
půlkulatá paní Marie Kvapilová, Anna Drahovzalová, Alena Györiová, Dagmar
Sovová a pánové Jiří Stuchlík, Oldřich Vaníček, Vladislav Bulíř, Bohumil Perner,
Zdeněk Novotný a Jan Kovář. Přeje všem zdraví, pohodu, radost a optimismus.
- jr –
Pro chvilku pohody za kamny nabízíme krátkou povídku.

POVÍDKA

Betlémské světlo – Zdeněk Svěrák (ukázky z knihy Nové povídky z
povídky Betlémské světlo)
O Vánocích jsou u nás slyšet samý koledy. Narodil se, Nesem vám noviny, Strýc aby
spal, Slyšte, slyšte, pastuškové... Tu umím, ale nemám na zpívání sluch. Táta prý pro
nás letos chystá velké překvapení. Byl kvůli tomu někde pryč a celý vymrznul, a tak
si napustil do vany horkou vodu, aby rozmrznul. Maminka šla nakrmit králíky. Přijdu
do kuchyně a vidím, že na stole nechali hořet svíčku. Hned mě napadlo, co mi táta
říkal: Péťo, to ti kladu na srdce, svíčka je otevřené světlo a nesmí hořet bez dozoru.
Od toho vzniká nejvíc požárů. A tak jsem tu svíčku sfoukl.
Když se maminka vrátila od králíků a viděla, že svíčka nehoří a knot vypouští ke
stropu jenom takovej čmoudík, úplně se lekla. „Péťo! Snads to nesfouk?“ zašeptala s
vyvalenýma očima. „Sfouk,“ řekl jsem a hned jsem věděl, že jsem provedl zločin.
„Sirky, honem sirky!“ sáhla maminka do šuplíku a svíčku zapálila. Z koupelny se
ozvalo šplouchání, jak táta vylézal z vany. Maminka dala sirky zpátky do šuplíku a
uhladila ubrus. A pak jsme slyšeli, jak si táta zpívá Pospěšme k Betlému. „Pojď sem,
sedni si,“ řekla maminka takovým vystrašeným hlasem a já se posadil vedle ní na
harfu. „Petře, teď dobře poslouchej. Ty mi musíš slíbit, Petře, ty mi musíš slíbit, že

tátovi neřekneš, žes tu svíčku sfouknul, rozumíš mi? To bys mu moc ublížil, rozumíš
mi?“ „Ano,“ řekl jsem, ale nerozuměl jsem tomu vůbec. Jenom jsem věděl, že jsem
udělal nějakou strašnou věc.
„Ta svíčka tady pořád hořela. Tys ji nesfouk!“ „Sfouk,“ řekl jsem tiše. „Nesfouk!“
zmáčkla mi maminka ruku, až to zabolelo.
A to už náš táta vyšel z koupelny. Mokré vlasy měl učesané na pěšinku a bylo jich
míň, než když byly suché. Měl sváteční košili a červenou vestu, kterou mu upletla
maminka, a celý voněl. Usmál se na nás a řekl: „Pojďte ke stolu.“ Tak jsme s
maminkou vstali, harfa zahrála svou písničku a my se posadili proti tátovi. Táta sepnul
ruce a řekl: „Dobře poslouchej, Péťo, něco ti povím. Ten plamen, který vidíš před
sebou, to není ledajaký plamen. To je betlémské světlo. V Betlémě, a to ty dobře víš,
se narodil…?“ „Ježíšek,“ řekl jsem. „Ano. A v tom městě Betlémě hoří ten samý
oheň, co my máme tady na našem svátečním stole. Protože tam věřící lidé od toho
svatého ohně připálili lampu a letecky, rozumíš, letadlem ji převezli do Vídně. A ve
Vídni na ni čekali naši skauti, křesťanští chlapci, aby si zase oni mohli od té lampy z
Betléma zapálit svou lampu a vlakem tu hořící lampu převézt k nám. A na každém
nádraží, kde vlak zastavil, čekali další skauti se svými lampičkami, a když si připálili,
předávali ten oheň lidem na nástupišti a ti si ho přenesli do svých domovů. A na
našem nádraží jsem dneska čekal já s olejovou lampičkou. Bylo nás tam hodně
věřících, to bys nevěřil. A když jsme se rozcházeli, vypadali jsme jako ti broučci z té
knížky, co jsem ti četl. Jako ti broučci s lucerničkami jsme byli, akorát křidýlka jsme
neměli. Když jsem se dostal domů, olej v té lampičce už skoro docházel. Představ si
to, kdyby došel! Ale nedošel, a tak jsem ještě stihl od ní zapálit tuhle naši svíčku.“
Táta dal nad svíčku ruku, aby se od toho plamínku, který maminka našima sirkama
zapálila, ohřál, a mě začalo píchat za ušima, což mám vždycky, když potřebuju říct
nějakou pravdu, jako že teta Libuše je stará krůta, a jiné pravdy, a tak jsem se nadechl
a řekl: „Ale táto, tu svíčku…“ Při tom mi maminka pod stolem zmáčkla ruku tak, že
jsem zakňučel bolestí, a řekla: „Ano, Péťo, tu svíčku nemá každý. Protože každý nemá
takového tatínka, který by v mrazu čekal na nádraží, aby přinesl domů světlo až z
Betléma.“ „Pomodleme se,“ řekl tatínek. A když jsme po něm opakovali to modlení,
maminka se na mě dívala mokrýma očima a pokyvovala hlavou, jako by říkala: Tak
vidíš. Tak to vidíš. A mě přestalo píchat za ušima, i když jsem tu pravdu v sobě
zadržel. To teda nevím, jak jsem to dokázal.

Klidné Vánoce a lepší příští rok Všem našim občanům
přejí Zastupitelé.
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