ZASTUPITELSTVO

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce, dne 30. října 2018.
Na ustavujícím zasedání nového Zastupitelstva se sešli všichni kandidáti,
zvolení v komunálních volbách. V úvodu zasedání všichni složili slib
zastupitele a přijali zastupitelský mandát. V následující volbě byl zvolen
starostou František Novák, místostarostou Jana Rozumová a Martin Mareš.
Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Helena Damašková, členy pak
Iveta Mazgalová a Jan Zajger. Předsedou finančního výboru byl zvolen Petr
Ponikelský, členy Eva Dolanská a Martin Svoboda. Všechny volby byly
plným počtem hlasů. Jediným uvolněným zastupitelem je starosta obce, výše
odměny pro místostarostu zůstává nezměněna, jen se o ni podělí dva
místostarostové. Důvodem volby druhého místostarosty je objem stavebních
akcí, které se budou v příštím roce realizovat. Nové zastupitelstvo projednalo
a schválilo Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci na OKO.
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Kompletní informace o jednání jsou obsaženy v zápisech nebo na webu obce.

Než vám předložím informace o prodeji známek na odpady, zmíním se o
končícím a očekávaném stavebním ruchu v obci.
Zateplení a nová fasáda OÚ jsou hotové a dle očekávání nyní vynikla
nevzhledná okolní dlažba. I přes přetrvávající problémy se sháněním
dodavatelských kapacit, bude do Vánoc nově předlážděn chodník podle
budovy, zajišťující přístup k úřadu a do družiny. Zbytek nádvoří asi až na jaře,
podle počasí. Po usilovném shánění máme naději na úspěšné jednání o
realizaci úprav kolem kapličky, ale z kapacitních důvodů bohužel až v novém
roce. Měli jsme nabídku i na letošek, ale za 200% rozpočtu.
Poslední aktuální informace k Turnovské-Nádražní. Předpoklad firmy je
zahájení prací od 1.4.2019 a to na dvou místech; od konce akce ve Svijanech,
směrem do Příšovic a Přepeř ke kostelu, a od viaduktu směrem k nám až na
křižovatku sjezdu a nájezdu na R10. Upřesňují se trasy objížděk. Bude znovu
otevřen nájezdový pruh u stavebnin, kde jsme se dalším jednáním opět o
krůček přiblížili trvalému zobousměrnění, stejně jako u výstavby sjezdu a
nájezdu ve Fučíkovce. Obě akce jsou stále živé.
Právě pro dohled nad akcí Turnovská-Nádražní, mimo další činnosti, které pro
nás všechny již vykonává, byl Martin Mareš zvolen do funkce místostarosty.
Akce se mimo konkrétního staveniště, jako vloni, dotkne díky objížďkám a
stavebnímu zázemí daleko větší části obce. Z toho důvodu bych požádal
všechny, kteří ještě nemají na OÚ zadáno své mobilní číslo a chtějí dostávat
aktuální informace formou SMS, aby na úřad zavolali, nebo využili zadání
přes obecní web – Infokanál.
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Výstavba vodojemu se dostala do mírného skluzu a z důvodu klimatických
podmínek nebylo možno dokončit izolace a opláštění koule. Ta bude
vyzdvižena do vidliček až v příštím roce. V souvislosti s renovací starých
vodojemů bych rád poděkoval majitelům pozemků, na kterých vodojemy
stojí, za vstřícný přístup, umožňující provést veškeré plánované úpravy.
Velmi bych si přál, aby stejně dobře skončila i jednání o prodeji těchto
pozemků, aby se poté staly nedílnou součástí těchto pro obec životně
důležitých staveb.
Přeložka elektřiny do země by příští rok měla opravdu začít a snad
proběhnout celou obcí. Realitou je II. etapa, avizovaná v minulém zpravodaji.
Opravu sítí v ulici u školky nyní soutěží VHS, s plánovanou realizací na jaře
(duben-květen), před pracemi ČEZu. My si teď budeme soutěžit dodavatele
nového veřejného osvětlení, a tak doufám, že se to povede všechno skloubit.
Půjde-li vše podle plánů, vybudujeme v příštím roce kanalizaci a vodu kolem
nádrže nahoru do uličky k Nářadí Jiránek a následně slibované terénní úpravy
dle studie. A další akce jsou v přípravě, ale to zase jindy.
Teď něco k úřadu a novému roku. Úřad kromě vnějšího (doufám, že
líbivého) vzhledu prochází úpravami i uvnitř. Vyměnili jsme místnosti
archivu a šatny, aby šatna byla součástí „školního bloku“. Pracuje se na jejím
zařízení a zařízení vstupních prostor družiny. V prostorách úřadu jsme museli
z důvodu nových nařízení o ochraně osobních dat přestavět kancelář paní
účetní a ještě bude úřad oddělen vnitřními vstupními dveřmi v chodbě.
V souvislosti se stále narůstající agendou jsme nuceni přistoupit
k následujícím organizačním opatřením:
Od 1.1.2019 zavádíme možnost plateb poplatků bankovním převodem na
účet obce číslo: 1517992/0300
Prodej celoročních známek na popelnice:
Platba převodem na účet - v tabulce si najdete cenu pro známku dle četnosti
vývozů, kterou požadujete. V příkazu k úhradě zadáte tuto částku a jako
variabilní symbol uvedete heslo „odpad“ a popisné číslo, za které platíte
(např. „odpad 239“). Pokud by vám systém neumožnil napsat písmena,
napište jen číslo popisné. Platbu proveďte minimálně 3 dny před
vyzvednutím! Takto uhrazené známky budou k osobnímu vyzvednutí
v kanceláři OÚ ve dnech 28. a 30. ledna 2019
Platba v hotovosti – v kanceláři OÚ v úředních dnech od 14. ledna 2019
Prodej jednorázových známek a pytlů:
v kanceláři OÚ v úředních dnech od 14. ledna 2019 a dále v průběhu celého
roku v úřední dny dle potřeby. Zbylé známky použijte i v roce 2019.
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Popelnice budou na staré roční známky vyváženy až do 4. února včetně.
Poplatek za bionádobu:
Platba převodem na účet - v tabulce si najdete cenu pro velikost vaší nádoby.
V příkazu k úhradě zadáte tuto částku a jako variabilní symbol uvedete heslo
„bio“ a popisné číslo, za které platíte (např. „bio 239“). Tím je povinnost
splněna.
Platba v hotovosti – v kanceláři OÚ v úředních dnech od 14. ledna 2019 až
do konce března
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 heslo „pes“ a popisné číslo, za které platíte (např. „pes 239“).
Platba v hotovosti – v kanceláři OÚ v úředních dnech od 14. ledna 2019 až
do konce března.
Při platbě převodem nesčítejte platby do jednoho příkazu, nemohli bychom je
identifikovat. Budete-li platit odpad, bio i psa, musíte provést tři příkazy.
Děkujeme.
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
2265 Kč
1255 Kč
1733 Kč
70 Kč
182 Kč
218 Kč
100 Kč
150 Kč
200 Kč
300 Kč

Dále vás žádáme o dodržení stanovených termínů. Mimo tyto dny,
obzvláště v počátku nového roku, musíme provést účetní uzávěrku
minulého roku a pro možnost tyto operace provést, může být úřad mimo
úřední dny uzavřen. Děkujeme za pochopení.
-fn-
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Naše příspěvkové organizace
Mateřská škola
Na místo ředitele proběhl druhý konkurz. Přihlásila se jedna uchazečka, která
splnila všechny podmínky a byla konkurzní komisí doporučena. Starosta ji
následně jmenoval do funkce. Od 1. 11. je tedy ředitelkou MŠ paní Jana
Vélová.
Posezení „dříve narozených“
V pátek 7. prosince proběhlo posezení seniorů na benzinové pumpě Kontakt.
Všichni přítomní zhlédli vystoupení dětí z mateřské i základní školy, mohli si
popovídat, zazpívat si i zatancovat. O tom, že se dobře bavili, svědčí i to, že
poslední odcházeli po 23. hodině.
Betlémské světlo a zpívání u kapličky
Srdečně Vás zveme na neděli 16. prosince 2018 ke kapličce za školou. Od 16
hodin si tam můžete vyslechnout písničky, které nacvičili turnovští skauti,
zazpívat si s nimi a odnést si i betlémské světýlko. Kaplička bude opět po roce
otevřena veřejnosti. Nebude chybět čaj a svařené víno pro zahřátí.

TJ SOKOL

Policie ČR připomíná, že ostražitost a opatrnost je bohužel nezbytná
v předvánočním shonu během nákupů, a neustále kolem našich dětí. Dbejte na
jejich poučení, jak se chovat a reagovat mimo domov.
Sokol všem
Svatomartinské veselení se tradičně konalo kolem svátku Martina. Letos jsme
se sešli 10. listopadu a už od počátku se na hřišti pohybovalo nebývale hodně
dětí, což nás příjemně překvapilo. Pro ně i jejich rodiče bylo připraveno
dvacet stanovišť, která se nacházela nejen na hřišti, ale i ve škole. Žongléři
obohatili svůj „výukový“ program a děti bez rozdílu věku učili ovládat kromě
míčků, talířů také stuhu. Před lampionovým průvodem se počet ještě zvýšil
a po návratu na hřiště jsme společně zhlédli ohnivou show a ohňostroj. Po
hudební produkci určené dětem jsme se sešli v klubovně a celé veselení jsme
zakončili posezením s kytarami. Vloni byl největší zájem o svařené víno,
letos vyhrály párky v rohlíku, ale snědlo se vše, co bylo připravené.
Děkujeme všem účastníkům, pomocníkům, kuchařům, fotografům,…
Svatomartinské veselení se vydařilo, sešlo se nás opravdu hodně a udělalo
nám to velkou radost. Těšíme se na setkání s vámi třeba o masopustu.
Na posledním cvičení tohoto roku navštívila děti Barbora.

Zimní výlet
Povánoční výlet do Sedmihorek se uskuteční ve čtvrtek 27. prosince 2018.
Sraz na vlakovém nádraží v 11.20 hodin.

OBEC

Akce na počátku roku 2019
Pokud nám to počasí dovolí, rádi bychom opět zrealizovali běžecké lyžařské
závody, ale záleží na sněhových podmínkách v lednu, případně v únoru.
Na druhou polovinu února připravujeme masopust.
Bližší informace najdete na webových stránkách nebo plakátech.
-jrBlahopřání
Hodně zdraví, spokojenosti a radosti přejeme paní Vlastě Šilhánové, Evě
Mlejnkové, Haně Bulířové, Ireně Burešové, Marii Báčové, Boženě
Kobiánové, Ludmile Novákové a panu Václavu Dolanskému a Janu
Zárybnickému. Ti oslaví kulatá nebo půlkulatá výročí v posledním měsíci
tohoto roku, nebo v prvních dvou roku 2019.
Dárkové balíčky jubilantům roznáší všichni členové Zastupitelstva, a může se
stát, že vás nemohou navštívit přesně v den jubilea. Děkujeme za pochopení.
Za rok 2018 se naše obec rozrostla o 6 dětí, 2 holčičky a 4 kluky. Nové
občánky slavnostně přivítáme v dubnu.
Vánoční přání
Milí spoluobčané,
opět po roce stojíme na prahu vánočních svátků, Jsou před námi dny
zasvěcené klidu a míru, vzájemnému porozumění a setkávání.
Dovolte, abych Vám jménem celého Zastupitelstva popřál, abyste vše
vyjmenované mohli naplno prožít a pocítit a do nového roku 2019 vstupovali
s příjemným vědomím, že máte své blízké, na které se můžete spolehnout, že
díky Vám někdo druhý pocítil radost a štěstí. S takovými pocity se pak
daleko lépe zvládnou všechna úskalí, která nám příští rok přinese.
Šťastné a veselé a úspěšný rok 2019.
Vaše Zastupitelstvo.
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