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Dva obrázky z obce, které od sebe dělí několik měsíců.
Matka Příroda nám opět připomněla, že zima umí být zimou.
Které období je krásnější?
Obě. Ale jaro je i nový život, kdežto zima je jen krásná...
Než vyrazíte do záhonků, na kolo a grilovačku, pojďte si přečíst,
co se bude v obci dít a na našem webu se podívejte,
jak by to v obci mohlo vypadat. Ať to společně zvládneme.

ZASTUPITELSTVO

1. zasedání Zastupitelstva obce, dne 1. února 2017
Zasedání proběhlo ve znamení schvalování stavebních příprav pro budoucí
akce. Schválili jsme zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele opravy
požární nádrže, na kterou máme příslib 80% dotace. Dále jsme projednali
způsob zadání územní studie zástavby lokality pod hřbitovem směrem
k Antolinu. Na zdejších soukromých a obecních pozemcích chtějí jejich
majitelé v budoucnu stavět. Územní studie je zde nařízena vyššími orgány a
jejím cílem je upravit rozmístění pozemků tak, aby vznikly komunikace,
umožňující obsluhu, přístup a uložení inž. sítí. V této studii bude i nová
komunikace po kraji pozemků, přibližně v trase vysokého napětí, která propojí
hřbitov se silnicí u benzínky Kontakt. Studie je nyní již zadána a po zhotovení
návrhu bude projednávána se všemi dotčenými. Na jejich domluvě a toleranci
bude záviset úspěch celého projektu.
Projednávali jsme také další variantu vzhledu OKO (Ohrazenický Kulturní
Objekt). Varianty jsou již na webových stránkách obce, pod heslem „OKO“ a
na úřední desce v atriu OÚ. Na stejných místech je k vidění i studie okolí
požární nádrže, se kterou byli již seznámeni tam bydlící občané. Schválili
jsme záměr směny pozemků za kapličkou. Díky vstřícnosti majitelů zahrady,
získáme větší prostor kolem kaple. Také jsme řešili nepovolené průjezdy
vozidel a autobusů kolem MŠ. Chystáme opatření, než situaci definitivně
vyřeší sjezd ve Fučíkově ulici.
2. zasedání Zastupitelstva obce proběhlo 8. března 2017.
Schválili jsme smlouvu na přeložku sítí kolem Pyrámu a finanční krytí akce
rekonstrukce Nádražní ulice (na našem katastru pracovně Turnovská) až
k Pyrámu a do vyústění přilehlých ulic a chodník k Přepeřím. Částka 14 mil.
Kč je částka před výběrem dodavatele a při realizaci by měla být nižší.
TJ Sokol Ohrazenice zastupitelstvo schválilo příspěvek na činnost 20 tis. Kč.
Změnou vzhledu projde i prostor mezi kapličkou a školou a následně i náves.
Obě studie budoucího vzhledu jsou opět na webu a úřední desce. Dále jsme
vybrali dodavatele opravy požární nádrže. Bude jím jičínská firma ESCO.
Zastupitelstvo schválilo proběhlou inventarizaci majetku.
Kompletní informace o jednání jsou obsaženy v zápisech, nebo na webu obce.
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Informace o začínajících a následných stavebních akcích. Prosím obrňte se
trpělivostí, bude toho dost.
Jak jsem varoval již vloni, začal stavební ruch, který potrvá až do podzimu a
bude pokračovat i v dalším roce. Začínáme vybudováním cesty pro
zásobování k MŠ. Akce začíná po Velikonocích a bude provedena do stavu
položení podkladní vrstvy. Na ni naváže akce zateplení pláště MŠ s novou
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fasádou, v období červen až srpen. Po dokončení bude také dokončena
započatá cesta položením zámkové dlažby.
Aby to nebylo líto občanům na druhém konci naší vesničky, vypustíme jim
nádrž a od 2. května začne její oprava. Výsledkem bude na konci června nový
betonový „vršek“ se zábradlím. Na rozdíl od okolí MŠ si ale zdejší obyvatelé
neodpočinou. Do prostoru vstoupí realizační firma ČEZu a strhá ze sloupů
elektrické vedení a zakope ho do země, aby zde již nedocházelo k výpadkům.
Ale ani potom nebude klid. Firma Povodí Labe a.s. pravděpodobně v srpnu
začne s rekostrukcí potoka, jak bylo projednáváno s majiteli přilehlých
nemovitostí.
A v tuto dobu vstupuje do hry i další část obce, která doposud žila v klidu.
Rekonstrukce projde korytem potoka až na horní konec obce, ke Kozicům.
(Mimochodem – chystám mapu pomístných historických názvů. Díky
manželům L. a J. Novákovým jich mám hodně. Zveřejním pak pracovní verzi,
abyste ji mohli případně doplnit).
Takže nám z celé obce zbyla v klidu oblast u hřbitova. Ale ani tam bych se
neradoval. Pokud zajistí VHS dotační peníze, začne výstavba nového
vodojemu a řadů směrem do Vesecka. Bude po problémech s malým tlakem
vody. A úplně dole pod kopcem chystáme výstavbu chodníku pro pěší od
křižovatky pod školkou až k Antolinu. Vlastně né my, to již chystá Turnov.
A teď vážněji. Takový stavební „zápřah“ bude náročný na vedení obce i na
vás občany. Každá stavba s sebou nese zatížení hlukem, prachem apod. Chci
vás tímto požádat o toleranci, ale i o občanský dohled na prováděné práce.
Případné konflikty se snažme vyřešit dohodou s vizí, že nám tu vzniká něco
hezčího a lepšího, obec s příjemným bydlením. Máme to v plánu rozvoje obce
a chceme plány plnit.
Co bude následovat? Pokud to budeme zvládat, mohla by ještě letos
proběhnout oprava komunikace K návsi, kolem sokolského hřiště, a úprava
prostoru mezi kapličkou a školou. V příštím roce bude pokračovat ČEZ
s ukládáním vedení elektřiny do země, postupně v celé obci. K tomu mám
dobrou zprávu pro všechny: všude bude položen i optický kabel pro vaše
připojení k internetu, televizi či telefonu. Na konci roku 2019 bychom měli
mít téměř celou obec pokrytou rozvodem optiky. Dobré, ne?
V plánu je i zmíněná úprava okolí nádrže a návsi, zateplení a nová fasáda OÚ,
a Turnovská – Nádražní s Pyrámem. Tam záleží na přiznání dotace z Evropy.
Začít by se mohlo nejdříve letos na podzim rekonstrukcí vody a kanalizace. A
naše OKO? Když vybereme jeho podobu, necháme letos zhotovit projekt a
začneme shánět dotace. I od soukromých osob, kdybyste o někom věděli. Pak
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můžeme začít stavět. Víc vás nebudu děsit, stejně jsem na něco určitě
zapomněl.
Při všech stavebních aktivitách nesmíme zapomínat na běžný chod obce.
S potěšením konstatuji, že drtivá většina z vás si zakoupila známky pro
likvidaci vašeho komunálního odpadu. Považuji náš současný odpadový
systém za velmi vhodný. Umožňuje každé rodině zaplatit jen to, co se nedá
vytřídit. Rád věřím tomu, že nabídnutou důvěru nezrazujete vyvážením
odpadu na černé skládky nebo do kontejneru na hřbitově, případně
vyhazováním pytlů z oken aut. I když stále průběžně tyto věci a pneumatiky
uklízíme, odhaduji jejich původce na občany jiných měst a nebo projíždějící.
Letos jsme již uklidili z „ruské“ cesty u Vesecka kompletní chlívek i
s podestýlkou. Dárci, který přijel s náklaďákem z turnovské strany, tímto
děkuji, ale chovat kozy se nechystáme. Pochvalná slova slýchám na
biopopelnice. Jsme rádi, že jsme vám mohli tuto službu nabídnout, i když se
nám citelně projevuje v rozpočtu na odpady. Z původních 40 uživatelů jsme
dnes na 140 a není to konec. Odměnou je nám skutečnost, že se přírodní
odpady vrací do přírody, ale to nám v rozpočtu nepomůže. Zatím to zvládáme.
Rád bych vám v této souvislosti připomněl, že si „svůj“ zelený odpad můžete
přivézt zpět, ve formě kompostu z kompostárny. Za vozík za auto zaplatíte cca
300,-Kč.
Aukce na dodavatele elektrické energie a plynu je celorepublikový projekt,
nabízející úspory na dodávkách těchto komodit. Vedení obce připravuje vstup
do tohoto projektu a žádá vás o vyjádření vašeho zájmu o tuto akci.Veškeré
informace jsou k dispozici na webu http://www.obecobcanum.cz/. Potřebná
setkání s administrátorem projektu by proběhla na obecním úřadu v určených
hodinách. Pro vyjádření zájmu zašlete prosím SMS s textem „ANO“ na tel.
číslo 722 656 071 do 25.4., nebo přijďte osobně na OÚ. Souhlas je jen pro
zjištění předpokládaného počtu zájemců. (Já osobně do toho jdu třeba i
samostatně).
- fnKdo ještě nemá zaplacen nájem z biopopelnice, učiňte tak na OÚ.
Obdrželi jsme spolehlivou informaci, že se po obci příležitostně pohybuje
cizinec ?? v bílém vozidle, který nabízí pohádku o tom, že se vrací z výstavy a
nechce s sebou zpět vézt „značkové“ nářadí, a tak ho prodává. Jeho činnost je
též popisována v posledním Turnovsku v akci. Nenechte se napálit!

ŠKOLY

Nové trendy v mateřské škole jsou pozitivně vnímány veřejností. Svědčí o
tom sdělení v rubrice „Společenská kronika“ v posledním vydání novin
„Turnovsko v akci“. Zde je citace článku:
„V březnu oslavil své 4. narozeniny náš vnuk Filip. Po rodinných oslavách
nás překvapila nově zavedená tradice v mateřské škole v Ohrazenicích, při
níž je u příležitosti narozenin vždy uspořádána minioslava v rámci péče o
svěřené děti. Gratulace od spolužáčků a personálu spolu s připraveným
programem, včetně následné fotogalerie ze slavnostních chvil na nástěnce,
zaskočily nejen oslavence, ale i nás. Samozřejmě více než příjemně. Chtěli
bychom proto touto cestou poděkovat celému kolektivu MŠ za tuhle
dobrovolnou vztahovou nadstavbu nad rámec daných pracovních povinností.
S díky prarodiče.“
I my děkujeme za pochvalu a sami chválíme.
Naše Základní škola v Ohrazenicích.
Základní škola – ústav, kterým prošel každý z nás, než se vydal dál do života.
Vzpomínky se různí, ale s odstupem času nás návštěva té „mojí“ základní
školy tam někde v koutku duše rozteskní. Tady jsem běhal po chodbách,
provedli jsme to a to tomuhle učitelovi, zde seděla moje první láska… Jsou to
silné vzpomínky i po těch mnoha letech, a není divu. Tvořila se zde naše
osobnost a pod dohledem učitelů jsme rozvíjeli naše myšlení a získávali
vědomosti. Tedy pokud se nám zrovna chtělo.
Je tedy bez pochyb, že úroveň základní školy má velký podíl na dalším
úspěchu nebo neúspěchu svých žáků v dalším vzdělávání i životě.
S potěšením můžeme stále sledovat úspěchy našich absolventů. Přechod
z naší obecné školy na vyšší stupeň je pro žáky díky změně prostředí i učitelů
náročný a tak nástup 2 žáků do primy gymnázia v Turnově a dobrý prospěch
dalších žáků z celkového počtu 15, kteří opustili školu, je bezesporu důkazem
dobré pedagogické práce a dobrých podmínek pro výuku na naší škole.
Její historii jsme si připomněli v minulém čísle, v souvislosti s její loňskou
opravou. Dnes se podíváme co se děje uvnitř budovy.
Škola je koncipována jako malotřídní. Výuka probíhá podle školního
výukového plánu pro základní vzdělávání s názvem „Hurá do lavic“.
Kolektiv pedagogů pod vedením p. ředitelky poskytuje také individuální
speciální pedagogickou péči mimo vyučování a pedagogickou intervenci
(dříve doučování). I v naší škole je uplatňována „inkluze“ žáků. Menší počet
žáků a více ročníků v jedné třídě nutí žáky již teď k vzájemné toleranci, i
když dané věkem a ročníkem výuky. Proto individuální péče o jednotlivé
žáky je našemu pedagogickému sboru bližší než na školách s 30 dětmi
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v jedné třídě. Proto také v úvodu popsané výsledky mohu doplnit i výsledky
školních, okresních i krajských soutěží:
Michaela Novotná, 5. ročník – 1. místo v okr. kole matemat. olympiády
2. místo v kraj. kole logické olympiády
účast v celorepublik. kole log. olympiády
Barbora Novotná, 5. ročník - 3. místo v okr. kole matemat. olympiády
1. místo v kraj. kole logické olympiády
3. místo v celorepublik. kole log. olympiády
Pozadu nezůstávají ani sportovní aktivity. Škola má k dispozici vybavené
venkovní hřiště, probíhají turnaje v oblíbené vybíjené, minikopané, atletickém
trojboji, sportovní dny. Dle sezóny chodí žáci plavat a bruslit. Ve volném čase
mohou využít i aktivit spolku TJ Sokol Ohrazenice, který se dlouhá léta
věnuje cvičení dětí od útlého věku. I tomu odpovídají výsledky v soutěžích:
Nela Vaníčková – 1. místo v kraj. kole atletického trojboje
Benjamín Vaníček – 3. místo v kraj. kole atletického trojboje
Základní škola se též prezentuje účastí na veřejných i obecních akcích svými
vystoupeními, ale má i svou vánoční besídku a letní akademii před koncem
školního roku.
Vybavení školy audiovizuální technikou i počítačová učebna, pomáhají nejen
při výuce, ale umožňují i využití pro kroužky a zájmovou činnost.
V současnosti je to hravá angličtina, počítačový kroužek, výtvarná výchova,
sportovní hry a mažoretky. Kroužky jsou vedeny učitelkami a jsou zdarma.
Když k tomuto výčtu přidáme stravování ve vlastní školní jídelně, a to obědy i
svačiny, možnost využít školní družinu s kapacitou 30 žáků v době od 6.30 do
16 hodin, klidná rodinná atmosféra uprostřed vesničky a dobrá dostupnost
z Turnova okružní autobusovou linkou, máme zde školu dle představ rodičů.
Škola pořádá každoročně na jaře den otevřených dveří. Ten letošní již proběhl
a teď ji čeká zápis do 1. třídy, který proběhne 24. dubna od 13 do 17 hodin.
Celý pedagogický sbor se těší na nové tvářičky a opět udělá maximum pro
otevření jejich myslí novým vědomostem. Jako starosta obce jim za to děkuji.
- fn-
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V letních měsících se začne s restaurováním křížku na návsi. Ze tří nabídek
zastupitelstvo vybralo MgA. Hanu Novákovou, s nejnižší nabídkovou cenou
138.500,-Kč. Téměř polovinu z této částky uhradí Liberecký kraj formou
dotace. Křížek tak bude opět krásným prvkem v budoucí nově upravené návsi.
O duchovní hodnotě této stavby a hodnotách obecně, hovoří následující
příspěvek sl. restaurátorky.
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„Náš“ křížek na návsi
„V hluboké úctě níže psané představenstvo obce Ohrazenic žádá uctivě
slavnou konsistoř za vysvěcení sv. kříže. Kříž jest nově postaven nákladem
obce, jest železný a spočívá na tesaném, ozdobném pískovcovém podstavci, do
kterého vložena jest deska s citátem ze sv. písma. Kolem jest železná mříž. Níže
psané představenstvo zavazuje se pro vždy, že kříž ten pilně opatrovati bude, a
zároveň povede veškerý náklad, kterého by snad případná oprava vyžadovala.
V Ohrazenicích dne 30. července 1894.
Podepsaní: Josef Dědeček, starosta; Václav Novák; František Anděl;
František Bičík; Josef Kobosil; Josef Novák; Josef Pekař; Josef Bičík“
Tato slova se nám dochovala z dobového zápisu obecního úřadu
v Ohrazenicích. Na samotném křížku, umístěném v horní části ohrazenické
návsi, pak nacházíme nápis: F. Kysela, v Ohrazenicích, 1894. Kdo byl onen
F. Kysela a z jakého důvodu obec nechala postavit uprostřed návsi za nemalé
peníze tento kříž? Tyto informace o něm zatím nemáme, tak se zkusme
podívat na to, jak jej vnímali tehdejší lidé a jak jej my vnímáme dnes…
Musíme si uvědomit, že lidé, žijící zde před staletími, byli stejní jako my. Měli
stejné potřeby, řešili stejné finanční problémy, vztahy, radovali se i trpěli, žili a
umírali. Byli, stejně jako jsme dnes my, spjatí bezprostředně s krajinou, kterou
obývali, kterou vlastnili, obdělávali a měli rádi. Naše krajina není nepřátelská
pustina, je to obydlený prostor, který má své dějiny, a tam, kde jsou její
příběhy našimi příběhy, máme svůj domov, vlast. Národ je pak společenstvím
sdílejícím vzpomínky na tytéž události, často lokalizované právě drobnými
památkami na určité místo. Lidé, žijící před staletími ve zdejší krajině, se
snažili do svého okolí zakomponovat prvky a objekty, které zdůrazňovaly
smysl jejich života. Na význačných místech tak stavěli různé křížky, kapličky,
Boží muka či pomníky a památníky. Nacházely se při cestách, na
křižovatkách, uprostřed obcí či před jednotlivými domy. Každý z těchto
objektů měl svůj důvod, proč stojí na tom určitém místě. Žil svým vlastním
životem a jeho historie byla předávána nejčastěji ústním podáním, které je
dnes z velké části zapomenuto. Mohou se k nim vztahovat pověsti a legendy,
jsou za nimi ukryty osudy našich předků.
Kříže často označovaly místo nehody, nebo byly připomínkou neočekávané
záchrany z nouze a neštěstí. Někdy to bývala též prostá zbožnost, která
původce (donátora) přiměla ke zřízení symbolu ve formě pomníčku. Avšak v
každém případě se jednalo o událost hodnou zvěčnění, jež nám měla být
sdělena a zachována. Pochopitelně, že nejvíce z těchto památníků u cest jsou
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jen vzpomínkami na osobní úsilí, úspěchy, snahy a neštěstí. Avšak mnohé z
těchto příběhů kdysi vzbudily rozruch u obyvatelstva v celém širokém okolí.
Neboť při neštěstích se srdce otevírají a spojují. A tu si kladu otázku - my
přeci nejsme jiní, tak jak je možné, že ty symboly dnes nedokážeme rozečíst,
vnímat a soucítit s lidskou radostí i bolestí? Často lhostejně dovolujeme, aby
tyto památky chátraly, aby se s nimi zacházelo hrubě nebo přímo vandalsky.
Jeden by řekl – doba je uspěchaná, nemáme dnes čas nad tím uvažovat, nebo to je minulost, to se mě přece už netýká. Ale není lidská lhostejnost vlastně jen
úpadek normálních lidských vztahů? Když se zamyslíme, tak tato potřeba
uchovat a předat naše vnitřní bolestné prožitky je v nás stále. Dokladem toho
jsou např. četné pomníčky u silnic, kde se staly smrtelné nehody.
Neomezujme se jen na věci majetkové. Je třeba mít o věci kolem sebe zájem,
vnímat jejich význam, souvislosti, dbát na to, aby jejich stav byl důstojný.
I kytka lučních květin ve výklenku kapličky má obrovský význam a výrazně
podtrhuje krásu louky, která kvete všude kolem. Stejně jako prosté zapálení
svíčky, posekání meze s kopřivami plnými odpadků vyjadřuje „naše“
pochopení těchto poselství, naše pouto ke své vlastní krajině a historii. Není
přeci důležité, na jakém pozemku dílko stojí, je mé, stejně jako sousedovo.
Dává nám informaci a duchovní sdělení, kdo byli naši předkové, dává nám tím
naší identitu, kdo jsme dnes. A není logické, že věcem, které nám něco dávají,
zase my na druhou stranu něco dlužíme?
Bylo ctí každého zřizovatele (ať už jednotlivce, rodiny, obce či církve) objekt
udržovat v dobrém stavu. Starost a vazba na něj byla ve své době
samozřejmostí. Tento stav byl narušen až 2. světovou válkou a komunismem.
Původní vazby k těmto drobným památkám byly násilně přetrhány. Památky
začaly postupně chátrat, nebo byly dokonce jako objekty „nepřátelské
ideologie“ likvidovány. Jejich opravy byly dokonce veřejně zakázány. I přesto
některé drobné památky přežily až do dnešních dnů.
Jedním z takových je i ohrazenický křížek, který měl zatím docela štěstí a
zachoval se v poměrně celistvém stavu. Přečkal všechny strasti a převraty, ale
zub času pracuje neúprosně a nyní jej čeká náročná oprava. Je na něm znát, že
v minulosti se o něj lidé s dobrým svědomím starali, natírali jej proti rzi,
pravidelně obnovovali nápisy. Je škoda, že my dnes často opravujeme
památky až ve chvíli, kdy už je jejich stav natolik vážný, že se rozpadají a
hrozí, že někoho či něco poškodí. Každá oprava havarijního stavu totiž
znamená větší či menší poškození díla a ztrátu původní autenticity. A neměli
bychom zapomínat na to, že takovou razantní opravou památky věc nekončí,
teprve začíná. Kolaudace objektu po provedené generální opravě je možná
dobrá na to, aby se na internetu objevil vyfocený okamžik krásy, ale v celku je
pak výsledek velmi deprimující, když vypnutím počítače veškerý zájem končí.

KŘÍŽEK

Mnohem prospěšnější a přirozenější je pravidelná drobná údržba, prováděná
kdykoli to stav vyžaduje. Hořící svíčky, věnečky či posečená tráva okolo
pomníčku, jsou nejlepším svědectvím o tom, že investovat do této opravy
bylo správné, že lidé pochopili a otevřeli svá srdce sobě i ostatním. Dárce
(např. EU s dotačními tituly), který poskytne jednorázově nějaké finanční
prostředky nebo materiál, je výborný a je třeba říci „Pánbůh zaplať“. Ale
pokud se věci nevrátí do normálu, dokud nebude běžné, že se staráme o
drobné sakrální stavby v krajině i na veřejných prostranstvích obcí, že je
nepřijmeme za své - tak je to jen záblesk světla v převaze marnosti. Měli
bychom víc myslet na to, aby ti, kteří přijdou po nás, byli po nás také schopni
převzít péči o vše to, co patří k domovu a domovské krajině. Symbol naší, tj.
evropské identity, je kříž. Jen ten, kdo má identitu, má budoucnost. V případě,
že nebudeme dbát o svou identitu, tak může stát v budoucnosti na českých
návsích znak jiný, třeba ten, který vzývají aktéři 11. září 2003, a dárky pod
stromeček nám o Vánocích bude nosit Santa Klaus.
Jdeš-li kolem křížku, uvažuj, jaký může být jeho význam! Záchrana památek
je bojem proti ztrátě historické paměti. Máme to velké štěstí, že generace před
námi na nás myslely a my můžeme čerpat, můžeme pochopit, co za to stálo a
stále stojí za to poznat, a co je pouhá marnost. A je na nás, abychom se
postarali o důstojné předání tohoto poselství našim dětem.
V rámci opravy našeho křížku se pokusíme dopátrat více o důvodech jeho
vzniku i dalších osudech. Tyto poznatky uvedeme v některém dalším čísle
Zpravodaje po ukončení jeho restaurování. Přejme křížku, aby oprava
proběhla bez problémů a mohl náš těšit a obohacovat dál.
MgA. H. Nováková, restaurátorka

PŘED NÁMI

Částečně čerpáno z článku: Kaplička na návsi, křížek v polích; almanach konference, Česká Lípa 2006

Zájezd do divadla
V pátek 19. května v 16.15 hodin pojedeme do pražského divadla Studio Dva
na muzikál Evita. Vyjedeme z návsi a zastavíme U Výkupny. Občané, kteří si
vstupenky zamluvili, si je můžou vyzvednout v úřední dny na obecním úřadě
do 10. května. Cena vstupenky je 410,-Kč. V tuto chvíli není žádné volné
místo. Případní náhradníci mohou nechat kontakt na obecním úřadě.
Podzimní zájezd se uskuteční v listopadu do divadla v Mladé Boleslavi na
představení Chaplin. Přednostně budou osloveni přihlášení občané. Pokud by
měl někdo další zájem, může se nahlásit také na obecním úřadě.

TJ SOKOL

Letošní na sníh bohatá zima umožnila po několika letech uspořádat
lyžařské závody. Byla by škoda, když se našim biatlonistům tak daří,
nenapodobit právě je. Do stopy u hřbitova se vydalo více jak 35 biatlonistů
všech věkových kategorií a muži vbíhali do cílové rovinky, když už slunce
pomalu zapadalo. Někteří si vyzkoušeli i trestná kola, když jim střelba zrovna
nevyšla. Slunečné počasí, skvělé výkony, velká podpora diváků a příjemná
atmosféra provázela celé lednové nedělní odpoledne. Mrzí vás, že jste to letos
promeškali? Tak snad příští rok.
Sluníčko provázelo i další sokolskou akci. V sobotu 4. března prošli naší obcí
Vládci hor a s ním celý masopustní průvod. Krakonoš zjistil, jak děti znají
Krakonošovy pohádky, vládce Jizerských hor Muhu s Izerínou připravili pro
děti krásné sovy na vybarvení, vládce Jeseníků Praděd s ovčákem a ovcí
lákali děti na poklad, Rampušák s Kačenkou z Orlických hor prověřili
zdatnost dětí a vládci Beskyd Radegastovi se děti pokoušely ukrást jeho
plášť. Přestože byly pro děti připraveny soutěže a hudba v hospodě, všichni
dlouho zůstávali venku a užívali si teplého počasí. Řada spoluobčanů
ochutnala zabijačkové pochutiny. K tanci nebo k poslechu hrála Rachot
Banda. Není vůbec jednoduché takovou akci zorganizovat, proto jsme rádi,
když se přijde tolik lidí pobavit, někteří na průvod čekají s pohoštěním a
odměnou hospodyním je tanec s medvědem a hrstka nadšenců se podílí na
přípravách i uskutečnění celé akce.
Nechceme četnost akcí snižovat, a proto vyzýváme všechny skryté nápadité a
ochotné současné i budoucí členy Sokola, pojďte se zapojit. Odměnou je
určitě radost dětí, poděkování dospělých, úsměv všech bez rozdílu věku,
účast občanů nejen z naší obce, ba dokonce někteří z Turnova nebo z jiných
okolních obcí se pravidelně zúčastňují, ale nechybí ani zábava při přípravě.
Trochu méně zábavný je již úklid po takové akci. Pokud by nás na přípravu
akcí bylo víc, lépe by se to zvládalo.
Napsat můžete na adresu sokol@ohrazenice.cz nebo se zastavit u Dáši
Maškové, starostky Sokola, nebo přijít na nějakou akci.
Nejbližší se uskuteční v neděli 23. dubna 2017. Tradiční Kuličkiáda začíná
v 15 hodin, přihlašovat se můžete od 14.30 na volejbalovém hřišti. Brigády
na úpravu hřiště se můžete zúčastnit 20. a 27. dubna od 16 hodin. Květnový
tajný výlet se připravuje na sobotu 20. května a dětský den bude
pravděpodobně v neděli 18. června 2017. Ke změnám může dojít, proto
sledujte naše stránky – www. ohrazenice.cz, odkaz TJ Sokol Ohrazenice..

VÍTÁNÍ

Vítání občánků proběhlo v sobotu 8. dubna 2017. Přivítali jsme 5 nových
občánků. Tři holčičky a jeden chlapeček se narodili v roce 2016. Přivítán byl
ještě jeden chlapeček, který se narodil hned na počátku tohoto roku.
Radostnou událost zpříjemnilo vystoupení dětí z MŠ i ZŠ.
Do konce března se narodila ještě jedna holčička.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání
Životní jubilea od vydání minulého Zpravodaje oslavili:
Miloslava Fišerová, Karel Svoboda, Otto Schmidt, Jana Poláková.
Všem přejeme hodně zdraví, spokojenosti a energie do dalších let.

Na obálce: Zahrada rod. domu v Ohrazenicích. Z archivu starosty.
Pro občany a přátele obce vydává zdarma Obec Ohrazenice, Ohrazenice 81,
511 01 Turnov, IČ:00275956, evidenční číslo : MK ČR E 18568
Duben 2017
www.ohrazenice.cz Telefon: +420 481 321 885 e-mail:info@ohrazenice.cz

Placená inzerce

NOVĚ OTEVÍRÁME !!!
Kdo?: GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE MUDr. PETR LIDÁK
Kde?: Poliklinika U Terminálu, U Nádraží 1295, Turnov
(v budově bývalé Sněžky)
Registrace, objednání, recepty na telefonu:
777157264
přijímáme stávající i nové pacientky!!!
sledujte aktuální informace na stránkách
www.gynekologielidak.cz

SOLSATS, s.r.o. - Zemní práce na Turnovsku.
Společnost provádí kompletní stavební služby.
·
·
·
·
·
·
·

kompletní zemní práce
drobné stavební práce
doprava a dovoz stavebních
materiálů
autodoprava
nákladní doprava
pronájem kontejnerů
zimní údržba

·
·
·
·
·
·

skládání stavebních materiálů
hydraulickou rukou
zámkové dlažby, bazény, septiky,
čov
elektro, voda, plyn – pokládka
inženýrských sítí
stavba sloupů elektrického vedení
půdní strojní vrtání (průměr 30 cm
a 50 cm do hloubky až 250 cm)

SOLSATS, s.r.o., tel.: 480 030 203, Jan Šnajdr tel.: 775 105 724,
e-mail: solsats@seznam.cz, Sobotecká 2055, 511 01 Turnov

