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Vážení občané,
dostává se Vám do rukou po delší době další číslo informačního občasníku obecního
úřadu. Touto cestou Vás chceme upozornit na několik důležitých záležitostí, které se
týkají života v naší obci.

Především chceme informovat o projektech a aktualitách v naší obci, které se v letošním
roce uskutečnily nebo ještě proběhnou.
Vzhledem k tomu, ţe jsme obdrţeli dotaci od Královéhradeckého kraje na výměnu
veřejného osvětlení ve výši 50% nákladů, proběhla kompletní výměna svítidel v obci. Hlavním
motivem této akce byly neustále se zvyšující náklady na údrţbu a velká spotřeba elektrické
energie. Nová světla KYRO mají niţší spotřebu za stejné svítivosti, takţe bychom měli šetřit
kolem 35 tis. Kč ročně.
Dalším počinem byl dlouho připravovaný a opět dotovaný přístřešek s krbem u
sokolovny. Zatím je vyuţíván poměrně hojně, pronajímán je zdarma, jen je k němu vţdy nutné
pronajmout si i WC za symbolickou částku. Ţije nás na Ţernově nyní 248, tak pevně věřím, ţe si
dovedeme na veřejných prostranstvích udrţet pořádek. I kdyţ to tak mnohdy nevypadá. V okolí
obce vzniklo několik černých skládek, které jsme museli sanovat. Nezapomeňte prosím, ţe vše
něco stojí a jsou pak vynakládány i Vaše peníze, které chodí obci z daní. A ještě jednu bolístku tu
máme. Větve stromů ze soukromých zahrad často narušují elektrické vedení. Jak veřejného
osvětlení, tak vedení Východočeské energetiky. Prosím, ořeţte si sami přebytečné větve. VČE to
můţe udělat za Vás, ale věřte, ţe výsledek nemusí být dle Vašich přání. Při špatném počasí pak
dochází ke zbytečným výpadkům.
Záměr vybudovat kanalizaci stále trvá, máme stavební povolení, jen ministerstva stále
mění podmínky dotací. Takţe letos se určitě nic dít nebude, snad za rok. Ale je to věštění
z křišťálové koule.
Zhruba po třech letech byly dokončeny Komplexní pozemkové úpravy. Mají několik fází
a několik výhod. Uspořádá se extravilán obce a jednotlivé parcely tak na sebe majetkově navazují.

Kaţdý si můţe jednou dát zdarma zaměřit svůj pozemek. Následovat by měly investiční akce
v přírodě. Komunikace „Šraňka – Obecní sokolovna“, Popluţ, Všeliby. Toto vše by při dostatku
státních peněz měly být postupně kvalitní zpevněné cesty s výhybnami. A ze Ţernovského bajku
se tedy asi stane silniční kritérium, protoţe nebudeme mít kudy jezdit. Mimochodem Bajk se
letos uskuteční v sobotu 3. září 2011. Všichni jsou srdečně zváni a samozřejmě budu ţádat
občany o spolupráci.
Obec dostala nabídku nejprve na bezplatný pronájem a později na odkoupení
Rýzmburského altánu. Zatím zastupitelstvo nijak nerozhodlo, ale určitě by to nebyla malá
investice, jak na nákup, tak na opravu přilehlých částí a hlavně vymyslet smysluplné vyuţití, které
by bylo ekonomicky soběstačné. To je podmínka. A nesmíme zapomínat, ţe se nacházíme
v ochranném pásmu Národní přírodní památky nehledě na ochranu kulturních hodnot. Zkrátka
těch limitů tam je spousta. Jednou z variant je i sbírka na zakoupení a další etapu opravy altánu.
Proto zastupitelstvo rozhodlo oslovit Vás, občany s jednoduchým dotazníkem.
Doneste ho prosím na úřad, popř. ho vyplněný vhoďte do schránky na dveřích úřadu.
Přeji Vám příjemné proţití letních dnů.
Mgr. Libor Mojžíš,
starosta obce
------------------------------------------zde odstřihnout ------------------------------------------------Dotazník k Rýzmburskému altánu

A) Přejete si zachovat Rýzmburský altán?

ANO - NE

B) Jaký navrhujete záměr jeho využití?

C) Kolik Kč jste ochotni věnovat do případné sbírky na koupi
či opravu altánu?
Vyplněný dotazník prosím odneste do schránky na Obecním úřadu v Žernově.

