Žernovák
věstník obecního úřadu
březen 2003, číslo 3
Vážení občané,
dostává se Vám do rukou další číslo informačního občasníku obecního úřadu. Touto cestou Vás
chceme upozornit na několik záležitostí, které se týkají života v naší obci.

Informace ze zastupitelstva

Nové zastupitelstvo se od listopadu 2002, kdy bylo zvoleno, sešlo celkem třikrát. Na posledním
zasedání byla schválena účetní závěrka za rok 2002 a vyrovnaný rozpočet na rok 2003. Letošní
rozpočet byl ve výdajové části sestaven bez větších investičních akcí. Investice chceme projektově
připravit a postupně je realizovat v dalších letech za přispění grantů a dotací. Současné daňové
příjmy obce postačují na nutné výdaje, opravu, údržbu stávajícího majetku a infrastruktury. Letos
tedy budou realizovány finančně méně nákladné akce jako jsou opravy silnic a mostků, oprava
autobusové zastávky, altánek na návsi, atd.

V březnu bude uskutečněn prořez obecních lip na návsi i v okolí hřbitova. K tomuto účelu byly
pořízeny dva objektivní nezávislé posudky (jeden privátní, druhý od státního orgánu - Agentury
ochrany přírody), na jejichž základě bude prořez uskutečněn. Proveden bude místními hasiči pod
odborným dohledem.

Na zasedání zastupitelstva byly dále projednávány výše poplatků. Poplatek za svoz a likvidaci
odpadů pro rok 2003 činí 180 Kč (splatnost do konce března), systém slev pro osoby starší 70-ti let
a mladší 10-ti let zůstává v platnosti. Výše poplatku je dána celkovými náklady obecního úřadu za
svoz a likvidaci odpadu (tedy i včetně případné likvidace černých skládek!) za předešlý rok
přepočítaný na obyvatele. Provozní doba jednotlivých kontejnerů je zveřejněna v místech jejich
umístění, popř. lze kontaktovat odpovědnou osobu pana Josefa Kočího. Současný systém
samozřejmě není zcela dokonalý a nemusí vyhovovat každému obyvateli Žernova, ale stále se jedná
o způsob zcela nejlevnější (cca o 30 - 50% oproti jiným možnostem).
Dále byla schválena výše poplatků pro majitele psů - činí 80 Kč. Bližší podrobnosti jsou
zveřejněny ve vyhlášce. Větším problémem je ovšem volné pobíhání psů v zastavěných částech

obce. Nezbývá nám než požádat všechny občany, aby si své psy řádně hlídali a v obci se s nimi
pohybovali zásadně pouze na vodítku. K tomuto účelu bude předložena ke schválení vyhláška na
příštím zastupitelstvu.

Znak a prapor
V minulém roce byly zastupitelstvem obce a posléze i heraldickou komisí Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR odsouhlaseny symboly naší obce.: znak a prapor (bohužel ho v černobílé verzi
tohoto věstníku nelze dobře prezentovat).
Znakové privilegium obec Žernov nikdy nezískala, dodnes byl neoficiálně užíván znak pánů z
Rýzmburka - třmen, který tvoří i základ současného návrhu.
V modrém poli třmenu je umístěna osmihrotá hvězda - mariánský symbol. (V 19. století bylo obcí
užíváno kovové razítko, v jehož kulatém pečetním poli je ztvárněna žernovská kaple Panny Marie
Sněžné.)
Návrh znaku i praporu vytvořil heraldik Miroslav Pavlů ze Zlína a konečný návrh vybralo
zastupitelstvo obce v roce 2002 z několika variant. Vybraná varianta nejlépe vystihuje historické
souvztažnosti.

Znak i prapor budou využívány na tiskových materiálech obce, při slavnostních příležitostech, v
souladu se zákonech o obcích, bude jím označena budova obecního úřadu. V Poslanecké sněmovně
PČR jsme spolu s místostarostou Františkem Lexmanem převzali dekret umožňující užívání těchto
symbolů. Pro někoho se může jednat o událost okrajovou, pro historii obce je to věc poměrně
důležitá.
Kultura a sport

Na zastupitelstvu jsme také projednávali organizaci různých kulturních a sportovních akcí od jara
po zimu. Jejich rozsah bude podobný jako v minulých letech. Jako první nás čeká tradiční „pálení
čarodějnic", tentokrát bude k tanci i poslechu hrát dívčí kapela Kocábky. Všechny občany srdečně
zveme.

Informovanost obyvatel
Ze zkušenosti víme, že mnoho občanů nezná svá práva vůči obecnímu úřadu. Mezi jedno ze
stěžejních patří právo být informován. Obecní úřad k tomuto využívá své úřední desky (u hasičské
zbrojnice a autobusové zastávky), obecní rozhlas, nejpozději od 1. dubna by měly fungovat
internetové stránky obce, na adrese www.zernov.cz kde budou jak všechny zápisy, vyhlášky, tak
aktuální akce, fotoarchiv, atd. Všechna zasedání zastupitelstva jsou bez výjimky veřejná, jejich
termíny jsou zveřejňovány na úředních deskách obce.
Mgr. Libor Mojžíš, starosta

