Žernovák
věstník obecního úřadu
duben 2005, číslo 4
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 z obecního zastupitelstva

Opravy místních komunikací

Jak jistě víte, v loňském roce naše obec skončila jako druhá v krajském kole soutěže
„O vesnici roku". K tomu se Váže i „příjemná" odměna, kterou schválilo krajské zastupitelstvo
31.3.2005 ve výši 400 tis. Kč. I proto jsme se rozhodli, že tuto částku využijeme na opravu
místních komunikací (přestože v naší obci bychom našli bolavých míst hodně, ale jednorázové
opravy silnic po každé zimě jsou drahé a nikdy nekončící). Celkový rozpočet oprav se pohybuje na
částce asi 1 300 tis. Kč. Opravovat se bude úsek od transformátoru, kolem obecního úřadu, velká
náves, dále směrem na malou náves - včetně. Cesta bude potažena novým asfaltovým povrchem
v průměrné výšce 5 cm v celé šíři a proveden spojovací postřik. Tam, kde jsou obrubníky, budou
vyzvednuty do požadované výše, stejně jako kanálové vpustě. Mezi malou a velkou návsí dojde
k mírnému rozšíření komunikace. Obec bude financovat opravu komunikací, nikoli vjezdy
k jednotlivým domům. Pokud kterýkoli z občanů bude mít požadavek na individuální úpravu
vjezdu, rozšíření, či jiné práce na vlastním pozemku, může se do 22. dubna obrátit na pana Josefa
Čapka, který bude za obec vykonávat dozor nad stavebními pracemi a předal by kompletní
sumarizované požadavky stavebním firmám. Přípravné práce budou probíhat od 25. dubna a od 2.
do 6. května potom samotné položení asfaltového povrchu. V tomto období prosím počítejte
se zhoršenou průjezdností obcí
a tolerujte probíhající práce ve zmiňovaných úsecích. Všichni zainteresovaní se budou snažit
samozřejmě akci realizovat v co nejkratším termínu. Stavební práce budou provádět firmy Karel
Špelda a Strabag.

Vesnice roku 2005

Zastupitelstvo se rozhodlo, že i tentokrát se do soutěže přihlásíme a podáme přihlášku, i když
takový úspěch můžeme opakovat jen v případě souhry mnoha faktorů. Vesnice se hodnotí z mnoha
kritérií: stav územně plánovací dokumentace, veřejná zeleň, činnost spolků, kultura a sport, ale i
vzhled obce, atd. Hodnocení proběhne mezi 15. květnem a 15. červnem. A právě vzhled obce je
oblastí, kterou může ovlivnit každý z nás, proto žádáme občany, aby o pořádek v blízkostí svých
nemovitostí pravidelně dbali. Samozřejmě nejen v tomto termínu, přestože velká většina z nás tak

činí i bez této žádosti, automaticky. Na druhou stranu nelze přehlédnout, že na některých místech se
čas od času objeví nepochopitelná černá skládka, i když náš systém svozu odpadů je poměrně
flexibilní a individuální objem odevzdaného odpadu nemá přímý vliv na výši poplatků. Obec je
zapojena do systému Ekokom, takže se dá říci, že čím více odpadu vytřídíme (sklo, plasty,
nebezpečný odpad), tím více financí dostaneme zpět na dotacích. Jako každý rok,
i tentokrát se na jaře a na podzim uskuteční svoz nebezpečného odpadu zdarma.
O termínech budete včas informováni.

Další žádosti o dotace

Královéhradecký kraj každoročně vypisuje různé dílčí grantové programy. Ty v současné chvíli
ještě nejsou vyhodnoceny, ale pro informaci uvádím následující přehled, kdy naše obec žádala:
Římskokatolické děkanství za přispění obce zažádalo o příspěvek na odizolování a opravu
omítek kaple Panny Marie Sněžné
Požádali jsme o příspěvek na opravu hřiště na návsi (opravu mantinelů, povrchu, odvodnění,
výměna osvětlení)
V opravě asfaltového povrchu bychom chtěli pokračovat až na Rýzmburk a podali jsme tak
žádost na opravu cyklotrasy.
Výsledky ovšem budeme znát až v dubnu, popř. v polovině června.

Kulturní a sportovní akce

Nejbližší akcí je každoroční pálení „čarodějnic" 30. dubna. Od 20. hodin bude v obecní sokolovně
společenská zábava s country kapelou SPLAV. Symbolické vstupné je 30 Kč. Průvod půjde od
„Lipky" v 17.00.
V této souvislosti žádáme, aby na kupu k sokolovně byl ukládán pouze dřevní, snadno spalitelný
odpad.
Dále pouze avizuji, že Žernovský bajk se uskuteční 3. září. Zatrhněte si prosím tento termín ve
svém kalendáři, je to pořadatelsky náročná akce a na mnoho z Vás se jako každý rok obrátím se
žádostí o spolupráci.

Přeji hezké prožití jara.
Za obecní zastupitelstvo

Libor Mojžíš, starosta obce

