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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.
Nejprve mi dovolte, abych Vám všem ještě jednou popřál vše dobré v novém
roce 2013. Zároveň bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, členům spolků,
Sboru dobrovolných hasičů za spolupráci a pomoc při organizování kulturních akcí
na sklonku minulého roku. Ať už se jednalo o rozsvěcení vánočního stromu, adventní
koncert či živý betlém. Nezdá se to, ale za každou takovouto akcí je spousta práce
dobrovolníků, která se nedá nikomu přikázat, ale všichni ji vykonávají ze své dobré
vůle. Ještě jednou všem děkuji. Příjemné je i to, že se z obecního úřadu od podzimu
do jara stává doslova neformální spolkový dům a o klíče se téměř pereme. Angličtina
pro děti, mladí hasiči, knihovna, dvakrát v týdnu spinning. Naštěstí už máme nová
okna, což byl asi jeden z nejlepších projektů loňského roku, takže energetické
náklady na provoz se nijak nezvýší.
Mnohé z Vás jistě ještě zajímá, jak je to s realizací kanalizace. Počátky tohoto
projektu jsou už opravdu historické, ale intenzivněji se zastupitelstva touto
problematikou zabývala zhruba pět let. Od projektových prací po uzavření smlouvy o
dotaci. A vše muselo probíhat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Nejdříve byly vypracovány projekty včetně stavebního povolení na kanalizaci
s napojením ve Zlíči. Pak jsme čekali, až nám Královéhradecký kraj dá dle svých
preferencí jedničku, jako podmínku získání dotace z ministerstev (začínali jsme na
známce tři.) Loni jsme dotaci dostali tzv. přiklepnutou. Ovšem to se nevztahovalo na
přípojky, ty by si každý musel zaplatit sám. Už takhle se jednalo o zhruba
dvacetimilionovou investici. Následoval výběr dodavatele stavby, to se ještě povedlo,
myslím, že bylo vše na dobré cestě. Zbývalo vybrat bankovní ústav, který by nám na
rok půjčil asi devatenáct milionů s tím, že bychom vlastní podíl, který činil zhruba
10% celkové investice, dlouhodobě spláceli. A tady nastal zádrhel. Hlavním
problémem bylo zřejmě to, že naše daňové příjmy nebyly dostatečnou zárukou, že
v případě neobdržení dotace banka dostane svoji půjčku zpět i s úroky. To
nebezpečí hrozilo v případě, že bychom nějak fatálně porušili podmínky využití
dotace. Ale i díky známým mediálním kauzám zneužití dotací jsou banky velmi
opatrné. A toto nebude jen problém Žernova, ale všech podobně velkých obcí.
Současný stav majitele nemovitostí zatím netrápí, ale pro rozvoj obce se jedná stále

o důležitý projekt. Takže závěrem: připraveni jsme, ale pokud nebudeme mít
podstatně více vlastních zdrojů, začít nemůžeme. Hlavně minulý rok tomu spousta
lidí věnovala hodně času, energie a obec Žernov i financí. Ale když si vše promítnu
zpětně, žádný krok bych neudělal jinak. Nejsme věštci! Ale přece kvůli tomu
nebudeme sedět za pecí, říkat „šetříme na kanalizaci, nemůžeme dělat nic dalšího“.
Jako člen a předseda hodnotící komise vesnice roku v letech 2010 a 2011 Vás mohu
ujistit, že s tímto přístupem se nevyhrává ani děkovný dopis za účast. Čeká nás
spousta práce.
Především je zahájena tvorba územního plánu podle nového stavebního
zákona. A tomuto směřuje i můj apel. Územní plán by měl být dlouhodobým
nástrojem pro rozvoj obce a nejedná se o levnou záležitost. Proto prosím každého
obyvatele či majitele nemovitostí, pokud máte jakýkoli návrh na změnu využití
území, doručte tento požadavek na obecní úřad do 31. ledna. Nejlépe
s mapkou, popisem území a čísly parcel. Může se jednat o jakoukoli změnu v
území. Např. nové stavební parcely, místa pro podnikání, zalesnění. Současný stav
je v tištěné podobě k dispozici na našem obecním úřadě, stavebním odboru MěÚ
v České Skalici, Náchodě, popř. na stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/ , ale to je uživatelsky poněkud náročnější.
V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte, nejlepší je si předem domluvit schůzku.
Další tři dotované projekty by měly konečně proběhnout také letos. Jedná se o
nákup profesionálního malotraktoru na údržbu veřejných cest a ploch. My se
pohybujeme stále v kategorii poloprofesionálních či hobby strojů a ty mají své
motohodiny již najeté. Slouží díky kvalitní údržbě. Takto bychom získali stroj, který by
zde mohl být třeba patnáct let a s mnohem širším využitím.
V druhé polovině roku by se konečně měla realizovat úplně nová komunikace
„Šraňka – Obecní sokolovna“, čímž by se rozšířil přístup do této části obce. Poslední
dotovanou akcí je nový rozhlas s bezdrátovým varovným systémem.
Zkrátka projektů je hodně, nápadů také, ale shánět finance je stále obtížnější.
Spoustu peněz jsme dříve získali z krajského Programu obnovy venkova. Bohužel
tento program už nemá alokaci pro celý kraj 50 milionů Kč, ale pouhých 15 mil.
Dovedete si asi představit ten počet marných žádostí. A dobrovolné svazky obcí
ostrouhaly zcela! Zbývá nám tedy například Místní akční skupina Mezi Úpou a
Metují, přeshraniční spolupráce či jednotlivá ministerstva. Ale to chce spoustu
trpělivosti.
Závěrem mi dovolte Vám jen opravdu lehce připomenout, že obec stále častěji
aktualizuje své webové stránky www.zernov.cz . Najdete zde například fotografie ze
všech vánočních akcí, ale zejména obecní zprávy. A pokud budete mít svůj vlastní
článek či nápad ke zveřejnění, rádi tak učiníme.
Tak ještě jednou přeji vše dobré.
Mgr. Libor Mojžíš
starosta obce

