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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.
Rok 2008 je na větší akce pro naši obec poměrně bohatý. Prakticky po celý rok probíhá oprava
hasičské nádrže. Polovina těchto nákladů je financována z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje a celé akce, včetně oplocení, by měla být hotova do konce října a nádrž by
tak opět měla plnit svoji funkci.
Na opakované připomínkování rodičů dětí, kteří postrádali dětské hřiště, jsme zareagovali letos,
kdy se objevil příslušný dotační titul v rámci Svazku obcí 1866. Prostřednictvím MUDr. Pácalta
jsme oslovili výtvarníka pana Marka, aby nám navrhl a realizoval dětské hřiště. Myslím, že celý
projekt se velmi povedl. Vytvořil hřiště na náměty pohádek Boženy Němcové, čímž se nejen
odlišujeme od ostatních obcí, ale hlavně hřiště plní i vzdělávací funkci. Bohužel to nese i zvýšenou
péči o náves a tady bych se chtěl zastavit. Naše vyhláška neumožňuje volné pobíhání psů po
katastru obce. Bohužel toto hřiště je často znečištěno psími výkaly. Proto žádáme majitele volně
pobíhajících psů, aby tomuto zamezili. Je to nezodpovědné vůči ostatním spoluobčanům a hlavně
dětem! Vstup do parku se psy je přísně zakázán!
Novinkou pro naši obec je i to, že nám byl od Policie ČR zdarma převeden terénní vůz Lada Niva
1,7 (4x4). Samozřejmě nebyl v ideálním stavu, takže vyžadoval generálku karosérie a některé
opravy drobnějšího charakteru. Sloužit bude potřebám obecního úřadu a dobrovolným hasičům na
menší akce.
Na posledních zastupitelstvech byl odsouhlasen vstup do dvou dlouhodobých projektů
podporovaných z Evropské unie. Zařadili jsme se do projektu Svazu cestovního ruchu Branka na
podporu cestovního ruchu. Během dvou let by tak na Žernově za sokolovnou měla vyrůst 19 m
vysoká rozhledna s tím, že cca 90 % bude financováno ze zdrojů EU.
Druhým projektem pak je nákup nového hasičského automobilu. Tento administrativně
zpracovávají dobrovolní hasiči Královéhradeckého kraje a předpokládá pětiletý leasing hasičského
speciálu s následným odkupem za zůstatkovou cenu. Dlouho jsme váhali a dělali si finanční analýzy
o nejvhodnější koupi a nakonec vyšlo toto řešení jako nejvýhodnější. Současná Avie bude mít do
dvou let problémy s technickou kontrolou a museli bychom investovat opět nemalé částky do oprav.
Zvlášť, když v současné době je činnost hasičů opravdu rozsáhlá a úspěšná.
Nutno podotknout, že oba projekty musí nejprve zvítězit v konkurenci ostatních, což také nebude
jednoduché a nic tedy ještě není jisté.
Další dvě akce jsou opět dlouhodobějšího charakteru. Směrem na Červenou Horu po pravé straně
obec vlastní dle územního plánu zastavitelný pozemek. Zde je zpracována dokumentace
k územnímu řízení na sedm stavebních pozemků. Poté by se mohly parcely rozdělit, zasíťovat a

prodat. Část parcel jsme ještě odkoupili od soukromých majitelů. Bohužel zde existuje minimální
část cesty s více majiteli a musíme počkat na vypořádání v rámci komplexních pozemkových úprav.
Rychlost v tomto případě však nezáleží na Obci Žernov. Ale dle optimistických předpokladů by 1.
fáze pozemkových úprav mohla končit začátkem roku 2009. V tom případě by se mohlo začít
alespoň s nějakou činností - minimálně podat žádost o grant. Granty se vůbec snažíme využívat u
každé větší akce, které zde jsou jmenovány.
Stejně je na tom i příprava kanalizace, stojíme těsně před vydáním územního rozhodnutí. Vzhledem
k počtu majitelů, kterých se to dotýká je i toto složitý proces. Jakmile toto bude vyřešeno, ihned
podáme žádost.
Nemilou zprávou pro nás byl odborníky potvrzený nález v dřevomorky v parketách sokolovny.
V současné době jsme museli omezit z hygienických důvodů přístup do interiéru a chvatně sháníme
dotaci na novou podlahu a příslušné ošetřující nátěry. V tuto chvíli však nedokážeme říci, jak to vše
bude dlouho trvat, neboť se určitě nebude jednat o malou částku.
Nejaktuálnějším projektem je stavba lávky na Pohodlí. Máme dost velké zpoždění s realizací, i když
jsme projektovat začali před rokem. Jenomže se lávka nachází v Národní přírodní památce, takže
jsme čekali na výjimku Vlády ČR celé tři měsíce. Bohužel i celková cena se vyšplhala na námi
nepřijatelnou částku. Za pomoci paní poslankyně Horníkové se nám podařilo sehnat částku 2 mil. ze
státního rozpočtu , která však musí být proinvestována do konce letošního roku. Nezbývá tedy
doufat, než že firma Balcar vzešlá z výběrového řízení, si s tímto termínem poradí a na Nový rok
bychom mohli projít přes Úpu na levý břeh suchou nohou.
S přáním pěkných podzimních dnů
Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce

