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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 2009 je na větší akce pro naši obec opět poměrně bohatý. Hned z kraje roku proběhla
rekonstrukce podlahy v Obecní sokolovně. Bohužel byla napadena dřevomorkou, takže muselo
dojít ke kompletní sanaci parket, chemickému ošetření a instalací nových parket. Vše proběhlo za
finanční podpory Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje částkou 229 tis. Kč.
V současné době dochází k posledním kosmetickým úpravám na hasičské nádrži a okolí. Stávající
skelet byl pod dozorem statika vylit novou betonovou slupkou. Nádrž tak trochu změnila tvar i
objem. Novinkou je způsob plnění nádrže vodou. Je napájena elektrickou vodní pumpou, která
spíná automaticky.
Na posledních zastupitelstvech jsme se zabývali několika nešvary. Tzv. „sekačková" vyhláška
nakonec vydána nebyla, nicméně všichni bychom měli respektovat jakýsi „nedělní klid zbraní" a
alespoň odpoledne nepoužívat hlučné stroje jako např. sekačky, pily, apod. Dodržujme to prosím!
Dalším rozšířeným nešvarem je parkování na obecních plochách. Chápu, že s rozšířením
automobilismu, kdy v rodině má auto často každý člen, může být toto problém. Východiskem ale
nemůže být jednoduchý nápad typu: „Tak to zaparkuji před plot". Často se tím ničí drahé krajnice
komunikací a už vůbec snad nelze pochopit parkování na obecních zatravněných plochách! Ty
udržujeme s nemalými finančními náklady. Vyřešení tohoto problému by mělo být zcela v režii
obyvatel, kteří zde mají své nemovitosti.
Již druhou sezonu slouží dětem na návsi krásné dětské hřiště. Zde je nejvíce k vidění i další
problém. 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!
Ale dost negativních zpráv.
V současné době probíhá stavební řízení ke stavbě rozhledny u sokolovny. Žádost by měla být
podána v létě, a pokud bude kladně vyhodnocena, za rok, touto dobou, by již mohla rozhledna stát.
Celou akci zaštiťuje Svaz cestovního ruchu Branka a většina financí by měla plynout z Evropské
unie.
Na podzim bychom měli mít i stavební povolení k zasíťování pozemků v zóně „Sever". Při
výjezdu směrem na Červenou Horu by časem mělo být k dispozici sedm stavebních parcel.
Pomalu pokračujeme i s odkanalizováním obce. Snažíme se vždy využívat grantů. Teď tedy
konečně můžeme pokračovat s dokumentací ke stavebnímu povolení.

Milé jsou i menší dotace od svazků obcí 1866 a Úpa. Tak si budeme moci koupit velký bržděný
vlek, který budeme používat nejen pro obecní akce, ale využije ho i Sbor dobrovolných hasičů. U
Šíchů pak vznikne další kultivované sběrné místo pro sklo a plasty.
Již delší dobu se hovoří o zpomalovacích retardérech v naší obci. V současné době se zpracovává
projekt ke stavebnímu povolení. Byl bych velice rád, kdybychom i na toto získali dotaci.
Celosvětová krize totiž ovlivnila i naše daňové výnosy.
Spolu s děkanem Boguslawem Partykou jsme se enormě, a úspěšně, snažili sehnat finanční
prostředky na opravu střechy Kaple Panny Marie Sněžné. Do naší kapličky začalo zatékat a chceme
to vyřešit opravdu důkladně. Během léta by firma Tesmen měla nahradit stávající krytinu.
Doplňkové prvky budou z mědi. Zkrátka by celá střecha měla dalších 100 let vydržet. Celá oprava
bude stát cca 600 tis. Kč s tím, že Obec Žernov doplatí necelou třetinu.
A informace poslední. Přihlásili jsme se do soutěže „O vesnici roku". Konkurence je letos
obzvláště těžká. (V našem kraji soutěží 50 obcí.) Nicméně počátkem června k nám přijede
hodnotící komise. Proto já osobně i celé zastupitelstvo žádáme o maximální pomoc všech občanů.
Týká se to zejména úklidu, čistoty, posekané trávy v zastavěné části obce. Děkujeme. Úspěch v této
soutěži není nikdy úspěchem jednotlivce, ale celé obce.
S přáním pěkných dnů
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