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listopad 2010, číslo 8
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.
Jistě jste již zaregistrovali, že se po komunálních volbách obměnilo naše zastupitelstvo.
Ve vedení naopak zůstává duo Mojžíš-starosta, Lexman-místostarosta. Oba budou pracovat jako
neuvolnění, čímž se ušetří finance obce.
Podařilo se nám opět získat několik dotací a tím uspořit obci finance. V sokolovně máme
nový kvalitní nábytek, po obci jsou decentně umístěny nové retardéry. Největší akcí ale byla
výstavba tzv. „Zóny Sever“ směrem na Červenou Horu. Kvůli počasí jsme začali o měsíc později
oproti plánu a i během výstavby nás provázely drobné problémy. Nakonec však stavba byla řádně
zkolaudována a tři pozemky jsou již prodány. Po skončení komplexních pozemkových úprav
bychom rádi prodali další čtyři. Na příští rok již máme na dobře ukrytém místě připravený
kompletní venkovní mobiliář – lavičky a stoly. Vše je v kovu s moderním designem.
Velmi důležitou akcí je změna č. 3 územního plánu obce. Podklady najdete na našich
webových stránkách www.zernov.cz. Především se jedná o to, že kdo má zájem změnit charakter
pozemku v našem katastru, měl by do 10. prosince 2010 vyplnit a odevzdat na obecní úřad
jednoduchý formulář s požadavky. Ty pak bude posuzovat zastupitelstvo obce a následně
dotčené orgány státní správy. Zkrátka neváhejte! Naopak zastupitelé mohou dlouhodobě
obsazené obytné plochy vyškrtnout. Není to žádná škodolibost, ale v katastru mohou být
plánované obytné plochy jen v určitém procentu. Jedná se vlastně o ochranu zemědělské půdy.

Závěr roku bude jako vždy kulturní. Tentokrát začneme Sousedskou veselicí
Mikroregionu 1866. Uskuteční se v obecní sokolovně v pátek 19. listopadu od 19:30.
Hraje skupina Relax, připravena je samozřejmě bohaté tombola.
Další akcí je „Rozsvícení vánočního stromu“ na návsi v první adventní neděli
28. listopadu. Účinkovat budou děti z mateřské školy v Červené Hoře.
Naprostým vrcholem pak bude vystoupení profesionálního souboru Linha Singers.
Soubor LINHA SINGERS (www.linhasingers.com) tvoří skupina zpěváků a instrumentalistů,
jejichž hudební řeč záměrně překračuje hranice několika hudebních žánrů. Osobitý způsob
přednesu je dán především promyšlenou kombinací různých pěveckých technik, odvozených z
hudby vážné, lidové, šansonu a jazzu. Zpěváci tak mohou zazpívat i náročné party hudebních
nástrojů, aniž by je napodobovali nebo karikovali, ale mohou také plně uplatnit přirozené
vlastnosti svého hlasu - jeho barvu, pohyblivost i nenapodobitelný výraz. Soubor LS má ve svém
kmenovém repertoáru cca 200 skladeb autorů českých i světových. Jde vesměs o vokální
transkripce instrumentálních děl autorů významných a obecně známých. Program na Žernově
bude samozřejmě zamřen i vánočně. Soubor není čistě pěvecký, ale je podpořen instrumentální
sekcí. Koncert se uskuteční za výrazné finanční podpory firmy D.N.S. Bubeneč s.r.o. v sobotu
18. prosince od 17.00 v kapli Panny Marie Sněžné. K tomuto programu budou lístky
v předprodeji na obecním úřadě za zvýhodněné vstupné. Určitě tento koncert stojí za to!
A již tradičně 25. prosince od 19.00 přivítáme na Boží hod náchodské Déčko a jejich
přátele se „Živým betlémem“. Je to tradiční, hojně navštěvovaný program, nejen občany naší
obce.
A na závěr jedno upozornění. Firma ČEZ nám oznámila výpadek elektrické energie.
Bude se týkat domů a firem podél celé hlavní silnice Česká Skalice – Červený Kostelec a potom
od „Lipky“ na Velkou náves, až po hasičskou zbrojnici dne 15. listopadu od 12:30 do 14:00.
Ještě jednou Vás upozorňuji na změnu č. 3 územního plánu obce, nepodceňujte to
prosím, neděláme změny každý rok a zároveň Vás zvu na všechny kulturní akce. Každá má své
kouzlo.
Přeji příjemný advent, klidné sváteční dny a vše nejlepší do nového roku 2011.
S úctou
Mgr. Libor Mojžíš
Starosta obce

