ŽERNOVÁK
VĚSTNÍK OBECNÍHO ÚŘADU
únor 2014, číslo 11
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.
Stává se již pravidlem, že začátkem roku napíšu pár informací do našeho občasníku.
Nejinak je tomu i tentokrát. Mám pro Vás několik témat, na která se nás ptáte, která
průběžně řešíme. K některým z nich se rád vyjádřím.
Především chci ale upozornit na naše internetové stránky www.zernov.cz , kde
pravidelně zveřejňujeme podstatné informace, je zde přímý mobil na mě osobně,
včetně facebooku, takže možností kontaktu v nutných situacích je mnoho. Když jsme
u www stránek, častý dotaz zní, které parcely jsou tzv.“ stavebními“. Aktuální verze
územního plánu je vždy zveřejněna na internetu na hlavní straně v levém sloupci.
Nyní probíhá poslední část tvorby nového územního plánu a prakticky všechny
plochy, které občané požadovali, aby byly umístěny do zastavitelného území, tam
jsou. Osobně to považuji za velký úspěch, protože komunikace s úřady je mnohdy
náročná a pro běžného člověka poněkud neviditelná. Ale nechci, aby obec musela
každé dva roky dělat finančně nákladnou změnu územního plánu. Definitivně by měly
být práce dokončeny do konce června.
Minulý rok jsme skončili s lehce přebytkovým rozpočtem. Vzhledem k tomu, že ještě
splácíme úvěr, děláme běžné opravy, řešíme havárie a realizujeme nové projekty, je
to dobrá zpráva. Tzn., že rozpočet „neprojídáme“. Částečně je to i tím, že starosta i
místostarosta jsou neuvolnění, takže se šetří mzdové náklady. Ale každá obec to má
nastavené různě. V roce 2013 nás čekala nečekaná finanční nepříjemnost v podobě
radikální opravy pohodelské lávky. Chtěli jsme ji původně jen pod tlakem nastříkat,
obnovit nátěry. Bohužel si to vyžádalo mnohem větší zásah v podobě výměny a
úpravy madel, které byly napadeny hmyzem. Vše bylo tedy natřeno dalšími
konzervačními chemikáliemi, některé části vypěněny. Ale mě osobně potěšil zájem
občanů, kteří chodili na obecní úřad a ptali se: „Víte o tom, že tam spadl strom? Že je
lávka napadena škůdci?“ Ano věděli jsme o tom a operativně jsme to řešili. Nicméně
je jisté, že záruka je na pět let a lávka je v klimaticky opravdu náročném prostředí a
tyto nátěry bude třeba periodicky opakovat a stav sledovat. Nikdo nechce, aby
dopadla, jako lávka u mlýna v Ratibořicích. Ta bude vyžadovat zásadní rekonstrukci,
ale není majetkem obce Žernov.
Pro mě je ještě stále zklamáním funkčnost nového rozhlasu. Jednalo se o velký
projekt Svazku obcí Úpa, jen si každý od něho sliboval něco jiného. Je zde ještě stále

nutno doladit pár drobností, dílčích chyb v realizaci projektu, nejsou využívány
všechny možné funkce zařízení. Ale to je můj boj a můj problém. Hlásit se s tím dá.
Byla tam ale 90% dotace, obec ušetřila několik set tisíc a měla by mít s informováním
obyvatel a varovným systémem na několik desetiletí vystaráno.
Dalším tématem jsou sociální služby. Každému občanovi se může stát, že bude
potřebovat pomoc druhých, často příbuzných, nebo obce. Stát tuto problematiku
neřeší důsledně, ale chci konstatovat, že i obec je v naléhavých případech schopna
a ochotna pomoci prostřednictvím kontaktů a zkušeností, které máme. Neváhejte se
na nás v těchto případech obrátit. Rádi pomůžeme. Obracejte se na nás i v případě,
když byste měli problém s umístěním svého potomka do mateřské školy, zejména
v Červené Hoře. Zpětně jsme se dozvěděli, že tyto případy existují. Mateřská škola
má sice nastavena pravidla přijímání dětí, ale na druhou stranu, my na každé dítě
umístěné ve školce dobrovolně finančně přispíváme. To není bezplatná služba!
Takže bychom samozřejmě byli rádi, aby zde určitá vstřícnost k našim občánkům
byla. Už proto, že máme jak s obcí Červená Hora, tak s mateřskou školou velmi
korektní vztahy.
A co budoucnost? Tak na letošek bych rád konečně splnil dva sliby, což nezáleželo
zcela na nás. V těchto dnech se soutěží dva velké projekty. Cesta „Šraňkasokolovna“ s dalším napojením na malou náves, kde by následně mělo dojít
k odlehčení dopravy směřující přes obec. Tuto akci financuje kompletně stát
prostřednistvím Pozemkového úřadu. My samozřejmě jsme účastníky řízení a
znamená to např. přesunutí hasičské základny. Druhou akcí je snad konečně stavba
plánované „Rozhledny Žernov“. Tady se prostředky čerpají z 90% z českopolské
spolupráce. Tak snad nedojde k nějakému opětovnému administrativnímu zádrhelu.
Ostatně oba projekty by měly probíhat od dubna do konce října letošního roku.
Počítáme se všemi tradičními kulturními akcemi, přičemž Rýzmburský voříšek bude
poprvé v areálu u sokolovny. Tady to musíme organizačně zvládnout s likvidací ohně
a odpadu po čarodějnicích. Doufám v tradiční pomoc zejména našich hasičů, bez
kterých bychom se neobešli. A co další léta? Pomalu budeme vyvázáni ze stávajících
dlouhodobých smluv a projektů a bude nové programovací období 2014-2020, takže
už připravujeme do šuplíku nové projekty: chodník k zóně „Sever“ a další zklidnění
dopravy na hlavní silnici (po dohodě s Policíí ČR bude rychlost omezena na 30 km/h)
a Rýzmburku, opravu a rekonstrukci místních komunikací, zejména tzv. „Starého
kopce“, ale oprášíme i projekt z roku 2010, který řešil komplexně všechny místní
komunikace, taková ta prodloužení, nové povrchy v kritických místech. Samozřejmě
s tím, že by zde měla být krajská (Program obnovy venkova), státní či evropská
dotace. Ale kdo je připraven, není zaskočen. Ostatně nové účelové komunikace
„Popluž“ a „Dolce“ jsou už vyprojektovány opět plně z národních zdrojů. Tak snad se
nám bude dařit. Ostatně, doba, kdy jsme nemohli soutěžit ve Vesnici roku už
uplynula, není na čase to zase zkusit? Co vy na to?
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