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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.
Tentokrát se jedná netradičně o téměř již „prázdninové“ číslo našeho občasníku, ale
vzhledem k tomu, že se v naší obci teď poměrně dost investuje a spousta občanů se
mě ptá na různé věci, raději to napíši, aby informovanost byla opravdu maximální.
Samozřejmě spoustu informací pravidelně zveřejňujeme na našem webu i na mém
osobním facebookovém profilu. Ale postupně.
O objížďkách přes Žernov by bylo možné napsat knihu. Zjednodušeně to funguje tak,
že kdykoli se v Náchodě opravuje silnice, je doprava, zejména nákladní, odkloněna
přes Žernov. A v Náchodě se opravuje něco každý rok, takže na jaře se zahájí
objížďka a na podzim skončí. A z naší komunikace III. třídy se stává cesta I. třídy,
bohužel ovšem jen, co se týká frekvence dopravy. A pokud se nebudeme bránit,
v budoucnu tomu tak bude vždy, protože o obchvat Náchoda se nikdo nestará a o
přeložku I/14 (Nové Město nad Metují-Náchod-Červený Kotelec) také ne.
Samozřejmě je to práce navíc, psát různá odvolání a není to nic moc záživného, ale
jinak to nejde. V současnosti jsme ve fázi, kdy vypršely lhůty, do kdy mělo být
rozhodnuto o našich odvoláních, takže si pro změnu budeme stěžovat na nečinnost
příslušných úřadů. A úplně náhodou se k nám dostalo rozhodnutí Krajské hygienické
stanice z roku 2011, kdy správce komunikace přes Žernov dostal výjimku na
překročení hlukových limitů na 10 let. O ní nás, ani občany, nikdo neinformoval.
Znění je na mém facebooku a v papírové podobě na obecním úřadě. Ovšem
v rozhodnutí je podmínka instalace protihlukových opatření. A ty nikdo neinstaloval!
Osobně bych byl rád alespoň za realizaci dalších bezpečnostních prvků, opravu
povrchu a dotaci na chodník na zónu Sever. Ostatně dokumentace už je hotová.
Mnohem produktivnější je se zabývat projekty k rozvoji vesnice. Teď běží dva. Ani
v jednom obec není nositelem projektu, což má své výhody i nevýhody. Spoustu
administrace za nás zařizuje někdo jiný, finančně je to výhodné, ale zase nemůžeme
mluvit úplně do všeho, ale koordinace a spolupráce je samozřejmou nutností.
Celkové náklady na obě akce jsou kolem 9 milionu Kč, tolik se na Žernově dlouho
neproinvestovalo. Tím větším je slibovaná cesta Obecní sokolovna – Šraňka, tu platí
stát z programu rozvoje venkova. A budou i další, už jsou projektově připraveny dvě
cesty ke Všelibům, jak přes Popluž, tak přes Dolce. Předpokládám, že po dokončení

z nyní stavěné cesty pak postavíme zpevněnou odbočku na malou náves. Jen ji
nemůžeme dělat nyní, protože není a nemohla být zahrnuta v dotovaném projektu.
Součástí projektu je i masivní výsadba zeleně, v tomto případě stromové aleje.
Naším hlavním úkolem je ale ochránit majetek obce při stavbě, zejména místní a
účelové komunikace tak, abychom kvůli 600 m nové cesty nezničili stávající cestní
síť. Součástí projektu je i nová hasičská základna k požárnímu sportu, která už má
opravdu skvělé a odpovídající parametry.
Ve stejnou dobu jako cesta, tzn. nejpozději v říjnu či listopadu, by měla být
kolaudována i nová rozhledna „Žernov“. Zde je nositelem projektu Branka, o.p.s. Na
tu letos přispíváme částkou 250 tis., 90% je dotace z programu Česko-polské
spolupráce a po pěti letech přejde do majetku obce Žernov. Vzhledem k podmínkám
dotace a částce v kolonce „propagace“ bychom si na podzim mohli dovolit i docela
hezké slavnostní otevření, ale o tom budeme jednat v nejbližších dnech a týdnech.
Myslím, že v kombinaci s Rýzmburkem a altánem se naše obec stane ještě víc
turisticky atraktivní.
Dalším splněným úkolem je nový územní plán. Po dvou letech mravenčí práce
vydáváme koncem června vyhlášku, která stvrzuje jeho vydání. Je k dispozici, jak na
našem webu, tak na obecním úřadě, stavebním úřadě v České Skalici, vždy
v aktuální podobě. Jasně jsou zde definovány rozvojové lokality, místa k podnikání,
veřejnou zeleň, atd. Je to základní dokument rozvoje obce a měl by vydržet alespoň
pět let beze změny.
Sousedská veselice letos proběhne 23. srpna 2014. Každý rok nám přibude nějaký
střípek do programové mozaiky, takže letos bude také trochu oživení. Počítáme opět
s celodenním programem. Tzn. jako vždy s nohejbalovým turnajem, hrami pro děti a
po loňském úspěchu se závodem horských kol pro děti i se Žernovským minibajkem.
Změna bude i večer. Místo tradičního Průměru 60 bude hrát na Žernově premiérově
kapela PRO RADOST a na začátku večera bude vystoupení Miloše Malého, mistra
republiky v mikromagii (2011), finalisty televizní soutěže Talentmania (2010) a
semifinalisty Česko Slovensko má Talent (2012). Většina programu je sponzorsky
zajištěna, takže všem, kdo budou mít logo či jméno na plakátě moc děkuji.
Pro mě osobně je nepříjemnou zprávou, že se z naší obce stěhuje dlouholetý
místostarosta František Lexman, ale s vzhledem k tomu, že bude mít trvalé bydliště
na katastrálním území jiné obce, zaniká mu mandát zastupitele. I touto cestou bych
mu chtěl poděkovat za jeho práci. Zní to jako klišé, ale udělal toho pro obec ve třech
volebních obdobích opravdu hodně. Ať se ti v novém domově po všech stránkách
daří, Fando!
Všem přeji hezké léto a dovolenou.
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