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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.
Začněme minulým rokem. Před rokem jsme vám slibovali tři věci: nový územní plán,
cestu od sokolovny na Šraňka a rozhlednu Žernov. Myslíme, že si je můžeme
odškrtnout. Splněno! Samozřejmě, nebylo to zas tak jednoduché, jak jsme si
představovali, ale co je jednoduché? Dozvěděli jsme se i o nedorozumění, a to je
zákaz vjezdu na nové cestě a proč tam je. Důvod je jednoduchý. Celá cesta byla
kompletně financována z Programu rozvoje venkova z EU a tam zkrátka tato
podmínka je. Můžete to vidět i na všech ostatních nových polních cestách v okolí. Ta
naše má aspoň nějaký smysl a nekončí v polích. Zároveň jsme ale požádali o výklad
dodatkové tabulky. Tento „zákaz“ se Žernováků netýká! A stejně tu ceduli na jaře
doplníme, aby to bylo zřejmé a na rozhlednu se nejezdilo přes obec. Bohužel je
poněkud větším problémem získat dotace na běžnou opravu a rekonstrukci místních
komunikací, ale jsme na to připraveni a pokud to nepůjde z dotací, budeme je
realizovat ze svých prostředků „salámovou“ metodou, krok po kroku. Můžeme vás
ujistit, že na příští programové období 2014-2020 je připraveno více než deset
projektových záměrů a jen uvidíme, zda se je podaří napasovat na příslušné dotační
tituly. Jen ta administrativa je opravdu dost složitá a hlavně není vůbec viditelná.
Nové zastupitelstvo se zatím chová velmi odpovědně. Spousta nových nápadů, tah
na bránu, tvořivá diskuse. Z čeho už několik let radost nemáme, je nízká účast
občanů na zasedáních zastupitelstva. Každopádně se dál budeme snažit o
maximální informovanost. Vše dáváme na www.zernov.cz, na osobní facebook píše
starosta komentáře, v naléhavých případech rozesíláme hromadné SMS, používáme
obecní rozhlas, ale stále je to občas málo. A osobně jsme rádi za každou iniciativu,
která přijde od vás, občanů obce.
A co nás čeká letos? Investice za 9 milionů opravdu nejde opakovat každý rok. Ale
hned po volbách jsme se sešli s novým starostou a místostarostou z Červené Hory a
domluvili se na jednotném postupu ohledně objížděk přes naše obce. Je sice hezké,
že se to alespoň trochu zklidnilo, ale určitě chceme dokončit snad letos chodník na
zónu Sever a instalovat další bezpečnostní prvky. Nejsme neplaceným obchvatem
Náchoda a opravdu nechceme odnášet to, že když se v Náchodě opravuje pár metrů
komunikace, přes nás vede objížďka pro kamiony. Za loňský rok máme plný šanon
odvolání a jednou jsme dokonce neodborností úřednice i uspěli, ale ten čas mohl být

strávený produktivněji. A na rovinu musíme konstatovat, že nikdo z vás si to zákulisí
nedovede ani představit a bojujeme proti politické lobby od Náchoda až po
Ministerstvo dopravy! Témat je na tento rok ale mnoho. Vyberme například tři
zásadní.
Novela zákona o odpadech zavedla od r. 2015 pro členské státy EU další povinnost
třídit kovy a bioodpady. Dle vyhlášky si obce mohou vybrat z několika způsobů, jak
občanům umožnit třídění. Obec zvolí způsob, který nejlépe vyhovuje lokálním
podmínkám a bude pro obec nejvýhodnější, nejjednodušší a nejlevnější. Mezi
způsoby třídění kovů pro naši obec patří kontejnery, sběrné nádoby, nebo pravidelné
sběry. U biologicky rozložitelných odpadů přicházejí v úvahu velkoobjemové
kontejnery nebo obecní kompostárny. Biologicky rozložitelný komunální odpad je
povinnost třídit od 1.4. do 31.10. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo, celoročně. O
variantě, která bude vybrána v naší obci na kov a bioodpad, budete včas
informováni.
Musíme ale stručně připomenout řád svozu odpadů a odpadového hospodářství v
naší obci. Jsou tři místa, kde jsou umístěny kontejnery. Na velké návsi jsou
kontejnery na plast, papír, sklo a přibyl nový kontejner na textil, obuv a hračky.
Na malé návsi za Šíchovými jsou kontejnery na plast, papír a sklo, další na
Rýzmburku pro plasty.
Chceme vás touto cestou požádat, abyste udržovali na těchto místech pořádek.
Odpad musí být ukládán pouze do kontejnerů a ne mimo na zem, protože svozová
firma vysype pouze obsah z kontejnerů, ale neposbírá odpad uložený mimo. Sklo,
které neprojde otvorem do kontejneru, je nutné rozbít a ne položit vedle. To samé se
týká papíru, snažte se krabice a velké rozměry rozřezat a uložit do kontejneru. V
žádném případě neodkládat mimo. Čím více se toho vejde, tím méně budeme platit
za odvoz. Věřím, že je v zájmu nás všech, aby byl v naší obci pořádek, protože, jaké
prostředí si vytvoříme, tak se nám bude zde žít. V neposlední řadě je a bude v naší
obci zvýšený pohyb turistů, kteří přijedou na rozhlednu a my chceme ukázat, že titul
Vesnice roku Královéhradeckého kraje, nám nebyl udělen náhodou. Z tohoto
důvodu vás také chceme požádat o udržování pořádku před svými domy na obecním
prostranství, zejména odpadu z porostů umístěných na vašich pozemcích.
Dále vás chceme upozornit na dvě akce. Na podzim jsme s odborníky na vesnickou
zeleň a krajinotvorbu prošli celou obec, aby nám navrhli a vyhodnotili stávající
výsadbu. Jednak to projedná zastupitelstvo a jednak k tomu plánujeme i veřejné
jednání s diskusí. Určitě přijďte v pondělí 23. února do restaurace U Čapků
v 17:00 vyjádřit svůj názor, podnět. Seznámíme vás s vizí projektu, časovou
posloupností, logikou. Zahájíme tím, že zde předneseme i postup digitalizace
intravilánu obce. Na jaře a v létě u nás totiž bude hodně působit katastrální úřad
v Náchodě a dojde ke kompletnímu zaměření pozemků, kde bude nutná i vaše
spolupráce.
Přejeme vám v roce 2015 hodně zdraví, klidu a osobní spokojenosti a těšíme se
na vás.
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