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Vážení občané,
dostává se Vám do rukou po čase další číslo informačního občasníku obecního
úřadu. Touto cestou Vás chceme upozornit na několik důležitých záležitostí,
které se týkají života v naší obci.
Tentokrát je věstník hodně prázdninový, ať si počtou i občané bez trvalého bydliště.
Takže, co se od ledna v naší obci na zastupitelstvech událo? Spousta věcí. Největší
investiční akcí bude pro letošek poměrně neplánovaně prodloužení vodovodního
řadu na Rýzmburk, protože v této lokalitě chybí voda ve studnách z důvodu
dlouhodobě nízkých srážek a klesající spodní vody. A vodu zkrátka ke svému životu
potřebujeme. Nutno dodat, že si občané Rýzmburku a všichni, kdo se připojí, na tuto
investici budou přispívat. Na druhou stranu ovšem musíme říci, že nejsme spokojeni
se současnou cenou za pronájem vodovodu, který prostřednictvím firmy VODA
Červený Kostelec provozuje město Červený Kostelec a přichází v úvahu i možnost
samostatného provozování.
Po veřejném projednání úprav zeleně v zimě jsme dopracovali vaše připomínky a po
etapách se bude projekt realizovat. Tato debata patřila mezi ty bouřlivější a na jednu
věc byly třeba tři, čtyři názory. Snad jsme našli kompromis. Projekt, který byl
vypracován, navrhoval v prvé řadě úpravu zeleně v okolí samotné rozhledny, což
bylo realizováno během jarních měsíců vybudováním záhonů a vysázením trvalek,
což rozhodně okolí rozhledny zkrášlilo a zpříjemnilo samotný přístup. Byla to práce
nelehká, protože vyschlá zemina se těžko propracovávala, a proto musíme touto
cestou poděkovat všem občanům, kteří se ve svém volném čase zúčastnili na
zhotovení záhonů, vysázení rostlin, zalévání a svým kladným přístupem tak přispěli
ke konečnému zkrášlení. S přílivem návštěvníků nás trochu znepokojuje chování
některých z nich, kteří nerespektují chodníky mezi záhony a pokud přijdou se svými
čtyřnohými miláčky, nechají je volně pohybovat ve výsadbě, a v neposlední řadě
chování některých řidičů, kteří i přes parkoviště u sokolovny nerespektují zákazové
dopravní značení.
K dalším úpravám došlo na velké návsi, kde bylo vykáceno několik starších stromů a
ve spolupráci s občany uklizeno. Dále byly odstraněny keře u pomníků a před kaplí,
kde budou vysázeny v nejbližší době nové rostliny.
Chtěli bychom touto cestou znovu požádat občany o udržování pořádku u
odpadového hospodářství a jeho okolí. I přes zákazové tabulky je odkládán občas
odpad mimo kontejnery a svozová firma tento odpad neodveze.
Bylo vytvořeno nové místo před místním hřbitovem na plasty, sklo a komunální
odpad, kam je nutno ukládat odpad ze hřbitova a ne za hřbitovní zeď, která je jen na

biomasu. Na skládku k lesu za sokolovnou je možno ukládat jen biomasu, nikoli
větve, kořeny atd., a to jen na vyhrazené místo, které je vyznačeno tabulkami.
Dále chceme touto cestou požádat občany, kteří mají ve svém okolí zeleň na
veřejném prostranství, aby občas na ni dohlédli, v případě potřeby ošetřili a zalili.
Další téma: doprava. I díky našim protestům v minulém roce přes nás vede jen jediná
objížďka. Ale jsme dohodnuti se Správou silnic, že před obcemi Žernov i Červená
Hora budou vybudovány zpomalovací vjezdové brány. První v kraji na silnici III. třídy!
Bylo to dost složité jednání, ale Město Náchod zavrhlo, že nám bude měřit rychlost
(naše obec ze zákona nemůže), i když výtěžek pokut by šel jim a jiné „zpomalovací“
řešení Policie ČR nepovolí. Na chodník k zóně „Sever“ jsme opakovaně zažádali a
výsledek budeme znát 14. září. Nejpozději by se realizoval příští rok na jaře.
Naše největší prosba směřuje k vám občanům na další spolupráci při rozvoji obce.
V příloze k věstníku máte vždy několik prázdných formulářů, dle kterých se bude
zpracovávat nová strategie rozvoje Žernova od roku 2015 na 5-10 let. Proč? Je to
předpoklad k získávání dotací, zajímají nás vaše názory a ne „lidové povídačky jedna
paní povídala“ a může se změnit zastupitelstvo, starosta, ale strategie zůstává.
Příklad. Někdo mi řekne: Je potřeba další dětské hřiště! My o tom budeme diskutovat
na zastupitelstvu a složitě to řešit. Takhle stačí otevřít hotovou Strategii Žernova a
zjistíme, že dětské hřiště chtějí dva lidi, ale chybí třeba klubovna nebo multifunkční
sportoviště. Neuvažujte prosím tak, co chcete jen za měsíc, ale za pět let. Děti
dospějí, budou mít jiné potřeby, populace stárne, budeme muset řešit více sociální
služby, atd. Ale teď potřebujeme od vás zpětnou vazbu. Prosím, věnujte vyplnění
dotazníku 15 minut a vraťte nám ho na obecní úřad. Je umístěn i na www.zernov.cz.
Je naprosto anonymní, ale pro nás důležitý. Pak bude veřejné projednávání a vy
budete mít zpětnou vazbu! Věnujte prosím chvíli času své vesnici. My konečně
spolupracujeme s kolegy, kterým jde o venkov a budeme s nimi vaše podněty
vyhodnocovat.
Asi největší akcí, která letos probíhá je digitalizace zastavěné části obce. Vícečlenná
komise složená ze zástupců obce, Městského úřadu v České Skalici a hlavně
katastrálního úřadu chodila téměř jeden měsíc po vesnici a definovaly se hranice.
Přístup majitelů nemovitostí byl naprosto skvělý, přišli všichni, na všech hranicích
jsme se dohodli téměř bez problémů a pracovníci katastrálního úřadu teď jednotlivé
body zaměřují a koncem roku bude vydána naprosto přesná digitální mapa. Je to
akce, která se dělá jednou za 100 let a všem nám v budoucnu odstraní dost starostí
a nesrovnalostí.
Tradiční prázdninové akce budou 13. srpna již pátý ročník Ekojízdy a 22.srpna
Sousedská veselice s Minibajkem a dalším programem. Večer bude mít koncert
skvělá česko-polská kapela Benjaming´s clan a zábavu skupina Pro radost. Máte se
na co těšit! Pěkné léto.
Mgr. Libor Mojžíš
starosta obce
PS: A pište na FB stránku „Žernováci“, je pro VÁS.

Eva Hudečková
místostarostka obce

