Vážení občané, dostává se Vám do rukou po
čase další číslo informačního občasníku úřadu
městyse. Touto cestou Vás chceme upozornit
na několik důležitých záležitostí, které se
týkají života v naší obci.

kontejnery, profesionální štěpkovač. Poplatek za
odpady je možné platit od 14. února.

Začátek roku 2017 nás po letech příjemně
překvapil pravou, kouzelnou zimou. Rychle
jsme objednali nové zimní fotografie Žernova,
abychom měli dokumentaci pro roky příští. A
také fotografie s výtvarnou hodnotou. Až bude
soubor kompletní, budou k dispozici na našem
webu.

600 let Žernova

Rozvoj Žernova
V tomto roce bychom chtěli pokračovat v
akcích, které vyplývají z našeho Strategického
plánu rozvoje Žernova, které můžeme uplatnit v
dotačních programech. Z programu rozvoje
venkova chceme zrekonstruovat Starý kopec,
Velkou náves, popř. ještě přilehlé komunikace.
Máme „ v šuplíku“ připravenou dokumentaci na
opravu všech místních komunikací, kterou
budeme systematicky realizovat.
Dalším projektem je odpadové hospodářství.
Pokud bude náš projekt úspěšný, měli bychom
mít v průběhu roku nová sběrná místa na velké
návsi o malé návsi, nové malé i velkoobjemové
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Knihovna by v průběhu roku měla dostat dotaci
na nové počítačové vybavení.

Nejdůležitější akcí v roce 2017 však nebudou
investiční akce. Uplyne totiž 600 let od první
písemné zmínky o Žernovu a tak k této události
připravujeme na sobotu 17. června oslavy „dne
Žernova“. Toto datum si prosím zapište do
svých diářů a nenechte si ho ujít! Pozvěte i své
známé, přátele, rodáky. V rámci oslav proběhne
mimo jiné hasičská soutěž Žernovský bejk,
výstava obrazů z historie Žernova, ekumenická
bohoslužba, přehlídka starých řemesel, která si
můžete i vykoušet, výstava veteránských
motocyklů a automobilů, ukázka letecké bitvy z
druhé světové války a celodenní program pro
děti. Den vyvrcholí koncertem Police symphony
orchestra, naprosto ojedinělého souboru v
republice. Večer si zatančíme za doprovodu
skupiny Pro radost. Občerstvení bude zajištěno
po celý den. Co víc si přát? Dobrou náladu a aby
nám přálo počasí!

Školství
Poměrně zásadní je změna v organizaci
vzdělávání žáků. Od letošního roku jsou
vytvořeny školské obvody pro základní i
mateřské školy. Naše děti mají spádovou
mateřskou školku v Červené Hoře. Na tu bude
městys přispívat dle počtu dětí. Pokud si kdokoli
z rodičů domluví pro své děti jinou školku, je to
možné, nelze cokoli nařizovat, chceme udržet
školku vesnického typu. Podle mého názoru je
to nešťastné vládní nařízení, nedovedeme si
představit, jak si malá školka poradí s

leden 2017, číslo 17

„převisem“ dětí. Stejně by v těchto situacích
muselo nastat nějaké dohadovací řízení.
Spádová základní škola je u nás v České Skalici.
Opět to nebrání umístit děti jinam, ale v České
Skalici žáčka musí přijmout, má to vliv např. i
na zajištění dopravy, atd. Královéhradecký kraj
je ze zákona povinen zajistit dopravu do spádové
školy.

Doprava
Velkým problémem v naší obci je samozřejmě
doprava. V tomto roce bude realizována na
silnici III. třídy tzv. vjezdová brána, která bude
mít za cíl zpomalit na vjezdu do Žernova
automobily. Je to nekompromisní řešení.
Samozřejmě doprava narůstá i v intravilánu
obce. V největší míře je to samozřejmě
způsobeno tím, že ke každému náleží i několik
automobilů. Kdo má dostatečně velký soukromý
pozemek, parkuje zpravidla na svém, alespoň by
to tak mělo být. Travnatá plocha opravdu není
parkoviště. Ale kdo tu možnost nemá,….
Je tu problém. Pokud bude růst počet
automobilů, bude muset městys vybudovat
parkovací plochy nebo regulovat parkování. To
by samozřejmě mělo negativní vliv na úbytek
ploch veřejné zeleně. Každý by měl ale

odpovědně řešit parkování soukromého vozu na
svém pozemku. Pokud to je možné. Parkování je
parkování tématem, s kterým se často dostáváme
do
konfliktu.
Hlavně
nežernovským
návštěvníkům rozhledny velmi zdvořile říkáme,
že "na poli ani na trávě se neparkuje…"
Odpovědi bývají méně zdvořilé.

U sokolovny
Areál u sokolovny se vůbec stal příjemným
centrem. Před nedávnem byla tato část vesnice
jen vycházkovou oblastí "kdesi za vesnicí". Teď
je to takové vesnické společensko sportovní
centrum, jen by to chtělo ho neustále
modernizovat a doplňovat. Pokud bude zájem, je
možné z výtěžku charitativního bazaru postupně
doplnit dětské hřiště. A nebo úplně něco jiného.
Záleží na potřebách a nápadech nás všech.

Co nového na “radnici”
Občas nám dáváte otázku: „Tak co nového na
úřadě, starosto?“ Většinou to jsou pro
Žernováky dost "podružné věci" a jejich
důležitost zjistíme, až když je problém. Takže
nyní například probíhá dílčí změna územního
plánu. Přístup státních institucí je takový: Když
chce nyní obec měnit územní plán a rozšiřovat
stavební parcely, nesmí to mít vliv na úbytek
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orné půdy. Pro obec dost složitá věc, neboť
pokud někomu budeme chtít vyhovět a udělat z
jeho pole stavební parcelu, musí se někomu zase
vzít. A to dotyčný určitě nebude rád, když se mu
znehodnotí majetek na úkor někoho jiného, ale
určitě nás podobné úvahy v budoucnu čekají.
Pro nás je zajímavým projektem digitální
pasportizace majetku městysu, která bude
probíhat postupně, bude i na našem webu.
Chceme mít digitální pasporty komunikací,
dopravního značení, osvětlení, kanalizačních
vpustí, některého majetku. Dalším záměrem je
generální rekonstrukce uličky k autobusové
zastávce. Tady ale musíme jednat s majiteli
přilehlých pozemků, pokud má městys řešit
celkovou rekonstrukci, musí to být v souladu se
stavebním zákonem, dotačními podmínkami. A
to má v tomto případě vliv bohužel i na
majetkové vztahy.

Přejeme vše dobré do roku 2017 a
nezapomeňme, že nejdůležitější datum je pro
nás 17. červen 2017.
Mgr. Libor Mojžíš, starosta
Eva Hudečková, místostarostka

Kronika Žernova
Po mnoha letech letos přestává psát žernovskou
kroniku paní Růžena Horáková. Málo se to ví,
ale městys má klasickou psanou kroniku. První
díly jsou uloženy ve Statním archivu v Náchodě,
na úřadě jsou uloženy kopie k nahlédnutí.
Aktuální kronika, která se píše ručně pak je u
kronikáře. Psaní kroniky má své pravidla a bylo
by škoda v této činnosti přestat. Nástupce zatím
nemáme, každopádně paní Růženě Horákové
velmi děkujeme.
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