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vyřizovány v pořadí, v jakém byly na obecním úřadě přijaty. Dříví
určené k samovýrobě vyznačuje odborný lesní hospodář; ten také na
místě spočítá objem Vaší samovýroby pro potřeby evidence.

Vážení čtenáři Čerňovinek,
dostáváte do rukou první číslo novin obce Čerňovice v roce 2021.
Přejeme Vám příjemné čtení a současně věříme, že Vám v tomto
čísle nabízíme řadu zajímavých informací.

Hospodaření Čerňovic za rok 2020

V případě, že máte zájem o odkup palivového dřeva vytěženého, tj.
dřevo již manipulované, je cena stanovena na 500,- Kč/prm. Dřevo
duté a horší jakosti 300,- Kč/prm. Objednávky na palivové dřevo
můžete vyřídit telefonicky či mailem u sl. Vaňkové na OÚ.

Na zasedání Zastupitelstva obce, které proběhlo v červnu, bylo

Boj s kůrovcem

projednáno několik bodů. Z nich nejdůležitějším byl určitě závěrečný
účet obce Čerňovice za rok 2020. Dobrou zprávou je, že
hospodaření obce za uplynulý rok skončilo přebytkem 2,01 mil. Kč,
což je s ohledem na pokles příjmů následkem koronavirové krize
výborný výsledek, který je dosažen zejména uvážlivým a efektivním
vynakládáním finančních prostředků obce. Současně se jedná o
dobrý základ pro rok 2022, kdy obecní rozpočet výrazně zatíží
výstavba kanalizace. Dalším problémem, se kterým se potýkáme, je
kůrovcová kalamita, která započala již v roce 2019. Více informací
píšeme v dalším článku.

Jak jste jistě zaregistrovali, po celý loňský rok a zejména letos
dochází k nucené těžbě dřeva z porostů napadených lýkožroutem
smrkovým – lidově kůrovcem. Není to jednoduchá práce – lýkožrout
napadá smrk i v těžko přístupných oblastech a náklady na těžbu a
přiblížení dřeva tak výrazně rostou. To samé se týká i nákladů na
obnovu lesa, zejména stavbu oplocenek, bez kterých se bohužel
v naší oblasti s přemnoženou sikou neobejdeme. Snažíme se
veškeré prostředky získané prodejem dřeva vracet do lesů zpět
v podobě pěstební činnosti – jen za měsíc duben a květen jsme
vystavěli přes 5km nových oplocenek a osázeli značnou část
vytěžených ploch novými stromky – zejména borovici, dub a také
modřín. Snažíme se tak maximální měrou obnovit naše lesy.

Prodej palivového dřeva

Obec

Čerňovice prodává palivové dřevo, kterého je dostatek.

Čerňovické letní slavnosti

Palivové dřevo si lze obstarat buď formou samovýroby, kdy Vás
odpovědná osoba zavede do porostu a dříví si sami vytěžíte, nebo
Vám obec dodá dříví již vytěžené. V případě samovýroby je cena
stanovena v závislosti na kvalitě dřeva: Slabé palivové dříví (střední
průměr kmene do 15 cm) bude k odkupu za 125,-Kč/prm. Silné
palivové dříví (střední průměr kmene nad 15 cm) k odkupu za 450,Kč/prm. Prořezávkové dříví a úklid těžebních zbytků bude zdarma.
V souladu s usnesením zastupitelstva je v případě samovýroby pro
občany s trvalým pobytem v obci Čerňovice na veškerý sortiment
poskytována sleva ve výši 100%.

I v letošním roce se můžete těšit na Čerňovické letní slavnosti. Na
předminulém zasedání Zastupitelstvo obce Čerňovice schválilo mimo
jiné konání akce Čerňovické letní slavnosti, které se budou konat
jako tradičně první srpnovou sobotu – letos tedy 7.8.2021. Všichni
občané a chataři jsou srdečně zváni! Program bude zahájen ve
14:00 hodin a potrvá až do nočních hodin.
Kromě kvalitní dechovky v podání Pošumavské muziky se budete
moci těšit na program pro děti, Maxim Turbulenc, country vystoupení
a kapelu Agnes rock.

Samovýrobu dřeva může každý osobně objednat na obecním úřadě
u sl. Vaňkové, nebo telefonicky na čísle 778 071 971. Pravidla
samovýroby Vám budou předána spolu se zadávacím listem
samovýroby. Dříví určené pro samovýrobu nemusí být stále
k dispozici, proto budou požadavky na přidělení samovýroby

Součástí slavností budou již tradiční atrakce, které budou kromě
autodromu zdarma.
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Harmonogram postupu prací je předpokládán následovně: Projekční
příprava pro vydání stavebního povolení do 9/2021, povolovací
proces do 12/2021, počátek realizace 12/2021 – 01/2022, s ohledem
na klimatické podmínky. Ukončení realizace výstavby hlavní sítě se
předpokládá do 03/2023

Změna v organizaci sběru komunálního a
separovaného odpadu

Od

měsíce července došlo v navýšení počtů nádob a směsný

komunální odpad s ohledem na neustálý problém přeplněných
kontejnerů. Hlavím problémem nedostatku místa v kontejnerech však
není jejich počet, ale to, co se do kontejnerů odkládá. Kontejnery
jsou určeny na běžný komunální odpad z domácností a rekreačních
objektů – nepatří do nich tedy žádné objemné věci jako matrace,
nábytek, odpad ze zahrad, elektrospotřebiče, kovový odpad atd. Tyto
druhy odpadů je nutno likvidovat zejména v rámci sběrných dnů,
které obec každoročně organizuje.

Výkopové práce budou realizovány po jednotlivých větvích sítě,
takže se nemusíme obávat, že v jednom okamžiku bude „rozkopána“
celá obec. Budeme včas informovat, na které větvi a v jakém čase
budou práce prováděny, aby bylo možné naplánovat navazující
práce a počítat s možným omezením přístupu po komunikacích.
Před samotnou realizací akce bude uspořádána informační schůzka
s občany, pokud to dovolí epidemiologická situace.

Od července také dojde k přemístění kontejnerů umístěných v obci
na jediné místo – před hospodářský dvůr obce (č.p.2) u silnice,
namísto stávajícího umístění u hostince a na výjezdu z obce směr
Pňovany. Zde bude trvale umístěno 5 kontejnerů, v sezóně 7
kontejnerů na směsný odpad a nádoby na tříděný odpad.
V chatových oblastech zůstanou zachována stanoviště OZAP, LIFT,
Kiosek a Podkova.

Organizace
vývozu
z domácností

vod

Do doby zprovoznění kanalizačního systému v obci zajišťujeme
likvidaci odpadních vod z jímek na vyvážení. Platí následující postup:
Objednávku na vývoz odpadní vody je třeba učinit na obecním úřadě
vždy týden předem, tj. do pátku týdne, který předchází
požadovanému termínu vývozu. Pokud objednávku obdržíme
později, nemůžeme vývoz garantovat. Pro objednání vývozu je třeba
použít výhradně kontakt na obecní úřad, sl. Vaňková, telefon
778 071 971, popř. e-mail: sprava@cernovice.info. Pokud objednáte
vývoz jiným způsobem, například „odchycením“ obsluhy fekálu na
ulici, voláním na jiná než výše uvedená telefonní čísla, atd., vývoz
není garantován. Děkujeme za pochopení.

Budování kanalizace v Čerňovicích

Kanalizace

odpadních

v obci Čerňovice bude největší investiční akcí od

počátku získání samostatnosti v roce 1993. Její přípravě je proto
věnována maximální péče a pozornost, protože jen kvalitní přípravou
– kvalitně zpracovaným projektem lze takovou akci realizovat bez
nepříjemných překvapení spojených v četnými vícenáklady.
Jistě jste zaznamenali, že od počátku roku se v obci pohyboval tým
geodetů. Jejich prací bylo zaměřit území obce s ohledem na spádové
a odtokové poměry tak, aby bylo možné kanalizační vedení uložit do
hloubky 2m, což je normou požadovaná hloubka výkopu. Hlubší
výkopy by znamenaly značné prodražení akce a samozřejmě možné
potíže – skály, spodní vody, poškození mělkých studní atd. To jsou
případy, které se reálně staly v našem okolí a my se jim snažíme
předejít.

Kontakty na OÚ a na zastupitele
obecní úřad: 775 221 367 (hlavní kontakt)
administrativní pracovník (sl.Olga Vaňková): 778 071 971
starosta (Ing. Roman Reiser): 606 622 567
místostarosta (Radomír Novák): 773 900 289
předseda finančního výboru zastupitelstva
(Olga Vaňková): 606 385 018
předseda kontrolního výboru zastupitelstva
(Oldřich Nyč): 607 194 046
Další členové zastupitelstva obce Čerňovice:
Pavel Jirota, Ing. Lucie Chumová, Martina Přindová
Členové finančního výboru zastupitelstva:
Markéta Hrbáčková, Vlastislav Ráža
Členové kontrolního výboru zastupitelstva:
Bohumila Petrová, Ladislav Švec

Velkou výhodou pro občany bude, že kanalizační vedení
projektujeme včetně tzv. prodloužené odbočky, to znamená, že obec
uhradí velkou část kanalizační přípojky až k hranici soukromého
pozemku. Vlastník připojované nemovitosti pak hradí jen vedení přes
jeho pozemek a revizní kanalizační šachtu. V nákupu šachet budeme
postupovat koordinovaně, takže budou díky většímu nakupovanému
množství výrazně levnější. Doplňujeme, že připojení do kanalizační
sítě není možné přes septik – ten je nutné vyřadit a použít např. pro
jímání dešťové vody pro zalévání.

TIP: Máte námět, který chcete v naších novinách zveřejnit? Zavolejte
na 778071971, nebo napište na starosta@cernovice.info.

V brzké době navštívíme každou nemovitost v obci za účelem
specifikace umístění kanalizační přípojky a specifikace, jak se
bude nemovitost napojovat do kanalizační sítě. Vlastníci budou
informováni formou SMS. Pokud ještě nemáme na Vás telefonní
kontakt, pak dostanete letáček do schránky.

Sledujte také naše webové stránky www.cernovice.info.
Registrace k bezplatné službě SMS INFO – důležité informace o
dění v obci: pošlete SMS s Vaším jménem na číslo 606 622 567.
Službu využívá již na 120 občanů a majitelů rekreačních chat.
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