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Vážení občané a přátelé naší obce,
přicházíme s druhým vydáním Drbny, ve kterém bychom vás rádi informovali o dění v naší
obci.
Program rozvoje obce
Obec přistoupila ke zpracování Programu rozvoje obce na období 2017-2022. V rámci
zpracování programu proběhlo dotazníkové šetření a též diskuze s občany. Na základě toho
vznikl dokument, jehož konečná podoba bude předložena ke schválení na zasedání
zastupitelstva v listopadu 2016. Děkujeme všem, kdo se do zpracování programu zapojili.
Program bude zveřejněn na webových stránkách obce.
Kulturní akce
Největší kulturní akcí v letošním roce byly bezpochyby Jeřmanické slavnosti, v rámci kterých
probíhal dvoudenní rockfest. Na pódiu se vystřídalo celkem 11 kapel a ohlas na tuto akci byl
vesměs kladný. Náklady akce činily cca 80.000,- Kč, na její realizaci se podílela spousta
dobrovolníků z řad občanů a z řad členů SDH Jeřmanice. Tímto všem děkujeme a doufáme,
že příští rok se nám podaří akci zopakovat.
V říjnu proběhlo vítání občánků, mezi nové občánky obce jsme přivítali 3 chlapečky: Adama
Goldsteina, Mattea Koloce a Marka Vágenknechta a 4 holčičky: Sáru Buss, Eleanor Kristinu
Bruknerovou, Terezu Podolníkovou a Terezu Nováčkovou.
Též pravidelně navštěvujeme naše jubilanty. Rádi přijdeme popřát i v případě, pokud slavíte
zlatou či jinou svatbu. Data sňatků však na úřadě neevidujeme, pokud tedy chcete, abychom
vám přišli popřát, musí nás někdo z rodiny na tuto událost upozornit.
V září se v našem kostele sv. Anny konaly tři svatby, všechny během jednoho týdne, což je
mimořádné tím, že v novodobé historii obce se od roku 1993 konalo přímo v naší obci pouze
7 svateb, z toho tři právě letos v září.
Odpadové hospodářství
Naše obec vynaloží ročně na likvidaci a odvoz odpadů 539.000,- Kč, oproti tomu vybereme
na poplatku za odpad díky systému osvobození 235.600,- Kč. Přitom současná legislativa
umožňuje vybírat poplatek za odpad ve výši 1.000,- Kč/občan/rok. Při současném počtu 510
obyvatel bychom navýšením poplatku pokryli téměř veškeré náklady.
Poplatek navyšovat nechceme, systém funguje, podporujeme třídění odpadu a v obci
nemáme žádné neplatiče, nicméně bychom byli rádi, kdyby občané udržovali na sběrných
místech pořádek. Nejhorší situace je u kostela. Zde máme na základě dobrých obchodních
vztahů se společností FCC jeden kontejner 1100 l zdarma pro případ, že by občanům
výjimečně nestačila popelnice. Bohužel z místa se pomalu stala skládka, letos jsme museli
třikrát povolat firmu FCC, aby prostor uklidila. Udělala to pro nás zdarma, příští úklid již bude
zpoplatněn. Situaci jsme vyřešili přistavením ještě jednoho kontejneru 1100 l na náklady
obce. Zatím se toto řešení jeví jako vyhovující a na místě je pořádek. Pokud však budou
náklady na likvidaci odpadu neustále stoupat, budeme nuceni přistoupit k navýšení poplatku.
Zároveň upozorňujeme, že poplatek za odpad na rok 2016 je splatný do 31. 10. 2016.
Zastávky
Také zastávky si někteří pletou s odpadkovým košem. Pokud je zastávka znečištěná, prosíme
o upozornění telefonem či mailem, abychom mohli zajistit úklid.

Údržba veřejných prostranství
Celý letošní rok se snažíme, aby byla posekána všechna veřejná prostranství. Obec doposud
disponovala pouze zahradní sekačkou a dvěma křovinořezy, což na údržbu obce nestačilo.
Proto zastupitelstvo rozhodlo pořídit zahradní traktůrek, s jehož pomocí bude údržba obce
snazší. Též se snažíme odstranit křoviny podél cest, samotný prořez není problém, horší je
odstranění a likvidace kořenů, což je finančně náročné. Postupně se budeme snažit
zlikvidovat většinu náletů podél místních komunikací.
Přeznačení obce
V rámci zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích přistoupila obec k realizaci opatření
obecné povahy „Obec Jeřmanice – doplnění svislého dopravního značení“. Opatření přijalo
zastupitelstvo obce v roce 2014 a spočívá v doplnění dopravního značení. V místě vjezdu na
všechny místní komunikace bude umístěna značka „Zóna 30“, která upravuje max. rychlost
na místních komunikacích na 30 km/hod.
Dále jednáme o statistickém měření, které vyhodnotí četnost provozu a rychlost na hlavních
komunikacích.
Dotace
V roce 2016 se obci podařilo získat tyto dotace:
• Dotace na pořízení počítačového vybavení pro místní knihovnu - projekt byl uskutečněn
za finanční podpory Ministerstva kultury. Projekt v celkové výši 30.800,- Kč, z toho dotace
21.000,- Kč. Díky dotaci bude přehled knižního fondu zpřístupněn elektronicky.
• Dotace na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů z Dotačního fondu Libereckého
kraje, program Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje - na podporu
jednotky obec získala dvě dotace:
- Dotaci na nákup ochranných prostředků ve výši 77.500,- Kč, celková výše projektu
129.500,- Kč. V rámci projektu obec zakoupila 10 ks zásahových rukavic Megan a 10 ks
zásahových třívrstvých obleků Zahas.
- Dotaci na nákup věcných prostředků ve výši 22.864,- Kč, celkové výdaje projektu
46.200,- Kč. V rámci projektu obec zakoupila kombinovanou proudnici Tajfun, 6 ks
hadic C52, 6 ks hadic B75 a variabilní vyprošťovací nástroj. Celkové náklady obou
projektů 175.700,- Kč, z toho 100.364,- Kč dotace z LK, 50.336,- Kč příspěvek
z rozpočtu obce a 25.000,- Kč příspěvek z rozpočtu SDH Jeřmanice.
• Dotace na Program rozvoje obce z Dotačního fondu Libereckého kraje, program č. 2.6
Podpora místní agendy - dotace ve výši 13.200,- Kč, celkové náklady projektu 44.000,- Kč.
• Dotace na rekonstrukci obecního úřadu z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program
obnovy venkova - dotace ve výši 300.000,- Kč, celkové náklady projektu 925.000,- Kč.
V rámci rekonstrukce obecního úřadu jsme původně počítali pouze s rekonstrukcí
elektřiny, topení, kanceláře a zasedací místnosti. Rozsah prací byl mnohem větší a museli
jsme navyšovat rozpočet, nakonec jsme zrekonstruovali i kuchyň a chodbu včetně
schodiště. Všude jsou nové omítky, v celé budově je nová elektřina a nové topení,
v kanceláři a zasedací místnosti jsou snížené stropy a položena nová podlaha. V přízemí
budovy jsou nové dveře a mezi kanceláří a zasedací místností byla instalována skleněná
stěna.
• Dále jsme ze státního rozpočtu obdrželi dotaci na výkon státní správy, na volby do
zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR a dotaci od úřadu práce na zřízení místa
veřejně prospěšných prací.

Bistro Fibich
Bistro Fibich má od 1. 10. 2016 nového provozovatele. Původní majitel pan Radovan Vích nás
informoval o změně provozovatele:
…Důvody, které mě k tomu vedly, byly ryze osobní a soukromé. Požadavkem na nového majitele bylo z
mé strany zejména zachování stávajícího zařízení v této části obce Jeřmanice v provozu. Nový
provozovatel má v záměru nejen zachování stávající úrovně poskytovaných služeb, ale i rozšíření
provozních dnů a hodin včetně pořádání různých hudebních a společenských akcí.
Věřím, že budou obyvatelé obce Jeřmanice a Dlouhý Most a samozřejmě řady cyklistů a turistů i
nadále spokojeni.
Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za vstřícnost ze strany obce po dobu provozování tohoto
mého bývalého podniku.
Žádám Vás, abyste tuto informaci vzala na vědomí a podle Vašeho uvážení občany obce Jeřmanice o
této skutečnosti informovala.
Hezké podzimní dny
Ing. Radovan Vích

Jízdní řády
Od prosince vejdou v platnost nové jízdní řády. Mělo by dojít k těmto úpravám: na trase
Liberec- Jeřmanice bude zařazen v v sobotu a v neděli cca v 0.30 hod. ranní vlak. Dále by měl
být doplněn jeden spoj zajišťující dopravu školáků v ranních hodinách do Hodkovic nad
Mohelkou, odjezd ze zastávky Na Křižovatce v 7.42 hod. V dlouhodobém výhledu je i
zavedení linky Liberec – Jablonec nad Nisou, která by vedla přes Jeřmanice.
Hasiči sál
Členové SDH Jeřmanice se pustili do rekonstrukce Kulturní Jizby. Část jejich práce - kuchyňku,
bar a 1. sál jste si mohli prohlédnout při projednávání Programu rozvoje obce. Na
rekonstrukci druhého sálu pracují nyní. Kuchyňka i bar jsou zcela nové, oba sály budou mít
nové omítky a snížené stropy s protihlukovou izolací, parkety v 1. sále jsou zbroušené a nově
nalakované.
Veřejné osvětlení na Žižkov
Společnost ČEZ Distribuce a.s. připravuje rekonstrukci oplocení rozvodny v Jeřmanicích,
součástí oplocení má být i osvětlení areálu. Vzhledem k tomu, že na spojce mezi centrem
obce a Horním Podhájím podél areálu rozvodny nelze umístit kvůli ochranným pásmům
veřejné osvětlení, zástupce investora přislíbil Obci navýšit kapacitu osvětlení tak, aby byla
alespoň částečně osvětlena i komunikace pro pěší vedoucí podél areálu.
Závěrem bych vám chtěla popřát krásné podzimní dny.

Za Obec Jeřmanice

Helena Fiebigerová

