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Vážení občané a přátelé naší obce,
přichází 1. vydání Drbny v tomto roce. Stručně bychom vás chtěli informovat o dění v obci.
Počet obyvatel neustále roste, do roku 2018 vstoupila naše obec s 536 občany.

25 LET OD OSAMOSTATNĚNÍ OBCE
V letošním roce oslavíme 100 let samostatnosti naší republiky. Také naše obec slaví výročí
osamostatnění – v roce 1993 se odpojila od města Liberec. Kromě 475 let od 1. písemné
zmínky o obci tedy letos oslavíme i 25 let samostatnosti. Toto výročí chceme oslavit v rámci
Jeřmanických letních slavností, které obec pravidelně od roku 1993 pořádá na místním hřišti.
Připravili jsme pro vás bohatý program, v rámci slavností vystoupí např. Jakub Děkan,
Přehmat, Kohout plaší smrt, Hluchýmu do vrat, Neřesti a spousta dalších. Věříme, že si
vyberou všichni.

ROZPOČET OBCE
K 31.12.2017 měla Obec na 5-ti účtech finanční prostředky v celkové výši 11.364.128,33 Kč.
K 31.12.2014 měla Obec na účtu 6.720.231,- Kč, úspora za toto volební období tedy činí
4.644.000,- Kč. Rozpočet na rok 2018 byl schválen na zasedání zastupitelstva 5.3.2018.
V letošním roce plánujeme tyto akce:
Stavba parkoviště u místního obchodu
Dne 13.2.2018 Obec získala stavební povolení na stavbu Odstavná a manipulační plocha.
Stavba bude zatím realizována bez stání pro kontejnery, na které se Obec pokouší získat
dotaci. V současné době probíhá zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu, výzvy byly
odeslány 6-ti dodavatelům. Předpokládaná hodnota zakázky 752.000,- Kč bez DPH,
předpokládaný termín realizace 5-6/2018.
Hřbitovní zeď
Obec získala v loňském roce dotaci na obnovu hřbitovní zdi. Koncem roku proběhlo výběrové
řízení na dodavatele a s vítězným uchazečem, kterým je Zbyněk Rulec, IČ: 03951570, byla
uzavřena smlouva o dílo. Celková cena 784 000,- Kč, termín realizace do 30.9.2018.
Demolice č. p. 3 v ulici Pastevní
V loňském roce se Obci konečně podařilo koupit ruinu první jeřmanické školy. V současné
době máme požádáno o demoliční výměr. Poptávka dodavatele již proběhla, osloveni byli 4
dodavatelé, vítězná nabídka od společnosti PK PAMA s.r.o. za 261.115,- Kč. K realizaci by
mělo dojít po získání demoličního výměru.
Obnova pomníku u kostela
Po dohodě s památkáři i se svazem rodáků byla dohodnuta konečná podoba obnovy
pomníku u kostela. Bude obnoven původní nápis, český překlad bude vytesán do soklu pod
pomníkem a budou obnoveny i přístupové schody. Nabídku na obnovu zpracovalo
kamenictví Charlies z Hodkovic nad Mohelkou, cenový návrh 52.454,- Kč. Svaz rodáků
přispěl polovinou nákladů, realizace v první polovině tohoto roku.
Obnova křížků v ulici Pastevní a Rádelská
V rámci poptávky na obnovu dvou křížků Obec obdržela pouze jednu nabídku: restaurátor
Radim Šolc, IČ 66458323, nabídka za 161.000,- Kč (předpokládaná cena zakázky 160.460,Kč). Obec na tuto akci získala dotaci od Libereckého kraje ve výši 112.000,- Kč, realizace do
31.8.2018.
Veřejné osvětlení
Společnost ČEZ Distribuce a.s. vypověděla v rámci rekonstrukce distribučního vedení NN obci
podpůrné sloupy pro VO a Obec je nucena přistoupit k rekonstrukci veřejného osvětlení.
V současné době se připravuje projekt. Dožité venkovní vedení v délce cca 2.500 m bude
nahrazeno novým vedením uloženým v zemi, bude osazeno cca 70 nových stožárů s novými
svítidly. Realizace akce je zcela závislá na realizaci akce „ Jeřmanice – obnova NN a uložení do
země“, investor obnovy NN společnost ČEZ Distribuce, a.s. Kabely VO by měly být uloženy v
rýze společně s kabely NN. ČEZ předpokládá realizaci akce v 2. pololetí r. 2018. Po získání
finální dokumentace umístíme situační výkresy na náš web.

Stavba hasičské zbrojnice
Dne 30.1.2018 Obec získala stavební povolení na stavbu hasičské zbrojnice, to nabylo
22.2.2018 právní moci a Obec požádala o registraci akce. V pondělí 12.3.2018 obdržela Obec
Registraci akce „Jeřmanice – Výstavba hasičské zbrojnice“. Dle Registrace je Obci přislíbena
dotace ve výši 3.547.391,- Kč, dalších 2.364.927,- Kč přislíbil na stavbu Liberecký kraj.
V současné době probíhá zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu, výzvy byly
odeslány 10-ti dodavatelům, předpokládaná hodnota zakázky 5.900.000,- Kč bez DPH,
předpokládaný termín realizace 5/2018 – 7/2019.
Konečná cena díla vzejde z výběrového řízení, po výběru dodavatele požádá Obec
Ministerstvo vnitra o rozhodnutí, ve kterém bude upřesněna výše dotace dle vysoutěžené
ceny (předpokládaný model rozdělení nákladů na stavbu : 1/6 Obec, 2/6 Liberecký kraj a 3/6
Ministerstvo vnitra ČR).
REVITALIZACE INTERIÉRU KOSTELA
V loňském roce jsme nechali zpracovat projekt na obnovu interiéru kostela. Týká se pouze
stavebních konstrukcí, nikoliv vybavení. Předpokládaná cena je 2.600.000,- Kč. V současné
době jsme požádali o závazné stanovisko oddělení památkové péče Magistrátu města
Liberec. Po získání stanoviska se budeme snažit získat dotace a postupně interiér kostela
opravovat.
MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN
V loňském roce Obec opětovně vstoupila do mikroregionu CK. Mikroregionu se podařilo
získat dotaci na projekt Předcházení vzniku odpadů. V rámci tohoto projektu získá naše Obec
115 kompostérů pro své občany a 1 štěpkovač, který využijeme při údržbě obce. V současné
době probíhá výběrové řízení na dodavatele. O dalším postupu budeme občany, kteří si o
kompostér požádali, informovat.
Dále mikroregion požádal o dotaci na kontejnerová stání. Pokud se podaří dotaci získat,
kromě již zmiňovaného stání u místního obchodu bychom chtěli vybudovat stání pro
kontejnery i na Sibiři.
SVĚTELNÝ SMOG
Na základě četných stížností občanů i řidičů projíždějících po I/35 na intenzitu svícení
z logistického centra DPD vyvolala Obec jednání, o pomoc jsme požádali Krajskou
hygienickou stanici a též Dopravní inspektorát v Liberci. Výsledek: svítidla byla v maximální
možné míře sklopena směrem ke zpevněným plochám a byla přijata opatření, která světelné
záření do širšího okolí stavby v co největší míře eliminovala.
VYHLÁŠKA PSI
Vzhledem k četným stížnostem občanů na volný pohyb psů a hlavně znečišťování veřejných
prostranství připravuje Obec ve spolupráci s oddělením dozoru Ministerstva vnitra ČR
vyhlášku o volném pohybu psů.
SKLÁDKA ZA ŠKOLOU
Stále se nám nedaří uklidit prostor za školou naproti kurtům. Vatra se zde již nepálí, proto
žádáme občany, aby sem nenaváželi větve a jiné. Větve a biologický odpad můžete zdarma
vozit na sběrný dvůr v Ampérově ulici v Liberci, náklady na jeho likvidaci hradí dle smlouvy se
svozovou společností FCC Obec. Velkoobjemový odpad ukládejte do kontejnerů, které vždy

na jaře a na podzim přistavujeme v dostatečném množství. Elektroodpad sbírají hasiči.
Prostor za školou bude vyklizen, uzavřen a označen cedulí „Zákaz skládky“.
GDPR
Jako všechny obce se i my nyní potýkáme s GDPR (General Data Protection Regulation) –
nařízení evropské unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů. O povinnostech vyplývajících z tohoto nařízení a přijatých opatřeních vás budeme
informovat na našich webových stránkách.
KNIHOVNA
Každé pondělí a středu můžete v úředních hodinách navštívit knihovnu v 1. patře obecního
úřadu. Kromě stálé nabídky knih můžete využít i výměnného fondu. Přestěhování knihovny a
rozšíření provozní doby se ukázalo jako dobrá volba, počet čtenářů neustále roste.
KULTURA A SPORT
Každé úterý jsme pro vás připravili v mateřském centru Klubíčko lekce jógy. Začátek v 17.30
hod. Přijďte si zacvičit pod vedením zkušené lektorky Venduly Škodové. Více info na:
http://www.vendula-skodova.cz/kalendar-rozvrh/.
Každé pondělí a čtvrtek probíhají v Kulturní jizbě lekce jumpingu. K dispozici je celkem 8
trampolínek, lekci je nutné si předem zarezervovat na:
http://www.supersaas.cz/schedule/Lia_trampolinky/Trampol%C3%ADnky
V sobotu 21.4.2018 jsme pro vás uspořádali zájezd do pražského Studia Dva na muzikál
Hello, Dolly! v hlavní roli s Ivanou Chýlkovou. Potěšil nás váš velký zájem, zájezd byl krátce
po zveřejnění vyprodán.
Brigáda na úklid obce se uskuteční v sobotu 28.4.2018. Všem účastníkům předem děkujeme.
I letos jsme požádali o dotaci na akci Den Země Jeřmanice 2018, zatím máme příslib na
dotaci ve výši 16.303,- Kč. Součástí Dne Země je i brigáda. Kromě občerstvení účastníků je
z dotace hrazen nákup nářadí a úhrada služeb komunální techniky při úklidu obce.
Pálení čarodějnic se jako každý rok uskuteční 30.4. na místním hřišti. Připraven je bohatý
doprovodný program, skupina historického šermu Grex-sever Liberec vám zahraje pohádku
O Karkulce, večer vám zpříjemní skupina Hluchýmu do vrat a Dangar Six, pro všechny malé
účastníky jsou připravené buřty.
Jako každoročně plánujeme posezení pro všechny občany ve věku 60+, termín včas
zveřejníme a všichni dotčení obdrží pozvánky.
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Obec Jeřmanice hledá zaměstnance na pozici Dělník pro úklid a údržbu obce. Místo je
vhodné i pro uchazeče o zaměstnání vedené na úřadu práce. Bližší informace poskytneme
na obecním úřadě nebo na tel.: 605 949 236.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát krásné prožití velikonočních svátků.
Helena Fiebigerová

