Jeřmanická drbna
č.1/2014

www.jermanice.cz

Vážení občané a přátelé naší obce,
po dlouhé době opět přichází vydání Jeřmanické drbny.
Rádi bychom vás jejím prostřednictvím informovali o dění v obci a
Drbnu vydávali pravidelně, minimálně 2x ročně.
Volby do zastupitelstva obce
10. a 11. října se konaly volby do zastupitelstva obce. Celkem bylo 16
kandidátů, což byl na naši obec nezvyklý počet. Zastupitelů se volilo 9,
novými zastupiteli obce jsou:
Ing. Radovan Cop, Ing. Karel Černý, Mgr. Helena Fiebigerová, Ing.
Michal Kaprálek, Eva Kaprálková, Petra Kříčková, Karel Munzar, Pavel
Nikolič a Martin Vojtěch. K velkým změnám tedy nedošlo, 2 zastupitelé
jsou noví, 7 jich obhájilo své posty.
Ustavující zasedání
6.11.2014 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva.
Starostkou obce byla zvolena Mgr. Helena Fiebigerová,
místostarostkou paní Eva Kaprálková. Dále byl zřízen finanční a
kontrolní výbor, předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Michal
Kaprálek, předsedou kontrolního výboru Ing. Radovan Cop.
Tímto bychom chtěli poděkovat Ing. Karlu Černému a panu Pavlu
Nikoličovi, kteří stáli včele obce dlouhých 21 let, od jejího
osamostatnění od Liberce v roce 1993 až do současnosti , a velkou
měrou se zasloužili o její rozvoj .
Rádi bychom se věnovali dalšímu rozvoji obce, proto vítáme vaše
podněty , nápady a připomínky. Pokusíme se vylepšit naše internetové
stránky a jejich prostřednictvím vás informovat o dění v obci. Každé
zasedání zastupitelstva je ze zákona o obcích veřejné a je jen na vás,
zda přijdete. Informace o konání zastupitelstva je zveřejněna vždy
minimálně 7 dní předem. Své názory nám můžete sdělit na obecním
úřadě, zasílat poštou, mailem, případně použít schránku u obecního
úřadu, kam můžete vkládat písemnosti zcela anonymně.
Též prosím všechny, co chtějí dostávat informace prostřednictvím
mailu a ještě je nedostávají, zašlete nám svoji mailovou adresu.

Naším prvním počinem je rekonstrukce 1. patra obecního úřadu a
znovuotevření dětského koutku Klubíčko. Tento koutek již v minulosti
fungoval, věříme, že maminky s malými dětmi si ho opět oblíbí a
v nově zrekonstruovaných prostorách se jim bude líbit.
Koutek bychom chtěli slavnostně otevřít v sobotu 13.prosince, při té
příležitosti bychom zde zároveň přivítali naše nejmenší občánky.
Slavnostní otevření proběhne od 15 h., přijďte se všichni podívat.
Veřejné osvětlení
Pokud je ve vašem okolí nefunkční lampa veřejného osvětlení,
nahlaste prosím na obecní úřad, telefonicky na 605 949 236 či mailem
na ou_jermanice@volny.cz , přispějete tak k urychlení opravy.
Poplatky
Upozorňujeme všechny, co ještě nezaplatili poplatky za odpad a ze psů
na rok 2014, aby tak učinili v co nejdříve. Splatnost poplatků byla
k 31.10. Poplatky se vybírají na daný kalendářní, nyní tedy na rok
2014, nejde o platbu na rok 2015, jak se mnozí domnívají.
Vánoční akce
Všechny občany srdečně zveme na níže uvedené akce:
Rozsvícení vánočního stromečku
se již tradičně uskuteční 1. adventní neděli, tj. 30.11.2014 .
V 17.00 hod zahájí akci koncert pěveckého sboru Musica Fortuna
pod vedením pana dirigenta Vítězslava Čapka, po ukončení koncertu
cca v 18 hod. bude podáván svařáček pro zahřátí.
Jako vždy prosíme všechny, aby nerušili vystoupení pěveckého sboru
a pokud nemají o koncert zájem, přišli až na svařáček .
Mikulášská besídka pro děti
se uskuteční v sobotu 6. 12. 2014 od 14.30 hod.
Jsou připraveny soutěže pro děti, Mikulášova tombola, Divadélko
jednoho Edy zahraje pohádku O nepořádném křečkovi a vše zakončí
Mikulášská diskotéka . Kdo má zájem o návštěvu čertů doma ve
večerních hodinách v pátek 5.12.2014, ať se objedná na obecním
úřadě – tel.: 605949236 nebo ou_jermanice@volny.cz

Vánoční koledy
v podání skupiny Hazard si můžete poslechnout v našem kostele
v sobotu 13. prosince od 17 hod.
Vánoční mše
se uskuteční na Štědrý den, tentokrát začne mše již ve 14.00 hod.
v místním kostele. Prosíme všechny, kteří si přijdou zpříjemnit sváteční
odpoledne
douškem svařeného vína, aby nerušili probíhající
bohoslužbu.
Hasiči Jeřmanice
Jediným sdružením fungujícím v naší obci je Sbor dobrovolných
hasičů, proto budou mít v naší Drbně vždy prostor. Krátký příspěvek o
jejich činnosti si pro vás připravil Jan Kühnel:
Hasiči Jeřmanice aneb něco málo z historie.
Hasiči Jeřmanice mají první zmínku z roku 1871. Tato zpráva je v dochované kronice před druhou
světovou válkou. Spolek místních hasičů při jeho založení měl 12 členů a v té době jen německé
národnosti. Další zmínka je z meziválečné doby a tak se už dozvídáme, že z 56 členů bylo 18 Čechů ale
žádná žena.
V době komunismu byla obecní kronika s různými zápisy o hasičích. Hlavně se chlubila, co všechno
hasiči dělali v rámci Národní fronty. Technikou a vybavením patřila mezi ty chudé. Dnes nic nemůžeme
zjistit, jen z vyprávění nejstarších žijících osob. Rokem 1989 a koncem komunismu se všechny
záznamy i kronika ztratila.
V tomto období pracuje kolem 60 osob, jsou zapojeny muži, ženy i děti. Kolektiv dětí začal pracovat
v roce 1964 a všechny kolektivy se zapojují do okresního dění a účastí na soutěžích. Ženy si troufají a
vyjíždějí na soutěže i do jiných krajů a pyšní se několikrát titulem krajských vicemistryň. V roce 1984
děti postoupily na celostátní hru „Plamen“do Hradce Králové a obsadily 8. místo v tehdejším
Československu. V loňském roce jsme se zúčastnily soutěží okresních kol i krajského kola žen a
dorostu, různých pohárovek , Jizerské a Podkozákovské ligy. Získali jsme několik pohárových titulů i
zklamání.

Závěrem bych vám všem chtěla popřát klid a pohodu v blížícím se
čase adventním.
Helena Fiebigerová

