Jeřmanická drbna
č. 2-2017

www.jermanice.cz

Vážení občané a přátelé naší obce,
přichází 2. vydání Drbny v tomto roce. Stručně bychom vás chtěli informovat o dění v obci.
V letošním roce se uskutečnilo již šest zasedání zastupitelstva. Veškeré dokumenty včetně
zápisů ze zasedání zastupitelstva najdete na našich webových stránkách.
1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Na svém 6. zasedání zastupitelstvo schválilo 1. změnu územního plánu. Samotný proces byl
započat na začátku roku 2015. 1. změna řeší úpravu křižovatky Rádelský Mlýn, dále
narovnání stavu v ulici U Vodojemu a v lokalitě u nádraží, největší změnou je rozšíření
průmyslové zóny a nově zařazení plochy občanské vybavenosti do centra obce. Na této ploše
by měly být stavby sloužící potřebám občanů a přispívající k rozvoji naší obce: hasičská
zbrojnice, školka a někdy v budoucnu třeba i škola, dům pro seniory … Součástí plochy by
měla být i odpočinková zóna.
HASIČSKÁ ZBROJNICE
Obec požádala o dotaci na stavbu hasičské zbrojnice z programu Dotace pro jednotky SDH
obcí na rok 2018, správce programu Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky. Uspěla mezi 271 žadateli a získala příslib dotace na rok
2018 ve výši 3.547.000,- Kč. Dalších 2.483.000,- Kč přislíbil na stavbu Liberecký kraj. Podle
studie jsou celkové náklady stavby 7.142.000,- Kč, Obec by měla ze svých prostředků přispět
na stavbu částkou 1.112 mil Kč. Stavba zůstane ve vlastnictví Obce Jeřmanice a bude sloužit
pro potřeby jednotky SDH obce Jeřmanice. V současné době obec požádala o stavební
povolení, po získání stavebního povolení musí spolu s realizační dokumentací požádat o
registraci akce, po získání registrace proběhne výběrové řízení na dodavatele a poté Obec
požádá o vydání rozhodnutí o přidělení dotace. Stavba by se měla realizovat v roce 2018 –
2019.
VICHŘICE 29.10.2017
Při úklidu obce po vichřici v neděli 29.10.2017 odklízeli hasiči celkem 12 popadaných stromů.
Naštěstí v obci nedošlo k větším škodám. Vichřice způsobila kalamitu v obecním lese. Polomy
se musí ještě letos vytěžit, dle odborného lesního hospodáře bude k prodeji 10-15 fůr
měkkého dřeva. Obec Jeřmanice nabízí k prodeji měkké dřevo, cena 600,- Kč/bm, jedna fůra
10 m, nutno odebrat celou fůru. Dřevo bude přidělováno dle pořadí žadatelů. Cena za
dopravu 1.000,- Kč, doprava se platí přímo dopravci, dřevo se platí na obecním úřadě.
KNIHOVNA
V 1. patře obecního úřadu je od června letošního roku nově otevřená knihovna, která se o
prostory dělí s mateřským centrem Klubíčko. Knihy, které jsou zde pro vás k dispozici, si
můžete vyhledat prostřednictvím on-line katalogu na stránkách naší knihovny
http://www.jermanice.knihovna.cz/ . Kromě stálého knižního fondu na vás čekají i knihy
z výměnného fondu Krajské vědecké knihovny Liberec, který je několikrát ročně obměňován
a také velké množství časopisů. Stávající knižní fond také každoročně obměňujeme a můžete
se tak těšit na knižní novinky pro děti i dospělé.
Otevřeno máme každé pondělí a středu od 14 do 18 hod. Více informací vám poskytne paní
Iva Kaprálková.

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍČKO
Naše Klubíčko stále čeká na maminky s dětmi. Otevřeno je každou středu dopoledne, po
dohodě možno i v jiný den.
Každé úterý jsme zde pro vás připravili lekce jógy. Začátek v 17.30 hod. Přijďte si zacvičit pod
vedením zkušené lektorky Venduly Škodové. Délka jedné lekce je cca 90 min, cena 125,- Kč.
Kapacita je omezena, na první lekci je nutné se předem objednat u Mirky na tel: 603 942
405. Více info na : http://www.vendula-skodova.cz/kalendar-rozvrh/.
V Klubíčku též probíhají zkoušky zpěváků. Každý, kdo má chuť zazpívat si na Štědrý den
koledy, ať kontaktuje našeho kronikáře pana Petra Mládka, tel: 602 370 847.
Rádi bychom otevřeli i lekce skákání na trampolínách. Lekce jumpingu by byly každé pondělí
od 19 do 20 hod. v kulturní jizbě, je třeba alespoň 5 zájemců. Nyní jednáme s lektorkou,
předpokládaná cena jedné lekce je 60,- Kč, zvýhodněná pergamentka 50,- Kč/lekce. Pokud
máte o cvičení zájem, prosím ozvěte se na tel. 605 949 236.
ZÁJEZD NA MUZIKÁL
V sobotu 4.11.2017 jsme pro vás uspořádali zájezd do pražského divadla Hybernia na muzikál
Mefisto. Potěšil nás váš zájem a kladná odezva, příští rok bychom chtěli zájezd zopakovat.
HŘBITOVNÍ ZEĎ
Obec získala dotaci na obnovu hřbitovní zdi. Hřbitovní zeď by měla být obnovena při
zachování stávajících parametrů. Poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství, program č.
12966 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, výše dotace 549.000,- Kč.
Realizace v roce 2018, v současné době probíhá zadávací řízení na dodavatele.
KULTURNÍ AKCE
Bohužel se nám vzhledem k nepříznivému počasí nepodařilo uskutečnit Stezku odvahy a
slavnostní otevření workoutového centra. Obě akce bychom chtěli uspořádat na jaře, hned
jak to počasí dovolí.
V neděli 26. 11. přivítáme pět našich nejmenších občánků: Natálku, Stanislava Eduarda,
Šimůnka, Jakuba a Adélku. I díky nim již má naše obec 535 obyvatel.
Na sobotu 2.12.2017 jsme pro děti připravili v kulturní jizbě Mikulášskou besídku, začátek je
ve 14.00 hod. Pro děti máme nachystané divadélko, které začne již ve 14.30 hod. Následovat
bude přílet čertů a možná přijde i kouzelník.
Pokud máte zájem o návštěvu čertů doma v předvečer svátku Sv. Mikuláše v úterý
5.12.2017, prosím volejte na 605 949 236.
Na 1. adventní neděli 3.12.2017 pořádáme již tradičně adventní koncert, na kterém vystoupí
pěvecký sbor z Turnova MUSICA FORTUNA. Zároveň rozsvítíme vánoční stromeček.
Začátek tentokrát v 17.30 hod.
Mše svatá se uskuteční na Štědrý den 24.12.2017 ve 14.hodin v kostele sv. Anny.
BRIGÁDA NA ÚKLID KOSTELA
Úklid, výzdoba a příprava kostela na vánoční akce proběhne již tuto sobotu 25.11.2017,
začátek v 9.30 hod. Pokud chcete pomoci, nářadí (kbelíky, hadry, lopaty) s sebou.

DOTACE
V roce 2017 se obci podařilo získat tyto dotace:
Dotace na projekt Den Země Jeřmanice 2017 z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: regionální rozvoj, program č.: 2.6. Podpora místní agendy 21.
Celkové výdaje projektu: 31.745,95- Kč, výše dotace z LK 14.000,- Kč.
V rámci projektu „Den Země Jeřmanice 2017“ byla uspořádána každoroční brigáda, byl
proveden úklid obce, vyčištění příkopů od náletů, vykopání a následný odvoz kořenů a
zbytkového dřeva, úprava terénu, zametení obce, shrabání a ruční pletí zelených ploch a
úklid odpadků, stavba vatry a příprava kurtů.
Ještě jednou tímto všem zúčastněným děkujeme.
Dotace na Jeřmanické slavnosti z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory:
Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.1. Kulturní aktivity v Libereckém
kraji. Celkové výdaje projektu: 86.406,- Kč, výše dotace z LK: 21.000,- Kč
V rámci projektu se uskutečnily dvoudenní letní slavnosti.
Dotace na vybavení jednotky SDH obce z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: Podpora požární ochrany, program č. 1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje. Celkové výdaje projektu: 46.316,- Kč, výše dotace z LK 22.000,- Kč
V rámci projektu pořídila obec vybavení pro JSDHO.
Dále jsme ze státního rozpočtu obdrželi dotaci na výkon státní správy, na volby do
poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dotaci na hospodaření v lesích a dotaci od úřadu
práce na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání.
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
V současné době se uvolnilo místo 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.

Závěrem bych vám všem chtěla popřát krásné podzimní dny i nadcházející dny adventní.
Helena Fiebigerová

