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Vážení občané a přátelé naší obce,
přichází 1. vydání Drbny v tomto roce. První pololetí tohoto roku probíhá asi jinak, než jsme
si všichni představovali. Veškerý život ochromila pandemie koronaviru a my jsme se ocitli
v situaci, na kterou jsme nebyli vůbec připraveni. Myslím, že jsme se s ní zvládli vyrovnat a
všichni se již těšíme na návrat do všedních a normálních dní.
Chtěla bych poděkovat všem, kdo v těžkém období pomohli, ať už to byly švadlenky, které
našily roušky, občané, kteří pomohli s nákupem svým sousedům v karanténě i těm, co jen
nabídli svou pomoc a vím, že v případě potřeby se na ně mohu obrátit.
Velké díky patří také Libereckému kraji, který nám pomohl jak metodicky, tak se zajištěním
potřebného materiálu.
A nyní již stručně k dění v naší obci:
Počet obyvatel obce v roce 2019 příliš nevzrostl, do roku 2020 vstoupila naše obec s 554
občany. V roce 2019 se odstěhovalo 12 občanů, přistěhovalo se 14, 8 občánků se narodilo a
1 občan zemřel.
V obci se v tomto roce zkolaudovalo 5 nových domů a 2 provozovny v průmyslové zóně. Mezi
nimi i technologické centrum společnosti asphericon s.r.o., dceřiná společnost
společnosti asphericon GmbH, která je jedním z technologických leaderů na světovém trhu a
dominantním výrobcem v oblasti přesných asférických a free-form optických elementů a
optických systémů s asférickými plochami.
Koronavirová krize zcela ochromila kulturní život v obci.
V únoru se konala Valentýnská párty, v březnu Maškarní pro děti. Další akce již nebylo možné
zrealizovat. Kvůli vyhlášenému nouzovému stavu a omezení volného pohybu osob jsme se
museli obejít bez tradiční pomlázky, neuskutečnila se brigáda na jarní úklid obce ani pálení
Čarodějnic, nekonal se hasičský víceboj. Májové setkání všech ve věku 60+ bylo odsunuto na
neurčito. Brigádu bychom chtěli uspořádat v náhradním termínu, je součástí projektu Den
Země, na který jsme získali dotaci od Libereckého kraje.
První akcí, kterou bychom rádi uspořádali, pokud to situace dovolí, je PŘIVÍTÁNÍ LÉTA
v sobotu 27.6. na místním hřišti. Pro děti bude připraven zábavný program s indiánskou
tématikou a pro všechny posezení u táboráku, ke kterému nám zahraje a zazpívá známé i ty
méně známé písničky hudební uskupení Divoké kytary.
Letní slavnosti by se měly uskutečnit 17.-18.7.2020. V současné době nejsme schopni říci,
zda se slavnosti uskuteční, případně v jakém rozsahu a za jakých podmínek. Organizace
slavností v rozsahu, na jaký jste zvyklí z minulých let, je poměrně náročná, proto doufáme, že
vláda již brzy upřesní, zda bude možné pořádat akce alespoň do 500 osob.
OBCHOD POTRAVIN
Ke konci loňského roku odešli dlouholetí nájemci potravin manželé Mikulovi. Za dobu svého
působení obchod značně pozvedli. Trochu jsme se báli, že bude složité najít nového nájemce.
Nakonec se do výběrového řízení přihlásili 3 uchazeči. Vybrána byla občanka naší obce paní
Štálíková. Ta značně rozšířila provozní dobu, částečně pozměnila sortiment a přebudovala
interiér obchodu. Dle ohlasů občanů si zatím vede skvěle. Doufám tedy, že náš obchod bude
i nadále fungovat ke všeobecné spokojenosti.
Mimo jiné zařadila paní Štálíková do nabídky kopečkovou zmrzlinu, pro změnu točenou
nabízí v restauraci U Kaprálků.

HASIČSKÁ ZBROJNICE
V loňském roce byla dokončena stavba hasičské zbrojnice. 6. března tohoto roku jsme získali
kolaudační souhlas a 28. března mělo dojít ke slavnostnímu otevření. Bohužel i tato akce byla
odsunuta ne neurčito.
Již dvakrát v tomto roce drželi členové jednotky noční pohotovost z důvodu vyhlášení
nebezpečí Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje. Využili přitom zázemí nové
zbrojnice, v noci pomáhali s úklidem popadaných stromů. Vzhledem k tomu, že každý z nich
má i své civilní zaměstnání, chtěla bych jim poděkovat za službu, kterou pro ostatní zcela
dobrovolně a bez jakékoliv odměny vykonávají.
Za to se jim Obec snaží zajistit odpovídající podmínky. V letošním roce obec získala dotaci na
nový dopravní automobil pro JSDHO. Dotace je z programu Ministerstva vnitra ČR, kdy
ministerstvo přispívá na koupi vozu 3/6 ceny, 2/6 slíbil přispět Liberecký kraj , při
předpokládané ceně vozu 900.000,- Kč jsou náklady pro Obec 150.000,- Kč. V současné době
připravujeme zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele.
Pokud se vše podaří, je možné, že otevření nové zbrojnice a předání nového vozu jednotce
proběhne najednou.
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Již od prosince probíhá v obci rekonstrukce vedení NN ( investor společnost ČEZ Distribuce
a.s.). Současně s toto stavbou probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení, jejímž investorem
je Obec. I tuto akci zpomalila pandemie, zdržela se dodávka sloupů i nových lamp . Obě
stavby by měly být dokončeny nejdéle v září tohoto roku.
OBNOVA INTERIÉRU KOSTELA
V březnu byla zahájena 2. etapa obnovy interiéru kostela. V rámci této etapy byl opraven
strop v lodi kostela a demontovány varhany, aby mohla být opravena empora. Též byla
provedena sonda do podlahy kvůli setrvávající vlhkosti zdiva. V další fázi by měla být
opravena celá podlaha. Nejprve ale musí být rozebrána stávající dřevěná, pod kterou se
nachází kamenná dlažba. Podle stavu dlažby pak rozhodnou památkáři o dalším postupu
oprav. O dotaci na 2. etapu obnovy jsme požádali Havarijní fond Ministerstva kultury ČR a
Liberecký kraj, výsledek zatím neznáme.
VKP CÍSAŘSKÁ SILNICE
V naší obci se podél silnice vedoucí po úbočí Javorníku nachází oboustranné stromořadí. Jde
o cenný prvek, oboustranné stromořadí bylo zakresleno již v historických mapách II.
vojenského mapování z let 1836-1852. Délka předmětné aleje je cca 2,7 km a zahrnuje
zhruba 260 stromů. . Na žádost obce byla v roce 2010 tato alej zaregistrována jako významný
krajinný prvek s názvem Císařská silnice. Alej vede podél krajské komunikace, tudíž je
v majetku i správě Libereckého kraje. Již od roku 2016 žádáme o celkovou revitalizaci, většina
stromů je proschlá, některé stromy jsou zcela suché, padající větve ohrožují bezpečnost na
komunikaci. V letošním roce se konečně zpracovává projekt celkové obnovy tohoto
významného krajinného prvku, na základě kterého bude Liberecký kraj žádat o dotaci. Pokud
se podaří dotaci získat, mohla by obnova aleje začít již příští rok.

CYKLOSTEZKA LIBEREC – HODKOVICE n. M, úsek Jeřmanice
V rámci mikroregionu Císařský kámen byl zpracován záměr Cyklostezka Liberec – Hodkovice
n. M. ( Turnov ), úsek Liberec, Dlouhý Most, Jeřmanice. Cílem záměru je zajistit pro cyklisty
bezpečnou cestu mezi krajským městem Liberec a městy Hodkovice a Turnov a napojení
města Jablonec n.N. na tuto cyklostezku. Dalším cílem je oddělit nemotorovou dopravu od
dopravy motorové a zajistit tím bezpečnost chodců i cyklistů. V úseku Jeřmanice by měla
být realizována stezka se s míšeným provozem, která bude spojovat vlakové nádraží
s autobusovými zastávkami Křižovatka a Na Odbočce, od obchodu by měl vést chodník
k zastávce Křižovatka a díky stezce pro pěší by měla být propojena lokalita nad dálnicí
s centrem obce. V loňském roce obec získala dotaci na projektovou dokumentaci
k územnímu rozhodnutí, nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele dokumentace. Se
záměrem se můžete seznámit na http://www.jermanice.cz/ ve sloupci Aktuality. Doufám, že
se záměr podaří zrealizovat v celém jeho rozsahu. Jsme na samém počátku, jedná se o
zdlouhavý a finančně náročný proces.
HORNÍ PODHÁJÍ
Na základě stížnosti občanů Horního Podhájí na vzrůstající provoz a nepřiměřenou rychlost
projíždějících vozidel na komunikaci III/2873 bylo zahájeno jednání s odborem dopravy
Magistrátu města Liberec, který je příslušným silničním správním úřadem pro tuto
komunikaci. V listopadu 2019 bylo provedeno sčítání vozidel. Dle výsledku sčítání je počet
vozidel tam a zpět hodně podobný v celkových počtech, a to i v jednotlivých hodinách v
pracovních i nepracovních dnech, většina bude vzhledem k počtu domů v dané lokalitě ( bez
rozdělení na obce) místních . Kromě vymezení nákladní dopravy lze tedy počet projíždějících
vozidel jen velmi těžko snížit. Měření ale prokázalo, že téměř polovina projíždějících vozidel
překračuje povolenou rychlost 50 km/ hod. Po zdlouhavém jednání bylo domluveno umístění
příčného prahu, v současné době čeká návrh úpravy silničního provozu na schválení
dopravního inspektorátu Policie ČR, poté bude moci silniční správní úřad zahájit řízení o
přijetí navrženého opatření. Výsledky měření naleznete též v aktualitách na našem webu.
PUTOVNÍ VÝSTAVA
Na doporučení krajského úřadu jsem přihlásila naši obec do putovní výstavy Má vlast cestami
proměn s proměnou sice nepatrnou, leč myslím významnou: obnova pietního místa u
kostela. Letošní ročník bude zahájen 20.6.2020 v Praze na Vyšehradě. Poté můžete pro
nejhezčí proměnu hlasovat na http://cestamipromen.cz/ . Výstava by měla dorazit do naší
obce v září tohoto roku.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Od začátku tohoto roku byl nastaven nový systém odpadového hospodářství. Podařilo se
výrazně snížit množství nádob s frekvencí svozu 1x týdně, oproti tomu vzrůstá množství
vytříděného odpadu. Podařilo se nám zřídit 1 sběrné místo pro tříděný odpad v Horním
Podhájí, i tak se ukazuje množství nádob v obci jako nedostatečné. Se svozovou firmou jsme
v jednání o navýšení četnosti svozu některých komodit i o zřízení dalších sběrných míst,
zatím to z jejich strany není z důvodu kapacity možné. Určitě ale s s dalšími sběrnými místy
počítáme.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát hodně zdraví a pohodu
ve dnech nadcházejících.
Helena Fiebigerová

