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Vážení občané a přátelé naší obce,
přicházíme se třetím vydáním Drbny v letošním roce.
Obecní úřad
V letošním roce se konalo již sedm zasedání zastupitelstva obce, zápisy ze
zasedání najdete na našem webu.
V brzké době budou zprovozněny nové internetové stránky, zde najdete
veškeré potřebné informace o dění v obci a též nové kontakty:
obecní úřad
starostka obce
účetní obce
knihovna
hasiči

obecniurad@jermanice.cz
starosta@jermanice.cz
ucetni@jermanice.cz
knihovna@jermanice.cz
hasici@jermanice.cz

Nově zde bude k dispozici záložka „Informace e-mailem“, ve které si
můžete zaregistrovat svůj e-mail a budete dostávat upozornění na novinky
zveřejněné na našich stránkách.
Rozvoj obce
V měsíci červnu proběhla rekonstrukce dětského hřiště, staré herní prvky
byly nahrazeny novými, nově byly osazeny lavičky a doplněna výsadba.
Velké díky patří našim hasičům, kteří odvedli velký kus práce na fotbalovém
hřišti.
V měsíci říjnu byla dokončena rekonstrukce domu č.p. 277 v Rádelské ulici.
Volný byt v č.p. 277 byl k 1.11.2015 obsazen novým nájemníkem. Nájemce
byl vybrán na základě rozhodnutí zastupitelstva losem, losování se účastnili
všichni tři žadatelé.
V budově obecního úřadu probíhá rekonstrukce půdních prostor a
rekonstrukce WC. Částečně bylo dovybaveno mateřské centrum Klubíčko.
V přízemí obecního úřadu bude vybudováno zázemí pro zaměstnance na
údržbu obce.
Novým zaměstnancem na údržbu veřejné zeleně a majetku obce se stal
v měsíci září pan Jaroslav Kolářský. S bývalým zaměstnancem byl pracovní
poměr ukončen dohodou.

Obec vytvořila pracovní místo v rámci veřejně prospěšných prací, které bude
spolufinancováno ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Kulturní akce
V neděli 29.11.2015 se uskutečnilo již 9. rozsvícení vánočního stromečku
v naší obci. Podeváté jste mohli slyšet adventní koncert pěveckého sboru
Musica Fortuna v čele s dirigentem panem Vítězslavem Čapkem.
Mikulášská besídka se uskuteční 6.12.2015 v Kulturní jizbě, začátek ve
14.30 hod. Na vaše děti čeká odpoledne plné soutěží, divadélko a
samozřejmě čert a Mikuláš.
Všichni, kdo máte zájem o návštěvu čerta v sobotu 5.12. u vás doma, volejte
prosím na tel: 605 949 236, čerta s Mikulášem k vám rádi pošleme.
Sbor dobrovolných hasičů Jeřmanice pořádá výroční valnou hromadu sboru
v sobotu 12.12.2015 v Kulturní jizbě v Jeřmanicích.
V sobotu 12.12.2015 od 20.00 hod se v Kulturní jizbě v Jeřmanicích
uskuteční Mikulášská zábava pro dospělé. K poslechu i tanci vám zahraje
kapela Hluchýmu do vrat.
Jako každoročně proběhne na Štědrý den v kostele sv. Anny od 14.30 hod.
Vánoční mše.
Kotlíková dotace
15.12.2015 se uskuteční od 17.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
Dlouhý Most prezentace týkající se možnosti získání kotlíkové dotace.
Zájemci z naší obce se mohou též zúčastnit.
Předmět podpory:
výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo,
kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel či instalaci solárně
technických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody.
Další informace o kotlíkové dotaci naleznete na stránkách Libereckého
kraje: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace
Upozorňujeme, že dotace je poskytována pouze vlastníkům rodinných
domů, tento údaj musí být zapsaný i v katastru nemovitostí. Pro ty, co mají
v katastru nemovitostí u svého domu údaj např. objekt k bydlení, dotace
určena není.

Odpadové hospodářství
Ke změně dochází při třídění odpadů. NOVĚ: plasty již nemusíte třídit do
žlutých pytlů, ale rovnou do žlutých kontejnerů, které byly dříve určeny
pouze na PET lahve. Nyní můžete do žlutých kontejnerů vkládat sáčky,
tašky, fólie, plastové nádoby, kelímky od jogurtů, PET lahve a další dle
informačního polepu na kontejnerech. Do kontejnerů nevhazujte obaly se
zbytky potravin. Děkujeme vám, že nám pomáháte udržet pořádek kolem
kontejnerů!

Závěrem bych chtěla všem popřát klidné a pohodové prožití času
adventního, šťastné a veselé Vánoce a do nového roku jen to nejlepší.
Za Obec Jeřmanice

Helena Fiebigerová

