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Vážení občané a přátelé naší obce,
přichází 2. vydání Drbny v tomto roce. Stručně bychom vás chtěli informovat o dění v obci.
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
V říjnu se uskutečnily volby do ZO. O přízeň voličů se ucházelo 10 kandidátů, volilo se 9 členů
zastupitelstva. Ze 413 voličů zapsaných do stálého seznamu voličů odevzdalo své hlasy
celkem 218 voličů. Největší počet hlasů pro jednoho kandidáta byl 180, nejmenší pak 59.
Ustavující zastupitelstvo proběhlo 31.10.2018. Starostkou obce byla opětovně zvolena Mgr.
Helena Fiebigerová, místostarostou Eva Kaprálková. Dále byl ustanoven finanční, kontrolní a
kulturní výbor.
V letošním roce jsme zrealizovali tyto akce:
OBNOVA POMNÍKU U KOSTELA
Ve spolupráci se sdružením německých rodáků byl po dlouhých jednáních o jeho podobě
obnoven pomník u kostela. Slavnostní odhalení proběhlo 3. září při návštěvě rodáků. Celkové
náklady na obnovu byly 52.931,- Kč, z toho rodáci přispěli částkou 27.335,- Kč.
OBNOVA KŘÍŽKU v ulici Pastevní a Rádelská
Díky dotaci z Libereckého kraje byly zrestaurovány křížky v ulicích Pastevní a Rádelská.
Celkové náklady byly 161.000,- Kč, z toho dotace ve výši 112.000,- Kč.
OBNOVA HŘBITOVNÍ ZDI
Za pomoci dotace z ministerstva zemědělství byla opravena hřbitovní zeď. Obci byla přiznána
dotace ve výši 506.692,- Kč, celkové náklady na opravu 784.000,- Kč.
PARKOVIŠTĚ U OBCHODU
Dokončeno bylo parkoviště u obchodu. Projekční práce byly započaty v listopadu 2016,
v listopadu 2018 zkolaudováno, z toho stavba samotná trvala 10 týdnů, náklady 933.396,- Kč.
1. JEŘMANICKÁ ŠKOLA
V loňském roce se nám po dlouhém jednání s majiteli podařilo koupit ruinu 1. jeřmanické
školy. V letošním roce jsme vyřídili demoliční výměr. Stará škola (č. p. 3) byla zbourána na
počátku dubna. Předtím byl pracovníkem Národního památkového ústavu proveden
průzkum stavby včetně dendrochronologické analýzy.
„Stará škola v Jeřmanicích č. p. 3 byla postavena ze smrkových a jedlových trámů pokácených
během zimní těžby na přelomu let 1790/1791. Stavba školy tak byla zahájena nejdříve během
stavební sezóny v roce 1791 ...“.
Více po zpracování dokumentace, výsledek bádání zveřejníme na našem webu. Najdete tam
též fotografie z výše uvedených akcí.
STAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE
Stavba byla zahájena v červnu tohoto roku. Stavbě předcházela přeložka meliorace, která
stála v místě plánované zbrojnice. Zhotovitel stavby společnost Stavo-Pro Moravia Group
s.r.o. Na žádost hasičů došlo k úpravě projektu, vyřídili jsme změnu stavebního povolení a
nyní čekáme na změnu rozhodnutí o navýšení dotace. Stavba by měla být dokončena příští
rok.

MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN
Mikroregionu se podařilo získat dotaci na projekt Předcházení vzniku odpadů v mikroregionu
CK. V rámci tohoto projektu jsme získali 115 kompostérů pro naše občany a 1 štěpkovač,
který využíváme při údržbě obce. Celkové náklady 697.841,- Kč, z toho dotace 587.619,- Kč.
Dále mikroregion v letošním roce zadal projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení
podmínek pro chodce a cyklisty v mikroregionu Císařský kámen (Liberecký kraj)“. V rámci
projektu bude navržen koncepční dokument pro celý mikroregion, jednotlivé fáze si budou
obce řešit pro své území samostatně.
OBNOVA INTERIÉRU KOSTELA
V březnu jsme získali závazné stanovisko oddělení památkové péče k opravě interiéru kostela
sv. Anny. Podmínkou památkářů pro stanovení dalšího postupu obnovy kostela bylo
zpracování restaurátorského průzkumu výmalby. Průzkum provedla akadem. malířka a
restaurátorka Magdalena Ralf Bursová, s jeho výsledkem se můžete seznámit na našich
stránkách v sekci Historie - zajímavosti. V současné době připravujeme podklady k první
žádosti o dotaci. Kostel bychom chtěli opravovat na etapy dle vypsaných dotačních titulů.
Pokud se vše povede, závěrem by mělo dojít k zrestaurování původní výmalby. Toto vše
v horizontu cca 10-ti let.
SKOKAN ROKU
V soutěži Vesnice roku jsme získali ocenění Skokan roku v rámci Libereckého kraje. Ocenění
je spojeno s finanční odměnou ve výši 200.000,- Kč. To bude Obci poskytnuto formou
účelové dotace. Chtěli bychom ho využít k vybudování stezky pro pěší od úřadu ke hřbitovu.
VŠESPORTOVNÍ
21.9.2018 bylo zahájeno insolvenční řízení proti společnosti Všesportovní areál OBŘÍ SUD
JAVORNÍK s.r.o. Insolvenční návrh podala společnost Equa bank a.s. Dle vyjádření vedení
společnosti na schůzce se zastupiteli byl návrh podán v souladu s majoritním vlastníkem jako
opatření před vstupem nového partnera. První jednání ve věci rozhodování o úpadku bylo
nařízeno na pondělí 26.11.2018, jednání bylo odročeno na 12.12.2018. Dle vyjádření vedení
společnosti se majoritní vlastník snaží rozhodnutí o úpadku odvrátit a hledá vhodného
partnera. Zastupitelé si na schůzce s právníkem nechali vysvětlit právní důsledky úpadku
i další možná řešení této situace způsobené podáním insolvenčního návrhu.
25 LET SAMOSTATNOSTI OBCE
V letošním roce slavíme 100 let samostatnosti naší republiky a zároveň výročí osamostatnění
naší obce. Historicky samostatná obec byla nejprve v roce 1980 připojena k sousednímu
Dlouhému Mostu a poté v roce 1986 k Liberci. V roce 1993 se obec osamostatnila. V rámci
oslav jsme uspořádali v kostele sv. Anny koncert hudebního uskupení divadla F.X.Šaldy
Basistova dobrá společnost. Při této příležitosti byly slavnostně představeny obecní symboly,
znak a vlajka obce, které byly Obci uděleny Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v červnu
tohoto roku.

KULTURNÍ AKCE
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.
2.12.2018 se v kostele sv. Anny uskuteční 1. adventní koncert. Již tradičně vystoupí MUSICA
FORTUNA a poté bude rozsvícen vánoční stromeček. Začátek v 17 hod.
5.12.2018 bude obcí obcházet Mikuláš s čerty a andělem. Zájemci o jejich návštěvu nechť se
prosím jako každoročně ozvou na 605 949 236.
6.12.2018 jsme pro vás připravili v mateřském centru Klubíčko Vánoční dílničky. Pod
vedením učitelky ze ZUŠ Jablonec nad Nisou si společně se svými dětmi můžete vyrobit
vánoční hvězdu. Začátek v 17 hod.
8.12.2018 bude v Kulturní jizbě Mikulášská besídka. Kromě Mikuláše a čertů se můžete těšit
na divadlo Krtek. Začátek v 15 hod.
22.12.2018 v kostele sv. Anny zazpívá vánoční koledy skupina Subulcus, těšit se můžete na
jejich pásmo „Byla cesta, byla ušlapaná…“. Začátek v 17 hod.
24.12.2018 Již tradičně na Štědrý den Vánoční mše v kostele sv. Anny, začátek ve 14 hod.
V mateřském centru Klubíčko stále probíhají lekce jógy. Začátek v 17.30 hod. Přijďte si
zacvičit pod vedením zkušené lektorky Venduly Škodové. Více informací najdete na:
https://www.facebook.com/vesele.ja/
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 únoru 2019 jsme pro vás uspořádali zájezd do pražského Studia Dva na muzikál Evita.
Zájem o zájezdy za kulturou je opravdu veliký, zájezd byl vyprodán během jednoho
odpoledne. V 2. pololetí 2019 bychom chtěli uspořádat zájezd do Národního divadla.

Závěrem bych vám všem chtěla popřát krásné prožití nadcházejícího času adventního.
Helena Fiebigerová

