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Vážení občané a přátelé naší obce,
přichází 1. vydání Drbny v tomto roce. Stručně bychom vás chtěli informovat o dění v obci.
Počet obyvatel obce neustále roste, do roku 2019 vstoupila naše obec s 545 občany.
V roce 2018 se odstěhovalo 24 občanů, přistěhovalo se 27 a 5 občánků se narodilo.
V letošním roce plánujeme realizaci těchto akcí:
STEZKA KE HŘBITOVU
V loňském roce jsme v soutěži Vesnice roku získali spolu s oceněním Skokan roku i finanční
odměnu ve výši 200.000,- Kč. Za tu chceme v letošním roce zbudovat stezku ke hřbitovu.
V rámci poptávky jsme oslovili 3 firmy zabývající se stavebními pracemi, v určeném termínu
Obec obdržela 2 nabídky: nabídka společnosti STAVO-PRO Moravia Group s.r.o. za
285.996,40 Kč bez DPH a nabídka společnosti PK PAMA s.r.o. za 360.432,55 Kč
(uvedené ceny bez DPH). Zastupitelstvo rozhodlo ve prospěch výhodnější nabídky
společnosti STAVO-PRO Moravia Group s.r.o., práce by měly začít v květnu.
STAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE
V letošním roce by měla být dokončena stavba hasičské zbrojnice. Dokončení je závislé na
realizaci stavby společnosti ČEZ Distribuce a.s. - Lbc, Jeřmanice – obnova vrchní sítě NN.
V rámci této stavby bude vrchní vedení NN uloženo do země a měl by být odstraněn sloup,
který brání vjezdu do nové zbrojnice. Územní řízení na stavbu již bylo zahájeno a ČEZ by měl
dle informací co nevidět začít s výběrem zhotovitele, realizaci přislíbil v 1. pololetí tohoto
roku.
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
S výše uvedenou stavbou společnosti ČEZ souvisí i rekonstrukce veřejného osvětlení.
Rekonstrukce bude z větší části realizována příloží ke kabelu NN do výkopu společnosti ČEZ,
Obec tak značně ušetří za výkopové práce. I zde již bylo zahájeno územní řízení.
MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN
V rámci mikroregionu Císařský kámen jsme nechali zpracovat studii „Zvýšení bezpečnosti
dopravy a zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty v mikroregionu Císařský kámen“.
Na základě této studie jsme v letošním roce požádali Liberecký kraj o dotaci na projektovou
dokumentaci týkající se stavby stezky pro cyklisty a pěší vedoucí naší obcí ulicemi Rádelská a
Na Odbočce, dokumentace by měla řešit úsek od vlakového nádraží k autobusové zastávce
Jeřmanice, hlavní silnice (u DAFu). Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci
k územnímu rozhodnutí a související inženýrskou činnost jsou 1.022.000,- Kč, dotace by měla
pokrýt 70% nákladů. Výsledek zatím neznáme.
OBNOVA INTERIÉRU KOSTELA
Po zpracování potřebné dokumentace a získání všech stanovisek jsme letos připravili 1.
etapu obnovy interiéru kostela. Opraven bude strop ve vstupu kostela a část stropu v hlavní
lodi. O dotaci jsme požádali Havarijní fond Ministerstva kultury ČR a Liberecký kraj.
Rekonstrukce již probíhá, zhotovitel společnost Aron House s.r.o., celkové náklady 566.164,Kč. Zatím máme přislíbenou dotaci od Libereckého kraje ve výši 169.000,- Kč, na vyjádření
ministerstva čekáme.

VŠESPORTOVNÍ
15.3.2019 rozhodl soud o úpadku společnosti. Zároveň společnosti poskytl 30-ti denní lhůtu
pro předložení reorganizačního plánu. To se bohužel nepodařilo a úpadek bude řešen
prodejem majetku společnosti. Obec je nejen v pozici společníka, ale též věřitele, společnosti
půjčila v roce 2011 3.500.000,- Kč. Další jednání soudu se uskuteční 10.6.2019, postup Obec
řeší za pomoci právního zástupce.
SDH JEŘMANICE
Hasiči odpracovali spoustu brigádnických hodin na místním hřišti – pomocí gabionů zpevnili
svah v zadní části hřiště a postavili schody spojující dětské a velké hřiště. V dolní části
dětského hřiště budují nájezd pro kočárky.
6.4.2019 uspořádali další ročník hasičského víceboje, soutěže se zúčastnilo 59 čtyřčlenných
družstev dětí. Další soutěž pořádají hasiči 1.6.2019, tentokrát to bude v rámci hasičské ligy
Fire night cup, předpokládaná účast je 50 družstev mužů a žen.
KULTURNÍ AKCE
BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE
Brigáda na úklid obce a stavbu vatry se uskuteční v neděli 28.4. Sraz v 8 hod. u obecního
úřadu. Pro všechny, kdo chtějí pomoci – nářadí s sebou. Pro všechny brigádníky je zajištěn
oběd v hospůdce U Kaprálků.
V rámci brigády bude vybudováno oplocení pozemků naproti kurtům, kde se již několik let
snažíme zlikvidovat skládku. V minulosti sem občané vozili bioodpad, hlavně větve. Prostor
bude vyklizen a oplocen. Větve a biologický odpad můžete zdarma vozit na sběrný dvůr
v Ampérově ulici v Liberci, náklady na jeho likvidaci hradí dle smlouvy se svozovou
společností FCC Obec. Velkoobjemový odpad ukládejte do kontejnerů, které přistavujeme
vždy na jaře a na podzim.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Jako každoročně se 30. dubna na místním hřišti uskuteční pálení čarodějnic.
Kromě pálení vatry je připraven bohatý doprovodný program: odpoledne vám zpestří
Šermířská kumpanie, zahraje středověká skupina SUBULCUS, následovat bude lampiónový
průvod a opékání buřtů, večer pak zahraje skupina DANGAR SIX.
Začátek v 17 hod.
SETKÁNÍ VŠECH VE VĚKU 60+
V květnu se jako každoročně uskuteční setkání občanů ve věku 60+. Setkání je pořádáno
formou slavnostního oběda v hospůdce U Kaprálků, všichni dotčení obdrží pozvánky.
Z kapacitních důvodů je nutné potvrdit účast.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V květnu též přivítáme v mateřském centru Klubíčko 5 nových občánků. Počet obyvatel obce
roste, proto další vítání plánujeme na podzim tohoto roku.
JEŘMANICKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
Letos se uskuteční v termínu 19.-20.7.2019. Těšit se můžete například na horolezeckou stěnu
od společnosti Capri Sonne, skákací hrady, trampolína 4 v 1, vystoupení šermířů či projížďky
na koních. Kromě bohatého programu pro děti i dospělé vás čekají dva dny plné hudby:
zahrají vám oblíbené skupiny Hluchýmu do vrat či Přehmat, na své si přijdou milovníci skupin
Rammstein či Nirvana Letos poprvé jsme hudební produkci pojali multižánrově a proto se

můžete těšit i na zástupce elektronické hudby v seskupení USB (elektroswing), LE
PNEUMATIQ (drum´n´bass-dubstep), HUNDREAD/DAVE TRUMPETEER (raggajungle). Chybět
nebude ani ohňostroj. Tento rok si vybere opravdu každý. Vše samozřejmě zdarma. Náklady
v očekávané výši 174.000,- Kč nese Obec, Liberecký kraj přislíbil podpořit naše slavnosti
dotací ve výši 50.000,- Kč.
RALLY BOHEMIA
V 13.7.2019 bude naší obcí projíždět Rally Bohemia. Dojde k omezení provozu v ulici Horní
Podhájí a Milířská. Veškeré informace, které od pořadatele obdržíme, zveřejníme na našich
stránkách.
SBÍRKA OŠACENÍ
20. a 22.5.2019 od 14 do 18 hod. se uskuteční sbírka použitého ošacení pro Diakonii
Broumov. Nepotřebné věci můžete přinést v určené dny na obecní úřad, případně po
dohodě na tel. 725 071 042 i v jiném termínu.
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.
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 úterý 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
JEŘMANICKÝ RYBNÍK
V loňském roce v obci vznikl spolek Rybáři Jeřmanice, z.s., který po vzájemné dohodě převzal
záštitu nad Jeřmanickým rybníkem. Předseda spolku přislíbil péči o rybník, pravidelné sekání
nepřístupných ploch hráze, zarybňování, udržování pořádku v okolí. Na jaře tohoto roku
opravili členové spolku zábradlí na hrázi rybníka.
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Obec Jeřmanice nabízí k pronájmu nebytové prostory v domě č.p. 277 v ulici Rádelská
(bývalá autodílna). Prostor o ploše 144 m2 nabízíme za 6.000,- Kč měsíčně. Po dohodě
na tel. 605 949 236 možno domluvit prohlídku.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát krásné prožití nadcházejících jarních dní.
Helena Fiebigerová

