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Vážení občané a přátelé naší obce,
přicházíme s prvním vydáním Drbny v letošním roce.
Do nového roku obec vstoupila s 494 obyvateli. Věříme, že letos se nám již
podaří překročit hranici 500 obyvatel. Pokud v obci bydlíte a nejste přihlášeni
k trvalému pobytu, můžete právě Vy být tím pětistým občanem !!!
Ke zvýšení počtu obyvatel pomohli i naši noví občánci, v prosinci roku 2014
jsme mezi nové občany obce přivítali 4 chlapečky: Tobiáše Dovolila, Matěje
Honce, Tadeáše Koloce a Michala Podolníka.
Další vítání pro děti narozené koncem roku 2014 a počátkem roku 2015
plánujeme na jaro, rodiče obdrží včas pozvánky.
Naší nejstarší občankou je paní Jarmila Bambuchová, která v prosinci roku
2014 oslavila úctyhodných 97 let.
Obecní úřad
Změny na obecním úřadě:
Novou účetní obce se od února stala paní Iva Kaprálková.V přízemí
obecního úřadu byla zřízena nová kancelář, takže hned po vstupu do
prostoru obecního úřadu se ocitnete v kanceláři paní účetní. V druhé
kanceláři zůstane kancelář paní starostky a zasedací místnost
zastupitelstva.
V letošním roce plánujeme dovybavení kanceláře paní účetní, dále
rekonstrukci WC a rekonstrukci půdních prostor. Po ošetření krovu proti
dřevokaznému hmyzu bychom v půdních prostorách rádi vybudovali
spisovnu a skladovací prostory.
Rozvoj obce
Na svém prvním zasedání v lednu tohoto roku projednalo zastupitelstvo
návrh rozpočtu, který byl zveřejněn a na dalším zasedání bude předložen
zastupitelstvu ke schválení.
V letošním roce bychom rádi zrekonstruovali dětské hřiště. V plánu je
odstranění stávající výsadby a osázení výsadbou novou. Při zpracování
projektu byl kladen důraz na to, aby nová výsadba byla co nejméně náročná
na údržbu. Celý terén dětského hřiště bude vyrovnán, herní prvky nahrazeny
novými a v prostorách hřiště budou doplněny lavičky a odpadkové koše.
Další plánovanou akcí je oprava domu č.p. 277 v ulici Rádelská.
Obec vlastní 5 nemovitostí – obecní úřad, kostel, prodejnu, dům č. p. 263
(bývalá škola) a dům č.p. 277. Jde o poslední nemovitost obce, která ještě
není opravená. Budova by měla dostat novou střechu a fasádu a společně
s budovou bychom chtěli opravit i hasičárnu.

Odpadové hospodářství
Došlo ke změně zákona o odpadech. Obec připravuje novou vyhlášku
týkající se odpadů.
Občany čekají tyto změny:
Od 1.3.2015 bude možno sbírat též plechové obaly. Nádoba na kovové
obaly bude na sběrném místě u prodejny. Lze do ní odkládat nápojové
plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky ( vyjma tlakových
nádob od sprejů ) a ostatní drobné kovové obaly.
Ve spolupráci se svozovou firmou ASA obec zajistila sběr bioodpadu.
Bioodpad mohou občané odevzdávat ve sběrném dvoře společnosti ASA
od 1.4.2015. Každý občan může bezplatně odevzdat 500 kg bioodpadu/rok,
kvůli evidenci následné fakturaci obci je nutné se prokázat občanským
průkazem. Obec zaplatí ASE za likvidaci 1t bioodpadu 799,- Kč.
Objevil se požadavek doplnit do sběrného hnízda na Sibiři nádobu na sklo.
Po jednání se společností ASA bude v období 1.3. – 31.5.2015 zdarma na
Sibiř umístěna zkušebně nádoba na sklo. Pokud bude využívána, obec ji
tam ponechá. V případě malého zájmu ponecháme pouze nádobu u
místního obchodu.
Sbírka použitého textilu
Ve spolupráci s diakonií Broumov pořádáme opět sbírku použitého ošacení.
Vše nepotřebné můžete přinést 2. a 4. března na obecní úřad, případně po
tel. dohodě na tel. 605 949 236 i v jiném termínu.
Sběr elektrozařízení a železa
15. března se uskuteční sběr elektrozařízení a železného šrotu. Pořádají
hasiči Jeřmanice.
Kulturní akce
28. února pořádáme maškarní karneval pro děti. Možná přijde i kouzelník,
zkuste přijít i vy a vaše děti. Akce se koná v Kulturní jizbě od 15 hod.
21. března pořádají hasiči Hasičský ples a 11.dubna se jako každoročně
v dubnu uskuteční hasičský víceboj.
Klubíčko
V 1. patře obecního úřadu funguje od ledna mateřské centrum Klubíčko.
Pokud máte zájem přijít, maminky se scházejí každou středu od 9.30 hod.
O dalším dění v obci vás budeme pravidelně informovat.
Za Obec Jeřmanice
Helena Fiebigerová

