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Vážení občané a přátelé naší obce,
přicházíme s prvním vydáním Drbny v letošním roce.
Do nového roku obec vstoupila s 495 obyvateli. Oproti roku 2015 je to o
jednoho občana méně, stále se nám nepodařilo překročit hranici 500
obyvatel. Pokud v obci bydlíte a nejste přihlášeni k trvalému pobytu, můžete
právě Vy být tím pětistým občanem!
Příjmy obce jsou závislé na počtu trvale hlášených obyvatel. Tím, že v obci
žijete a přihlásíte se zde, pomůžete navýšit příjmy obecního rozpočtu.
Obecní úřad
V letošním roce se uskutečnila již dvě zasedání zastupitelstva. Zápisy ze
zasedání včetně usnesení najdete na www.jermanice.cz . Na svém druhém
zasedání 2.3.2016 schválilo zastupitelstvo rozpočet na rok 2016. Letos
počítáme s realizací těchto akcí:
1. Rekonstrukce obecního úřadu
Obecní úřad sídlí v budově z roku 1912 již 20 let. Za tuto dobu byla
vyměněna okna, budova byla zateplena a vyměněna byla i střešní krytina.
V loňském roce byl ošetřen krov, zrekonstruováno WC a vybudováno nové
WC pro zaměstnance technických služeb. V 1. patře byla položena nová
podlaha. Vnitřek budovy prošel rekonstrukcí počátkem 70. let minulého
století. Proto bychom v letošním roce chtěli zrekonstruovat prostory
obecního úřadu. Dojde k rekonstrukci elektrorozvodů v celé budově, výměně
topení, dveří a v prostorách sekretariátu a zasedací místnosti bude položena
nová podlaha. Na rekonstrukci obecního úřadu se obec pokusí získat dotaci
z rozpočtu Libereckého kraje.
Po dobu rekonstrukce vám budeme k dispozici v prostorách MC Klubíčko.
2. Rekonstrukce kulturní jizby – tu již započali hasiči. Rekonstrukcí projde
kuchyňka i bar. Stěny v obou sálech dostanou nové omítky. Stropy budou
sníženy a odizolovány protihlukovou izolací, aby došlo k odhlučnění bytů
v 1. patře budovy. Obec platí především materiál, většinu prací provádějí
hasiči svépomocí ve svém volném čase, za což jim děkujeme. Doufáme, že
oceníte práci hasičů a nový sál se vám bude líbit.
3. Oprava střechy na prodejně a doplnění okapu v zadní části
4. Oprava a zpevnění krajnice v ulici Pastevní naproti č.p. 261. Krajnice je
v havarijním stavu.
Územní plán
Obec Jeřmanice má platný územní plán od 14. 12. 2011 a účinný od 31. 12.
2011. Podle ustanovení § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu, musí pořizovatel (Magistrát města Liberec, odbor
hlavního architekta) předložit zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po
vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu
o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Na svém zasedání dne 27.1.2016, usnesení č. 1/2016, schválilo
zastupitelstvo obce Zprávu o uplatňování územního plánu obce Jeřmanice.
Na zasedání dne 2.3.2016 starostka informovala, že obec v souladu s § 55
odst. 1 stavebního zákona s ohledem na schválené pokyny pro zpracování
návrhu změny územního plánu, které byly součástí zastupitelstvem
schválené zprávy o uplatňování ÚP, zahájila práce na zpracování 1. změny
územního plánu. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na zpracování
1. změny územního plánu se společností SAUL s.r.o., cena za zpracování
78.650,- Kč .
Knihovna
Obec získala dotaci ve výši 21.000,- Kč na dovybavení knihovny.
V rámci dotace bude knihovna vybavena počítačovým vybavením a
připojena do regionálního knihovního systému Clavius REKS. Katalog
knižního fondu bude přístupný on-line na www.jermanice.knihovna.cz .
Veřejné osvětlení
Opětovně upozorňujeme, že pokud se ve vašem okolí nachází nefunkční
lampa veřejného osvětlení, je třeba nahlásit poruchu na obecní úřad,
urychlíte tím její opravu.
Program rozvoje obce
V letošním roce nechá Obec Jeřmanice zpracovat Program rozvoje obce,
strategický rozvojový dokument. Dokument by měl určit rozvojové priority a
směr, jakým by se měla obec ubírat. V rámci zpracování programu proběhne
dotazníkové šetření a beseda s občany. Doufáme, že se do zpracování
zapojí co nejvíce občanů a sami občané rozhodnou, jak bude naše obec
v budoucnu vypadat.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
V letošním roce zakoupila Obec Jeřmanice nové vozidlo pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce ( zřizovatelem jednotky je dle zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, obec). Obec získala na nákup vozidla dotaci
z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu Podpora jednotek požární
ochrany Libereckého kraje. Cena vozidla Ford TRANSIT, rok výroby 2010,
včetně přestavby a vybavení pro potřeby jednotky 501.496,- Kč, z toho
dotace z fondu LK 245.000,- Kč.
Odpadové hospodářství
Stanoviště tříděného odpadu u obchodu bylo doplněno o nový kontejner na

plasty. Plasty se již sbírají společně s PET lahvemi, není třeba třídit je zvlášť
do žlutých pytlů. Též byl přistaven ještě jeden kontejner na papír. Prosíme
všechny občany, aby na stanovištích udržovali pořádek. Pokud někdo
nasype popel do nádoby na tetrapaky, znehodnotí tak snahu ostatních, kteří
třídí. Ti z vás, co si v roce 2015 nevyzvedli tašky na tříděný odpad, mohou
tak nyní učinit na obecním úřadě.
Svozová společnost .A.S.A. Liberec s.r.o. se přejmenovala na FCC Liberec,
s.r.o. V současné době probíhá přeznačení všech nádob.
Sbírka použitého textilu
Ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádáme opět sbírku použitého ošacení.
Vše nepotřebné můžete přinést 4. a 6. dubna na obecní úřad, případně po
tel. dohodě na tel. 605 949 236 či 725 071 042 i v jiném termínu.
Sběr elektrozařízení a železa
26. března se uskuteční sběr elektrozařízení a železného šrotu. Pořádají
hasiči Jeřmanice. Začátek v 9 hod., svoz po celé obci.
Brigáda na úklid obce a stavbu vatry se uskuteční 23.dubna. Věříme, že se
zúčastníte v hojném počtu. Sraz v 8 hodin u obecního úřadu. Občerstvení
pro brigádníky zajištěno.
Všesportovní areál Obří sud Javorník
Bobová dráha je opět v provozu. Jízdenky na bobovou dráhu s platností do
31.3.2016 budou zájemcům prodlouženy v pokladně areálu.
MC Klubíčko
V 1. patře obecního úřadu funguje od ledna 2015 Mateřské centrum
Klubíčko. Pokud máte zájem přijít, maminky se scházejí každou středu od
9.30 hod. V sobotu 9. dubna chtějí maminky uspořádat Pohádkové sobotní
dopoledne, bude upřesněno na plakátech.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát krásné velikonoční svátky.
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