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Vážení občané a přátelé naší obce,
přicházíme s druhým vydáním Drbny v letošním roce.
Obecní úřad
V letošním roce se konala již tři zasedání zastupitelstva obce.
Jak jsme psali v Drbně 1/2014, všechna zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná,
o jejich konání informujeme vždy minimálně 7 dní předem na úřední desce
obecního úřadu. Obec zřizuje 1 úřední desku, ta je umístěna na místním obchodu
v ulici Rádelská č.p. 98. Dále též elektronicky. Ostatní – vývěsky ( u obecního
úřadu, na Sibiři, na Žižkově ) – jsou volně přístupné a slouží k prezentací různých
akcí, úřední dokumenty na nich nezveřejňujeme. Všechny zápisy ze zasedání
zastupitelstva najdete na www.jermanice.cz.
Rozpočet obce byl schválen na zasedání zastupitelstva 11.3.2015.
Na zasedání 22.4.2015 projednalo zastupitelstvo závěrečný účet obce za rok

2014 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření a též roční účetní závěrku
za rok 2014. Všechny dokumenty najdete na našich stránkách.
Rozvoj obce

V současné době probíhá rekonstrukce dětského hřiště. Vše by mělo být
hotové do letních prázdnin. Některé herní prvky již byly odstraněny, ostatní
budou demontovány v brzké době. Provoz hřiště bude omezen, prosíme vás
o trpělivost.
V ulici Střední byl vybudován nový fitpark. Dle dodavatele cvičebních strojů,
společnosti COLMEX s.r.o., jsou stroje určeny pro všechny věkové kategorie
od 14+, proto neváhejte a přijďte se podívat.
Probíhá rekonstrukce půdy obecního úřadu. Krov byl ve velké míře napaden
tesaříkem. Půda byla vyklizena, krov osekán a napuštěn ochranným
nástřikem, některé trámy musely být nahrazeny novými, některé
vypodloženy. Nyní probíhají zednické práce: začištění oken a oprava
omítek. Poté bude půda vybavena regály, vznikne zde spisovna a zbytek
bude využíván jako sklad různého materiálu.
Dále bylo zahájeno výběrové řízení na zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 277
v Jeřmanicích“. Obesláno bylo 5 firem, další se mohou přihlásit. Otevírání
obálek proběhne 27.5.2015.
Na Sibiři probíhá výstavba infrastruktury pro 24 RD. V důsledku toho je
uzavřena ulice Sněhová. V rámci stavby dojde k rozšíření ulice Sněhová,
z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu zde budou vybudovány pevné

retardéry. Dále budou vybudovány nové komunikace a veřejné osvětlení,
vodovod
a suchovod kanalizace, rozvody NN. Veřejné osvětlení a
komunikace včetně pozemků převezme po kolaudaci na základě plánovací
smlouvy s investorem do svého vlastnictví obec.
Odpadové hospodářství
Již jsme vás informovali, že došlo ke změně zákona o odpadech.
Obec vydala Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Jeřmanice.
Nově sbíráme i kovy, plast a bioodpad rostlinného původu. Nádoby na kov
byly doplněny do sběrných hnízd u prodejny i na Sibiři. Bioodpad mohou
občané v období od 1. dubna do 31. října odvážet do sběrného dvora na
adrese Ampérova ulice, Liberec, a to přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených.
Plasty můžete sbírat do žlutých pytlů, které jsou zdarma k vyzvednutí na
obecním úřadě. Po naplnění pytle jej odnesete do sběrného hnízda, kde ho
svozová firma sveze spolu s PET lahvemi.
Jako dárek pro všechny, kdo třídí a zaplatí si včas poplatek za odpad, jsme
pro vás připravili tašky na tříděný odpad. Tři tašky na papír, sklo a PET
obdržíte po zaplacení poplatku za odpad na rok 2015 na obecním úřadě.
Tašky jsou ve dvou velikostech a připraveny jsou pro prvních 40 poplatníků.
Obec je pořídila ve spolupráci se společností EKO-KOM, která
zafinancovala ½ nákladů.

Do třech označených tašek - zelené, modré a žluté barvy lze shromažďovat sklo, papír a plasty. Na
jejich vršky je přišitý suchý zip a mají široké dno, takže je lze navzájem spojit a "samy stojí". Lidé si
je v domácnosti mohou dát do chodby, předsíně či komory a průběžně do nich pohodlným
způsobem sbírat separovaný odpad. Pak jen stačí například jednou týdně zajít s taškami ke
kontejnerům a jejich obsah vysypat.

Všesportovní areál Obří Sud Javorník
V pátek 24.4.2015 se uskutečnila schůzka zastupitelstva s většinovými
vlastníky společnosti, panem Němečkem a panem Saibertem. Zápis
z jednání je k nahlédnutí na obecním úřadě. Starostka zdůraznila větší
potřebu informovanosti Obce jako společníka, pan Saibert vysvětlil
problémy, se kterými se společnost potýká. Bylo dohodnuto, že každý rok
proběhnou dvě informativní schůzky. Starostka též požádala o výhody pro
občany obce.
Závěrem: všechny jeřmanické děti, kterým letos bude minimálně 5 a
maximálně 15 let, obdrží od společnosti na sezonu 2015 10 jízd na bobové
dráze. Jízdenky si děti či jejich rodiče mohou vyzvednout na obecním úřadě,
takže neváhejte a přijďte, v úředních hodinách či po dohodě na tel:
605 949 236. Další překvapení v podobě dárkového poukazu na občerstvení
do restaurace Obří Sud čeká též na jubilanty, kteří letos oslaví 50, 60, 70 či
80 let.
Kulturní akce
Pálení čarodějnic jsme z obavy před špatným počasím přeložili na sobotu
9.5., což se neukázalo jako příliš šťastný krok. Čarodějnice nakonec
proběhly, počasí bylo mnohem horší něž ve čtvrtek 30.4. Překvapilo nás, že
i přes nepříznivé počasí byla účast hojná. Všem zúčastněným děkujeme za
podporu a věříme, že se vám akce líbila.
V neděli 24.5.2015 přivítáme v Klubíčku 6 nových občánků a odpoledne
téhož dne se v hospodě U Kaprálků uskuteční již 16. setkání seniorů.
Všichni dotčení byli osloveni. Z 80-ti občanů obce nad 60 let přislíbila účast
polovina.
Letní slavnosti se uskuteční 1.8.2015, program bude včas zveřejněn.

O dalším dění v obci vás budeme pravidelně informovat.
Za Obec Jeřmanice

Helena Fiebigerová

