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Vítáme Vás u posledního vydání Drbny v tomto roce
s aktuálními informacemi o dění v obci.

7. zasedání zastupitelstva v tomto roce se uskuteční 30.11.2009
od 17.00 hod. na Obecním úřadě v Jeřmanicích.

Vítání občánků
5. prosince 2009 přivítáme na obecním úřadě 6 nových občánků naší
obce: Terezu Bužovou, Nellu Klikarovou, Nelu Součkovou, Viktorii
Kubschovou, Ondřeje Černého a Matěje Kublu. Za tímto účelem byla
zakoupena zcela nová kolébka, počet dětí v obci roste a připadalo nám
nedůstojné vítat občánky ve vypůjčené, takže letos se jedná o premiéru.
Rodiče, kteří zaváhali a nestihnou letošní vítání, mají možnost kolébku
vyzkoušet příští rok.
Třídění – opakované upozornění
Upozorňujeme všechny občany, že došlo ke změně v třídění odpadů.
Do červené nádoby patří už jen tetrapaky ( nápojové kartony), do
žluté nádoby pouze PET lahve. Ostatní ( kelímky od jogurtů, lahve od
šamponů a další plasty) se již netřídí. Nedbejte nálepek na sběrných
kontejnerech, tyto již neplatí.
Vánoční akce
Všechny občany srdečně zveme na níže uvedené akce:
Výroba adventních věnců
proběhne 28.11.2009 od 15.00 hod. v 1. patře obecního úřadu. Cena
kurzu je 220,- Kč, v ceně je veškerý materiál. Přihlášky na tel.:
605 863 709 ( paní Valášková).

Rozsvícení vánočního stromečku

se již tradičně uskuteční 1. adventní neděli, tj. 29.11.2009 u kostela,
začátek v 17.00 hod. Akci svým zpěvem zpříjemní pěvecký sbor Musica
Fortuna pod vedením pana dirigenta Vítězslava Čapka.
V loňském roce se stromek příliš nevydařil, pokusili jsme se s tím něco
udělat a doufáme, že letos se vám bude líbit.
Mikulášská besídka pro děti
v sobotu 5. 12. 2009 od 14.30 hod. bude připravená v Kulturní jizbě pro
jeřmanické děti Mikulášská nadílka. Přílet hodných čertů, Mikuláše a
anděla bude kolem 15.hodiny. Hudba, občerstvení a zábava jsou
zajištěny. Kdo má zájem o návštěvu čertů doma ve večerních hodinách,
ať se objedná na obecním úřadě – tel.: 605949236 nebo
ou_jermanice@volny.cz
Vánoční bazárek
Oblečení všeho druhu, hračky a jiné můžete přijít směnit či prodat do
Kulturní jizby v neděli 6.12.2009 od 14. hod. Bližší informace na tel.:
731 491 940 Petra.

Vánoční mše
se uskuteční na Štědrý den v 14.30 hod. v místním, nově opraveném
kostele. Prosíme všechny, kteří si přijdou pouze zpříjemnit sváteční
odpoledne douškem svařeného vína a poklábosením se spoluobčany ,
aby nerušili probíhající bohoslužbu. Totéž platí i pro vystoupení Musicy
Fortuny první adventní neděli.

Turnaj ve stolním tenise
se uskuteční 27.12.2009 v Kulturní jizbě, od 12.30 hod. mládež, starší
18-ti let od 13.00 hod. Přihlášky u paní Babóové, starší nejpozději v den
konání turnaje do 12.50 hod.

Vánoční člobrdo
se hraje 30.12.2009 od 13.00 hod na Obecním úřadě v Jeřmanicích.
Dokažte, že se umíte zlobit a zahrajte si s námi tuto oblíbenou hru, která
není určená jen pro děti.

Jeřmanický běh pro zdraví
se tentokrát koná 2.1.2010. Start je u obecního úřadu v 15.00 hod,
heslo „Čerstvý vzduch nikomu neuškodí“.

Dětský koutek KLUBÍČKO
je opět v provozu, a to každý pátek od 9.00 hod v 1. patře obecního
úřadu. Informace na tel.: 731 491 940 Petra

V příštím, již novoročním čísle, vám přineseme rozsáhlejší informace o
probíhající opravě kostela. V malé i velké věži kostela byly nalezeny
pamětní spisy, tyto byly zrestaurovány pracovnicemi Státního okresního
archivu v Liberci. Z němčiny listiny přeložil pan Ervín Šolc z Liberce.
V malé věžičce bylo také nalezeno 11 ks historických mincí.
Dokumenty spolu s českým překladem a fotografiemi mincí budou
zveřejněny na našich www stránkách.

Hasiči Jeřmanice
Hasiči Jeřmanice budou mít 23.1.2010 od 14.00 hodin v místní
Jizbě výroční valnou hromadu. Bude se hodnotit uplynulý rok a
především pět let činnosti výboru. Přejme jim dobré rozhodování při
volbě nového výboru.

Hasiči děkují všem sponzorům, kteří jim finančně pomáhali při
jejich bohaté činnosti. Proto děkují: rodině Zalabských a Křečkových,
panu Miroslavu Kühnelovi a Martinu Melzrovi, firmám Effectconsulting
a.s., GE-PA pana Gebharta a Cementovému zboží pana Tobišky a
nakonec především Obecnímu úřadu Jeřmanice.

Hasiči provozují na internetu dvoje stránky –
http://sdhjermanice.webnode.cz/

- hlavní stránky o činnosti

http://sdhjermanice.rajce.idnes.cz/

- fotografie z činnosti organizace

Mnoho hasičských ocenění si můžete prohlédnout na Obecním
úřadě v Jeřmanicích, kde jsou vystaveny. Letos se mohou nejvíce
pochlubit ženy a dorostenky , které jezdily na Jizerskou a
Podkozákovskou ligu . Na krajském kole obsadily 4.místo a rok ukončili
3.místem v branném závodě dorostu. Děti mají z branných závodů 5.,6.
a 7.místo .

Závěrem přejeme všem občanům krásné
prožití vánočních svátků a mnoho
štěstí
v roce 2010.
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