Jeřmanická drbna

č. 3 /2007

Obecní úřad
Upozornění:
Množí se stížnosti občanů, že na novou zastávku
nezajíždějí autobusy, které jsou zapsány v jízdním řádu.
Tyto autobusy MUSÍ na tuto zastávku vždy zajíždět. Obec
si může stěžovat, ale je nutné oznámit, který spoj (den i čas)
na zastávku nezajel a podnět předat v co nejkratší době na
obecní úřad. Poté Vám můžeme pomoci situaci řešit.
V sobotu 27. října proběhne sběr nebezpečných odpadů.
Sběrný vůz firmy ASA Vás bude očekávat na těchto
stanovištích:
8.30 Sibiř - u Bradáčů
8.50 Střed obce - autoopravna
9.10 Žižkov - u lávky
Dále oznamujeme přistavení kontejnerů na velkoobjemový
odpad:
-v pondělí 24.9.2007 k budově Obecního úřadu,
-po naplnění bude přistaven další kontejner na parkoviště
ke kostelu (asi ve čtvrtek 27.9.),
-po naplnění další kontejner či dva na Sibiř (asi v pondělí
1.10. ).
Kontejnerů bude dostatek, objednány budou dle zájmu
občanů. Prosíme proto občany, aby je nepřeplňovali a
pokud je kontejner plný, počkali na přistavení dalšího. Na

jaře byly všechny kontejnery přeplněné, při odvozu byla
vždy část odpadu vysypána na zem, aby je bylo vůbec
možné odvézt a byl zbytečný problém s úklidem. Pokud
by se toto stávalo i nadále, byli bychom bohužel nuceni
objednat kontejnery pouze na jeden den.
Upozornění:
Stavba „Rekonstrukce R35 Liberec – Jeřmanice“ se blíží
k závěru, ale ještě během podzimu nás čekají uzavírky a
omezení na tomto úseku. Přesné informace naleznete na
letácích a samozřejmě také na obecním úřadě.
Hasiči
Jeřmaničtí hasiči se scházejí každý čtvrtek od 16:00 u
obecního úřadu.
Jeřmanické dorostenky získaly 3. místo na na krajské
soutěži v Turnově a naše ženy také 3. místo na krajské
soutěži v Tanvaldě. Blahopřejeme!
Opět bude možnost o víkendech navštěvovat školní
tělocvičnu na Dlouhých Mostech, kde plánujeme různé
sportovní aktivity např. florbal.
Internetové stránky obce Jeřmanice:
www.sweb.cz/jermanice
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STUDIO PRIMA VERA
V druhé půli září, za podpory Obecního Úřadu Jeřmanice, a
milých dobrovolníků, občanů této obce, se podařilo založit kulturněvzdělávací centrum - Studio Prima Vera, jež bude od druhé
poloviny října v provozu v prostorách Obecního Úřadu. Více
informací o našch aktivitách naleznete na naších webových
stránkách www.primavera.ic.cz
Jedná se o odpolední centrum pro děti, rodiče, i prarodiče s
dětmi. Účelem a předmětem činnosti Prima Very je poskytovat
služby v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit, pořádáním
především rukodělných, výtvarných, a vzdělávacích (jazykových)
kurzů. Výtvarnou dílnou chceme vytvořit pro všechny zájemce
možnost získávat znalosti a dovednosti v souladu s naším
sloganem „s radostí - pro radost“.
Výtvarné studio Prima Vera by mělo být zaměřeno nejen na
klasické výtvarné techniky jako kresba, malba, akvarel, ale i
netradiční techniky (hmatové portréty, koláže, frontáže). Z
grafických technik to bude papíroryt i linoryt nebo tisky z koláží,
oblíbených zejména u dětí. Cílem výuky je vzbudit radost a nadšení
z tvořivé práce a zvládnout zábavnou formou výtvarné techniky a
práci s nimi.
Programy pro děti i dospělé se budou odvíjet podle zájmu
veřejnosti. Prozatím počítáme s odpoledními, večerními a
víkendovými jazykovými kurzy angličtiny, němčiny, výtvarnými kurzy
keramiky, malby na hedvábí, strojová technika šití tzv. patchwork,
mozaika, květinové dekorace, kurzy počítačové grafiky, digitální
fotografie, atp.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

www.primavera.ic.cz

