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Zdravíme spoluobčany v novém roce 2010. Letošní zima nás opravdu
nešetří. Sněhu máme spoustu, mráz také stojí za to. Studený, silný vítr
dokáže nafoukat krásné jazyky. Bohužel radost dělají pouze dětem.
Jelikož po zimě vždycky přijde jaro, tak se můžeme těšit a zatím se hřát
pouze u kamen.
Valentýn pro seniory
V letošním roce dochází ke změně – setkání seniorů se namísto
v únoru uskuteční až v květnu. Je to z důvodu lepší schůdnosti a
sjízdnosti cest. Takže pozor změna!!!
Májové setkání seniorů 15.5.2010. Všichni budete včas
informováni.

Místní prodejna
Jistě jste všichni zaznamenali zavření místního obchodu. Novým
nájemcem se stala Jednota Liberec. Otevřeno bude od 1.3.2010,
provozní doba obchodu: Po-Pá: 7:30 – 12:00, 14:00 – 17:00, So:
8:00-11.00. Těšíme se na vaši návštěvu. Více informací na:
www.jednota-liberec.cz . Zde také naleznete aktuální akční leták .

Czech Point
Upozorňujeme občany, že na obecním úřadě bylo zřízeno
kontaktní místo Czech Point. Na zdejším pracovišti Czech POINTu
můžete získat ověřené výstupy z katastru nemovitostí, z
obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku , z rejstříku trestů a
z bodového hodnocení řidičů, a to buď v úředních hodinách,
mimo úřední hodiny po dohodě, kontaktní pracovník Mgr. Helena
Fiebigerová, tel: 605 949 236.

Novinky z okolí
Všichni milovníci pizzy jistě uvítají otevření nové pizzerie „Volfův
revír“ v sousedním Rádle. Dovoz pizzy až k vám domů .
Více informací včetně jídelního lístku naleznete na:
www.cisarskykamen.cz
Putovní pohár obce Jeřmanice
Celkem se v roce 2009 zúčastnilo putovního poháru 143
soutěžících. Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že se i
nadále zapojí do kulturního a sportovního dění v obci. Na prvních
deseti místech se umístili:
Veronika Kaprálková, Ivo Kühnel, Alena Vyskočilová, Kateřina
Babóová, Kateřina Kučerová, Karel Kühnel, Aneta Babóová,
Kristýna Plisková, Pavla Vyskočilová a Michal Koloc.
Tímto gratulujeme, vyhodnocení a předání poháru proběhne
27.3.2010 v Kulturní jizbě, výherci budou písemně pozváni.
Dětský koutek KLUBÍČKO
Dětský koutek je dočasně uzavřen. Petře Kříčkové, která se o
chod koutku starala, skončila mateřská a začala pracovat.
Hledáme proto maminku na mateřské, která by si chtěla vzít
provoz Klubíčka na starost. Bližší informace na obecním úřadě.
Aktuality
1. Komunikace k nádraží
Ulice Sněhová z křižovatky u Bradáčů směrem k nádraží se v zimě
bude udržovat pouze pro pěší. Sibiř je přístupná od zastávky na
Javorníku a z centra obce, směrem k nádraží se ulice Sněhová

bude protahovat pouze tak, aby byla sjízdná cesta k posledním
domům v ulici .
2. Veřejné osvětlení
Byla upravena doba nočního svícení, zhasínáno bude již v 23.30,
po příjezdu posledního autobusu ( ten je v obci na zastávce
Křižovatka ve 23:02 hod).

3. SDH Jeřmanice
Novou starostkou místního sdružení hasičů byla zvolena Alena
Vyskočilová. Místostarostou byl zvolen pan Ivo Kühnel, který i
nadále povede kroužek malých hasičů.

Kulturní akce
27.3. 2010 pořádáme pro naše nejmenší dětský maškarní karneval.
Začátek v 15:00 hod.
27.3. 2010 pořádají hasiči Hasičský bál. K tanci a poslechu hraje
živá hudba. Začátek ve 20:00 hod.
Vše bude upřesněno na plakátech.
Drbna v elektronické podobě

Závěrem prosíme všechny, kdo by chtěli dostávat Drbnu
elektronicky, o zaslání své e-mailové adresy na:
ou_jermanice@volny.cz . Drbnu tak dostanete hned po jejím
vydání. V tištěné podobě ji můžete dostat na Obecním úřadě,
v hospodě U Kaprálků a v prodejně.S distribucí až k Vám domů je
problém, ne všichni mají schránky a do modrých schránek
nemáme přístup. Za zaslané kontakty předem děkujeme.

Redakční rada: Petra Kříčková, Helena Fiebigerová

