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SDH Jeřmanice
Dne 16.4.2011 proběhne v obci soutěž hasičů. Přijede sem asi na 400 dětí
s doprovodem a proto se obracíme na obyvatele obce , aby nejezdili rychle a
omezili průjezdy mezi rybníkem a obecním úřadem. V tomto prostoru bude
parkovat větší množství hasičských vozidel a budou zde pobíhat hlídky malých
hasičů.
Hasiči letos slaví 140. výročí vzniku sboru hasičů v obci . Součástí oslav je i
Jeřmanický víceboj a přejeme si, aby vše probíhalo důstojně.
Zájemci o pomoc na soutěži vítáme a vždy se mohou hlásit předem na obecním
úřadě nebo u Aleny Vyskočilové (starostka organizace) a u Ivo Kühnela (hlavní
rozhodčí soutěže).
Naše hasičská družstva se rozjedou do jarního koloběhu soutěží :
23.4. – soutěž mužů a žen v Sedlejovicích
8.5. – soutěž dětí ve Frýdlantu na CTIF
14.5. – Florián - soutěž dětí v Machníně
21.5. - první postupové kolo dětí
28. a 29.5 - okresní kolo dětí a dorostu ve Frýdlantu
4.6. -mají děti obhajovat vítězství v H-faktoru v Karlinkách
24.-26.6. - děti za odměnu jedou na vícedenní výlet
Tábor SDH
V termínu 16.-30.7.2011 pořádá SDH tábor v Českém Štenberku.
Cena poukazu 3.800,- Kč. Bližší informace Ivo Kühnel, tel. 606 570 679 ,
ivokuhnel@seznam.cz
Za SDH Jeřmanice
Ivo Kühnel

Brigáda
Brigáda na úklid obce se uskuteční 23.4.2011, sraz brigádníků v 8.00 hod u Obecního úřadu
v Jeřmanicích. Na programu je hlavně stavba vatry, dále pak úklid kurtů a jejich příprava na sezónu
2011 a úklid obce. Nářadí si vezměte laskavě s sebou, občerstvení pro brigádníky je zajištěno. Těšíme
se na Vaši účast, vítáni jsou i spoluobčané ze sousedních obcí.

Odpady
Velkoobjemový odpad
Kontejnery pro občany na velkoobjemový odpad budou přistaveny od úterý 26.4.2011, nejprve u
kostela a poté na Sibiři. Kontejnerů bude dostatečné množství, proto opětovně žádáme občany, aby
kontejnery nepřeplňovali. Přeplněné kontejnery nechce svozová firma odvážet. V sousedních obcích
jsou kontejnery přistavovány vždy pouze na 1 den a pod dohledem , množství odevzdávaného
odpadu je limitováno. Rádi bychom ponechali stávající systém, ale záleží to jen na vás.

Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční v neděli 15.5.2011, NO můžete odevzdat opět na
známých stanovištích:
Sibiř

9:00 – 9:15 hod

střed obce u autoopravny

9:20 – 9:35 hod

Žižkov – lávka

9:40 – 9:55 hod

Svoz nebezpečných odpadů
U sběrného auta firmy .A.S.A. je možno bezplatně odevzdat:
- olej a tuky
- zbytky barev, lepidel, pryskyřic
- rozpouštědla ( benzín, aceton apod. )
- kyseliny a hydroxidy
- detergenty a odmašťovací prvky
- léky
- pesticidy ( prostředky na ochranu rostlin )
- baterie, akumulátory
- zářivky a jiné předměty s obsahem rtuti
Upozornění: Sběrna nesbírá lednice, televizory, pneumatiky a velký odpad.

Kulturní akce:
Čarodějnice
Tradiční pálení čarodějnic bude 30. dubna 2011. Letos v novém pojetí: začneme v 17:00 hodin ve
Všesportovním areálu na Javorníku výrobou malých čarodějnic, které společně odneseme
s lampionovým průvodem do Jeřmanic na hřiště a spálíme na vatře. Buřty pro malé účastníky
průvodu budou připraveny v Jeřmanicích na hřišti.

Setkání seniorů
se uskuteční v sobotu 14. května 2011 v nekuřácké restauraci U Kaprálků, všichni dotčení obdrží
pozvánky , které jim osobně doručí pan starosta s panem místostarostou. Předpokládaný začátek
akce je ve 15:00 hodin.

Všesportovní areál - info
Provozní doba bobové dráhy : do 17.4.2011 pouze sobota, neděle 9-18.00 hod,
od 18.4.2011 denně 9-18.00 hod.
Občerstvení Pod Deštníkem otevřeno denně 9-18.00 hod.
Bližší Info:
http://www.areal-obrisud.cz/

Závěrem přejeme všem veselé Velikonoce.
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