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Jeřmanice pro Heřmanice
Děkujeme všem zúčastněným občanům, sbírka byla předána zástupcům obce Heřmanice,
dále Obec Jeřmanice zaslala na účet obce postižené povodní 30.000,- Kč. Poděkování
postižené obce bylo zveřejněno na www stránkách i na úřední desce.

Volby do zastupitelstva obce
Rádi bychom Vám představili nové členy obecního zastupitelstva. Ve volbách do ZO byli
zvoleni:
Ing. Radovan Cop, Ing. Karel Černý, Ing. Michal Kaprálek, Eva Kaprálková,Petra Kříčková,Ivo
Kühnel, Pavel Nikolič, Ivana Suchá, Martin Vojtěch.
Na ustavujícím zasedání dne 10.11.2010 byl do funkce starosty zvolen Ing. Karel Černý,
místostarostou obce pan Pavel Nikolič.

Upozornění
Zimní údržbu obce zajišťuje opět pan Titěra. Upozorňujeme, že cesta od Bradáčů k nádraží
(ulice Sněhová) bude protahována jen k poslednímu domu, dále bude udržována jen pro
pěší. Úsek je označen dopravními značkami.

Kulturní akce
28.11.2010 – rozsvěcení vánočního stromku, začátek v 17:00 hod, 1. adventní neděli nám
opět svým zpěvem zpříjemní pěvecký sbor Musica Fortuna, na flétnu Vaneska Chebenová.
4.12.2010 Mikulášská besídka – v Kulturní jizbě od 14:00 hod. Pro děti je připravena bohatá
nadílka, Mikuláš a čerti se už těší.
4.12.2010 Mikulášská zábava – v Kulturní jizbě od 20:00 hod, vstup 60,- Kč, bohatá tombola,
dobrá domácí kuchyně.
18.12.2010 – Vánoční koncert v kostele – koledy v podání skupiny Hazard – začátek v 17:00
hod
24.12.2010 – Vánoční mše , začátek v 14:30 hod.
26.12.2010 – turnaj ve stolním tenise, od 12:30 hod hraje mládež, od 13:00 hod starší.
Přihlášky přijímá do 26.12.2010 do 12:50 hod Ivo Kühnel, tel: 606 570 679.
30.12.2010 – Vánoční člobrdo, začátek ve 13:00 hod v Kulturní jizbě.
1.1.2011 již po patnácté startuje v 15:00 hod u obecního úřadu Novoroční běh.

Vítání občánků
Letos přivítáme celkem 8 nových občánků: Františku Sáru Ambrozovou, Josefínu
Horáčkovou, Aničku Hejzlarovou, Barborku Mlejneckou, Adama Rašku, Jakuba Řípu, Matěje
Sechovského a Jakuba Valáška. Všem rodičům k jejich „malému velkému“ štěstí
blahopřejeme.

Poděkování
2. října 2010 proběhla v prostorách kostela sv. Anny velmi pěkná akce Obrazy spojují.
Děkujeme tímto organizátorce akce paní Vladimíře Řáhové i všem zúčastněným, díky kterým
je náš kostel vyzdoben.

Prodej vánočních stromků
Pro velký úspěch bude i letos prodej vánočních stromků před obecním úřadem.
V neděli 12.12.2010 od 14.00 hod si můžete u Oú zakoupit:
- borovice 150,- Kč
- smrk pichlavý ( stříbrný ) 250,- Kč
- jedle balzámová 250,- Kč
- smrk ztepilý

50 - 100,- Kč

Stromky je možno předem objednat u pana Titěry, tel: 606 276 809.

SKIAREÁL Javorník
Slavnostní otevření areálu je naplánováno na 28.12.2010, program a vše podstatné bude
ještě upřesněno na plakátech. S otevřením areálu pro lyžaře se počítá dle počasí cca
v polovině prosince. Bobová dráha i občerstvení je již od 8.10.2010 v provozu, provozní
doba: Po – Ne od 10:00 do 16:00 hod.
Pro více informací navštivte stránky areálu:
http://www.areal-obrisud.cz/

Závěrem přejeme všem občanům
klidné a pohodové prožití Adventu.
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