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Úvodem přejeme všem krásné jarní dny.
Rádi bychom vás pozvali na první a zároveň poslední ples této sezony, který se koná
31. března v jeřmanické Kulturní jizbě od 20.00 hod. Ples pořádají místní hasiči pod názvem
Jeřmanické vítání jara. K tanci a poslechu hrají Kanci z Janovic, připravena je pro vás bohatá
tombola.
Pro děti je odpoledne 31. března v Kulturní jizbě pořádán maškarní karneval. Začátek ve
14.00 hod. , připraveno je plno soutěží, občerstvení zajišťují místní hasiči.

SDH Jeřmanice
Dne 14.4.2012 proběhne v obci hasičský víceboj. Přijede sem asi 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.

Doprava vody na Obří Sud
Na 23.6.2012 hasiči připravili akci s názvem Dálková doprava vody. Jedná se o dopravu vody
z nádrže skiareálu na Obří Sud, bude překonána vzdálenost 2.490 m s převýšením 156 m.
Začátek akce ve 14.00 hod.

Brigáda
Brigáda na úklid obce se uskuteční 21.4.2012, sraz brigádníků v 8.00 hod u Obecního úřadu
v Jeřmanicích. Na programu je hlavně stavba vatry, dále pak 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
Upozornění ( hlavně pro občany Sibiře )
Úvoz pod kontejnery na tříděný odpad na Sibiři neslouží k odkládání zahradního a jiného
odpadu, je zde cedule SKLÁDKA ZAKÁZÁNA pod pokutou.

Velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od pondělí 23.4.2012, nejprve u
kostela, 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.
Dále upozorňujeme, že vatra neslouží k odkládání odpadu ( nábytek a další velkoobjemový
odpad patří do kontejneru ).
Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční v neděli 13.5.2012, 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

Kulturní akce
Velikonoční tvoření
Maminky z Dlouhého Mostu a Jeřmanic si pro vás a vaše děti připravily velikonoční dílničky.
Přijďte si s námi uplést pomlázku či namalovat vajíčko v neděli 1. dubna 2012 v 16.00 hod do
sálu Obecního úřadu Dlouhý Most ( hostinec u Loterie ). Proutky a vyfouklé vajíčko si můžete
přinést s sebou.

Čarodějnice
Tradiční pálení čarodějnic bude 30. dubna 2012. Rádi bychom zopakovali scénář z loňska:
začneme v 17:00 hodin ve Všesportovním areálu na Javorníku výrobou lampionků a
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 28. dubna 2012 v nekuřácké restauraci U Kaprálků, všichni dotčení
obdrží zavčas pozvánky. Předpokládaný začátek akce je v 15:00 hodin.

Cvičení
Petra Kolářská si pro vás připravila každé úterý od 17.00 na sále v Jeřmanicích kondiční
cvičení. Přijďte si zacvičit a dostat se tak po zimě opět do formy. S sebou si vezměte podložku
a boty na cvičení.

Všesportovní areál - info
Provozní doba bobové dráhy : denně 10 - 18.00 hod.
Lanová dráha jezdí pouze o víkendech od 10 – 18.00 hod.
Odstávka areálu z technických důvodů 2. 4. – 5.4. do 12.00 hod.
Odstávka se netýká Obřího Sudu.
Obří Sud otevřen denně 9 - 23.00 hod.
Bližší Info:
http://www.areal-obrisud.cz/
Závěrem přejeme všem veselé Velikonoce.

Redakční rada: Helena Fiebigerová, Petra Kříčková

