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Po delší době opět vychází drbna s novými informacemi a
plánovanými akcemi.

Informace
Od 4.11.2008 je v 1. patře obecního úřadu otevřen dětský koutek
KLUBÍČKO. Je určen pro maminky s předškolními dětmi. Schází se
každé úterý od 9 - 12 hod.
Ve stejný den odpoledne od 17 - 18.30 hod je opět otevřena
VÝTVARKA pro předškolní i školní děti.
Hasiči - děti mají schůzky každý pátek od 16.10 hod v tělocvičně
v Dlouhém Mostě. Jeřmanické děti mají odjezd v 16 hod od hasičské
zbrojnice ( po domluvě s panem Ivo Kühnelem).
V lednu bude opět pravidelné cvičení s dětmi v sále Kulturní jizby,
termín upřesníme na vývěskách.
Počet obyvatel v obci neustále vzrůstá, ke konci listopadu má obec
již 438 obyvatel. 6.12.2008 přivítáme na obecním úřadě 5 nových
občánků.
Pod kostelem bylo vybudováno nové parkoviště s lavičkami a
informační tabulí. Využívejte ho při návštěvě hřbitova.
V zimních měsících zajišťuje zimní údržbu komunikací firma PAMA.
Komunikace by měly být protaženy ve všední dny do 7 hod.
O vánočních svátcích je změna svozu odpadu:
- 26.12. 2008 - pátek - normální svozový den
- 2.1.2009
- pátek - svoz nebude
- 3.1.2009
- sobota - svozový den za pátek
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Akce
29.11.2008 od 17 hod Kurz výroby adventních věnců
v 1. patře obecního úřadu. Veškeré pomůcky budou k dispozici.
Cena kurzu 230,- Kč. Objednávky na tel: 605 863 709.
30.11.2008 v 17 hod Rozsvícení vánočního stromečku
na novém parkovišti u kostela. Prosíme v tento den parkujte v okolí
obecního úřadu a restaurace.
6.12.2008 od 14. hod Mikulášská besídka
Přílet čertů okolo 15 hod.
Kdo má zájem o návštěvu čerta a Mikuláše v podvečer 5.12.,
nechť se objedná na tel: 605 949 236 nebo
na ou_jermanice@volny.cz
20.12.2008 od 9.30 hod předvánoční úklid kostela
Kbelíky, hadry a košťata s sebou. Pro zúčastněné je zajištěn oběd
v restauraci u Kaprálků.
24.12.2008 od 14.30 Vánoční mše v kostele sv. Anny
27.12.2008 od 13 hod tradiční turnaj ve stolním tenise
28.12.2008 od 13 hod turnaj v deskové hře „Člověče nezlob se“
1.1.2009 od 15 hod Novoroční běh
17.1.2009 od 15 hod Výroční schůze hasičů
( více na www.sdhjermanice.webnode.cz )

Krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchu v novém roce
2009 Vám přejí zastupitelé obce Jeřmanice.
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