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BLAHOPŘÁNÍ
Manželům Kousalovým, kteří oslavili v lednu 2009 diamantovou
svatbu, přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších společných let.
OBECNÍ ÚŘAD
1. Poplatky za odpad zůstávají ve stejné výši jako v minulém roce.
Svozová firma ASA podražila, navýšení hradí obec ze svého rozpočtu.
2. Veřejné osvětlení - z důvodu neustálého zvyšování cen elektrické
energie bude veřejné osvětlení v nočních hodinách ( od 24.00 hod do
4.00 hod ) zhasnuto.

3. Obecní knihovna je otevřena každou sobotu od 14.00 - 16.00 hod,
nabízí k přečtení mnoho zajímavých knih a časopisů. Najdete ji
v přízemí Kulturní jizby.
4. Na obecním úřadě je k nahlédnutí projektová dokumentace
k územnímu řízení stavby „Kanalizace Jeřmanice“. Případné dotazy
rádi zodpovíme na obecním úřadě.
INFORMACE
1. Dětský koutek KLUBÍČKO byl dočasně uzavřen kvůli
nevyhovujícímu vytápění. Ze stejného důvodu se odkládá i
VÝTVARKA. O opětovném otevření budeme znovu informovat.
HASIČI
Děti mají schůzky každý pátek od 16.10 hod v tělocvičně v Dlouhém
Mostě. Jeřmanické děti mají odjezd v 16.00 hod od hasičské zbrojnice
( po domluvě s panem Ivo Kühnelem ).

Akce
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Co bylo:
1.1.2009 proběhl Novoroční běh.
17.1.2009 se konala Výroční schůze hasičů.
31.1.2009 se uskutečnil Jeřmanický biatlon, kterého se zúčastnilo
rekordních 16 soutěžících.
5.2.2009 přednáška o poskytnutí 1. pomoci
Co bude:
14.2.2009 od 16.00 hod se uskuteční již 10. setkání seniorů.
V rámci tohoto kulturního odpoledne bude vyhodnocen a předán
Putovní pohár starosty obce Jeřmanice 2008. Na prvních místech se
umístily samé ženy: Veronika Kaprálková, Alena Vyskočilová a Aneta
Babóová. Výherkyním gratulujeme.
Tentýž den od 20.00 hod se koná Valentýnský ples, vstupné 50,- Kč.
21.2.2009 od 15.00 hod proběhne Maškarní bál pro děti. Vstup
zdarma, rodiče v maskách vítáni.Vyhodnocení masek,
hry a zábava nejen pro děti.
Tyto akce probíhají v Kulturní jizbě.

Těšíme se na setkání s Vámi 14. února , přijďte se pobavit.
Přejeme Vám krásného Valentýna.
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