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SDH Jeřmanice
pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou
pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí. Prosíme všechny
řidiče, aby jezdili v době konání soutěže opatrně. Sraz rozhodčích a všech
dobrovolných pomocníků je v pátek 16.4.2010 v 17:00 hod v Kulturní jizbě.

Brigáda
Brigáda na úklid obce se uskuteční 24.4.2010, 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 2010 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 na velkoobjemový odpad budou přistaveny od 26.4.2010, 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 na Vás.

Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční 9.5.2010, 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

Sběr elektroodpadu
Obecní úřad Šimonovice nabídl spolupráci při sběru elektroodpadu. Občané
Jeřmanic mohou elektroodpad odevzdat bezplatně v Šimonovicích, v Bukové ulici (
objekt bývalé bramborárny) v těchto termínech:
12.4.2010, 3.5.2010, 7.6.2010, 12.7.2010, 2.8.2010, 6.9.2010, 4.10.2010, 1.11.2010,
6.12.2010,
vždy od 15:00 – 17:00 hod.

Kulturní akce:

Čarodějnice
Tradiční pálení čarodějnic bude 30. dubna 2010. V 19:00 hod by měl od dětského
hřiště vyrazit lampionový průvod, následovat bude opékání buřtů pro děti a
vrcholem večera je pak zapálení vatry cca ve 20:00 hod. Doufáme, že nám bude
přát počasí a děti nezmoknou jako v loňském roce.

Setkání seniorů
se uskuteční v sobotu 15. května 2010 v Kulturní jizbě. Všichni dotčení obdrží
pozvánky , které jim osobně doručí pan starosta s panem místostarostou.
Předpokládaný začátek akce je v 16:00 hod.

Májová veselice
Všichni jste srdečně zváni na Májovou veselici, která se koná 15. května 2010
v Kulturní jizbě, začátek ve 20:00 hod.

Drbna v elektronické podobě
Závěrem prosíme všechny, kdo by chtěli dostávat Drbnu elektronicky, o zaslání své emailové adresy na: ou_jermanice@volny.cz . Drbnu dostanete hned po jejím

vydání. Všem, kteří již kontakt zaslali, děkujeme. V tištěné podobě si můžete Drbnu
vyzvednout na Obecním úřadě v Jeřmanicích, v hospodě U Kaprálků a v místní
prodejně.

Redakční rada: Petra Kříčková, Helena Fiebigerová

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.

Elektroodpad













TV – všechny druhy televizních přijímačů
Veškerá ostatní spotřební elektronika včetně příslušenství ( např. videa,
přehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony,
gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka)
Videokamery, digitální a analogové fotoaparáty vč.příslušenství –
teleobjektivy, blesky
Elektrické a elektronické hudební nástroje
Všechny druhy počítačových monitorů
Ostatní zařízení výpočetní techniky např.: počítače, notebooky, karty, optické
mechaniky, myši, klávesnice
Telefonní přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní)
Faxy a záznamníky
Tiskárny, malé stolní kopírky
Kalkulačky
Herní konzole, videohry, včetně ovladačů (joysticky, gamepady, apod.)






Elektrické hračky (např.autodráhy, vláčky, RC modely apod.)
Ledničky, mrazničky, vysavače
Drobné domácí elektrospotřebiče (toustovače, rádia, kulmy, žehličky a
ostatní)
Zářivky, výbojky

