ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Dlouhý Most
II. 2012

www.dlouhy-most.cz

Vážení spoluobčané,
rádi bychom

Vás opět oslovili

jménem

Obecního

úřadu Dlouhý Most a předali Vám několik

informací

týkajících

se dění v naší obci.

Co nás čeká v nejbližší době?

30.4.21012 ČARODĚJNICE
V 18.30 sraz čarodějnic u školy a následně lampiónový průvod k nádrži, kde je pro malé čarodějnice a čaroděje
připraveno stříkání vody. V 19.30 se na hřišti zapálí vatra. Je připraveno opékání buřtů vlastních i s možnost í zakoup
buřtů na mistě, zajištěno je i další občerstvení. Děti dostanou nápoj zdarma. Od 20:00 hraje skupina L.B.Band.
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Pořádá: SDH Dlouhý Most a obec Dlouhý Most

8.5.2012 FARNí POUŤ RODIN A PŘÁTEL FARNOSTI
Farní pěší pouť rodin a přátel farnosti do Hejnické baziliky k Matce Boží Mater Formose - Matce líbezné se uskuteční v úterý 8. května
2012. Pojede se vlakem do Oldřichova v Hájích a pak pěšky do Hejnické baziliky. Zúčastnit se může každý, vhodné i pro rodiny s dětmi
v kočárku. Nutné je přihlásit se do 7.5.2012 na faře.
Pořádá: Farnost Dlouhý Most.

16.5.2012 DLOUHOMOSTECKÉ

DIVADELNí HRÁTKY
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Naše škola pořádá již 3. ročník Divadelních hrátek, kterého se zúčastni divadelní soubory ze škol Libereckého kraje. Akce je velmi
oblíbená, o tom svědčí i velký zájem dětí a souborů. Náš dlouhomostecký divadelní soubor" Dráček" bude
soutěžit také s pohádkou "Dešťová víla". Aby nebylo líto maminkám a tatínkům, babičkám i dědečkům, že
představení našich dětí neuvidí, zahrají svoji pohádku také pro veřejnost na sále v nedělí 13.5.2012 od 17:00.
Pořádá: ZŠ Dlouhý Most a obec Dlouhý Most

19.5.2012 POHÁDKOVÝ LES
Opět pro děti připravujeme oblíbenou akci Pohádkový les. Tradičně je naplánována trasa na Javorníku se startem od 14 do 15 hodin.
Akci je nutné přizpůsobit počasí (možnost přesunutí termínu konání akce).
Pořádá: obec Dl0.!l~ Most a o~ec Šimonovice
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26.5.2012 SOUTEZ DRUZSTEV SDH V POZARNIM UTOKU
Na hřišti proběhne od 14.00 hod. soutěž družstev v požárním útoku se starými motorovými stříkačkami
odpoledne s prohlídkou staré techniky, občerstvením a hudbou.

PS8. Připraveno bude pohodové

Pořádá: SDH Dlouhý Most, obec Dlouhý Most

1.6.2012 NOC KOSTELŮ
V letošním roce se opět i náš kostel připojí k úspěšné akci Noc Kostelů. Akce se koná v pátek 1.6.2012
od 17.45 hodin a potrvá až do půlnoci. Letos je program zaměřen na děti, zpěv a tichou atmosféru v kostele.
Pořádá: Farnost Dlouhý Most

9.6.2012 NOČNí HASiČSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNíM ÚTOKU
Noční hasičská soutěž v požárním útoku" O pohár Obřího sudu" se stříkačkami PS12, která je zařazena
do soutěží Fire Night Cupu, bude probíhat jako v loňském roce na hřišti s předpokládanou účastí 50 družstev.
Pořádá: SDH Dlouhý Most, SDH Jeřmanice,

obec Dlouhý Most, obec Jeřmanice

a Všesportovní

areál Obří sud

30.6.2012 LOUČENí SE ŠKOLOU A VíTÁNí PRÁZDNIN
Pro děti bude připraveno od 14.00 hodin na hřišti zábavné odpoledne plné atrakcí jako klouzačky, skákací hrad, trampolína,
ukázka Off roadových vozidel a překvapení.
Pořádá: SDH Dlouhý Most, obec Dlouhý Most

24.4.2012
ZÁPIS DĚTí DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DLOUHÝ MOST
Od 14:30 do 17:30 hodin v MŠ Dlouhý Most veškeré bližší informace k zápisu dětí do MŠ naleznete na www.zsdlouhymost.cz
13.5.2012
MOTORKÁŘSKÁ BOHOSLUŽBA
V neděli 13.5.2012 v 10.00 hod. proběhne v kostele svatého Vavřince na Dlouhém Mostě první Motorkářská
motorek a motorkářů na sezonu 2012. Následně proběhne krátká společná vyjížďka.

bohoslužba se žehnáním

23.6.2012
VAŤÁK - KABÁT REVIVAL
Koncert skupiny na sále restaurace U loterie
21.4.2012

SDH Dlouhý Most pořádá sběr nepotřebného

13.5.2012

od 8.00 do 14.00 hod. Svoz nebezpečného
Velkoobjemové kontejnery jsou s obsluhou.
Stanoviště: Dolení Most
Obecní úřad
Otočka Javorník
Horní Podlesí

kovového odpadu "Železná sobota".

a velkoobjemového

Veškeré informace o připravovaných akcích budou upřesněny na vývěskách
www.dlouhy-most.cz
www.zsdlouhymost.cz
www.farnost-dlouhymost.cz
www.hasici-dlouhymost.webnode.cz

Kontakt

724970915.

odpadu a zpětný odběr elektrozařízení.

nebo na stránkách obce, farnosti, SDH a školy.

