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Vážení spoluobčané,
Rádi bychom Vás opět informovali o dění v naší obci. Nejvíce se nás v
letošním roce dotkne akce ČEZ Distribuce, a.s. “Dlouhý Most, rekonstrukce
NN” realizovaná společností Elmos, s.r.o. Jedná se o provedení demontáže
stávajícího vrchního vedení a montáž nového kabelového vedení podél
hlavní komunikace. Týká se úseku od trafostanice U Bartoňů k trafostanici u
železničního přechodu v ulici Za zbrojnicí. Včetně zrušení stávajících
venkovních přípojek k jednotlivým rodinným domům a vybudování nových
rozvaděčů s měřením. Dotčené soukromé pozemky budou po dokončení
uvedeny v rámci stavby do původního stavu. Stavební práce budou probíhat
po obou stranách hlavní komunikace, k omezení dopravy na hlavní
komunikaci však nedojde. Dopravní omezení vzniknou krátkodobě v
souvislosti s prováděním překopů obecních cest navazujících na hlavní
komunikaci. Obecní úřad v současné době intenzivně řeší provedení
rekonstrukce veřejného osvětlení v majetku obce, které je umístěno na
sloupech ČEZ navržených k demontáži. Bližší informace týkající se umístění
a tras vedení NN a veřejného osvětlení jsou k dispozici na OÚ Dlouhý Most.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
30.4.2014 ČARODĚJNICE
V 18.00 sraz čarodějnic u školy a následně lampiónový
průvod na hřiště, kde bude zapálená vatra. V 18.30 je
pro děti připraveno stříkání vody u nádrže a na hřišti
opékání buřtů vlastních i s možností
zakoupení buřtů na místě, zajištěno
je i další občerstvení. Děti dostanou
nápoj zdarma. V případě příznivého
počasí zahraje na hřišti skupina
Nudličky. Na terase restaurace U Loterie bude od
18.00 hrát harmonikář Čenda.
15.5.2014 DLOUHOMOSTECKÉ DIVADELNÍ
HRÁTKY
Naše škola pořádá již 5. ročník Divadelních hrátek,
kterého se zúčastní divadelní soubory ze škol
Libereckého kraje. Náš dlouhomostecký divadelní
soubor „Dráček“ bude soutěžit také
s pohádkou „Kouzla v bažinách“.
Aby nebylo líto rodičům a
prarodičům, že představení našich
dětí neuvidí, zahrají svoji pohádku také pro veřejnost
na sále v neděli 11.5.2014 od 17:00 hodin.
17.5.2014 OBVODOVÉ KOLO HRY PLAMEN
Na hřišti bude probíhat soutěž Obvodového kola hry
Plamen pro mladé hasiče, akci organizuje SDH Dlouhý
Most.
18.5.2014 POHÁDKOVÝ LES
Jako každý rok pro děti připravujeme oblíbenou akci
Pohádkový les. Tradičně je naplánována trasa na
Javorníku se startem od 14 do 15 hodin. V případě
nepříznivého počasí se akce ruší.

23.5.2014 NOC KOSTELŮ
V letošním roce se opět i náš kostel připojí k úspěšné
akci Noc Kostelů. Akce se koná v pátek 23.5.2014 od
18.00 hodin, program je zaměřen na děti, zpěv a čeká
je soutěž a pohádka. Dále nám zazpívá sbor Laurentius.
Pak vyjede autobus do dalších 2 kostelů, do Rynoltic a
Zdislavy, kde se Laurentius bude podílet na programu
Noci kostelů.
24.5.2014 MOTORKÁŘSKÁ BOHOSLUŽBA
V sobotu 24. 5. 2014 v 10:00 bude v kostele
bohoslužba za všechny motorkáře, poté před kostelem
žehnání motorkářům, jejich strojům a následovat bude
spanilá jízda motorek.
14.6.2014 DLOUHOMOSTECKÉ SLAVNOSTI
V průběhu sobotního odpolednem připravujeme na
hřišti pro všechny kulturní program. Občerstvení a
hudba, soutěž družstev v požárním útoku PS 8, souboj
o nejlepší tvarohovou baštu, atrakce pro děti.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
4.5.2014 od 8.00 do 14.00 hod se uskuteční svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu a zpětný
odběr elektrozařízení. Velkoobjemové kontejnery jsou
s obsluhou.
Stanoviště: Dolení Most
Obecní úřad
Otočka Javorník
Horní Podlesí
Veškeré informace o připravovaných akcích budou upřesněny na vývěskách
nebo na webových stránkách pořádajících organizací.
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