HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XIV

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
příloha

červen 2013

INFORMACE Z OBCE:
V sobotu 25.05.2013 byli v obřadní síni přivítáni do života naši noví občánci.
O kulturní vystoupení se postarala paní Zdena Řezníčková s dětmi ze ZŠ.
Rodičům přejeme hodně radosti z dětí a našim maličkým pevné zdraví
a mnoho životních úspěchů.

Michaela a Jiří Měřínští, dcera Tess

Pavla a Vít Vondráčkovi, dcera Linda, syn Marek

Simona a Jan Pacákovi, syn Jakub
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… vyhlašuje SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ






 letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
 látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené)
vatované přikrývky, polštáře a deky
obuv (veškerou nepoškozenou)
hračky (nepoškozené a kompletní)

Dary prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku; matrace, koberce
(z ekologických důvodů)

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (transportem by se znehodnotilo)
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční od pondělí 17.06. do pátku 21.06.2013 v obřadní síni obecního
úřadu Hořičky. Dary můžete odevzdávat v průběhu úředních hodin.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM PRACÍ (VÝSTAVBA KANALIZAČNÍHO ŘADU) na období 22. – 26. KT
(pokračování ze str.1 zpravodaje)
TÝDEN
POPIS TRASY
22 23 24 25 26
Pokračování prací od bytovky SBD k RD Rudišovi
X X X
stoka E
X X X Začátek prací u čistírny odpadních vod za mostkem
stoka A
Pokračování trasy od RD Pichovi k RD Tylšovi
X X
stoka B
X X X Začátek prací 11 RD od meliorizační struhy ke škole
stoka F1
Práce kolem čistírny odpadních vod v Chlístově
přípojky k ČOV X
Pokračování
prací od RD Macháčkovi k RD Vítkovi
X X X X
stoka B1
ČOV
X X X X X Práce na čistírně odpadních vod v Chlístově
POPIS STOKY
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