HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
příloha

ROČNÍK : XIV

prosinec 2013

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBY „HOSTINCE NA HOŘIČKÁCH“
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.

sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

11:30 – 24:00
11:30 – 22:00
zavřeno
20:00 – 02:00
zavřeno

26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý

zavřeno
16:00 – 24:00
16:00 – 24:00
16:00 – 22:00
zavřeno
silvestrovská zábava

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.01. středa
02.01. čtvrtek

zavřeno
zavřeno

od 03.01. běžný provoz

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

SILVESTR
V RESTAURACI NA HOŘIČKÁCH
31.prosince 2013 od 19:00 hodin


HUDBA PRO KAŽDÉHO



EROTICKÉ VYSTOUPENÍ



OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

VSTUPNÉ 150,- Kč

Závazné objednávky do 22.12.2013 na tel.č. 603 961 514 nebo osobně v restauraci.
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VÁNOČNÍ STROMKY V MEZILEČÍ
od 12. do 20.prosince
Mezilečí 44 (u hlavní cesty)
14:00 – 17:00 hod
jinak po telefonické domluvě
pan Vladimír Tylš, tel. 777 18 19 10
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOPÍM, TOPÍŠ, TOPÍME
K zimě, Vánocům a nízkým venkovním teplotám neodmyslitelně patří oheň v kamnech a kouř
z komína. Byli jsme požádáni starostou našeho sboru dobrovolných hasičů, panem Miroslavem
Teichmanem, abychom drobnou osvětou přispěli k nezbytné prevenci. Podkladem se nám staly
Hasičské noviny, které pravidelně vydává SH SDH (viz www.hasicskenoviny.cz).
►Víte, že hasiči průměrně tisíckrát ročně vyjíždí k požárům způsobených komíny?
►Nejvíce z těchto požárů bylo způsobeno vznícením sazí v komíně.
►Podle nařízení vlády z roku 2010 je možné, aby u komínů, na které jsou připojeny zdroje tepla o
výkonu do 50kW, mohl čištění provádět i sám majitel spotřebiče.
►Nejhorším nešvarem je roztápění kotlů na tuhá paliva pomocí hořlavých kapalin.
►Nejrozšířenějším nešvarem je odkládání materiálů z hořlavých hmot na tepelné zařízení nebo do
jeho blízkosti (sušení oděvu, obuvi nebo mokrého dřeva).
►Dodržujte předepsané povinné revize a kontroly! Toto platí zejména u plynových kotlů.
►Věnujte zvýšenou pozornost uskladnění topiva, které přináší riziko vznícení či dokonce
samovznícení.
Přejeme všem našim spoluobčanům, aby kouř vycházel z jejich objektů pouze tou správnou cestou
(tedy dobře udržovaným a revidovaným komínem) a jen tehdy, když si to majitel objektu přeje.
(mn)
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