Vážení občané,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc lidem, které postihly letošní povodně.
V následujících dnech v naší obci proběhnou dvě sbírky:

OBČ ANSKÉ SDRUŽENÍ DI AKONIE BROUMOV
VYHLAŠUJE MIMOŘÁDNOU SBÍRKU
N A POMOC OBL ASTEM POSTIŽENÝM POVODNĚMI







Jakékoliv ošacení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Přikrývky, polštáře a deky
Obuv (veškerou nepoškozenou)
Spodní prádlo, ponožky
Pokud darujete i jiné věci, velmi rádi je odvezeme

Sbírka se uskuteční od 5.6.2013 do 14.6.2013, věci prosíme noste v čase od 9 do 11
hodin a odpoledne od 14 do 17 hodin do budovy místního Penzionu.
Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonních číslech
224 316 800, 224 317 203. Více na www.diakoniebroumov.org
Finanční dary můžete zasílat na účet Diakonie Broumov 1302698349/0800 nebo
38739-601/0100 s variabilním symbolem 999. Na webových stránkách Diakonie
Broumov si můžete ověřit příjem vašeho daru i jejich následné rozdělení.

OBL ASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
VYHLAŠUJE HUM ANITÁRNÍ SBÍRKU
N A OBL AS TI POSTIŽENÉ POVODNÍ
Můžete přinést desinfekční, čistící, ochranné a hygienické prostředky (savo, jar…)
hadry na podlahu, kbelíky, mopy, košťata, rukavice, velké pytle na odpadky,
zdravotní materiál, lopaty atd.
Vše můžete donést na místní obecní úřad, a to do pondělí 10. června do 17 hodin.
Zajistíme poté odvoz veškerého materiálu do sběrného centra humanitární pomoci
ČČK do sídla oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, Ústí nad
Orlicí.
Pro účely následné pomoci vyhlásil ČČK veřejnou finanční sbírku. Finanční dary je
možné zasílat na sbírkové konto ČČK č.ú. 222885/5500, var. symbol 111, nebo
zasláním dárcovské SMS z mobilního telefonu s textem DMS CCK na telefonní číslo
87777 (cena jedné DMS je 30,- Kč, z nichž ČČK obdrží 27,- Kč).
Předem děkujeme za pomoc těm, kteří to opravdu velmi nutně potřebují.
Obecní úřad Zámrsk

