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Podporné pohrebné združenie v
Kurimanoch
Ružencové bratstvo Kurimany
Futbalový klub
Urbárska a pasienková spoločnosť
Kurimany, Pozemkové spoločenstvo
Predstavitelia obecného zastupiteľstva
Dobrovoľný hasiči
Všetci občania – oznamom v obecnom
rozhlase
Materská škola a Rada školy
Vybavuje/linka
Ing. Martin Faltin
0903 511 995

Kurimany/datum
18.03.2019

VEC:
Pozvánka starostu obce na Deň zeme
__________________________________________________________________________________
Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne
ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi
krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu
Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Preto na deň

27.4.2019 od 9:00 hod
Obecný úrad a starosta obce usporadúva akciu Spoločne si vyčistíme obec a kataster
Kurimany. Pozývame všetkých milovníkov prírody, aby prišli a podporili takúto akciu, ktorú robíme
pre nás a pre našu prírodu. Každá organizácia, ktorá pôsobí v obci Kurimany dostala pozvánku na túto
akciu v tomto zložení s objektom zveľadenia a zberu odpadu:
Podporné pohrebné združenie v Kurimanoch– Cintorín a okolie
Ružencové bratstvo Kurimany – krížová cesta a kríže v obci a mimo obce
Futbalový klub – ihrisko
Materská škola Kurimany a Rada školy pre MŠ – areál školy,
Urbárska a pasienková spoločnosť Kurimany, Pozemkové spoločenstvo – kataster
obce Kurimany
Predstavitelia obecného zastupiteľstva – obec a kataster obce Kurimany
Dobrovoľný hasiči – obecný potok a kataster Kurimany
Všetci občania – oznamom v obecnom rozhlase – obec a kataster Kurimany
Spoločné stretnutie bude pred obecným úradom o 9:00hod. Môžete si priniesť ochranné
pomôcky kto nebude mať budú k dispozícií na obecnom úrade. Po vyzbieraní odpadu bude
pripravený GULÁŠ v kultúrnom dome pre každého účastníka.
Ďakujem za spoluprácu
Ing. Martin Faltin
starosta obce
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