
Informace pro občany. 
Do naší obce se pořídil kontejner na textil, který má sloužit na  vyřazené 
oblečení, textil a obuv v dětských, ale i dospělých velikostech a na zakladě
toho sběru má zajistit materiální pomoc dětem a lidem, kteří ji potřebují. 
Proto žádáme občany, aby vhazovali veškeré vyřazené oblečení 
v zavázaných igelitových pytlech, igelitových taškách a odevzdávali jen 
nepoškozený, funkční textil, který je suchý a čistý!!! 
V obecní vývěsce a na stránkách obce Znětínek  je popsáno, který vhodný 
textil můžete darovat.
Proto žádáme občany, aby nevhazovali textil, oblečení a obuv která je 
nefunkční, špinavá, roztrhaná, plesnivá, mokrá, prolezlá od myší!! Tento 
textil nelze poskytnout potřebným.
V naší obci tento kontejner bude vyvážet sociální družstvo DIAKONIE 
BROUMOV. Informace na stránkách www. Diakonie Broumov 
Proto se důkladně zamyslete vy, co jste tam naházeli do kontejneru na 
textil nevhodné, plesnivé,roztrhané věci a prolezlé od myší oblečení          
a přečetli si důkladně letáček ohledně vhodného darování textilu, který 
patří do kontejeneru a neopakovala se tato situace, která nastala v naší 
obci!!!!! 

Co můžete darovat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Veškeré od vyě
dámské, pánské, d tské – nepoškozené s fungujícími zipyě
Obuv
nepoškozená ( zavázaná v igelitové tašce)

Kabelky, batohy
pouze nepoškozené a s funk ním zipemč
L žkoviny, prost radla, ru níky, ut rkyů ě č ě
isté i mírn  poškozenéč ě

P ikrývky, polštá e a dekyř ř
pouze pé ovéř
Záclony, záv syě
nepoškozené

Látky
minimáln  1 m tvere ní, prosíme, nedávejte nám od ezky a zbytky látekě č č ř
Menší elektrospot ebi eř č
mohou být i nefunk níč
Knihy
ideáln  d tské, ale i pro dosp lé tená eě ě ě č ř

Co nemůžeme přijmout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zne išt ný,vlhký textil, roztrhaný textil, prolezlý od myšíč ě
nelze poskytnout pot ebnýmř

https://diakoniebroumov.org/
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