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Na začátek listů se nejprve vrátíme k událostem z minulého měsíce.
Koupaliště – Po havárii a následné delší opravě ponorného čerpadla
se nám podařilo začátkem měsíce vyčistit koupaliště od nánosů bláta a
řas.
Na tuto plánovanou brigádu přišli pomoci: M.Fejfar, J.Voňka,
M.Šimek, J.Havlíčková, P. a A.Víchové.
Schůzka na Tikovech- Na tuto prázdninovou schůzku s obyvateli a
chalupáři přišlo letos
56 lidí ze všech částí naší obce. Připravené
posezení u zvoničky pod větvemi lip a kaštanů přerušil večer déšť.
Přijali jsme tedy pozvání od manželů Čípových (za což jim děkuji) a
přesunuli jsme se do jejich hostince „Na vyhlídce“. Zde někteří vydrželi
rokovat až do brzkých ranních hodin. Děkuji všem za účast, paní
Holoušové za sladkosti ke kávě a dětem za obsluhu hostů. Příští rok
porušíme tradici a uskutečníme setkání ve Lhotě.

Obecní úřad
H u m a n i t á r n í s b í r k a - P o d o h o d ě s Diakonií Broumov uskutečníme sbírku
oblečení. Sbírka se uskuteční v sudou sobotu dne 9.8.2008 a 23.8.2008 od 15 do 16 hod. při
otevření sběrného dvora.
Můžete nám darovat :
 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
 peří, péřových přikrývek a polštářů
 deky a přikrývky (obyčejné, vatované, spací pytle)
 pouze novou obuv
 pouze funkční kabelky (s funkčním zipem, zapínáním, apod.)
VĚCI, KTERÉ NEMŮŽEME PŘIJMOUT, jelikož pro ně nemáme uplatnění:

 kabáty, svetry, samostatná saka
 oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon)
Sbíráme pouze textilní materiál
a to z důvodu, že pro ostatní materiál
nemáme uplatnění a jeho případná likvidace je pro nás finančně náročná.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů, aby se transportem
nepoškodily. Děkujeme za Vaši pomoc.
Sběrné místo – Koncem měsíce bylo na rozcestí v osadě Libín zřízeno
sběrné hnízdo pro komunální odpadky. Na tomto místě můžete odložit

1

do připravených kontejnerů odpad tohoto druhu. Žlutý kontejner je na
PETLAHVE (před vhozením láhev zdeformovat), dále je zde umístěn
zvon na sklo (netřídíme bílé a tmavé) a tmavý kontejner na komunální
odpad. Celé hnízdo bylo z estetických důvodů ohraničeno dřevěnou
ohradou. Žádám uživatele tohoto místa, aby zde udržovali čistotu a
pořádek.
Dětské hřiště – Koncem července jsme doplnili dětské hřiště na návsi
o několik herních prvků. Přibyly pružinové houpačky, kreslící tabule,
skákací panák, vláček s ohništěm a stůl s lavicemi. Plánujeme ještě
prohazovací stěnu a výsadbu stromů pro zastínění hřiště. Žádám proto
rodiče hrajících si ratolestí o obezřetnost při používání tohoto zařízení.
Věřím, že se všichni budou k této sestavě chovat ohleduplně a nebudeme
muset z bezpečnostních důvodů tyto věci odstranit.
Plánované akce
Ukončení prázdnin– Poslední srpnovou sobotu (tedy 30. srpna 2008),
se na Všesportovním stadiónu za obchodem koná od 13,30 hodin pro
děti ne příliš radostná oslava k závěru prázdnin nazvaná:

»UKONČENÍ PRÁZDNIN«
aneb
???−:≥÷×} HURÁ ZPÁTKY DO ŠKOLY {+√;@%???
Pro děti je připraveno odpoledne plné her, zábavy, drobných cen a
možná i nějaké to překvapení.
Pro dospělé pak příjemné posezení
(třeba u chladivých nápojů a grilu)

Po celé odpoledne a večer
bude hrát
Dj. Jiří Čeřovský
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