
 

 
Mimořádné vydání 

 
Vážení spoluobčané, 
do rukou se Vám dostává další mimořádné vydání Obecního občasníku, které bychom opět rádi 
věnovali převážně rekonstrukci Kulturního domu v naší obci. 
Jak už všichni jistě víte, hlavním bodem většiny jednání je v tuto chvíli  právě Kulturní dům.   
Jelikož se jedná o velmi zásadní krok a finančně velmi nákladnou investici, nezůstali jsme pouze u 
návrhu ing. Banzeta, který jste měli možnost shlédnout již v minulém mimořádném čísle (dnes návrh 
č.1). 
Požádali jsme o spolupráci také další dva projektanty z našeho okolí, kteří mají k naší obci vztah, pana 
Jokeše (návrh č.2) a ing. Šafáře z Poličky (návrh č.3). 
 
Výsledek jejich práce posuzovalo Zastupitelstvo v pondělí 22.10. a nyní máte možnost se s návrhy 
seznámit i Vy. 
 
Před přijetím jednoznačného závěru  nám autoři studie přijdou své návrhy obhájit a vyslechnout si 
připomínky. Schůzka se bude konat ve čtvrtek 25.10. od 16.30 hod. v zasedací místnosti Obecního 
úřadu. Jednání bude otevřené pro veřejnost a vaše připomínky a návrhy si jistě rádi vyslechnou jak 
projektanti, autoři studie, tak členové zastupitelstva, kteří se na nelehkém rozhodování budou podílet. 
 
Návrhy v plné rozsahu  a vhodném měřítku jsou zveřejněny na Obecním úřadě. K nahlédnutí budou 
také během sobotního divadelního představení právě v Kulturním domě. 
 

Zastupitelstvo obce 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem 
VYHLAŠUJE 

3. H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) 
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční 
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 

VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEM ŮŽEME: 
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty 
dále pak ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí. 
 
Sbírka se uskuteční : 
dne:  25. - 27. října 2007 
čas:  10.00 – 17.00 (25. a 26. 10.),  8.00 – 14.00 (27. 10.) 
místo: budova bývalé hasičské zbrojnice (vchod knihovny) 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
Bližší informace podá  OÚ na  tel.  461 634 903 nebo dispečink Diakonie Broumov  – 224 316 800, 224 317 203 
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,  která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás  i v zahraničí a dává 
práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.  Více na  www: diakoniebroumov.org 



Návrh č.1 

 
Půdorys 1.N.P. 

 



Návrh č.2 

 
Půdorys1.N.P.

 



 
Návrh č. 3 

 
Půdorys 1.N.P. 

 


