V á ž e n í
spoluobčané
Obec Jinošov ve spolupráci s Občanským sdružením
DIAKONIE Broumov pořádá

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
1. Letního a zimního oblečení – dámské, pánské, dětské
2. Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
3. Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Sbírka se uskuteční ve dnech 23. a 25. 9. 2013 v prostorách OÚ
v bývalé školce v době od 18.00 do 19.30 hod.
Věci noste zabalené v igelitových pytlích nebo krabicích, aby se nepoškodily
při transportu
Od občanů nebudou přijaty následující věci:
ledničky, televize, nábytek, počítače ani dětské kočárky!!!!!!!!!!!!!
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