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V Poličce, dne 21. 1. 2015

Kino pro koledníky
Letos poprvé dostali koledníci a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky 2015
dárek, na němž se podílí také Město Polička a Tylův dům Polička. Pro
koledníky se bude v úterý 17. února 2015 ve velkém sále Tylova domu
promítat kino – Svěrákova pohádka Tři bratři.
Přístup do sálu budou mít pouze koledníci - držitelé dárkových vstupenek, které obdrželi
po absolvované tříkrálové sbírce od Oblastní charity Polička a v případě hromadných skupinek
koledníků z obcí také jejich průvodce. Děti můžete přivézt k divadlu na čas uvedený na
vstupence. Zde si je převezme personál, který se o ně po celou dobu projekce bude starat.
Děkujeme městu Polička i Tylovu domu Polička, že se svou váhou připojili k Tříkrálové
sbírce a připravili pro koledníky originální a atraktivní odměnu.
Štěpánka Dvořáková
Informace pouze do obcí, kde byl roznesen leták: „Dům pro Charitu“
Dům pro charitu
K 19. 1. 2015 se částka na sbírkovém kontu Oblastní charity Polička „Dům pro charitu“
vyšplhala na 152 341 Kč. V současné době dále probíhá v domě rekonstrukce. Dokončuje se
cvičná kuchyň a začíná oprava prostor pro charitní firmičku Otachar, s. r. o. Do konce ledna se
do horního patra přestěhují služby Otevřené dveře a Osobní asistence, dosud sídlící
v pronajatých prostorách v Tylově ulici. Tím bude celé horní patro obydleno.
Také díky vám, dárcům, zvládáme vše kolem domu docela dobře. Předpokládáme, že
na jaře vás pozveme na dny otevřených dveří, abyste se mohli podívat, jak jsme s Vašimi dary
naložili.
Dále můžete přispívat na dárcovské konto „Dům pro Charitu“: č. ú.: 3660304329/0800.
(Bližší informace na www.policka.charita.cz)
Děkujeme Vám!
Štěpánka Dvořáková
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