Srdečně Vás zdravím z Oblastní charity v Poličce a přeji Vám pěkný den.
Sice jiţ s odstupem, ale krátce bychom se ještě rádi vrátili k Tříkrálové sbírce 2021,
v níţ jste nám byli všichni svou spoluprací a podporou úţasným způsobem nakloněni
a my si toho velice váţíme. Proto jsme zpracovali krátké poděkování do videa, které
nabízíme ke shlédnutí, najdete-li ve svém pracovním vytíţení pět minutek času,
nahlédněte� (přes www.policka.charita.cz nebo přímo
na www.charitapolicka.cz/podekovan. Snaţili jsme se v něm vystihnout vše, co nás
letošním netradičním ročníkem provázelo – nadšení, práce, radost, přízeň lidí i
počasí … Moc bychom stáli i o to, aby se poděkování dostalo i k široké veřejnosti,
která se svými dary na výsledku sbírky svůj jednotlivý a jedinečný podíl. Přikládám
proto letáček – upoutávku s prosbou, zda by bylo moţné ho umístit do obecních
vývěsek a případně dát i na obecní webové stránky. Verze on-line koledy je aktivní
ještě do posledního dubna a v tuto chvíli Vám můţeme podat velice dobrou zprávu,
ţe současný celkový aktuální výsledek pro poličskou (a tedy i Vaši) Charitu je
732.453,- Kč.
Dovoluji si přiloţit také plakát „běhu pro hospic“ a samozřejmě Vás i občany Vaší
obce srdečně přizvat k jarní pohybové, radostné aktivitě. Můţete se jí zúčastnit
soutěţním během, během na pohodu, vycházkovou chůzí (i s pejskem či kočárkem)
– hlavní punkt účasti však tkví v tom, ţe opět společně pomůţeme dobré věci a
zúčastníme se především srdcem, ať uţ jsou naše sportovní výkony jakékoli. Pokud
Vás mohu poţádat i v této záleţitosti o spolupráci – a tedy zveřejnění plakátu na
webu a obecních vývěskách, budeme velice rádi a děkujeme. Výlep na plakátovací
plochy zajistíme.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI. BUDEME SE TĚŠIT NA HOJNOU ÚČAST A
PŘEJEME Z ABSOLVOVÁNÍ AKCE HEZKÉ DOJMY, RADOSTNÉ ZÁŢITKY A
DOBRÝ POCIT.
Pevné zdraví, vše dobré, přízeň jarního slunce a mnoho sil do dalších dnů
Vám za OCHP přeje
Marcela Vraspírová

