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1. - 24. ledna 2021

Tříkrálová sbírka 2021 bude MIMOŘÁDNÁ.

Jak bude v poličském regionu možné darovat?

* osobně - vložením do pokladničky

Oblastní charita Polička II., Vrchlického 16
– v pracovních dnech 8 – 18 hodin, sobota 9. a 16.ledna 8-18 hodin.

Oblastní charita Polička - středisko v Tylově ulici 247
– v pracovních dnech 8.30 – 16.30 hodin, v sobotu 9. a 16. ledna 8.30 – 12 hodin.

Obchůdek Fimfárum
- v pracovních dnech 8.30 - 12, 13 - 16.30 hodin, v sobotu 9. a 16. ledna 8.30 - 12 hodin.

Ostatní „poličská“ místa budou pro Tříkrálovou koledu dostupná v časech otvírací doby:
BIOKRÁMEK, Tyršova 179 - Elektro ZAPA, Hegerova 107 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické Polička,
Nábřeží Svobody 561 - Kavárna Pralinka, Riegrova 31 - Městská knihovna, Palackého nám. 64 - Městský úřad,
podatelna, Palackého nám. 160 - Polabské uzeniny, Šaffova 70 - Potraviny COOP, Jiráskova 820 - Potraviny COOP,
Starohradská 359 - Potraviny Kubík, Eimova 716 - Potraviny Kubík, Masarykova 10 - Římskokatolická fara, děkanství
Polička, B. Martinů 1 - TOMANOVÁ lékárny, Eimova 294 - TOMANOVÁ lékárny, Komenského 11.
V Poličce, Stříteži, Lezníku, Modřeci a Bořinách bude pro imobilní občany, kteří by rádi do Tříkrálové sbírky
přispěli, možné využít příjezdu charitního vozu s kasičkou a to v sobotu 9. a 16. ledna v čase 8 – 18 hodin
(kontaktovat lze na telefonech: 731 591 558, 737 501 941).
V obcích Modřec a Střítež budeme o umístění kasiček aktuálně informovat prostřednictvím letáků, v obci Lezník
a městské části Bořiny proběhne aktuální informace prostřednictvím městského rozhlasu. V městě Bystrém a
ostatních obcích budou kasičky umístěny na vybraných místech - zpravidla na obecních úřadech, v kostele či
na faře, v prodejnách potravin a také u některých koordinátorů sbírky. O konkrétních místech budeme aktuálně
informovat prostřednictvím obecních rozhlasů nebo informačních sms systémů.

* zasláním na bankovní účet TKS č.:
66008822/0800 v. s. 77705021
* platbou přes zde zobrazený QR kód
* DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777
* DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777

DĚKUJEME VÁM.

