Vážení spoluobčané,
dne 15.května 2019 se Sbor dobrovolných hasičů
Písková Lhota respektive kolektiv mladých hasičů opět
zapojí do veřejné sbírky Ligy proti rakovině.

Žluté kvítky si budete moci zakoupit v naší obci
u prodejny potravin.
Velmi vám děkujeme za vaši vstřícnost a vážíme si toho,
že společně s námi pomáháte tam, kde je to třeba.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2019
STŘEDA 15. KVĚTNA
Tradiční celonárodní sbírka, kterou již 23. rokem pořádá Liga proti rakovině
Praha, proběhne letos ve středu 15. května. Do ulic více než 1 200 měst a vesnic po
celé České republice se v tento den vydá přes 14 500 dobrovolníků ve žlutých
tričkách, kteří budou nabízet tradiční žluté kytičky měsíčku lékařského, letos se
stužkou v meruňkové barvě.
Každý dárce, který si kytičku za minimální příspěvek 20 Kč koupí, dostane také
letáček s informacemi o prevenci nádorových onemocnění plic. Liga se po několika
letech znovu vrací k tomuto tématu a spoluobčany vyzývá především k nekouření.
Ročně v ČR onemocní karcinomem plic téměř 6 500 osob, úmrtnost je vysoká (v
roce 2016 zemřelo 5 555 osob) a kouření je bohužel příčinou úmrtí ve většině
případů (70 až 90 %). V posledních letech u nás mírně ubývá kuřáků mužů, avšak
roste počet kouřících žen a také mladých lidí experimentujících s kouřením –
zkušenost má 33 % chlapců a dívek ve věku 13 - 15 let.
Kromě zakoupení kytičky lze Český den proti rakovině podpořit také zasláním
dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS 90 na číslo
87 777, případně pro pravidelnou měsíční podporu ve tvaru DMS TRV KVET 30
nebo DMS TRV KVET 60 nebo DMS TRV KVET 90.
Liga proti rakovině Praha děkuje předem všem dárcům! Výtěžek ze sbírky bude
použit na podporu projektů nádorové prevence, pomoc onkologickým pacientům, na
podporu dovybavení onkologických pracovišť a na výzkum.

