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Charitní koledníci navštívili českotěšínskou radnici
Český Těšín – Skupinka charitních koledníků navštívila na Tři krále českotěšínskou radnici, kde
byli koledníci vřele přivítáni starostou a místostostarosty. Charitní Tříkrálová sbírka je určena na
pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla a trvá do 14. ledna 2011.
Charitní tříkráloví koledníci navštívili ve čtvrtek 6. 1. 2011 radnici v Českém Těšíně. Kolednická
skupinka byla vřele uvítána starostou Vítem Slováčkem, stejně jako místostarosty Peckou a
Folwarcznym a dalšími pracovníky Městského úřadu v Českém Těšíně. „Koledování Tříkrálové
sbírky probíhá celorepublikově od 1. do 14. ledna 2011. Koledníci chodí po ulicích a dům od
domu, roznáší požehnání, rozdávají kalendáříky a cukříky a vybírají finanční příspěvky na pomoc
lidem v nouzi a podporu charitního díla. Naše skupinka dnes navštívila nejen městský úřad
v Českém Těšíně, ale i další instituce ve městě.“ sdělil koordinátor sbírky za Charitu Český Těšín
Stanislav Laža. „Všichni nás přivítali velmi mile,“ doplňuje jej vedoucí kolednické skupinky Andrea
Blažková a dodává: „Zastavovali nás i lidé ve městě na ulicích a přispívali nám do kasičky.
Největší radost jsme asi udělali skupince dětí, kterou jsme potkali v Masarykových sadech, kde
byly ze školky na procházce. Všem dětem jsme jim dali tříkrálové cukříky.“
„Peníze, které vykoledujeme, chceme použít na vybudování bezbariérového přístupu v Charitním
domě pokojného stáří v Českém Těšíně, dokončení úprav a oprav v rámci Charitního domu pro
matky v tísni v Českém Těšíně a Domu pro seniory v Hnojníku, vykoledované prostředky chceme
také použít na nákup kompenzačních pomůcek, které budou k dispozici veřejnosti a podporu
volnočasových aktivit pro klienty Charitního střediska pro děti a mládež v Karviné.“ říká o využití
sbírky poslední člen tříčlenné skupinky ředitel Charity Český Těšín Martin Hořínek a dodává, že
část výnosu sbírky bude opět použita také na podporu projektů Diecézní charity ostravskoopavské a pomoc v zahraničí.
Definitivní výsledky koledování budou známy až na přelomu ledna a února po rozpečetění všech
pokladniček, nicméně již v průběhu ledna bude Charita Český Těšín zveřejňovat průběžné
výsledky na svých webových stránkách - ceskytesin.caritas.cz.
Sbírku doprovodí také různé akce. Charita Český Těšín pořádá 27. 1. 2011 filmové odpoledne,
kdy se bude v Českém Těšíně a Karviné fromítat pro koledníky zdarma. „Je to jakési naše
poděkování koledníkům, bez nichž by nebyla sbírka možná.“ nastiňuje myšlenku akce ředitel
Hořínek. Diecézní charita ostravsko-opavská zase pořádá soutěž o nejpovedenější tříkrálový
kolednický kostým nazvanou Králové. Bude se vycházet ze zaslaných fotografií a hodnotit se
bude jak celkový dojem, tak také originalita a provedení jednotlivých kostýmů. Vítězové soutěže
obdrží stejně jako v uplynulých letech věcné ceny. Soutěž bude probíhat od 1. ledna do 6. února
2011.
Mimo daru do kolednických kasiček je možné přispět zasláním finančního příspěvku na sbírkový
účet č. 66008822/0800 a nebo formou dárcovské sms ve tvaru DMS KOLEDA na telefonní číslo
87 777.
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