Tisková zpráva Charity Český Těšín, 21. 1. 2011

Tříkrálová sbírka se povedla, Charita Český Těšín děkuje dárcům i koledníkům
Český Těšín – Charita Český Těšín dokončila rozpečeťování pokladniček, s nimiž charitní
koledníci koledovali v rámci Tříkrálové sbírky 2011. Výnos koledování za Charitu Český Těšín
činí 880 tisíc, což je o 70 tisíc více než v loňském roce.
Během prvních čtrnácti dní letošního roku proběhlo koledování Tříkrálové sbírky 2011.
„Tříkrálová sbírka se letos konala již pojedenácté. Charitní koledníci chodí dům od domu,
roznášejí požehnání a pokoj do našich domovů, rozdávají cukříky a kalendáříky, a při té
příležitosti vybírají finanční prostředky na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla. Oblast,
v níž koledujeme, pokrývá severovýchod Moravy a zahrnuje Českotěšínsko, Karvinsko,
Havířovsko a část mikroregionů Povodí Stonávky a Žermanické přehrady.“ sděluje koordinátor
sbírky za Charitu Český Těšín Stanislav Laža. „Charita Český Těšín na příslušných obecních a
městských úřadech zapečetila 167 kolednických pokladniček, což je o trošku víc než loni. Dnes,
tj. 21. 1. 2011, jsme dokončili rozpečeťování pokladniček. Celková částka, kterou naši koledníci
vykoledovali je 880.901,- Kč. “ doplňuje jej spolukoordinátorka Andrea Blažková. Oproti roku
2011 tak došlo k 9% nárůstu vykoledované částky. Loňský výnos koledování Tříkrálové sbírky byl
807.435,- Kč. Největší nárůst vykoledované částky byl zaznamenán v Českém Těšíně, Horních a
Dolních Domaslavicích, Těrlicku, Soběšovicích a Komorní Lhotce. V případě některých obcí se
však jednalo o pokles oproti roku 2010. Kompletní výsledky jsou k dispozici na webových
stránkách Charity Český Těšín – ceskytesin.caritas.cz.
„Jménem Charity Český Těšín bych chtěl poděkovat za štědré uvítání koledníků v rámci
Tříkrálové sbírky 2011. Veliký dík patří všem dárcům za štědré přijetí charitních koledníků,
organizátorům sbírky za jejich pomoc se zabezpečením sbírky a zejména všem malým i velkým
koledníkům.“ děkuje ředitel Charity Český Těšín Martin Hořínek. Pro koledníky si letos
českotěšínská Charita, kromě již tradičních drobných dárků a besídek po skončení koledování,
připravila ještě jednu odměnu, kterou je kolednické filmové odpoledne v kinech Central v Českém
Těšíně a kině EX v Karviné, které se uskuteční 27. ledna 2011. „Chceme se tak našim
koledníkům alespoň částečně revanšovat a ukázat jim, že jsou pro nás důležití. Je to letos
novinka, na níž ale v dalších letech navážeme a každý rok si pro koledníky něco připravíme.“
uzavírá ředitel Hořínek
Finanční prostředky, které vykoledovala, použije Charita Český Těšín v souladu se schválenými
záměry 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 budou použity také na nákup
kompenzačních pomůcek, které budou k dispozici veřejnosti a podporu volnočasových aktivit pro
klienty Charitního střediska pro děti a mládež v Karviné. Část výnosu sbírky bude opět použita
také na podporu projektů Diecézní charity ostravsko-opavské a humanitární pomoc v zahraničí.

Mgr. Martin Hořínek, Charita Český Těšín, tel.: 603 462 292, e-mail: martin.horinek@caritas.cz

obec
pokladniček
výnos
Albrechtice
6
22 206 Kč
Český Těšín
51 325 634 Kč
Dolní Domaslavice
4
24 280 Kč
Dolní Tošanovice
3
7 260 Kč
Havířov
13
77 317 Kč
Hnojník
9
43 241 Kč
Horní Domaslavice
5
23 173 Kč
Prostřední Suchá
1
5 285 Kč
Horní Tošanovice
3
10 581 Kč
Chotěbuz
4
40 277 Kč
Karviná
30
85 037 Kč
Smilovice
1
5 698 Kč
Komorní Lhotka
7
35 539 Kč
Petrovice
3
41 605 Kč
Soběšovice
4
22 004 Kč
Stonava
3
8 489 Kč
Těrlicko
10
60 831 Kč
Třanovice
8
35 453 Kč
Vělopolí
2
6 991 Kč
Charita Český Těšín
167 880 901 Kč

