Výtěžek překročil magickou hranici dvou milionů
Napsal uživatel Vojtěch Foltýnek
Sobota, 19 Leden 2013 22:17 - Aktualizováno Středa, 20 Únor 2013 11:18

Oblastní charita Uherské Hradiště ukončila sčítání výsledků Tříkrálové sbírky 2013 v pondělí
14. ledna. Výtěžek se zastavil na úctyhodných 2 004 815 korun, což je na Uherskohradišťsku
historické maximum. Tuto nádhernou sumu vykoledovalo 377 tří až čtyřčlenných skupinek
celkem ve 45 obcí a městech regionu.

Ve Starém Městě vykoledovalo 22 skupinek 155 091 korun ( v roce 2012 to bylo 150 271
korun).

Letošní sbírka byla na Uherskohradišťsku nejúspěšnější v její třináctileté historii. Tříkrálové
pokladničky totiž vydaly více než dva miliony korun. V porovnání s loňským rokem jde o nárůst,
přesně tedy o částku 68 243 korun. Ač prognózy vzhledem k neustálému zdražování nebyly
příznivé, sbírka rozhodně překvapila. V době zhoršující se finanční situace se lidé semkli. A
výsledek? Obrovská vlna lidské solidarity, jež zachvátila celý region. Jedním z mnoha dárců byl
také František Pochylý z Rybáren. „Přispívám z jednoho prostého důvodu: sám jsem byl
postižen a když je někdo postižen, tak potřebuje pomoc,“
poznamenal Pochylý, který vhazuje mince či bankovky do kasičky každý rok.

Koledování se zúčastnilo téměř tisíc dvě stě dobrovolníků, dětí a dospělých. Přesto je podle
Michaely Vašťákové rok od roku obtížnější získat do jejich řad mladou krev. Zvláště v Uherském
Hradišti je koledníků nedostatek. „Hodně nám pomohlo, že jsme vylepili po školách
plakáty, díky čemuž počet nových skupinek vzrostl a tím jsme pokryli více ulic a sídlišť.
Vždyť jenom v centru se vykoledovalo 294 881, což je o 63 466 korun více než vloni,“
okomentovala situaci asistentka koordinátorky sbírky Vašťáková.

Nejen koledníky po každé Tříkrálové sbírce zajímá, kdo odevzdal rekordní obnos. Letos
vykoledovala nejvíce skupinka vedená Zdenkou Bartošovou. V Túních , v ulicích U Cihelny a
Sokolovská jim lidé přispěli částkou přes dvanáct a půl tisíce korun. Tento obnos byl také
největší, který se našel v jediné pokladničce. Druhý nejvyšší obnos s částkou 12. 062 korun
vykoledovala skupinka Lucie Vojáčkové, taktéž z Uherského Hradiště. Pomyslné místo patří
Františku Řezníčkovi, který nechyběl ani v předchozích letech. Se svojí skupinkou obcházel
Vinohradskou ulici, kde i letos vykoledovali pěknou sumu - Kč 11 947.

Nejmladším koledníkem se stal roční Matěj Psík. Ten se svými staršími sourozenci a
maminkou koledoval v okolí Bašty, včetně ulice Dlouhé a Lipové. Úplně nejstarším koledníkem
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je
který dosud nevynechal jedinou sbírku.

pětaosmdesátiletý pan Dohnal z Hluku,

S výsledkem je spokojen také ředitel Oblastní charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš. „Děkuji
všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli. Koledníkům za jejich obětavost a nadšení, se
kterými vycházeli do ulic, dárcům za jejich štědrost. Zároveň bych chtěl poděkovat
duchovním správcům farností, starostkám a starostům obcí a měst, a všem, kteří
napomohli bezproblémovému průběhu sbírky v souladu se Zákonem o veřejných
sbírkách. Velmi si vaši pomoci vážíme,“
vyjádřil své bezprostřední pocity Jiří Jakeš.

A na co konkrétně vykoledované prostředky půjdou? „Všechny peníze posíláme na účet
Tříkrálové sbírky. Padesát osm procent z výtěžku dostaneme zpět do regionu,“
řekla koodinátorka uherskohradišťské sbírky Anna Konvalinková.
„Větší část finančních prostředků využijeme na dostavbu Charitního centra svaté
Ludmily na Velehradské třídě, část na přímou pomoc občanům v nouzi a část na
humanitární pomoc doma a v zahraničí,“
doplnil Dalibor Jirásek, projektový manažer Oblastní charity Uherské Hradiště.

V loňském roce se na Uherskohradišťsku vybrala částka 1 936 672 korun, z níž na projekty
hradišťské Charity připadlo 1 138 734 korun. „Peníze jsme použili například na nákup
automobilu pro Domácí pečovatelskou službu, na humanitární pomoc na Srí Lanku či na
projekt chráněného bydlení, které má sloužit jako nový domov pro lidi s mentálním nebo
duševním onemocněním
,“ doplnil Jirásek.

O tom, že Tříkrálová sbírka není jen o sbírání peněz na prospěšné účely, svědčí doprovodná
aktivita pro koledníky. V neděli 27. ledna se na zimním stadionu v Uherském Hradišti od 14.30
hodin uskuteční tradiční bruslení.
Zábavná akce je poděkováním pro
všechny, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do průběhu či organizace letošní sbírky v
uherskohradišťském děkanátu.
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