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Již od roku 2001 patří v Holešově a okolních obcích k tradici, že se mezi prvními 

událostmi nového roku koná Tříkrálová sbírka, nebo-li Tříkrálové koledování. Celá akce 

začala v pátek 5. ledna 2013, kdy občané mohli v ulicích města Holešova vidět na bryčce 

tažené koňmi a řízené kočím panem Konečným z Ludslavic představitele mudrců z východu. 

Tyto Tři krále představovali otec děkan P. Jerzy Walczak, ředitel Charity Holešov  

Mgr. Milan Jelínek a zaměstnanec Charity Holešov pan František Pirkl. Během dne navštívili 

postupně všechny místní úřady a významné holešovské firmy. Díky ochotě a štědrosti jejich 

představitelů a zaměstnanců vykoledovali celkem 19 984,- Kč. 

Následující den, v sobotu 6. ledna, se konala samotná Tříkrálová sbírka.  

V domě U sv. Martina se v brzkých ranních hodinách shromáždili všichni nadšení koledníci  

a vedoucí skupinek. Zde se za pomoci ochotných a milých dobrovolnic převlékli  

do tříkrálového kostýmu, občerstvili se a převzali připravené kasičky, cukříky a kalendáříky. 

Poté se všichni účastníci koledování odebrali velkým průvodem do místního kostela 

Nanebevzetí Panny Marie. Zde jim pan místostarosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert  
a ředitel Charity Holešov Mgr. Milan Jelínek popřáli mnoho úspěchů při koledování  

a holešovský otec děkan P. Jerzy Walczak požehnal a posvětil bílé křídy. Pak již nadšeným 

koledníkům a vedoucím skupinek nic nebránilo v tom, aby navštívili domácnosti občanů 

Holešova, svým zpěvem oslavili svátek Tří králů a označili jejich příbytky příslušným 

symbolem K+M+B 2013. 

  Během několika hodin se postupně všichni koledníci vraceli zpátky do domu  

U sv. Martina, kde odevzdali ke spočítání kasičky, občerstvili se čajem a teplým jídlem a na 

památku obdrželi drobnou symbolickou odměnu v podobě baťůžku, který má být 

připomínkou a poděkováním za jejich čas, ochotu a nasazení pro dobrou věc.  

Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na realizaci letošní Tříkrálové sbírky - 

všem dobrovolnicím, zaměstnancům Charity Holešov, skautům, žákům místních škol a dalším 

ochotným lidem, kteří se zhostili role koledníka nebo vedoucího skupinky. Děkuji také otci 

děkanovi, který zapůjčil prostory domu U sv. Martina, požehnal tříkrálovým skupinkám  

a přijetím role jednoho z králů obětoval kus dne právě pro koledování.  

Dík patří i našim sponzorům – firmě Josef Pospíšil – Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o. 

a pekárně Svoboda a Březík – pečivo, s.r.o., kteří sponzorsky poskytli občerstvení pro 

účastníky sbírky; pracovnicím České spořitelny, a.s. a také všem starostům (starostkám) 

okolních obcí, předsedům osadních výborů a zástupcům farností za bezproblémový průběh 

Tříkrálové sbírky.  



Největší poděkování patří všem lidem, kteří nenechali svá srdce ani dveře před koledníky 

zavřené a díky kterým se vybralo při letošní sbírce celkem 462 042,- Kč. 

 

 

Využití finančních prostředků z TKS 2012   

Celkový výtěžek TKS 2012 z Holešova a obcí Mikroregionu Holešovsko činil 470 769,- Kč  

a z této částky se na konto Charity Holešov vrátilo 276 805,05 Kč. Tyto finanční prostředky 

jsme využili tímto způsobem: 

- podpora Charitní pečovatelské služby v celkové výši 26 045,05 Kč (nákup vysavače, 

žehličky, pracovního oblečení a obuvi a várnic na jídlo), 

- podpora Charitní ošetřovatelské služby v celkové výši 200 000,- Kč (nákup nového 

služebního auta na LPG), 

- přímá sociální pomoc potřebným občanům v celkové výši 40 000,- Kč, 

- nákup 2 vysoušečů použitelných v případě povodní, či zaplavení např. sklepů, apod. 

v celkové výši 10 760,- Kč. 

Zbývající částka z celkového výnosu byla určena na humanitární a rozvojové projekty 

Arcidiecézní charity Olomouc a Charity ČR, které se realizovaly jak v České republice, tak i 

v zahraničí. 

 

Plán využití finančních prostředků z TKS 2013   
 

Finanční prostředky, které se v Holešově a okolních obcích za ochotné pomoci dobrovolníků 

a zejména spoluobčanů vykoledovaly, bychom chtěli využít následujícím způsobem: 

- přestavba 6 – ti služebních vozidel na LPG, 

- nákup 40 – ti termoportů (obaly na jídlonosiče) pro dovoz obědů, 

- nákup antidekubitních matrací a pokojových klozetů (půjčování kompenzačních 

pomůcek). 
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