
 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2023 v Bučovicích, Vícemilicích, Marefích, Kloboučkách, Černčíně, Mouřínově 

a Nevojicích opět rekordní! 

V sobotu 7. ledna 2023 v dopoledních hodinách (v Kloboučkách již v pátek odpoledne) vyrazilo ve výše uvedených 

obcích a místních částech města Bučovice 44 skupinek Tří králů vybavených zapečetěnými sbírkovými kasičkami a 

papírovými korunami, a většinou i s novými plášti, se svými vedoucími s pověřením Charity ČR, oblastní charity 

Hodonín, tradičně popřát obyvatelům hodně zdraví do nového roku a požádat o příspěvek na dobrou věc. 

Dveře i srdce dárců zůstala otevřená a koledníci dokázali vybrat rekordní částku Kč 223.455 (pro zajímavost se tato 

částka skládala z 3.059 kusů bankovek a mincí a nejvíce bylo vybráno tentokráte v jedné z kasiček v Černčíně – 

Kč 9.815). Získané finanční prostředky budou použity převážně v našich obcích pro potřebné. 
 

Místní část Vybráno 2023 K 2022 

Bučovice 126 224 Kč 113% 

Vícemilice 18 712 Kč 88% 

Marefy 14 620 Kč 119% 

Kloboučky 14 208 Kč 119% 

Černčín 15 099 Kč 113% 

Mouřínov 13 332 Kč 218% 

Nevojice 21 260 Kč 119% 

CELKEM 223 455 Kč 115% 
 

Tříkrálová sbírka z roku 2022 pomohla: 
 projektu Charitní záchranná síť, 

 uhradit nečekané výdaje na zdravotní péči, 

potravinovou pomoc v kritické situaci nebo zajistit 

bezpečný nocleh, 

 podpořit lidi zasažené tornádem na jižní Moravě, 

 pečovat o seniory, řešit krizové situace matek 

s dětmi nebo vytvářet zázemí lidí s postižením, 

 ulehčit situaci lidí, kteří prchali před válečným 

konfliktem z Ukrajiny. 

 

V roce 2023 bychom chtěli díky této sbírce podpořit: 
 osoby při nenadálých živelných pohromách, 

 půjčovny kompenzačních pomůcek, 

 rozvoj charitních služeb, 

 nákup automobilů pro terénní služby určené 

zejména seniorům, 

 osoby, které se ocitnou v nepříznivé sociální 

situaci u nás i v zahraničí, 

 sociální projekt v Moldávii, 

 charitní záchrannou síť určenou pro lidi v nouzi. 

 

Děkujeme všem dárcům, neboť jak je uvedeno v mottu celé akce: „každá koruna pomáhá“, a 

také více jak stovce ochotných koledníků a jejich vedoucích, kteří v jarním dopoledni dokázali 

s koledou na rtu roznést úsměvy a dobrou náladu do všech domovů kde byli doma a otevřeli 

jim své dveře i srdce, dále i děvčatům na Katolickém domě, které koledníkům připravily skvělé 

zázemí s občerstvením, dále paní Růžičkové a Boudové za našití krásných plášťů pro 

koledníky a sčítací komisi, která dokázala rychle a přesně spočítat celou částku. 

Pokud někoho doma nezastihli, má možnost ještě přispět bezhotovostně na sbírkový účet 

66008822/0800, VS: 777966400 

- riBa - 



 

 

Koledníci Bučovice 

 
Koledníci Vícemilice 



 

 

Koledníci Černčín 

 
Koledníci Kloboučky Koledníci Mouřínov 


