
     

 
 

 
   

Tříkrálová sbírka 2008 - výsledek koledování v jednot livých obcích:  
 

OTROKOVICE  ………..… 251.527,50 Kč  ……….... 38 skupinek – 152 koledníků 
      z toho Kvítkovice  ………………….. 24.643,50  Kč                               5 skupinek    -    20 koledníků 
 

NAPAJEDLA ……………  127.575,00 K č ………….. 33 skupinek – 132 koledníků 
 

POHOŘELICE ……………. 16.648,50 Kč ……………. 5 skupinky – 20 koledníků 
 

OLDŘICHOVICE ………..…  9.761,50 Kč ……………. 2 skupinky –  8 koledníků 
 

KOMÁROV …………………  8.620,00 K č ……….…… 2 skupinky –  8 koledníků 
 

SPYTIHNĚV  ……………...  40.922,50 Kč ………….. 10 skupinek – 40 koledníků 
 

HALENKOVICE …………..  36.086,50 K č ………..… 10 skupinek – 40 koledníků 
 

ŽLUTAVA ……………….…  22.497,50 K č …………… 4 skupinky – 16 koledníků 
 

TLUMAČOV ….……………  44.202,00 Kč  …………. 12 skupinek – 48 koledníků 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CELKEM  …………………  557.841,00 K č                116 skupinek - 464 koledník ů 
 
Děkujeme všem dárcům, koledníkům, pracovníkům obecních úřadů i ostatním dobrovolníkům, 
kteří jste jakýmkoliv dílem přispěli ke zdárnému průběhu Tříkrálové sbírky 2008. 
Díky všem těmto lidem můžeme s radostí konstatovat, že Tříkrálová sbírka 2008 splnila svůj účel 
– umožnit všem lidem dobré vůle přispět na pomoc potřebným. 
 
Plánované využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2008 - z částky 557.841,00 Kč se rozdělí: 
10% na humanitární pomoc do zahraničí, 
15% na projekty Arcidiecézní charity Olomouc, 
5% na projekty Charity Česká republika, 
2% na nouzový fond, 
5% na krizový fond, 
5% na režii sbírky, 
58% je zůstatek k využití Charity sv. Anežky Otrokovice, tzn. 323.547,- Kč. 
Tyto finanční prostředky budou využity v rámci přímé pomoci sociálně potřebným a dále k podpoře 
a rozvoji charitního díla v našem regionu. 
 

Tříkrálová sbírka 2007 - výsledek koledování v jednot livých obcích:  
 

OTROKOVICE  ………..… 261.027,00 Kč  ……….... 39 skupinek – 154 koledníků 
    z toho Kvítkovice  ………….……..   23.741,00 Kč                        5 skupinek    -    20 koledníků 
 

NAPAJEDLA ……………  123.744,50 K č ……………31 skupinek – 124 koledníků 
 

POHOŘELICE ……………. 17.362,00 Kč ……………. 4 skupinky – 16 koledníků 
 

OLDŘICHOVICE ………..…  9.708,50 Kč ……………. 2 skupinky –  8 koledníků 
 

KOMÁROV …………………  9.587,00 K č ……….…… 2 skupinky –  8 koledníků 
 

SPYTIHNĚV  ……………...  37.976,50 Kč ………….… 8 skupinek – 32 koledníků 
 

HALENKOVICE …………..  35.521,50 K č ………..… 10 skupinek – 40 koledníků 
 

ŽLUTAVA ……………….…  21.239,00 K č …………… 4 skupinky – 16 koledníků 
 

TLUMAČOV ….……………  43.024,50 Kč  …………. 13 skupinek – 52 koledníků 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CELKEM  …………………  559.190,50 K č                113 skupinek - 450 koledník ů 

Charita sv.Anežky Otrokovice 
Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice 
tel. 577 112 032/031, e-mail: otrokovice@caritas.cz 
 


