
 

 

Tříkrálová sbírka 2016 
Heřmanův Městec 

 

   Dobročinná akce Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou 
akcí u nás. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc 

nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Část výnosu 
sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. 
 

 V sobotu 9. ledna se v Heřmanově Městci a jeho místních částech Tříkrálové sbírky 
zúčastnilo 15 tříkrálových skupinek – tedy počet 55 koledníků a jejich průvodců. 
Nejmladšímu králi bylo 5 let, nejstarší „královně“ 64 let. Po loňském dešti nám přálo 
počasí, občas se králové mohli i sklouznout po ledu a se zájmem občané sledovali tři 
krále na dětském kolotoči v sídlišti při krátkém oddechu… Díky trpělivosti i všech malých 
dětí se podařilo navštívit většinu domácnosti včetně místních částí Konopáč, Chotěnice 
a Radlín (jedna skupina také navštívila obyvatele Kostelce u H.M.) a v naprosté většině 
se setkaly s přívětivým přístupem, někde až s dojetím čekali na koledu. Sbírka přinesla i 
zajímavou zkušenost, kdy lidé svým vzhledem zdaleka nepřipomínající movité občany 
chtějí znát detaily o sbírce a potom darují velmi vysoké částky. Braňme se tedy různým 
předsudkům, které občas v naší společnosti panují. Nezřídka obdarovali občané děti 
nejen s finančním příspěvkem, ale i obloženými chleby či koláči či různými sladkostmi a 
ovocem. Mnozí občané na koledníky s netrpělivostí čekali a vyhlíželi je z oken svých 
příbytků. Máme radost, že si tato novoroční tradice získala své místo, je pestrá milým 
setkáním se svými sousedy či spoluobčany a lidé jsou s obdivuhodnou štědrostí ochotni 
přispět potřebným. Všem jim patří velký dík a uznání! 
 

 Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 v Heřmanově Městci bude použit na projekty Farní 
charity v Chrudimi s působností i na Heřmanoměstecku: 

 

 Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba – region Chrudimska 
 Občanská poradna – i pro občany Heřmanova Městce 
 Humanitární pomoc v ČR i zahraničí dle aktuální potřeby  

 

 Možnost dárcovské  SMS. Její formát je DMS KOLEDA a odesílá se 
na číslo 87 777. To pro ty, kteří třeba nebyli doma nebo u nich tři králové 
nebyli a chtějí přispět. Informace na www.trikralovasbirka.cz. 
 

 Koledníci jsou vděční za všechny dary i velmi srdečná přijetí. Vaší štědrosti 

si velmi vážíme. Děkujeme, že jste spolu s námi začali nový rok dobrým 
skutkem! 
 

 

 

 


