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Kompletní tým tříkrálových koledníků z Tvrdoníc. Vybraii 58.456 korun, tedy v Průměru 27,84 korun na jednoho obYvatele.
Foito: Tereza Hunkařov á

,,S dvoumilionovou částkou
nepoČítal letos nikdo. Nárůst
skoro o 200 tisíc, tedy o téměř 11

procent více než vloni, je úcty-
hodný" uvedla }ana Studýnková,
koordinátorka dobrovolníků při
Oblastrrí charitě Břeclav.

I když zdaleka ne všechrro
podle ní nasvědčovalo hladké-
mu prťrběhu koledování, vše

se nakonec bravurně zvládlo.

Termín prezidentshy'ch voleb
předrrrčil dny koledování hned
na první lednový víkend, ale
některé obce vsadily na druhý
víkend a v}sledky byly překva-
pivé,,,Zejména v -Borkovanech,

kde se koledovalo úplně poprvé,
pokladničky lydaly neuvěřitel-
ných téměř 18 tisíc korun, a to
i díky v.ýborné organizaci," upo-
zar nlfa koordinátorka.

Wtrffi ffi*rá§Ové Wn{e§eďove§n rekorď
BŘEcLAvsKo (špo) : !-etošní Tříkrálová sbírka

s$tomči§a rra Břeclavsku s rekordním výsledkem.
Vyhra§o §e Z,0'! 5.1 66 oproti ioňským 1,81 7.057
korunárn, eož je téměř o 200 tisíc víc.

Nejdůležitějším bylo, že ko-
ledníkum přálo počasí, nikomu
se nic nestalo, nikdo neměl žádný
úraz a nikoho neokradli. ,,Dvoj-
násobné štěsti prožívala 1edrta z
našich asistentek ve starovičkách,
kerá právě v době koledovriní po
obci dostala zprávrr o narození
dalšího vnoučete, doufejme, že

budotrcího koledníka Martínka,"
dodala Studýnková s tím, že moc
děkuje všem, kclo se na Tríkrálo-
vé sbírce nějak podíleli, zejména
koledníkum a těm, kdo otevře-
li nejen své peněženky, ale i svá

srdce, protože jim není lhostejný

život lidí na okraji společnosti.

,,Stálo to za tu dřinu, vlrsledky
jsou vidět a už se těším na další
rok," vzkázďa koordinátorka.

V přepočtu na jedrroho oby-

vatele se na Břeclavsku vybralo
přes 21 korun, nejvíc ve Vrbici,
kde každý z peněženlcy vytáhl
v průměru více než 43. korun.
Co se celkového výnosu týká,

vlibec nejvíc napočítali v Břecla-
vi (135.038 Kč/5 Kč na 1 ob.)),

ve Vellqrch Bílovicích (108.459

Kč/29 Kč), v Lanžhotě (85.601

Kčl 22 Kč) a v Šitbořicích (8 1.39B

Kč/42 Kč).


