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Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv 
každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot zakotvených v Písmu 
svatém a v dokumentech sociálního učení katolické církve. 
 Charitní služba je poskytována lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich 
věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální 
orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické 
nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. 
 

 
  Charita je nestátní nezisková církevní právnická organizace, která působí v oblasti 
sociální, zdravotní, zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob a humanitární 
pomoci.  
 
Členem Charity ČR je osm arci/diecézních Charit. Na území jednotlivých 
arci/diecézních Charit působí oblastní, městské a farní a těch celkem 366 Charit 
poskytující různé služby. 
 
 
Charita Hrabyně je církevní právnickou osobou podle Kodexu kanonického práva, 
je registrována v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR ze dne 
6. 10. 2006. 
Zřizovatelem charity je Biskupství ostravsko – opavské. 
 
Charita Hrabyně je jako součást Diecézní charity ostravsko - opavské organizačně 
začleněna pod Charitu Česká republika. Od roku 1995 je Charita Česká republika 
členem celosvětové organizace Caritas Internationalis a Caritas Europe.   
.
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SLOVO ŘEDITELE 

 

 

 

Vážení čtenáři, přátelé charitního díla, 
 
na následujících listech výroční zprávy bychom Vám rádi přiblížili naši činnost, 
radosti i strasti uplynulého roku. Charita Hrabyně již 9. rokem aktivně působí v 
oblasti zaměstnanosti, kde osobám se zdravotním postižením zabezpečuje vhodnou 
práci a pracovní podmínky přizpůsobené osobám určitých cílových skupin. 
Smysluplná práce, odborné vedení, přirozené pracovní prostředí, tolerantní kolektiv 
a zejména mzda za odvedenou práci je pro zdravotně znevýhodněné osoby 
významnou příležitosti pro zabezpečení svých sociálních a ekonomických potřeb. 
Mám velkou radost, že můžeme takto nepřímo zlepšovat život těchto lidí 
s postižením, není to někdy jednoduché dát tyto věci a okolnosti dohromady. 
Nechceme lidi jenom zaměstnat a izolovat v našich dílnách ale je vést a posouvat 
dál aby se mohli vrátit a začlenit do běžného osobního i pracovního života. V roce 
2015 se nám takto podařilo připravit 2 zaměstnance.    
  Stále se snažíme vytvořit další vhodná pracovní místa pro uchazeče což se nám 
částečně daří. Jsem upřímně potěšen, že se průběžně daří zvládat velmi náročné 
úkoly týkající se zejména zabezpečování vhodné práce a s cílem zvyšovat kvalitu 
vlastní práce a služeb, výrobků a tak udržovat chráněné dílny v konkurenčním 
prostředí. Naší snahou je pomáhat na pracovišti odborně i lidsky s patřičnou mírou 
obětavosti a vstřícnosti našich pracovníků.  
  
       Děkuji všem našim pracovníkům, spolupracujícím organizacím, institucím a 
firmám, ale také všem, kdo přispívají ke společné pomoci finančně, materiálně a 
angažují se osobně přímou pomocí nebo modlitbou.   
  
 
Přeji Vám všem pokoj a dobro! 
                          
                                                                František Horsák, ředitel Charity Hrabyně  
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SLOVO PŘEDSEDY CHARITNÍ RADY 
 
Jako každý rok využívám příležitosti a chci z tohoto místa jménem charitní rady 
PODĚKOVAT všem pracovníkům charity za jejich obětavou a náročnou práci. 
Vyprošujme jim hodně sil a hojné Boží požehnání 
 
Božena Mejzlíková, předsedkyně charitní rady 
 
 
 
                  
 SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE 
 
V klášteře přijali ke studiu osmdesátiletého muže. Někteří mniši reptali, že už je na 
učení starý, někteří nad ním dokonce posměšně pokyvovali hlavou. Ale on na to 
nedbal. Poctivě docházel na všechny přednášky a nejvzorněji ze všech plnil své 
povinnosti. Uplynul rok, dva, a on pořád stejně pečlivě přistupoval ke svému studiu. 
Posměch mnichů se změnil v obdiv a hlubokou úctu. Během třetího roku pětiletého 
studia však tento muž zemřel. Mnichům ho bylo líto a ptali se opata, proč ho Bůh 
nenechal dostudovat, když se tak poctivě snažil. Opat se zamyslel a pravil: „Myslím, 
že ho Bůh k nám neposlal jen studovat, ale také vyučovat. Dal nám všem příklad, na 
který nikdy nezapomeneme. A když tak naplnil své poslání, stal se nám 
povzbuzením a vzorem, povolal ho Pán, aby přijal zaslouženou odměnu. Buď mu za 
to chvála.“ Už jen to, že si uvědomíme, jakými dary nás Bůh obdaroval. A z nich se 
máme těšit, jimi obohacovat a utvářet lepší svět. Tato radost je pak přímo úměrná 
míře využití těchto darů. 
                                                                       
            P. Kunc 

 
 

 
RADA CHARITY HRABYNĚ 
 
 je ustanovena na základě stanov Diecézní charity ostravsko-opavské jako poradní 
orgán ředitele Charity Hrabyně. Členové rady se vyjadřují k  zásadním otázkám 
vztahujícím se ke strategii, řízení a hospodaření 
Charity Hrabyně. 

 
CHARITNÍ RADA                                                                                       
 
Předsedkyně rady: Božena Mejzlíková 
Členové:                 Ing. Jiří Pchálek 
                               Lukáš Moch, Dis 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 
Název organizace: Charita Hrabyně                                                                                           
 
Adresa: Hrabyně 212, 747 67 Hrabyně 3   
 
IČO: 73634000   DIČ: CZ73634000   
                     
Telefon: 553 775 370   Mobil: 731 625 640                       
 
                            
 
Web: www.hrabyne.charita.cz , www.dilnyhrabyne.charita.cz 
 
E-mail: hrabyne@charita.cz 
 
 
Právní forma: církevní právnická osoba  
 
Vznik právní subjektivity: 6.11.2006 Biskupstvím ostravsko-opavským 
 
Registrována: 6. 10. 2006 u Ministerstva kultury ČR 
 
 
Statutární zástupce, ředitel: František Horsák, ředitel 
 
Zástupce ředitele: Judita Mudra 
 
 
Hlavní předmět činnosti: 
- charitativní činnost ve prospěch lidí v nouzi                                                                                                  
- zřizování a provozování charitativních domovů, zdravotnických a sociálních 
zařízení                                  
- pořádání sbírek a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným lidem u nás i 
v zahraničí                          
- zaměstnávání lidí se zdravotním omezením a zřizování chráněných pracovních 
dílen a činností s tím spojených 
 
 

http://www.hrabyne.charita.cz/
http://www.dilnyhrabyne.charita.cz/
mailto:hrabyne@charita.cz
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 Přehled činnosti charity 
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CHRÁNĚNÉ PRACOVNÍ DÍLNY A PRACOVNÍ MÍSTA 
 
Vedoucí dílen:          František Horsák 
Koordinátor:             Judita Mudra 
Telefon:         553 775 370 
Mobil:     731 625 640 
E-mail:      hrabyne@charita.cz 
Web:                        www.dilny.hrabyne.charita.cz, www.hrabyne.charita.cz 
 
Posláním chráněného zaměstnávání je pomoc lidem se zdravotním postižením na 
trhu práce. Naší snahou je pomáhat na pracovišti odborně i lidsky s patřičnou mírou 
obětavosti a vstřícnosti našich pracovníků.  Snažíme se vytvářet pracovní prostředí a 
činnosti, které člověka nastartují i když se mu změnili zdravotní indispozice a různá 
omezení. Zabezpečujeme vhodné prostředí a také smysluplnou práci a pracovní 
návyky které vyplynou se zdravotního omezení. Smysluplná práce, odborné vedení, 
přirozené pracovní prostředí, tolerantní kolektiv a zejména mzda za odvedenou práci 
je pro zdravotně znevýhodněné osoby významnou příležitosti pro zabezpečení svých 
sociálních a ekonomických potřeb.  
  Cílem služby je posílení samostatnosti zaměstnanců a rozvoj jejich schopností 
s hendikepem. Prací v kolektivu si utvářejí sounáležitost, cítí vlastní potřebnost a 
důležitost. 
  V rámci našeho komunitního a charitního centra navíc nabízíme služby a pracovní 
uplatnění lidem zdravotně znevýhodněným, pro něž je charitní centrum, ale i široké 
veřejnosti určeno. 
 
  
 
 
 
                                                                                                                 

http://www.dilny.hrabyne.charita.cz/
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 Komunitní a charitní centrum služeb sv. Kláry 
 
Provozovna:                      Hrabyně 212, Rehabilitační centrum Hrabyně 
Telefon:                  553 775 370 
Mobil:              731 625 869 
E-mail:                  hrabyne@charita.cz 
Web:                                 www.hrabyne.charita.cz 
 
Komunitní a charitní centrum služeb pro osoby se zdravotním postižením nabízí 
širokou škálu pomoci v oblasti zaměstnávání, kulturně společenských a vzdělávacích 
aktivit. V rámci aktivizačních služeb nabízíme obyvatelům rehabilitačního centra i 
širší veřejnosti možnost využití naší malé knihovny, V rámci centra probíhají 
vzdělávací kurzy finanční gramotnosti. Je zde možnost využívat zdarma přístup k 
internetu. Pořádáme přednášky, besedy, koncerty, setkání, výstavy, vernisáže, 
divadelní představení. K dispozici jsou společenské hry k vyplnění volného času.  
    Velkou částí komunitních služeb centra jsou duchovní služby a kaple, jsou zde 
pravidelné bohoslužby a setkávání, rozhovory, katecheze, návštěvy nemocných, 
duchovní obnovy, přednášky a vzdělávací aktivity.  
     V oblasti humanitární pomoci skrze spolupráci s misijními organizacemi 
pomáháme šířit myšlenku pomoci lidem, kteří to potřebují. Snažíme se probouzet 
sociální cítění u lidí a dětí. Spolupracujeme v této oblasti s charitami, obcemi a 
školami, farnostmi. Sbíráme oblečení po celé Severní Moravě v rámci pomoci lidem, 
následně oblečení třídíme v charitním šatníku. Následně probíhá distribuce 
k potřebným. Nepoužitelné šatstvo dál zpracováváme v naší dílně. 
     V rámci centra také vytváříme klub děti v rámci Misijního klubka které je v rámci 
Papežského misijního díla. Tato činnost je pro děti i dospělé, které chtějí pomáhat a 
zapojit se do misijní díla.  
 
 
                           

http://www.hrabyne.charita.cz/
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Úsek tiskových a reklamních služeb 
 
Provozovna:                            Hrabyně 212, Rehabilitační centrum Hrabyně 
Telefon:                    553 775 370  
Mobil:                    731 625 639 
E-mail:                    dilnyozp@hrabyne.charita.cz 
Web:                                       www.dilnyhrabyne.charita.cz 
 
V úseku reprografických služeb se zabýváme především 
zakázkovou výrobou mnoha druhů tiskových materiálů, potiskem 
předmětů i textilu a výrobou velkoplošné reklamy včetně polepů 
automobilů. Na tyto služby poskytujeme náhradní plnění. 
V rámci kompletačních služeb pro zákazníky rozesíláme 
hromadnou korespondenci, vytváříme dekorační předměty 
z různých materiálů, jako je keramika, dřevo či novinový papír, 
nabízíme drobné práce výrobního charakteru.   
 
 
 
 
 
 
Úsek technickohospodářských a úklidových služeb 
 
Provozovna:                     Hrabyně 212, Rehabilitační centrum Hrabyně 
Telefon:                 553 775 370  
Mobil:             731 625 640 
E-mail:                 hrabyne@charita.cz 
Web:                                www.dilnyhrabyne.charita.cz 
úklidové služby. 
Zimní i letní údržba chodníků a prostranství ruční i mechanická. Zametání, odklízení 
sněhovou radlicí nebo sněhovou frézou, posyp a další činnost v této oblasti.  
 
Provádíme jednorázovou nebo pravidelnou celoroční údržbu travnatých ploch, 
sekání trávy, mulčování, vyhrabávání travnatých ploch, likvidace zahradního 
odpadu, drcení větví, sbírání listí. Částečná realizace a výsadba okrasných dřevin, 
rostlin atd..  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dilnyhrabyne.charita.cz/
http://www.dilnyhrabyne.charita.cz/
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Úsek techničko – montážní, demontáže a kompletační služby, sběr a 
zpracování elektroodpadu 
 
Provozovna:                        Podsedliště 415, Ostrava - Koblov 
Telefon:                    553 775 370  
Mobil:                731 625 640 
E-mail:                    hrabyne@charita.cz 
Web:                                   www.dilnyhrabyne.charita.cz 
 
Provádíme montážně-kompletační služby, technické služby pro různé firmy, v rámci 
charitních aktivit se zabýváme sběrem šatstva a jeho dalším využitím pro sociální 
účely popř. zpracováním nepoužitého šatstva, dále se zabýváme sběrem a 
zpracováním elektroodpadu, hlavní činností v tomto segmentu je demontáž a třídění 
komponentů pro další využití v průmyslu. Provozovna a dílna se nachází v Ostravě-
Koblově.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úsek obchodně – prezentační činnosti  
 
Provozovna:                 Hrabyně 212, Rehabilitační centrum Hrabyně 
Telefon:                 553 775 370 
Mobil:                           731 625 640 
E-mail:      hrabyne@charita.cz 
Web::                           www.dilny.hrabyne.charita.cz, www.hrabyne.charita.cz 
 
Obchodně - prezentační služby zajišťují odbyt a prodej výrobků a služeb, zboží pro 
chráněné pracovní dílny a dále provozují stánkové prodeje. Nabízí také náhradní 
plnění pro naše služby. Provozujeme prodejní stánek Charity Hrabyně, kde probíhá 
prodej výrobků a služeb chráněných dílen, propagačních materiálů našich služeb, 
prodej upomínkových předmětů a výrobků. 
 Díky v této činnosti můžeme prezentovat činnost naší organizace a podpořit 
zaměstnávání zdravotně postižených osob.  
 Celoročně prodáváme své výrobky v Charitě Hrabyně v areálu Rehabilitačního 
centra v Hrabyni. Radost dělají zákazníkům z celé ČR.  
Katalog výrobků a služeb můžete najít na našich internetových stránkách  
www.dilny.hrabyne.charita.cz,  www.hrabyne.charita.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dilnyhrabyne.charita.cz/
http://www.dilny.hrabyne.charita.cz/
http://www.dilny.hrabyne.charita.cz/
http://www.hrabyne.charita.cz/
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Úsek sběru a výdeje šatstva, charitní šatník  
 
Provozovna:                      ul. 1 května 1136, Ostrava – Polanka nad Odrou 
Telefon:       553 775 370 
Mobil:                                731 625 640 
E-mail:       hrabyne@charita.cz 
Web::                                www.dilny.hrabyne.charita.cz, www.hrabyne.charita.cz 
 
V rámci charitních aktivit se zabýváme sběrem šatstva a jeho dalším využitím pro 
charitativní potřeby a účely. Sbíráme oblečení po celé Severní Moravě v rámci 
pomoci lidem, následně oblečení třídíme v charitním šatníku a dál předáváme 
organizacím a potřebným. Vlastníme pár kontejnerů na šatstvo, ale převážnou část 
sbíráme jednorázovým způsobem po obcích a v pravidelných intervalech nebo je pro 
nás také sbírají organizace, dobrovolníci, farnosti atd..  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dilny.hrabyne.charita.cz/
http://www.hrabyne.charita.cz/
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 
 

Koordinátoři sbírky: František Horsák 

Asistent sbírky:        Judita Mudra 

 

Charita Hrabyně vykoledovala v roce 2015 částku 538 013,- Kč. Koledovalo se na 
území 16 obcí. Oproti předcházejícímu roku se jedná o nárůst vykoledovaných 
prostředků. 

 
Výsledky Tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích a městech 
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PODĚKOVÁNÍ ZA TKS 2015 
 
V letošním roce proběhla Tříkrálová sbírka 2015 koordinovaná Charitou Hrabyně. 
Koledovalo se v těchto obcích: Budišovice, Čavisov, Dolní Lhota, Háj ve Slezsku, 
Horní Lhota, Hlubočec, Hrabyně, Hrabyně RC, Hrabyně - Josefovice, Kyjovice, Lhota 
u Opavy, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Opava Podvihov, Pustá Polom, Štítina, 
Těškovice, Velká Polom, Zbyslavice. Rádi bychom touto cestou vyjádřili upřímné 
poděkování všem, kteří se jakkoliv zapojili do Tříkrálové sbírky roku 2015. Jsou to 
jednak malí koledníčci a dospělí koordinátoři, kteří za každého počasí vycházejí dům 
od domu a roznášejí radost a poselství o narození Ježíška do jednotlivých lidských 
srdcí. Dále upřímné díky všem starostům a zaměstnancům obcí za jejich vstřícnost a 
pochopení při propagaci sbírky, pečetění kasiček a počítání výtěžku. Také kněžím 
jednotlivých farností, kteří duchovně zaštiťovali koledníčky a propagovali Tříkrálovou 
sbírku mezi věřícími. Upřímné díky patří i České spořitelně. A nakonec nemalý dík 
patří také nadřízeným orgánům Charity Hrabyně, Diecézní charitě ostravsko-
opavské a Charitě Česká republika, která se postarala o pěknou reklamu v televizi a 
i v jiných sdělovacích prostředcích. A však největší poděkování patří všem, kteří 
koledníčky vlídně přijali a dle svých možností finančně přispěli na pomoc svým 
bližním. Ještě jednou Vám všem děkuji že podporujete činnost a provoz Charity 
Hrabyně 
 
 
František Horsák                                   Judita Mudra 
ředitel Charity Hrabyně                          asistent koordinátora TKS 
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Hospodaření charity k 31. 12. 2015 

 
Charita Hrabyně vede podvojné účetnictví na základě zákona o účetnictví 

563/1991Sb a všech jeho pozdějších změn a dodatků při účtování se řídí vyhláškou 
504/2002Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb. o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, jejichž hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 
 
Roční účetní závěrka se sestavuje k 31. 12. kalendářního roku. 
Účetnictví je zpracováváno počítačově v software POHODA. 
Charita Hrabyně nemá podíl v žádné obchodní ani jiné společnosti. 
Opravné položky a rezervy Charita Hrabyně netvořila. 
O vlastních výrobcích a zásobách účtuje způsobem B. 
Hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami, majetek bezúplatně 
nabytý reprodukčními pořizovacími cenami.  
Dlouhodobý majetek je odpisován ve výši sazeb daných zákonem o dani z příjmů. 
Účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům. 
Účetní záznamy jsou uschovány v sídle Charity Hrabyně. 
 
 
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12. 2015  (v celých 

tisících) 
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Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2015 (v celých tisících) 
 

 
 

 
Zaměstnanci 
 
Týdenní fond pracovní doby v organizaci je stanoven na 40 hodin. 
Celkově byly vyplaceny mzdy ve výši 1 727 tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění bylo 
odvedeno ve výši 490 tis. Kč. Ostatní zákonné sociální náklady činily 5 tis. Kč 

 
 

 
 
                                      

Dlouhodobý majetek (DM)  
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         Oprávky k DHM činí k 31.12. 2015 celkem           825 066,74 Kč. 
 
Za drobný dlouhodobý hmotný majetek je považován majetek s dobou použitelnosti 
delší než l rok a ocenění jedné položky je v částce    3000   ,-Kč a vyšší a 
nepřevyšuje částku  40 000   ,-Kč . O majetku s cenou pořízení do 20 000,-Kč je 
účtováno jako o zásobách – způsobem B. 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je v organizaci vymezen cenou pořízení 
7 000,-Kč a vyšší a zároveň nepřesahující částku 60 000,-Kč s dobou použitelnosti 
delší než 1 rok. Dlouhodobý nehmotný majetek ani drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek - tak jak je legislativně a vnitřní směrnicí vymezen – Charita Hrabyně nemá. 

Pohledávky                         
    Celková výše pohledávek ke dni účetní závěrky činí     160 400,25 Kč. 
 
Závazky 
Charita Hrabyně nemá k 31.12. 2015 splatné závazky pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nemá splatné závazky 
veřejného zdravotního pojištění ani evidované nedoplatky u správce daně. 
 

Celková výše závazků k datu účetní závěrky činí     139 239,82 Kč.  
 

Ve svých závazcích vykazuje Charita Hrabyně k 31.12. 2015 dluh vůči Diecézní 
charitě ostravsko-opavské ve výši   552 320 ,-Kč   
 

Finanční a jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze, se nevyskytují. 
 

 
 
Vlastní jmění 
Stav k 1. 1. 2015 /Kč/        8 857 424,58 Kč 
 
- hospodářský výsledek roku 2015     391 684,95 Kč 
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Dotace 
Na charitativní činnost v r. 2015 byly Charitě Hrabyně poskytnuty tyto provozní 
dotace: 

Poskytovatel dotace Výše poskytnuté dotace (v Kč) 

Úřad práce v Opavě 1 539 112,00 

Magistrát města Ostravy 300 000,00 

 
                  
Finanční prostředky dotací byly beze zbytku využity k určeným účelům a 
v dohodnutých termínech vyúčtovány poskytovatelům. 
 
 
Dary a příspěvky  
Dary a příspěvky na charitativní činnost v r. 2015 činily celkem  625 638,00 Kč. 
Z toho:   - dědictví a dary fyzických osob  418 927,00 Kč 
- tříkrálová sbírka        355 944,00 Kč 

- kostelní sbírky a dary        14 542,00 Kč 
 
 
Výsledek hospodaření 
Jednotlivé oblasti činnosti Charity Hrabyně jsou z účetního hlediska rozděleny 
na hlavní činnost – chráněná dílna a vedlejší hospodářskou činnost – nákup a prodej 
zboží a výrobků, náhradní plnění a dosáhly v r. 2015 těchto výsledků hospodaření: 
 
 - Chráněná dílna                 371 980,16  Kč 

- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny     25 971,37 Kč 
- náhradní plnění (zboží)                 - 6 266,58 Kč 
 
 
Celkový výsledek hospodaření            391 684,95   Kč 
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Poděkování 
 
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem dárcům a příznivcům naší Charity, 
kteří v roce 2015 přispěli ať pomocí, darem, nebo finančním obnosem. 
 
Za podporu děkujeme především: 
       Ministerstvu práce a sociálních věcí 
       Úřadu práce v Opavě 
      Magistrátu města Ostravy 
      Biskupství ostravsko-opavské 
          
městům a obcím: 
       Mikroregionu Matice Slezské 
 
Právnickým osobám: 
       Diecézní charitě ostravsko-opavské 
       Rehabilitačnímu ústavu Hrabyně 
       Ústavu sociální péče Hrabyně 
      SBDI Hrabyně 
      UNITA Bílá Voda 
 
nadacím, občanskému sdružení: 
      Nadaci České spořitelny 

               Nadaci OKD 
        
Děkujeme soukromým firmám a fyzickým osobám. 
 
Charitám a firmám, podnikatelům a institucím, kteří nás podpořili objednávkou služeb 
a výrobků. 
 
V neposlední řadě patří velký dík všem, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce, ať už 
jako organizátoři nebo jako koledníci …. 
 
Všem, kteří podporovali jakýmkoliv dalším způsobem Charitu Hrabyně a my jsme 
na ně zapomněli a nebo ani nechtěli, abychom to věděli. 
 
Všem vyprošujeme Boží požehnání pro Vaše dobré skutky a věříme, že nám 
zachováte přízeň i v roce následujícím. 
 
 
 
Přejeme všem pokoj a dobro. 
 





 

 

 


