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CITÁT MĚSÍCE: Práce vyplní každý jí vymezený prostor . (Peter Drucker)

Do opavské charity přichází spirituál
P. Mieczyslaw Jan Augustynovicz

Člověk je bytost duchovní. Už odedávna ho zajímá, proč tu je a kam
směřuje, jaké je jeho životní poslání. Tendence uvažovat o těchto věcech
přicházejí především v těžších chvílích, v čase, kdy něco ztratíme, něco
nás trápí nebo se rozhodujeme, jak dál. Tisíciletá moudrost lidstva říká,
že jsme bytosti nejen tělesné, ale i duchovní. I proto je snahou církevních
organizací mít spirituála – tedy člověka, se kterým si kdokoliv může přijít popovídat o otázkách tížících jeho duši. Po dlouhých 17 letech přibyl
do farnosti v Opavě-Jaktaři kněz, který bude jako spirituál k dispozici
také lidem spojeným s Charitou Opava.
Je jím P. Mieczyslaw Jan Augusty- s Českou republikou, s farností
nowicz. Narodil se v polském měs- Kravaře – Kouty, kde ho lidé znají
tě Zywiec. Kněžskou službu přijal jako kaplana. Jeho velkou zálibou
vkládáním rukou krakovského arci- jsou církevní dějiny. Pod vedením
biskupa v roce 1990. Působil v Kra- prof. Františka Halase dokončuje
kově a okolí, jako redaktor v kato- v Olomouci doktorandské studium.
lickém nakladatelství v Katovicích Zajímá se o vztahy Československa
a byl členem sekretariátu Polské k Vatikánu a tématem jeho práce
biskupské konference pro přípravu jsou dějiny nunciatury v Praze.
Polska na oslavy milenia v r. 2000. Na otázku, jak si představit službu
Od roku 2005 je jeho život spojen spirituála, odpovídá: „Úkolem spiri-

+

ZÁŘÍ

Dovolená i provoz střediska

Podařilo se nám skloubit tolik potřebný odpočinek zaměstnanců s provozem středisek poskytujících sociální
služby. Sladit soukromý život s profesionální odpovědností za životy druhých není vždy zrovna jednoduché.
Dávat i přijímat je nezbytností, zvláště pro pracovníky
v pomáhajících profesích.

tuála je starat se o duchovno, zabývat
se otázkami duchovního života. Prostě tu jsem. Jsem k dispozici. Pořád.
Máte jednoduchý přístup na faru
v Jaktaři. Další bude záležet na potřebách lidí. Konkrétně to může znamenat třeba duchovní cvičení, pouť,
výlet... .“
Ředitel Charity Opava Jan Hanuš
k komu dodává: „Na ředitelství
v Jaktaři bude k rozhovorům v určitý
čas vyhrazená místnost. Přítomnost
kněze mohou využít zaměstnanci charity, dobrovolníci i uživatelé služeb.
Mohou se ptát na otázky, které je trápí
nebo si přijít pro povzbuzení apod. Nezáleží na tom, jestli dotyčný je věřící,
nebo není, nebo snad vyznává náboženství rozdílné od křesťanství. Dveře
budou otevřeny pro všechny.“

ZÁŘÍ
Menší granty nevyšly

Charitě Opava se nepodařilo získat příspěvek z menších grantů, přestože se o to v tomto roce pokoušela
několikrát. Také vzhledem k hektické době, která je
spojena s platností nového zákona o sociálních službách,
nezbývají síly věnovat se fundraisingu – nadchnout druhé
myšlenkou spolupráce a rozvíjet kontakty.

Slovo ředitele
V září začínají přípravy
Vážení
zaměstnanci,
vážení příznivci Charity
Opava, doba
prázdnin
a
odpočinku je
většinou
za
námi. Jsem přesvědčen, že splnila
svůj účel a že plní zážitků a s elánem můžeme každý na svém místě
pokračovat v cestě, kterou jsme si
ve spolupráci s životními okolnostmi vybrali.
Změnu zaběhaného rytmu a zpestření prázdninového režimu ocenili
při různých akcích i uživatelé našich služeb. Např. těžce postižené
děti z Mravenečku putovaly po Jeseníkách, ve Vlaštovičkách uspořádali u příležitosti svátku sv. Cyrila
a Metoděje den otevřených dveří,
velký ohlas sklidilo veřejné vystoupení hudební skupiny nevidomých
Zpívající kytky. V Klubu sv. Anežky se vydali na výlet do Arboreta v
Novém Dvoře a uspořádali si také
pěkné setkání zaměstnanců, klientů a jejich rodinných příslušníků.
Maminky s dětmi si mohly vybrat
z bohatého programu v mateřském
centru Neškola. P. František Bureš
z Vlaštoviček oslavil ve Štítné nad
Vláří 60 let kněžství. Zkrátka nepřišly ani ratolesti zaměstnanců a
dalších občanů Opavy, pro které
byl připraven příměstský tábor.
A jistě bych mohl na tomto místě
jmenovat i mnoho dalších.
Ale teď už zářím vstupujeme do
období příprav roku 2008. V České
republice nemají neziskovky zrovna na růžích ustláno, neboť v jejich
rozpočtu není předem ani koruna
jistá. Avšak stabilitu organizace a
kvalitní služby zajistí především
promyšlená, dlouhodobě udržitelná koncepce ﬁnancování. Proto
v Charitě Opava vždy v poslední
třetině roku začínají intenzivní
jednání s mnoha institucemi i snahy získat další podporu ze zdrojů
Evropské unie. To všechno klade
nemalé nároky na vedoucí a pracovníky ekonomického úseku.
Jsem rád, že opavská charita se těší
důvěře široké veřejnosti a že služby, které poskytuje, jsou kvalitní
a žádané. Věřím tedy, že jednání
budou úspěšná a že ti, kdo nás potřebují, budou s naší prací i nadále
spokojeni.
Jan HANUŠ, ředitel

UDÁLOSTI V CHARITĚ
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STALO SE
• Ve Vlaštovičkách se slavilo
Slavnostní bohoslužba, prohlídky
domu pro zrakově postižené s odborným výkladem nebo zábavný
program na místním hřišti, to vše
mohli zažít 5. července návštěvníci Vlaštoviček. „Hodně lidí zaujala
naše chráněná dílna a její výrobky.“
popisovala jedna z průvodkyň Mgr.
Radana Hartošová.

• 60 let kněžství
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Simona nominována na mistrovství
Po dvou kvaliﬁkačních kolech se nevidomá Simona Pechancová se svou
fenou Xenou nominovala jako náhradnice na Mistrovství ČR v soutěži vodících psů. Tento úspěch je o to větší, že se soutěže účastnila letos poprvé.
„O soutěži jsem se dozvěděla díky in- dodává s úsměvem.
ternetovému serveru Braillnet. Jsem První kvaliﬁkační kolo proběhlo
přihlášená v konferenci Haf a konfe- v květnu v Dobrušce. Začínalo se
renci Klubu držitelů vodících psů, kde na náměstí sobotu 23. května a soujsem získala všechny potřebné infor- těž se skládala ze tří etap. S každým
mace,“ vzpomíná Simona Pechanco- soutěžícím chodili dva instruktoři,
vá. „Přihlásit se pak nebylo těžké, pro- kteří dávali pokyny, kam má člověk
stě jsem přihlášku poslala e-mailem.“ jít a co má udělat, přitom hodnotili

Úctyhodné jubileum oslavil děkovnou bohoslužbou P. František Bureš.
Mši sv. slavil 12. července v kostele
sv. Josefa ve Štítné nad Vláří, kam
ho doprovodil autobus poutníků
složeným ze zaměstnanců charity a
z farníků Vlaštoviček. Už šedesát let
uběhlo od primiční mše svaté, kterou 5. července 1947 otec František
sloužil na stejném místě. Bohoslužbu
zakončil P. Andrzej Bystrzycki, který
vyzdvihl vytrvalost a věrnost poslání:
„Otče Františku, nejdůležitější je vytrvat ve svém poslání až do konce - a
vy jste do konce vytrval a za to vám
patří velký dík.“

reakce psa.
„Nejdříve jsme absolvovali krátkou
trasu městem, kde nám cvičitelé dávali příkazy a hodnotili Xenu. Bylo tam
označení schodů, přechodů pro chodce
a přecházení přes cestu. Potom následovala druhá etapa, kde byly složitější
úkoly – různé překážky v cestě, nebo
převislé větve stromů ve výšce hlavy,
na které musí pes reagovat. Ve třetí
etapě byla zkouška poslušnosti. Povely typu: sedni, lehni, vstaň, aport. Jen
u toho aportu Xena místo toho, aby
přinesla vodítko, si s ním začala hrát,“
říká Simona Pechancová.
Druhý závod se konal 23. června
v Olomouci. „Disciplíny byly stejné,
ale náročnější, protože část se odehrávala na nádraží, kde byla spousta lidí.
Ale o to vlastně šlo.“
Xena si vedla výborně v obou soutěžích, protože za sebou nechala většinu
soutěžících. V Dobrušce skončila na
krásném šestém místě v konkurenci
sedmnácti závodících, v Olomouci to
již bylo místo třetí. Součtem bodů se
nominovala jako náhradnice na mistrovství, které se bude konat v září
v Praze.

Malé poohlédnutí - velké poděkování
• Setkání s pečovateli
V Klubu sv. Anežky se 12. července
sešli zaměstnanci s rodinnými pečovateli. Setkání proběhlo v přátelské
atmosféře. Rodinní příslušníci seniorů shlédli prezentaci aktivit klubu.
„Byli jsme mile překvapeni, kolik lidí
přišlo. Velký zájem byl i o prezentaci
akcí, které průběžně připravujeme
pro naše klienty,“ hodnotí akci Zuzana Paverová.

KALENDÁRIUM
• 1. září 2004 převzal vedení Charity
Opava Jan Hanuš
• 16. září 2004 proběhla prezentační
akce Toulavý autobus pro dobrovolníky
projektu D- venkov
• 23. září 2003 proběhlo požehnání a
slavnostní otevření rekonstruovaných
prostor Krámku u Josífka
• 27. září 2001 vznikl denní stacionář
pro děti s kombinovanými vadami Mraveneček
• 27. září 2004 sestry druhého
františkánského řádu Klarisky-kapucínky
zahájily motlitbu za Charitu Opava
• 29. září 1996 jsme slavnostně otevřeli a
vysvětili Dům sv. Cyrila a Metoděje pro
zrakově postižené ve Vlaštovičkách
• 29. září 1996 vznikly Chráněné
dílny sv. Josefa pro lidi se zdravotním
postižením

Akcí, na kterých se můžete pobavit, je mnoho. Akcí, díky nímž získáte 200
950 korun, zase tak mnoho není. Jedinečnou akcí tohoto druhu je tradiční
fotbalový turnaj Pomozte postiženým dětem, který letos v červnu již po šesté zorganizovali rozhodčí opavského Okresního fotbalového svazu.
Utkání se zúčastnily tři týmy sponzorů, tým rozhodčích a sportovních
osobností Opavska. V hledišti pak
beneﬁční fotbalová utkání přišlo
podpořit tisíc diváků. Po celou dobu
klání probíhal bohatý doprovodný
program, zaměřený především na
děti. Ty si mohly zdarma vyzkoušet
mnoho atrakcí: skákací hrad, poníky, motokáru či střelbu z paintbolové
zbraně. Závěrem programu předali
zástupci OFS Opava v čele s předsedou Ing. Petrem Kašným a místopředsedou Andreasem Drastíkem řediteli
opavské charity Janu Hanušovi šek
na částku 200 950 korun. Výtěžek je
každoročně určen pro děti z denního
stacionáře Mraveneček.
„Doufáme, že příští ročník této charita-

tivní akce za přispění stávajících i nových sponzorů překoná o další stupínek
letošní vybranou částku pro děti, které
to potřebují,“ řekl Andreas Drastík,
místopředseda OFS Opava.
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Hned dvě „kolečka“ v červenci

Je pravidlem, že noví zaměstnanci Charity Opava projdou po svém nástupu
do organizace takzvaným „kolečkem“. Nemusí se vždy jednat jen o zaměstnance nové, ale i o ty, kteří nastoupili po kratší či delší pauze.
„Kolečko vzniklo z potřeby seznámit Jakmile začnou pracovat na svých střenaše zaměstnance, byť zběžně, se všemi discích, jen těžce získávají povědomost
pracovišti a službami, které nabízíme. o všech činnostech,“ vysvětluje Ludmila

Druhá řada zleva: Hana Melarová, CHD sv. Josefa; Lucie
Janíková, MC Neškola; Jakub Čmiel, Občanská poradna.
Přední řada zleva: Lenka Bartesková, CHD Vlaštovičky; Jarmila
Mičková, CHD sv. Josefa; Mgr. Gabriela Bernardová, CHD
Vlaštovičky; Renata Šenková, Krámek u Josífka; M. Plesníková,
CHD Vlaštovičky; Soňě Ausﬁcírová, CHD Vlaštovičky; Jana
Chovancová CHPS, J. Fišerová, Krámek u Josífka.

Vicherková, která seznamování organizuje, a s úsměvem dodává: „Takže
kolečko není od toho, že se jezdí autem.“
Prvních 11 lidí se vydalo objevovat
charitu 17. července, o týden později
24. července dalších 7. A tady jsou:
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Stane se
• Výlet na sv. Václava
Možnost pěkného výletu a příjemně
strávených chvil vám nabízíme na
svátek sv. Václava 28. září ve Vlaštovičkách. V tento den oslaví Charita
Opava 11. výročí otevření domu pro
zrakově postižené. Děkovná bohoslužba začne v 15 hodin, následovat bude
program na zahradě domu, v němž
vystoupí domácí skupina Zpívající
kytky, připraveno bude i pohoštění.
Uvidíte ukázku chůze s vodícím psem.
Pro zájemce připravujeme prohlídku
domu s výkladem a ukázkou kompenzačních pomůcek. V chráněné
dílně bude také připravena prodejní
výstavka výrobků nevidomých lidí.

Vrchní řada zleva: Ing. Dagmar Sližová, Chráněné bydlení;
Antonín Stareček, Chráněná technická dílna; Ing. Ester
Schaﬀartziková, ředitelství; Hana Chlachulová, Chráněná
technická dílna; Miroslava Keclíková, Chráněné bydlení.
Spodní řada zleva: Mgr. Petra Jochimová, Mateřské centrum
Neškola; Ing. Milena Pchálková.

Nahlédnutí do dílen sv. Josefa

„Takže podívejte, pracujeme na zakázce keramických reklamních předmětů
pro ﬁnskou ﬁrmu se zastoupením v ČR Orion Pharma. Připravujeme již třetím
rokem zakázku pro Tesco v Praze a Bratislavě. Dodali jsme výrobky pro magistrát v Opavě. Kompletujeme hračky pro ﬁrmu Lena, která tyto výrobky vyváží
do osmi zemí Evropy. Firmě Stoklasa chystáme spotřebitelské balení galanterních výrobků. Kompletujeme spojky pro ﬁrmu AVHB. Šicí dílna připravuje
vzorníky pro ﬁrmu Iktus, která tyto vzorníky posílá do mnoha zemí mj. i do
Ruska...“ Ing. Pavel Šefránek, který má na starosti marketing v chráněných
dílnách, pokračuje ve výčtu ﬁrem a prací, kterými se zabývají.
Téměř nekončící výčet aktivit je reakcí K dalším aktivitám dílen patří návštěvy
na naši naivní otázku: „Pro koho tyhle prodejních veletrhů například v Praze,
všechny výrobky děláte?“ Chráněné Brně či pravidelné prodejní akce v Lázdílny sv. Josefa zaměstnávají v současné ních Klimkovice. V neposlední řadě
době 53 osob. Rozdělují se na tři dílny: dodávají výrobky do několika obchodů
Šicí dílna, zabývající se ruční výrobou a mají i stálou prodejní výstavku v protextilních doplňků a šitím na zakázku.
storách Fakultní nemocnice v Ostravě.
Keramická dílna, kde se různými tech- V průběhu měsíce června došlo z důnikami vyrábí keramické předměty.
vodu stísněných prostor stávající keKompletační dílna, v níž probíhají ramické dílny k jejímu přemístění do
montáže drobných kovových a jiných rekonstruovaných prostor bývalé stosoučástek, adjustační práce a jiné malo- lárny. Vše je nyní soustředěno na jedsériové zakázky.
nom místě, čímž odpadly manipulační

cesty mezi jednotlivými provozy dílnen.
„Uvolněné prostory využijeme k rozšíření kompletační dílny, nebo k přemístění
obchůdku,“ vysvětluje dále inženýr Šefránek.
„Od roku 1996 umožňujeme lidem s tělesným a smyslovým znevýhodněním a
jejich kombinacemi zařazení do běžné
společnosti pomocí pracovní rehabilitace,
školení a řádného zaměstnání, na těchto
individuálně uzpůsobených chráněných
pracovištích,“ dodává Šefránek: „Zdravotně znevýhodněni zaměstnanci činnosti střídají, aby se zamezilo jednostrannému fyzickému a psychickému zatížení.“
Chráněné dílny sv. Josefa jsou zařazeny
do Katalogu organizací převážně zaměstnávajících občany se ZPS. Odběrem výrobků a služeb od nás mohou ﬁrmy plnit svou povinnost dle ustanovení
Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti §81 odst. 2b, tzv. „náhradní plnění.“

Napsali o nás
• Charita zřídila
internetový obchod
Zájemci o výrobky nevidomých lidí
z chráněné dílny Domu sv. Cyrila a
Metoděje už nemusejí k prohlídce vážit cestu do Vlaštoviček. Předměty si
mohou prohlédnout v nově zřízeném
internetovém obchodu na webové
adrese: www.shopy.cz/charita. Nabídku bude provozovatel postupně
doplňovat a zakoupením výrobků
lidé současně podpoří provoz Domu
sv. Cyrila a Metoděje i jeho zrakově
postižené obyvatele.
Opavský a hlučínský Deník,
3. července 2007

• Život bez retrívra Xeny si Simona neumí představit
Černá fenka labradorského retrívra
umožňuje své majitelce relativní samostatnost i nezávislost. Osmadvacetiletou Simonu Pechancovou bezpečně provází místy, která si její zrakově
postižená panička nemůže „osahat“.
Vodící pes je něco jako asistent nevidomých lidí. Jako takový má podle
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
se zrakově postiženým vlastníkem
přístup do každé prodejny. Vodícího
psa považovala za východisko ve své
obtížné životní situaci, a proto o něj
požádala. Nejprve musela v Praze absolvovat dvoudenní školení a
z výcvikového střediska pak dostala
fenku, která ji doprovází už téměř tři
roky. Letos v květnu se opavská dvojice zúčastnila v Dobrušce své první
soutěže vodících psů.
Region, 24. července 2007

Práce v kompletační dílně.

Práce v keramické dílně.

ROZHOVOR MĚSÍCE
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„Máme radost z klientova úsměvu,“

říkají shodně Michaela Mošová a Zuzana Paverová z Klubu sv. Anežky.
Dělat rozhovor je věc nejistá. Mnohdy netušíte, jak bude dotazovaný reagovat a jak bude odpovídat: zda holými větami, nebo naopak dlouhými
souvětími, která v jedné odpovědi vydají za celou knihu. Nevíte ani, zda
bude „v pohodě“, nebo nepříliš vstřícný. Dělat rozhovor se Zuzanou Paverovou či Michaelou Mošovou jednotlivě by nebylo nic zvláštního, ovšem
s oběma dohromady to byl zážitek srovnatelný snad jen s pokusem řídit
neřízenou střelu. Tyto dvě dámy jsou plné energie a rozhovor mnohokrát
zanikl v návalech smíchu.
P: Má ráda lidi. K lidem má krásný
• Pro rozhovor si vás vybrala Petra Thiemlová a ráda by se zeptala:
vztah a je trpělivá.
M: Najde si čas na klient, a přitom
„Odkud čerpáte radost z práce a
zároveň zvládá i kancelářskou prápohodu, která je na první pohled
ci.
vidět?“
Mošová: Nečerpáme, je tady bezP: To každého nebaví, že? (podívají
se na sebe a začnou se smát)
vadná atmosféra, ta na vás dýchne.
• Co je na vaši práci nejtěžší?
Paverová: Je tady super kolektiv,
včetně babiček. Jsme jako jedna roP: Tuto práci mám moc ráda, ale vyžaduje trpělivost a pochopení.
dina. Taky máme vedoucí, která je
M: Souhlasím s kolegyní, ale atmonám věkově blíž i s ní jsme parta.
M: Babičky nás přijaly za své, berou
sféru a pohodu jsme tady vybudovali, to tady vždy nebylo.
nás jako rodinu, ne jako personál.
• Co vám dělá největší radost?
P: Máme heslo: Vždycky se to poskládá. Prostě vyřešíme problém
M: Když z pesimistického klienta
vyloudíme úsměv.
hned, nenosíme si starosti domů.
P: I když si třeba druhý den nic
M: Tady ani nějaké velké problémy
nepamatují, ale v danou chvíli jsou
nemáme.
šťastni.
• Co byste na charitě změnily?
• Jak vypadá váš běžný pracovní
(ticho, což během našeho rozhovoru
den?
P: Po příchodu si dáme všichni čaj,
ještě nenastalo, obě dlouho přemýšlí)
P: Ředitele, toho ne, ten je super.
povykládáme zážitky, co nového,
(smích)
kdo co zažil, pak se naši senioři proM: Jsme jednou z mála organizací,
jdou, aby se trochu protáhli. Od 10
hodin máme program podle týdenkterá nepřispívá na obědy. A taky,
kdyby mohla být střediska více poního rozpisu… (vpůli věty ji někdo
hromadě.
zavolá, tak odbíhá)
P: Ani neznáme všechny lidi ze střeM: No, a pak je oběd (smích), odpodisek.
ledne je taková až kavárenská pohoM: Sice je jednou ročně výroční
dička. Pan Vítězslav hrává na varhany, hraje i na přání. Odpočíváme a
schůze, kde se scházíme všichni, ale
nakonec se stejně pobavíte zase jen
posloucháme. A od 14 hodin buď
s těmi stejnými. Není tam čas se více
náš řidič seniory rozváží, nebo si
seznámit.
pro ně přijíždí rodinní příslušníci.
• Co nám prozradíte na svou veP: Bylo by fajn více akcí jako je sluníčkové odpoledne.
doucí?
OBĚ: Ale zase se nám líbí, že řediM: Má krásný zvonivý nakažlivý
smích. Slyšíte? (ke smíchu slyšiteltel na výroční schůzi podá každému ruku. Je to takové lidské. Ocenému zpoza dveří se přidávají i obě
dotazované).
ňujeme, že je to jeden z nás, nejen

Zuzana Paverová s dcerou Zuzanou a syny Martinem a Vaškem.

nějaký úředník. Pravidelně jednou
za měsíc přichází do klubu, kde se
pobaví nejen s námi, ale i s klienty.
Tohle jsme dříve neznaly.
• Chcete něco vzkázat čtenářům
Domovníku?
M: Aby
k a ž d ý,
k d o
přijde
d o
pr ác e,
n e c h a l
venku své
s ou k rom é
v ě c i .
Není

člověka, který nemá starosti, ale ne
každý je umí nechat
přede dveřmi.
P: Přijďte se
na nás podívat. (smích)

Zuzana Paverová

Michaela Mošová

• vystudovala Střední zdravotnickou
školu v Opavě
• jako zdravotní sestra pracovala ve
Slezské nemocnici Opava na kožním
oddělení
• po mateřské dovolené ve ﬁrmě Perual
• od dubna 2001 pracujeje v charitě
v Klubu sv. Anežky
• s manželem, třemi dětmi a psem
čivavou bydlí v Hněvošicích
• koníčky: rodina a zahrada
• hudba: poslouchá vážnou hudbu
např. J. S. Bacha, nebo nahrávky sboru Luscinium, ve kterém vystupuje
její syn Martin
• sport: pěší turistika, plavání

• vystudovala Střední zdravotnickou
školu v Opavě
• jako
zdravotní sestra pracovala
ve Slezské nemocnici Opava na kožním oddělení
• od ledna 2001 je v charitě v Klubu
sv. Anežky
• s manželem, dvěma dětmi a psem
dalmatinem bydlí v Opavě
• koníčky: zahrada
• hudba: relaxační
• sport: kolo, turistika, v zimě lyžování
Pro další rozhovor si Zuzana i Michaela vybraly Dášu Sližovou. A
otázka zní: „Zajímalo by nás co ji
přimělo k tomu, že se vrátila zpět
do charity?“

Michaela Mošová s manželem Milanem a syny Michalem a Tomášem.

HYDE PARK
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Soutěž o NEJ FOTO

Prázdninová soutěž NEJ FOTO, vyhlášená ředitelem Charity Opava, měla
úspěch a do redakce Domovníku se nám sešlo celkem 30 soutěžních fotograﬁí.
Je vidět, že zaměstnanci naši organizace umí odpočívat a mnozí rádi cestují a
poznávají nové kraje. Někteří navštívili přímořské země (např. Chorvatsko, Turecko), jiné zlákaly termální lázně v Maďarsku, nebo alpské hory v Rakousku.
Mnozí zatoužili poznávat krásy České republiky a jiní se zase oddávali slunným dnům u vody.
Určená porota ve složení Václav Bur- Po dramatickém vyhodnocení porota
da, Mária Durkáčová a Kamila Kup- dospěla k tomuto vyhodnocení. Víková neměla lehkou práci, protože tězem soutěže se stala Libuše Košková
vybrat NEJ FOTO bylo vskutku těžké. s fotograﬁí, která byla vyfocená v Řec-

Vítězný snímek Libuše Koškové z Chráněné dílny sv. Josefa
vznikl v Řecku. Autorka jej nazvala „Racek“. Gratulujeme ...

ku. Na druhém místě se umístil Hynek
Závorka s fotograﬁí svého syna Hynka
a třetí místo získala Libuše Smějová se
snímkem z Rakouska.
Odměnou pro vítěze je romantická večeře pro dva v hotelu Ibéria. Za druhé
a třetí místo dostanou soutěžící sladkou odměnu ve formě čokolády.
Všem zúčastněným děkujeme.
Více fotograﬁí můžete shlédnout na nástěnce před vstupem do areálu CHO.

Druhou příčku obsadil Hynek Závorka. Autor svůj snímek
doprovodil komentářem: „Odpočinek za každého počasí“.

Další snímky z prázdninové soutěže, které se
umístily těsně pod stupněmi vítězů ...

5

Sociální práce
• Pomáhali jsme také
o prázdninách
V prázdninovém čase jsem si
znovu uvědomila, jak je důležitá
rodina. A to nejen pro nás, ale také
pro klienty.
V Klubu svaté Anežky proběhlo
v červenci již tradiční posezení
s rodinnými pečovateli. Bylo
krásné pozorovat, jak koloběh
života funguje. Jak „děti“ vracejí
svým rodičům starostlivost a lásku,
kterou přijímaly v dětství. Nebylo
to jen posezení u kávy, koláčů a
párků, ale také ocenění jejich péče
o své rodiče a prarodiče. Bez jejich
péče by většina těchto klientů
skončila v domovech důchodců
či
léčebnách
dlouhodobě
nemocných.
Mnoho rodinných pečovatelů si
také své rodiče či prarodiče v době
dovolených bere z léčeben do
domácího ošetření. Zde jim byla
nápomocná pečovatelská služba,
která v domácnostech rodinám
pomáhá nejen službou, ale také
radou a povzbuzením.
Samozřejmě, ne všechny rodiny
mají podmínky a odvahu na
to, aby se o své příbuzné mohly
starat v domácím prostředí,
ale pokud jsou informovány
o našich službách a my jim
můžeme být nápomocni, vše se dá
zvládnout a vždy to stojí za úsilí.
Petra THIEMLOVÁ
(Autorka je sociální pracovnice)

Medailon diecézního ředitele ostravsko-opavské charity

Snímek, který obsadil třetí místo vznikl v Rakousku. Jeho
autorka - vedoucí Charitní hospicové péče Pokojný přístav
Libuše Smějová jej nazvala „Barevný most“.

Foto: Štefan Gúber, CHD v Jaktaři, Název: Rusalky, snímek
vznikl u splavu v Albrechticích.

Foto nahoře: Libuše Smějová, Místo:
pohled na Burgenstarkenhütte z ptačí
perspektivy, Rakousko, 2237 m.

Foto nahoře: Pavel Kosák, Název: Na
dovolené vytráví, Místo: jižní Morava.
Foto nahoře: Hynek Závorka, Název:
Prokop v kýblu: „Koupání ve vší
skromnosti“.

Foto vlevo: Jan Hanuš, Název: Péta
při mši, Místo: kaple v klášteře
v Bojkovicích.

• Mgr. Lukáš Curylo (33), bydlí v Ostravě, je ženatý, má tři děti
• Vystudoval Filosoﬁckou fakultu
Ostravské univerzity a Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého
• 5 let učil na gymnáziu
• 2 roky pracoval jako metodik na
Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
• 3,5 let vedl Odbor kultury, školství, mládeže a sportu Magistrátu
města Ostravy
• Pochází z katolické rodiny a má
sedm sourozenců. V ostravsko-porubské farnosti slouží jako varhaník. Rád se věnuje svým zálibám:
ﬁlosoﬁi, teologii a sportům

LIDÉ
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Inzerce charity

Společenská kronika

Prodám
• Nabízím ke koupi postel
- letiště, 1,60 x 2,00 m, barva
zeleno-oranžovo-žlutá, s úložným
prostorem. Cena 4 000,-Kč
Info na tel: 737 935 831
(p. Weiszová Jiřina)
• Prodám klávesové nástroje
YAMAHA
PSR-350,
včetně
pouzdra, stojanu a originálních
disket. Vše je zánovní. Možno si je
přijít vyzkoušet. Kontakt: Vojtěch
Husár, Opava-Vlaštovičky, tel:
775 242 928 (nechejte, prosím,
déle zvonit). Cena dle dohody.

* V neděli 30. 9. oslaví 38 let pracovnice Charitní pečovatelské služby Milena ALTMANOVÁ.
Tímto oběma přejeme mnoho štěstí, pracovních i osobních úspěchů do
dalších let.
kolektiv CHOPS
* Kolektiv pracovníků Chráněných dílen sv. Josefa přeje Miroslavu BRŠLICOVI k 45. narozeninám hodně
zdraví, štěstí, splněných přání, pohodu a spokojený život
v rodině i v práci.

Smuteční oznámení
Dne 22. července navždy odešel
pan Zdeněk ŠMAHLÍK,
náš dlouholetý spolupracovník.
Vzpomínají kolegové

Hledám

Ostatní
• Prodáváte něco? Nebo naopak
sháníte? Hledáte někoho? Inzerce
zpravodaje Domovník je určena
právě pro vás! Vaše inzeráty, které
zde umístíme zdarma, posílejte na
adresu chovanec@charitaopava.cz
• Chcete-li, abychom vám Domovník vydávaný Charitou Opava posílali v elektronické podobě, napište
nám na adresu:
chovanec@charitaopava.cz

Informujeme

* V pondělí 24. 9. oslaví 50. narozeniny naše milá
kolegyně Mirka STOKLASOVÁ, zdravotní sestra z
Charitní ošetřovatelské služby.

• Koupím byt 2 + 1 v osobním
vlastnictví v cihlové zástavbě.
tel: 604 306 746

• Hledám pronájem bytu 2 + 1. tel:
604 306 746

Info servis

Jubilea

Koupím

• Hledám studentku, případně
vysokoškolačku do podnájmu.
Jsem důchodkyně. Podmínkou:
Důvěra, porozumění, pochopení.
Věřící katolička vítána. Tel.
kontakt: 774 263 322
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Nepropásněte

Blahopřejeme
• Tři roky uběhly 1. září, kdy se Jan HANUŠ ujal řízení Charity Opava.
Gratulujeme a přejeme stále tak skvělé spolupracovníky, jaké v charitě
má.
zaměstnanci Charity Opava

Poděkování
• Dovolte abychom na tomto místě poděkovali kolektivu Chráněných
dílen sv. Josefa v Jaktaři za uspořádání Blešího trhu v rámci Sluníčkového odpoledne 29. června 2007. Díky jejich iniciativě a štědrosti návštěvníku jsme obdrželi ve prospěch dětí s postižením – uživatelů stacionáře
Mraveneček 3004,- Kč.
Děkujeme
Děti a pracovníci stacionáře
• Holkám z Klubu sv. Anežky,
moc díky za to, že jsem mohla v klidu prožít dovolenou a vy jste všechno jako obvykle perfektně zvládly. Jsem ráda, že jsem vaší spolupracovnici.
Jana ŘEHULKOVÁ
•

Od 1. července ukončila pracovní poměr na CHOPS
naše kolegyně Jiřina WEISZOVÁ. Její nové působiště bude v Domově pro seniory ve Slavkově.
Děkujeme za její práci pro naši organizaci.
Libuše SMĚJOVÁ

Listárna Domovníka
Prosím o kontakty
Vzhledem k často se vyskytujícím
přepadením poštovních přepážek
se Česká pošta rozhodla vytvořit síť
kontaktů na psychoterapeuty nebo
krizová centra pro svoje zaměstnance.
Prosíme Vás, pokud je to možné, o
poskytnutí kontaktů, v oblasti prevence posttraumatického stavu a
v krizové intervenci. Předem Vám
moc děkujeme za spolupráci.

• Sbírka šatstva
Středisko vzájemné pomoci
Charity Opava bude pořádat
jednorázovou sbírku šatstva pro
Diakonii Broumov, kde se darovaný textil přebírá a třídí. Ta
se uskuteční se ve dnech 1. a 2.
října 2007 (pondělí a úterý), v
čase od 8 do 17 hodin.
Železniční vagon bude přistaven
na nákladním nádraží ČD ve stanici Opava – Východ.
Na místo se dostanete z Těšínské ulice kolem Lidlu, dále pak
po Kylešovské ulici, kde naproti
penzionů Mirka a Věra je vjezd
do bývalých uhelných skladů.
„Ke sbírce bude připojena i možnost ﬁnančně přispět na přepravu. Zůstatek pak poslouží pro humanitární účely,“ řekla Katarína
Durkáčová, vedoucí SVP, na kterou se můžete obracet se svými
dotazy (tel: 553 653 776).

S pozdravem, pracovnice pro Nábor
a personální marketing, Česká pošta, s.p.

síť vlastních kontaktů, psychologů,
psychiatrů atd.
Linka důvěry slouží jako první
psychosociální pomoc lidem, kteří
Rádi posíláme
potřebují, aby jim někdo naslouV příloze jsme poskytli kontakty ze- chal, potřebují se svěřit, poradit
jména na organizace, které se zabýva- nebo neví, kam se obrátit o pomoc
jí konkrétně prací s oběťmi trestných v jejich těžké situaci, kterou neumí
činů, krizová centra a linky důvěry.
zvládnout vlastními silami. Tedy je
Každá z těchto organizací má své určena i pro oběti násilí a trestné
odborné pracovníky různých profe- činnosti.
sí proškolené v krizové intervenci,
Linka důvěry, Opava

Pište nám!

Listárna zpravodaje Domovník je určena vašim názorům, připomínkám a postřehům. Své příspěvky
posílejte na adresu chovanec@charitaopava.cz. Těšíme se na ně!

50. Bezručova Opava září 2007,
Evropská duha nad bílým městem
• Vladimír Suchánek, Výběr
z litograﬁcké tvorby
Památník
Petra
Bezruče
středa 5. září v 17.00
Vernisáž výstavy proběhne za
účasti autora.
• Památky, řemesla a lidová
kultura
sobota 8. září v 9.00
Vybrané památkové objekty
Díky celoevropské akci Dny evropského dědictví jsou i opavské
veřejnosti zdarma zpřístupněny
místní objekty a památky. Návštěvníci si je mohou prohlédnout i s odborným výkladem.
• Literární večer: ukázky z prací
12. ročníku celostátní soutěže
prózy Hlavnice A. C. Nora
pátek 14. září v 18.00
Památník Petra Bezruče
V Památníku Petra Bezruče proběhne literární večer, sestavený
ze soutěžních prací letošního
ročníku.
• VIVAT COMENIUS
úterý 18. září v 19.00
Kostel sv. Václava
Koncert pro kytaru, lidský hlas a
orﬀovský instrumentář na texty
Obecné porady Jana Amose Komenského
Účinkují: Alfred Strejček (lidský
hlas a orﬀovský instrumentář),
Štěpán Rak (koncertní kytara,
zpěv)
bližší info na: www.opava-city.cz
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