MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE A PŘÍZNIVCE CHARITY OPAVA
Dále čtěte:

• V Klubu seniorů si
pomáhají (str. 2 )
• Předali jsme byt
z Akce cihla (str. 3)
• Vzpomínky na Otce
Bureše (str. 4-6)
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CITÁT MĚSÍCE: Opravdovým zdrojem poznání je omyl. (Karel Čapek)

Karel Kostera novým vedoucím
v Chráněné technické dílně

V Chráněné technické dílně se odehrály personální změny na pracovních místech, která jsou pro její chod velmi důležitá. Odpovědnost na místě vedoucího převzal Karel Kostera a odborným garantem se stal Ing. Tomáš Schaffartzik.
Chráněná technická dílna ve životní prostředí a to i z hledisVelkých Hošticích významným ka přísné normy ISO 14001, jedílem přispívá k řešení problé- jíž certifikát organizace vlastní.
mu ekologické likvidace odpa- Jsou zde zaměstnáni lidé, kteří
dů v opavském regionu. Pře- pro své zdravotní znevýhodnědevším separací elektroodpadů ní, předdůchodový věk či nevysnižuje negativní vlivy činnosti hovující vzdělání těžko hledají
člověka na životní prostředí a své uplatnění na otevřeném
vrací k recyklaci použité su- trhu práce. Počet zaměstnanců
roviny. Díky tomu je Charita dílny postupně narostl na 30, z
Opava hodnocena jako subjekt toho je 28 se zdravotním znevýs velmi pozitivním vlivem na hodněním. Na konci loňského
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ŘÍJEN

Předali jsme krásný byt

Akce cihla přinesla výsledky. Ředitel Charity
Opava minulý měsíc slavnostně předal klíče od
rekonstruovaného bytu na Olomoucké ulici nové
uživatelce, které se tím splnil její velký životní
sen. Více se dočtete na str. 3.

roku činily příjmy z tržeb za
separovaný odpad téměř 3 miliony Kč a objem zpravovaného
materiálu se vyšplhal až na 880
tun ročně. Vzhledem k tomu,
že se přivezený elektroodpad
demontuje ručně, je toto číslo
opravdu obdivuhodné.
Vedení takového střediska vyžaduje značné odborné znalosti
technického rázu, orientaci v
oblasti odpadového hospodářství, organizační talent i sociální cítění. Najít takového člověka
není vůbec jednoduché, proto
příchod nového vedoucího je
významnou událostí. Dosavadního vedoucího Ing. Leona Juráška ve funkci vystřídal Karel
Kostera, dlouholetý spolehlivý
pracovník, který zde pracoval
jako mistr. Ke svému jmenování
říká: „Dílna má dobře našlápnuto k dalšímu rozvoji. Věřím, že
mě kolektiv přijme i v jiné funkci.“ A dodává: „Chtěl bych poděkovat Leonovi za možnost zde
pracovat a za zkušenosti, které
mi předal.“ Odborným garantem se stal Ing. Tomáš Schaffartzik, manager Sekce chráněného zaměstnávání a zástupce
ředitele.
Oba přebírají prosperující dílnu s dobrým pracovním kolektivem. Pracoviště spolupracuje
s obdobnými subjekty v celé
ČR a také v Německu (Berlín a
Frankfurt nad Mohanem), s 80
dodavatelskými organizacemi,
4 celonárodními kolektivními
systémy, Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou
v Ostravě atd. Odborné školení
svých zaměstnanců zajišťuje ve
spolupráci se Střední technickou školou na Kolofíkově nábřeží v Opavě.

ŘÍJEN
Skončila DMS

Možnost posílat Charitě Opava ﬁnanční podporu formou DMS skončila. Celkem jsme po
dobu konání této akce, která probíhala v letech
2006 až 2008, obdrželi 2 024 DMS.
Všem dárcům děkujeme!

Slovo ředitele
Provoz Hoštic jsem
nemohl řešit jinak

Změna
ve
funkci vedoucího Chráněné technické
dílny
vás
možná mnohé překvapila.
Tento důležitý krok byl opravdu
nezbytný. Řízení střediska zabývajícího se zpracováváním odpadů je věc poměrně složitá. K
nezbytným kontaktům a zajištění zakázek je nutné znát i rozsáhlou legislativu, vlastnit hromadu povolení, chovat se šetrně
k životnímu prostředí. A k tomu
všemu mít odborného garanta s
pětiletou praxí v oboru.
Hoštická dílna prošla náročným vývojem až k prosperitě
v čele s Ing. Leonem Juráškem.
Bohužel se v průběhu letošního
roku ukázalo, že Ing. Jurášek
je odborným garantem a také
spolumajitelem bolatické dílny zpracovávající plošné spoje.
Souběžné podnikání ve stejné
činnosti, jako má Charita Opava, podléhá souhlasu ředitele.
V tomto případě souhlas vydán být nemohl, protože jsem
o těchto skutečnostech nebyl informován. K tomu se mi do rukou dostal oﬁciální dokument,
který zdůvodňuje založení zmíněné ﬁrmy v Bolaticích tím, že
charitní chráněná dílna nemá
perspektivu. S tím samozřejmě
nemohu souhlasit.
Vedl jsem mnohá jednání ve
snaze zajistit plynulý chod dílny
a zaručit jejím zaměstnancům
pokračování pracovního poměru. Nakonec si situace vyžádala
změnu ve funkci vedoucího. V
Hoštické dílně pracuje dobrý
kolektiv, ze kterého vzešel i nový
vedoucí. Nepochybuji, že pracoviště bude i nadále prosperovat.
Jan HANUŠ, ředitel

KOPÍROVÁNÍ
LAMINOVÁNÍ
V Krámku u Josífka
Kolářská 14,
Černobílá kopie:
A4 za 1,-; A3 za 2,Barevná kopie:
A4 za 8,-; A3 za 16,-
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STALO SE
• Dílna ve Vlaštovičkách
slaví dva roky
Chráněná dílna Vlaštovičky byla
otevřena 16. října 2006. Stalo
se tak v rámci projektu spoluﬁnancovaného Evropskou unií,
Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR a Moravskoslezským krajem
s názvem Nový systém bydlení,
práce a podpory pro lidi se zrakovým postižením a lidi duševně
nemocné.
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Dříve narození,
pomáhejme si navzájem!

• Kontrola účelové dotace
V srpnu provedl Magistrát v
Charitě Opava kontrolu ve věci
poskytnuté účelové dotace. Předmětem byla úhrada nákladů souvisejících s provozem a činností
organizace. V protokolu je uvedeno: účel a období uvedených
dokladů jsou v souladu s žádostí
příjemce dotace. Kontrolní výrok
zní: bez výhrad.

• Dostali jsme dotace
z Nadace OKD
Známe vyhodnocení jarního
grantového kola. Finance získal projekt Denního stacionáře
pro děti a mládež Mraveneček
na podporu zkvalitnění života
a společenská integrace handicapovaných dětí a jejich rodin.
Druhým podpořeným střediskem
je Denní stacionář pro seniory.
Celkem získali 133.000,- Kč.

• Zdařilá oslava
ve Vlaštovičkách
Za značného zájmu veřejnosti
se uskutečnila v sobotu 27. září
ve Vlaštovičkách oslava u příležitosti 12. výročí otevření tamního Domu pro zrakově postižené.
Oslava, která byla zahájena v 15
hodin v místní kapli mši svatou,
se poté celá nesla ve stylu country
and western. Příchozí návštěvníci si tak mohli kromě příjemného
zářijového sluníčka užívat např.
vystoupení skupiny Fram, country tance skupiny Matador nebo
se sami projet na koníkovi.

KALENDÁRIUM
• 1. října 1997 vzniklo
střediska
Linka
důvěry,
nazvaného původně Linka
pomoci – povodeň.
• 1. října 1994 zahájila práci
pobočka CHOPS v Hradci n.
Moravicí.
• 22. října 2000 získala
Sociálně-právní
poradna
členství v Asociaci občanských
poraden a její název se změnil
na Občanskou poradnu.

Po dlouholetém harmonickém manželství jí zemřel manžel. Dospělé
děti už mají své rodiny – a tak paní Eva zůstala ze dne na den sama.
Najednou se zdál rodinný dům příliš velký a tichý. Po období plném
smutku z odchodu nejbližšího člověka zatoužila po společnosti někoho, s kým by mohla promluvit, komu by se mohla svěřit. S kým by šlo
se radovat i smutnit. Až jednou ji známá přivedla do Klubu seniorů a
přátel Charity Opava. Paní Eva tu ke svému překvapení našla mnoho
lidí, kteří jí se stali dobrými společníky.
Určitě vám tento obyčejný příběh novat koníčkům, na které neměl
není cizí – možná znáte ve svém doposud čas. Podzim života ale
okolí lidi s podobným osudem, není jen barevný, přináší mnoho
možná jej zažíváte sami. A nejde okamžiků, kdy je dobré a potřebjen o pocity osamělosti po ztrátě né s někým svou situaci sdílet a
životního partnera, ale třeba o také přijmout pomoc druhého. V
samotu při zhoršení zdravotního životě lidí je řada problémů a tím
stavu nebo při ztrátě společen- největším je u starých lidí osaměských kontaktů po ukončení pra- lost. Někdo potřebuje naslouchat,
covního poměru.
jiný být vyslechnut. A právě pro
Podzim života lze prožít různě - tyto lidi vytvořila Charita Opava
někdo hlídá vnoučata a tráví svůj vedle sociálních služeb pro seniočas s rodinou, jiný se začne vě- ry také klubovou činnost, která je

určena našim starším opavským
spoluobčanům.
Za dva roky činnosti klubu se už
senioři společně zúčastnili mnoha besed, ušli řadu kilometrů na
krátkých procházkách po Opavě i blízkém okolí, poznali něco
z historie svého města. Z pestré
nabídky činností si mohli vybrat
třeba návštěvu divadla, před Vánocemi podvečer s poezií, vyprávění o stromech městských parků
a mnoho dalšího.
Protože senioři cítí podporu
Magistrátu města Opavy, který
ve svém komunitním plánování
myslí i na zkvalitnění jejich života, připravují pro letošní podzim
„rozjezd“ podvečerní kavárničky
nebo čajovny. Senioři se tu budou jednou týdně scházet na dvě
hodinky k popovídání si u kávy
nebo čaje, ke hrám, soutěžím a
také k výtvarné práci.

KO N TA K T

Petra Thiemlová
tel.: 553 764 084
mobil: 607 985 622
thiemlova@charitaopava.cz
Vy, kteří často naříkáte nad svým
osudem osamělých, nemáte chuť
se přijít podívat, ať už sami nebo
se svými přáteli? Zkuste trochu
změnit svůj život, seberte odvahu
a pokuste se setkat s novými lidmi
v novém prostředí. Rádi Vás u nás
uvidíme!

Pořádáme podzimní sbírku šatstva

Podzimní sbírku šatstva vyhlašuje na říjen Charita Opava. Nejen,
že si díky můžete uvolnit místo v šatnících pro nové modely, ale zároveň můžete dát práci lidem, kteří jen obtížně nacházejí pracovní
uplatnění.
Charita Opava bude sbírku pořádat řádáme vždy na jaře a na podzim,“
v pondělí 20. a úterý 21. října vždy připomíná koordinátorka sbírky
od 8 do 17 hodin. Darované ošace- Katarína Durkáčová. Vagon bude
ní je určeno pro Diakonii Broumov,
kde se textil třídí. „Sbírky šatstva po-

Zabalené můžete přinést:
• ošacení včetně prádla
• záclony, závěsy
• péřové přikrývky (i samot•
•

né peří), polštáře, deky,
spací pytle
lůžkoviny, utěrky, ručníky
kabelky, školní tašky, obuv

kontakt:
Katarína Durkáčová
tel: 553 653 776
durkacova@charitaopava.cz

SB
ÍRK
A

stejně jako při sbírce předcházející
přistaven na nákladním nádraží ČD
ve stanici Opava – Východ. Na místo
se dostanete podle mapka u tohoto
článku. „Prosíme, aby lidé darované
šatstvo dobře zabalili, jinak se při
transportu může znehodnotit,“ žádá
Katarína Durkáčová.
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Akce cihla přinesla Katce bydlení

Ředitel Charity Opava Jan Hanuš předává klíč od zrekonstruovaného bytu.

Malý, útulně zařízený byt téměř v centru Opavy obydlela milá mladá
dáma. Z jeho okna se může Katka každý den dívat do parku. Na tom
by nebylo nic zvláštního, jenže… Cesta k samostatnému bydlení nebyla tak přímočará, jak by se mohlo zdát. Také kolaudace útulného
bytu byla trošku výjimečná. K získání bytu totiž Katce pomohl výtěžek Akce cihla z uplynulých tří let.
Slečna Katka patří mezi klienty čovým pracovníkem zkoušela, jaké
Rehabilitačních dílen pro duševně je to sama si hospodařit, uklízet a
nemocné a mentálně postižené. V vařit,“ vysvětluje sociální pracovCharitě Opava také pracuje. „Jed- nice rehabilitačních dílen Lucie
ná se o chráněný byt. Nejprve si Bedrichová, která se předávání
Katka vyzkoušela tréninkové byd- bytu také účastnila. „Po nastěholení v Domu sv. Cyrila a Metoděje vání nás čeká společná adaptace na
ve Vlaštovičkách. Spolu se svým klí- nové podmínky. Budeme za Katkou

Stane se

chodit každý den, postupně návštěv
ubude, až nakonec bude Katka ve
svém bytě vlastní paní,“ dodává.
Na slavnostním předávání, které proběhlo 18. září, jste si mohli
prohlédnout základní vybavení již zrekonstruovaného bytu a
také fotky, které zachycovaly jeho
původní stav. Rozdíl byl opravdu
výrazný! Nové dveře, rekonstruované příslušenství a podlahy, nová
kuchyň a nábytek v obývacím pokoji – to vše dostala Katka díky
podpoře mnoha dárců.
Ředitel Charity Opava Jan Hanuš
přidal ještě návdavkem květinu,
která bude dělat naší nájemnici
společnost a symbolickou klíčenku. Otec Mieczyslaw byt požehnal,
aby se v něm držel zdravý duch.
Katka, která byt viděla opravený
poprvé, byla opravdu šťastná.
Všem, kteří se o to zasloužili – ať
už organizováním Akce cihla, ﬁnančním příspěvkem či pomocí
při rekonstrukci – moc děkuje.

• Až 600 dobrovolníků

Na reportáž
z předávání bytu
se můžete podívat na
internetovém serveru
ipavsko.cz

Již po patnácté se letos v Brně
koná od 21. do 24. října třetí
největší veletrh na evropském
kontinentu s názvem Medical
fair. Loni se ho účastnilo 535
ﬁrem. Jedná se o přehlídku
zdravotnické techniky, vybavení nemocnic, lékařských praxí
a následné rehabilitace včetně
protetiky. Doprovodného programu se zúčastní také naše
Chráněné dílny sv. Josefa, které
budou na ploše 30m2 nabízet
po celou dobu výstavy své výrobky.

Chráněné dílny v Kunštátě bodovaly

Prestižního hrnčířského jarmarku v Kunštátě, probíhajícího každým rokem coby největší setkání výrobců keramiky z celé České
republiky, se letos zúčastnily také Chráněné díly sv. Josefa. Dostat se mezi oficiální vystavovatele přitom vůbec není jednoduché. Výsledek ale stojí za to.
„Naše účast byla tentokrát oﬁci- pokoutně, vlastně tak trochu naální, na základě žádosti a zaslání černo nabízet zboží, o které byl v
prezentačních fotograﬁí jsme zís- minulosti velký zájem.
kali místo na historickém náměstí v A o tom, že je každoroční setkácentru města,“ vysvětluje Ing. Pa- ní keramiků zájem skutečně velvel Šefránek. „Prošli jsme přísným ký, svědčí i skutečnost, že každá
výběrovým řízením a poprvé jsme ﬁrma dostane přiděleno pouze
tak mohli prezentovat naše výrob- nejnutnější místo pro instalaci
ky v přítomnosti dalších ﬁrem, kte- stánku, další prostory už nejsou
ré mají výsadní postavení na trhu k dispozici. Zboží tak zůstává v
s keramikou,“ dodává. Dílny tak přepravkách a musí se rychle a
nemusely jako v loňských letech vhodně doplňovat na pult stánku.
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Chladné a místy deštivé počasí
neodradilo návštěvníky jarmarku, kterých bylo přes 15 tisíc a
v hojném počtu přicházeli i ke
stánku s naší keramikou. Nejvíce
šly na odbyt keramické sluníčka
a reliéfy, které se hned první den
téměř vyprodaly. Zájem byl také o
misky volně a v sadách. Výborně
se prodávaly sady tác + 3 misky
za 199 korun. Líbily se také vázy
a obaly na květináče různých velikostí a barev. Právě široká paleta
barev přilákala velké množství
zájemců, kteří si tak mohli vybrat
podle svých představ.
Z hlediska tržeb byl úspěch mimořádný – vždyť jsme prodali
zboží za více než 42 tisíc korun!
Letošní účast nám automaticky
nezajišťuje pozvánku na rok příští. Musíme se tak v předstihu znovu zúčastnit výběrového řízení a
neponechat nic náhodě.
Určitě by bylo velkou škodou
nenavázat na letošní ročník, kde
jsme vzorně prezentovali nejenom naši dílnu, ale i celou Charitu Opava. „Poděkování patří
všem zúčastněným a hlavně panu
Pípalovi, který zajistil bezplatné
ubytování a občerstvení v místě u
svých příbuzných,“ dodává Pavel
Šefránek

Čas běží velmi rychle – sotva
jsme ukončili jednu Tříkrálovou
sbírku, blíží se další. Vánoční a
novoroční svátky už klepou na
dveře a Charita Opava již nyní
ví, že pro pokrytí Tříkrálové
sbírky v Opavě bude potřebovat až 600 koledníků. Už brzy
se tedy na vás budeme obracet
s žádostí o pomoc při této každoroční charitativní akci.

• Náhradní plnění
do konce roku!

Dny do konce kalendářního
roku ubíhají i ﬁrmám, které
by si za pomoci Charity Opava
chtěli vyřešit náhradní plnění.
Připomínáme kontakty, kde
Vám v této věci poradíme: Ing.
Tomáš Schaﬀartzik, e-mail:
plneni@charitaopava.cz,
tel: 553 612 780, 731 625 802.

• Chráněné dílny
sv. Josefa v Brně

Napsali o nás
• Díky dárcům získá
postižená žena
v Opavě domov

Lidé, kteří si v květnu za stokorunu zakoupili symbolickou
cihlu, mohou být spokojeni.
Za peníze, které věnovali, nechali pracovníci opavské charity opravit dvoupokojový byt
v centru Opavy a zařídili ho
tak, aby se zakrátko stal útulným domovem pro mentálně
postiženou Katku. Tato osmadvacetiletá žena už čtyři roky
pracuje v charitních Rehabilitačních dílnách pro duševně
nemocné a mentálně postižené,
a poprvé tak dostane možnost
bydlet a žít samostatně. „Nový
byt jsem zatím ještě neviděla,
ale už se moc těším, až budu
poprvé bydlet úplně sama. Do
práce budu jezdit trolejbusem,“
přiznala mladá žena.
Mladá fronta DNES,
4. září 2008
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Opustil nás Otec František Bureš
* 5. 1. 1922 - † 26. 8. 2008

Bohoslovecké začátky

Na otce Františka vzpomíná sestra Ludmila

že aby zaplatili tuto částku, museli by prodat svou chaloupku a co
potom další náklady na studium v
příštích letech? Ale Boží prozřetelnost neviditelně zasáhla tam, kde
bylo potřeba. V té době se studentům v semináři četly dopisy. A tak
když Františka zavolali, aby si vyzvedl dopis od maminky, byl dopis
otevřený a Františkovi sdělili, aby
neměl žádné obavy, že dopis byl
odeslán omylem a rodiče žádnou
částku platit nemusí.
V té době se v semináři ohlásili dva
pánové z Malacek – pan Schëﬀer a
pan Kschil – a sdělili, že by rádi
podporovali na studiu nějakého
dobrého chudého studenta. Od té
doby se Františkovi stali druhými
starostlivými rodiči a mají zásluhu
na tom, že studia zdárně dokončil.
Starali se i o jeho zdraví a zaplatili mu lázeňské léčení ve Sliači,
když se objevily první srdeční
potíže. Nevím zdaleka o veškeré
jejich pomoci, ale vzpomínám si,
že když František nastoupil jako
„provizor“ za P. Josefa Buchtu v
Březové u Vítkova, kam jsme se
pak za ním s maminkou, která
mezitím ovdověla, a nejmladším
bratrem odstěhovali, poslali mu
pánové z Malacek sice starší, ale
ještě slušný nejnutnější nábytek,
kterým si zařídil svůj pokoj. Oba
tito pánové již zemřeli, ale Bůh
jim jistě na věčnosti bohatě odplatil jejich dobré skutky. Tak tedy
František s pomocí dobrých lidí a
s Boží pomocí dokončil bohoslovecká studia a 5. července 1947 byl
vysvěcen na kněze.

Než František nastoupil bohoslovecká studia, prožívali naši rodiče těžké období. Věděli o jeho touze po
kněžství, ale byli si dobře vědomi svých nuzných majetkových poměrů i případných ﬁnančních nákladů,
které by studium představovalo.
Maminka nám vyprávěla, že se v svému prvorozenému, aby do- Nyní se zdálo, že je těmto touhám
té době zúčastnila exercicií (ne- šel vytouženého cíle! I ona sama a plánům konec. S velikou bolestí
Ludmila BURDÍKOVÁ
mýlím-li se, bylo to na Velehra- - hluboce věřící – prosila Boha o napsala Františkovi, že musí studi(sestra Otce Františka)
dě) a tam se se svými starostmi milost, aby se její syn stal knězem. um opustit. Popravdě mu sdělila,
svěřila knězi, který duchovní cvičení vedl. Podrobně mu popsala
Františkovu touhu po kněžském
povolání i to, že nemají žádné ﬁnanční prostředky, aby mu studium mohli umožnit. Tento kněz
maminku pozorně vyslechl a nakonec jí doporučil, aby Františka
do semináře vypravili. Zmínil se
o tom, že se dá umožnit studium
i chudým studentům, pokud je
jejich zájem o kněžství opravdový. Ať tedy Františkovi ve vstupu
do semináře nebrání. Byla to tedy
maminka, která nakonec přesvědčila i tatínka k souhlasu. František
tak mohl učinit další krok na cestě
za kněžským povoláním.
Ale ještě zdaleka nebylo vyhráno.
Po nějaké době přišel rodičům ze
semináře dopis s vyčíslením nákladů, které měli za Františka zaplatit.
Maminka byla zoufalá. Tolik přála
P. František Bureš se svou sestou Ludmilou a bratrem Janem.
Otec František Bureš s maminkou.
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Otec František, jak na něj budeme
vzpomínat v Charitě Opava

Zůstalo prázdné místo

Modlil se za studenty
i děti
Otec František byl opravdovým
služebníkem Božím, mše svatá byla
pro něho velkou posilou v jeho nemoci a trápení. Lidé ho prosili o
modlitby a on se modlil za studenty, za děti i jiné úmysly. K lidem,
kteří se s ním stýkali, byl laskavý
a štědrý. Byl skromným člověkem s
velikým duchem.
Jeho znalosti cizích jazyků a množství bylin, které znal, nás neustále
překvapovaly. Byl vděčný za vše,
co pro něho ostatní dělali - četba
liturgických textů, Katolického týdeníku, vyřizování korespondence, vycházky nebo jenom povídání
si. Zajímal se také o dění ve světě,
rád poslouchal rádio - zvláště rádio
Proglas.
Na procházce s paní Květou Filovou.
Otče za všechno děkujeme a vzpoJeho přání hladila
mínáme na Vás.
Hana HAASOVÁ Budu velice vzpomínat na otce
Františka, na svůj věk velice vitálVždy jsme si popovídali ního a inteligentního člověka. Jeho
Otce Františka jsem poznala v ro- blahopřání k svátku a k narozenice 2002, při svém přistěhování se nám mě moc pohladilo u srdíčka.
do Vlaštoviček. Vždy, když sem ho Velice mě těšilo napsat mu psaní
potkala, jsme si popovídali. Působil do ciziny. Osvěžila jsem si sním
na mě uklidňujícím dojmem. Na angličtinu nebo němčinu. Moc mě
otci Františkovi se mi líbilo, že mu povzbuzoval.
na nás záleželo. Byl opravdovým
Katka, Vlaštovičky
knězem.
Simona PECHANCOVÁ
Duši měl stále mladou

Otec František chybí na mši - byla
jsem zvyklá, že tam seděl a teď po
něm zůstalo prázdné místo. Vždy,
když jsem pro něj měla něco udělat,
jsem cítila radost i napětí, abych
něco nepokazila, nějak mu neublížila. Velmi mne potěšilo, když před
dvěma lety přijel k nám do Oldřišova.
Marie BE NNKOVÁ

Byl sluncem tohoto domova
Otec František byl pro mne do poslední chvíle svého života sluncem
tohoto domova. Jeho paprsky lásky,
životních zkušeností, optimismu,
síly, energie, které z něj vyzařovaly, mne hluboce zasáhly a zároveň
naplňovaly. Bylo obdivuhodné, v
jaké skromnosti dokázal obohatit a
naplnit každého z nás.
Lucie LENKOVÁ
– a přesto z něj čišela velká inteligence.
Zuzka KRAMNÁ Vždy si vzpomněl na svátek i narozeniny.
David NOVÁK
Měla jsem ho ráda jako

svého otce

Otce Františka jsem měla ráda jako
svého otce, který byl stejný ročník.
Svému otci jsem nestihla na jeho
konci života dát tu správnou pomoc
a lásku, proto jsem byla vděčná, že
ji mohu věnovat otci Františkovi.
Otec František byl také mou velkou
Byla jsem ráda, když jsem s otcem oporou. Jako kněz uměl člověka poSkvělá kázání
Františkem mohla strávit den a vzbudit krásnými slovy. Za to všechObčas jsem otce Františka potká- zpříjemnit mu čas čtením nebo za no mu moc děkuji.
Věrka KRAMNÁ
vala v dílnách, byl to člověk plný pěkného počasí procházkou.
lásky. Jeho kázání byla skvělá.
I když už na něm byl znát jeho Byl to dobrý člověk. Měl jsem ho
Soňa AUSFICÍROVÁ pokročilý věk, duši měl stále rád.
mladou. Nemusel ani nic říkat
Sebastian DUNKA

Otec František byl velmi vzdělaný.

Se svými blízkými při rodinné oslavě .

Všem bude chybět
Otec byl člověk se zlatým a laskavým srdcem.Vždy měl čas mě vyslechnout, vždy poradil, pohladil
mou duši. Nikdy neměl špatnou
náladu, měl pochopení jak pro mě,
tak pro druhé, měl zájem o dění kolem. Když mu jeho zdravotní stav
již mnoho nedovoloval, četli jsme
mu písmo svaté. Vzpomínám, jak
nám ukazoval články v knize, ačkoli již nemohl vidět, jak poznával
květiny a znal jejich latinské názvy,
jak měl rád krupici s kompotem a
(pokračování na str. 6)

V kněžské službě.
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(pokračování ze str. 5)
mnoho dalšího, co mi navždy zůstane v paměti. Myslím, že nejen
mně, ale všem, kteří s nim přišli
jakkoli do styku, bude chybět.
Anna VAŇKOVÁ

Byl vstřícný a tolerantní
Otec František Bureš byl prvním
duchovním, se kterým jsem se
osobně blíže seznámila. Ač jsme
neměli stejný názor na víru v
Boha, byl ke mně stejně otevřený
a vstřícný jako ke všem svým věřícím ovečkám. Nikdy na sobě nedal
znát, jestli ho mé věčné otázky překvapují nebo pohoršují, přetrpěl
i mé doprovody na mše svaté. Za
ty čtyři roky jsem si zvykla, že byl
vždy s námi, vždy přítomen, vždy
k dispozici v kapli nebo ve svém
bytečku. Dnes je tam jen podivně
prázdno.
Eva KUBESOVÁ

Perlička z úst
Otce Františka
Perlička z úst Otce Františka Bureše, která svědčí o jeho smyslu pro
humor.
Sestra se ptá: „ Otče, dnes ráno
sloužíte mši svatou. Chcete oholit?“ Otec František s veselou jiskřičkou v oku odpověděl: „ A půjde to bez krve?“
Lenka ROHÁČKOVÁ

Byl velký bojovník
Chtěla bych vzpomenout na Otce
Františka Bureše milou vzpomínkou. Jednou při mé víkendové
službě, kdy jsem ho ukládala k
nočnímu spánku, jsem se jako
vždy ptala, zda ještě něco nepotřebuje a také jak se mu leží, zda
chce hlavu výš či níž. Otec chvíli
ležel a neodpovídal. Asi přemýšlel.
Myslela jsem si, že mně neslyšel
a proto jsem otázku zopakovala.
On se jen pousmál a odpověděl:
„To kdybych já věděl.“ Chci ještě
dodat, že to byl v mých očích velký“ bojovník“. Když už se kolikrát
zdálo, že se nadobro ztratí, on se
nevzdával a znenadání se zvetil
a byl zase jako rybička. Nikdy na
něj nezapomenu.
Světlana LEBEDOVÁ

Tak, jak ho znali farníci.

stejně. Zajímal se o naše osudy.
Nikdy nám neradil, ale z jeho přístupu k životu jsme se mohli poučit.
Měl velkou trpělivost. Když jsme
přijeli pozdě, nebo se něco nedařilo,
vše přešel úsměvem. Měla jsem ho
ráda.
Lenka KAVANOVÁ

Vždy myslel více na ostatní
Otec vždy pamatoval na nás, když
jsme měli narozeniny nebo svátek.
Vždy nás obdaroval nějakou maličkostí. Obdivuji jeho paměť a jeho
velikou dobrotu. Vždy myslel více
na ostatní než na sebe. V modlitbách si na něj vždy ráda vzpomenu.
Marie LEIFERTOVÁ

Příhoda
s otcem Františkem
Když si vzpomenu na Otce Františka, v mysli mi často utkví jedna
příhoda, která se udála jen několik málo dní před jeho úmrtím. V
Domě pro zrakově postižené, kde
bydlel, jsem měl ten den odpolední službu. S jednou z klientek jsem
byl domluven, že ji doprovodím
na nákupy, a proto jsem otci před

odjezdem řekl, že do hodinky bych
měl být zpátky. Avšak naneštěstí se
z nákupu ve městě vyklubalo ještě
další vyřizování a z jedné hodinky
byly najednou hodiny téměř tři.
Když jsem dorazil zpátky do Vlaštoviček, z otcova výrazu bylo patrné, že je mu má nedochvilnost
nepříjemná. Otec byl vždy akorátní
člověk a na přesnosti si velmi zakládal. Snažil jsem se mu vysvětlit, že
jsem v tom nevinně, že někdy nejde
vše přesně naplánovat a přijít přesně v dobu, kdy mě asi očekával. Nenechal si však ten večer nic vysvětlit
a neochvějně trval na tom, že jsem
se nezachoval správně. To zase pro
změnu rozhodilo mě, protože jsem
se prakticky celý den nezastavil a
trval jsem v duchu na své verzi, že
jsem nic špatného neudělal. Zbytek
večera jsme již pak spolu komunikovali pouze minimálně. I když
jsem se snažil nedávat nic najevo,
oba jsme, myslím, cítili vzájemné
napětí.
Druhý den si mě otec zavolal, a zeptal se mě, jak se mi v noci spalo.
Řekl jsem mu, že jsem byl předcházející den tak utahaný, že jsem
usnul brzy. Otec mi odpověděl,
nepamatuji si to již přesně slovo
od slova, ale bylo to přibližně toto:
„Já jsem v noci nezamhouřil oči,
celou noc jsem musel myslet, na to,
jak jsem se včera zachoval. Nebylo
to křesťansky správné a chtěl bych
se Vám proto omluvit.“ Byl jsem
překvapen a odpověděl jsem mu,
že bych se mu měl spíše omluvit já,
což jsem promptně také učinil. Oba
jsme si poté, již s chladnými hlavami, vše vysvětlili a zase se mezi nás
vrátil klid a vzájemná důvěra.
Václav BURDA
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Držela jsem ho za ruku
Otce Františka jsem poznala před
rokem, když jsem nastoupila do
chráněné dílny. Nemohu říct, že
bych ho znala dobře, rok není dlouhá doba a otec už byl nemocný a
špatně slyšel. Přesto jsem vždy v
jeho přítomnosti, buď v kapli nebo
v jídelně, cítila pocit pokory a klidu.
Odvděčit jsem se mohla v den jeho
úmrtí. S paní Věrkou jsem byla u
něj, když zemřel. Já jsem ho držela
ho za ruku.
Lenka BARTESKOVÁ

Jeho pomoc smrtí
neskončila
Když se zhoršovalo zdraví otce
Bureše a on začal být závislý na
zdravotní pomoci, začala jsem k
němu pravidelně jezdit za účelem
ošetřovatelských návštěv. Brzy jsem
poznala, jaký to je vzácný člověk.
Zajímal se o vše, o celou CHOPS,
sestřičky, pečovatelky a jejich práci.
Měl zájem i o mou rodinu, zvláště o
mé tři děti a jejich studijní úspěchy
i neúspěchy. Mé prosby o modlitbu
za jejich zdárné ukončení studia
bral velmi vážně a zodpovědně a já
pevně věřím, že jeho přímluvy pomohly mým starším dětem úspěšně
odmaturovat a zvládnout i náročné
studium na vysokých školách. Jsem
přesvědčena, že jeho pomoc smrtí
neskončila a že se dále přimlouvá
i za mého nejmladšího syna, kterého maturita teprve čeká. Díky, otče
Františku!.
Brigita POHANĚLOVÁ

Těžkosti přijímal pokorně
Při setkání s ním a ze vzájemné
komunikace jsem měla možnost
poznat, že všechno to těžké, co prožíval, všechna svá omezení, probdělé
noci i naši službu přijímal pokorně
a trpělivě s vědomím toho, že všechno má svůj smysl a užitek.
Růžena HONOVÁ

Při oslavě 60 let kněžství.

Nerozděloval lidi
na věřící a nevěřící
Setkání s Otcem mne velmi obohatilo. Zpočátku jsem za ním jezdila
a Otec mne učil němčinu. Když se
mu zhoršil zdravotní stav, šla výuka stranou. Ale on mě i poté vždy
alespoň pro cvik ze dvou tří slovíček z úsměvem prozkoušel. Nejvíce jsem si vážila toho, že nerozděloval lidi na věřící a nevěřící, že
pro něj nebylo důležité, jakou má
kdo funkci. Ke všem přistupoval

Jeho talenty byly mnohostranné: znal několik cizích jazyků, biologii, hru na varhany.

Ve svém pokoji ve Vlaštovičkách.

LIDÉ
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Inzerce charity

Info servis

Daruji

Jubilea

Informujeme

• Daruji funkční termo konvici.
Obsah jeden litr. Tomáš
Pchálek, tel: 731 953 961.

* Mamky z Chráněných dílen sv. Josefa na mateřské dovolené mají kulaté narozeniny. Lubuše JANOTOVÁ (KOŠKOVÁ) slaví 25 let (vlevo)
a Hana SOMMEROVÁ (BENIÁNOVÁ) třicetiny (vpravo).

• Chráněnky také
v lázních Darkov

* Také bývalí zaměstnanci Chráněných dílen sv. Josefa budou slavit.
Hana HRŇOVÁ (vlevo) šedesátku
a Mojmír KRAMNÝ (vpravo) šedesát pět let.

Poděkování
• Jirko, díky!
Chtěly bychom poděkovat
Jirkovi LAIFERTOVI, že
nám v době svého osobního
volna vytvořil organizační tabuli, která nám ušetří
mnoho práce a přispěje k
lepšímu a přehlednějšímu
organizování služeb.
Gita, Liba, Petra, Vlaďka,
Lenka K, Hanka, Anička,
Lucka, Maruška G. , Lenka
R., Světlana, Maruška L,
Milena, Dana, Pavla, Jana,
Janča, Mirka, Maruška R.

• Poděkování
Chtěli bychom poděkovat
Ing. Leonovi JURÁŠKOVI
za dlouholetou spolupráci.
Do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody.
Kolektiv CHTD

• Přejeme hodně
úspěchů
Ze Sekce PR odchází Marek CHOVANEC. Děkujeme mu za dosavadní práci
v Charitě Opava a přejeme
hodně úspěchů na novém
působišti.
Spolupracovníci

Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti přeje
kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa

Blahopřejeme
* V úterý 9. září 2008 ve 14.01 přibyl na svět nový
človíček. Narodila se Lucinka KOSAKOVÁ. Měřila 52 cm a vážila 4,1 kg. Šťastvým rodičům blahopřejeme!
* Taťka Pavel KOSAK oslaví 28. října své narozeniny. Pohodu v práci a rodinné štěstí přejí
zaměstnanci Sekce systémů řízení a provozu
* V říjnu oslaví své narozeniny Roman DOBRUŠ, Ludmila KRPCOVÁ, Anna ŠMÍDOVÁ, Miroslava MORÉOVÁ, Regína HAVÍKOVÁ a Milena ČEVOROVÁ z Chráněných dílen sv. Josefa.
Všem oslavencům hodně štěstí, zdraví, lásky, duševní pohodu a
hodně energie pro zvládnutí všech překážek, které se staví do cesty, přeje
kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa

Oznamujeme
* Managerkou PR byla jmenována od září Gabriela LUKŠÍČKOVÁ, které však nástup do funkce zpozdilo zranění. Přejeme brzké
uzdravení.

Vzpomínáme
* Dne 25. září 2008 jsme se na vsypové loučce městského hřbitova
v Opavě rozloučili s panem Zdeňkem ŠMAHLÍKEM.
* Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi na pana Libora KUBÍČKA, který by 14. října oslavil svých 51 let.
Vzpomíná kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa

Listárna Domovníka
Poděkování
rodiny Burešových
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na péči o otce Františka Bureše v
jeho stáří a nemoci. Zvláštní poděkování patří otci Kamilovi, který zprostředkoval jeho umístění v
charitním domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách. Panu Hanušovi, který umožnil otci Františkovi bydlet ve Vlaštovičkách až

do jeho odchodu na věčnost a po
celou dobu jeho pobytu se pečlivě
staral o jeho potřeby.
Nemenší zásluhu na jeho spokojeném životě ve Vlaštovičkách mají
pan MUDr. Štěpánek, vedení a
zaměstnanci domu sv. Cyrila a Metoděje, kteří mu denně posloužili.
I spolubydlící, kteří pro něho byli
novou rodinou.
Dík patří také sestřičkách a pečovatelkám z charity, bez jejichž pomoci

Pište nám!

by se v době nemoci už neobešel a
také všem, kteří ho navštěvovali,
četli mu a přicházeli ho potěšit.
Všem vám i těm, o kterých ani
nevíme, že vykonali pro otce
Františka něco dobrého, přejeme,
aby je Pán Bůh odměnil. A my za
všechno upřímně děkujeme.
Sestra Ludmila BURDÍKOVÁ
a bratr Jan BUREŠ
s rodinami

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

Po úspěších na již tradičních
prodejních akcích v Lázních
Klimkovice oslovily Chráněné
dílny sv. Josefa další lázně v
regionu, tentokrát v Darkově.
V pátek 3. října pojedou již podruhé také sem nabídnout své
výrobky.

• Levný nákup
Chcete nakoupit hezké dárky
levně a ještě přitom nevycházet
z domu? Podívejte se na internetový obchod Chráněné dílny
ve Vlaštovičkách.
http://www.shopy.cz/charita/

Nepropásněte
• Co víme o lidké duši
Česká křesťanská akademie,
místní skupina Opava, ve spolupráci se Slezskou univerzitou
v Opavě srdečně zvou na přednášku s názvem Co víme o lidské duši.
Přednáší Prof. PhDr. Vladimír
Smékal, CSc. z Masarykovy
univerzity v Brně. Přednáška
se koná v aule Slezské univerzity (rektorát), Na Rybníčku
1, Opava v úterý 4. listopadu
2008 v 17 hodin.

• Malování na hedvábí
Centrum pro rodinu - středisko Opava zve všechny zájemce
na výtvarné odpoledne, které
bude zaměřeno na malování na
hedvábí, a to v neděli 19. října
od 14.30 do 19.00 v pastoračním středisku minoritského
kláštera v Opavě.
Vezměte si s sebou: hedvábný
materiál (šátky, šály, kravaty
– prodejna Optys), štětec velký
i malý, sklenici na vymývání
štětců, hařík, přezůvky, pracovní oděv, velký igelit. Barvy
a rámy budou zajištěny.
Přihlášky: Jana Dostálová,
731 625 617, 553 616 723,
cprop@doo.cz.

• Psychologická
poradna v Ostravě
Mgr. Marta Luzarová, věřící
psycholog, poskytuje lx měsíčně poradenství v Centru pro
rodinu v Ostravě. Nejbližším
termínem je 31. října 2008
Přihlášky: 731 625 606
sdostal@doo.cz,
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