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CITÁT MĚSÍCE: „Spravedlnost je vlak, který má, bohužel, vždycky zpoždění.“
Marina Ivanovna CVETAJEVOVÁ, ruská poetka a překladatelka

Děkujeme firmám Opavska,
které pomohly Charitě Opava!

Firmy a instituce, které působí na Opavsku, se i v časech krize hlásí
ke své společenské zodpovědnosti k tomuto území. Tuto nadějnou
skutečnost může potvrdit Charita Opava, které řada z nich pomohla v akci „Firmy Opavska pomáhají Charitě Opava“, odstartované
loni v květnu pod patronací týdeníku REGION OPAVSKO.
Také před Charitu Opava, která je telefonicky. A přestože nám v těchto
největším nestátním poskytova- těžkých dobách všichni nemohli potelem sociálních služeb v Opavě a moci, jsme vděčni, že nám věnovali
významným zaměstnavatelem lidí svůj čas, pozornost i slova podpory.
se zdravotním postižením, posta- O to více si pak vážíme těch, kteří
vila vleklá ekonomická krize řadu hledali možnosti a vyšli nám vstříc,“
otázek. Jak dál a jak zachovat lidem konstatoval ředitel Jan Hanuš. Celpráci? Jak udržet kvalitu i objem ková bilance akce je podle něj raslužeb?„Jsme si vědomi, že do znač- dostná.Jako úplně první se ozval
né míry se o sebe musíme postarat Městský úřad v Kravařích, který
sami, a proto se snažíme uvádět v si objednal polštáře s logem měsživot takové činnosti, které zajistí ta, obaly na mobily a keramické
lidem s nejrůznějšími handicapy hrníčky. Pro Akciovou společnost
práci,“ uvedl ředitel Charity Opava
Jan Hanuš. Podstatou akce „Firmy
Opavska pomáhají Charitě Opava“
bylo nabídnout prestižním opavským firmám a institucím smysluplné produkty a získat tak pro své
výrobky a služby nová odbytiště.
„Oslovili jsme celou řadu firem. Některé jsme navštívili osobně, na některé jsme se obrátili písemně nebo
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Chráněné dílny v Brně

Loni v prosinci se Chráněné dílny sv. Josefa a Chráněná
dílna Vlaštovičky poprvé zúčastnily vánočních trhů v
Brně. Akce, která se konala v pavilonech brněnského
výstaviště, byla náročná především časově, protože trvala
deset dní. Dílny se proto vystřídaly, nejprve prodávali
Jaktařští a po nich Vlaštovičtí. Chráněné dílny sv. Josefa
utržily 80 tisíc korun, což je docela dobrý výsledek.

OSTROJ Opava nyní Charita vyrábí keramická sluníčka a v šicí
dílně se rodí figurky známých hrošíků, kteří jsou firemními maskoty.
Obchodní družstvo Tempo začalo
na základě akce prodávat v osmi
svých prodejnách charitní výrobky. Rovněž Chráněná technická
dílna získala nové zakázky na likvidaci elektroodpadu a skartaci
papíru od firem Armatury Group a
TQM Opava. Pomoc přišla také od
firmy Teva, opavského závodu Moravskoslezských cukrovarů, firmy
Prestar či opavského Městského
dopravního podniku.
Kromě finančního efektu přinesla akce mnoho dalších pozitiv a
ve skutečnosti vlastně nekončí.
„Charita Opava bude mít firmám
na Opavsku co nabídnou i v roce
2012,“ dodává Jan Hanuš. Řada
firem se do akce „Firmy Opavska
pomáhají Charitě Opava“ přihlásila bez toho že by chtěla tuto svou
pomoc zveřejnit.
A pak je zde i řada dalších firem
i jednotlivců, kteří Charitu Opava podporují svými zakázkami či
sponzorskými dary dlouhodobě
a nezávisle na této akci. Také jim
samozřejmě patří velký dík. „Na
všechny jsme o Vánocích mysleli,
jejich pomoc je pomocí všem potřebným lidem na Opavsku,“ řekl
na závěr Jan Hanuš.

LEDEN
Nouze o koledníky

Koledníci, kteří se od dětského věku účastnili Tříkrálové sbírky, už povyrostli. Je jim
okolo dvaceti a mnohé dnes baví něco úplně
jiného. A ačkoli spousta koledníků sbírce zůstala věrná, nedostatek mladé krve se přece
jen začíná projevovat. Zvláště ve městech se
nové děti ani vedoucí nedaří nalézt.

Slovo ředitele
Šťastný nový rok
Právě jsme
vykročili
do nového
roku a nejeden z nás se
teď ptá sám
sebe, jaký
asi
bude.
Rád bych vám, a vlastně i celé
Charitě Opava a také sám
sobě, popřál, aby byl co nejlepší. Především, aby to nebyl rok
obav a ztrát, ale naopak, aby
byl rok 2012 rokem, v němž
navzdory všeobecnému mediálnímu strašení nalezneme
více toho pozitivního a radostného.
Já mám toto období rád a
spojuji si je s čerstvě napadaným sněhem, s něčím novým
a očistným. Pamatuji si, když
jsem kdysi chodíval o Silvestru
na mši do jaktařského kostela a stoupal po zasněžené
cestě vzhůru do kopce, vždy
jsem měl pocit, že právě teď
jdu vstříc něčemu novému,
že mohu začít znovu. Bylo to
takové osvobozující, jako bych
obrátil jeden list v knize svého
života a začal psát novou kapitolu. S nadějí, že ji napíši podle
svých představ, podle nejlepšího vědomí a svědomí, že tím
lidi kolem sebe potěším a nezarmoutím, že někomu podám
ruku – a někdo jiný ji podá
mně. Taková očista je strašně
důležitá, aby mohl člověk jít
zase dál. Je sice pravda, že sníh
někdy může chybět, ale lidská
fantazie je přece nekonečná a
hlavně milosrdná.
A právě proto, že už ten loňský rok byl nesmírně náročný
na psychiku, chci nám všem
popřát, abychom se nenechali
otrávit a nevzdávali se. Charita Opava je tu hlavně proto,
abychom my Chariťáci pomáhali těm, k nimž osud nebyl
příznivý, šli s nimi kousek jejich cesty a podepřeli je v nejtěžších chvílích.
Jan HANUŠ, ředitel
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Stalo se
• Opět u hejtmana

Dlouholetá klientka Charity
Opava a stálá návštěvnice Setkávárny Jana Surovcová převzala
v prosinci z rukou hejtmana
Moravskoslezského kraje čestné uznání za svůj krásný obraz
Panny Marie. Na slavnostní
předání cen a vernisáž výstavy
„Svět podle nás“, která se konala v Ostravě, ji doprovodil
pracovník služby následné péče
Pavel Vilášek. U hejtmana byla
paní Jana už podruhé, loni od
něj obdržela také čestné uznání, a to za básnickou sbírku
„Cesty poznání“, kterou si sama
také ilustrovala. Gratulujeme!

• Poděkování Ilonce

Ředitel Charity Opava Jan Hanuš přišel před Vánocemi do sociálně terapeutické dílny Radost,
aby poděkoval klientce Iloně
Věnckové, jejíž obrázek vánočního stromečku ozdobil charitní
novoročenku. Ilonu to velmi potěšilo, zvláště, že dostala i pěkný
dárek. V balíčku našla vedle kosmetiky i dobrou čokoládu.

Kalendárium
* 14. ledna 1992 jsme
zorganizovali
seminář
křesťanských lékařů, abychom
je získali pro spolupráci.
* V lednu 1995 se Charita a
CHOPS přestěhovaly na faru v
Kateřinkách.
* 8. ledna 1998 uspořádala
Charita Opava společenský
večer pro zaměstnance a
dobrovolníky.
*V lednu 2004 proběhl v Klubu
sv. Anežky kurz trénování
paměti.
* 3. ledna 2007 přijaly děti z
Mravenečku svátost pomazání
nemocných.
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Tříkrálová sbírka 2012 začíná
a koledníci zase vycházejí do ulic

Letošní Tříkrálová sbírka je už dvanáctá v pořadí a dvanáctá je i pro
studentku Janu Roháčkovou. Poprvé koledovala, když jí bylo deset.
Tehdy doprovázela sestru a další děti z farnosti sv. Ducha. Chodili
hlavně po úřadech a pamatuje si, že je tenkrát natáčela i televize.
Na první sbírky, které prožila ještě Vojtěcha na Dolním náměstí v Opajako dítě, vzpomíná ráda, ačkoli ne vě, kde se také dostane koledníkům
všichni, na jejichž dveře zaklepali, požehnání. Po příjezdu tří králů
měli pochopení. „Nejednou se stalo, vyrazí Opavou Tříkrálový průvod,
že nás vyhodili nebo nám vynadali. který bude už tradičně doprovázet
Teď už se to ale nestává. Chodívám s bubenický soubor Boris. Na divadětmi z farnosti a ze schóly, poslední delních schodech se pak uskutečtři roky hlavně v okolí ulic Na Ryb- ní představení na motivy klanění
níčku a Mírové,“ říká slečna Jana a tří králů novorozenému Ježíškovi.
dodává, že nejdojemnější jsou ná- Po Toníčkovi Kuběnovi a Johance
vštěvy u starších lidí, kteří je vždy Kláskové se letos v roli Božího syna
rádi přivítají a které potěší, když jim představí opět holčička – Nikolka
zazpívají.
Ondráčková. Také pro letošní sbírku
Letošní sbírka potrvá do 12. ledna a nastudovala ztvárnění prastarého
ve čtvrtek 5. ledna v 15 hodin ji ofi- biblického námětu renomovaná reciálně zahájí mše svatá v kostele sv. žisérka Jana Andělová s opavskými

herci a dalšími zaměstnanci divadla.
Zážitkem zcela jistě bude i vystoupení pěveckého sboru Domino.
Jak uvedla koordinátorka Tříkrálové
sbírky Marie Gilíková, výtěžek bude
použit na zkvalitnění péče o seniory
a nemocné v charitní péči. „O část
peněz se podělí nově i mateřské centrum Neškola a sociálně terapeutická
dílna Radost, jejíž klientelou jsou lidé
s mentálním postižením. Pětatřicet
procent z vybrané částky půjde, jako
každoročně, na humanitární účely.
Podle potřeby poslouží nejen v České
republice,“ připomíná Marie Gilíková. Zároveň vyjádřila slova díků
na adresu všech, kteří se podíleli na
výrobě dárečků, jež koledníci rozdávají při koledě. „Děkujeme dětem z
mateřských a základních škol, ženám
z opavské věznice, dobrovolníkům, lidem z Domova sv. Zdislavy, z Denního stacionáře pro seniory a charitním
střediskům Neškola, Mraveneček a
Dům sv. Cyrila a Metoděje.“
Pro koledníčky je připravena i soutěž o nejkrásnější kometu. Své výtvory musí děti odevzdat do 16. ledna
v Denním stacionáři pro seniory
na Masarykově ulici v Opavě nebo
přímo v Charitě Opava na ulici Přemyslovců 26 v Jaktaři. Každá kometa
musí být označena jménem, věkem,
adresou a telefonem. Výherci budou vyhlášeni ve čtvrtek 26. ledna v
15.30 hodin při slavnostním vyhodnocení sbírky v opavském kině Mír.

Firma VAMA na Charitu nezapomíná

významně a v kolika oblastech Charita pomáhá lidem. Líbí se mi i to,
že zaměstnává zdravotně postižené.
Když občas Charitu podpořím, mám
pocit, že i já dělám něco smysluplného. A v neposlední řadě - lidé pracující v opavské Charitě které jsem za
ty roky poznal, jako jsou například
pánové Schaffartizk a Kosak, s nimiž
úzce spolupracujeme, jsou zárukou
toho, že ač se rozhodnete přispět této
organizaci jakkoli, vaše prostředky
najdou to nejlepší možné uplatnění “
usmál se Václav Müller, který je také
náruživý fotograf.
Zájem o fotografování, a rovněž o
Většina tiskáren a kopírek v Charitě Opava pochází z opavské firmy historii, jej přivedl do vzdálených a
VAMA. Některé z nich věnoval její majitel Václav Müller Charitě for- tajuplných míst – například do Izmou sponzorského daru. Také v loňském roce byl velmi štědrý.
raele, na Sinajský poloostrov s bibJak uvedl správce počítačové sítě ředitele Charity Opava Tomáš Schaf- lickou Mojžíšovou horou, na Krétu
Pavel Kosak, pan Müller Charitě da- fartzik.
či na Island. Všude tam vznikaly
roval sady tonerů, zobrazovací jed- Václav Müller, kterého jsme navští- krásné fotografie. Václav Müller je
notku, zdarma opravil kopírku na vili v jeho firmě na Komárovské ulici vystavoval loni pod názvem „Barvy
recepci a několik tonerů renovoval. v Opavě, je velice skromný člověk a čtyř kontinentů“ v krnovské čajov„Před Vánocemi nám pak předal dvě na téma svých dobrých skutků moc ně Ninive a v klubu KIC ve Vsetíně.
tiskárny značky Minolta, se kterými hovořit nechtěl. „Pokud někdo má Před Vánocemi se s jeho tvorbou
jsme velmi spokojeni. Celková hod- možnost pomoci na správném mís- mohli seznámit i Opavané na adnota jeho daru za loňský rok činí přes tě, tak proč to neudělat. Spolupráce ventní výstavě, která se uskutečnila
45 tisíc korun. Nesmírně si toho váží- s Charitou trvá již několik let. Za ty v Masarykově střední zemědělské
me,“ konstatoval s uznáním zástupce roky jsem měl možnost poznat, jak škole v Opavě.
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V Denním stacionáři pro seniory
se konalo adventní setkání rodin

Jako každý rok, i loni v prosinci se v charitním Denním stacionáři pro seniory uskutečnilo tradiční adventní setkání klientů, jejich
rodin a zaměstnanců. Termín setkání tentokrát vyšel na svátek Mikuláše. Takže zatímco Opavou ještě pobíhali opoždění Mikulášové a
čerti, ve stacionáři už rozsvěcovali vánoční stromeček.
O pěkné uvítání všech příchozích rá byla v jednom kole. Ještě než
se postaral klient Max Kocur a všechny oficiálně přivítala, pomájeho tahací harmonika. Pan Max hala kolegyním roznášet občerstmistrně zvládal koledy i dechov- vení, aby stoly byly plné a nikomu
ku, nebyl však jediný, kdo ve sta- nic nechybělo. Cukroví a koláče
cionáři toho dne hrál. Pěkné hu- pekly babičky ze stacionáře a podební vystoupení si připravily i máhaly i s přípravou chlebíčků –
děti z jaktařské Církevní školy sv. nutno říci, že vše se povedlo na
Ludmily.
jedničku.
Obě místnosti stacionáře se brzy Setkání probíhalo v příjemné atnaplnily k prasknutí. „Napočítali mosféře, o kterou ostatně není
jsme, že je nás tady asi pětapade- nouze ani v běžný všední den. Teď
sát,“ hlásila s úsměvem vedoucí se však klientky a klienti mohli
stacionáře Jana Řehulková, kte- také trochu pochlubit svými blíz-

kými. Každý měl kolem sebe někoho – děti, sourozence, vnoučata
a paní Marie Víšková tady měla
dokonce i pravnučku Lindu. Její
maminka Michaela Šromová se
přišla podívat, aby viděla, kde a jak
babička tráví své dny. U dalšího
stolu se zase sešly dvě „staré“ kamarádky. Dagmar Valíková coby
klientka a Marie Válková, která
má ve stacionáři sestru Věru Jílkovou, za níž také přišla. „S Dášou
jsme dlouholeté kámošky, chodily
jsme spolu v Kateřinkách do klubu
důchodců a roky jsme si kupovaly
předplatné do divadla. Zažily jsme
toho spolu hodně,“ pověděla nám
čiperná paní Marie a dodala, že
je dobře, že stacionář tady je. Ona
se sem sice zatím nechystá, jak ale
řekla – kdoví, jednou tu možná
bude chodit i ona. Teď je ráda, že
sestra Věra je v pěkném prostředí
a v dobré společnosti: „Pořád tady
něco dělají a to je dobře. Když je
člověk sám doma, den se táhne.“
Setkání rodin ve stacionáři dobře
začalo a dobře i skončilo. „Vážíme
si všech, kteří přišli. Předvánoční
doba je náročná, nikdo nemá čas
a oni si jej udělali. Je to pro naše
klienty důležité a my si toho opravdu ceníme,“ dodala po akci trochu
schvácená, ale spokojená vedoucí
stacionáře Jana Řehulková.

V Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách dojde brzy ke
změnám. Vedoucí Eva Kubesová odchází na mateřskou, v březnu
se narodí její první dítě. Už ví, že čeká chlapečka, ale rozhodnutí
o tom, jak se bude jmenovat, prý ještě nepadlo.
Jisté je jen to, že to nebude ani lávala si jako pokladní. Pak jsem
Cyril, ani Metoděj. Jak nám na- se doslechla, že v Charitě probíhá
stávající maminka prozradila, na konkurz na koordinátora sociální
dítě se strašně moc těší, avšak rehabilitace, zkusila to a vyhrála,“
loučení s domem a klienty bude vzpomíná paní Eva. Práce s neurčitě těžké, a zatím si to ani ne- vidomými ji pohltila od prvního
umí představit. „Nevím do čeho dne, a navíc, jak sama říká, přišla
jdu,“ říká s úsměvem. V Domě do fajn kolektivu, který je v domě
sv. Cyrila a Metoděje pracovala dodnes. Vedoucí se stala o pár let
sedm let a bylo to její první za- později, po odchodu Petry Hrbáměstnání v oboru, který vystudo- čové na mateřskou dovolenou, a
vala. „Byla jsem po vysoké a vydě- vedle každodenních povinností

šéfky domu ještě učí klienty prostorovou orientaci a vlastnoruční podpis.
Teď tedy Eva Kubesová předá
pomyslnou štafetu své nástupkyni, kterou se v interním výběrovém řízení stala Romana
Krejčí. Do Charity Opava nastoupila v únoru loňského roku
jako sociální pracovnice Denního stacionáře pro seniory a
mobilního hospicu Pokojný
přístav. „Ve stacionáři se mi moc
líbilo, ale přiznám se, že v nové
funkci vidím možnost dalšího
osobnostního i profesního růstu,
že získám nové zkušenosti. Tak
trochu vím, co mě čeká, protože
s cílovou skupinou jsem se již setkala. Ostatně za studií jsem byla
ve Vlaštovičkách na praxi a také
ve stacionáři jsme měli dvě nevidomé klientky,“ komentovala své
rozhodnutí Romana Krejčí. Na
práci vedoucí už se těší, zatím se
sbližuje s klienty a kolektivem,
který také ona hodnotí jako přátelský a vstřícný.
Oběma – Evě Kubesové i Romaně Krejčí přejeme v jejich
nových životních rolích jen to
nejlepší.

Ve Vlaštovičkách nastane střídání stráží

Stane se
• Svědectví mučednic
Klub sv. Anežky – dobrovolné
sdružení Charity Opava pořádá v úterý 17. ledna v 16 hodin
přednášku s videoprojekcí na
téma „ODVAHA, ČISTOTA,
DOBROTA, svědectví drinských mučednic“. Životní příběhy pěti řeholnic - Antoniji
Fabjan, Kriziny Bojanc, July
Ivaniševič, Berechmany Leidenix a Bernadety Banji, které
zemřely mučednickou smrtí za
II. světové války, přiblíží členům klubu i veřejnosti sestra
Filomena z kongregace Dcer
Božské Lásky. Sestry mučednice byly ze stejné kongregace a
v září loňského roku se jim v
Sarajevu dostalo blahořečení.
Přednáška se uskuteční v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě na Masarykově 39 v I. poschodí. Zvána
je široká veřejnost.

• Zájem o přednášky

Také v tomto roce bude Občanská poradna pokračovat v přednáškové činnosti. Zájem zatím
projevila SŠ poštovních a logistických služeb a Základní škola v Sudicích, kde se uskuteční
přednášky o finanční gramotnosti. Jak uvedla Lucie Vehovská, předběžně jsou domluveny
také přednášky v Klubu seniorů
v Uhlířově, a to na téma Prezentační zájezdy a Problematika dědictví a dědického řízení.

• Práce bude dost

Chráněné dílny sv. Josefa mají
na první dva měsíce nového
roku o práci postaráno. Redakci o tom informoval marketingový pracovník Pavel Šefránek.
Už koncem roku 2011 byly
nasmlouvány objednávky pro
všechny tři dílny, takže zaměstnanci budou mít co dělat.

Napsali o nás
• Tlačí je do kouta

Předváděcí akce, které lákají na
jídlo či dárek zdarma, se stále
častěji stávají pro jejich účastníky noční můrou. Počáteční
přívětivé chování organizátorů
se po příjezdu mění v šikanu.
Podobných případů podle Občanské poradny opavské Charity přibývá. Honba za ziskem
a využití důvěřivosti zejména
starších lidí má jednoduchý
scénář. Své o tom ví i šestapadesátiletá důchodkyně z Opavska.
Region Opavsko,
6. prosince 2011
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„Rok 2012 nebude lehký, ale zvládneme jej,“
říká ředitel Charity Jan Hanuš, který se chce dívat na život z té lepší stránky

marketu. Když vidím ty plné vozíky, lidé tam mají třeba i několik
štanglí salámu – vždyť to se nedá
ani sníst. A pak to často skončí v
kontejneru. Nebo, trh nám něco
nabídne, například nejnovější typ
mobilu, a my už si myslíme, že to
musíme mít, že na to máme nárok. A to teprve začínají tragédie,
protože lidé jsou schopni se kvůli
* Jaký byl pro Charitu Opava rok ně ve chvíli, kdy jsem z politiky konzumu zadlužit tak, že už ani
odešel, nepřemýšlím, že se do ní
2011?
není cesty zpátky. A to se
zase rychle vrátím. Ale nemohu
týká, bohužel, i těch,
Těžký. Finančně byl rokem ztrát, ani vyloučit, že se to jednou
kteří jsou opravavšak musím říci, že jsme jej až zá- stane.
du
chudobní.
zračně zakončili. Na jeho začátku
Já osobně se
nám chyběly čtyři miliony, ale pílí * Dobře, vraťme se k
ztotožňuji
a odříkáním – nebyly prémie, pra- Charitě Opava. Jak na
s názorem
covalo se na grantech – jsme ztrátu tom je? Jak nás poznaekonoma
zmenšili. Z hlediska toho, že jsme mená krize?
To m á š e
nemuseli předčasně uzavřít žádSedláčný projekt, byl rokem úspěšným. Charita Opava je na tom
ka,
který
Také já jsem ale celou dobu žil ve dobře, pokud budeme
říká,
že
střehu a kladl si otázky jak dál. S hovořit o tom, že máme
cesta není
manažery jsme hledali nové cesty, hodně práce, kvalitní zave stálém
abychom byli co nejvíce soběstač- městnance a spokojené
zvyšování. Neutěšená ekonomická situace klienty. Pokud se budeme
ní spotřeby.
ve státě se totiž vždy dotkne ne- bavit o penězích, tak odpověď
Nepotřebujeziskových organizací, které jsou zní, že nedobře. A k té krizi:
me přece stále
závislé na dotacích. Často jsem média a politici nás stále
nové a nové
myslel na zaměstnance, pro které bombardují nějakými
věci, zvláště
je skromná mzda v Charitě Opa- jobovkami - jak na
když na
va tím jediným, co je nenechalo tom je Česká
n ě
padnout na úplné dno. A nejvíce republika,
mě trápilo, že lidé dřeli ostošest a jak na
já jako ředitel jsem jim nemohl dát t o m
mzdu, jakou by si zasloužili, a kte- j e
rou bych jim tak rád vyplatil.

Atmosféra ke konci roku bývá vždy trochu napjatá. Lidé finišují s
prací, aby si mohli vzít na svátky volno, a zároveň se na ně všechno valí i doma - aby bylo uklizeno, napečeno, nakoupeno. To jsou
ovšem ty příjemnější starosti. Loni se k nim přidružil strach z
toho, co bude. Lidé se děsí, jak v novém roce vyjdou s malými
platy, když všechno zdraží a ještě více je straší představa, že by
o práci mohli přijít. Je to celospolečenský problém, proto není
divu, že stejné obavy sužují i zaměstnance Charity Opava. A jak
to vidí ředitel Jan Hanuš? Rozhovor s ním vám možná napoví.

* Pro vás osobně asi uplynulý
rok také nebyl jednoduchý. Rezignoval jste na post zastupitele
a překvapil jste tím nejen své
voliče…
Rozhodoval jsem se s těžkým
srdcem, v zastupitelstvu jsem byl
téměř devět let. Teď s odstupem
času vidím, že jsem udělal dobře. Osvobodil jsem se od mnoha
věcí a navíc, z politiky jsem byl již
unaven. Doufám jen, že to Charitě
Opava neublíží. Ostatně v rámci
komunitního plánu dále fungujeme, a to bylo tou nejdůležitější
věcí, o kterou mi šlo. Až jsem se
divil, že mi většina mých voličů
vyjádřila souhlas a pochopení.
Spíše jsem čekal negativní postoje. Ještě bych rád zdůraznil, že lidé
mě volili hlavně proto, že jsem
ředitel Charity a oni to vědí. Vědí
také, že vykonávat tuto funkci je
pro mě prioritní a těší mě, že to
chápou.

Evropská unie, jak se bude nebo
spíš nebude dařit průmyslu, zemědělství a tak pořád dokola. Já už si
říkám, že je v tom snad záměr, aby
nás udolali a dostali do deprese.
Nechci mluvit o ekonomické krizi,
osobně si totiž myslím, že jsme se
jí ještě ani nedotkli. Protože jsem
četl knihy o krizi v 30. letech, tak
bych řekl, že dnes je to o něčem
jiném, a to o krizi hodnot. Peníze
jsou samozřejmě důležité a vše se
kolem nich točí. Ale přesto jsem
přesvědčen, že je třeba hledat pozitiva i jinde než jen v penězích – v
lidech, ve vztazích, v citech.
* Myslíte si, že lidé už kromě peněz opravdu nic jiného nevidí?

* Je váš odchod z komunální po- Žijeme ve spotřebním světě.
Obecně jsme, myslím si, trochu
litiky definitivní?
rozmazlená společnost. Já už se
V tuto chvíli to sám nedokážu děsím, když je prodloužený víkend
odhadnout, je příliš brzy. Rozhod- nebo svátky a musím do super-

nemáme.

To se dovíme právě teď na začátku
roku. Ten však bude složitý v tom,
že ani nevíme, jaké peníze dostanou klienti a to je také část našich
příjmů. Tím, že vstupují v platnost
nové zákony, je zatím ještě mnoho
neznámých…
* A teď něco veselejšího. Co vám
v minulém roce udělalo opravdu
radost?
První, co mě potěšilo a hlavně posílilo mou víru v člověka, byla loňská Tříkrálová sbírka, která ukázala, že je mezi námi tolik dobrých
a štědrých lidí, kteří si odtrhnou
od úst i v době, kdy sami nemají
peněz nazbyt. Stejnou zkušenost
jsem nabyl, když pro naše klienty
chráněného bydlení uspořádali
v hněvošické farnosti postní almužnu. A do třetice ze stejného
soudku, nepřestávám obdivovat
tu urputnou potřebu pomáhat, se
kterou pan Andreas Drastík každoročně pořádá akci „Pomozte
postiženým dětem“, jejíž výtěžek
je určen pro stacionář Mraveneček. V květnu jsme odstartovali
akci „Firmy Opavska pomáhají
Charitě Opava“, která se moc povedla. Možná trochu jinak, než
jsme si představovali, ale ta obrovská podpora firem, které nám daly
zakázky a našim lidem v chráněných dílnách práci, je obdivuhodná. Závěr roku pak patřil
výstavě „Měsíc Charity Opava
v Hradci nad Moravicí“. Celé
to vymyslel místostarosta pan
Špička a já mu za to ze srdce
děkuji. Příjemně mě překvapil velký zájem veřejnosti,
ale i škol.
* Dal jste si nějaké novoroční
předsevzetí?

* Co nás čeká a nemine v roce
2012? Procházka růžovým sa- Dal jsem si přímo úkol. Ač nejsem
dem to asi nebude…
žádný snílek, uložil jsem si, že se
budu dívat na život z té lepší stránNebudu zastírat, že nás čeká ná- ky a budu hledat pozitiva všude,
ročný rok, asi tak jako bylo těch kde se dá. A to dobro, které najdu,
dvaadvacet předešlých. Bude to chci předávat dál.
také rok změn, které budou možná větší, než bychom si přáli, ale * Děkujeme za rozhovor.
mám víru a věřím, že Charita Opava bude fungovat dobře, kvalitně a
ke spokojenosti klientů. Jsem rád,
JAN HANUŠ
že jsem před lety rozhodl zavést
•
NAROZEN:
13. 6. 1970
systém ISO. Díky němu dnes pra•
Bydliště:
Vávrovice
cujeme skutečně efektivně. Navíc
vnímám tu obrovskou podporu • Rodina: manželka Maruška,
sponzorů, dárců a dobrovolníků. (39), děti: Alžběta (14), Marie
Tvoříme jedno velké společenství (13), Jan (8) a Petr (6)
a proto si troufám říci, že Charita • zaměstnání: Ostroj OpaOpava přečkala mnohé těžké časy va, OHR Opava, PL Opava, Charita Opava
a společně přečkáme i tyto.
• Koníčky: práce doma, rybič* Jak to letos vypadá s dotacemi? ky, příroda, hudba
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Stalo se LONI

Stalo se LONI
LEDEN

ČERVENEC

1. - 11. ledna proběhla už 11.
Tříkrálová sbírka, při které se
vybralo 1.338.168 korun.
V lednu 2011 ukončila svou činnost charitní Linka důvěry.
V lednu 2011 jsme sbírali pro
Diecézní charitu ostravskoopavskou vyhlášce nevyhovující
autolékárničky pro potřebné na
Ukrajině.

5. července 2011 proběhla v
Domě sv. Cyrila a Metoděje ve
Vlaštovičkách Cyrilometodějská
oslava pro klienty i veřejnost.
V červenci 2011 prodávaly Chráněné dílny sv. Josefa své zboží na
festivalu Colours of Ostrava.

Děkujeme firmám:

SRPEN
V srpnu 2011 se klienti Radosti
zúčastnili v domově Bílá Opava
turnaje v kuželkách.
V srpnu 2011 nás opět navštívil
pan Elmar Kutscher z Německa
a přivezl darem pomůcky pro seniory a nemocné v charitní péči.
V srpnu 2011 rezignoval ředitel
CHO Jan Hanuš na post městského zastupitele z důvodu nespokojenosti se sociální politikou města.

ÚNOR
V únoru 2011 navštívil Charitu
farář Alojzy Wencepel z polského Ustroně, držitel ocenění Kněz
III. tisíciletí.
25. února 2011 se v Radosti
uskutečnil Kloboukový bál.

BŘEZEN
V březnu 2011 byl v Denním
stacionáři pro seniory posvěcen
papíroryt sv. Anežky, který je dílem žáka Matěje Peroutky.
V březnu 2011 vyhrála vedoucí Pokojného přístavu Libuše
Smějová opavské kolo soutěže
Hrdina roku 2010, kterou organizoval časopis Sedmička.
V březnu 2011 navštívila Charitu Opava poslankyně parlamentu za ODS Lenka Kohoutová.

DUBEN
V dubnu 2011 se uskutečnila
další sbírka šatstva pro Diakonii
Broumov.
12. dubna 2011 recitovali v pastoračním středisku opavští herci
Daniel Volný a Sabina Muchová
básně nevidomého básníka Petra Škubala z Domu sv. Cyrila a
Metoděje.

KVĚTEN
V květnu 2011 odstartovala akce
Firmy Opavska pomáhají Charitě Opava, jejíž cílem bylo získat nové zakázky pro střediska
CHO.
V květnu 2011 oslavila bývalá
ředitelka CHO Anna Ekslerová
šedesátiny.

ČERVEN
V červnu 2011 se na setkání dětí
s biskupem na Prašivé sbírala
pro Klub sv. Anežky příze na obvazy pro malomocné.
25. června 2011 se v Kravařích
konal již 10. ročník akce Pomozte postiženým dětem, jehož výnos putoval do Mravenečku.

ZÁŘÍ

AUTO Heller nám půjčilo auto

Charitě Opava se v prosinci dostalo velké pomoci od společnosti
AUTO Heller. Známý ostravský autosalón, z něhož pocházejí téměř
všechna charitní auta, jí na dva měsíce zapůjčil jedno ze svých vozidel. Zásluhu na tom má marketingová ředitelka Elen Hellerová.
„Zapůjčení auta nám vytáhlo trn AUTO Heller navíc v prosinci
z paty. V poslední době máme větší pozvalo charitní Chráněnou dílpotřebu jezdit, například za klien- nu Vlaštovičky na prestižní akci
ty, a když někde auto chybí, kom- „Moderní žena“, kterou každoročplikuje to pak práci na mnoha stře- ně pořádá pro své klienty.
discích. Za tuto pomoc jsme paní Prezentace a prodeje výrobků se
Hellerové opravdu vděčni,“ uvedl zúčastnila vedoucí chráněné dílny
ředitel Jan Hanuš, který byl také Marie Bennková. Pověděla nám,
prvním, kdo stříbrný vůz značky že podobné akce se zřejmě zúčastSEAT Leon vyzkoušel. Z Ostravy ní i na jaře. „Ráda bych do té doby
jej sám přivezl a s jízdou byl ma- připravila kolekci tkaných a pleteximálně spokojen. Od té doby je ných oděvů a představila ji formou
auto stále v provozu a významně módní přehlídky,“ přiblížila nám
pomůže i v době Tříkrálové sbírky. svůj plán Marie Bennková.

27. září 2011 oslavil stacionář
Mraveneček desetiletí svého trvání Dnem otevřených dveří.
28. září 2011 oslavil Dům sv. Cyrila a Metoděje 15 let od svého
vzniku. Konala se oslava s bohatým programem, na kterou byla
přizvána i veřejnost.
V září 2011 darovala firma Unicont Opava Charitě Opava šek
na 20 tisíc korun.

ŘÍJEN
V říjnu 2011 zavedlo Wellness
centrum službu masáže v domácnostech pro seniory a osoby
se sníženou pohyblivostí.
V říjnu 2011 přijel do Charity
Opava na exkurzi Toulavý autobus s místními politiky a zaměstnanci magistrátu.

LISTOPAD
Od listopadu 2011 vychází Charitník ve všech reklamních letácích OD Tempo.
10. listopadu 2011 byl slavnostní
vernisáží zahájen Měsíc Charity
Opava v Hradci nad Moravicí.
V listopadu 2011 dobrovolně
pomáhali v Domě sv. Cyrila a
Metoděje ve Vlaštovičkách a v
objektu v Suchých Lazcích pracovníci České spořitelny.

PROSINEC
16. prosince 2011 představila
Charita Opava veřejnosti dlouho očekávanou knihu Imricha
Vebera a otce Josefa Veselého
„Víme o sobě“.

LIDÉ
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Inzerce Charity

Město Kravaře spolu s odborem
sociálních věcí děkuje jménem
seniorů v Kravařích, kteří
se zúčastnili „Karmašového
setkání v Kravařích“, za krásný
dárek, který vytvořila Charita
Opava.
Senioři
obdrželi
polštářky s logem města
Kravaře.
Děkujeme
panu
Šefránkovi, který celý návrh
spolu s kolektivem realizoval.
Bc. Irena SENTENSKÁ,
MěÚ Kravaře

Informujeme

* Narozeniny v lednu
Žijte si krásně a v každé době, přejte vždy dobré jiným i sobě. Přejte
si přání, přátelé, ať je vám stále vesele, ať není život těžká dřina, ale
spíš sranda a velká psina. To k narozeninám přejeme našim lednovým oslavencům, kteými jsou zaměstnanci Milena BÍNOVÁ, Sebastián DUNKA, Dušan GIBES, Karin HUSÁROVÁ, Hana CHLACHULOVÁ, Lucie KAMRÁDOVÁ, Drahomíra KONEČNÁ, Jana
KOTZIANOVÁ, Martin KUBÁNEK, Soňa KURŠOVÁ, Světlana
LEBEDOVÁ, Lenka MARTÍNKOVÁ, Jaromír MĚCH, Zuzana PAVEROVÁ, Miroslav PETRATUR, Martina POLÁKOVÁ, Jana
RAŠŤÁKOVÁ, Aleš REMEŠ, Alena RICHTROVÁ, Pavel ŠEFRÁNEK, Ivana ŠÍMOVÁ, Veronika ŠUGAROVÁ, Marie TURKOVÁ,
Anna VAŇKOVÁ, Věra ZÁLOHOVÁ a Milena ŽŮRKOVÁ. Vše
nejlepší a hodně štěstí, zdraví a lásky přeje
redakce
* Ač je mu právě dvaašedesát, elán mu nechybí a
duchem je stále mlád. Ať mu to vydrží ještě dlouhá léta, ať ještě užívá všech svodů světa! Pavlu ŠEFRÁNKOVI přejeme k narozeninám hlavně zdravíčko!
Redakce

• Hradečtí školáci byli
v chráněných dílnách

* Buďte stále skvělí a život vám vše nadělí! K narozeninám blahopřejeme našim milým kolegům
a kolegyním Aleně RICHTEROVÉ, Pavlu ŠEFRÁNKOVI, Miroslavu PETRATUROVI, Drahomíře KONEČNÉ, Karin HUSÁROVÉ, Věře
ZÁLOHOVÉ, Marii TURKOVÉ a Dušanu GIBESOVI.
Zaměstnanci Chráněné dílny sv. Josefa

Srdečně děkujeme šicí dílně
Chráněných dílen sv. Josefa za
kvalitní splnění zakázky – ušití
ubrusů do restaurace hotelu
Belaria.
Ing. Jana MARXOVÁ.
hotel Belaria
Přeji dobrý den, ráda bych
vám ještě jednou poděkovala
za účast na našich Vánočních
trzích. Od včerejška mi neustále
přibývají komentáře od mých
kolegů, kteří byli nabídkou
CHD sv. Josefa opravdu nadšeni
a těší se na další podobnou akci
v příštím roce 2012.
Nina FENÍKOVÁ.
ArcelorMittal Ostrava

Info servis

Blahopřejeme

Poděkování
Dobrý den, chtěla jsem
jménem studentů Slezského
gymnázia poděkovat slečně
Vehovské, která na naší škole
vzorně prezentovala přednášku
Finanční gramotnosti. Zaujala
studenty, kteří přenesli do
svých domovů téma, které je
určitě velmi aktuální. Také
jsem vaši přednášku doporučila
okresní metodičce prevence,
aby ji doporučila na ZŠ a SŠ.
Děkujeme za tuto možnost a
rádi opět využijeme Vašich
nabídek.
Mgr. Kamila TKÁČOVÁ,
Slezské gymnázium Opava
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* Dvě dámy milé - Milena ŽŮRKOVÁ a Milena
BÍNOVÁ - své narozeniny v lednu slaví, přejeme
jim samé štěstí, lásku a zdraví. Ať máte na rtech
úsměv stále, ať vás nic netrápí a tak dále…
Redakce

Poděkování sponzorům a dárcům
• Šíří osvětu ve školách

VŠEM SPONZORŮM,
DÁRCŮM
A DOBROVOLNÍKŮM
DĚKUJEME, ŠTĚSTÍ
A ZDRAVÍ
VINŠUJEME!
Charita Opava

Listárna Domovníka
Vážení,

srdečně zdravím a vracím
podepsanou smlouvu na
2000,- Kč. Omlouvám se, že
neposílám celou částku. Moc
ráda bych pana Ondřeje Šeríka podpořila více, ale jsem již
od letošního roku ve starobním

V prosinci přijeli na exkurzi
do Chráněných dílen sv. Josefa
žáci dvou tříd vyššího stupně
hradecké Základní školy. Impulsem byla návštěva výstavy
Měsíc Charity Opava v Hradci
nad Moravicí a doprovodných
programů. Akce je natolik zaujala, že chtěli vidět, jak to v
Charitě a v chráněných dílnách
vypadá ve skutečnosti. Děti nepřijely s prázdnou. Jako dárek
přivezly nádherný perníkový
koláč ve tvaru měsíce v úplňku
s nápisem „Ruku v ruce“, což
symbolizovalo již zmíněnou
společnou akci. Hradečtí školáci navštívili také Chráněnou
dílnu ve Vlaštovičkách a Dům
sv. Cyrila a Metoděje, kam pro
změnu přivezli perníkovou
ruku.

důchodu a musela jsem podpory omezit. Vám zůstanu věrná,
protože se mi vaše aktivity líbí.
Podporuji ještě jednu slabozrakou mladou ženu se dvěmi
dospívajícími dcerami. Její stav
je ještě komplikován roztroušenou sklerózou. Moc ráda bych

Pište nám!

podpořila všechny, kteří to
potřebují, ale to bohužel nejde.
Zdravím a přeji hodně úspěchů ve vašem snažení.
MUDr. M. ČERMÁKOVÁ,
Kladno

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

Hektický závěr roku měli v Občanské poradně. Jen v průběhu
listopadu uspořádaly pracovnice poradny patnáct přednášek
na téma finanční gramotnosti a
prevence dluhové pasti v opavských středních a základních
školách. V rámci akce Měsíc
Charity Opava v Hradci nad
Moravicí přednášely seniorům
o zrádných aspektech prezentačních zájezdů, maminkám na
mateřské pak o změnách v sociálních dávkách a o zákoně o
zaměstnanosti. Dvě přednášky
o finanční gramotnosti připravily také pro školáky z Hradce
a z Církevní školy sv. Ludmily.
Podle Lucie Vehovské výklady
nejvíce zaujaly studenty Slezského gymnázia. Zajímali se
hlavně o případy z praxe. Jedna
ze studentek později o svých
dojmech napsala do týdeníku
Region Opavsko.
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