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CITÁT MĚSÍCE: „Pravda má jednu velkou výhodu, člověk si nemusí pamatovat, co řekl.“
Auguste RODIN, francozský sochař

Loňský výtěžek překonán!

Lidé darovali 1.444.818 korun

Letošní Tříkrálová sbírka opět potvrdila, že i když lidé mají stále
hlouběji do kapsy, nepřestávají být solidární. Nebo možná právě
proto, že sami začínají pociťovat dopady zdražování, vědí, že jiným
je pravděpodobně ještě hůře a je třeba jim pomoci.
Po přepočítání peněz ze všech bytů chráněného bydlení a zčásti
dvě stě sedmdesáti tříkrálových z něj budou hrazeny také provozní
pokladniček zavládla v opavské náklady mateřského centra NeškoCharitě radost. Neočekávalo se, že la.
koledníci vyberou tolik jako loni, „Jsem z výsledků Tříkrálové sbírky
a že by se podařilo výtěžek roku skutečně nadšen a jsem lidem vděč2012 překonat, v to už nedoufal ný, že přispěli. To, že dokáží myslet
nikdo. Vždyť díky zvýšeným saz- na druhé a podělit se s nimi i v této
bám DPH je od ledna opět všech- těžké době, je prostě úžasné. Všem
no dražší. Ale stalo se. Pokladničky děkuji,“ vyjádřil svůj dík ředitel
vydaly celkem 1.444.818 korun, Charity Opava Jan Hanuš a neocož je více než šedesátitisícový ná- pomenul připomenout, že o skvělý
růst proti loňsku. Přímo v Opavě výsledek se vedle štědrých dárců
se pak vybralo 390.807 korun, tedy přičinilo kolem devíti set kolednío téměř čtyřicet tisíc korun více ků, z nichž mnozí koledují již od
než během Tříkrálové sbírky v roce úplného začátku.
2012.
„Už tradičně nejvíce pro ChariZáměry letošní sbírky tak mohou tu Opava vykoledoval pan Albert
být naplněny. Připomeňme, že vý- Červeň, který se svými skupinkami
těžek je určen na vytvoření centra navštěvoval domácnosti na sídlišti
na Kylešovské ulici 4 v Opavě, po- v Kylešovicích a v Jaktaři. Do pěti
skytujícího komplexní služby se- pokladniček mu lidé přispěli téměř
niorům, na dobudování několika jednatřiceti tisíci korunami,“ kon-
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Lidé chtějí řešit dluhy

Naši zákonodárci připravili od nového roku řadu
změn. Týkají se zejména dluhové problematiky.
V tomto duchu již naše Občanská poradna radí
klientům. Jen v lednu ji navštívilo 169 osob, hlavně
lidé, zatížení dluhy. Dle pracovnice poradny Lucie
Vehovské mají občané po novém roce tendenci své
problémy řešit více, než koncem roku.

statovala koordinátorka sbírky
Marie Gilíková a dodala, že letos
měla sbírka tak trochu mezinárodní nádech. Mezi koledníky byl
totiž i Olivier Rigaux, francouzský
občan žijící v Opavě. Jeho přání
zúčastnit se sbírky mu splnil Jan
Pohaněl, manžel paní Gity, naší bývalé vedoucí Charitní ošetřovatelské služby, který jej vzal nejprve na
zkoušku sebou. Pak už pan Olivier
koledoval hlavně v ulicích M. Horákové, na Gagarinově a Statkové.
Napoprvé se mu podařilo vybrat
11 tisíc korun a atmosféra Tříkrálové sbírky jej tak nadchla, že se již
přihlásil i na příští rok.
Tříkrálové sbírky se zúčastnila také
třicítka žáků z Církevní základní
školy sv. Ludmily v Jaktaři. „Koledovat chodím s velkým zájmem,
protože tak mohu pomoci jiným
lidem. Tento rok nám lidé dávali
hodně peněz, dokonce i někdy tisícovky, ale pravda je také taková, že
se někteří podívali, ale hned zavřeli
dveře. I tak si ale myslím, že se lidem náš zpěv líbil. Jeden pán otevřel dveře a řekl, že nám nic nedá,
ale vyslechl si písničku. Nakonec šel
zpět do bytu a přinesl nám stovku.
Moc jsme mu poděkovali a zazpívali ještě Dej Bůh štěstí,“ podělila se o
své zážitky žákyně této školy Katka
Gilíková.
Také sestry Kačka, Zuzka a Evička
Prymusovy sklízely obdiv za svůj
zpěv a pokladničky se jim tak pěkně plnily. „Jedna paní nám při koledování nabídla, že pro příští Tříkrálovou sbírku vyrobí jako dárečky
marcipánové dobrůtky,“ pověděla
Kačka, která i za své sestry dodala,
že je sbírka baví a rády pomáhají
druhým lidem.

ÚNOR
Opět nižší dotace

Zatímco Magistrát města Opavy nám přidělil
dotace na tento rok o více než 300 tisíc vyšší než
loni, ministerstvo práce a sociálních věci poslalo o
2,5 milionů méně, než nám přidělilo v roce 2012.
Jak uvedl zástupce ředitele Charity Opava Tomáš
Schaffartzik, tato situace se negativně dotkne všech
středisek, poskytujících sociální služby.

Slovo ředitele
Sbírka a vaření

Tak máme
za sebou už
třináctou
Tříkrálovou
sbírku. A
jsem rád, že
ta třináctka,
kterou často
nespravedlivě doplňuje přívlastek nešťastná, byla naopak šťastná. Dokazuje to štědrost dárců, kteří
do pokladniček přispěli zase
o něco více než loni, kteří nemyslí jen na sebe, ale i na druhé a dokáží se s nimi podělit i
ve chvílích, kdy je každá ušetřená koruna dobrá. Díky tomu
budeme moci plně rozvinout
naše charitní projekty, které
stejně jako v minulých letech
pomohou hlavně seniorům a
zčásti také mateřskému centru
Neškola. Chci proto poděkovat
všem lidem, kteří se do Tříkrálové sbírky nějakým způsobem
zapojili, ať již přispěli jakoukoli částkou, nebo pomáhali
při její organizaci jak v Opavě,
tak na vesnicích. Samozřejmě
děkuji i všem koledníkům, kterých bylo téměř devět set. A teď
z trochu jiného soudku. Asi nevíte, co mě v nejbližších dnech
čeká. Obchodní družstvo
Tempo, které Charitu Opava
dlouhodobě podporuje, chystá
na pátek 8. února znovuotevření supermarketu TERNO v
Jaktaři, kam vás srdečně zvu.
Pro zákazníky jsou připraveny
různé akce, mimo jiné vaření
opavských osobností ve stánku
Tescoma. Už vám asi dochází, že se mi dostalo té cti a byl
jsem přizván. Kromě mě uvidíte vařit i mluvčího opavské
policie Reného Černohorského
a šéfredaktora Region Opavsko Romana Konečného. Mám
sice velkou trému, ale třeba se
tam uvidíme a budete mi držet
palce. Už jsem něco ve svém životě uvařil, ale takhle veřejně
to bude premiéra. Vaše podpora se mi bude určitě hodit.
Jan HANUŠ, ředitel

2

události v charitě

Stalo se
• Pomoc amnestovaným

Hned počátkem ledna se na
Charitu Opava obraceli amnestovaní s žádostmi o pomoc. Jak
uvedla Lucie Vehovská z Občanské poradny, s dotazy přicházely
vesměs osoby s podmíněnými
tresty, které zajímalo především
to, zda budou mít čistý rejstřík.
Několik bývalých vězňů navštívilo také Naději – středisko krizové
pomoci. V charitním šatníku si
vybrali nějaké oblečení do začátků na svobodě. „Jeden amnestovaný hledal ubytování. Dali
jsme mu kontakty a nechali jej
zatelefonovat z našeho telefonu.
Šlo to docela dobře a brzy našel
místo na ubytovně,“ pověděla
s uspokojením vedoucí Naděje
Klára Karabinošová a dodala,
že o možnosti vyhledat pomoc v
Charitě se příchozí dověděli většinou v Azylovém domě nebo od
magistrátních úředníků.

• Aktivní senioři

Dobrovolníci z řad seniorů v lednu opět obětavě pomáhali Charitě Opava. Vkládali do obálek potvrzení o poskytnutí daru, která
se zasílají dárcům. Poděkování
za ochotu patří Anně Víchové,
Marii Vavrlové, Jaromíře Matýskové, Vlastě Žaludové, Marii
Schreiberové, Evě Rotreklové,
Marii Reichlové a Antonu Belayovi.

• Nový koledník s kytarou
VIP skupina charitních koledníků ve složení Jan Hanuš, Hynek
Závorka a Jiří Leifert už devět let
koleduje na magistrátu, na Úřadu práce, v domově sester Františkánek a v nemocnici. Letos
bylo toto koledování ohroženo.
Z vážných důvodů se jej nemohl
zúčastnit manažer Hynek Závorka. Na poslední chvíli proto
ochotně zaskočil švagr ředitele
Jana Hanuše Jaroslav Černý. A
protože sebou vzal kytaru a hrál,
všichni byli nadšeni.

Kalendárium
* V únoru 2001 se konal
společenský večer Charity
Opava a Centra pro rodinu.
* 20. února 2004 navštívili
Charitu Opava úředníci z
krajského úřadu.
* 10. února 2005 byl v denním
stacionáři
zahájen
kurz
trénování paměti pro fit seniory.
* 5. února 2010 zemřel otec
Josef Veselý.
* V únoru 2011 navštívil
Charitu farář Alojzy Wencepel
z polského Ustroně, držitel
ocenění Kněz III. tisíciletí.
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V charitní keramické dílně
si po Novém roce pořádně mákli

Jako u snědeného krámu to v prvních lednových dnech vypadalo v
obchodě Chráněných dílen sv. Josefa v Jaktaři a jen o něco lépe v obchodě na Kolářské ulici. Sklad keramiky zel prázdnotou. Vyprodáno
bylo téměř všechno keramické zboží, a to se osazenstvo dílny ve druhé polovině loňského roku ani na okamžik nezastavilo.
Podobná situace už nastala v září. kancelářské potřeby v dárkovém baNa proslulém hrnčířském jarmarku lení. Kravařský Úřad města nám zase
v Kunštátě se až na pár drobností zadal zakázku na misky s městským
prodalo všechno, co sebou pracov- znakem, které jsme ještě naplnili
níci Chráněných dílen sv. Josefa při- bonbóny a balili do celofánu,“ vypovezli – a bylo toho jářku za 153 tisíc čítává vedoucí keramické dílny Markorun. Keramická dílna pak jela na cela Smijová a výčet doplňuje ještě
plné obrátky, aby připravila zboží o zakázku tužkovníků. „Firmu si již
jak pro charitní obchody, tak na dal- nepamatuji, bylo toho prostě hodně.“
ší podzimní a vánoční tržní akce v Po celý loňský rok byl z řad zákazÚstí nad Orlicí, v Ostravě a v Brně. níků neutuchající zájem hlavně o
„Dělali jsme také na několika velkých anděly v různých velikostech a dezakázkách. Pro firmu Hemax jsme signech, keramické růže, sady misek
vyráběli květináče ve tvaru boty, pro a táců, nebo také o zahradní žáby.
Kodex Opava hrnky, firma Jet si pak Na podzim pak dílna rozšířila soru nás objednala keramické sady na timent zahradní keramiky o koule,

které velmi efektně osvítí venkovní
prostory. V menších velikostech se
hodí i do bytu, a prodávají se stejně
dobře jako ty velké.
S vánočními prodeji pak dílna mohla být navýsost spokojena. Výrobky
z opavské Charity šly na dračku na
vánočních trzích v Brně, kde pracovníci dílen prodávali celých deset
dní a skvěle dopadl také tradiční
předvánoční prodej pro zaměstnance ArcelorMittalu. „Před vánočními
svátky už bylo jisté, že po celodílenské
dovolené budeme muset pořádně zabrat, že si zřejmě sáhneme až na dno
našich možností,“ říká vedoucí Marcela Smijová, která je na práci svého
týmu patřičně hrdá.
Svěřila se také, jak je ráda, že se
všichni pustili do práce s velkou
chutí a že v dílně vládne dobrá nálada. „Hned první lednový pracovní
den jsme začali vyrábět anděly a misky v nových vzorech, protože právě po
těchto výrobcích je stálá poptávka.“
Pro tento rok pak dílna připravuje i
několik novinek, například mísy na
ovoce a zahradní sovy či havrany v
životní velikosti. Jednoho havrana
jsme si již mohli prohlédnout, je
opravdu krásný a lze jej zavěsit na
strom nebo posadit na skalku či terasu.
„Impuls k jeho výrobě nám koncem
roku dala jedna ze zákaznic, udělali
jsme jich víc a ukázalo se, že to byl
skvělý nápad,“ dodala na závěr Marcela Smijová.

Projekt skončil, pomoc pokračuje

vě trestným činem. V době trvání
projektu se v Opavě na poradenská
místa obrátilo 196 osob a bylo poskytnuto 267 konzultací.
Projekt byl unikátní především v
celkovém přístupu k obětem, včetně
zapojení orgánů činných v trestním
řízení. „Tento model spolupráce se
ukázal jako velice funkční,“ uvedla pracovnice charitní Občanské
poradny Lucie Vehovská s tím, že
konkrétně Občanskou poradnu kontaktovalo 111 klientů, které nejvíce
trápilo vymáhání škod a výživného.
Dotazovali se na práva a povinnosti
obětí v trestním řízení a mnozí žádali o pomoc při podání trestního
Posledním dnem loňského roku byl ukončen rok a půl trvající pro- oznámení. Dodejme, že projektu se
jekt Restorativní justice – podpora a poradenství obětem trestných za Charitu Opava účastnily Lucie
činů. V jeho rámci mohly také v Opavě oběti trestných činů či jejich Vehovská a Radana Plevová.
Přestože projekt skončil, pomoc
blízcí využívat bezplatných poradenských služeb.
Projekt byl realizován Probační a jedním z vybraných měst, kde spe- obětem trestných činů bude pokramediační službou ČR v partnerství ciálně vyškolení poradci Občanské čovat. Nový projekt „Proč zrovna
s Asociací občanských poraden a poradny Charity Opava a Probační já?“ z programu Evropského socifinancován Evropskou unií v rámci a mediační služby ČR bezplatně a álního fondu zajistí tolik potřebnou
komunitárního programu Criminal diskrétně poskytovali poradenství, kontinuitu zavedených služeb i v
justice. V deseti lokalitách České podporu a také asistenci obětem a dalších letech. Občanská poradna
republiky bylo vytvořeno na dvacet jejich rodinám při zvládání nároč- Charity Opava zvažuje svou účast i
poradenských míst. Opava pak byla né sociální situace, způsobené prá- v tomto návazném projektu.
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Co se může stát během služby?

Sestry i pečovatelky by mohly vyprávět

Na loňský Štědrý den vzpomíná ráda i nerada sestřička Lucie Kamrádová z Charitní ošetřovatelské služby. Nerada, protože měla autonehodu, a ráda, protože ji ve zdraví přežila a nic vážného se nestalo ani autu. Jen patník zůstal zaklíněn mezi jeho kolem a blatníkem.
Ráno 24. prosince, když Lucka jela ní, bez nich bychom jen tak to auto
za pacientem, dostala u Hlubočce nevytáhli,“ komentuje štědrodenpořádný smyk, ale protože je zdat- ní patálie Magda Pasková. Dodejná řidička, podařilo se jí vůz jakž me, že Lucie pak svou službu dotakž ukočírovat a nakonec skonči- končila s jiným vozidlem.
la jen v příkopě. „Prolétlo mi v tu O něco hůř dopadla o pár dnů
chvíli hlavou všechno možné, ale později pečovatelka Světlana
pak se auto, díky Bohu, zastavilo. Štenclová. Během návštěvy u kliBylo sice dost nahnuté na stranu, enta ji do zadní části těla pokousal
ale to už jsem věděla, že jsem měla pes a způsobil jí tak velmi bolestiobrovské štěstí. Ještě jednou jsem si vé zranění. „Byla jsem v té rodině
oddechla, když jsem vylezla ven a teprve podruhé. Poprvé, když mi
viděla, že auto nemá pomačkané otevírali branku, tak na mě pes
plechy ani žádné škrábance,“ říká hned vystartoval. Ale zahnali ho a
sestřička, která hned po nehodě ubezpečili mě, že je hodný. V onen
duchapřítomně zatelefonovala své osudný den jsem vešla do domu, a
vedoucí Magdě Paskové.
myslela, že nikdo není doma. Při“Můj muž a kluci z firmy Marius pravila jsem si tedy věci na očistu
Pedersen vůz po delším úsilí vy- klienta a nechala jsem přitom oteprostili. Poslala jsem jim poděková- vřené dveře. Pak jsem slyšela, že se

otevřely dveře v patře a najednou
přiběhl labrador, začal po mně
skákat a štěkat. Já se psů normálně
nebojím, takže jsem si ho moc nevšímala a začala jsem pána umývat,“ vypráví Světlana. V tu chvíli
ji pes zezadu napadl a zakousl se
jí do hýždí.
„Bylo to hrozné, byla jsem totálně
otřesena a chvěla jsem se, protože
s tím jsem tedy vůbec nepočítala.
Dcera toho klienta mi pak uvařila
čaj a jen stále opakovala, že pes je
prý hodný. Očividně ale hodný nebyl,“ pokračuje pečovatelka, která
už nebyla schopna očistu dokončit.
Charitní sestřičky jí posléze ránu
prohlédly a vydezinfikovaly, ale
pro všechny případy ji raději doporučily návštěvu chirurgie, kde
proběhlo další ošetření bolestivé
rány.
„Jsem ráda, že pes byl očkován a
doufám, že Světlana nebude mít
žádné další následky. S klientem
jsme ale museli ukončit smlouvu,
protože to nebyl první incident.
Ten pes již pokousal jednu naši sestřičku na ruce. Tehdy rodina svatosvatě slíbila, že pes bude v době
návštěv pečovatelské a ošetřovatelské služby zavřený. Nemohu své lidi
vystavovat takovému nebezpečí.
Kdyby se to například stalo pečovatelce, která by byla těhotná, mohlo
to skončit mnohem hůře, než že by
se pár dnů nemohla posadit jako
Světlana,“ uvedla manažerka Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení Petra Thiemlová.

Ve Stěbořicích a přilehlých obcích Zlatníky, Březová a Nový
Dvůr je Tříkrálová sbírka už tradičně hlavní událostí počátku
roku. Letos zde vyšlo na koledu celkem třináct skupinek koledníků. Dohromady se vybralo 54.505 korun.
„Máme radost, že koledníky ne- vedoucí denního stacionáře Jana
musíme shánět, hlásí se nám sami. Řehulková, která letošní TříkráSympatické je, že vedoucími sku- lovku ve Stěbořicích a okolí orpinek byli převážně kluci, tak ve ganizovala společně s kolegyní z
věku od šestnácti do dvaceti let. opavské Charity Hanou KomárUmí se o ty malé pěkně postarat a kovou.
dají na ně pozor, takže se mamin- Velkou pozornost budila skupinky ani nemusí bát,“ konstatovala ka nejmladších koledníčků. Tří-

letá dvojčátka Adámek a Anežka Bergerovi, tříletý Štěpánek
Slanina a jeho bráška Čestíček,
kterému budou teprve dva roky,
společně obešli devatenáct stěbořických domů. A nutno dodat,
že malý Čestíček celou trasu absolvoval statečně po vlastních a
ani nezakňoural. Jak prozradila
maminka Ludmila Slaninová,
jeho dojmy byly tak silné, že ještě
v deset večer si místo spaní prozpěvoval „My tři králové jdeme
k vám, štěstí, zdraví vinšujeme
vám“.
Adámek, Anežka a Čestík koledovali poprvé, Štěpánek si to
zkusil už loni. Ale i Adámek se
má čím pochlubit. Ve Stěbořicích
pořádají každý rok před Vánocemi živý Betlém a Adámek v něm
jako malé miminko představoval Ježíška. „Je fajn, že nám roste
nová generace koledníků, vypadá
to, že o ně nebudeme mít nouzi
ani v dalších letech,“ dodala optimisticky Jana Řehulková.

Celou obec okouzlili malí koledníčci

Stane se
• Začne rekonstrukce

Ve druhé polovině února začne
v budově Charity Opava na
Kylešovské 4 příprava na rekonstrukci prostorů, určených
Dennímu stacionáři pro seniory, který by se sem měl přestěhovat už v květnu. Jak uvedla
vedoucí stacionáře Jana Řehulková, na nové adrese bude víc
místa než v současném působišti na Masarykově ulici. Senioři
získají velkou denní místnost,
dílnu na ruční práce a prostornější bude také kuchyňka, v níž
babičky v rámci ergoterapie
rády něco kuchtí a pečou. Rekonstrukce umožní poskytovat
seniorům komplexní péči na
jednom místě a bude hrazena z
výtěžku letošní Tříkrálové sbírky. Dnes zde již sídlí Charitní
pečovatelská služba, Charitní
ošetřovatelská služba, mobilní
hospic „Pokojný přístav“ a masérna Wellness centra.

• Sestra Filoména
o etice

Na etiku ve zdravotnictví bude
zaměřena přednáška sestry Filomény z kongregace Dcer Božské Lásky, která se uskuteční v
úterý 19. února v 16 hodin v
pastoračním středisku minoritského kláštera na Masarykově
39 v Opavě. Přednášku pořádá
Klub sv. Anežky – dobrovolné sdružení Charity Opava a
sestra Filoména bude hovořit
na témata jako těžce nemocný v rodině, důstojné umírání,
kaplanství v nemocnicích a eutanazie. Zvána je široká opavská veřejnost.

Napsali o nás
• Žena i pes jsou vítáni

„Pejsek obchází klienty, posedí
nebo poleží, nechá se pohladit a
olízne někomu ruku. Ale to jent
tak vypadá, každé setkání s Alfou má na ně blahodárný vliv,
hlavně na jejich psychiku,“ vysvětluje pracovnice charitního
Denního stacionáře pro seniory
Michaela Mošová. „Pokaždé
jsem ráda, když za námi přijde.
Srst má hebkou jako hedvábí
a přímo cítím, jak mi předává
energii,“, říká klientka denního stacionáře Věra Víchová.
Spokojeností se netají ani Alfa,
která bývá občas přivítána oblíbenými piškoty. „Paní Vítková
navázala s našimi seniory moc
hezký vztah. Vždy si s nimi během terapie povídá...“
Opavský a hlučínský deník
22. ledna 2013
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„Záměry letošní sbírky můžeme realizovat,“
konstatuje spokojená koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Gilíková

O využití peněz, vybraných během letošní Tříkrálové sbírky,
bylo rozhodnuto už dávno před tím, než se sbírka uskutečnila.
Koledníci Charity Opava vybírali na obzvláště ušlechtilé cíle, a
to na dotvoření centra, poskytujícího komplexní služby seniorům na Kylešovské ulici 4 v Opavě, na dobudování několika bytů
chráněného bydlení ve stejné budově a částečně také na provoz
mateřského centra Neškola. Až do poslední chvíle se nevědělo,
zda se velké plány podaří realizovat. Až spočítání opavských pokladniček, které přišly na řadu jako poslední, přineslo odpověď
na nevyřčenou otázku. Ano, i přes zdražování byli lidé opět velmi štědří. Celkový výtěžek činí 1.444.818 korun, což je o 60 tisíc
více než loni. Na téma Tříkrálovské sbírky jsme si povídali s její
koordinátorkou Marií Gilíkovou.
* Letošní výtěžek sbírky byl opět nečku zdobili balené čaje, v Domě
o něco vyšší než loni. Očekávala sv. Cyrila a Metoděje pekli perjste to?
níčky a dárky dělali také v
Denním stacionáři pro
Ačkoli v minulých letech výtěžky seniory. Nově se přikaždoročně o něco vzrostly, letos dali v Radosti. Tam
jsem byla ve svých očekáváních vyráběli kometky
spíše střízlivá. Čekala jsem, že se s bonbónem a navybere méně, ale na druhé stra- pekli osm set perně jsem tajně doufala, že výtěžek níčků. Všem bych
zůstane na úrovni loňského roku. za to ráda poděkoV žádném případě jsem však ne- vala, protože lidé
čekala nárůst. Myslela jsem, že na dárečky vždy
lidé budou tentokrát víc šetřit. pěkně reagují,
Už v době, kdy jsme počítali ob- mají z nich rasahy prvních pokladniček, jsem dost a často
u některých obcí zaznamenala nám ke
dost velké rozdíly oproti loňsku, d v e ř í m
a to směrem dolů. Nejčastěji to přinesou
dělalo okolo pěti až sedmi tisíc. u k á z a t
Nabyla jsem pocitu, že se naplní to, co
spíše horší varianta, že peněz na d o s t a l i
naše charitní záměry bude méně. při miNakonec to ale v obcích vyšlo asi n u l ý c h
o dvacet tisíc více než loni a pak, s b í r když jsme spočítali Opavu, věděla k á c h .
jsem, že i tato poslední sbírka byla Když vidíte, že si tyhle drobnosti
úspěšná.
schovávají na památku, tak to člověka vždycky potěší.
* Tříkrálová sbírka není jen koledování, ale musí se nejdříve * A co koledníci, máte problémy
připravit. Kdy jste s přípravami s jejich sháněním?
začala?
Sehnat dostatek koledníků, to je
Pro mě začíná sbírka už o prázd- nejtěžší úkol koordinátora. Osloninách. Nejdříve jsem nechala vuji všechny koledníky z minunatisknout kalendáříky pro ko- lých let a sháním nové, protože
ledníky. Klienti sociálně terapeu- někteří se odhlašují. Důvodem je
tické dílny Radost v té době začali většinou fakt, že jim odrostly děti
balit kadidlo a křídy, a já jsem už a nemají už s kým chodit. Netýká
oslovovala spolupracovníky z mi- se to ale všech, mnozí pro sbírku
nulých let, aby pomohli s výrobou zapálení koledníci, když už s nimi
dárečků. A s těmi to bylo letos slo- nechodí jejich děti, tak koledují
žitější.
s dětmi příbuzných a známých a
někteří mají i dvě skupinky dětí.
Ale najít nové koledníky není leh* Proč?
ké. Letos nám přibyli jen dva. TaJsem každoročně závislá hlavně na kovým největším „dodavatelem“
školách, školkách a také na opav- malých koledníků je pak Církevní
ské věznici. Ale protože je materiál základní škola sv. Ludmily v Jakdražší a všude se musí šetřit, neby- taři. Tam se zapojuje v průměru
lo těch dárečků tolik, jako v minu- kolem třiceti dětí. Jako vedoucí s
lých letech. Zapojili se ale všichni, nimi chodí jejich paní učitelky a
které jsem požádala. Pomáhala také někteří zaměstnanci Charity.
také charitní střediska. Maminky Problém se sháněním koledníků je
s dětmi vyráběly v Neškole mag- ale lokální, týká se Opavy, protože
netky a papírové andílky, v Mrave- na vesnicích si hledají koledníky

sami a já jsem jim za to vděčná.
Řekla bych, že tam dokonce zájem
vzrůstá, protože letos po mě chtěli
více pokladniček než v minulých
letech.
* Co je třeba udělat, aby klapnul
Tříkrálový průvod, který sbírku
oficiálně zahajuje?
To je další hodně náročný bod
příprav na Tříkrálovou sbírku.
Průvod je nutno domluvit s policií a dopravním podnikem, a
ohledně záboru náměstí také s
magistrátem. Kromě toho musím
domluvit mši svatou a dojednat účast divadelníků, kteří
se každoročně ujímají rolí
tří králů a pod vedením
režisérky Jany Andělové předvádějí biblické výjevy. Musím k
tomu ovšem sehnat
svatou rodinu, a to
už nejsou herci. Už
dvakrát mi v tom
pomohla
dcera
Katka, která
věděla komu
z kamarádů
se narodila
sestřička
nebo bratříček. Na
mě pak
je, abych
dotyčnou maminku
poprosila, aby se s manželem i s
miminkem postavili na divadelní schody a mráz nemráz čekali
na příchod tří králů. Na průvod
musím zajistit ještě další důležité
účastníky - dětský pěvecký sbor
Domino, bubenický soubor Boris
a malé andílky z křesťanské mateřské školy, moderátora, bryčku s
koněm, ozvučení. To je tak zhruba
vše, ale je to stále teprve začátek
a se sbírkou je spojena ještě řada
dalších úkolů, které nekončí ani
spočítáním peněz z pokladniček.

Spíš dramatického. Nebylo mi v
tu chvíli zrovna dobře. Koledovala jsem v Kateřinkách s dětmi, ale
ne se svými, a o to to bylo možná
horší, protože jsme uvízli ve výtahu. Bušili jsme na dveře, volali a
všude bylo ticho jako v hrobě. V
kabině nebyl ani zvonek a jeden z
koledníčků už měl slzy na krajíčku a žehnal se se životem. Dvakrát
jsem volala hasičům. Naštěstí nás
pak zachránil někdo z domu, takže zásah hasičů nebyl nutný.
* Jak se osvědčila pokladnička,
která byla umístěna na faře konkatedrály Nanebevzetí Panny
Marie v Opavě?
Protože přes veškerou snahu se
nikdy nepodaří, aby koledníci
prošli úplně všechny opavské ulice
a domy, umožnili jsme lidem přispět na charitní dílo tak, že jsme
umístili pokladničku přímo na
faře. Zároveň jsme nabídli možnost zamluvit si v sakristii konkatedrály koledníky na určitou
dobu domů. Na faru lidé chodili,
ale druhá nabídka je zřejmě nezaujala. Objednávky nebyly, ale to
neznamená, že mi lidé nevolali a
neptali se, zda k nim někdo přijde
a kdy. Takže pokud jsem věděla, že
v těch místech se pohybuje nějaká
skupinka, tak jsem ji operativně
nasměrovala. Teď zvažujeme, že
lidé by si příští rok mohli domluvit
koledníky přes SMS zprávy, které
by posílali přímo na můj mobil.
Uvidíme.
* Můžete ještě na závěr prozradit
pár zajímavostí letošní sbírky?

Ano, celá rodina jsme chodili koledovat. Manžel byl asi pětkrát,
já také. Babičky nám zase pomáhaly tím, že obstaraly děti, když
jsem měla těch povinností víc a
nevěděla jsem, kde mi hlava stojí.
Hodně jsem vděčná svému tatínkovi, který se mnou v tom nečase,
který zrovna byl, jezdil po obcích
pro tříkrálové pokladničky a čekal
s nimi v autě, když bylo třeba.

Tak třeba, že nejstaršími koledníky letos byli Miloslav Vícha (77)
z Branky, Robert Lorenc (75) z
Chlebičova a Karla Burešová (74)
z Kajlovce. Nejmladším koledníčkem, o němž jsem se dověděla,
byl Čestmír Slanina z Březové,
kterému ještě nejsou ani dva roky.
Mimochodem je to syn bývalé
koordinátorky sbírky Ludmily
Slaninové, které se jen pár dní po
sbírce narodil třetí chlapeček Václav. V opavských pokladničkách
jsme nacházeli hlavně dvaceti a
padesátikoruny, v pokladničkách
z vesnic pak stovky. Nejvíce vykoledoval Albert Červeň, a to 30.849
korun. Musím ale pochválit i svého manžela, který po pětidenním
koledování odevzdal druhý nejvyšší obnos ve výši 28.287 korun.
Nejvíce peněz v jedné pokladničce
měl Jan Pohaněl, kterému se do ní
vešlo 16.169 korun.

* Zažila jste něco zajímavého?

* Děkujeme za rozhovor.

* Zapojila jste do Tříkrálové sbírky i letos svou rodinu?
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Fotosoutěž Můj svět pozná v únoru vítěze

Už za pár dnů zasedne odborná porota, aby vybrala nejzdařilejší fotografie jubilejního pátého ročníku fotosoutěže „Můj svět“, kterou
pořádá Charita Opava ve spolupráci s firmou ASEKOL pro zaměstnance a dobrovolníky Charit celé České republiky.
Prvnímu ročníku, který se usku- zasednout v odborné porotě. Fototečnil v roce 2007, předcházela soutěži „Můj svět“ zůstal po celou
soutěž o nejzajímavější fotku z dobu věrný, a zatím nevynechal
prázdnin, která proběhla v opav- ani jediný ročník. Snímky bude
ské Charitě.
hodnotit také letos, a to společně s
Tehdejší mistr keramické dílny dalším pedagogem Institutu tvůrŠtefan Gúber, který je absolven- čí fotografie Jiřím Siostrzonkem,
tem Institutu tvůrčí fotografie na Štefanem Gúberem a manažerkou
Slezské univerzitě, posléze přišel oddělení komunikace firmy ASEs myšlenkou uspořádat fotosoutěž KOL Jitkou Šimkovou.
celonárodně. Pro svůj nápad získal Jak už jsme uvedli, první ročník
nejen ředitele Charity Opava Jana proběhl v roce 2007. Vernisáž se
Hanuše, ale také svého pedagoga tehdy uskutečnila v prostorách
z institutu a světoznámého pro- Charity Opava a přijeli na ni chafesionálního fotografa Jindřicha ritní pracovníci z celé republiky.
Štreita (viz foto), který se uvolil Na návštěvníky čekala velmi zají-

mavá instalace fotografií, jejíž součástí byla i obrazovka, na níž běžel
nekonečný pás se všemi zaslanými
snímky.
Štefan Gúber, coby jeden z porotců, podal každému odborný výklad k fotografiím, takže soutěžící
si mohli vyslechnout, co udělali
dobře, či špatně. První cenu vyhrála v roce 2007 Markéta Kovářová z Charity Litomyšl, druhou
Robert Mečkovský z Charity
Brno a třetí Antonín Adamec z
Charity Vsetín.
Druhý ročník soutěže se uskutečnil o rok později a zvítězil v něm
Štefan Gúber z Charity Opava,
druhý byl opět Robert Mečkovský
z Charity Brno, který své soutěžní snímky fotografoval na Ukra-

Poslední lednový den patřil slavnostnímu vyhodnocení Tříkrálové
sbírky. Koledníci se již tradičně sešli v opavském kině Mír, kde je
přivítal ředitel Charity Opava Jan Hanuš, aby jim oznámil jak letošní sbírka dopadla. V hledišti to nadšeně zašumělo, když oznámil, že
vybrali 1.444.818 korun.
Stejně napjatě čekali koledníci na klad Amálka Hallerová z Velkých
výsledky soutěže o nejkrásněj- Hoštic, vítězka kategorie 4 – 6 let.
ší kometu. Zúčastnilo se jí třicet Zuzka Prymusová a Majda Vlková
dětí, které popustily uzdu své fan- z Církevní základní školy sv. Ludtazii a vymýšlely nejrůznější mož- mily svou společnou kometu boné techniky, jak svou kolednickou hatě vyzdobily nádhernými květy,
kometu vyzdobit. Na zářivé barvy, které předtím vyrobily z obalů
zlatou a stříbrnou, vsadila napří- ovocných čajů. Velmi elegantní

kometu přihlásila do soutěže Veronika Králová ze Stěbořic, celou
ji ozdobila žlutými pírky. Pěkné
společné dílo vyrobili také mladí
hasiči z Litultovic a Anežka Žídková z Komárova udělala kometu
z perliček navlečených na drátek.
Za svůj velmi pracný a efektní výrobek získala 1. místo v kategorii
od 10 do 12 let a nečekanou cenu.
Ředitel Charity Jan Hanuš jí předal mobilní telefon.
Jak uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Gilíková, vybrat
ty nejkrásnější komety bylo nesmírně složité. „Hodnotili jsme jak
vzhled, tak náročnost provedení.
Všech třicet komet bude vystaveno
až do konce února ve vestibulu obchodního centra Tesco.“
Výsledky
4 – 6 let: 1. Amálka Hallerová,
Velké Hoštice, 2. Linda Králová, MŠ Sluníčko Jaktař, 3. Nela
Stránská, MŠ Sluníčko Jaktař, 4.
Josef Aron, MŠ Sluníčko Jaktař, 5.
Tereza Stuchlíková, MŠ Sluníčko
Jaktař.
7 – 9 let: 1. Terezie Králová, Stě-

jině a jako třetí se umístil Pavel
Zuchnický z Charity Ostrava. Ve
třetím ročníku v roce 2009 byly v
soutěži „Můj svět“ poprvé vyhlášeny dvě kategorie, a to Portrét a
Život kolem nás.
V první kategorii uspěli – první
Martin Holík z Charity Olomouc, druhá Lenka Judová z Oblastní charity Žďár nad Sázavou
a třetí Aneta Machová z Oblastní
charity Hradec Králové. V Kategorii Život kolem nás zvítězil
Richard Bouda z Oblastní charity Brno, následován druhým
Martinem Holíkem z Charity
Olomouc a Štefanem Gúberem z
Charity Opava.
V roce 2010 se uskutečnil čtvrtý,
na dva následující roky, poslední ročník. V kategorii Portrét si
palmu vítězství odnesl již podruhé Martin Holík z Charity
Olomouc, druhý byl dobrovolník
Charity Opava Martin Žídek a
třetí Michal Selinger z Oblastní
charity Sušice.
Druhou kategorii Umíme si hrát
vyhrál také Martin Holík a za
ním se umístily Katka Bogdaňová
z Charity Třebíč a Iva Hahnová z
Charity Opava.
Letošní jubilejní ročník byl doplněn zbrusu novou kategorií – Recyklace a životní prostředí, která
koresponduje se zaměřením partnera fotosoutěže firmy ASEKOL.
Výsledky a pozvání na slavnostní
vernisáž vám přineseme v březnovém Domovníku.

Nejkrásnější komety v Tescu

bořice, 2. Jindra Závorková, Opava, 3. Maria Klásková, Opava, 4.
mladí hasiči, Litultovice (foto), 5.
Marie Žídková, Komárov.
10 – 12 let: 1. Anežka Žídková,
Komárov (foto), 2. Magdaléna
Černá, Vávrovice, 3. Veronika
Králová, Stěbořice, 4. Kateřina Gilíková Opava, 5. Zuzka Prymusová a Majda Vlková, Jaktař.
Po vyhodnocení soutěže shlédli
koledníci film Madagaskar 3.

LIDÉ
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Inzerce Charity
Poděkování
Rádi bychom poděkovali za příkladnou péči personálu Denního stacionáře pro seniory, jmenovitě vedoucí Janě Řehulkové,
Michaele Mošové, Zuzaně Paverové, Růženě Honové, Kateřině
Dehnerové, panu řidiči Stanislavu Žídkovi a Jiřímu Laifertovi za vzornou péči.
Klienti denního stacionáře
Děkuji všem, kteří se podíleli
na naplnění našeho charitního
šatníku. Teď budeme opět
schopni
pomoci
sociálně
potřebným, kteří se na nás stále
častěji obracejí o pomoc, zvláště
v těchto zimních měsících.

Info servis

Blahopřejeme

Informujeme

* Narozeniny v únoru
Dnes narozeniny slavíte, tak snad se dobře bavíte. Je vám zas o rok
víc, ale to není žádný věk, mladí jste všichni na pohled. Přejeme
to, co se přeje stále – ať nejen v tento den pouhý, splní se všechny
vaše touhy a k tomu zdraví i lásku a hlavně žádnou vrásku! V únoru oslaví své narozeniny naši zaměstnanci Radek BEČKA, Marie
BENNKOVÁ, Irena BERKOVÁ, Lubomír BLECHA, Anna FOJTÍKOVÁ, Petr JAROŠ, Hana KOMÁRKOVÁ, Lenka KONEČNÁ,
Pavlína KRÁLOVÁ, Eva KUBESOVÁ, Romana MALEČKOVÁ,
Milan MARTÍNEK, Aleš MATULA, Pavla MÜLLEROVÁ, Denisa ONDEROVÁ, Miroslava PARCHAVÁ, Simona PECHANCOVÁ, Milena PCHÁLKOVÁ, Alois PROKEŠ, Lenka ROHÁČKOVÁ, Tomáš SCHAFFARTZIK, Marcela SMIJOVÁ, Kateřina
SMOLKOVÁ a Ivana VÁVROVÁ. Přejeme vše nejlepší!
Redakce
* Přáníčko od srdce, kytičku pro radost, zdraví a
štěstíčka ať máte vždycky dost. V únoru slaví narozeniny zaměstnanci Marie BENNKOVÁ, Anna
FOJTÍKOVÁ, Eva KUBESOVÁ, Romana MALEČKOVÁ, Simona PECHANCOVÁ a Denisa
ONDEROVÁ. Vše nejlepší přejí
Kolektivy DCM a CHD Vlaštovičky

K. Karabinošová, Naděje

Zaujalo nás
• Supermarket Terno
po rekonstrukci

Po celkové rekonstrukci se v pátek 8. února uskuteční znovuotevření supermarketu TERNO v
Jaktaři. U této příležitosti uspořádá obchodní družstvo Tempo různé akce pro zákazníky,
které potrvají do neděle. Bude
zde probíhat například vaření
známých opavských osobností
a jako kuchař se představí i ředitel Charity Opava Jan Hanuš.
V souvislosti s rekonstrukcí
TERNA pak najdete obchůdek
Chráněné dílny Vlaštovičky na
jiném místě, a to jen o kousek
dál v prostorách bývalé trafiky.
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* Rok po roce léta běží, zastavit se dají stěží, netrapte se z toho nic, že je vám zas o rok víc. Hodně štěstí, hodně zdraví, když je co, tak ať se slaví! Zástupci ředitele Charity Opava Ing. Tomáši
SCHAFFARTZIKOVI přejeme vše nejlepší.
Redakce
* Blaho, zdar a hodně štěstí, ať po celý život máte,
smutek, ten ať Vám jde z cesty, ať se stále usmíváte! Našim milým kolegům a kolegyním Milanu
MARTÍNKOVI, Aleši MATULOVI, Miroslavě
PARCHAVÉ, Ivaně VAVRLOVÉ a Marcele SMIJOVÉ přejeme krásné narozeniny.
Chráněné dílny sv. Josefa
HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY

Listárna Domovníka
Pracovní stáž v Opavě

Dnešní den jsem prožila v pěkném prostředí, kde na mně dýchl
klid a spokojenost, spojená se
vstřícností. Dozvěděla jsem se, že
Charita Opava je velkou organizací s víc jak dvacetiletou tradicí.
Má mnoho středisek. Vzpomenu
jen Dům sv. Cyrila a Metoděje
ve Vlaštovičkách, kde je 17 samostatných bytů pro zrakově
postižené, Chráněné dílny sv. Josefa, kde jsou zaměstnáni zdravotně znevýhodnění na pracovní
smlouvu, takže dostávají plat.
Radost – terapeutické dílny, je
služba ambulantní, která je po-

skytována osobám, jejichž uplatnění na trhu práce není možné. Dále
mi utkvělo v hlavě centrum Neškola
pro maminky, vlastně dnes rodiče
na mateřské, Mraveneček – denní
stacionář pro děti a mládež s kombinovanými vadami, v neposlední
řadě musím zmínit Wellness centrum. Osobně se mi velmi líbilo v sociálně terapeutických dílnách, kde
jsem obdivovala personál a samotné klienty a jejich dovednosti. Na
závěr jsme navštívili farnost otce
Josefa, promluvil o práci v Charitě
a o tom, jak je důležité pracovat bez
rivality, hádek a pomluv…
Martina KUBÁŃOVÁ

Pište nám!

Ráda bych poděkovala, že jsem
mohla navštívit CHARITU OPAVA. Velmi mě zaujaly chráněné
dílny Vlaštovičky. Nejde ani popsat, jak lidé se zdravotním postižením dokážou úplné zázraky.
Viděla jsem na těchto lidech klid
a spokojenost a hlavně radost, že
jsou užiteční. Vyráběli nádherné
výrobky. Je úctyhodné, že se těmto lidem věnujete a dáváte jim
zázení a prostor své nadání realizovat.
Zuzana DRESLEROVÁ
Pisatelky jsou pracovnice Charity Nový Jičín.

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

• Bály v Charitě

V pátek 8. února se v charitním
mateřském centru Neškola na
Masarykově ulici 39 v Opavě
uskuteční Minimaškarní bál,
kterému bude předcházet vyrábění škrabošek z papíru. Děti
si tak hned vyzkoušejí, jak se
jim a jejich maminkám maska podařila. Akce začíná v 8
hodin. Masopustní bál se pak
uskuteční v Denním stacionáři
pro seniory v úterý 12. února.
V programu vystoupí mladí
ze Stěbořic, kteří zatančí slavnostní polonézu. A protože je
masopust, budou koblihy, které
babičky nasmaží den předem.
Další bál proběhne ve stacionáři Mraveneček ve středu 20.
února, a bude to Pyžamový
bál s občerstvením, hudbou
a tombolou. V nočním úboru
nebudou jen klienti, ale i všichni zaměstnanci.

• Sejdou se na kus řeči

Pracovníci Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení
se sejdou v úterý 5. února v
restauraci v Milostovicích, aby
zhodnotili uplynulý rok. Také
letos se setkání uskuteční v neformálním duchu. Půjde především o to, aby spolu zaměstnanci různých středisek sekce
pobyli a popovídali si, což při
jejich pracovním vytížení není
prakticky možné.

• Doprodej briket

Chráněná technická dílna ve
Velkých Hošticích přerušuje
koncem února výrobu papírových briket, a to do odvolání.
Prodej pokračuje až do vyprodání skladových zásob. Více informací: 553 764 066 od 6 do
14.30 hodin.

• Šaty jako z oříšku

Koncem ledna se ve Stěbořicích konal Sněhový bál, který
pořádalali tamní Orli. Zajímavá zakázka z toho vyplynula
pro Chráněnou dílnu ve Vlaštovičkách. Jak uvedla vedoucí
dílny Marie Bennková, pro
orelské tanečnice, které na bále
tančily polonézu, ušily švadleny z Vlaštoviček dvanáctero
bílých šatů, zdobených růžičkami a perličkami. Sjednocení
kostýmů dalo polonéze nový
glanc. Tak to alespoň tvrdili
účastníci plesu. Práci švadlen si
tanečnice velmi pochvalovaly.
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