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CITÁT MĚSÍCE: “Postíš se? Ukaž to skutkem! Jak, ptáš se? Takto: Vidíš-li chudého, slituj se nad ním, vidíš-li svého nepřítele, smiř se
s ním, vidíš-li, že Tvůj přítel jedná šlechetně, nezáviď mu.” Sv. Jan ZLATOÚSTÝ (347 – 407 n. l.)

Fotosoutěž MŮJ SVĚT:
Dvě vítězství do Opavy!
„Naprosto se ztotožňuji s názorem,
že soutěž Můj svět má smysl a je
dobře, že je to soutěž dlouhodobá.
Klienti i zaměstnanci Charit mají
možnost vidět, že každý to vidí jinak – a to je kultivuje. K veřejnosti
pak tato soutěž vysílá velkou informaci hlavně lidem, kteří se s těmito
organizacemi dosud nedostali do
styku. Je to takový způsob konverzace,“ uvedl na závěr Jiří Siostrzonek.
„Oceněným blahopřejeme a zároveň také moc děkujeme všem, kteří
nám poslali fotografie,“ dodává ředitel pořádající Charity Opava Jan
Hanuš. Slavnostní vernisáž, na níž
budete moci spatřit nejen vítězné
fotografie, ale dohromady třicet
snímků, které vybrala porota, proběhne v pondělí 23. března v 17
hodin v historické výstavní budově
Hned dva vítězové jednotlivých kategorií 7. ročníku fotosoutěže Slezského zemského muzea v OpaMůj svět, kterou Charita Opava pořádá pro zaměstnance, dobro- vě. Vítězné snímky přinášíme také
volníky a klienty všech Charit České republiky, jsou z Opavy. V na str. 6 a 7 uvnitř Domovníku.
kategorii Portrét obsadil první místo Martin Židek, v kategorii Jak
to vidím já pak zvítězila Miroslava Baranová. Rozhodla o tom odborná porota ve složení Jindřich Štreit a Jiří Siostrzonek z Institutu
tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a Zdeněk Kovařík ze
spolupořádající firmy ASEKOL.
Komise se sešla už počátkem února najdete na str. 5 v tomto Domov- Vítězné fotografie fotosoutěa vybírala z více než tří stovek za- níku. „Vždy se do Opavy těším,“ že Můj svět: Portrét – 1. Martin
slaných snímků. „Kdybych nevěděl, uvedl další porotce Zdeněk Kova- Židek, Charita Opava, 2. Petr Vlže autory těchto fotografií jsou ama- řík z ASEKOLu, který podotkl, že ček, Charita Nový Jičín, 3. Bára
téři, byl bych přesvědčen, že jsou dí- i když rozhodování nebývá právě Branná, Charita Český Těšín. Žilem profesionála,“ řekl s uznáním jednoduché, vládne zde příjemná vot kolem nás – 1. Richard Bouda,
předseda poroty, světoznámý pro- atmosféra a fotky jsou rok od roku Charita Brno, 2. Dita Valachová,
fesionální fotograf a pedagog Jin- lepší. „Také za společnost ASEKOL Oblastní Charita Pardubice, 3. Jan
dřich Štreit a dodal, že letos mezi jsem rád, že jsme přizváni ke spo- Šustr, Oblastní Charita Žďár nad
porotci zavládla při rozhodování lupráci na tomto smysluplném pro- Sázavou. Jak to vidím já – 1. Mishoda. Mezi oceněnými jsou za- jektu, zvláště, že s Charitou Opava, roslava Baranová, Charita Opava,
městnanci, dobrovolníci i klienti konkrétně s Chráněnou technickou 2. Renata Preissová, Farní Charita
celkem sedmi Charit z celé České dílnou ve Velkých Hošticích, spolu- Roudnice nad Labem, 3. Martin
republiky. Rozhovor s J. Štreitem pracujeme už dlouhá léta.“
Lýsek, Charita Jablunkov.

+

BŘEzen

Bude nás víc

Charitní středisko SERVICE DESK, které ve Velkých Hošticích zaměstnává pět osob se zdravotním postižením, se v
březnu rozroste o dalšího pracovníka nebo pracovnici. Jeho
prací bude vyřizování příchozích telefonů a e-mailů a jejich
zpracování do počítačového formuláře. Zájemci se mohou
hlásit do 12. března na ředitelství Charity Opava nebo
e-mailem na adresu personalni@charitaopava.cz.

Březen
Zloději bez zábran

Největším mínusem uplynulých dnů je
bezpochyby krádež speciálně upraveného auta, určeného pro přepravu klientů
Mravenečku. Cynizmus zlodějů, kteří se
neštítí okrást děti s kombinovanými vadami, tedy ty nejvíce potřebné a bezbranné,
opravdu nemá mezí.

Slovo ředitele
Auto je na světě...
V
Charitě
Opava
se většinou
potkáváme
s dobrotou
lidí, ochotou
pomáhat,
filantropií.
Vždyť právě v minulém Domovníku jsem děkoval našim
sponzorům a dárcům, stovkám
dobrovolných koledníků a tisícům občanů, kteří přispěli na
Tříkrálovou sbírku, studentům,
kteří zorganizovali sbírku potravin pro naše klienty. O to větším, skoro bych řekl kulturním
šokem pro nás bylo setkání se
spouští, kterou po sobě nechali
v Mravenečku zloději, kteří jsou
schopni okrást ty nejvíce zranitelné a potřebné. Ztráta auta pro
nás byla těžká rána, jejíž řešení
nás zaměstnávalo celý týden od
okamžiku, kdy jsme se zprávu
o zlodějích v Mravenečku dověděli. Mnozí uživatelé stacionáře byli na auto odkázáni,
ráno je přiváželo a odpoledne
zase odváželo domů. Díky tomuto vozidlu mohli jezdit i na
výlety a exkurze do míst, kam
by se běžně nedostali. Nevěřili
jsme, že vůz ještě někdy uvidíme, tipovali jsme, že už bude
někde za hranicemi. Ale vidíte - uplynul týden a všechno se
zase obrátilo v dobré. Díky velké
vlně solidarity i pomoci médií
se našel dobrý člověk, který si
po odvysílání reportáže na TV
NOVA vzpomněl, že naše auto
viděl a neváhal zatelefonovat
na policii. Auto Mravenečku je
opět na světě a já mám nakonec
zase milou povinnost – poděkovat všem, kteří byli celou dobu s
námi a pomáhali nám. A kteří
nám ještě pomůžou ve vyhlášené sbírce. Nové auto už naštěstí
nesháníme, to staré ale zloději
poničili a tak ho musíme opravit. Díky Vám všem ale vím, že
to zvládneme a že to dobré nakonec vždy převáží.

Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se
• Nízká porodnost

Že by nízká porodnost v České
republice dorazila i do řad Charity Opava? Naši zaměstnanci přivítali v roce 2014 na svět
pouze tři děti. Mamince Zuzaně Bartákové z Chráněné dílny
Vlaštovičky se narodil syn Hugo,
Michaele Marešové z Chráněných dílen sv. Josefa holčička Ilona a správci IT Pavlu Kosakovi
syn Václav. Poslední jmenovaný
ovšem již bravurně zvládnul roli
malého Ježíška během lednového
představení na zahájení Tříkrálové sbírky.

Naše chráněné dílny své zakázky
zvládají skutečně velmi dobře

• Šátkový bál

Přestože chřipková epidemie
skolila v únoru mnohé z klientů Denního stacionáře pro
seniory, i tak se jich sešlo dost a
naplánovaný první šátkový bál
nemusel být zrušen. Šátky vymyslely pracovnice Míša a Zuzka, aby byla nějaká změna. V
minulých letech se ve stacionáři
konaly například bály pyžamové, kloboukové nebo maškarní.
Účastníci bálu měli šátky nejen
na hlavách, ale třeba naaranžované jako módní doplňky. K tanci a poslechu zahrál klient Víťa
Maršálek, nechyběla tombola a
tipovací soutěž. Senioři mohli tipovat, kolik šátků se na bálu ve
stacionáři sešlo dohromady, a to
se nejlépe podařilo paní Vlastě
Elstnerové. K všeobecné radosti
si přišel zatancovat i otec Krzysztof Skibiński a neopomněl přinést
dárek do tomboly.

• Hovořili o práci

V rámci aktivity „RELAX“ vystoupil v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách zástupce
ředitele Charity Opava Tomáš
Schaffartzik, který hovořil o
možnostech práce handicapovaných. Tato přednáška všechny
přítomné zaujala.

Závěr minulého a počátek nového roku jsou pro charitní Chráněné
dílny sv. Josefa mimořádně úspěšné. Velké zakázky od Magistrátu
města Opavy a v současné době také od firmy ArcelorMittal jsou
zárukou dostatku práce pro zdravotně znevýhodněné zaměstnance,
kteří zde pracují. Informoval o tom vedoucí dílen Tomáš Rychlý.
Jen město Opava si zadalo zakázky povaných zaměstnanců. „Čím více
v objemu přes dvě stě tisíc korun. zakázek, tím více práce pro všechny,“
Koncem roku si objednalo dodávku říká Tomáš Rychlý. Na své pracovnídevíti set kusů triček a polokošilí s ky, kteří mají tělesné i smyslové, či
vyšitým logem, kuchyňské chňapky, dokonce kombinované znevýhoddárkové sady ručníků s výšivkou, nění, je hrdý. Zatím jej nezklamali.
softshellové vesty a polokošile a šité Pracovníci šicí a keramické dílny
klíčenky s logem. Keramická dílna zaskočí i v kompletaci výrobků. V
pak pro magistrát vyráběla věšáky ve případě nutnosti není problém přetvaru Hlásky a průběžně také dárko- skupit síly a nastoupit tam, kde je
vé sady misek. Tato ukázková spolu- třeba. A zboží je v prvotřídní kvalitě,
práce s městem již trvá několik let a zmetky se v Chráněných dílnách sv.
Tomáš Rychlý si zakázek velice váží. Josefa nedělají. Dodejme, že magisV Chráněných dílnách sv. Josefa trát si objednal také výrobky v Chrápracuje ve třech chráněných dílnách něné dílně Vlaštovičky. Právě tam
osmačtyřicet zdravotně handica- nyní pracují na zakázce mýdlenek

a glycerínového mýdla, které se vaří
přímo v dílně.
Další velká zakázka je pro firmu ArcelorMittal. „Vyrábíme osm set třicet
sad keramických misek, to je dva tisíce čtyři sta devadesát kusů keramiky, které budeme balit do dárkových
krabiček. Tuto keramiku dostanou
pracovnice ArcelorMittal k Mezinárodnímu dni žen,“ dodává Tomáš
Rychlý, který zakázku vyčíslil na 187
tisíc korun. Z dalších větších zakázek uveďme například výšivky log na
trička pro obchodní řetězec Hruška,
více než sto kusů maskotů Hasíků
pro hasičské záchranné sbory, keramiku pro vávrovický cukrovar a pro
firmu FAU s.r.o. Kompletační dílna
pak vyrábí pro firmu ABHB s.r.o.
hydraulické komponenty a hračky
pro firmu Lena.
Zdravotně handicapovaní zaměstnanci toho zvládají daleko víc. A
přestože je podle Tomáše Rychlého
zakázek v poslední době dostatek,
nechybí kapacita ani na případné
další.
Prakticky vše, co se dá vytvořit z hlíny, co lze ušít či vyšít, včetně dekorativních předmětů, hraček, maskotů,
dek, povlečení, kapsářů a třeba i hasičských praporů, lze v Chráněných
dílnách sv. Josefa objednat.
Pokud hledáte zajímavé dárky můžete je zakoupit v obchodě na Kolářské
ulici v Opavě, v obchůdku chráněných dílen v areálu Charity Opava
v Jaktaři či prostřednictvím e-shopu
JV-ART.CZ.

Lidé už vědí, jak nespadnout do dluhů

Kalendárium
• V březnu 1990 uspořádala
Charita Opava burzu dětského
oblečení a sbírku pro misie.
• V březnu 1993 byl dokončen
stavební projekt Domova pro
zrakově postižené.
• V březnu 1998 koupila
Charita Opava dům sv. Josefa v
Jaktaři.
• V březnu 2001 byla
odeslána finanční pomoc do
zemětřesením postižené Indie.
• V březnu 2007 navštívili
Chráněnou technickou dílnu
handicapovaní
zaměstnanci
chráněné dílny v Berlíně.
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Téměř čtyřicítka lidí si přišla v únoru poslechnout přednášku „Jak
nespadnout do nebezpečné pasti dluhů“ Lucie Vehovské z charitní
Občanské poradny. Na úvod je čekal film Martina Řezníčka „Šitkredit“, který divákům přibližuje neetické praktiky firem, půjčujících
peníze a rovněž dopady na osudy konkrétních dlužníků.
Že i jediná opožděná platba může mýšlí o nebankovní půjčce. Dokupro úvěrovou firmu znamenat dlou- ment, který produkovala společnost
holetý pravidelný příjem, a to i přes- Člověk v tísni, tak dal nahlédnout na
to, že dlužníci nemají žádný majetek, novodobou lichvu i do problematiky
by měl dnes vědět každý, kdo pře- chudoby a sociálního vyloučení. Na

přednášku přijel také štáb televize
NOE, která s Lucií Vehovskou natočila rozhovor. Jak uvedla další pracovnice Občanské poradny Radana
Plevová, vůbec nebylo překvapením,
že přednášku navštívili jak mladí,
tak lidé středního věku i senioři.
„Tato problematika jde napříč věkovým spektrem a do dluhů může spadnout každý.“ Účastníci přednášky se
podle Plevové dotazovali spíše individuálně a většinou šlo o konkrétní
záležitosti. Mnoho lidí jsme zvali na
další schůzky.
Mnozí ale přišli preventivně. Jako
paní Božena. „Také doma uvažujeme, jestli si vzít půjčku a od koho.
Proto jsem dnes přišla, abych všechno
zjistila. Přednáška byla hodně poučná a ještě jsme dostali knížku,“ uzavírá paní Božena a ukazuje publikaci
„Obezřetnost se vyplácí“, kterou
zdarma obdrželi všichni účastníci
přednášky.
Přednáška proběhla v rámci celoroční akce ROK 2015 S NEZISKOVKOU ROKU.

č. 3 - Březen 2015

3

UDÁLOSTI V CHARITĚ

Vítězové z Opavy: Seznamte se!

Obrovská radost spojila v jednu chvíli vítěze dvou kategorií fotosoutěže Můj svět, ač byli právě od sebe vzdáleni přes čtyři sta kilometrů.
Klientka mateřského centra Neškola Miroslava Baranová (na fotografii) pozvedla palmu vítězství doma v Opavě. Její fotografii ocenila
odborná porota jako nejlepší v kategorii Jak to vidím já. Pětadvacetiletý dobrovolník Charity Opava Martin Židek brigádničí v Praze a
informace o vítězství v kategorii Portrét k němu dorazila e-mailem.
Ani jeden z nich neskrýval potěše- fotografiemi hned tři svoje a tak
ní ze svého úspěchu a dokonce se doufala, že by některou svou fotani netajil, že do soutěže šli s urči- ku mohla v širším výběru objevit
tými ambicemi. Že to bude zrovna znovu.
první místo, na to ale podle svých Na všech loňských fotografiích byl
slov nesázeli.
syn Hyneček. Ostatně, jak nám
Třiatřicetiletá analytička Mirka Mirka pověděla, nejraději fotí práse soutěže zúčastnila podruhé a vě své dva syny a krajinky. „Někdy
vzpomíná, že před deseti lety jí se seberu a vyjedu jen tak do přívyšla fotka v časopise Fotolife. Už rody. Třeba loni jsem jela na sluloni na slavnostní vernisáži na- nečnicové pole a dva dny jsem tam
lezla mezi třiceti vystavovanými fotila.“ Mladá maminka fotí od

svých devatenácti let a jejím prvním fotoaparátem byl kompakt
Canon na kinofilm, dnes používá
zrcadlovku Panasonic nebo malý
foťáček Samsung.
Do Neškoly chodí Mirka už tři a
půl roku. Nejvíc na výtvarné dílny, což ji moc baví. Je autorkou
mnoha originálních vánočních,
novoročních a velikonočních
přání, které se v Neškole vyrábějí
a Charita Opava je rozesílá svým
partnerům a sponzorům. K tvorbě má blízko a vlastní také malý
internetový obchůdek www.mikibara.webnode.cz, v němž prodává
například zrcátka, placatky, šperky, obrázky, batikovaná trička a
další své rukodělné výrobky.
Martin Židek pobývá momentálně v Praze a stále sní, že jednou
bude studovat Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.
Fotografie, s níž zvítězil v kategorii Portrét, nafotil o prázdninách
ve španělském městě Alhambra.
„Když jsem se dověděl, že vyhrála,
měl jsem ohromnou radost. Fotosoutěže Můj svět se zúčastňuji od
jejího začátku a za tu dobu mám
na svém kontě tři druhá místa, takže jsem šťastný, že jsem konečně vyhrál. Co se týče té vítězné fotografie,
tak jsem moc uvažoval jestli ji vůbec mám odeslat.“ dodává s úsměvem Martin, jehož oblíbeným tématem jsou noční fotky.

DMS se vrací: Pomozte pomáhat!

Šedesát tisíc korun – tak velká částka se v letech 2012-2014 nasbírala díky dárcovským SMS, které jste posílali Charitě Opava v akci
POMOZTE NÁM V OPAVĚ POMÁHAT. Projekt dárcovských SMS,
který musel být na čas z administrativních důvodů přerušen, se nyní
vrací.
„Akce byla úspěšná, solidarita lidí všech sociálních služeb. Díky nim
byla větší, než jsme počítali. Děku- se lépe žije dětem, seniorům, pojeme, pomohli jste mnoha lidem. A třebným, lidem se zdravotním poco člověk, to pohnutý životní pří- stižením či těžce nemocným. Staběh,“ uvedl ředitel Charity Opava ronová akce „POMOZTE NÁM
Jan Hanuš. I proto je nyní dárcov- V OPAVĚ POMÁHAT“ spočívá v
odeslání jediné DMS ROK, jejímž
ská SMS zpět.
Třicet korun. Pro mnohé bezvý- prostřednictvím je odesílateli po
znamný obnos, a přesto i tato ne- dobu jednoho roku každý měsíc
velká suma může pomoci lidem, automaticky stažena jedna DMS v
kteří jsou v těžké životní situaci. I hodnotě třiceti korun.
málo totiž zmůže hodně. Charita Třicet korun je nevelký obnos, ale
Opava pomáhá občanům Opavy a jen pro představu, co se dá za ně
okolí déle než pětadvacet let a ve pořídit – Charita Opava za ně zorměstě poskytuje více než polovinu ganizuje krátký výlet pro člověka

s mentálním postižením, koupí
tři kila hlíny na výrobu deseti
hrníčků v charitních chráněných
dílnách nebo pomůže hodinu a
půl hlídat dítě rodičů v nouzi.
Stejných třicet korun je třeba, aby
charitní sestřičky dojely pomoci
hospicovému pacientovi. Nejeden
z vás takto prostřednictvím Charity Opava pomáhal bližnímu v
nouzi.
„Mnoho malých finančních darů
dohromady je vkladem do pocitu
bezpečí nás všech. Budete-li to v
budoucnu potřebovat, my na oplátku pomůžeme Vám,“ ubezpečuje
Jan Hanuš. A co je třeba udělat?
Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS
ROK CHARITAOPAVA na číslo
87 777. Děkujeme!!!

Stane se
• Burza v Neškole

Mateřské centrum Neškola pořádá ve středu 25. března od
8.30 do 12 hodin další z oblíbených burz dětského oblečení.
Akce se koná v prostorách Neškoly v prvním patře Minoritského kláštera na Masarykově
třídě 39 v Opavě. K dispozici
je herna pro děti s dozorem a
připraveno je malé občerstvení.

• Pozvání do klubu
Měsíc březen zahájí v Klubu
sv. Anežky v úterý 3. března
vzpomínka na Mons. Josefa
Veselého. V úterý 10. března se
v denním stacionáři uskuteční
v 16 hodin přednáška sestry
Ludmily Němcové na téma
„Činnost saleziánů v Ostravě
a v TV NOE“. Přednáška otce
Pavla Moravce na téma „Jak se
nenechávat manipulovat aneb
o pravdivých vztazích“ bude v
pastoračním středisku minoritského kláštera 17. března
přístupná také širší veřejnosti.
Začátek rovněž v 16 hodin.

• Pojedou na exkurzi
Ředitel Jan Hanuš, manažer
sekce sociálních služeb Hynek
Závorka a pracovnice Radosti
se v březnu vydají na exkurzi
do Charity Moravská Třebová.
Prohlédnou si tam především
sociálně terapeutickou dílnu a
seznámí se s chodem výrobny
oplatek a kavárny, v níž obsluhují klienti.

Napsali o nás
• Chráněná bydlení
v Opavě

Nabídka chráněného bydlení v
Opavě stále ani zdaleka nepokrývá poptávku. Všichni poskytovatelé vedou pořadníky,
v nichž se mimo jiné přihlíží
k lékařským zprávám a dalším kritériím. Například jen
v Charitě nyní registrují sedm
žádostí a další čtyři nové přijali v těchto dnech. Jak říká
Dagmar Sližová, největší nápor
tu zažili před dvěma až třemi
lety, kdy došlo k hromadnému
propouštění pacientů z Psychiatrické nemocnice. Stalo se tak
na základě intervence pojišťoven, která obvinila nemocnici,
že řada jejich pacientů nejsou
ani tak nemocní, jako spíše ve
špatné sociální situaci. Nemocnice měla tehdy dostat i velmivysokou pokutu.
REGION OPAVSKO,
10. února 2015
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Charita Opava, firma ASEKOL a Slezské zemské muzeum Vás zvou

na 7. ročník celonárodní fotografické soutěže
pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty Charit České republiky

MŮJ SVĚT
Historická výstavní budova, 24. 3. – 5. 4. 2015
Vernisáž 23. 3. 2015 v 17.00 hodin
Na slavnostní vernisáži proběhne vyhlášení výsledků a ocenění vítězů
Historická výstavní budova, Komenského 10, Opava • otevřeno denně 9–19 hod. • www.szm.cz • vstup na výstavu zdarma
muj svet 2015_plakat A2.indd 1

2.2.2015 10:07:39
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Rozhovor měsíce
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„Těžko poznat, zda fotil amatér nebo profík,“

chválí kvalitu snímků, zaslaných do fotosoutěže Můj svět, Jindřich Štreit

Světoznámý profesionální fotograf a pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě Jindřich Štreit už po sedmé
zasedl v porotě fotosoutěže MŮJ SVĚT. Charita tuto soutěž pořádá pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty všech Charit České
republiky. Sedmý ročník byl bohatý, a to nejen co do množství
zaslaných snímků, ale také žánrově. Co se vítězných fotografií
týče však přesto tentokrát mezi porotci panovala shoda. Horší už
to bylo při širším výběru snímků pro výstavu, který je omezen na
pouhých deset fotografií v jedné kategorii. Tam by si podle jeho
slov zasloužilo být zastoupeno se svými pracemi mnohem více
autorů. Dodejme, že témata fotosoutěže MŮJ SVĚT jsou Jindřichu Štreitovi blízká. Sám se zaměřuje především na dokumentování života na venkově a obyvatel českých vesnic. Věnoval se také
těžké práci v továrnách a přitahují jej sociální témata, například
o drogově závislých, handicapovaných, Romech a starých lidech.
* Patronem fotosoutěže MŮJ se od nich něčím ta, kterou pořáSVĚT jste od jejího počátku. dá Charita Opava?
Vzpomenete si ještě, jak k tomu
došlo?
Máte pravdu, jsem v mnoha porotách. Zrovna předevčírem jsem
V opavské Charitě pracoval náš se stal prezidentem „Fotosalónu“
bývalý student Štefan Gúber, kte- ve Vsetíně. Je to fotosoutěž, která
rý absolvoval Institut tvůrčí foto- trvá již 56 let a protože se pořágrafie a zde byl zaměstnán jako dá obrok, letos máme 28. ročník.
vedoucí keramické dílny. Před Působím také v Pressfotu v Bratisedmi lety navrhnul panu řediteli slavě, v Olomouci a v dalších mísHanušovi, že by mohla vzniknout tech. Za nejdůležitější soutěž ale
tato tradice. Posléze mě a Jiřího Si- považuji tu v Charitě Opava. Rok
ostrzonka oslovil, zda bychom ne- od roku má vyšší úroveň a hlavně
chtěli jít do poroty. A tak jsme se - stále pokračuje! A čím je odlišzúčastnili a od té doby jsme v po- ná? Specifické je to, že autory forotě ještě nechyběli. Soutěž krysta- tografií jsou zaměstnanci a klienti
lizuje a já mám velkou radost, že Charity. Tedy vyčleněná skupina
získala trvalého sponzora – firmu lidí, která se životem přichází do
ASEKOL, která je na ni pyšná. A styku trochu jinak, což se každéprávem.
mu nepoštěstí.

zvítězit, musíte občas i pohádat?

ré nebo ještě lepší. Obsah je dán
zadáním témat, která se trochu
Pohádat se, to není to správné slo- mění.
vo. Obvykle těžce diskutujeme, a
to i hodiny. Každý z nás si prosa- * Několikrát jste podotkl, že
zuje to své. Rozhodování je velmi kvalita je rok od roku lepší. Znasložité a těžké. Letos tomu bylo mená to, že jsou lepší v mezích
trochu jinak, výjimečně jsme se v soutěže nebo, že se blíží kvalitou
naprosté většině názorů na zasla- profesionální fotografii?
né fotografie shodli. Zvláště první
místa byla takříkajíc jasná. Tam Když fotky hodnotíme, je těžké
jsme nemuseli řešit žádné dilema. poznat, zda je fotil amatér nebo
profesionál. Jsou zde samozřejmě
* Jsou některé fotografie či autoři i takové, které mají horší kvalitu,
z těch dosavadních sedmi roční- ale ty vítězné mají rozhodně proků, na které rád vzpomínáte?
fesionální úroveň.
Ty autory si nepamatuji, ale fotky
nebo spíš rukopis autora utkví v
paměti. Máme rádi, když se autor
objevuje v dalších ročnících. V
současné době jsem spolupracoval
s Charitami v různých místech. A
všude visely na nástěnkách plakáty fotosoutěže Můj svět a diskutovalo se o ní. Poznal jsem, že Můj
svět je velice populární, lidé se jej
rádi účastní a pak netrpělivě očekávají výsledky.

* Před časem jsme nakousli
možnost vydat u příležitosti desátého ročníku fotosoutěže knihu, která by mapovala její dosavadní historii a přinesla nejlepší
fotografie. Jak to vidíte dnes?

Vidím to čím dál tím lépe. Pokud
se Charitě podaří zajistit peníze
na katalog a velkou výstavu, bude
to přínosné a skvělé. Soutěži to
přidá na prestiži. V tom katalogu
se určitě uvidí vývoj, především
* Sedmý ročník je už přece jen vzrůstající úroveň zasílaných fočas pro malou bilanci. Mění se tografií.
soutěžní snímky, jejich obsah či
kvalita?
* Co byste vzkázal účastníkům
letošního 7. ročníku soutěže?
Kvalita fotografií je rok od roku
vyšší. Fotosoutěž autory tak tro- Foťte, foťte, foťte... Těšíme se na
chu vychovává. Když lidé vidí vy- Vaše další fotografie.
* Vy jste nepochybně členem po- * Jsou verdikty poroty vždy jed- hodnocené snímky, snaží se, aby
rot v řadě fotosoutěží... Odlišuje noznačné, nebo se o to, kdo má byly ty jejich fotky také tak dob- * Děkujeme za rozhovor.

6

mŮJ SVĚT 2015

č. 3 - Březen 2015

Vítězové fotosoutěže MŮJ SVĚT 2015

Portrét: 1. místo - Martin Židek, Opava.

Portrét: 2. místo - Petr Vlček, Nový Jičín

Portrét: 3. místo - Bára Branná, Český Těšín.

Život kolem nás: 1. místo - Richard Bouda, Brno.

Život kolem nás: 2. místo - Dita Valachová, Pardubice.
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můj svět 2015
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Vítězové fotosoutěže MŮJ SVĚT 2015

Život kolem nás: 3. místo - Jan Šustr, Žďár nad Sázavou.

Jak to vidím já: 1. místo - Miroslava Baranová, Opava.

Jak to vidím já: 2. místo - Renata Preissová, Roudnice nad Labem.

Jak to vidím já: 3. místo - Martin Lýsek, Jablunkov.

Portrét: Pavla Zelníčková, Šternberk.

Život kolem nás: Marie Štěpánová, Červený Kostelec.

Rok s neziskovkou Roku
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Leden 2015

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD OPAVOU
Slavnostní průvod Opavou k začátku Tříkrálové sbírky. Vystoupí bubenický orchestr Boris,
pěvecký sbor Sluníčko a herci Slezského divadla v Opavě.

Únor 2015

DLUHY DO KONCE ŽIVOTA?
Přednáška Občanské poradny Charity Opava o nebezpečné pasti dluhů a exekucí,
spojená s promítáním filmu „SHIT KREDIT“ o dluzích do konce života. Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni.

Březen 2015

MŮJ SVĚT
Slavnostní vernisáž 6. ročníku celorepublikové fotografické soutěže Charity Opava
pod patronací prof. Jindřicha Štreita. Historická budova Slezského zemského muzea v Opavě.

Duben 2015

JAK SE STÁT NEZISKOVKOU ROKU
Přednáška odborníků z Nadace rozvoje občanské společnosti o metodice řízení profesionální neziskové organizace.
Určeno pro zaměstnance neziskových organizací, studenty i širokou veřejnost.

Květen 2015

ODHALENÍ DOMOVNÍHO ZNAMENÍ SV. JOSEFA V JAKTAŘI
Ke sv. Františkovi a sv. Anežce, kteří se v roce 2013 stali patrony dvou charitních domů na Kylešovské ulici v Opavě,
přibude sv. Josef. Slavnostní odhalení domovního znamení sv. Josefa na budově ředitelství Charity Opava
doprovodí kulturní program a komentovaná prohlídka všech zdejších středisek.

Červen 2015

POMOZTE POSTIŽENÝM DĚTEM
V pořadí již 14. ročník charitativního fotbalového utkání plného hvězd,
pořádaného opavským Okresním fotbalovým svazem. Hřiště Kravaře.

SLUNÍČKOVÉ ODPOLEDNE
Oslavte s Charitou Opava přicházející prázdniny na dvoře ředitelství v Jaktaři na veselici plné soutěží a atrakcí pro děti i dospělé.

Září 2015

ZAHRADNÍ SLAVNOST VE VLAŠTOVIČKÁCH
Lidová oslava k výročí založení Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.
Celodenní program a občerstvení pro děti i dospělé.

Říjen 2015

CHRAŇME SI SVÉ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Přednáška a beseda střediska Chráněné a podporované bydlení pro psychicky nemocné v rámci Týdnů pro duševní zdraví.

Listopad 2015

A JEŠTĚ JEDNOU KOSTEL, HOSPODA A POSTEL ...A ZNOVU SE Z. CZENDLIKEM
Známý katolický kněz chtěl loni na besedě s občany Opavy představit svou novou knihu „Postel, hospoda a kostel“,
ale nestačil ji napsat. Pro velký úspěch a na přání publika proto přijede znovu, tentokrát snad i s knihou.
A opět ho doprovodí finalista soutěže Česko Slovensko má talent Pavel Helan.

Prosinec 2015

STÁLE O SOBĚ VÍME, OTČE JOSEFE...
Literární pásmo z díla Msgre. Josefa Veselého, opavského děkana, vězně svědomí, básníka,
držitele Řádu TGM III. třídy a spoluzakladatele Charity Opava.
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Dvacet let denního stacionáře
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Úžasné dvacetiletí denního stacionáře

Úžasné dvacetiletí, plné proměn a pomoci stovkám lidí má za sebou
Denní stacionář pro seniory, provozovaný Charitou Opava. Kulaté
narozeniny si zde připomenou v březnu – a opravdu bude co slavit.
Původní klub pro seniory, v němž se důchodci setkávali po ranní mši
na kafíčku a besedě, se postupem let změnil v profesionální stacionář, který se za dobu své existence postaral již o více než tři sta seniorů z Opavy a okolí.
Klub sv. Anežky, jak se na počátku pozornost zacílil nejprve na lidi
své existence stacionář jmenoval, s podlomeným zdravím ve snaze
přitahoval především osamělé pomoci jim zůstat déle aktivními.
lidi, kterým po odchodu do dů- Většinou se jednalo o lidi s těleschodu chyběl kolektiv vrstevní- ným omezením, kteří byli i přes
ků. Postupně se klub měnil, svou svůj handicap stále čilí. V klubu o

ně bylo postaráno i po zdravotní
stránce, vrchní sestra z Charitní
pečovatelské služby zde pravidelně dojížděla měřit tlak a glykemie.
V současnosti zde profesionálně
pečují o osoby postižené nemocemi stáří, které se již bez pomoci
druhého neobejdou. „Máme smíšenou skupinu klientů, a to jak lidi
s poruchami paměti a Alzheimerovou chorobou, tak lidi s tělesným
omezením. Ke všem přistupujeme
individuálně tak, abychom naplnili
jejich rozdílné potřeby,“ uvedla vedoucí stacionáře Jana Řehulková.
Dodejme, že mezi nejoblíbenější
aktivity, kterých se klienti podle
své chuti účastní, patří trénování
paměti, arteterapie i různé pracovní činnosti.
Denní stacionář pro seniory působil od svého vzniku až do roku
2013 v minoritském klášteře na
Masarykově třídě. V odpoledních
a večerních hodinách se zde konaly přednášky, besedy a komponované pořady. S nárůstem zájmu o
služby denního stacionáře v něm

začalo být trochu těsno. V květnu
roku 2013 se stacionář přestěhoval
do domu sv. Anežky na Kylešovské ulici 4, kde našel větší prostory
a tím pádem i větší pohodlí pro
klienty. K domu patří také malá
zahrádka, která bývá v teplých
dnech využita k venkovním aktivitám a posezení. Blízkost městského parku u muzea pak dává
možnost procházek. „Zprvu jsme
měli obavy, jak naši klienti přestěhování do nového místa zvládnou,
je známo, že starší lidé už nemají
rádi změny. Ale díky Bohu, všechno dobře dopadlo a všem se zde
od prvního dne líbilo,“ dodává
Jana Řehulková. Připomeňme, že
rekonstrukce nového stacionáře
byla financována z výtěžku Tříkrálové sbírky a umožnila navýšit kapacitu na dvacet klientů denně.
U příležitosti významného jubilea
se v úterý 10. března v 10 hodin
uskuteční děkovná mše svatá, kterou bude v kapli Neposkvrněného
Početí Panny Marie na Kylešovské
ulici celebrovat otec K. Skibiński.

Kolektiv denního stacionáře pro seniory v čele s vedoucí Janou Řehulkovou.

Trocha tělocviku, který patří mezi činnosti stacionáře, nikdy neuškodí.

Muzikoterapie patří k nejoblíbenějším aktivitám uživatelů služeb stacionáře.

Klienti Denního stacionáře pro seniory mohou posedět i venku.
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POSTNÍ ALMUŽNA
40 KORUN PRO MRAVENEČEK

DEJME POSTNÍMU SNAŽENÍ KONKRÉTNÍ PODOBU –
POMOZME POSTIŽENÝM DĚTEM
OPRAVIT AUTO, PONIČENÉ ZLODĚJI!
Uvěřit vlastním očím nemohli 16. února ráno zaměstnanci denního stacionáře Mraveneček.
Zloději ze zabezpečeného areálu tohoto střediska Charity Opava ukradli speciální upravenou
dodávku, určenou pro dopravu dětí s kombinovaným, tedy tělesným i mentálním postižením.

Díky solidaritě lidí má ale tento příběh šťastný konec – po odvysílání reportáže v televizních novinách
v neděli 22. února večer se ozval na policii člověk, který dodávku zahlédl odstavenou v Pardubicích. V celé
Charitě Opava zavládla ohromná radost – na autu je totiž závislá polovina všech klientů Mravenečku. Nová
dodávka i s úpravami a speciální otočnou plošinou by Charitu přišla na milion korun, které v současné době
nemá. I proto byla vyhlášena sbírka na pořízení nové dodávky. Ta ale bude pokračovat, i když se automobil
šťastně našel. „Auto bude potřebovat opravit, protože ho zloději stihli poškodit,“ upřesňuje důvody trvání
sbírky ředitel Charity Opava Jan Hanuš. „Kromě toho musíme vyměnit zámky a po těchto zkušenostech koupit
ještě lepší zabezpečení.“ Ze stacionáře zloději kromě auta odnesli také fotoaparát, projektor a další zařízení.
Charita Opava proto vyhlášenou sbírku nebude rušit, ale vybrané finance použije na sanování škod po
zlodějích, pořízení kvalitnějšího zabezpečení a nákup ukradených přístrojů.

Pojďme dát našemu postnímu snažení konkrétní podobu!

PODLE LOŇSKÝCH PRŮZKŮMŮ SE V NAŠEM DĚKANÁTU ÚČASTNÍ
PRAVIDELNĚ BOHOSLUŽEB 6.800 LIDÍ. POKUD BY KAŽDÝ Z NÁS PŘISPĚL V RÁMCI
POSTNÍ ALMUŽNY NA ÚČET 154872573/0300 NEBO VE SVÉM KOSTELE
DO PŘILOŽENÉ KASIČKY ČÁSTKOU 40 KORUN, POSTIŽENÝM DĚTEM
BYCHOM SPOLEČNĚ POMOHLI AUTO OPRAVIT A VRÁTIT NADĚJI.

DĚKUJEME!!!
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příběh s dobrým koncem
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Ukradená dodávka - smutný příběh s dobrým koncem

Smutná událost s dobrým koncem. To je příběh speciální dodávky,
kterou zloději ukradli v polovině února ze dvora denního stacionáře
Mraveneček. Šok z toho, že někdo může okrást postižené děti, okamžité problémy v provozu Mravenečku. Ale zároveň velká vlna solidarity, na jejímž konci je nejen nalezené auto, ale také pomoc mnoha
médií, institucí i občanů.
Všechno začalo v pondělí 16. úno- v ceně sto tisíc korun. „Toto zaříra. Pracovníci Mravenečku ne- zení je běžnému uživateli k ničemu
mohli při nástupu do práce uvěřit a zloději ho nejspíše budou muset
vlastním očím. Z uzavřeného a vyhodit,“ komentoval to ředitel
zabezpečeného areálu tohoto stře- Charity Opava Jan Hanuš. V tu
diska Charity Opava kdosi ukra- chvíli už nikdo nedoufal, že by se
dl speciální upravenou dodávku, vozidlo ještě nalezlo. Mraveneček
určenou pro dopravu dětí s kom- musel omezit provoz, ti klienti, u
binovaným, tedy tělesným i men- nichž to bylo možné, se sváželi nátálním postižením. Zloději, kteří hradními vozidly. Mnoho jich ale
do objektu vnikli poté, co cihlou muselo zůstat doma. Na autu je
rozbili okno, se neštítili postižené totiž do značné míry závislá téměř
děti okrást také o dva fotoaparáty polovina všech klientů Mravenečku, pro které byl svoz jedinou
či projektor.
„Ztráta auta pro nás byla bez možností, jak se do stacionáře donadsázky pohroma,“ říká vedou- stat. Nová dodávka i s úpravami
cí Mravenečku Jana Konopková. pro naložení několika invalidních
Dodávka Volkswagen v ceně při- vozíků a speciální otočnou plobližně 900 tisíc korun, zřetelně šinou by Charitu přišla skoro na
označená logem Charity Opava, milion korun, které v současné
byla totiž upravena pro dopravu době nemá. Požádali jsme proto
tělesně postižených kromě jiného veřejnost o finanční příspěvky na
v ní byla speciální otočná plošina nákup nového auta, bylo ale jasné,

že celý milion se jen tak nesežene…
Pomoc při pátrání i vyhlášení
sbírky nabídlo také velké množství sdělovacích prostředků a tak
se prostory Mravenečku změnily
skoro na celý týden v improvizované televizní studio, v němž
se střídaly štáby České televize,
Novy, Primy či TV Barrandov.
Odkazy na jednotlivé reportáže
můžete najít na stránkách www.
charitaopava.cz. Když pak jednu
z reportáží odvysílala v neděli 22.
února na TV NOVA ve své hlavní
zpravodajské relaci v 19.30 hodin,
vzpomněl si muž z Pardubic, že
dodávku viděl odstavenu v jedné z
pardubických ulic. Ozval se na policii a za několik hodin už Charitou Opava letěla radostná zpráva:
dodávka se našla!
Hned v pondělí vyrazil do Pardubic manažer Sekce sociálních
služeb Hynek Závorka, aby vozidlo dopravil zpět. Auto bylo zaprášené, odřené, mělo promáčklý
nárazník a z důvodu nefunkční
baterie nebylo pojízdné. Ihned se

ale našla pomoc. „Moc mi pomohli
v pardubické firmě Louda auto a.s.,
zvláště pan Ing. Aleš Balcar,“ posílá
do Pardubic díky Hynek Závorka,
který pak s opraveným autem v
pohodě dojel domů.
Radost byla v celé Charitě Opava
ohromná! Po krátké poradě jsme
se nakonec rozhodli, že vyhlášená
sbírka bude pokračovat, i když se
automobil šťastně našel. „Auto
bude potřebovat opravit, protože
ho zloději stihli poškodit,“ upřesňuje důvody trvání sbírky ředitel
Charity Opava Jan Hanuš. „Kromě toho musíme na autu vyměnit
zámky a po těchto zkušenostech
koupit ještě lepší zabezpečení.“
Ze stacionáře zloději kromě auta
odnesli také dva fotoaparáty, projektor, navigaci a další zařízení.
Charita Opava proto vyhlášenou
sbírku nebude rušit, ale vybrané
finance použije právě na sanování
škod po zlodějích, pořízení kvalitnějšího zabezpečení a nákup
ukradených přístrojů.
Všem, kteří nám pomůžou zasláním jakéhokoliv obnosu na účet
č. 154872573/0300, ze srdce děkujeme.
Díky pomoci firmy Auto Heller
ovšem klienti Mravenečku nebudou muset čekat několik týdnů,
než se jejich dodávka po opravách
uvede do provozuschopného stavu. Firma nabídla ústy zástupce
ředitele Ing. Martina Skrouta do
doby opravy zdarma zapůjčení
náhradního vozidla a k této velkorysé nabídce přidala další, totiž že
Charitě Opava zaplatí spoluúčast
při pojistném plnění při opravě
poničeného auta.
Na počátku tohoto příběhu tedy
stála bezohlednost lidí, kteří se neštítí okrást postižené děti. Na jeho
konci už ale opět vítězí pochopení,
solidarita a nezištná pomoc. Z celého srdce děkujeme!
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Charitě je 25

Poděkování

Blahopřejeme

Blahopřání

• Děkujeme za nábytek
a elektroniku

* Narozeniny v březnu
Přidáváme se k davu gratulantů a přejeme pěkné narozeniny. Hodně
zdraví a štěstí, a ať je ten váš další rok ještě lepší. Blahopřejeme březnovým oslavencům, kterými jsou: Jiří BEČICA, Monika DZIHLOVÁ, Anna JARKULIŠOVÁ, Hana KONOPKOVÁ, Igor LIBO, Lucie
LICHÁ, Erna MAJTÁNOVÁ, Magda PASKOVÁ, Pavel PFEILER,
Anna RICHTEROVÁ, Jana ŘEHULKOVÁ, Veronika TOBOLKOVÁ, Jiří TUREK, Lenka VAJNAROVÁ, Kateřina VÍCHOVÁ, Petr
WOLF a Marie ZEZULKOVÁ. Vše nejlepší přeje
redakce

To je, panečku, ocenění!

Rádi bychom poděkovali panu
Mgr. Radovanu PROKEŠOVI
ze Soukromé střední školy podnikatelské v Opavě za nábytek
a elektroniku, kterou daroval
Charitě Opava. Skříně, stoly
či videa poslouží především v
Chráněném bydlení pro duševně nemocné či v Domě sv.
Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené ve Vlaštovičkách.
Charita Opava

• Nabízím vejce
Nabízím křepelčí vejce, 16 kusů
za 42 korun, tedy jedno vejce za
2,63 korun. Objednávky osobně
u Evy Pospěchové či na mailu
personalni@charitaopava.cz.

• Děkujeme za pomoc
Srdečně děkujeme paní Marušce BENNKOVÉ z Chráněné
dílny Vlaštovičky za zapůjčení
vozidla za to, které nám ukradli. Děkujeme také panu Hynku
ZÁVORKOVI za to, že když se
automobil nalezl, jel pro něj do
Pardubic. Byla to pro nás velká
pomoc - tím, že nemusel odjet
nikdo ze stacionáře, nemuseli jsme opět omezovat provoz.
Díky
Jana KONOPKOVÁ,
stacionář Mraveneček

• Velikonoční dekorace
Koncem března proběhne v
Neškole tvořivá dílna. Pod vedením zkušené aranžérky se
budou vyrábět velikonoční dekorace, vazby na stůl, ozdobné
věnce do oken a na dveře. Cena
dle spotřebovaného materiálu.
Přesné datum na webu.

* Hodně štěstí, zdraví, lásky, rodinné pohody a
pracovních úspěchů vinšujeme Janě ŘEHULKOVÉ k jejím narozeninám, které oslaví 12. března.
Vše nejlepší, ať jsi stále veselá a ať Tě ochraňuje stěbořická Panenka Marie – to ze srdce přeje
redakce
* Naší milé vedoucí Radosti Lucii LICHÉ! Přejeme Ti vše, co Ti můžeme přát, ať máš svoji lásku
komu dát, ať Tě má někdo hodně rád, rozum, co
v nouzi poradí a hlavně přátele, co nikdy nezradí.
Yvona, Maruška, Lidka, Lucie K., Lucie L. a Zdislava

Dílny nabízejí skartaci
Potřebuje se vaše firma či podnik zbavit starých nepotřebných dokumentů, tiskovin či celých archívů? Máte jedinečnou příležitost využít nabídky charitní Chráněné technické dílny ve Velkých Hošticích,
svou zakázkou navíc přispějete k zachování pracovních míst pro lidi
se zdravotním postižením. Chráněná technická dílna ve Velkých
Hošticích jich zaměstnává hned pětadvacet. Jejich hlavní pracovní
náplní je ekologická likvidace elektroodpadu a od roku 2009 také
skartace papíru. Dílna je schopna zařídit skartaci celých archivů
včetně těch velmi obsáhlých. Více informací získáte telefonicky na
čísle 553 764 057.

Hledáme klávesistu
Dva zrakově postižení lidé, bydlící v Domě sv. Cyrila a Metoděje
ve Vlaštovičkách, hledají člověka, který hraje na klávesy a byl by
ochoten dojíždět každou sobotu od 14 do 17 hodin na zkoušky do
Vlaštoviček. Hrajeme na flétny, trochu na foukací harmoniku a
zpíváme. Zájemci volejte Ivetě Dunkové na telefon 553 793 401.

Listárna
Dobrý den,

chtěla jsem Vám velmi poděkovat
za nové potvrzení o daru, došlo v
pořádku. Dále manžel velmi oceňuje článek v Domovníkovi – leden 2015 a celá rodina jsme Vám
vděčni za uznání a péči, kterou

věnujete nejen svým svěřencům,
ale i dárcům.
Věříme, že v letošním roce nám
finanční situace dovolí zaslat něco
více na charitu, než měsíční příspěvek. Přejeme vám všem v Charitě
hodně zdraví, úspěchů, radosti a

Pište nám!

štěstí z vykonané práce a báječný
kolektiv nadšených pracovníků i
svěřenců. Hezké a láskyplné dny
přejí
manželé
Svatoslava a Václav
DOLANSKÝCH

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

Získat
titul
Ne z i s kovka
roku od
Nadace
ro z vo je občanské
společnosti – to je, panečku,
ocenění! Gratuluji všem zaměstnancům, kteří si ho zasloužili svou každodenní poctivou prací, gratuluji vedoucím
zaměstnancům a všem, kdo v
náročné soutěži a silné konkurenci titul pomohli vybojovat.
Udělení titulu je potvrzením,
že celou svou mnohostrannou
činností přispíváte k budování
občanské společnosti u nás.
Těšíme se na Úřadu práce z Vašeho úspěchu o to více, že jste
naším dlouholetým dobrým
partnerem při rozvoji místního
trhu práce a že společně s Vámi
můžeme lidem pomáhat. Zdraví Vás
Jarmila MATEŘANKOVÁ,
ředitelka Úřadu práce Opava

Nepropásněte
• Mše svaté
Mše svaté za Charitu Opava se
konají pravidelně vždy v úterý
v kapli Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách. Mše,
které celebruje otec Petr Kříbek, začínají v 7.15 hod. Adorace začíná v 6.45 hod.

• Poutní výlet
Klub sv. Anežky pořádá v úterý 24. března poutní výlet do
Ostravy – Pustkovce, Krásného
Pole a ostravského planetária.
Odjezd z Rybího trhu je v 7.30
hodin, provázet bude otec Vladimír Ziffer. Cena výletu je 280
korun. Závazné přihlášky přijímají Anna Foldynová na tel.
číslech 737 355 999 nebo 553
711 106 a Karel Klein na čísle
728 382 711.

• Anděl Páně
Každý den doby postní se ve
12 hodin budeme v Jaktaři
společně modlit modlitbu Anděl Páně v zasedací místnosti
(místnost před ředitelnou). Ze
srdce zveme všechny, bez ohledu na náboženské zaměření.
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