MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE A PŘÍZNIVCE CHARITY OPAVA
Dále čtěte:

• Zveme na Sluníčkové
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• Charita vzpomene
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Radosti návštěvu (str. 7)
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CITÁT MĚSÍCE: „Na svatého Jána otvírá se k létu brána.“
Česká pranostika

Tahákem sezóny bude zámek
pro lichtenštejnského knížete

Chráněné dílny Charity Opava zaznamenaly v poslední době řadu
úspěchů. S jejich zajímavými a inspirativními výrobky z keramiky,
textilu či dřeva, které slaví úspěch doma i v zahraničí, se budete
moci seznámit na výstavě, která bude od 10. června až do 7. října
součástí expozice letošní zámecké sezóny na zámku v Neplachovicích. Nejzajímavějším exponátem bude určitě replika modelu dnes
již neexistujícího opavského Lichtenštejnského zámku, kterou si z
návštěvy Opavy letos v březnu odvezl lichtenštejnský kníže Hans
Adam II.
Chráněné dílny sv. Josefa tuto re- letos obdivovali také návštěvníci
pliku, která knížete nadchla, vy- zámku v Hradci nad Moravicí,
robily na speciálním laseru, jehož kteří je často nerozeznali od hisdalší výrobky v Neplachovicích torických exponátů.
také představí. V dílnách ale vytvářejí mnoho jiných ceněných
výrobků, například panenkumaskota pro Lázně Klimkovice či
pro Hasičský záchranný sbor ČR
plyšové figurky maskota zeleného dráčka z červenou přilbou a
žlutou náprsenkou, tzv. Hasíka.
Chráněné dílny z Vlaštoviček
zase letos se svým zbožím prorazily až na Sardinii, dodávaly keramické balíčky pro pražský hotel
Hilton a doma slaví velké úspěchy
v krámku v obchodním centru
Breda. Jejich velikonoční výrobky

+

ČERVEN

O přednášky je zájem

Akce, pořádané Charitiu Opava, se těší zájmu veřejnosti. Na konferenci „Krize jako výzva“ dorazilo
minulý měsíc přes sto lidí a pokud by to kapacita sálu
dovolila, zájem by byle ještě větší. Na přednášku
o hospicové péči přišlo přes dvacet lidí, kteří
zase byli velmi pozorným a vděčným publikem.
Více informací o obou akcích najdete na str. 2.

To vše a mnoho dalšího bude
součástí zámecké expozice letošní sezóny v Neplachovicích, kde
Charita Opava nabídne kromě
výstavy výrobků i jejich prodej a
také zde bude promítat videa, přibližující činnost a poslání svých
chráněných dílen.
Zámeckou sezónu budou letos v
Neplachovicích otevírat ve velkém, protože si zde současně
připomenou 760 let od první písemné zmínky o obci a také 40 let
od otevřené nové budovy zdejší
školy. Od 10 hodin tak bude v
zámeckém parku možno si zahrát
deskové hry skupiny Pajdulák či
skládat hlavolamy nebo se projet
na koni, od 14 hodin pak bude
součástí slavnostního zahájení
vystoupení žáků mateřské i základní školy, tanečních souborů
z Opavy a cimbálové muziky. Na
17 hodin je připravena řezbářská
show s motorovou pilou ateliéru
Abakuk a od 20 hodin diskotéka.
Samozřejmostí bude občerstvení
a prodejní stánky, mezi nimiž nebudou chybět ani ty z chráněných
dílen Charity Opava.

ČERVEN
Májku jsme stavěli v dešti

Deštivé počasí překazilo v pátek 28. dubna stavění
májky na dvoře ředitelství v Jaktaři. A pršelo i
v náhradním termínu v úterý 2. května, kdy jsme
se museli improvizovaně setkat pod střechou v
průjezdu chráněných dílen. Májku jsme ale postavili a zdobila dvůr celý měsíc. A při jejím kácení v
úterý 30. května už nám svítilo sluníčko.

Slovo ředitele
Injekce optimismu
V ž d y
mne dokáže znovu a znovu překvapit,
když se
d oz v ím ,
že se na
r ů z ný ch
místech Opavska rozhodli lidé
sami a o své vůli pomoci našim
klientům. Že jsou ochotni nezištně
věnovat své nadání, volný čas i peníze pro druhé. S vděčností myslím na všechny koledníky i dárce
v Tříkrálové sbírce, na studenty
Slezské univerzity, kteří pořádají
sbírku potravin pro naše psychicky nemocné klienty, na občany
Opavy, Vrbky a Služovic, kteří
přispívají v postní almužně. A
další a další lidi dobré vůle, jimž
není lhostejný osud lidí, se kterými sdílejí čas a místo svého života.
A tak už se moc těším na středu
21. června. Na hřišti ve Stěbořicích se odehraje exhibiční zápas,
kterým jeho organizátoři zakončí
sérii charitativních akcí pro náš
mobilní hospic Pokojný přístav.
Těmi organizátory jsou velmi
mladí lidé, žáci druhého stupně
Základní školy ve Stěbořicích.
Před časem se za mnou v Charitě přišli poradit, komu by jejich
pomoc nejvíce prospěla. Vzápětí
poté uspořádali pro náš hospic ve
škole „vaflový den“, během kterého vybrali 4.630 korun, následující „muffinový den“ vynesl 5.970
korun. Po zápase tedy budu slavnostně přebírat pro mobilní hospic
Pokojný přístav více než deset tisíc
korun.
Práce v sociálních službách je těžká a vysilující. Ale přináší také
mnoho krásných okamžiků. Jeden
na mne tento měsíc čeká ve Stěbořicích. Spolu s vybranými financemi totiž dostanu od mladých,
ochotných a obětavých lidí také
velkou injekci optimismu a síly
postavit se dalším těžkým úkolům, které jsou před námi. Už teď
za to děkuji!

Jan HANUŠ, ředitel
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STALO SE
• Postní almužna pro
Charitu Opava
Dar 18.800 korun předal řediteli
Charity Opava Janu Hanušovi
opavský děkan otec Jan Czudek.
Peníze se vybraly v Římskokatolické farnosti Panny Marie v
rámci Postní almužny. Do připravených papírových krabiček
mohli lidé přispívat v kostelích
nebo i doma v rámci postního
snažení. „Za věnované peníze
i za ochotu všech, kteří přispěli
potřebným, z celého srdce děkuji,“ vyřizuje Jan Hanuš.

Konference „Krize jako výzva“
přilákala více než sto posluchačů

Více než sto lidí sedí se zavřenýma očima v naprosté tichosti ve zcela zaplněném sále kulturního domu Psychiatrické nemocnice v Opavě. Podle instrukcí přednášejícího si představují, že se právě nacházejí na místě, kde
jim v životě vždy bylo dobře, pak se pomalu vydávají na příjemnou cestu,
na jejímž konci je čeká něco velmi krásného. A najednou se před nimi
objeví zeď. Zeď, která se nedá ani přelézt, ani obejít, a která je tak navždy
oddělí od vysněného cíle. Takto psycholog Jan Bernard v prvním příspěvku otevřel konferenci, kterou pod názvem „Krize jako výzva“ uspořádala
v pátek 19. května služba krizové pomoc Fénix Charity Opava.
Konferenci uvedla za pořadatele ma- jako téma jedno z pravidel krizové
nažerka sekce sociální pomoci Cha- intervence, že krize není koncem, ale
rity Opava Lucie Vehovská, která může být počátkem, tedy výzvou,“
krátce přiblížila její poslání: nahléd- prohlásila mimo jiné. Služby Charity
nout na problematiku krize jakožto Opava i její osvětovou činnost ocenil
šance a možnosti k novému začátku v úvodním pozdravu také náměstek
a připomenout, že je zde mnoho or- primátora Opavy Josef Stiborský.
ganizací, jenž lidem, kteří se dosta- Program pak patřil referátům poli do těžké životní situace, mohou máhajících organizací, vystoupil již
profesionálně pomoci. „Vybrali jsme zmíněný psycholog Jan Bernard z

Krizového centra pod Slunečníkem,
krizový intervent Charity Opava
Tereza Adamcová, vězeňský kaplan
Pavel Janošík, vedoucí Krizového
centra v Ostravě David Tichý, vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí Markéta Koželuhová, vedoucí
psycholog psychiatrické nemocnice
ve Šternberku Eva Kochtová či pedagožka Slezské univerzity Jana Žáčková. Mnozí účastníci konference
využili možnosti diskuze po každé z
přednášek, ale také dali zavděk občerstvením, které připravili klienti
sociálně terapeutické dílny Charity
Opava Radost.
Konference nejvíce zlákala sociální
pracovníky různých služeb. „Téma
mi přišlo inspirativní, bylo zajímavě
a široce pojato z mnoha úhlů, každý
přednášející danou problematiku reflektoval z odlišného pohledu,“ svěřila
se organizátorům jedna z účastnic.
Zájem o konferenci byl tak velký, že
kapacita sálu byla naplněna řadu dní
před jejím konáním.
„Chtěla bych poděkovat Psychiatrické
nemocnici v Opavě za pronájem sálu,
Radosti za skvěle připravené občerstvení a také všem přednášejícím, kteří
se s námi podělili o své odborné a životní zkušenosti bez nároku na honorář,“ dodává Lucie Vehovská. Konference proběhla v rámci celoroční
akce „Charita Opava pomáhá...“ a
vstup na ni byl bezplatný.

Krásné letní počasí, které odrazovalo od přednášky na těžké a smutné téma, k tomu probíhající hokejový zápas mezi Českou republikou
a Ruskem. Zdálo se, že besedu na téma hospicové péče, kterou ve
čtvrtek 18. května odpoledne pořádala Charita Opava, odsoudí k
nezájmu veřejnosti souhra nepříznivých okolností. Nakonec to ale
dopadlo právě naopak.
Něco přes dvacet zájemců, kteří si velmi pozorným a motivovaným
tento den přišli do domu sv. Anež- publikem. I proto se přednáška a
ky na Kylešovské ulici poslechnout beseda z původně plánované jedné
přednášku odbornice na hospicovou hodiny protáhla na hodiny dvě.
péči MUDr. Pavly Navrátilové a ve- Po krátkém úvodu MUDr. Navrádoucí mobilního hospice Pokojný tilové totiž následovala jedna otázpřístav Libuše Smějové, totiž byli ka na téma smrti a doprovázení za

druhou. Je možno skloubit práci a
péči o odcházejícího bližního? Jak
je to s platbou za služby mobilního
hospice? Jaké pomůcky může hospic
zapůjčit? Jak velká je zátěž pro rodinu, která se rozhodne si svého blízkého v terminálním stádiu nechat
doma a starat se o něho. Na tyto a
mnohé další otázky odpovídaly obě
odbornice erudovaně a se znalostí
věci – vždyť mobilní hospic Charity
Opava Pokojný přístav, který nedávno oslavil plných deset let své práce
pro potřebné, za dobu svého působení doprovodil v domácím prostředí na poslední cestu více než tisíc lidí
z Opavy a okolí.
Po skončení oficiální části ještě
mnozí návštěvníci využili možnost k
neformálnímu rozhovoru s personálem Pokojného přístavu a posezení u
malého občerstvení. Akce, na níž byl
vstup zdarma, probíhala v rámci celoročního cyklu setkávání s občany
Opavska od názvem „Charita Opava
pomáhá…“. Tématům soužití se seniory budou věnovány i další veřejné
akce Charity Opava.

• Ocenění pro Ivetu
Obyvatelka Domu pro zrakově
postižené ve Vlaštovičkách Iveta
Dunková získala 2. místo v kategorii dospělých v pěvecké soutěži
Začarovaná písnička. V pořadí
již devátý ročník soutěže, kterou
pořádá Rotary club Opava pro
zpěváky s různými handicapy,
proběhl 17. května v prostorách
kostela sv. Václava v Opavě.
Kromě paní Ivety soutěžili další
dva obyvatelé z Domu sv. Cyrila
a Metoděje – Monika Uherková
a Alexandr Jonáš. Paní Iveta získala ocenění za píseň „Já mám
ráda boogie“ od Věry Špinarové.
„Pro mě to byla paní zpěvačka
s úžasným hlasovým fondem.
Chtěla jsem tím uctít její památku a poslat tuhle píseň do pěveckého nebe,“ prozradila.

KALENDÁRIUM
• 5. června roku 1991 byla
ustavena
Charita
Opava
jakožto
účelové
zařízení
Římskokatolické církve. V jejím
čele stanula Anna Ekslerová.
• První Sluníčkové odpoledne
jsme uspořádali v červnu roku
1999.
• Výstava fotografií MŮJ SVĚT
se v červnu roku 2008 stala
součástí programu festivalu
Smetanova Litomyšl.
• V červnu roku 2009 jsme
vyhlásili soutěž o nový
název Střediska vzájemné
pomoci. Později zvítězil návrh
přejmenovat naše „esvépéčko“
na Naději.
• Celkem tři medaile získali v
červnu 2012 na Olympiádě pro
tělesně postižené ZŠ Englišova
klienti Radosti Jarek Vltavský a
Radim Katerinec.
• V číšníky se loni v červnu
změnili klienti Radosti, když
obsluhovali ve Slezance na
Horním náměstí, která byla
otevřena jako kavárna Re-use v
rámci Landscape festivalu.
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Na přednášku o hospicové péči
dorazilo velmi pozorné publikum
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Sluníčkové odpoledne provede
děti z pohádky do pohádky

„Z pohádky do pohádky“ provede děti letošní Sluníčkové odpoledne Charity Opava. Tradiční oslava začátku prázdnin pro děti i jejich
rodiče se totiž v pátek 23. června se ponese ve stylu soutěžního putování po nejznámějších pohádkách.
Tak jako každý rok, i letos čeká dětských filmů v improvizovaném
děti a jejich doprovod v prosto- kině Oko či pohádka opavského
rách ředitelství Charity Opava loutkového divadla Rarášci „Čana ulici Přemyslovců 26 v Jaktaři rování z bedny aneb pohádka O
bohatý program. Hry o ceny bu- červené karkulce“.
dou tentokrát tematicky vycházet K tanci i poslechu budou hrát
z nejznámějších pohádek, jejichž manželé Hudečkovi z Krnova, s
znalost budou muset děti osvědčit tanečním programem vystoupí
v řadě zábavných úkolů a soutěží. děti z Mateřské školy v Jaktaři a
Kromě toho je pro ně připravena program již připravují také klioblíbená jízda na poníkovi, kterou enti sociálně terapeutické dílny
letos premiérově doplní i projížď- Radost. To vše včetně prodejních
ka královským kočárem po Jaktaři. stánků se zajímavými výrobky
Opět nebude chybět skákací hrad charitních chráněných dílen a
ani malování na obličej, promítání samozřejmě bohatou nabídkou

moučníků, opékaných uzenin,
makrel a nealkoholických i alkoholických nápojů začne přesně ve
14 hodin.
Sluníčkové odpoledne pořádá
Charita Opava již řadu let jako poděkování koledníkům Tříkrálové
sbírky. Kromě nich jsou ale vítáni
i všichni další zájemci, kteří mají
čas a chuť s námi oslavit v příjemném prostředí příchod léta a času
prázdnin. „Srdečně k nám zveme
děti i jejich rodiče nebo prarodiče,
příbuzné, známé i jejich přátele.
Těšíme se na vás,“ vzkazuje všem
hlavní organizátorka pouťového
odpoledne Marie Gilíková, a dodává, že všechny atrakce pro děti
budou tak jako každý rok zdarma.

Jako by to bylo teprve včera, a přitom od neštěstí, které otřáslo celou opavskou Charitou, letos uplynou již čtyři roky. Osobnost kněze,
charitního spirituála i radního a mimořádného člověka otce Jožky
Motyky, který tragicky zahynul v červnu 2013 na dovolené na Slovensku, si v Charitě Opava připomeneme ve čtvrtek 15. června 2017.
Široká veřejnost si otce Jožku 500 registrovaných závodníků a
připomněla již v pondělí 8. květ- další stovky fanoušků jim fandily
na na memoriálu s jeho jménem. v publiku. Velkému zájmu se těNa akci, pořádané stěbořickým šil i koncert, na kterém vystoupil
Orlem a místní farností, se sešlo mimo jiné písničkář Pavel Helan.
ohromné množství lidí. Běhu oko- Ve čtvrtek 15. června si na skromlím Stěbořic se zúčastnilo skoro nějším a spíše rodinném setkání

na svého otce Jožku zavzpomínají zaměstnanci, klienti a příznivci
Charity Opava.
Účastníci piety budou moci tak
jako v předchozích letech do Stěbořic dorazit buď auty či autobusy,
nebo si, pokud to dovolí počasí,
udělat do Stěbořic z Opavy krásnou procházku. Na místě již bude
připraven program - v 9.30 hodin
bude ve stěbořickém chrámu Narození Panny Marie sloužit mši
svatou otec Klement Rečlo, posléze v 10 hodin u pietního místa v
nově zrekonstruovaném parčíku
vedle kostela na otce Jožku zavzpomínáme s písničkou a zapálíme svíčky na jeho památku. No
a pak už bude následovat méně
formální posezení s občerstvením
na faře a farské zahradě.
Vzpomínkové setkání na otce Jožku, které pořádáme pravidelně,
je hezkou příležitostí si připomenout osobnost člověka, který se
výrazně vepsal do historie opavské
Charity, a také se společně setkat a
povyprávět si stranou stálého pracovního shonu.

Vzpomeneme na otce Jožku Motyku

STANE SE
• Charita Opava na
Dni sociálních služeb
Dne sociálních služeb se ve
středu 14. června od 10 do 16
hodin na Horním náměstí v
Opavě zúčastní Charita Opava
s prezentací svých středisek. Cílem této každoročně se opakující akce je široké veřejnosti přiblížit sociální a související služby působící v Opavě, na které
se lze v případě potřeby obrátit.
Ve stáncích bude možno získat
informace od více než dvaceti
poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit z
Opavy a okolí, mezi nim také
jednotivá střediska Charity
Opava, která si svou prezentaci připravovala samostatně. Ke
koupi zde návštěvníci najdou
také výrobky chráněných dílen.
Součástí Dne sociálních služeb
bude také bohatý doprovodný
program, v němž vystoupí řada
hudebních a tanečních talentů
z Opavy i okolí.

• Klub sv. Anežky
v červnu již letně
Velmi letně bude v červnu naladěn program Dobrovolného
sdružení Charity Opava - Klu
bu svaté Anežky. První schůzka
členů v úterý 7. června v 16 hodin na Kylešovské ulici v Opavě
v domě U sv. Anežky bude pouze informativní, o týden později, tedy v úterý 13. června, už
čeká členy sv. Anežky opět od
16 hodin zábavné posezení na
zahradě s opékáním. A hned za
týden, tedy v úterý 20. června,
vyrazí na poutní zájezd do Polska, kde navštíví Sanktuárium
Panny Marie Fatimské v Turzy
Śląské.

Napsali o nás
• Kraslice návštěvníky
zámku zmátly

Keramická 3D vejce a další
keramika z charitní Chráněné dílny Vlaštovičky byla letos
součástí velikonoční výzdoby
zámku v Hradci nad Moravicí.
Originální keramická kraslice na stojánku mající velikost
pštrosího vejce některé turisty
zmátla. „Spoustu návštěvníků
zaujala tak, že ji považovali
za původní zámecký mobiliář,“
spokojeně konstatuje zámecký kastelán Radomír Přibyla.
Chráněná dílna Vlaštovičky
bude své výrobky na zámku v
Hradci prezentovat i během letošních Vánoc.
Opavský a hlučínský DENÍK,
11. května 2017
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VÝSTAVA CHRÁNĚNÝCH DÍLEN NA ZÁMKU V NEPLACHOVICÍCH
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ZÁMEK PRO KNÍŽETE
LICHTENŠTEJNSKÉHO
…a další inspirativní výrobky
chráněných dílen Charity Opava

- Replika zbořeného Lichtenštejnského zámku,
vyrobená pro knížete Hanse Adama II.
- Hasíci - maskoti pro Hasičský záchraný sbor ČR
- Keramika pro pražský hotel Hilton
- Textilní hračky i keramické výroby, prodávané na Sardinii
- To vše a mnoho dalšího po celou letošní zámeckou sezónu
od června do října na prodejní výstavě na zámku v Neplachovicích

Zámek NEPLACHOVICE,
vernisáž 10. června 2017, 13 hodin

č. 6 - Červen 2017

ROZHOVOR MĚSÍCE

„Chceme si být s Charitou Opava
vzájemně užiteční - a funguje to,“
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říká starostka Dana Schreierová o charitní expozici na neplachovickém zámku

Starostka Neplachovic Dana Schreierová dorazila před čtyřmi lety
do Charity Opava se zajímavou nabídkou. Obec získala do vlastnictví zdejší zámek a snaží se ho postupně opravovat, ale především do
něj chce postupně vracet život. A nabízí proto Charitě Opava umístit na zámku během celé letní sezóny expozici podle svého uvážení.
Plácli jsme si a v roce 2015 vystavovala Charita v Neplachovicích nejlepší fotografie z několika ročníků fotosoutěže Můj svět. Společná
akce se pak vyvinula ve spolupráci, která letos pokračuje už třetím
rokem. Zatímco loni jsme na zámku představili všechna svá střediska a uspořádali výstavu starých elektrospotřebičů z naší chráněné
technické dílny, letos se zde budou prezentovat a také prodávat výrobky chráněných dílen z Jaktaře a Vlaštoviček.
Jak se to přihodí, že tak velký zá- čanů i turistickou atrakci. Zámek
mek se stane vlastnictvím obce? jste ale převzali v dost zdevastovaném stavu a postupné opravy a
Stalo se to tak, že můj předchůd- údržba musí stát ohromné peníce v minulosti zjistil, že je možné ze. Dá se to utáhnout z obecního
zámek získat do vlastnictví bezú- rozpočtu?
platně, protože to dovoloval zákon
a nikdo nežádal o navrácení zám- Danajský dar to může být. Horší
ku v restitucích. Obec dokázala, že by ale bylo, kdybychom prodali
zámek byl posledním majitelům zámek někomu, kdo by jej nechal
zabaven a převeden do jejího ma- zdevastovat a nestaral se o něj,
jetku. I když po válce sloužil jako nebo by zámek opravil a nepustil
Měšťanská škola a poté jako depo- naše občany do parku. Z různých
zitář Okresního archivu v Opavě. veřejných diskusí s občany jsme
Historicky tedy zámek obci patřil dospěli k názoru, že touto cestou
a stačilo se dohodnout na navráce- jít nechceme a chceme zámek zaní majetku se zástupci státu. Nyní chovat. Taky jsme čerstvě za doby již to bez finančního nároku tace provedli revitalizaci zeleně
státu nebylo možné.
v celém parku. Zpracovali jsme
studii využití budovy a chtěli byTakový dar ale může být i danaj- chom zde umístit obecní úřad,
ský. Vy jste se ovšem na obci roz- zázemí pro kulturní akce a také
hodli, že vlastnictví zámku pro nějaké místo pro výstavní a stálé
Vás bude výzva, že z něj uděláte expozice. Tři roky jsme měli otedůležité místo pro setkávání ob- vřenu veřejnou sbírku. Za peníze

ze sbírky jsme zhotovili část projektové dokumentace na rekonstrukci přízemí. Ostatní části musí
počkat, protože částka se šplhá
ke dvěma milionům korun a to
si zatím vzhledem k jiným prioritám nemůžeme dovolit. Přesto
se nevzdáváme a provádíme alespoň kosmetické úpravy v řádech
desítek tisíc korun ročně. Závěsy,
záclony, malování, obložení. Dále
máme novou sbírku, která je určena pro výstavbu oplocení zámeckého parku. Tato akce má název
„Kup si svou cihlu“ a zájemci z
řad návštěvníků či firem si mohou
koupit za padesát korun jednu
imaginární cihlu na plot. Pak jsou
vedeni na seznamu dárců. Pomalu
již plot stavíme a v letošním roce
jsme podali úspěšnou žádost o
dotaci na plotové výplně. Co se
týče zdevastovaného stavu, tak to
ještě není nejhorší. Díky tomu, že
zámek byl ve správě Státního archívu, je jeho stav ucházející. Do
střechy zatím nezatéká, v objektu
se zachovalo opravené topení, takže se v zimě snažíme temperovat
tak, abychom nemuseli vodu vypouštět, a přes léto větráme. Takže
zatím vydržíme. Jak jsme již uvedla, obec má jiné důležité priority
– výstavbu kanalizace s čistírnou,
rekonstrukci školy a jiné. Bohužel
náš rozpočet je nízký a již nyní
se potýkáme se splácením úvěrů,
kterými jsme financovali částečnou rekonstrukci základní školy.
Věřím, že se jednou opravdu do
své kanceláře v budově zámku dostanu.

aktivit. Chceme si být vzájemně
užiteční a myslím, že to velmi
funguje. Každoročně prodáme v
našem zámku formou komisního
prodeje mnoho krásných výrobků.
Součástí expozic v loňském roce
byly také různé akce pro veřejnost, například přednášky pro
seniory o dluhové pasti, ale také
exkurze škol, pro něž si naši zaměstnanci připravili program.
Chystáte něco i letos?
Každý rok obměňujeme doprovodné programy. Někdy máme
přednášky, někdy koncerty. Velmi
se nám osvědčilo letní kino a naše
tradiční Obecní slavnost se závody veteránů.
Zámkem v sezóně velmi srdečně
provádí občané Neplachovic. Jak
je vybíráte? A jak vlastně budete
mít přes léto otevřeno?
Našimi průvodci jsou dobrovolníci z řad kulturní a zámecké komise, kteří si k sobě berou další
dobrovolníky. Někdy je to velmi
náročné, služby si rozdělujeme
již koncem května a podle toho
si každý plánuje dovolenou. Většinou to vychází na každého tak
dva až tři víkendy. Zatím jsou
ochotni toto podstoupit, kromě
průvodcovství jsou vlastně i kavárníky a prodavači, protože návštěvníkům mohou uvařit kávu a
něco drobného prodat. Otevřeno
budeme mít letos od 10. června,
kdy zahajujeme sezónu, do 7. října, kdy ji ukončíme. Otvírací dny
jsou sobota a neděle v době od 10
do 16 hodin, a také 5. a 6. července, kdy budu provádět zámkem já
osobně.

Již několik let slavnostně otevíráte zámeckou sezónu, ta probíhá od června do října a její součástí je mnoho různých expozic
– od historických hraček přes
staré motocykly, rozsáhlé sbírky
cukrů a po podobně. A již třetím Co z letošních expozic byste nárokem zde bude mít svou expozi- vštěvníkům osobně doporučila?
ci také Charita Opava. Jak jste na
nás na obci přišli?
Expozice právě finalizujeme.
Mimo Charity Opava budou vyJiž dlouhodobě jako obec Charitu stavovat opět naši žáci, dále máme
Opava podporujeme. V začátcích připravenou expozici o historii
chráněných dílen ve Vlaštovič- obce, svou část budou mít i naši
kách jsme poskytovali podporu hasiči u příležitosti 125. let od zaze zisků z kulturních akcí. Každý ložení. Jistě úspěšnou bude exporok nakupujeme ve vašich dílnách zice historických přileb a helem a
dárky pro všechny organizace do taky miniatury dřevěných kostelů
plesových tombol. Rádi bychom z Těšínska. Své fotografie vystaví
spolupráce využili i v rámci ně- náš občan fotograf Roman Dehkterých sociálních služeb. A po ner. Věřím, že i letos se nám pojednom setkání s vedením Charity vede návštěvníky přilákat a ukázat
Opava jsme se dohodli i na spolu- jim, že se k nám vyplatí přijet ať
práci v rámci našich zámeckých už na kole, autem či vlakem.
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SLUNÍČKOVÉ ODPOLEDNE
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...dětem

SLUNÍČKOVÉ
ODPOLEDNE

„...z pohádky do pohádky“
Oslava začátku prázdnin ve stylu soutěžního
putování po nejznámějších pohádkách
Na děti i dospělé čeká bohatý program:
- Zábavné soutěže a hry pro děti v pohádkovém stylu
- Jízda na poníkovi a projížďka královským kočárem
- Skákací hrad, malování na obličej
- Loutkové divadlo Rarášci: Čarování z bedny
aneb pohádka O červené karkulce (15.30 hodin)
- K tanci i poslechu hrají manželé Hudečkovi z Krnova
- Vystoupení dětí z MŠ Jaktař a klientů RADOSTI
- Promítání filmů pro děti v Kině OKO
- Prodej výrobků chráněných dílen
- Domácí moučníky, opékané uzeniny, makrely, alko i nealko...
- Všechny atrakce zdarma!

Charitní dům sv. Josefa, Přemyslovců 26, Opava - Jaktař,
pátek 23. června 2017 ve 14 hodin

č. 5 - Květen 2017
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Basketbalisté BK Opava oplatili
RADOSTI v Jaktaři návštěvu

Někdejší hlava Lichtenštejnska kníže Hans Adam II. dostal při své
březnové návštěvě Opavy od Charity Opava svůj zámek. Sídlo Lichtenštejnů, které stálo v Opavě od 14. století nedaleko Slezského zemského muzea, bylo zbořeno v roce 1892.

šest stanovišť, na kterých museli
opavští basketbalisté zvládnout
úkoly, které v Radosti tvoří náplň
činnosti. Opavské sportovní hvězdy jste tak mohli spatřit tkát koberce, šít na šicím stroji nebo plést
košíky z papíru.
Největším tahákem ale bylo společné focení, podepisování dresů
a vůbec debaty se starými známý-

mi, vždyť mnozí basketbalisté se s
klienty Radosti již znají křestními
jmény. A tak všechny potěšil slib
trenéra Petra Czudka, že tohle setkání určitě nebylo posledním a
že se v Radosti mohou na podzim
těšit na další pozvání zase k opavským basketbalistům.
V Radosti pomáhají již dvě desetiletí lidem ve věku od 16 do 64 let
s lehkým až středně těžkým mentálním postižením a také s chronickou duševní poruchou, kteří
nejdou umístit na otevřeném ani
chráněném trhu práce. Snaží se
zde podporovat jejich samostatnost, poskytovat jim prostor pro

seberealizaci, posilovat jejich sebedůvěru nebo pomáhat při navazování a prohlubování sociálních
kontaktů.
Posláním sociálně terapeutické
dílny Radost je ale také překonávat stigmatizaci lidí s mentálním
postižením či duševní poruchou a
přispět tak k tomu, aby okolí jejich
klienty přijímalo pozitivně a nebálo se jich. Jak skvěle se to daří díky
ochotě a vstřícnosti opavských
basketbalistů, se můžete přesvědčit také ve fotoreportáži z jejich
návštěvy v Jaktaři na charitních
webových stránkách www.charitaopava.cz.

Podobu detektivní hry pro děti i dospělé bude mít letos tradiční Noc
kostelů v Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Opavě-Jaktaři.
Na pátek 9. června si ale ve zdejším kostele připravili daleko pestřejší
nabídku.
Noc kostelů chce pozvat tak jako s křesťanstvím prostřednictvím
každý rok co nejširší veřejnost do hudby, umění a dalších zážitků.
chrámů, modliteben či katedrál V Jaktaři ji otevře už dopoledne
a nabídnout možnost setkat se od 10 do 12 hodin možnost pro-

hlídky pro děti z mateřských či
základních škol, které budou mít
příležitost dovědět se mnoho zajímavého z historie kostela a života
farnosti. Učitelé a vychovatelé se
mohou dopředu objednat na tel.
734 790 090.
Večerní program zahájí v 17.30
hodin mše svatá se zaměřením
na děti, v 18.15 hodin pak před
kostelem za zvuku velkého kostelního zvonu a trubky proběhne
slavnostní přivítání, ke kterému
se bude moci připojit každý z návštěvníků zvoněním na svůj zvonek. Hned poté odstartuje hodinu
a půl trvající detektivní hra nejen
pro děti pod názvem „Co se skrývá v kostele?“. Její účastníci obdrží
kartičky s nafocenými detaily různých míst uvnitř kostela, které bu-

dou muset vypátrat. Za odměnu
dostanou na každém nalezeném
místě razítko a také se o něm něco
důležitého dozví.
Od 20 do 21 hodin se v atmosféře kostela sv. Petra a Pavla budete
moci zaposlouchat do krásného
textu Evangelia podle Marka, jehož čtení bude doprovázet hudba.
Závěr Noci kostelů bude patřit
Ztišení při svíčkách a modlitbě se
zpěvy a biblickými texty.
I letos bude pro návštěvníky připraveno občerstvení a také poutnické pasy, zahrnující všechny
přihlášené kostely. Fungovat bude
tak jako loni i „Pošta pro nebe“,
- v průběhu celého večera bude
možné předložit do připravené
nádobky prosby, za které se budou
farníci společně modlit.

Do žluta se ve středu 31. května dopoledne zbarvilo ředitelství Charity Opava v Jaktaři. Klienty sociálně terapeutické dílny Radost totiž přišli navštívit basketbalisté BK Opava v čele s trenérem Petrem
Czudkem. Byla to návštěva na oplátku, protože basketbalisté v lednu
hostili klienty Radosti na svém tréninku. A opět si všichni oblékli
speciální trička v barvách opavských basketbalistů a logy BK Opava
a Charita Opava spolu s nápisem „Držíme si palce!“
Lednová návštěva byla pro klienty
Radosti velkým zážitkem, v hale
na ně čekaly čtyři tréninková stanoviště, kde se jim věnovaly opavské basketbalové hvězdy a učily je
driblovat nebo házet na koš. Na
návštěvu opavských borců u sebe
ve středisku se tak těšili, že mnozí
ani neuměli dospat. A pro své hosty si také nachystali překvapení –

Noc kostelů jako detektivní hra pro děti i dospělé

LIDÉ
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Přání

• Yvona a Pavla
mají narozeniny!

Neposíláme Vám kytici,
ani dort v krabici,
jen jedno přání máme
a to Vám posíláme.
Mnoho štěstí, dlouhá léta,
ať Vám život dál rozkvétá,
Stálé zdraví a spokojený život Vám
přejí Vaše kolegyně z RADOSTI!

Společenská kronika
Blahopřejeme

* Narozeniny v červnu

oslaví naši charitní kolegové a spolupracovníci
Bc. Tereza ADAMCOVÁ, Svatava BLÁHOVÁ,
Milan ENGSTLER, Luděk GREIPEL, Hana
HAASOVÁ, Jan HANUŠ, Petra HRBÁČOVÁ,
Zdeňka HRUŠKOVÁ, Blanka KARHANOVÁ,
Pavlína KOVAŘÍKOVÁ, Jana KUBÁNKOVÁ,
Ivana KVITOVÁ, Petr LEHNERT, Silvie LARISCHOVÁ, Lucie LAIFERTOVÁ, Eva MERTOVÁ, Yvona MLADÁ, David NEORAL,
Milan PIŠTĚK, Rostislav RICHTA, Lenka
ŠTIPKOVÁ, Bc. Monika URBÁNKOVÁ, Mgr.
Bc. Lucie VEHOVSKÁ, Markéta VIDLIČKOVÁ, Pavel VILÁŠEK a Jana ZACHEROVÁ.
Přejeme vše dobré!

Poděkování
•
• Tombola z Charity

Jménem Klubu přátel zdravotně
postižených Eliška, dětí Mateřské školy Eliška a dětí Základní
školy pro tělesně postižené Vám
srdečně děkuji za příspěvek do
tomboly na náš večírek. Akce se
nám i díky Vašemu příspěvku
velmi vydařila a ze získaného
výtěžku můžeme přispět handicapovaným dětem na realizaci
dalších plánovaných akcí. Ještě
jednou Vám moc děkujeme!
Bc. Petra KIRSCHNEROVÁ,
ředitelka Základní školy pro
tělesně postižené, Opava

Do Raduně si ve středu 24. května udělali výlet zaměstnanci ředitelství
Charity Opava. Čekala je zde prohlídka zámku se zasvěceným
komentářem skvělého průvodce, návštěva nedávno rekonstruované
sýpky a také raduňské oranžérie.

Listárna
Děkujeme z CARITAS
za praxe

Vážený pane Hanuši, ráda bych
Vám touto cestou poděkovala za
realizaci odborných praxí studentů Caritas - VOŠs Olomouc
v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro
zrakově postižené ve Vlaštovič-

kách. Je pro nás zvláště důležité
propojení teoretické výuky ve škole a praktické zkušenosti přímo v
terénu v oblasti sociální práce a
velmi si vážíme spolupráce s Vámi
při přípravě našich studentů na
výkon jejich budoucí profese. Jsme
si vědomi náročnosti Vaší práce, a
tím více děkujeme Vám a Vašim

Pište nám!

zaměstnancům, že studentům
pomáháte pronikat do reálného
světa sociální práce a získávat potřebné praktické dovednosti. S pozdravem a přáním všeho dobrého
Mgr. Tereza MALOCHOVÁ,
vedoucí Střediska praktického
vzdělávání CARITAS-VOŠs

Listárna zpravodaje Domovník je určena vašim názorům, připomínkám a postřehům. Své příspěvky
posílejte na adresu: mludek@charitaopava.cz. Těšíme se na ně!
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Informace
• Hledáte zajímavé a
prospěšné zaměstnání?

Charita Opava vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí
střediska Charitní ošetřovatelská služba. Jedná se o zaměstnání na plný pracovní úvazek,
pracoviště je na Kylešovské ulici v Opavě. Práce zahrnuje vedení týmu zdravotních sester,
vedení příslušné dokumentace,
komunikace s lékaři a zdravotními pojišťovnami, sledování
novelizace zákonů a vyhlášek
týkajících se zdravotnictví, zavádění nových klientů do péče
a odpovědnost za správnost a
vhodnost přijímacího procesu.
Kromě prospěšné práce nabízí
Charita Opava k platu od 18 tisíc korun měsíčně a příplatků
také řadu benefitů: stravenky,
pětitýdenní dovolenou, zaškolení a vzdělávání nebo možnost
výhodného mobilního tarifu
i pro členy rodiny. Požadujeme střední školu (pomaturitní
specializační studium vítáno)
nebo vysokou školu zdravotnického směru, osvědčení o
výkonu práce bez odborného
dohledu, samostatnost, odpovědnost, schopnost práce
v týmu, týmovou spolupráci,
trestní bezúhonnost, komunikační schopnosti, řidičský průkaz skupiny B a znalost práce
na počítači. Přihlášky s životopisem a motivačním dopisem
posílejte na adresu Charita
Opava, Přemyslovců 26, p. Pospěchová, 747 07 Opava-Jaktař, nebo na e-mail personalni@charitaopava.cz nejpozději
do 21. 6. 2017. Předpokládaný
nástup v červenci 2017.

• Šatník pro potřebné
Hned dvakrát uspořádá sbírku
šatstva pro potřebné Azylový
dům v Opavě. První „Šatník
pro potřebné“ se uskuteční v
úterý 6. června v 11 hodin v
šatníku na rohu Rybářské a
Mostní ulice u obchodu Hruška, druhá sbírka proběhne
na stejném místě opět od 11
hodin v úterý 27. června. Manipulační poplatek činí jednu
korunu za kus oblečení či bot.
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