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CITÁT MĚSÍCE: „Při začátku mše v únoru: Tady je minus pět. Venku je minus šest. To znamená, že jste se sem
všichni přišli ohřát, ne?“ Jiří REINSBERK, český spisovatel a římskokatolický duchovní (1918 - 2004)

Tisíce koledníků, 386 kasiček,
70 obcí. A rekorní výsledek!

Celkem 386 zapečetěných kasiček a čtrnáct dnů koledování více než tisícovky Kašparů, Baltazarů a Melicharů v téměř sedmdesáti obcích na
Opavsku. To jsou čísla, která provázela v pořadí již dvacátý ročník Třikrálové sbírky. A nyní již známe i číslo závěrečné. Na Opavsku se letos
vykoledovalo 2.440.484 korun! Tříkrálová sbírka je díky štědrým dárcům
opět rekordní!
Pro srovnání – loni se na Opavsku ledovat již mnoho let, patří Tříkrávybralo 2.326.492 korun. Na letoš- lová sbírka, podle Hanušové, k traním skvělém výsledku, který ten dičnímu začátku nového roku. „Na
loňský překonal o více než sto ti- mnoha místech se koledníci sejdou
síc korun, se podílelo město Opava před začátkem v rodině, na faře či
částkou 828.715 korun a další obce obecním úřadu, kde je pak pro ně
celkovou částkou 1.611.769 korun. po koledování připraveno pohoštění
„S koledováním v Opavě, kde je vždy nebo i oběd,“ vypráví Marie Hanukoledníků nedostatek, nám pomohli šová. Do sbírky se ale hlásili nejen
také někteří dobrovolníci z okolních každoroční koledníci, ale také zceobcí, za což jsme skutečně velmi vděč- la noví lidé, třeba i celé rodiny, kteni,“ doplňuje koordinátorka Tříkrá- ré utvořily kolednickou skupinku.
lové sbírky Marie Hanušová. A do- „Obou si také velmi vážíme,“ dodává.
dává, že s důležitou pomocí přispě- I přesto se stalo, že někoho koledníci
chali také skauti ze čtyř opavských nezastihli doma. „A ti lidé pak často
oddílů nebo žáci Církevní základní přicházeli za námi do Charity Opava
školy sv. Ludmily a Základní školy a své příspěvky přinášeli sami,“ popisuje s díky Marie Hanušová.
Vrchní Opava.
V obcích, kde chodí Tři králové ko- „Chtěl bych jménem Charity Opava a

+
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O terénní služby je velký zájem
Velký nárůst zájmu pociťují všechny
tři terénní služby Charity Opava, tedy Charitní
pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská
služba a mobilní hospicová péče Pokojný přístav.
„Jsme tomu rádi,“ říká manažerka Charity Opava
Petra Thiemlová, „protože naše služby, které jsou
skutečně na velmi dobré úrovni, můžeme díky tomu
poskytnou většímu množství potřebných lidí.“

našich klientů z celého srdce poděkovat všem, kteří se na Tříkrálové sbírce
podíleli, a také všem dárcům, kteří letos opět přispěli na dobrou věc,“ přidává slova díků ředitel Charity Opava Jan Hanuš. „Příspěvky z letošní
sbírky budou tak jako každý rok na
Opavsku pomáhat seniorům, lidem v
krizové situaci, umírajícím lidem, lidem s mentálním a kombinovaným
postižením či těm, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce,“ vypočítává
Hanuš místa, kam budou dary dobrých lidí směřovat. „O všem budeme
opět průběžně informovat, abyste se i
Vy jako dárci mohli radovat z pomoci
bližnímu, kterou můžeme poskytovat
také Vaším jménem,“ dodává.
Tříkrálové sbírce se podrobně věnujeme také uvnitř tohoto Domovníku. Na stranách 6 až 9 najdete informace o slavnostním vyhlášení v
kině Mír, vítězích tříkrálových soutěží a také výsledky ve všech obcích,
v nichž koledovala Charita Opava.

ÚNOR
Garáž v Jarkovicích musí k zemi
Garáž, která je součástí domu v Jarkovicích, jenž
dostala v roce 2017 Charita Opava jako dar
v závěti dvou místních manželů, musí jít k zemi.
Její technický stav bohužel vyhodnotil statik jako
neopravitelný. Práce na rekonstrukci domu
se bohužel dosti táhnou, na vině ale není
Charita Opava, ale administrativní překážky.
Více informací na str. 2 v tomto Domovníku.

Slovo ředitele
Co nás učí
„Tříkrálovka“

Už
celá
dvě desetiletí je prvních čtrnáct dnů
v novém
roce oslavou dobré
vůle a vzájemnosti. Z Tříkrálové sbírky, která začala v roce 2000 jen jako nesmělý pokus, se stal celorepublikový fenomén, do něhož se zapojují bez nadsázky miliony lidí, ať
jako organizátoři, vedoucí skupinek Tří králů a koledníci, či všichni občané, kteří jim přispějí do
kasičky. A je stále více těch, kteří
už na malé Kašpary, Melichary a
Baltazary netrpělivě čekají a mají
pro ně vedle dobrého a povzbudivého slova nachystán třeba teplý čaj, nějakou tu sladkost či ovoce. Tříkrálová sbírka tak už dvacet let nepomáhá pouze potřebným, jimž je určena. Dospělé učí
sounáležitosti s našimi blízkými
a dětem, které v ní koledují, zase
ukazuje, že pomáhat potřebným
je nejen správné a dobré, ale že si
za to také zaslouží uznání. Za dvě
desetiletí jejího trvání už mnoho
koledníků vyrostlo a v Tříkrálové
sbírce dnes chodí s dobrou zvěstí jejich děti. Tak jako kdysi jejich
rodiče, i oni píší na dveře domů
zkratku K+M+B+2020. Znamená to „Christus mansionem benedikat“, tedy „Kristus ať žehná
tomuto domuˇ. Chtěl bych Vám
všem, kdo jste se letos zapojili do
jubilejní Tříkrálové sbírky, z celého srdce poděkovat. Jsem moc rád,
že Charita Opava může být u organizování sbírky, která nás takto spojuje do jednoho odpovědného společenství.

Jan HANUŠ, ředitel
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STALO SE
• Nabízíme místo
zdravotní sestře

Až do 18. února se mohou všichni zájemci hlásit do výběrového
řízení na pozici zdravotní sestra ve středisku Charitní ošetřovatelská služba, kterou vyhlásila
Charita Opava. Jedná se o práci na plný úvazek s předpokládaným nástupem od 1. března
2020. Podrobnější informace o
zaměstnání, požadavcích a platu
či různých benefitech najdete na
stránkách www.charitaopava.cz.

Před Vánoci se dílny mají
co ohánět, ale stojí to za to

Předvánoční čas je pro Chráněné dílny sv. Josefa a Chráněné dílny Vlaštovičky dobou, kdy je zvýšený zájem o jejich zboží. Kromě prodejů ve svých
obchůdcích se obě dílny snaží přicházet za svými zákazníky také na různé
vánoční prodeje. Nejinak tomu bylo o loňských Vánocích. Aby se ovšem
mohly těšit z pěkných tržeb, mají se skutečně co ohánět.
Chráněné dílny sv. Josefa utržily za ostravském Krajském úřadu. Osvěvánoční prodeje více než 342 tisíc žením byl netradiční prodej ve vákorun. Zásadní částkou téměř 270 nočním trolejbuse, který počátkem
tisíc korun se na tom podílel prodej prosince přistavil na Dolní náměstí
na vánočních trzích v Brně, kde se Městský dopravní podnik Opava,
dílny představily poprvé. Na brněn- aby zde na chvíli fungoval jako poském výstavišti v pavilonu F nabíze- myslné pódium pro koncerty, zpívály velmi úspěšně své zboží od 6. do ní koled a pohádky.
15. prosince. Dílny sv. Josefa také „Chtěla bych také poděkovat dobroprodávaly na opavských vánočních volníkům z obcí Bohuslavice, Uhlítrzích, ve Služovicích, v sídle spo- řov, Stěbořice, Velké Heraltice a Holečnosti ČEZ v Ostravě a také na lasovice,“ dodává šéfka marketingu

Chráněných dílen sv. Josefa Ludmila
Slaninová. „Ti totiž odvedli velký kus
práce, protože si zboží od nás vyzvedli a ve svých obcích ho vystavili, prodali i vyúčtovali.“ I díky jejich ochotě měly dílny s prodejem v těchto
obcích minimální náklady.
Úspěšné byly i Chráněné dílny Vlaštovičky, jejichž prosincová tržba
se spolu s prodejem v Obchodním
centru Breda a jaktařském Ternu
přehoupla přes půl milionu korun.
V předvánočním čase své výrobky
dílny nabízely na jarmarku Střední
zemědělské školy v Opavě, na prodeji v sídle Moravskoslezského kraje v Ostravě, na vánočních trzích v
Kravařích, v ostravských centrálách firem 02 a ArcelorMittal a komisní prodej probíhal také na Obecním úřadu v Děhylově. Své výrobky představila Chráněná dílna Vlaštovičky v prosinci rovněž v Parlamentu ČR v Praze. Úspěšný vánoční
prodej s tržbou téměř padesát tisíc
korun probíhal v krásném vnitřním
atriu Parlamentu na pozvání poslankyně Ivany Nevludové a možná
bude mít v budoucnu pokračování.
Připomeňme, že obě chráněné dílny
zaměstnávají osoby s různými handicapy. A přesto jsou jejich výrobky
tak kvalitní a zajímavé, že si dobývají srdce mnoha lidí.

Je to již několik let, co bezdětní manželé Drahomíra a Miroslav z
Jarkovic odkázali Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách u
Opavy svůj majetek včetně rodinného domu. Protože práce na domku, který bude v budoucnu sloužit jako místo k bydlení i setkávání
pro klienty Domu sv. Cyrila a Metoděje, stále nepokročily, mohlo
by ze zdát, že si Charita Opava daru neváží a nechává ho zpustnout.
Není to tak, hned od okamžiku, kdy jsme se stali majiteli domu, běží
přípravné práce k jeho rekonstrukci. Rychlejší postup ale brzdí administrativa, na kterou nemáme vliv.
Celý rok 2017 trvalo, než skonči- tu. Hned poté začala Charita Opalo dědické řízení a Charita Opava va dům vyklízet, zároveň zpracovábyla zapsána do katastru nemovitos- vat projektovou dokumentaci k přetí jakožto právoplatný majitel objek- stavbě rodinného domku na dům

se čtyřmi byty a setkávárnou, a ještě koncem roku 2018 podala také žádost o evropský projekt, z něhož by
se vše mělo financovat. „Nyní čekáme na výsledek schvalovacího procesu tohoto evropského projektu, bez
něhož se nemůžeme pohnout dále,“
vysvětluje manažerka Charity Opava Pavla Králová. Jakmile budeme
znát výsledek, budou moci díky vypracované projektové dokumentaci
ihned začít práce. Mezitím bude bohužel zapotřebí zbořit garáž u domu,
kterou podle rozhodnutí statika nelze opravit.
To, že manželé z Jarkovic odkázali
dům právě Domu sv. Cyrila a Metoděje, není náhoda. Oba sem do kaple pravidelně přicházeli na mše svaté,
byli hosty všech slavností i akcí připravovaných zaměstnanci i klienty
Vlaštoviček, s nimiž prožívali dobré i zlé. Na Charitu Opava se mohli v závěru svých životů spolehnout,
měli telefonní čísla na pečovatelskou
i ošetřovatelskou službu a věděli, že
mohou kdykoli zavolat a požádat o
pomoc. „Už se moc těšíme, až dáme
dům do pořádku a on bude sloužit
potřebným, jak si to oba manželé přáli,“ dodává Pavla Králová.

• Petr Štěpánek v pořadu
Zibiho Czendlika

Hostem talk show, kterou na vlnách Českého rozhlasu vede pod
názvem „Jak to vidí…“ Zbigniew Czendlik, byl v neděli 26. ledna dopoledne lékař mobilního
hospice Pokojný přístav MUDr.
Petr Štěpánek. Oba pánové diskutovali například o tom, co přivedlo Petra Štěpánka jako relativně mladého lékaře k péči o pacienty v poslední fázi jejich života v mobilním hospici Charity Opava Pokojný přístav, zda
může být víra pro lékaře pomocníkem, nebo zda je v dnešní medicíně místo na zázraky. A
řeč přišla také na to, že Petr Štěpánek hraje v kostele sv. Ducha
v Opavě na varhany či na jeho
lásku k vlakům. Pokud Vám tato
velmi podnětná debata utekla,
můžete si ji pustit z odkazu na
stránkách Charity Opava www.
charitaopava.cz.

Rekonstrukce domu v Jarkovicích je
přichystána, čekáme na rozhodnutí

KALENDÁRIUM
• Finanční sbírka pro válkou
zasažené Chorvatsko proběhla
v režii Charity Opava v únoru
roku 2003.
• Charitní ples jsme uspořádali v únoru roku 2007 ve Stěbořicích, jeho moderátorem byl
Aleš Juchelka.
• V únoru 2010 představila Charita Opava zbrusu nové
webové stránky. I ty už jsou
ale minulostí, protože nedávno
jsme je opět zmodernizovali do
nové podoby.
• Před deseti lety, přesně 5.
února roku 2010, zesnul opaský děkan Msre. Josef Veselý.
Výročí se věnujeme také uvnitř
tohoto Domovníku.
• Knihu, která přináší nejlepší fotografie za deset let trvání fotosoutěže MŮJ SVĚT,
jsme spolu s Jindřichem Štreitem slavnostně představili loni
v únoru.

č. 2 - Únor 2020
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Radost „svíčkuje“ díky
projektu Stavební spořitelny

O tom, že jsou svíčky, které začala vyrábět sociálně terapeutická dílna Charity Opava Radost, skutečné krásné, se můžete přesvědčit na
fotografii. Ta ale nezprostředkuje krásnou svěží vůni, která se z nich
line. Svíčky začaly provoňovat místnosti Radosti loni v listopadu,
kdy si zde mohli díky finančnímu daru z akce „Kampaň pro Buřinku“ pořídit pomůcky a materiál na jejich výrobu.
Prvních 25 tisíc dostala Radost již doby jsme již na vánoční prodeje
koncem roku a tak se mohli pus- vytvořili pár vlaštovek – svíčky do
tit do „svíčkování“, jak zde výrobě starých hrníčků,“ vypráví vedoucí
svíček říkají, ještě před Vánocemi. Radosti Tereza Šenková. Letos už
V listopadu loňského roku se celý zde ale rozjeli ve velké výrobu svítým zúčastnil stáže ohledně vý- ček do plechovek od kočičího jídroby svíček v Domě svíček, který la, ať prý jsou v souladu s životním
sídlí na Solné ulici v Opavě. „Od té prostředím. Svíčky budou vyrábět

také do keramických nádob, které
mají ještě z našich starých zásob,
kdy byla součástí Radosti také keramická dílna na Kylešovské ulici
v Opavě.
V Radosti se svíčkování všem zalíbilo, a tak si objednali dodávku
materiálu na svíčky a také mýdla
za pět tisíc korun, převážně se jedná o různé formy či barvy. „Vosky,
vůně a knoty jsme se rozhodli odebírat přímo z opavského obchodu
na Solné ulici, abychom podpořili místní dodavatele,“ dodává Tereza Šenková, která si pochvaluje i
to, že jí v obchodě vždy pomůžou
s namícháním základního vzorku,
aby svíčky správně hořely.
Kampaň „Buřinka pro cihlu“ organizuje Stavební spořitelna České spořitelny. Charitu Opava si
vybrala proto, že se kdysi účastnila tzv. „Akce cihla“, tedy finanční
sbírky, v níž lidé přispívali potřebným a kupovali si za to cihly jako
symbol stavby domu pro potřebné. K základním 25 tisícům korun
určitě ještě po skončení kampaně
pár tisíc přibude.
Děkujeme!

MŮJ SVĚT po dvanácté, zveme
na slavnostní vernisáž do Opavy!

Vernisáž výstavy 12. ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT, kterou pořádá
Charita Opava pro zaměstnance, dobrovolníky i klienty Charit celé
České republiky, proběhne v úterý 25. února v 17 hodin v Historické
výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě. Spolu s autory
vítězných snímků se jí zúčastní také patron soutěže Jindřich Štreit
a Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě spolu se zástupcem partnerské firmy ASEKOL Zdeňkem
Kováříkem.
Na vernisáži se představí fotogra- komise opět vybrala další snímky,
fie vítězů všech tří vyhlášených které budou spolu s oceněnými
kategorií Portrét, Život kolem nás fotografiemi tvořit základ výstaa Jak to vidím já. Kromě toho ale vy letošního ročníku fotosoutěže

MŮJ SVĚT. Na vítěze čekají diplomy a zajímavé ceny a jejich fotografie budou posléze celý rok 2020
putovat po České republice.
„Snímky z fotosoutěže MŮJ SVĚT
jsou pamětí charitní práce a součástí velkého svědectví o síle lidské
vzájemnosti a solidarity,“ hodnotí
soutěž, která za dvanáct let získala velkou prestiž, Jindřich Štreit.
Mezi těmi, kdo do ní posílají své
snímky, se objevuje mnoho nových jmen. Charita Opava totiž
loni vydala k desetiletému výročí fotosoutěže výpravnou knihu
MŮJ SVĚT, kterou rozeslala na
všechny Charity České republiky s
prosbou o další propagaci soutěže.
Vernisáž fotosoutěže bývá každoročně velmi milým a srdečným
setkáním, na němž se přirozeně
setkávají pracovníci, dobrovolníci
i klienti Charit spolu s milovníky
dobré fotografie. O malé občerstvení i obsluhu se opět postarají
klienti sociálně terapeutické dílny
Radost.
Srdečně zveme, vstup je tak jako
pokaždé zdarma!

STANE SE
• Mravenečci na
Divokém západě
Loni to byli hippies, předloni pohádkové postavy. A letos se převléknou klienti a zaměstnanci Denního stacionáře pro děti a mládež s kombinovanými vadami Mraveneček
do kostýmů indiánů a kovbojů. Tradiční únorový maškarní
ples zde totiž proběhne v duchu
Divokého západu. Vše vypukne
koncem února v prostorách stacionáře na Neumannově ulici v
Opavě. Chybět nebude tak jako
každý rok bohatá tombola, občerstvení, hudba, tanec a soutěže. A protože v maskách se dostaví nejen klienti, ale tradičně
také všichni zaměstnanci, můžeme se opět těšit na krásné fotografie

• Zajímavá přednáška
Klubu sv. Anežky
Tříkrálovou sbírku budou hodnotit na schůzce v úterý 4. února v 16 hodin v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské
ulici v Opavě členové Klubu sv.
Anežky. Zároveň si vyslechou
přednášku Michala Jedličky o
pouti so Říma. Kromě toho je
ale v únoru čekají další dvě zajímavé akce. V úterý 11. února
se v 16 hodin vypraví do Obecního domu v Opavě na komentovanou prohlídku výstavy „Příběh Kateřinek“, o týden
později, tedy v úterý 18. února, se ve stejnou dobu potkají
v pastoračním středisku minoritského kláštera na přednášce
Mgr. Petra Tesaře na téma „Řeholní řády na Opavsku“.

Napsali o nás
• Za Charitou do Bredy
Prodejna Chráněné dílny Vlaštovičky se nachází v podlaží 1
kousek od České pošty. Tato dílna zaměstnává zdravotně znevýhodněné občany na chráněných pracovištích. V této prodejně si můžete zakoupit ručně vytvořené originální výrobky z textilu i keramiky, které
jsou tvořeny s myšlenkou originality a s maximálním nadšením. Svým zaměřením je koncipována jako dílna pro lidi s nejtěžším handicapem a její provoz je tomu náležitě přizpůsoben. Chráněná dílna svou činností úzce navazuje na činnost
Domu pro zrakově postižené ve
Vlaštovičkách.
Webové stránky Obchodního centra BREDA &
WEINSTEIN, Opava
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Od tří hodin konzulací týdně k 1.600
hodinám s klienty v roce 2019
Občanská poradna slaví 25 let. Na její začátky vzpomíná Blažena Svobodová

Občanská poradna Charity Opava oslavila v lednu neuvěřitelných pětadvacet let existence. Dnes velmi
vytížené středisko, sídlící na Kylešovské ulici, vzniklo v lednu 1995 pod názvem Sociálně právní poradna a původně poskytovalo zdarma konzultace jen tři hodiny týdně. Velký zájem si již záhy vynutil rozšíření otevírací doby i přijetí dalších pracovníků. A pro srovnání – jen loni, tedy v roce 2019, zde konzultaci poskytli 814 novým klientům a 597 klientům konzultaci poskytli opakovaně. Při celkové počtu
1.411 konzultací strávily jeho pracovnice s klienty 1.600 hodin. Dlouhou dobu v Občanské poradně pracovala paní Blažena Svobodová, která také byla od roku 2004 až do odchodu do důchodu v roce 2008 její
vedoucí. Jak vzpomíná na začátky Občanské poradny?

vázána mlčenlivosti, ale snad jen
obecně – jsou nějaké případy, na
které ráda vzpomínáte, protože
se Vám je podařilo vyřešit?
Vybaví se mi situace klienta seniorského věku, který se dle mého
názoru skutečně ne vlastní vinou
dostal do finančních problémů,
které již řešil i exekutor. Nám se
podařilo mu s exekutorem dohodnout splátkový kalendář, což mu
velmi pomohlo. Takových pozitivně vyřešených případů byla řada.
Od roku 2004 jste byla vedoucí
Občanské poradny, to už jste sídlili na Kylešovské ulici. A Občanské poradně jste zůstala věrná až
do odchodu do důchodu. Sledujete ještě i dnes, co vše toto středisko Charity Opava dělá?
Ano sleduji, s kolegyněmi z poradny jsem stále v kontaktu, navštěvuji je a zajímám se o jejich
současnou práci.
Umíte si tipnout, kolik Občanská
poradna obsloužila jen za rok
2019 klientů?

Když jsem Vám řekl, že bychom
si s Vámi chtěli popovídat u příležitosti pětadvacetiletého výročí
od založení Občanské poradny,
byla jste dost překvapená, že už
je to tak dlouho. Vzpomenete si
ještě na začátky Sociálně právní
poradny, jak se původně dnešní
Občanská poradna jmenovala?
Jaký byl důvod jejího založení?
Přímo u začátků Sociálně právní poradny v roce 1995 jsem ještě
nebyla, v Sociálně právní poradně
jsem pracovala jako pomocná poradkyně od podzimu 1999. Pětiletá činnost Sociálně právní poradny fungovala pouze v omezených hodinách - 7 hodin týdně v
pátky a soboty. Záslužnou práci v
tomto období vykonal Petr Bíner,
který dal základy tehdejší poradny a který v té době neměl k dispozici žádné databáze, pouze sbírky zákonů a zákoníky a na telefo-

nu s ním dobrovolně spolupraco- lení počtu pracovníků?
vali externě dva advokáti.
Ano, to je pravda, po stěhování
Jaké byly nejčastější problémy, jsme získali větší prostory, které
se kterými se na Vás tehdy lidé byly nutné pro uspokojení velkéobraceli?
ho zájmu klientů, rovněž jsme navýšili počty otevíracích hodin poMyslím si, že šlo o obdobné pro- radny na 20,5 hodin týdně. Vedoublémy jako je tomu nyní, i když cím poradny se stal p. Marek Kyproblematika zadlužování občanů jovský, já pracovala jako poradkytehdy ještě nebyla v takové míře ně spolu s kolegyní Petrou Chlujako dnes. Nejvíce se řešila proble- bovou. I nadále v poradně fungomatika související s bydlením, ro- val na dohodu Petr Bíner. V říjnu
dinnými vztahy a pracovně právní roku 2000 byla naše poradna připroblematika.
jata do Asociace občanských poraden, čímž jsme mohli poskytoUž jen dva roky po založení, tedy vat poradenské služby v širším záv roce 1997, Vás navštívilo 180 běru za pomocí informačních daklientů, přičemž největší nárůst tabází, u kterých Asociace občanjste zaznamenali koncem roku v ských poraden garantovala aktuálsouvislostmi s ničivými povod- nost zákonů.
němi, které zasáhly také Opavsko. Byla tak velká poptávka po Občanská poradna za čtvrtstoleVašich službách důvodem k pře- tí pomohla tisícům potřebných
stěhování do centra města a posí- lidí z Opavy a okolí. Vím, že jste

Domnívám se, že jde určitě o vyšší počet klientů, než tomu bylo v
době mého odchodu do důchodu.
Mám za to, že je to i tím, že je větší
povědomí o činnosti poradny a na
druhou stranu se zřejmě řeší komplikovanější situace klientů, které
současná doba přináší.
Jen loni to bylo 814 nových klientů a 597 klientům zde poskytli konzultaci opakovaně... Ale
řekněte nám ještě něco o sobě.
V sociálních službách jste totiž
činná stále, jste ombudsmankou
seniorského Domova Korýtko v
Ostravě. Co to obnáší?
Po odchodu do důchodu jsem byla
požádána vedením Domova Korýtko v Ostravě, abych zde pracovala jako ombudsmanka. Pracuji
zde již desátým rokem. Pomáhám
jiné kategorii klientů než dříve v
poradně. Jde o klienty, kteří mají
obavy se ozvat se svými problémy,
které se po dobu jejich pobytu v
domově vyskytly, ale pomáhám
jim řešit i rodinné situace. Při této
práci je v prvé řadě nutná empatie,
citlivý přístup a důvěra.
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Deset let bez otce Josefa
Veselého (1929-2010)

Ve středu 5. února to bude deset let, co si Pán k sobě povolal otce
Josefa Veselého. Stalo se to jen několik dnů poté, co tento vzácný
a nenahraditelný člověk, kněz, básník a vězeň komunistického
režimu 1. února 2000 přebral v Ostravě z rukou prezidenta Václava Klause Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o
rozvoj demokracie a lidská práva. Přinášíme při této příležitosti
ukázku z dosud nepublikovaného textu diplomové práce, kterou
o otci Josefovi Veselém napsal Lukáš Graca.

Kněžské působení v Opavě
Olomoucký biskup Vrana projevil
otci Josefovi velkou důvěru, když
jej v roce 1987 jmenoval děkanem
opavského děkanátu. Začátky neměl jednoduché, ale po všem, co
si v životě prožil, to pro něj byla
obrovská čest a zasloužená odměna. Na počátku svého nového
působení navázal na svého předchůdce P. Františka Vičara, jenž
už nestihl dokončit opravy kostelů, mezi které patřily filiální kostel sv. Vojtěcha, kostel sv. Hedviky
a kostel Nejsvětější Trojice. Jelikož
byl známý jako muž činu, který
nerad ztrácel čas, pustil se ihned
do oprav. P. Josef neměl problém
v komunikaci s lidmi a s rychlým
navazováním kontaktů a vztahů.
Na faře měl dveře otevřené pro
všechny. Přicházeli k němu staří,
mladí, rodiny, děti. Přinášeli svá
přání, bolesti, pozdravy nebo si
přicházeli jen tak s ním pohovořit,
ve dne nebo v noci. On každého
rád vyslechl a vždy se snažil pomoci. Setkával se také s významnými osobnostmi společenského a náboženského života. Setkávání probíhala často na faře a pro
P. Josefa to byly nezapomenutelné chvíle, s hosty si popovídal, zavzpomínal a často je na rozloučenou obdaroval svými verši. P. Josefovi se dostalo pocty nejen od významných osobností, které za ním
přijížděly do Opavy, ale také přímo od Svatého otce. Dne 5. února
1991 ho papež Jan Pavel II. jmenoval čestným papežským prelátem s
udělením titulu Monsignore.

Po několika letech si Opavu doslova zamiloval a Opava si zamilovala jeho. „Mohu říci, že Opava
se pro mě stala druhým domovem.
Měla velké duchovní zázemí jako
zemské město a dodnes cítím, že
její ulice jsou promodlené. V minulosti zde působilo mnoho řeholních
řádů, které se sem pomalu vrací.
Do Opavy jsem jezdil už od roku
1950 za přítelem Dr. Vladimírem
Neuwirthem. A patří k tajemství
mého života, že přestože jsme se pro
společnou činnost v křesťanském
společenství ocitli v kriminále,
Opava mi přirostla k srdci. Má bohatou historii, ale kus krajiny před
ní je pohraničí, odkud bylo mnoho
lidí vystěhováno, a vesnice jsou z
poloviny prázdné. Opava se jistě po
druhé světové válce změnila, ale je
na co navazovat a já bych tu chtěl
i zemřít.“

Podpora Charity Opava a
všech potřebných

P. Josef byl v mnoha směrech velmi aktivní. Za zmínku stojí velká
podpora opavské charity, kterou
v modlitbách doprovázel až do
své smrti. Podporoval ji při jejím
vzniku, zvláště pak po revoluci,
kdy se nová organizace mohla rozjet naplno.
Mezi oblíbená společenství P. Veselého patřil opavský chrámový
sbor pod vedením dirigenta Karla
Kostery. P. Josef stál věrně po boku
tohoto slavného opavského dirigenta a zakladatele Mezinárodního festivalu duchovní hudby v
Opavě. Povzbuzoval také zpěváky
a muzikanty, kteří reprezentovali

sbor Karla Kostery. Každoročně o
Vánocích děkoval panu dirigentovi i celému chrámovému sboru za
celoroční práci a krásné doprovázení při mších svatých. Pana Kosteru si zvlášť oblíbil. Před každým
vystoupením, na němž měl sbor
účinkovat, se na něj obracel s humornou otázkou: „Karlíčku, a nebude to dlouhé?“ P. Josef se ho takto ptal, protože sám dělal všechno
velmi rychle.
P. Josef rovněž rád navštěvoval
nemocné, trpící a umírající. V jednom rozhovoru vzpomíná: „Rád
bych všem kněžím stále zdůrazňoval: dát lidem příležitost ke svátosti smíření, navštěvovat nemocné,
každého přijmout, ať je Petr nebo
Pavel. Můžu říct, že to pro mne
nebylo vždy lehké, ale za těch pětadvacet let, co jsem v Opavě, každou
neděli jsem do té nemocnice chodil. Někdy jsem tam šel i s takovou
úzkostí. Jak mě přijmou. Vždycky
jsem odcházel s pocitem radosti. A
kolik lidí mě potom zastavovalo a
říkalo: ´Vy jste zaopatřoval mého
otce.´ Myslím, že služba nemocným
by měla v kněžském životě být na
prvním místě. To není jenom ten
člověk, ale i příbuzní, lékaři. Byly
jistě doby, kdy tam kněz vůbec nesměl. Potom se to trochu uvolňovalo, už nám nebránili. Já jsem tam
šel vždycky, pravda, v civilu. Sedl
jsem si k lůžku, nic jsem nedělal
oficiálně, ale ti lidé to vycítili.“

Na stejné lodi
V r. 2001 podstoupil pan děkan
Veselý onkologické vyšetření, po
němž následovalo několik ozařování. Svůj boj s rakovinou tehdy
ještě vítězně vybojoval. V nemocnici v Ostravě-Porubě, v níž tehdy
ležel, se seznámil s doktorem Pavlem Vodvářkou, primářem onkologického oddělení. Společně potom napsali knížku nazvanou Na
stejné lodi, v níž P. Josef popisuje
svůj zápas s rakovinou. V r. 2005 P.
Josef odstoupil z funkce opavského děkana. Svůj další domov a odpočinek našel u sester z Kongregace Dcer Božské Lásky v Opavě.
Společně s ním zde pobýval také
P. Leo Hipsch SJ, po jehož smrti
sloužil na tomto místě P. Josef sám.
Těšilo ho, že mohl zůstat i nadále v
Opavě, zde byl šťastný a spokojený. Stále navštěvoval nemocné a
staré lidi v domovech. Rozšiřoval
svoji básnickou tvorbu, setkával
se s přáteli a psal jim dopisy. Zde
tedy zůstal až do konce svého života. Kaple Božského Srdce Páně
se pak stala jeho posledním působištěm.
Lukáš GRACA
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• Chceme vídat vnučku
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Samozřejmě
je vhodné ještě předtím matku nevlastní vnučky požádat, aby vaše setkání umožňovala a seznámit ji
s výše uvedeným ustanovením
a upozornit na to, že pokud nedojde k dohodě, budete moci
věc řešit soudní cestou. Nejsme
schopni předvídat rozhodnutí
soudu, ale je třeba říci, že ve věcech nezletilých dětí při rozhodování sleduje zejména zájmy
dítěte. Přejeme vám hodně štěstí při řešení této pro vás nelehké
situace.
Radana PLEVOVÁ,
Občanská poradna
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Vítězové tříkrálové fotosoutěže
jsou z Kajlovce, Hradce a Stěbořic

Celkem 99 fotografií z koledování v řadě obcí i měst Opavska dorazilo do středy 22. ledna do soutěže O nejkrásnější tříkrálové foto nebo
selfie, kterou letos podruhé vyhlásila Charita Opava. A hned druhý
den se na ředitelství opavské Charity sešla komise ve složení: redaktorka partnerského týdeníku REGION OPAVSKO Tereza Piskořová,
charitní radní Jan Petkov a dobrovolník Charity Opava a oceňovaný
fotograf Vladimír Herman.
Čekal ji nelehký úkol – vybrat z té- Komise brala při hodnocení na zřeměř stovky fotografií tři nejlepší. tel originalitu fotografie, nápaditost

kostýmů i celkový dojem ze snímku. Z řady došlých fotografií postupně vyřazovala jednu za druhou, až
nakonec dospěla k šesti nejlepším.
U těch pak přišlo na řadu bodování, které rozhodlo o celkovém pořadí. Netřeba jistě dodávat, že fotografie posuzují porotci anonymně jen
podle čísel a jména nejlepších auto-

rů se doví až poté, co udělí všechna
ocenění.
A zde jsou výsledky: 3. místo získala fotografie Adély Gracové ze Stěbořic, 2. příčku komise udělila Michaelu Bujnovskému z Hradce nad Moravicí a 1. místo patří Monice Dvorčukové z Kajlovce.
Blahopřejeme nejen vítězům, ale
také všem dalším fotografům, kteří nám zaslali své krásné fotografie.
Neopakovatelně totiž zachycují atmosféru koledování na desítkách
míst, všechny úsměvy malých koledníků i lidí, k nimž přicházejí zvěstovat dobrou věc. Přesvědčit se o tom
můžete sami na stránkách Charity
Opava www.charitaopava.cz, kde
jsme je všechny zveřejnili.
Autoři vítězných fotografií si z rukou poroty přebrali knižní poukázky
na slavnostním vyhodnocení celé
Tříkrálové sbírky v opavském kině
Mír ve středu 29. ledna 2020. Jejich
fotografie také otiskne týdeník REGION OPAVSKO ve svém vydání v
úterý 4. února.

1. místo - Monika DVORČUKOVÁ, Kajlovec

2. místo - Michael BUJNOVSKÝ, Hradec nad Moravicí

3. místo - Adéla GRACOVÁ, Stěbořice
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Děkujeme koledníkům - a zase za rok!

Organizátory slavnostního vyhlášení Tříkrálové sbírky, na které zve Charita Opava každoročně všechny koledníky a vedoucí
skupinek, trápila ve středu 29. ledna jedna věc – nepodepíše se
chřipková epidemie na účasti? Dorazí nakonec do kina Mír dostatek Kašparů, Melicharů a Baltazarů, abychom jim mohli poděkovat, předat ocenění a také z jejich řad vylosovat výherce zajímavých cen? Jak se nakonec ukázalo, byla to obava zbytečná.
Koledníci Tříkrálové sbírky jsou nejen obětaví a šikovní (vždyť
letos vykoledovali přes 2.400.000 korun), ale také houževnatí. A
tak kino Mír přesně v 16 hodin praskalo ve švech.
Tři éteričtí andělé, kteří tříkrálové
odpoledne originálně uvedli, poděkovali všem, kdo se na společném díle Tříkrálové sbírky spolupodíleli a zároveň požádali o odpuštění pro ty, kteří koledníky nepřijali nebo jim dokonce spílali či
nadávali. Naštěstí jich bylo jen velmi málo, o čemž svědčí skvělý výsledek sbírky. Spolu s koledníky v
hledišti pak pozvali na pódium ředitele Charity Opava Jana Hanuše,
který odstartoval vyhlašování soutěží a losování o řadu atraktivních
cen, které Charita Opava připravila jako poděkování pro koledníky.

Nejlepší spisovatelé
a fotografové
První byla soutěž o nejlepšího
tříkrálového spisovatele, do které dorazilo kolem třiceti básniček, povídek či zamyšlení. Vybírat z literárních prací děti i dospělých bylo těžké, ale nakonec si první místo odnesla Ester Svrčková z
Opavy za práci s názvem „Zvoní“. Knižní poukázky z Karmeli-

tánského knihkupectví si ale neodnesla jen ona, ale také další ocenění, které na pódium pozvala koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Hanušová. Byli to Karin Malchárková ze Slavkova, Maxmilián Staněk z Raduně, Eva Sochorová z Jamnice, Jana Ryplová z Opavy, Aleš Skotnica a kolektiv autorů
z Hatě a také děti a paní učitelka
ze 3. třídy ZŠ Ilji Hurníka z Opavy.
Větší konkurence se sešla v soutěži o nejlepší tříkrálové foto nebo
selfie. Podrobněji o ní píšeme na
předchozí straně.

Wellness
pro zasloužilé koledníky

Letošní Tříkrálová sbírka byla jubilejní, protože se konala již po
dvacáté. Také proto se Charita
Opava rozhodla odměnit ty, kteří
se „Tříkrálovce“ věnují už dlouho
a obětují jí spoustu času a organizačních schopností. A protože takových „zasloužilých koledníků“
je kolem sedmdesáti, i u nich přišlo na řadu losování. Poukázky na

No, a pak přišlo to hlavní – losování o šest chytrých mobilních telefonů. Tři andělé nakonec za naprostého ticha vytáhli lístky se jmény
těchto šťastlivců: Barbora Víchová
(Jakubčovice), David Zahel (Slavkov), Karolína Ossadníková (Opava), Amálka Bartusková (Opava),
Vojtěch Rychta (Opava) a Barbora
Nováková (Suché Lazce).
Hladinu adrenalinu ale ještě na
chvíli udržela na vysoké úrovní
další letošní novinka - losování o
stavebnice mezi účastníky v kinosále. To probíhalo tak, že andělé
na pódiu nejdříve vylosovali číslo
řady, a poté, co se všichni koledníci v této řadě postavili, se losovalo
masáže Wellness centra Charity konkrétní číslo sedadla.
Opava si nakonec odnesly Marie
Děkujeme a zase za rok!
Smítalová ze Skrochovic, Naděžda Schnaidrová z Malých Heraltic Kino Mír bylo opět svědkem mnoa Marie Chmelařová z Milostovic. ha výher, ale především setkání dětí i dospělých, kteří se vždy
Kdo vyhrál stavebnice
první měsíc roku spojí ve společa chytré mobily?
ném díle pomoci. Zvládnout zorCo naplat – největším tahákem ganizovat přibližně 1.100 koledslavnostního vyhlášení je vždy lo- níků v téměř sedmdesáti obcích
sování o hlavní ceny. Nejprve to je ohromně náročně, za bezchybbylo o atraktivní stavebnice, je- né vedení Tříkrálovky poděkoval
jich novými majiteli se stali Ni- v závěru Jan Hanuš Marušce Hakol Schwanová z Oldřišova, Ni- nušové. Tříkrálová sbírka s číslem
kol Odráčková z Opavy, Vendu- dvacet je šťastně za námi. Ale vyla Ševčíková ze Stěbořic, Jindřich brané peníze budou pomáhat poŠtencl z Opavy, Tadeáš Martínek z třebným celý rok 2020, až do ledVelkých Hoštic, Stella Hudečková na 2021, kdy vyjdou Tři králové do
z Opavy, Emílie Pacaltová z Opa- ulic opět… Děkujeme!
vy, Eliška Martínková ze Stěbořic,
Natálie Gebaurová z Opavy a Voj- (Více fotografií a video najdete na
www.charitaopava.cz)
těch Lokoč z Oldřišova.
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LIDÉ

Krátce

Informace, společnost

• Připravují postní
duchovní obnovu

Organizátoři z Klubu sv.
Anežky-dobrovolného sdružení Charity Opava, dávají s
předstihem vědět, že v sobotu
7. března pořádají pravidelnou
celodenní postní duchovní
obnovu. Z organizačních důvodů proběhne v klášteře Marianum na Rooseveltově ulici
č. 47 a tentokrát ji povede farář z Ostravy-Pustkovce Vladimír Ziffer na téma „Návrat
ztraceného syna – bod obratu života“.

• Přijďte si zabruslit!

První den jarních prázdnin mohou koledníci Tříkrálové sbírky
začít na bruslích. I letos Charita
Opava jako poděkování za ochotu zapojit se do sbírky připravila
pro všechny Baltazary, Kašpary i
Melichary na zimním stadionu v
Opavě bruslení zdarma, a to hned
první den prázdnin, tedy v pondělí 3. února od 11 do 12.30 hodin. Srdečně zveme!

• Za otce Toufara a další

mučedníky komunismu

Chystá se nová Vlaštofka.

Ve zcela novém grafickém i
obsahovém kabátě se letos poprvé představí Vlaštofka – tištěný
občasník, který už řadu let vydávají klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje
ve Vlaštovičkách u Opavy. Předchozí podoba již nevyhovovala a
zapotřebí bylo občerstvit také obsah. Vlaštofka vychází čtyřikrát
ročně a od letošního roku se na její podobě bude podílet také
redakční rada, která se poprvé sešla v lednu.

• Další mše
za Charitu Opava
Jako poděkování za třicet let činnosti, které oslavila loni v listopadu Charita Opava, již byly slouženy mše svaté v řadě farností opavského děkanátu. Minulý měsíc k
nim přibyly další dvě farnosti v
Neplachovicích a Hlavnici. Mše
svaté jako poděkování za třicet let
činnosti Charity Opava a s prosbou o požehnání pro všechny klienty, zaměstnance a spolupracovníky byly slouženy v Neplachovicích v kostele sv. Jana Křtitele a v
kostele Nejsvětější Trojice v Hlavnici. V loňském roce byly mše za
Charitu Opava slouženy v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích, ve Velkých Heralticích,
v Hněvošicích, v kostele sv. Ducha v Opavě, ve Stěbořicích či v
Hradci nad Moravicí.

Ráda bych ze srdce poděkovala Pokojnému přístavu - charitní hospicové péči v Opavě.
Hlavně paní vedoucí Libuši Smějové a sestřičkám, které se profesionálně a láskyplně staraly o mého

Také v Opavě si v únoru připomeneme výročí smrti kněze
Jana Toufara z Číhoště, kterého před sedmdesáti lety zatkli
a ve vykonstruovaném procesu umučili komunisté. Nejprve bude v neděli 23. února v
11 hodin sloužena v opavském
Marianu mše svatá za p. Toufara a za všechny oběti komunistického teroru a propagandy. V úterý 25. února si pak
na akci organizované spolkem Milion chvilek pro demokracii a opavskou prodejnou Karmelitánského nakladatelství na pietní akci u Mariánského sloupu v Opavě v
17.30 hodin připomeneme jak
otce Toufara, tak i vítkovského rodáka Jana Zajíce a další
významné mučedníky komunismu. Celkem zde bude hořet
248 svíček, za každého komunisty popraveného vězně jedna. Vedoucí opavské prodejny Karmelitánského nakladatelství Jan Pilař pak přítomným nabídne ke koupit novu
knihu, kterou o Janu Toufarovi opět napsal Miloš Doležal, autor úspěšných publikací
Jako bychom dnes zemřít měli
a Krok do tmavé noci.

• Koncert podpoří
nemocného Přemečka

Listárna
Děkuji za příkladnou
a obětavou péči

Krátce

manžela Maxmiliana Winklera.
Pomohly nám překonat těžké chvíle
v jeho nemoci a jejich pomoc byla
velmi obětavá a přínosná.
Velmi děkuji.
Oznámení ve společenské
rubrice týdeníku
REGION OPAVSKO

Děkujeme hospici

Touto cestou bychom rádi poděkovali
Mobilnímu hospici Pokojný přístav v
Opavě za laskavou a obětavou péči o
naší maminku Annemarii Breuerovou
z Kravař-Koutů. Velice si vážíme Vaší
práce a vlídného slova. Děkuje
Dcera Marcela ULIČKOVÁ a syn
Verner BREUER

Pište nám! Popřejte svým kolegům a spolupracovníkům!

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

Koncert pro malého Přemečka,
který onemocněl spinální svalovou atrofií, pořádá 1. března
od 16 hodin v obecním sále v
Hněvošicích bluesový písničkách Lubomír „Bužma“ Khýr.
Lubomír Khýr před několika lety náhle a nečekaně ztratil zrak, což ho ale podle jeho
slov inspirovalo k tomu, že sám
pořádá koncerty a benefiční
akce pro potřebné. Na koncertu pro Přemečka, který je jeho
třetí charitativní akcí, vystoupí také folková skupina My dva
trio. Hněvošický rodák Přemeček se narodil v roce 2016 jako
nejmladší a zcela zdravé dítě ze
tří sourozenců. Dnes se bohužel neobejde bez řady kompenzačních pomůcek a drahé léčby, přičemž něco z toho pojišťovna hradí, něco jen zčásti a
něco vůbec. Výtěžek z benefiční akce bude určen především
na účinný, ale také velmi drahý
lék, který se v České republice
začal používat teprve od roku
2017. Přijďte podpořit dobrou
věc!
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