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CITÁT MĚSÍCE: „Měřítkem inteligence je schopnost změny.“
Albert EINSTEIN, německo-americký fyzik, autor teorie relativity (1879 - 1955)

Povedlo se! Dílny jsou v novém,
požehná je biskup Martin David

Charitu Opava čeká velká sláva. Biskup Martin David za účasti řady dalších vzácných hostů slavnostně požehná ve čtvrtek 8. října nové prostory
Chráněných dílen Charity Opava v Opavě-Jaktaři. V části bývalého areálu strojní traktorové stanice na ulici Přemyslovců získají nové prostory
všechny chráněné dílny Charity Opava, které až dosud sídlily na různých
místech v Jaktaři, Velkých Hošticích a Vlaštovičkách.
Po déle než rok trvajících stavebních Magistrátu města Opavy v čele s
úpravách, které změnily zanedbané primátorem Tomášem Navrátilem,
prostory části bývalé strojní trakto- ředitelka opavské pobočky Úřadu
rové staice na moderní pracoviště s práce ČR Petra Ballová, náměstek
potřebným zázemím, zde naleznou hejtmana Moravskoslezského kraje
nové místo charitní technické, tkací, Jiří Navrátil. Chybět nebudou ani
vyšívací, keramické i kompletační ředitelé Charit z jiných měst, zádílny. Sídlit budou v několikapatro- stupci spřátelených a partnerských
vé administrativní budově a čtyřech firem a další hosté. Na všechny čeká
velkých halách. Před Charitou Opa- po slavnostním zahájení a požehva, která již nyní v řadě středisek za- nání dílen komentovaná prohlídka
městnává více než 170 osob se zdra- areálu, zakončená pozváním na pravotním postižením, se tak otevírají vý nešizený dílenský guláš.
nové možnosti rozvoje, které dosud Privilegia prohlédnout si jako první
narážely na prostorové limity dílen. nové prostory, kam se stěhují chráSlavnostního otevření dílen se vedle něné dílny Charity Opava, se v útebiskupa Martina Davida a dalších rý 8. září dostalo členům Klubu sv.
hostů z biskupství Ostravsko-opav- Anežky. A právem - vždyť mnozí z
ské diecéze zúčastní také zástupce nich spojili s Charitou Opava kus ži-
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ŘÍJEN

Další práce pro lidi s handicapem
Přibližně deset lidí s různými handicapy budeme
moci přijmout počínaje říjnem do pracovního
poměru. I to je jedno z okamžitých plus, které
přineslo stěhování Chráněných dílen Charity Opava
do nových prostor bývalé strojní traktorové stanice
v Jaktaři. Pokud vše půjde podle plánu, dá se další
vlna nových pracovních míst pro lidi se zdravotním
postižením čekat v lednu příštího roku.

vota a stále jí zůstávají věrní. Po části zrekonstruovaného areálu bývalé
strojní traktorové stanice pětadvacet
členů tohoto dobrovolného sdružení Charity Opava provedli ředitel
Jan Hanuš a jeho zástupce Tomáš
Schaffartzik.
Exkurze zabrala i s posezením a
malým pohoštěním dvě a půl hodiny. Není se co divit, vždyť musela
obsáhnout prohlídku čtyř velkých
hal a velké administrativní budovy.
Kontrast mezi současnou podobou
areálu, kde najde práci přibližně
170 zdravotně handicapovaných
zaměstnanců Charity Opava, se
ukázal především při promítání fotografií zachycujících původní podobu zdevastovaných objektů.
„Už teď vím, že se začnu pravidelně
modlit za vedení Charity Opavy,“
zaznělo z úst jedné z návštěvnic
poté, co Jana Hanuše a Tomáše
Schaffartzika všichni odměnili potleskem.

ŘÍJEN
Konference letos nebude
Konferenci „Řeč duše prostřednictvím těla“, kterou
na téma psychosomatika plánovalo na květen
a posléze na říjen středisko krizové pomoci Fénix,
musíme odložit na příští rok. Odbornou
konferenci, která navazovala na úspěšně projekty
Fénixu z předchozích let, zhatil nouzový stav
a přísná hygienická opatření. Snad se nad touto
problematikou budeme moci potkat v příštím roce.

Slovo ředitele
Komu patří potlesk

Bude to
jeden ze
zásadních
okamžiků v déle
než třicet
let trvající historii
Charity
Opava – ve čtvrtek 8. října za
účasti vzácných hostů požehná
biskup Martin David nové prostory našich chráněných dílen. Do
areálu bývalé strojní traktorové
stanice, jehož část jsme z chátrajícího brownfieldu proměnili na
moderní pracoviště, se přestěhují
přibližně dvě třetiny našich činností a lidí, jichž je v tuto chvíli už
více než 270. Najdou zde o poznání lepší pracovní podmínky, než
jsme jim mohli nabídnout dosud.
Mám z toho velkou radost, vždyť
jak píše v článku uvnitř Domovníku Tomáš Rychlý, v práci trávíme
velkou část našich životů.
Účast hostů z řad Biskupství ostravsko-opavského,
opavského
magistrátu, Moravskoslezského
kraje, Úřadu práce Opava a dalších partnerů, kteří s námi budou
tuto slavnostní chvíli sdílet, v žádném případě nebude jen formální.
Vznik nových dílen je totiž díky
možnostem dalšího rozvoje důležitým okamžikem také pro Biskupství ostravsko-opavské, město
Opavu a celý kraj. Dílny už dnes
zaměstnávají asi 150 lidí s různými handicapy a přibírání dalších
je otázka času, koneckonců jen
v tomto měsíci k nám nastoupí
deset nových pracovníků se zdravotním postižením. Od nápadu
hledat pro naše nové dílny nové
prostory až k jejich slavnostnímu
otevření vedla dlouhá a náročná
cesta. Podílelo se na ní mnoho lidí,
kteří tento úspěch mohou právem
považovat také za svůj. Jedna věc
je ale nezpochybnitelná – hlavním
iniciátorem a tahounem této náročné změny byl od začátku můj
zástupce Tomáš Schaffartzik. Až
ve čtvrtek 8. října zazní při slavnostním žehnání potlesk, bude z
největší části patřit právě jemu.

Jan HANUŠ
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STALO SE
• Vlaštofka s číslem
3/2020 je zde
Především tématu zaměstnávání zrakově handicapovaných
osob je věnován třetí letošní občasník lidí z Domu sv. Cyrila a
Metoděje Vlaštofka. Dočtete se
v něm například o velmi šikovném nevidomém masérovi či keramičce, jejíž dílo se dostalo až
do Toskánska. A nechybí mnoho
dalších informací včetně oblíbené křížovky či vtipů. Vlaštofku
č. 3/2020 si můžete stáhnout na
adrese www.charitaopava.cz.

KALENDÁRIUM
• V roce 1997 vznikla dnes již
uzavřená Linka důvěry Charity Opava. Důvod vzniku je
zakódován v jejím původním
názvu, který zněl Linka pomoci – povodeň.
• Členem Asociace občanských poraden se v říjnu roku
2000 stala také Občanská poradna Charity Opava.
• Nová dílna, která vznikla v
Domě sv. Cyrila a Metoděje pro
zrakově postižené ve Vlaštovičkách, byla slavnostně otevřena
16. října 2006. Prostory požehnal Mons. František Kufa.
• V říjnu 2007 vyhlásila Charita Opava 1. ročník celonárodní
fotosoutěže Můj svět.
• 28. října 2009 byl Řádem T.
G. Masaryka III. stupně vyznamenán Msgre. Josef Veselý.
• Přes 4.200 uvařených káv,
šestadvacet obsluhujících klientů, 1.662 odpracovaných
hodin a tisíce spokojených
návštěvníků. Loni 2. října po
pěti měsících skončila provizorní Kavárna pro Radost, ve
které obsluhovali v opavském
Obchodním centru Silesia klienti sociálně terapeutické dílny
Charity Opava Radost.
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Na Sportovním dni (nejen) pro
klienty se vybralo přes 120 tisíc

I když mohl proběhnout jen v omezeném rozsahu, přesto se v sobotu
19. září Sportovní den (nejen) pro klienty, který již potřetí uspořádala Charita Opava a Okresní fotbalový svaz Opava, nadmíru vydařil.
Přispělo k tomu nejen krásné slunečné počasí, ale i skutečnost, že se
na akci díky příspěvkům sponzorských firem i jednotlivců vybralo
přes 120 tisíc korun. Peníze pomůžou mobilnímu hospici Pokojný
přístav.
Sportovní dopoledne zahájil v 9 opatření letos pořadatelé upustili
hodin René Černohorský. Přivítal od tradičního fotbalového turnaje
nejen ředitele Charity Opava Jana sponzorských mužstev. Zachována
Hanuše, ale další hosty - senátora ale zůstala ta část programu, která
Herberta Paveru, který nad akcí pře- je určena široké veřejnosti. A tak si
bral záštitu, opavského primátora klienti Charity Opava a dalších orTomáše Navrátila a jeho náměstka ganizací mohli společně s lidmi bez
Michala Jedličku, šéfa okresního handicapu změřit své síly ve velmi
fotbalové svazu Miroslava Zálohu a netradičních disciplínách, jako slaZdeňka Grómana a Jaroslava Cimin- lom na invalidním vozíku, hra šugu za mnohé sponzory, jejichž výčet pec, zvuková střelba, jízda na dvounajdete na stránkách Charity Opava. kole, skládání puzzle pro nevidomé,
Vinou zostřených hygienických překážkové dráze či speciální ruské

kuželky. Po zvládnutí všech disciplín
čekal na každého diplom i sváteční
medaile. K dobré náladě zazpívala
nevidomá obyvatelka Domu sv. Cyrila a Metoděje Iveta Dunková a kdo
chtěl, mohl si nechat zdarma namasírovat šíji profesionálními maséry
Wellness centra Charity Opava.
Přestože letos sponzorské firmy do
turnaje neposlaly své fotbalové týmy,
své příspěvky Pokojnému přístavu poslat neopomněly, díky čemuž
mohl Jan Hanuš přebrat symbolický
šek na 117 tisíc korun. A jelikož se v
kasičce na dobrovolné příspěvky sešlo určitě více než čtyři tisíce korun,
přesáhla celková vybraná částka pro
Pokojný přístav 120 tisíc korun.
Děkujeme a těšíme se na Vás zase za
rok!

Ještě před slavnostním otevřením nových prostor Chráněných dílen Charity Opava, chystaným na čtvrtek 8. října, si měli možnost zrekonstruovanou část bývalého areálu strojní traktorové stanice v Jaktaři prohlédnout
zaměstnanci všech charitních středisek. A protože jich je již více než 270,
museli přicházet postupně skoro celý den.
„Letošní situace nám neumožnila příležitosti,“ dodává.
uspořádat celocharitní setkání, které Ačkoli se do nových prostor postupuž několik let probíhá jednou ročně ně stěhují až dvě třetiny zaměstnanNa Rybníčku,“ říká asistentka ředi- ců, mnozí areál navštívili znovu až
tele Charity Opava Svatava Bláhová. po dlouhé době, nebo dokonce po„A tak jsme rádi, že jsme se mohli prvé. A tím, co zde spatřili, byli skupotkat se všemi zaměstnanci při této tečně překvapeni. Zrekonstruovaný-

mi prostory s moderním zázemím
jednotlivé skupiny i s komentářem
provedl zástupce ředitele Tomáš
Schaffartzik, který měl rekonstrukci po celou dobu na starost, spolu s
ním se průvodcovské úlohy zhostili
také další zaměstnanci dílen.
Všichni si nejprve prohlédli čtyři velké haly, které budou sloužit k
likvidaci nebezpečného odpadu a
kompletaci, následně se přesunuli
do budovy, v níž již sídlí například
šicí a keramické dílny, laser a administrativa. Tady je pak čekalo promítání fotografií s přednáškou, které se
zhostil ředitel Jan Hanuš. Především
porovnávání fotografií zachycujících jednotlivá místa areálu před
rekonstrukcí a po ní ukázalo, kolik
práce se zde muselo za poslední dva
roky udělat, aby zdevastované budovy opět zářily novotou. A během
výkladu všem přišlo k chuti výborné
občerstvení, završené kávou podávanou klienty sociálně terapeutické
dílny Radost, a chutnými koláči,
které Charitě Opava sponzorsky poskytla firma Knappe.

Exkurze v dílnách mnohé překvapila
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Přestavba terapeutické dílny
„S Radostí k lidem“ začíná

Již v dohledné době bude v areálu ředitelství Charity Opava na ulici
Přemyslovců 26 v Jaktaři velmi rušno. Začnou zde probíhat rozsáhlé
stavební práce, které dost zásadně změní vzhled dvora a většiny budov. Velká část areálu se totiž po odchodu všech chráněných dílen
na nové působiště uvolnila, díky čemuž se otevírají nové možnosti
rozvoje dalších středisek Charity Opava. Vedle Wellness centra, které zde bude nadále působit, to bude především sociálně terapeutická
dílna Radost. I proto se projekt chystané přestavby jmenuje „S Radostí k lidem“.
Dosud se klienti Radosti scházeli sociálně terapeutické dílny se
ve dvou budovách, které nebyly také významně zvětší, díky čemuž
vzájemně propojeny. Prostory se bude možno navýšit počet klientů
nacházely v patře a nebyly bezba- ze současných pětadvaceti až na
riérové. To vše přinášelo mnoho čtyřicet denně. O služby Radosti
problémů, uživatelé se například určené lidem s lehkým až středně
vzájemně nepotkávali, vinou če- těžkým mentálním postižením od
hož se takzvaně „skupinkovali“ 19 do 64 let, kteří nejsou umístia špatně navazovali sociální kon- telní na otevřeném ani chráněném
takty, problematická byla i komu- trhu práce, je totiž stále velký zánikace zaměstnanců. To vše by se jem. O téměř pět nových pracovmělo po přestavbě areálu změnit. ních úvazků posílí i personál RaOba objekty budou sloučeny a dosti.
budou bezbariérové. Prostor pro Ke zkvalitnění služby přispěje ne-

pochybně také nové zázemí ve formě oddělených šaten, sociálních
zařízení, sprchy, kuchyně a jídelny,
kanceláří pro personál a dalších
skladovacích a úložných prostor.
Nově vybudované vnitřní i venkovní prostory umožní klientům
věnovat se různorodým činnostem tak, aby si každý našel svou
specializaci. Zelená terasa zase
nabídne prostor pro odpočinek a
setkávání klientů.
Ovšem než se klienti Radosti budou moci přestěhovat do zbrusu
nových, větších a komfortnějších
prostor, bude zapotřebí udělat ještě velký kus práce. A také přestát
několik měsíců nepohodlí, které
rozsáhlá rekonstrukce přinese
všem pracovníkům areálu ředitelství ve formě hluku, prachu a
dočasné nemožnosti v areálu zaparkovat.

Farní Silvestr bude letos benefiční

V pořadí již čtvrtý Farní Silvestr, který uspořádá 28. listopadu farnost Hlavnice, bude benefiční. Organizátoři se rozhodli veškerý výtěžek věnovat mobilnímu hospici Charity Opava Pokojný přístav a
zároveň poprosit účastníky akce i další občany o finanční dar. V září
proto dostali místní občané do schránky dopis s prosbou o příspěvek
a všemi dalšími potřebnými informacemi. Podobný dopis organizátoři zasílají také potenciálním sponzorům.
V dopisech je kromě všech po- jedna močová cévka, za 130 korun
třebných informací také rozepsá- balení léku tlumícího bolest, za
no, co vše si bude moci Pokojný 260 korun přípravek k desinfekci
přístav opatřit za konkrétní částky. ran, za 700 korun padesát kusů
Tak například za 23 korun to bude infuze.

Rozsáhlý výčet končí částkou 360
tisíc korun, za kterou by mohly
zdravotní sestry pořídit do mobilního hospice auto.
Mobilní hospic totiž nemůže po
většině klientů úhrady za léčiva
požadovat, protože rodiny se již
tak ocitají v tíživé finanční situaci.
„Spousta klientů je ještě v produktivním věku, takže jejich jediným
příjmem bývají pouze nemocenské dávky. Na náročné péči se také
musí podílet někdo z rodinných příslušníků čtyřiadvacet hodin denně,
a většinou to bývá partner,“ píše
se mimo jiné v dopisech. Sestry a
lékaři mobilního hospice Charity
Opava Pokojný přístav za třináct
let nepřetržitého provozu 24 hodin denně 365 dní v roce doprovodili na poslední cestě v domácím
prostředí téměř tisíc pět set lidí z
Opavy a okolí. Nejstaršímu bylo
sto let, ten nejmladší měl pouze
jednadvacet let.
O stavu sbírky budou organizátoři, mezi něž patří Gabriela Nádeníčková, Barbora Čalová a stěbořický duchovní správce o. Klement
Rečlo, průběžně informovat na facebookové stránce.

STANE SE
• Mraveneček přestavuje
Hned do dvou stavebních úprav
se pustili v denním stacionáři
Mraveneček. V režii statutárního města Opavy začala rekonstrukce terasy, která díky
tomu bude moci lépe sloužit
klientům, připoutaným na vozíček. „Na nový kabát terasy,
která je hojně využívaná od
jara do podzimu, se už všichni
moc těší,“ říká vedoucí Mravenečku Jana Konopková. Kromě
toho ale řemeslníci stavebně
upravují kanceláře Mravenečku. „Vzhledem k tomu, že se
jedná o zázemí pro pracovníky,
nepřerušovali jsme provoz stacionáře. Občas nás trochu ruší
hluk vrtaček a jiných strojů, ale
to se dá zvládnout,“ dodává.

• Klub sv. Anežky se
dočasně nebude scházet
Z důvodu zhoršené koronavirové situace se členové Klubu sv.
Anežky - dobrovolného sdružení Charity Opava rozhodli
dočasně přerušit činnost. Jeho
členové totiž patří k ohrožené
skupině. Navíc se schází v Denním stacionáři pro seniory na
Kylešovské ulici, tedy v prostorách, v nichž jsou poskytovány
služby jiné, rovněž ohrožené
skupině.

Napsali o nás
• Výročí Vlaštoviček
V pondělí 28. září to bude na
den přesně sedmdesát let, co z
Vlaštoviček komunisté v rámci tzv. „Akce Ř“ mající za cíl
zlikvidovat ženské řeholní řády
vyvezli všechny sestry jen s ranečkem nejnutnějších věcí do
vyhnanství. Na ukradený klášter budovatelé krásného lepšího
světa bez náboženských bludů
vyvěsili heslo o radostných zítřcích, pod nímž se zdevastovaná
a rozkradená budova za několik
desetiletí jejich vlády změnila v
ruinu. Na konec září ale připadá ve Vlaštovičkách i jiné výročí. Sestry dominikánky, které po
roce 1989 dostaly svůj k nepoužití vybydlený klášter v restituci
zpět, na jeho obnovu neměly síly
ani finance. Darovaly ho proto
Charitě Opava, která troskám
kdysi krásné budovy vrátila původní krásu a vybudovala zde v
té době zcela ojedinělé zařízení
pro nevidomé. Dům sv. Cyrila a
Metoděje byl slavnostně otevřen
29. září 1996 a od té doby se v
něm opět píší nadějeplné příběhy.
REGION OPAVSKO,
22. ZÁŘÍ 2020
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Ze tří dílen jsou teď jedny SUPERDÍLNY

Přestěhováním do nových prostor vznikly spojené Chráněné dílny Charity Opava

poschodí naproti hlavní pošty) U
Fortny 49/10, Opava a na ulici M.
Dolanské 19, Opava – Vlaštovičky
v areálu Domu sv. Cyrila a Metoděje.
KOMPLETAČNÍ PRÁCE
Naši pracovníci také zvládnou
kompletaci výrobků, balení, třídění, skládání, začišťování a podobně. K dispozici máme ruční
nářadí, sloupovou vrtačku, ruční
pákové lisy, tlakový vzduch i vysokozdvižné vozíky.
Disponujeme také prostory pro
hygienicky čistou
kompletaci,
např. balení cukrovinek či čokolády nebo výše zmiňovaných dárkových kazet s mýdly či regionálními
potravinami.

Ještě před nedávnem to byly tři samostatné chráněné dílny, tři samostatná charitní střediska. Dnes jsou
již Chráněné dílny sv. Josefa, Chráněná dílna Vlaštovičky a Chráněná technická dílna součástí jedné
velké superdílny. Důvod je nasnadě – dílny, sídlící doposud na různých místech ve Velkých Hošticích, v
areálu ředitelství Charity Opava v Jaktaři a ve Vlaštovičkách, se přesunou do kompletně zrekonstruované části bývalé strojní traktorové stanice v Jaktaři. Vznikly tak Chráněné dílny Charity Opava nabízející
mnoho rozmanitých služeb a zboží. Centrální umístění umožní jejich lepší řízení i další rozvoj.
Chráněné dílny zaměstnávají té- remní loga na trička, na montérky, dlouhou trvanlivost. Jsme schopni
měř výlučně osoby s různými han- mikiny, ručníky a mnoho dalšího. vyhovět velké firemní objednávce,
dicapy a Charita Opava tak splňuale také zákazníkovi, který chce 1
je podmínky pro náhradní plnění
VÝROBA KERAMIKY
tričko opatřené polepem či potisdle § 81 zákona č.435/2004 Sb., o Velký úspěch u zákazníků má i kem, např. jako originální dárek k
zaměstnanosti. Nabídka výrob- naše keramika. Tvoříme zahradní narozeninám.
ků a činností Chráněných dílen a bytovou dekorativní keramiku, Tiskneme buď na zákazníkem
Charity Opava je skutečně pestrá. a také užitné hrnky, tácy, misky, dodaný textil, nebo jsme schopni
Pojďme si připomenout, co vše se džbány… Navrhneme a vyrobíme zajistit textil od dodavatele, se ktezde dělá.
keramické propagační předměty
rým spolupracujeme.
s možností umístění např. firemTEXTILNÍ VÝROBKY
GRAFICKÉ NÁVRHY
ního loga. Naše výrobky dodáváNOVOROČENEK
Vyrábíme žádané a ceněné tašky, me do zahradnických prodejen,
polštáře, šité hračky a dekorativ- květinářství, prodejen s dárky a V rámci náhradního plnění jsme
ní předměty, bytový textil, módní podobně. Realizujeme zakázky schopni vytvořit grafický návrh
doplňky a řadu dalších textilních podle vašich přání.
originálního PF přání a zajistit
výrobků. Jsme schopni ušít na
jeho tisk.
LASER
zakázku sedáky na židle, křesla
DÁRKOVÉ KAZETY
či houpačky. Stříšky na stánky či Téměř nevyčerpatelné jsou možšité obaly na cokoli. Výrobky na- nosti našeho gravírovacího a ře- Státním organizacím a komerčšich dílen jsou k vidění například zacího CO2 laseru, který umí ním firmám navrhujeme a dodáv hotelích v Paříži či Bruselu, jsme podle předem připravených pro- váme dárkové kazety pro jejich
výhradní dodavatelé plyšové po- gramů řezat a gravírovat papír, partnery a zákazníky. Výrobky z
stavičky Hasík pro Hasičský zá- sklo, lepenku, textil, plast, kov, našich dílen jsme schopni dárkochranný sbor České republiky a kámen, polykarbonát, kůži i dřevo vě zabalit jednotlivě nebo do sad,
podobně. Samozřejmostí je výro- a vyrábět tak ohromné množství případně doplnit o regionální poba zboží na zakázku. Dodáváme výrobků - dřevěných dekorací, ra- travinové či jiné produkty.
reklamní textil /trička, mikiny, zítek, jmenovek, propagačních a
ručníky/, pracovní oděvy včetně užitných předmětů. Záleží jen na
E-SHOP JV-art
oprav. Jsme také schopni ušít do- zákazníkovi, jaký výrobek nesoucí Výrobky z dílen nabízí náš interplňky, například tašky na invalidní jeho text či logo, si u nás objedná. netový obchod www.JV-art.cz.
vozík.
SÍTOTISK A POLEP TEXTILU PRODÁVÁME V KAMENNÝCH
STROJNÍ VYŠÍVÁNÍ
PRODEJNÁCH
Váš pracovní či reklamní textil
Vyšíváme nášivky (např. pro hasi- jako jsou trička, mikiny, vesty, Naše výrobky můžete zakoupit v
če či skauty), prapory, šerpy a další montérky či bundy potiskneme Opavě na ulici Kolářská 14, Přepředměty. Na Vaše přání a podle kvalitním sítotiskem. Nabízíme myslovců 13/26, v supermarketu
Vašeho návrhu umíme strojově také možnost polepu, který sne- Terno v Opavě Jaktaři, v Obchodvyšít například křestní roušky, fi- se vysoké teploty při praní a má ním centru Breda & Weinstein, (1.

BEZPEČNÁ SKARTACE
DOKUMENTŮ
Ke skartaci přijímáme v naší Chráněné technické dílně vytříděný i
nevytříděný papír (celé šanony,
závěsné složky, PE složky, knihy,
kroužková vazba, voskový papír).
Nabízíme také profesionální skartaci dokumentů na velkokapacitních strojích INTIMUS s certifikací Národního bezpečnostního
úřadu na stupeň utajení ´Důvěrné´. Skartace probíhá v uzavřeném prostoru a pod kamerovým
dohledem a po jejím ukončení
dostane zákazník, který může být
v případě zájmu osobně přítomen,
skartační protokol.
DEMAGNETIZACE
Těm, kteří potřebují například v
návaznosti na směrnici GDPR likvidovat data na svých hard discích, nabízíme službu demagnetizace na zařízení INTIMUS 9000,
využívané pro likvidaci dat také
aliancí NATO. Zařízení se vejde
do kufru auta a zaměstnanci s ním
mohou přijet přímo k zákazníkovi.
LIKVIDACE ODPADŮ
A ELEKTROODPADU,
VČETNĚ NEBEZPEČNÉHO
Naše chráněná technická dílna
nabízí také zpracování odpadů
v souladu s provozním řádem,
schváleným MSK. Likvidujeme
TV a monitory, bílé zboží – pračky, myčky, sporáky, mikrovlnné
trouby a podobně, PC, tiskárny,
kopírky, telefony, skenery, vysavače, bojlery, topinkovače, rádia,
videa, kabely, motory, trafa a další
elektromateriál. Při větším objemu
jsme schopni odpad naložit a odvézt. Vydáváme doklad o likvidaci
odpadu. Charita Opava je certifikována dle ISO 9001 a 14001.
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ROZHOVOR MĚSÍCE

„Snad se pesimisté přesvědčí, že církev
dělá skrze Charitu dobré dílo,“
říká biskup Martin David u příležitosti otevření Chráněných dílen Charity Opava

Bude to zásadní chvíle v třicetileté historii Charity Opava. Ve čtvrtek 8. října dopoledne biskup Martin
David slavnostně požehná nové Chráněné dílny Charity Opava v prostorách bývalé strojní traktorové
stanice v Jaktaři. Právě sem se sestěhují tři dosavadní chráněné dílny z Jaktaře, Vlaštoviček a Velkých
Hoštic a takřka dvě třetiny zaměstnanců Charity Opava tak získají nové, moderní pracoviště. A nejen
to – k současným přibližně sto padesáti lidem s handicapem, kteří zde nacházejí práci, brzy přibydou
další. Slavnostní otevření charitních chráněných dílen je proto velkou událostí také pro město Opavu i
celý Moravskoslezský kraj. Zdevastované prostory strojní traktorové stanice zakoupilo Biskupství ostravsko-opavské, které je zřizovatelem Charity Opava. Biskup Martin David hovoří o tom, proč považuje
za správné podpořit sociální podnikání.
Kněz Josef Suchár z Neratova v
knižním rozhovoru píše, že Charita je jazykem církve, kterému
rozumějí i nevěřící. Čím je Charita pro Vás?
Charitu vnímám jako ruku církve
podanou lidem, kteří jsou v nějaké
nouzi. Obrazem služby Charity je
pro mě milosrdný Samaritán, o
kterém vypráví Kristus známý příběh. Ten příběh je o pomoci člověku, který je v nouzi, a zároveň je v
něm možné objevit i hlubší rovinu
toho, co dělá ve své lásce k člověku
Bůh. Charita je podle mě živým
příběhem pomoci druhým lidem
a zároveň také velkým angažmá v
tom Božím příběhu lásky k člověku.
Ptám se proto, že tento rozhovor
vedeme u příležitosti slavnostního otevření Chráněných dílen
Charity Opava, které přesídlily
do zrekonstruovaných prostor
části bývalé strojní traktorové
stanice v Opavě. Tu část areálu
koupilo před časem ve značně
zdevastovaném stavu Biskupství
ostravsko-opavské právě pro tento účel. Co Vás přesvědčilo k tak

velké investici?
Na počátku byl záměr Charity
Opava, která se dlouhodobě potýkala s malými a v mnoha směrech nevyhovujícími prostory ve
svých chráněných dílnách. Tento
záměr se potkal s aktuální nabídkou možného odkupu části areálu
bývalé strojní traktorové stanice
v Opavě-Jaktaři. Následovaly měsíce posuzování, zda jsou objekty
pro tento záměr vhodné, jak velká
bude investice do toho, aby chráněné dílny mohly v objektech začít
fungovat, a zda vložená investice
bude mít nějakou návratnost. Protože pozitiva investice převažovala
nad možnými negativy, rozhodli
jsme se do projektu jít a podpořit
tak sociální podnikání a zaměstnávání znevýhodněných na trhu
práce.
Pocházely peníze na tuto investici z církevních restitucí?
Prostředky, které jsme pro investici použili, jsme získali v majetkovém narovnání s církvemi díky vyplácení takzvané finanční náhrady
za nevydaný majetek.

dělá dobré dílo a pomáhá.

V první fázi zde bude pracovat až
sto padesát lidí z Opavska a okolí
s různými zdravotními handicapy, tedy lidé, kteří by jinak na
otevřeném trhu práce neobstáli.
Kapacita areálu umožní časem
jejich počet navýšit. Ale určitě to
Právě církevní restituce jsou už nebudou samí katolíci, dokonce
mnoho let obsahem negativních jich podle mého odhadu bude
volebních kampaní namířených menšina... Nevadí Vám to?
proti církvi. Politické strany, které na ně sázejí, voličům v letácích Vůbec mi to nevadí. Charita tu
a na billboardech sugerují, že je přece není od toho, aby poskycírkev restitucemi okrádá. Mys- tovala své služby pouze lidem
líte si, že voliče mohou projekty, věřícím. Ani ten výše zmíněný
které tak jako nové Chráněné Samaritán nelustroval zraněného
dílny Charity Opava do veřej- a nezjišťoval, co je to za člověného prostoru peníze z restitucí ka. Charita poskytuje své služby
vracejí ve formě pomoci potřeb- všem. Kritériem je potřebnost a
ným, přesvědčit o opaku?
nouze, ve které se člověk nachází,
nikoli vyznání, barva pleti či poliVěřím, že ano. Věřím, že se tato tická příslušnost.
investice zúročí v mnoha směrech.
Díky ní najdou stávající klienti Chráněné dílny Charity Opava
a zaměstnanci chráněných dílen již pomáhají několik desetiletí,
mnohem kvalitnější a důstojněj- teď se před nimi díky pomoci
ší podmínky pro práci. Charita Biskupství ostravsko-opavského
Opava bude moci nabídnout práci otevírají nové možnosti rozvoje.
dalším osobám znevýhodněným Co byste jim do budoucna pona trhu práce. Likvidace elektro- přál?
odpadu v chráněné technické dílně přispěje k čistějšímu a ekolo- Aby byly místem, kde lidé znevýgičtějšímu prostředí. Výrobky šicí, hodnění najdou smysluplnou prákeramické a dalších chráněných ci, přijetí a pochopení.
dílen potěší ty, kteří si je zakoupí Aby lidé v dílnách svými výrobky
nebo dostanou jako dárek. A ně- rozdávali radost a potěšení drukteří škarohlídi a pesimisté se díky hým, protože i v tom je poslání
tomu všemu přesvědčí o tom, že Charity a všech křesťanů v tomto
církev prostřednictvím Charity světě.
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Jen tři věty poděkování nestačí:
Tome, máš náš velký obdiv!

Bylo to tak čtyři, snad pět let nazpátek. Možná dříve, možná později.
Jsem už přece jen starší ročník a
mám právo si nepamatovat. Tomáš
Schaffartzik na poradě říká: „Potřebujeme nové prostory. V areálu ve
Velkých Hošticích nám bude končit
nájem, ale hlavně už tu máme málo
místa, potřebujeme zpracovávat větší objemy materiálu. Ne snad proto,
že bychom nutně chtěli, ale firmy,
které si u nás zadávají práci, potřebují větší kapacitu zpracování elektroodpadu. Pokud ji najdou jinde,
odejdou a my přijdeme o práci. A
likvidace nebezpečného odpadu je
pro nás ve srovnání s jinými činnostmi ekonomicky nejzajímavější.“
„Ale co pak s lidmi, když o tuto práci
přijdeme?“
„ Propustíme je?“
„To nechci,“ odpovídá Tomáš rozhodně.
Už si je všechny nepamatuji, ale
návrhů na vhodnou lokalitu padlo
mnoho. Taky jsem jeden či dva přidal, ale popravdě řečeno nebyly k ničemu. Až zhruba před třemi lety poprvé padl termín „strojní traktorová
stanice“. Máme do toho jít? Jsou tu
sice obrovské prostory, ale v dezolátním stavu. Nakonec jsme se rozhodli, že to je přesně to, co potřebujeme.
Přesvědčili jsme našeho zřizovatele
Biskupství ostravsko-opavské a to
část areálu koupilo.

Stovky problémů k řešení

A pak začalo martýrium, vynořilo se
mnoho otázek. Kam co umístíme?
Co kde vybourat, co kde postavit?
Kde budou kanceláře, kde šicí dílna,
keramická dílna, kde pece a lasery,
kam umístit kompletaci? A kde sklady? Mají se dveře otevírat ven, nebo
dovnitř, doleva, nebo doprava? Jak

mají být široké? Dostaneme přes ně
pece, stoly, nábytek, laser? Spousta
telefonátů, mailů, diskuzí s vedoucími dílen, mistry, marketingem, prostě se všemi. A některé detaily se pak
měnily i v průběhu realizace.
To byly začátky, pak nastala další
fáze. Kde budou zásuvky, světla, odsávání, kuchyňky? Kolik koupit nových židlí, regálů, šatních skříněk?
A to nemluvím o tom, kolik času a
úsilí stála jednání s investorem, stavebním úřadem, městem, hygienou,
hasiči, bezpečáky, stavební firmou a
mnoha dalšími.
K tomu všemu bylo zapotřebí řešit
neshody nutně vzniklé slučováním
do té doby tří samostatných subjektů chráněných dílen. Každá z nich
sídlila na jiném místě, měla zajetý
systém fungování. Zkrátka málokdo
si umí představit ty stovky a stovky
úkolů a problémů, které bylo zapotřebí neustále řešit.

Spousta práce ještě čeká

Dnes už je vše téměř hotovo. Nicméně spousta práce nás ještě čeká.
Doufám, že si prostory, dnes sice
nové a krásné, ale taky trošku sterilní, v brzké době zkrášlíme. Že se
tu brzy zabydlíme. Přece jen v práci
trávíme téměř čtvrtinu života. Čas
ještě ukáže, kam posunout ten který
stůl, skříň či regál. Bude nutné nastavit systém pro správné fungování
několika činností a pro sto sedmdesát lidí. To už jsou ale jen drobnosti,
jak doufáme. Chce to vstřícnost, toleranci a hlavně chtít.
Jsou to především dva pánové, díky
kterým jsme dnes v novém. Díky
Janu Hanušovi a Tomáši Schaffartzikovi. Ten druhý dnes už zase tvrdí,
že bychom opět potřebovali více
místa. No, jak víme, je Prajzák, a tak

jsem popsal, je jen zlomek ohromného množství dobře odvedené práce.
Tři věty nestačí
Takže - Tome, děkujeme! Máš náš
Původně jsem chtěl napsat jen dvě, velký obdiv!
tři věty poděkování. Nešlo to. Jsem
Za pracovníky Chráněných dílen
jedním z těch, kdo dobře ví, kolik
Charity Opava
tento projekt zabral práce, času, přeTomáš RYCHLÝ
mýšlení a úsilí. A taky vím, že to, co
má pořád málo. :-)
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Dílny zvládly speciální zakázky
i během náročného stěhování

Speciální roušky s výšivkou pro Magistrát města Opavy, operační
pláště či vyšívané stuhy pro hasiče. Ač měly Chráněné dílny Charity
Opava spoustu starostí a práce s přesunem do nových prostor v Jaktaři, zvládaly vyřizovat i náročné zakázky na míru.
Pláště pro operační sály do ne- také výpravné vyšívané stuhy k
mocnic šijí dílny již od června, praporům pro hasiče z Litultovic
dodnes jich dodali přes tisíc a pokračují v tom dále.
Mezi další zakázky patří také roušky pro Magistrát města Opavy,
kterých v dílnách vyrobili v černé
a šedé variantě se speciální výšivkou opavského páva přibližně tři
sta kusů. Další roušky s logem pak
putovaly do Charity Hradec Králové nebo na Slezskou univerzitu
v Opavě. Speciální zakázkou byly

a Vlaštoviček. Zaměstnanci chráněných dílen, sídlících ve Velkých
Hošticích, Jaktaři a Vlaštovičkách,
si zaslouží uznání za to, že náročné
stěhování všichni zvládli za plného provozu.

V chráněných dílnách máme
bezpečnou podlahu díky kraji

Tisíce velkých i drobných stavebních prací a oprav má za sebou Charita Opava při rekonstrukci části bývalé strojní traktorové stanice.
Řadu z nich by ovšem nebyla schopna krýt z vlastních zdrojů a mohla je realizovat jen díky dotacím z různých institucí. Jednou z nich
byl i Moravskoslezský kraj, který podpořil z Programu na podporu
aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020
projekt „Bezpečná podlaha“ částkou 274 tisíc korun.
Objekty bývalé strojní traktorové ření naší recyklační činnosti. „Jedstanice byly několik desetiletí staré ná se o prostor haly, kde stávající
a v dosti chatrném stavu. Charita betonová podlaha je značně děOpava zde proto nebyla schopna ravá a navíc ve spádu, mezi navafinančně pokrýt všechny potřebné zujícími sousedními místnostmi
opravy a úpravy. Mezi položkami, je až třiceticentimetrový výškový
na které jsme již neměli finance, rozdíl,“ píše se v projektu. Díky cebyla také oprava podlahy v hale č. loplošné opravě zde může vznik109, která bude využita pro rozší- nout skutečně bezpečná podlaha

pro rozšíření recyklační činnosti.
V hale se budou moci lisovat papír
a plasty, skladovat vyseparované
druhotné suroviny a třídit dovezené drobné spotřebiče. Díky rovné
podlaze bude manipulace se spotřebiči bezpečnější a méně fyzicky
náročná, proto by je mohly třídit
také ženy.
Realizace projektu tedy pomůže
k zvýšení bezpečnosti práce, navýšení kapacity zpracování velkých elektrospotřebičů a tím i ke
snížení ekologické zátěže v regionu. Příjmy Charity Opava budou
moci vzrůst minimálně o 150 tisíc
korun ročně.
Nová podlaha stála přes 392 tisíc
korun, z toho 274 tisíc poskytla
dotace Moravskoslezského kraje,
zbytek uhradila Charita Opava.
Bez pomoci Moravskoslezského
kraje by ale k tak zásadní opravě
nemohlo dojít.
Děkujeme!
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• Dcera začala kouřit
Když jsem
uklízeTla
ř e bpokoj
aže
jsem
d c e rtomu
ce,
která letos
kdysi
moc
oslavila
nerozuměté
la,dvanác
práce
narozeniskutečně
ny, našla jsem elektronickou
zaujímá
v Musela
životě člověka
cigaretu.
jsem se důležité
ihned
postavení.
Tři
roky
na trhu
práprojít, abych jí nedala
pár facecek.
siceAle
není
ještě
nijak
extrémně
vychladla jsem. Mysdlouhá
doba,
si odkoutroufám
lím si, že
tentopřesto
zlozvyk
kalažeod
starší
říct,
užjedné
si život
bezkamarádzaměstnátak jako občasné
drzé
níky,nedovedu
představit.
A choproč?
vání.ráda
Je tove
řádná
puboška.
AleA
Mám
věcech
pořádek.
máme
spolu přináší
hezký vztah.
práce
s sebou
určitý Co
řád.
teď můžu dělat? Skvěle se učí,
Člověk
už
nemůže
plánovat
nechci, ať propadne cigaretám.ze
dne na den, někdy i zVeronika
hodiny na
hodinu, jak tomu kdysi bývalo.
Rozumímjsme
Vašim
obavám
o
Najednou
nuceni
se podřidcerku. Snažím se představit
zovat
pracovní
Práce nastolí
si, jak
jste se době.
asi musela
cítit,
v když
životějste
násu všech
nový
režim. Už
své ,,malé holčičky“
tonašla
není cigaretu.
škola párkrát
týden,
ale
Jsemza
proto
moc
odráda,
pondělí
pátkunajít
osmzpůsob,
hodin v
že sedo
snažíte
jak toto
témavliv
s ní
práci.
Prácecitlivé
má tedy
navíce
naše
otevřít. Takys časem.
vás chciTaky
ocenit,
že
hospodaření
se vám
jsteže
si utíká
našla rychleji?
prostředek
k ventizdá,
Když
se zalaci nakupené
zlosti – procházmyslím,
kolik volného
času jsem
ku. Asi by nebylo rozumné na
měla
předtím
a
kolik
mám
teď, doni ihned začít křičet. V pubertě
cházím
k
jednoznačnému
s dětmi lomcují hormony,závěru.
hleMěla
více,experimentují.
a proto utíkal
dají jsem
samyho
sebe,
pomaleji.
Někdy ke
mi svým
byl i na
obtíž,
Často vzhlížejí
vrstevníkům avetouží
být ,,stejně
oblí-se
zejména
chvílích,
kdy jsem
bení“ jako
oni.
Většinou
se všakse
nudila.
Pořád
převládá
natěšení
o přechodné
které a
najedná
víkend
s vidinouobdobí,
odpočinku
nicméně
vyžaduje
notnou
dávtrávením volna se svými blízkými
ku trpělivosti. Souhlasím, že
- teď
snadnásilí
jen vebyvětším
měřítku.
tělesné
ničemu
nepo,,Co
v práci?“
Tato
již třemohlo.
Dokonce
se fráze
domnívám,
tím
významnějednání
obohacuje
že rokem
toto zkratkovité
by
mou
slovní
zásobu.
A nezáleží
mohlo
vyvolat
ze strany
dívkyna
vzdor.
že mátejá,s dcerou
tom,
zdaPíšete,
ji pokládám
nebo se
krásný
mě, Podle
zda
mě
na nivztah.
táže Napadá
někdo jiný.
s
ní
nezkusit
jednat
jako
se
sobě
mého názoru je to jedna z nejvíce
rovnou. Zvláště
období
užívaných
otázek vvtomto
lidském
životo jistě ocení. Můžete s ní zkutě.sit Pomineme-li
nezaměstnané.
vyrazit někam do cukrárny
Posuďte
sami. Kolikrát
za týden
mimo prostředí
domova,
aby sese
s co
touto
otázkou
setkáváte?
Pokud
nejvíce uvolnila. Samozřejnavíc
máte špatnou
náladu
a půmě můžete
cítit vztek
a další
lavinupodrážděně,
emocí, ale pobízíte
je zapotřebí
sobíte
druzůstat
v klidu
a dodat přidružejí pocit,
hou
stranu
k položení
že je pro Vás důležitá a snažíte se jí rozumět. Tím získáte
prostor vysvětlit jí, jaké může
mít kouření důsledky. Popište ji
závislost, poskytněte řádné informace. Možná bych zdůraznila negativní dopady, na které
může být v jejím věku zvláště
citlivá – ošklivý chrup, nehty, pach z úst. Samozřejmě se
můžete zastavit osobně k nám
na středisko a situaci bychom
probrali více i osobně. Naše
konzultace jsou poskytovány
anonymně a bezplatně.
Tereza ZÁVADSKÁ, Naděje

LIDÉ
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Společnost

Krátce

• Zveme na prohlídku
kostela sv. Jana Křtitele

• Byli jsme na
Dnu čisté dopravy

Komentovanou
prohlídku
kostela sv. Jana Křtitele v Opavě ve Smetanových sadech při
Jánské ulici pořádá v pátek 16 .
října v 17 hodin v rámci cyklu
„Je třeba vrátit místům jejich
jména a příběhy“ festival Hradecký slunovrat. Kostel, který
založil opavský Přemyslovec
Mikuláš II. Opavský je již
dlouho veřejnosti nepřístupný.
Pozoruhodným chrámem plným příběhů všechny zájemce
provede Dalibor Halátek. Kostel, který najdete přímo u nejrušnější opavské křižovatky,
je obklopen zbytky městských
hradeb a zůstává zvláštní oázou ticha a klidu uprostřed
městské vřavy. Historie kostela
je úzce spjata s johanity, tedy s
„rytíři s bílým křížem“. K vidění bude mnoho zajímavého,
například kamenný náhrobek
vratislavského světícího biskupa Bernarda Symbalského.

Také Charita Opava se zúčastnila Dne čisté dopravy, kterým
v sobotu 12. září za krásného
počasí odstartoval na Dolním náměstí v Opavě Evropský týden mobility. Ten má
každoročně v plánu podpořit
alternativní způsoby dopravy či upozornit na znečištění
ovzduší a hluk. U stánku Charity Opava si mohli převáženě
malí návštěvníci vyzkoušet, jak
se v dopravě ve městě pohybují
lidé se zdravotním znevýhodněním.

• Naděje přijme
krizového interventa
Krizového interventa do střediska krizové pomoci Naděje
hledá Charita Opava. Jeho úkolem bude mimo jiné poskytovat
základní sociální poradenství a
krizovou intervenci či provádět
sociální šetření. Podrobnosti
vyhlášeného výběrového řízení
s uzávěrkou 16. října najdete na
stránkách Charity Opava www.
charitaopava.cz v sekci O nás
pod záložkou Kariéra.

• Setkání bylo zrušeno
Mezi akce, které bylo zapotřebí vinou hygienických opatření škrtnout z kalendáře, se v
září zařadilo také plánované
IV. diecézní setkání dobrovolníků Charity v Ostravě. Setkání bylo zrušeno bez náhrady,
tak snad příští rok...

Výročí, která se potkala ve Vlaštovičkách

Ještě než kněz Josef Suchár z Neratova a hudebník Petr Linhart v
pondělí 28. září večer na besedě Hradeckého slunovratu na zámku
v Raduni vyprávěli o tom, jak úspěšně vracejí život kdysi zcela
zdevastovaným poutním místům v Neratově a Skocích, navštívili
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.
A bylo to nadějeplné setkání lidí, kterým se daří navracet kdysi
zapomenutým místům jména a příběhy.
Někdy se události samy tak zřetězí, až je těžko věřit, že je to jen
obyčejná náhoda. Dlouho dopředu naplánovaná beseda festivalu
Hradecký slunovrat s otcem Josefem Suchárem, tvůrcem takzvaného
neratovského zázraku, a muzikantem Petrem Linhartem připadla na
den přesně na sedmdesáté výročí nechvalné Akce Ř, během které
byly vyvezeny na sběrná místa sestry ze všech klášterů v tehdejším
Československu. Tedy i z Vlaštoviček u Opavy. Zároveň je to ale také
čtyřiadvacet let od chvíle, kdy Charita Opava v budově kláštera ve
Vlaštovičkách, který dostaly sestry dominikánky zpět v restituci
jako zbořeninu, slavnostně otevřela Dům sv. Cyrila a Metoděje pro
zrakově postižené.
A tak se na Den české státnosti 28. září ve Vlaštovičkách setkali lidé,
kteří si sami vzali za úkol na různých místech republiky obnovovat
minulým režimem zdevastovaná místa, jimž hrozilo zapomenutí.
Společně na mši svaté, sloužené otcem Josefem Suchárem,
vzpomenuli na strádání odsunutých sester, ale zároveň poděkovali
za lidi Charity Opava, kteří klášter obnovili a postarali se o to, aby
opět sloužil potřebným. A když během mše svaté otec Josef Suchár
zmínil, že k zřetězení všech událostí, které se tento den protnuly, patří
i výročí jeho tajného vysvěcení na kněze v roce 1986, na náhodu už ve
Vlaštovičkách nikdo nevěřil.

• Hraje Luboš Khýr
Koncert bluesového kytaristy Luboše Khýra alias Bužmy
pořádá 9. října v rámci Dnů
umění nevidomých oblastní
pobočka Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých.
Bužma, který mimo jiné zahrál
letos v únoru na slavnostní vernisáži fotosoutěže MŮJ SVĚT,
před časem náhle a nečekaně
přišel o zrak. Nyní se kromě
hraní věnuje také práci lektora
v opavské pobočce Sjednocené
organizace slabozrakých a nevidomých. Koncert proběhne v
klubu KUPÉ na Jánské ulici a
začíná v 19 hodin.

Listárna
Poděkování Vám patří
právem

Dobrý den, chtěli bychom touto cestou poděkovat pracovnicím hospicové
služby, zejména paní Evě Fojtíkové, za
její profesionální a plně lidský přístup
v péči o našeho již zemřelého tatínka,

pana Josefa Šupíka z Chlebičova. Sami
z vlastní zkušenosti víme, jak náročné
je pečovat o nemocné a nemohoucí, a
proto si jejich práce nesmírně vážíme
a právem jim patří naše „děkujeme“.
Za celou rodinu
Hana ELEKOVÁ

Sestry dominikánky
zdraví Charitu Opava
Děkujeme za články o vyhnání našeho
řádu z Vlaštoviček - s radostí jsem je
rozposlala všem našim sestrám. Mějte
se hezky, a díky za vše, co pro lidi děláte.
ses. Krista OP

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!
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