
M I L Í  Č T E N ÁŘ I ,

z okna právě pozoruju proměnlivé aprílové počasí. Poletující sněhové vločky a sněhová

plískanice se během chvíle mění v zářivé sluneční paprsky. Je to jako na houpačce. V

posledním roce se i náš život v mnohém podobá houpačce. Loni touto dobou jsme s

obavami hleděli, co bude dál. V létě naše obavy vystřídala radost, že vše opět pomalu

spěje do normálu. Jenže přišel podzim…Teď po roce opět hledíme s nadějí na to, co

přijde. 

Nedávno jsme prožívali velikonoce, největší křesťanské svátky v roce. Křesťané na celém

světě si připomínají umučení a smrt Ježíše Krista. Jeho nejbližší, apoštolové, po jeho

smrti pobývali v ústraní a také stejně jako my v této době v obavách očekávali, co bude

následovat. Prožívali velkou bolest a nejistotu, ta se ale brzy proměnila radost, protože

Ježíš Kristus byl vzkříšen a žije.

Jedním z velikonočních symbolů je svíce. Při velikonoční bohoslužbě na bílou sobotu

zazní zvolání: „Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.“ A lidé v kostele

si zapalují svíčky, takže chrámový prostor je během chvilky nádherně prosvětlený.

V naší každodenní práci se setkáváme s lidmi, do jejichž života zasáhla temnota.

Nemoc, ztráta zaměstnaní či střechy nad hlavou, rozpad rodiny, samota. A naším

úkolem je vnášet do těchto situací trochu světla nebo zapálit byť jen nepatrný plamínek

naděje. Díky vám všem, kdo nám v tom jakkoli pomáháte.

O tom, jak se nám to v poslední době dařilo, se můžete dočíst v následujících řádcích.

Jan žalčík,pastorační asistent
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30 let pomáháme potřebným

V letošním roce oslaví Charita Otrokovice 30 let

od svého vzniku.

V sérii článků bychom rádi vzpomněli na začátky

budování pomoci potřebným v Otrokovicích. 

Jak a proč vznikla Charita Otrokovice a její

služby?
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Charitativní činnost patří už od počátku církve

k podstatě jejího života. Křesťané následovali

Kristova příkladu a pomáhali svým bližním,

především nejchudším a nejpotřebnějším.

Tato pomoc se nazývá CHARITA (latinsky

CARITAS), což znamená milosrdná láska.

Odpovídali tak na Kristovu výzvu: „Dal jsem

vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem

jednal já.“

Farní Charita v Otrokovicích existovala již od

roku 1945 v době působení faráře P. Josefa

Kunického. Členská základna čítala tehdy

minimálně 186 lidí. Po nuceném omezení

činnosti během II. světové války a poválečné

obnově přišlo komunistické zestátnění, které

veřejné sociální práce opět ukončilo.

Následně se částečně začala práce charit

obnovovat před rokem 1989. 

Původně dobrovolná činnost starších žen z

Otrokovic, které před rokem 1989 pomáhaly

tělesně postiženým a nemocným lidem

především na sídlišti Trávníky, se v roce 1990

rozšířila o další aktivity a spolupracovníky. Za

velké podpory tehdejšího duchovního správce

byly ve sklepních prostorách na faře zřízeny

první aktivity: šatník, knihovna, cyklostylová

tiskárna farního a charitního časopisu, později

také kancelář Charity.

Vznik Charity sv. Anežky Otrokovice se datuje od 3. 7. 1991. Je

součástí 28 charit v rámci olomoucké arcidiecézní charity a

zároveň součástí České katolické charity. Do celosvětové

organizace CARITAS INTERNATIONALIS, ustavené roku 1951, byla

Česká katolická charita přijata za řádného člena v květnu 1995.

V srpna 1993 nastoupila do otrokovické Charity sv. Anežky první

profesionální zaměstnankyně, její prací bylo dovážet obědy do

penzionu na Školní ulici. Čímž byl položen základní kámen pro

vznik Domácí pečovatelské služby. Postupně byla první a

základní činnost charity rozšířena i na ošetřovatelsko- zdravotní

péči a vznikli také další dva projekty – Humanitární sklad a

Jídelna pro důchodce. Z humanitárního skladu se začaly, za

pomoci dobrovolníků, žáku i lidí bez domova vypravovat různé

humanitární zásilky. Charitní jídelnu využívalo denně 70 - 90

strávníků. Místnost sloužila pravidelně mládeži pro zájmové

kroužky, pro schůze dobrovolných členu ČČK, probíhal zde

bezplatný kurz šití pod vedením Ludmily Stodůlkové, také se zde

na přednáškách scházeli bezdomovci, později zde nacvičovala

charitní Cimbálová muzika strýca Karla.

Od 31. 8. 1995 je farní charita oblastní charitou, protože se její

činnost rozšířila pro farnosti Napajedla, Tlumačov, Pohořelice,

Halenkovice a Spytihněv. Postupně se vznikali v rámci charity

nové služby a projekty. V současné době má Charita Otrokovice

9 sociálních služeb. Provozuje také půjčovnu kompenzačních

pomůcek a charitní šatník.



Přicházející velikonoční svátky dali

jasné téma i právě se rozbíhajícím

společným aktivitám.

Při velikonočním povídání

zavzpomínali naši senioři na

Velikonoce svého dětství. 

U pletení pomlázky pomáhal každý

a konečného dozdobení mašlemi

se ujali dámy. 

Vzpomínáte se jakou říkanku jste

používali při klepání, či právě při
velikonoční koledě?

Téměř všichni klienti Charitního domova již prošli

oběma dávkami očkování a uplynula již i nutná

"ochranná" doba. Pomalu se tak můžeme vracet ke

společným aktivitám.

První jarní teplé dny nám konečně dovolili využít naší

zahrady k odpolednímu posezení. Všichni si přejeme,

aby slunnečných a pohodových dní bylo co nejvíce.
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„S úpravami a vybavením bytu byla spousta práce. Díky

našim podporovatelům z řad řemeslníků a našeho patrona,

firmy Pipelife jsme byt opravili a za pomoci darů nábytku

jsme jej i vybavili,“ vzpomíná na začátek roku 2020 Veronika

Halasová, vedoucí služby. V tomto bytě žijí klienti už téměř
samostatně, stále však mohou, v případě potřeby, využívat

pomoci sociálních pracovníků. Během roku se v bytě
vystřídaly 2 rodiny, kterým se následně podařilo najít

bydlení. 

Stejně jako celou republiku, tak i Nový domov zasáhla na

jaře epidemie. Personál se vrhl na šití roušek, práce s klienty

byla ztížena dodržováním různých vládních nařízení. Aktivity,

které azylový dům svým klientům běžně nabízí, byly zcela

zrušeny. 

Co jsme zažili v minulém roce 

Všichni doufali, že na podzim už bude pandemie na

ústupu. Opak byl pravdou, navíc přibyla distanční

výuka, se kterou se sociální pracovníci společně s

klienty a jejich dětmi dokázali poprat a oba prvňáci

následně plynule navázali na výuku ve škole.

„ I přes všechny nepříjemnosti, které nám loňský rok

přinesl, se podařilo 11 našim klientů najít zaměstnání v

Otrokovicích a blízkém okolí. 17 klientů si našlo

komerční bydlení a ani jedna z odchozích rodin

nepotřebovala služby jiného azylového domu. Během

celého roku využilo našich služeb 26 dospělých osob s

dětmi,“ uzavírá Veronika Halasová.

Zaujala vás činnost azylového domu Nový domov

Otrokovice? Více informací o službě i o možnosti její

podpory najdete na stránkách

www.otrokovice.charita.cz. 

Ať máte krásný rok 2021, který bude bohatší na osobní

setkání a společné aktivity, vám přejí zaměstnanci

Nového domova Otrokovice. 
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Uplynulý rok byl výzvou i zkouškou také pro azylový dům

pro rodiny s dětmi a ženy Nový domov Otrokovice.

Do roku 2020 vstupovali všichni se spoustou plánů a na

Novém domově i se spoustou práce. Právě na začátku

roku pořídila Charita Otrokovice pro tuto službu byt v

běžné zástavbě. Během ledna všichni pořádně zabrali,

aby byl byt v pořádku.

http://www.otrokovice.charita.cz/


Může se zdát, že jakmile tři králové opustí

naše domovy, končí jejich práce. Ono to tak

úplně není. Okolo tříkrálové sbírky je stále

rušno. Letošní koledování přineslo spoustu

výjimečností například to, že až do konce

dubna je možné přispívat do online kasičky na

stránkách www.trikralovasbirka.cz. 

Jedním, nikoliv jediným, úkolem tříkrálové sbírky

je pomáhat potřebným z našeho okolí. Proto se

hned po sečtení pokladniček rozběhla Přímá

pomoc, která má již i konkrétní příběhy. 

„V letošním roce jsme již řešili žádost maminky

tělesně postiženého syna. Tento její syn je

upoutaný na lůžko, je plně odkázán na

celodenní péči, např. několikrát denně je

připojován na plicní ventilaci. Díky štědrosti

dárců jsme mohli přispět na nákup speciálně
upraveného kočárku, který mamince umožní

syna aspoň na chvíli dostat ven a užít si

sluníčka. 

 Pomocí online kasičky na www.trikralovasbirka.cz

 Platbou pomocí našeho QR kódu

Stále nám můžete přispět!
 

Do konce dubna je možné přispět na Tříkrálovou sbírku těmito způsoby:
 

Zde si můžete přehrát online koledu i virtuální požehnání. Zadáním vašeho PSČ či názvu obce můžete přispět
přímo naší Charitě.

 

 

Také nás oslovila maminka 1,5leté holčičky,

která trpí genetickou vadou a je od narození

prakticky nepohyblivá, dýchá pomocí plicní

ventilace a jídlo dostává pomocí zavedené

sondy. Maminka nás požádala o příspěvek na

speciální rehabilitace, které její malé dcerce

pomáhají k udržení svalové aktivity. Rádi jsme

její žádosti vyhověli,“ přibližuje příběhy z

Přímé pomoci Jan Žalčík, koordinátor

Tříkrálové sbírky v Otrokovicích.

„Oba tyto příběhy nás velmi oslovily, rodiče

mají náš hluboký obdiv a jsme rádi, že jsme

jim díky štědrosti dárců mohli přinést aspoň
trochu radosti a naděje,“ uzavírá Žalčík.

Pokud vy sami znáte někoho z vašeho okolí,

kdo potřebuje jakoukoli pomoc, nebojte se

nám ozvat. 

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Tříkrálová sbírka stále probíhá, vaše
pomoc má své první adresáty!

 Může se zdát, že jakmile tři králové opustí naše domovy, končí jejich

práce. Ono to tak úplně není. Okolo tříkrálové sbírky je stále rušno.

Letošní koledování přineslo spoustu výjimečností například to, že až do

konce dubna je možné přispívat do online kasičky na stránkách

www.trikralovasbirka.cz. 
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Odlehčovací službu poskytuje Charita Otrokovice již
od roku 2003. Cílem služby je, aby senior mohl co

nejdéle setrvat v rodinném prostředí. Když ale

nastane situace, kdy si pečující osoba potřebuje

zařídit „ své věci“, je možné seniora od 65 let umístit

na odlehčovací službu. Takového pobytu je možné

využít maximálně 3 měsíce v roce. Jedná se o seniory,

kteří z důvodu svého věku a s tím spojeným

zhoršeným zdravotním stavem, potřebují zajistit

krátkodobou péči. 

„Služba zajišťuje celodenní stravu, celkovou

pečovatelskou a ošetřovatelskou péči a ubytování ve

2. lůžkovém pokoji, což je i kapacita služby. Pokoj je

vybaven polohovacími lůžky, televizí, křesly pro

seniory a má vlastní koupelnu s WC. Uživatelé se

mohou účastnit také různých akcí a k dispozici je jim i

křesťanská duchovní a pastorační péče,“ přibližuje

službu Veronika Cívelová, vedoucí Domova pro

seniory.

Cílem služby je poskytnout pečujícím osobám určitý

čas k oddechu a vyřízení nutných záležitostí.

Pečujícím je také poskytnuto poradenství a pomoc při
řešení aktuální situace.

„V současné době službu poskytujeme bez omezení. Jen

společné aktivity nejsou u nás v domově prozatím v takové míře,

jako před vypuknutím onemocnění Covid-19 a klient služby se

musí připravit na to, že po nástupu proběhne testování na

přítomnost Covid-19 antigenním testem“ doplnila Veronika

Cívelová.

Odlehčovací služba se nachází v budově Charitního domova

Otrokovice, Na Uličce 1617. Více informací se dozvíte zde:

www.otrokovice.charita.cz

Představujeme
odlehčovací službu

Charitního domova
Otrokovice
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Službu Domov pro seniory zná téměř každý. Je také spoustu rodin, které se o svého seniora starají

doma. Setrvání ve své rodině je pro seniora jistě nejlepší. Co dělat když musíte na operaci,

zrekonstruovat dům nebo si vyřídit jiné časově náročné záležitosti? Pro takové případy je tady

odlehčovací služba Charity Otrokovice.

http://www.otrokovice.charita.cz/


A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás

to cokoliv stálo??? � 

 

Na odkaze http://bit.ly/30Kc-pro-Charitu-Otrokovice

si přidejte Pomocníka a my za to dostaneme bonus 30

Kč. S givtím Pomocníkem pak můžete nakupovat přes

internet jak jste zvyklí, ale část peněz z vaší

objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci.

Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc a Pomocník

vás vždy upozorní na možnost přispět tam, kde je to

možné. 

Akce platí od 19. 4. do 25. 4. 2021. 

Děkujeme, že vašimi nákupy pomáháte společně s

námi!!! �
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Nakupujete ON-LINE?

http://bit.ly/30Kc-pro-Charitu-Otrokovice


Na Uličce 1617
765 02 Otrokovice
 

577 112 031, 577 112 032

 
www.otrokovice.charita.cz
 
Ředitel:
Ing. Peter Kubala
 

Individuální dárcovství 

Firemní dárcovství a sponzorství

Dobrovolnictví

                   pomocník při online nákupech

Kreativní dílna ADS

Jak nás můžete podpořit?
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@charitaotrokovice
 
 

 

charitaotrokovice
 
 

 

https://www.facebook.com/charitaotrokovice
http://www.otrokovice.charita.cz/
https://www.darujme.cz/projekt/387
http://www.givt.cz/

