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Slovo ředitelky
Milí přátelé,
leden máme již po mnoho let v Charitě
spojen s Tříkrálovou sbírkou. Neznamená to však, že se přípravy, organizace a
doprovodné aktivity odehrávají jen v tomto
měsíci. Všechno hemžení s Třemi králi trvá
téměř půl roku. V lednu však probíhá nejviditelnější část – koledníci v různobarevných oblečcích k Vám osobně přicházejí s
poselstvím Boží lásky, dobra a pokoje.
S tříkrálovkou nejsem však svázaná jen
pracovně. Je to již více než deset let, co
jsem vytvořila jednu skupinku, s kterou v
téměř nezměněném složení koleduji ve
své rodné obci. Nejprve jsme s dětmi začínali kratší trasy, ale čím byly děti starší,
přibývalo nám větší území. Letos poprvé
jsem ale již nebyla vedoucí skupinky. Pomyslnou štafetu jsem předala mladším a
koledování si užila „pouze“ jako jejich doprovod.
Koledování pro mě osobně za ty roky
není jen o vybírání peněz pro Charitu, ale
hlavně o setkávání s lidmi. Díky tříkrálovce mám každý rok jedinečnou příležitost
osobně se setkat u nás ve Skorošicích s
mnoha lidmi, které potkávám často sporadicky, prohodit s nimi pár slov a popřát jim
do nového roku všechno dobré. Tato setkání jsou vždy velmi milá a srdečná. A to,
že jsou lidé u nás ve vsi tradičně štědří, je
pro mne znamením, že jim nejsou lhostejní
lidé s těžším osudem. Což se ale ukazuje na celém Jesenicku a za to jsem všem
dárcům velmi vděčná.

Helena
PASCHKEOVÁ
ředitelka

Králové děkují za koledu
Požehnání spolu s označením veřejí
K+M+B 2018 počátkem minulého měsíce přinášeli do Vašich domovů po
celém Jesenicku Tříkráloví koledníci.
Jako připomínku své návštěvy nechávali v domácnostech malý cukr a kalendářík s poděkováním a snad i dobrý
pocit ze společné pomoci seniorům z
Jesenicka, kterým byla letošní sbírka
určena.
V původním biblickém příběhu přišli mudrcové do Betléma, aby se poklonili Spasiteli, který se narodil ve chlévě. Donesli dary:
zlato, kadidlo a myrhu. Dnešní koledníci
již nehledají Krále králů, ale přinášejí jeho
požehnání do příbytků lidí. Připomínají, že
i dnes máme mezi sebou ty, kteří potřebují
naší pomoc. Koledníci tedy i letos přijímali
dary pro Charitu Jeseník. „V loňském roce
jsme díky Tříkrálové sbírce mohli opravit
charitní prádelnu, která zajišťuje praní prádla pro všechna pobytová střediska naši
Charity,“ přiblížila účel sbírky ředitelka

Co nás čeká v únoru ...
Uzávěrka výtvarné soutěže a její následné hodnocení odbornou komisí.
● Bruslení pro koledníky. Ledová odměna pro malé i velké krále.
● Vyhlášení výtvarné soutěže. V pátek 23. února v 16 hodin v Kapli.
● Kino pro koledníky v Jeseníku jako odměna za jejich vytrvalou práci.
● Maškarní rej pro klienty Denního stacionáře Šimon v Jeseníku.
●

Helena Paschkeová. „Také letos výtěžek
použijeme na zkvalitnění péče pro seniory,“ dodává. „Poslouží na dofinancování
rekonstrukce Domova pokojného stáří sv.
Františka v Javorníku, jehož nevyhovující
stav již po razantnější rekonstrukci přímo
volá. Menší část financí poputuje také na
projekty Diecézní charity ostravsko-opavské a na rozvojové projekty v zahraničí.“
Na Jesenicku se v letošní Tříkrálové sbírce vybralo krásných 627.417 korun, tedy
o 12 % více než v loňském roce. Celkově
částka přesáhla tu loňskou o 68.391 korun. V některých obcích chodily skupinky
dvě, někde pět a více. Celkem koledovalo
přes 400 koledníků. Nejmladší kolednici
Apolence jsou dva roky a nejstarší kolednice, paní Marie, oslaví v nejbližších dnech
krásných 81 let. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dárcům a především
malým i velkým koledníkům, kteří - každý
podle svých možností - přispěli k dobrému
dílu v našem regionu.

Čtěte dál ...
● Tříkrálový

koncert (str 2)
● Kino pro koledníky (str. 3)
● Rozhovor (str. 5)
● Výsledky koledování (str. 7)
● Poděkování dárcům (str. 8)

Události v Charitě

Únor 2018 — 2

Koncert byl krásný zážitek

V první polovině ledna proběhl přímý přenos 11. ročníku koncertu, který Charita
České republiky věnovala všem koledníkům Tříkrálové sbírky. A naši koledníci
byli u toho: Koncertu se zúčastnilo patnáct koledníků z Jesenicka.
Již jedenáctým rokem probíhá vždy během
sbírky Tříkrálový koncert. Během koncertu
je možné posílat DMS, jejich výtěžek se
připočte k celkovému výsledku Tříkrálové
sbírky.
O tom, jak pomáhají prostředky získané
sbírkou, se diváci dozvídali i během kon-

certu z reportáží, které byly promítány na
plátno přímo v sále. Letos se reportéři s
kamerou vydali do Uherského Hradiště,
do střediska domácí zdravotní a hospicové péče, a do Dvora Králové nad Labem,
kde farní charita zajišťuje nejen osobní
asistenci, ale i další služby. Zahraniční

mise představil humanitární pracovník Jiří
Škvor.
Za Charitu Jeseník se akce zúčastnilo
patnáct koledníků. Zeptali jsme se proto
Niky Liberdové, jaký byl její celkový dojem z koncertu: „Koncert se nám líbil, jen
naše děti byly z tak velkého počtu lidí trochu zaskočené,“ uvádí maminka tří dětí a
dodává: „Když se člověk rozhlédl a uviděl
všechny „krále“ v korunkách, tak to bylo až
dojemné. Navíc se k sobě všichni chovali
slušně a mile.“
Setkání koledníků v brněnském Městském
divadle hudebně doprovodila část sboru
Kantiléna, který existuje při Filharmonii
Brno, písničkářka Mirka Miškechová, populární skupiny Kryštof a Jelen a Hana
Zagorová se skupinou Boom Band. Koncert moderovala sehraná dvojice Martina
Kociánová a Jan Čenský. Pořadatelé se
každoročně snaží sehnat kvalitní hudební uskupení: V minulých letech již během
koncertu například vystoupily skupiny Spirituál kvitnet, sourozenci Ulrychovi - Javory, Pavel Helan, bratři Ebenová, Lenka
Dusilová s Baromantika, Václav Neckář,
Pavel Šporcl, skupina Chinaski a další.
Tak snad se velmi kvalitního Tříkrálového
koncertu zúčastní naši koledníci z Jesenicka i v příštím roce. Vstup mají koledníci
zdarma, jen je třeba se nahlásit koordinátorovi sbírky do konce října. Dopravu na
koncert si zajištuje každá skupina sama.

Tříkrálový punč proběhl na blátě
Tříkrálové koledníky letos překvapilo nezvykle teplé počasí. První sobotu v lednu,
kdy koledovalo nejvíce skupinek koledníků, ukazovala ručička teploměru dokonce
7 °C. O vrtkavosti počasí by mohli zkušenější koledníci dlouho vyprávět.
Koordinátorka sbírky na Jesenicku, Zu- Před kostelem se tam po nedělní mši svazana Hanulíková, k tomu dodává: „Před- té linula vůně punče, koledníci zanotovali
pokládali jsme mrazivé počasí, jak tomu písničku a vybrali nějakou tu korunku do
každoročně na Tři krále bývá, proto jsme sbírky. Lidé postávali v hloučcích, upíjeli
nachystali na naděli 7. ledna Tříkrálový punč a povídali si. Děkujeme Ing. Josefovi
punč, který měl zahřát koledníky a přízniv- Liberdovi za přípravu horkého Tříkrálovéce Tříkrálové sbírky.“ Punč nakonec kvůli ho nápoje a také všem, kteří se na této
vytrvalému dešti proběhl jen v České Vsi. mokré, ale povedené akci podíleli.

Kalendárium
1. února 1994
byla založena Charita Jeseník olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. V roce 2001 došlo k přejmenování
na Charitu Javorník. Od 1. března 2017
pracuje opět jako Charita Jeseník. K prvním aktivitám Charity Jeseník patřila Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
a provozování ozdravných rekreačních
pobytů ve Vidnavě, Bílé Vodě a Javorníku.

Stalo se ...
Návštěva krmelce

Během ledna navštívili klienti a zaměstnanci Denního stacionáře Šimon nedaleký
krmelec, aby obdarovali zvěř jablky, tvrdým chlebem a kaštany. Výšlap ke krmelci
byl náročný a strmý, ale tentokrát se nikdo
nemusel brodit sněhem. Během cesty bylo
možné sledovat stopy zvěře, která se však
před zraky návštěvníků důmyslně schovala do svých úkrytů. Radost čtyřnohých

přátel z nalezených dobrot si proto klienti
stacionáře mohli jen domýšlet.

Divadlo Slunečnice
z Brna opět ve Vidnavě

Domov pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě opět po roce navštívilo Divadlo Slunečnice. Jedná se o profesionální hudební
zájezdový divadelní soubor z Brna. V jeho
podání zazněly tentokrát milostné písně.
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Co bych Ježíškovi daroval?

Tříkrálová sbírka je za námi. Mnohé děti však ještě stále pracují na dokončení
svých výtvarných prací - doprovodná výtvarná soutěž se totiž teprve chýlí ke svému letošnímu závěru. Děti své práce mohou odevzdávat až do 15. února.
Ač se může zdát, že je již vše spojené s Tří- hled. Rovněž na vyhlášení soutěže bude
královou sbírkou hotovo, stále ještě není letos nově přizvána široká veřejnost.“
všem dnům konec. „S Tříkrálovou sbírkou Tématem letošní výtvarné a fotografické
je již tradičně spojena také výtvarná a fo- soutěže je „Co bych Ježíškovi daroval já?“
tografická soutěž,“ podotýká koordinátorka „Již se shromažďují první soutěžní práce
sbírky na Jesenicku Zuzana Hanulíková, a a vypadá to, že z letošních děl by Ježíšek
dodává: „Letošní jedenáctý ročník soutěže mohl být překvapen. Je neuvěřitelné, jaké
budou tradičně hodnotit výtvarníci z Jese- dary pro Ježíška si děti dokáží vymyslet.
nicka. Nově také do komise přizveme děti. Hodně se ve výtvarných dílech odráží jeSoutěž tak bude obohacena i o dětský po- jich vlastní přání a to, co dnešním dětem

dělá radost. Některé děti by tak rády Ježíškovi darovaly oblečení, peníze, burger,
sunar, ovoce nebo boty Nike. Najdou se
však i obrázky, které se drží tradičního
pojetí a do Betléma tak Králové na nich
vyobrazení nesou zlato, kadidlo a myrhu.
Fantazii se meze nekladou, určitě však
oceníme originalitu a pečlivost vyobrazení. Rodiče si někdy myslí, že když dítěti s
kreslenim pomohou, má jejich dílo větší
šanci na úspěch,“ říká koordinátorka sbírky. „Komise však v minulých letech oceňovala spíše díla, na kterých byl znát osobitý
rukopis dítěte.“ To je také důvod, proč jsou
děti přizvány i do hodnotící komise. Jejich
pohled je totiž leckdy úplně jiný, než pohled dospělého člověka. „My dospělí často
oceňujeme výtvarná díla podle jiných měřítek než děti, komise tedy bude složena
ze čtyř výtvarníků a čtyř dětí,“ uzavírá koordinátorka soutěže.
Svá díla mohou děti doručit do Knihkupectví Domeček, či do Charitních středisek
v Jeseníku, Javorníku, nebo ve Vidnavě.
Termín nejzazšího odevzdání prací je 15.
února včetně.
Jen pro zajimavost, v předchozích ročnících měla soutěž například tato témata:
My Tři králové jdeme k Vám, Uviděli hvězdu a zaradovali se, I čtvrtý z mudrců nalezl
Krále, Tříkrálový koledník, Cesta tří králů
a Co spatřila hvězda? V loňském roce se
sešlo okolo dvou set výtvarných prací.

Kino proběhne nově i v Javorníku
Z kapacitních důvodů se letošní odměna pro koledníky uskuteční v Jeseníku i v
Javorníku. Do Jeseníku zveme koledníky z Jeseníku, Domašova a Zlatohorska. Do
Javorníku jsou zváni všichni koledníci severněji od Vápenné.
V minulém roce již byl problém se do kina
v Jeseníku vejít, někteří koledníci nakonec
museli sedět na schodech, což nebylo ideální. Proto se pořádající Charita Jeseník
rozhodla zajistit promítání i v Javorníku.
Pro koledníky jsme letos připravili promítání Rakouského filmu režisérů Gerarda

Olivarese a Otmara Penkera Králové hor.
Jedná se o příběh mláděte orla a chlapce
Lucase, který mládě zachrání před jistou
smrtí. Věříme, že film, ve kterém jsou zachyceny strhující obrazy divoké přírody,
děti zaujme a bude jim odměnou za jejich
obětavost, kterou koledováním prokázaly.

Stane se ...
Bruslení pro koledníky

Jako odměna pro koledníky proběhne v
první půlce února bruslení pro koledníky.
Velmi si vážíme práce, kterou čtyři stovky
dobrovlníků pro Charitu Jeseník dělají. Koledníci budou mít vstup zdarma, je nutné
se však nahlásit předem koordinátorovi
sbírky na tel.: 731 140 095. Na místě je
možné si za drobný poplatek zapůjčit brusle. Příjďte poznat ostatní koledníky!

Napsali o nás ...
Slavnostní vyhlášení

V únoru budou oceněni v rámci celoroční
akce „Společně s Vámi...“ nejlepší výtvarníci a fotografové soutěže na téma „Co
bych daroval Ježíškovi já?“. Slavnostní vyhlášení, na které je letos zvána i široká veřejnost, proběhne v jesenické Kapli v pátek 23. února od 15 do 18 hodin. Všichni
jste srdečně zváni. Příjďte podpořit mladé
výtvarníky a fotografy.

Lidé byli štědří...

Do terénu vyrazilo v uplynulých týdnech
na Šumpersku a Jesenicku okolo 650 skupinek dobrovolníků. Zaklepaly na dveře
tisíců domácností. „Třem králům vždycky
nějakou tu korunu přispěji. Znám práci
Charity i lidi, kteří u nás koledují...“ řekla
Marie Polášková ze Šumperku.
Šumperský deník,
zveřejněno dne 22. ledna 2018

Tříkrálová sbírka 2018
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VÁŽENÍ A MILÍ OBČANÉ JESENICKA!
Jak jistě víte, proběhla u nás počátkem letošního roku Tříkrálová sbírka,
které se mnozí z Vás zúčastnili jako organizátoři, koledníci nebo dárci.

Jsme moc rádi, že se s Vámi můžeme podělit o radostnou zprávu, že
na Jesenicku se letos i díky Vám vykoledovalo 627.417,- korun!
Peníze, které jsme s Vaší pomocí vybrali, poslouží seniorům, konkrétně na dofinancování rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku.
Patří Vám velký dík Charity Jeseník i všech potřebných,
kterým budeme moci celý rok 2018 pomáhat také Vaším jménem.

Helena PASCHKEOVÁ,
ředitelka Charity Jeseník

Rozhovor měsíce
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„Stáří není vždy pokojné,“
říká Petra Tomášková, vedoucí domova v Javorníku
Petra Tomášková je necelý rok vedoucí Domova pokojného stáří sv. Františka v
Javorníku. Před nástupem do Domova vedla úspěšně vlastní kavárnu, a tak může
vedení domova srovnávat i s podnikatelským prostředím. V letošním roce putuje
výtěžek Tříkrálové sbírky právě na dofinancování celkové rekonstrukce Domova.
I to je důvod, proč jsme s ní pro Vás v tomto vydání Okénka připravili rozhovor.
• Můžete nám říci něco o sobě?
Pokud bych měla říct něco o sobě v souvislosti s tím, co právě dělám, napadá mě
jedna zajímavá věc - že totiž už od mládí
mě fascinoval a přitahoval svět starých lidí.
Moje babička byla mojí největší důvěrnicí,
moje diplomová práce na vysoké škole se
týkala životního způsobu starých lidí, o
druhou babičku jsem pak deset let pečovala. Prostě - mám ráda staré lidi i staré věci.
• Co Vás napadne, když se řekne Domov pokojného stáří sv. Františka?
Název domov pokojného stáří bohužel
úplně neodpovídá realitě, ač bychom si
to všichni přáli a děláme pro to maximum.
Mnoho lidí ale prožívá stáří hodně těžce.
Není to vždy klidné a pokojné životní období.
Lidé se často stávají dezorientovanými v
čase i prostoru a bolestně zpracovávají
nevyřešená traumata a potlačené emoce,
které nahromadili za celý svůj život.
• Pamatujete si ještě na den, kdy jste do
Domova přišla poprvé?
Ano, paměť mi už sice taky slábne, ale na
to, co bylo před necelým rokem, si ještě
pamatuju. Hlavně taky proto, že to byl silný
zážitek a pro mě dost náročná situace –
postavit se před tým lidí, které jsem nikdy
neviděla, v pozici jejich vedoucí, kterou
jsem nikdy předtím nezastávala. S vedením kavárny, kde pracovala jen hrstka
nadšenců, se to vůbec nedá srovnat.

to za to?“
Největší radostí mě naplňují možná zdánlivé maličkosti: dny, kdy je v Domově klid a
všichni vypadají spokojeně, letní dny, kdy
i babičky na vozíčcích můžou obědvat na
zahradě, nebo třeba chvilky, kdy vidím, že
se zacházení s klienty zjemňuje a stává se
citlivější a láskyplnější.
• Jak při své náročné práci relaxujete, je
něco čím dobíjíte baterky?
Protože jsem celý den mezi lidmi a celý
den komunikuji, po příchodu domů jsem
nejraději sama, jdu na procházku se psem,
čtu si. Dlouho ale o samotě nevydržím.

Tak tady mám zcela jasnou představu.
Krásně zrekonstruovaná budova s 1 – 2
lůžkovými pokoji, každý s vlastním sociálním zařízením. Klienti budou moci trávit
svůj čas v zahradě, která Domov obklopuje
a která bude upravena podle jejich potřeb
– s cestičkami pro vozíčkáře, s vyvýšenými
záhony a různými zákoutími pro soukromé
posezení. Uživatelé se budou moci podle
svých možností podílet na chodu Domova,
starat se o zahradu a domácí zvířata či pomáhat s drobnými pracemi v domě a v kuchyni. Pracovníci Domova budou laskaví a
srdeční lidé, kteří budou o klienty pečovat
s úctou a respektem. Nevím, jestli se tahle
krásná vidina někdy uskuteční, ale je pro
mě důležité, mít ji před očima.
• Děkujeme za rozhovor. Přejeme hodně
sil do všech úkolů, které Vás čekají.

• Chystá se celková rekonstrukce Domova, co Vás v této souvislosti nejvíce
trápí?
Nemám v této souvislosti žádné velké trápení – zatím. Rekonstrukce je už velmi
potřeba a těšíme se na zásadní proměnu
celé služby po jejím dokončení.
Myslím, že nám trápení nastane ve chvíli
stěhování. To bude dost náročný proces,
který budeme muset společnými silami
zvládnout. Věřím ale, že s týmem, který
teď v Domově pracuje, to půjde dobře.
Trochu mě taky trápí, že budova přijde o
některé krásné starobylé prvky, ale pochopila jsem, že při tak rozsáhlé rekonstrukci
není v našich možnostech je zcela zachovat. Důležité je, že celkový ráz budovy se
výrazně nezmění.
• Co Vás naplňuje při práci největší radostí, v jakých chvílích si říkáte „stojí

Občas se scházíme s ženami z okolí, povídáme, tvoříme, vymýšlíme a organizujeme různé akce. Před lety jsme jako spolek
Biobab pořádali prodejní a tvůrčí odpoledne pro veřejnost, to jsme byly pouze tři. Od
té doby se naše řady rozrostly, přicházejí
noví lidé z měst, kteří chtějí žít v tomto kraji
a dělat něco smysluplného.
Mimo jiné organizujeme na jaře v Tančírně
Fashion Day, na podzim ve Vlčicích Den
jablek. Ráda taky pomáhám manželovi s
pracemi na naší chalupě. Moc času a sil už
teď ale na tyhle záliby nemám. Taky proto,
že strašně ráda spím a lenoším.
• Na závěr se zeptáme na to, jaká je Vaše
představa, že by měl Domov vypadat za
deset či patnáct let?

PhDr. Petra
Tomášková
Paní Petra Tomášková pochází z Ostravy. Otec byl technik ve Vítkovických
železárnách, matka fotografka. Má
mladší sestru. Na Jesenicko přišla v
roce 2000 a dlouhou dobu působila v
Zahradě 2000. V letech 2013 – 2016
provozovala s manželem vlastní kavárnu v Javorníku. Žije ve Vlčicích.Má
dvě děti – syna Jakuba (26 let), který
pracuje ve stavební firmě v Brně, a
dceru Janu (23 let), která studuje sociální práci na VOŠ sociální Caritas v
Olomouci.

Společně s Vámi
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…POMÁHÁME POTŘEBNÝM NA JESENICKU

Tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, během které občané Jesenicka přispívají na své bližní.
(Jesenicko, leden 2018)

…OCEŇUJEME VÝTVARNÍKY A FOTOGRAFY

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ souvisejících s Tříkrálovou sbírkou
na téma „Co bych Ježíškovi daroval já“.
(Jeseník, únor 2018)

…VZDORUJEME STAŘECKÉ DEMENCI

PŘEDNÁŠKA PŘIBLIŽUJÍCÍ PROBLEMATIKU STAŘECKÉ DEMENCE a Alzheimerovy
choroby. Akce proběhne při příležitosti oslav 5. výročí Charitního domu sv. Anežky.
(Jeseník, březen 2018)

…POŘÁDÁME VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ MŮJ SVĚT
SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE MŮJ SVĚT
za účasti patrona soutěže prof. Jindřicha Štreita. Součástí akce je také
společenské setkání se sponzory Charity Jeseník.
(Katovna Jeseník, duben 2018)

…PODPORUJEME LIDI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Divadelní představení u příležitosti VÝROČÍ 20 LET DENNÍHO STACIONÁŘE ŠIMON.
(Divadlo Petra Bezruče, Jeseník, květen 2018)

…SPORTUJEME S DŘÍVE NAROZENÝMI

PÁTÝ ROČNÍK KUŽELKOVÉHO TURNAJE pořádaný Domovem pokojného
stáří sv. Hedviky.
(Vidnava, červenec 2018)

…VYRÁŽÍME NA POUŤ

Pojďte spolu s námi na první CHARITNÍ POUŤ do Černé Vody.
(Černá Voda, září 2018)

…DOPROVÁZÍME VAŠE BLÍZKÉ NA SKLONKU ŽIVOTA
Přednáška na téma UMÍRÁNÍ A DOPROVÁZENÍ PŘI UMÍRÁNÍ.
(Jeseník, listopad 2018)

Informace

Obec, město
Bělá pod Pradědem
Bernartice
Bílá Voda
Černá Voda
Česká Ves
Hradec - Nová Ves
Javorník
Jeseník
Kobylá nad Vidnavkou
Lipová Lázně
Mikulovice
Písečná

Krátce
K+M+B na Jesenicku

Stmelení, solidarita, dojetí, radost i únava
= Tříkrálová sbírka 2018. V tomto roce se
na Jesenicku zapečetilo 139 pokladniček
a zapojilo se přes 400 dobrovolníků. Celkem koledovalo okolo stodeseti skupinek,
například jen v Jeseníku jich koledovalo
šestnáct. V pokladničkách bylo při rozpečěťování možné najít spoustu zajímavostí, například rybí šupiny a cizí měnu.
Nejčastější mincí, která se v pokladničkách objevovala, byla dvacetikoruna.

K+M+B v Česku

Celkově koleduje v České republice okolo
60 tisíc koledníků. V minulém roce se vybralo přes 104 milionů a letošní výtěžek je
114 milionů. O tom, že je sbírka velmi efektivně využita, svědčí rozdělení výtěžku: 65
% pomáhá přímo ve Vašem regionu, 15 %
využívá na své projekty diecézní Charita,
10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a jen
5 % pokrývají režie sbírky.
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Výnos
57 669 Kč
20 717 Kč
3 661 Kč
16 157 Kč
50 163 Kč
11 744 Kč
19 805 Kč
118 817 Kč
13 659 Kč
41 141 Kč
31 578 Kč

Obec, město
Skorošice
Stará Červená Voda
Supíkovice
Uhelná
Vápenná
Velká Kraš
Velké Kunětice
Vidnava
Vlčice
Zlaté Hory
Žulová

18 384 Kč Koleda celkem

Výnos
28 929 Kč
14 775 Kč
11 522 Kč
13 179 Kč
22 524 Kč
13 227 Kč
5 617 Kč
18 557 Kč
13 430 Kč
63 790 Kč
18 372 Kč
627 417 Kč

Z mého pohledu

I školní třída se může zapojit
S našimi čtvrťáky, žáky IV. C třídy, jsme si
letos řekli, že pomůžeme babičkám a dědečkům v Javorníku v Domově pokojného
stáří sv. Františka.
Přihlásili jsme se na výzvu Charity Jeseník
do Tříkrálové sbírky, načetli všechny náležitosti a pustili se do práce.
Chodili jsme koledovat čtyři dny po večerech i dopoledních, byla to pěkná šichta :-),
ale stokrát se nám to vyplatilo nádhernými
zážitky.
Bylo krásné roznášet radost, zpívat, dívat
se, jak staré babičky pookřejí, poslouchat,
jak dědečkové vzpomínají, kterak také koledovali, jak malé děti valí oči, jak mnozí
zpívají s námi, celé rodiny se schází u dveří a poslouchají nás, sousedé už netrpělivě
vyčkávají, až půjdeme také k nim…
Navzájem jsme se na sebe všichni usmívali a bylo nám dobře.
Doufáme, že vybrané penízky postačí na
dofinancování velké rekonstrukce Domova
pokojného stáří sv. Františka v Javorníku.

Děkujeme Charitě Jeseník, že nám umožnila tento krásný zážitek a děkujeme také
rodičům, bez jejichž pomoci bychom nemohli jít koledovat.
Radka BUREŠOVÁ,
dospělácký doprovod koledníků a třídní
učitelka IV. C., Jeseník
Základní škola Boženy Němcové
Foto: z koledování na policejní stanici

Společnost
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Děkujeme dárcům a příznivcům,
kteří v roce 2017 přispěli ať pomocí, darem nebo finančím obnosem.
Bez Vás bychom nemohli naplňovat své poslání - pomáhat potřebným.
Děkujeme: Ministerstvu práce a sociálních věcí a Olomouckému kraji.
Děkujeme městům a obcím: Bělé pod Pradědem, Bernarticím, Bruntálu, Černé Vodě,
Frýdku-Místku, Hanušovicím, Havířovu, Hradci-Nové Vsi, Javorníku, Jeseníku, Loučné
nad Desnou, Mikulovicím, Novému Jičínu, Písečné, Praze 13, Skorošicím, Staré Červené Vodě, Supíkovicím, Uhelné, Vápenné, Velké Kraši, Vidnavě, Vikýřovicím, Zlatým
Horám a Źulové.
Děkujeme nadacím: ANIMA, Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadaci ČEZ
a Nadaci Agrofert.
Mezi podporovatele a partnery Charity Jeseník dále patří: Spolek BAJA, Gymnázium Jeseník, Terapeutická komunita Harmonie, ESTER z.s., UNIMED Jeseník s.r.o.,
Knihkupectví DOMEČEK, Magazín REKLAMA, Anaon, PrarmDr. Vít Starý, DORG
s.r.o., EduArt, UNISTAV s.r.o., Chata Férovka, Doke Stroke s.r.o., INTER META Ostrava s.r.o., Lázeňská lékárna s.r.o., MC Flek, Diecézní charita ostravsko-opavská, kněží
a farnosti.
Děkujeme: panu Radomíru Dankovi, panu Jaroslavu Duškovi, panu Janu Macečkovi,
paní Janě Hradilové, panu Jiřímu Mertlovi, paní Erice Ocelkové, manželům Procházkovým, panu Tomáši Matýskovi, paní Blance Stejskalové, paní Anně Šenkýřové, paní
Aleně Kořené, paní Evě Jedličkové, paní Miladě Mrázkové, paní Jarmile Medkové,
panu Jaromírovi Knotkovi, panu Petru Kabelíkovi, panu Jiřímu Václavíkovi
Děkujeme charitním zaměstnancům za jejich obětavost a pozitivní přístup k práci,
kterou vykonávají.
Děkujeme rovněž všem koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky na Jesenicku!

Od koledníků
Vyjmuto ze zpětných vazeb koledníků:

Jak zastavili dopravu

Vzpomínáme na opuštěné staříčky, kterým po zpěvu našich malých králů oči jen
jiskřily. Stiskli nám ruce vděčností. Ještě
teď vidím ten obraz starých manželů na
zápraží, jak nám mávají…Dvakrát nám
zastavilo auto a dávali nám příspěvek do
kasičky. Jinak super den – poznali jsme
lidi z obce JINAK a z jiného úhlu, krásný
den, naplněný. Děkujeme. (Petr a Angelika ŠALPLACHTOVI z Písečné)

Tři králové efektivní a
multimediální

Letos jsme byly pozvány dokonce do obyváku, kde zrovna probíhala skype komunikace mezi sestrami a tak jsme se spojily a
koledovaly zároveň v Šumperku i Jeseníku. (Paní PETREKOVÁ, Zlaté Hory)

Krátce
Návštěva dětí potěšila

V lednu návštívila Denní stacionář Šimon
Mateřská škola Karla Čapka. Děti si připravily krásné divadelní představení „O rukavičce“ a zazpívaly oblíbené písně. Děkujeme za vzájemné obohacení.

Canisterapie

Canis–pes a terapie–léčení. V našich Domovech pro seniory probíhá pravidelná
canisterapie. Jde o léčbu pomocí kontaktu
s čtyřnohým kamarádem, psem: „Senioři
se rozzářili hned, když uviděli pejska Dukyho. S radostí na něj volali a lákali ho na
pamlsek.“ Psí kamarádi jsou již tradiční a
očekávanou návštěvou.
„

Postní almužna

V nadcházejícím postním období budou
mít lidé opět možnost zapojit se do postní almužny. Dary do postních pokladniček
pomohou lidem v nouzi právě prostřednictvím Charity. http://www.postnialmuzna.cz

Listárna
Nový polohovací vak

Děkuji, paní Dobošová, za pěkné fotky
toho, jak tatínek využívá nové polohovací
pomůcky – vaku. Táta vypadá velmi spokojeně. Jsem moc rád, že byla možnost
tátu umístit právě do Vašeho zařízení do Charitního domu sv. Anežky. Smekám

před prací, která se Vám všem stala náplní
života. Nikdy bych nebyl schopen dát tátovi takovou péči. Děkuji.
Pan H.

Ohlasy na zpravodaj
Dobrý den paní ředitelko,

přečetla jsem si váš měsíčník a chci Vám
říct, že se mi zpracování i příspěvky moc
líbí, je to zajímavé, čtivé a ukazuje šíři vaší
náročné práce.
Děkuji.
Mgr. Bc. Zdeňka BLIŠŤANOVÁ,
1. místostarostka města Jeseník
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