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Vila Vančurova se rozrostla o nové křídlo

N

a konci června proběhlo za účasti
řady osobností slavnostní otevření
nové přístavby opavské Vily Vančurova, která navýší kapacitu tohoto pobytového
zařízení pro seniory o dalších 52 klientů.
Budova, v níž dnešní Vila Vančurova sídlí,
byla postavena v letech 1911 až 1912 a v počátcích sloužila jako léčebné sanatorium. Po
padesáti letech se proměnila v porodnici. Ta
se po dalším půlstoletí přestěhovala do nově
vybudovaného pavilonu v areálu Slezské nemocnice a nevyužívaná velkolepá budova
u Vančurovy ulice začala chátrat. V soukromých rukách prošla kompletní rekonstrukcí
a přeměnou na velmi žádaný domov pro
seniory. „Momentálně máme kapacity zcela
naplněné a v pořadníku sto žádostí. O tuto
službu je obrovský zájem,“ říká ředitel zařízení
Miroslav Glos.
Jak původní budova, tak nová přístavba, jsou
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kompletně bezbariérové. V prvním až čtvrtém patře bývalé porodnice jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Bydlí tu 74 seniorů,
z nichž někteří potřebují permanentní péči.
S novým křídlem, jehož vybudování přišlo
na zhruba 100 milionů korun, pojme zařízení celkem 126 klientů. Jedna jeho část bude
určena opět pro klienty domova pro seniory, druhá pak pro klienty domova se zvlášt-

ním režimem. Sloužit jim bude mimo jiné
i nová terasa postavená v koruně jednoho ze
vzrostlých kaštanů, které dominují celému
parku patřícímu k vile.
Pokud si chcete zařízení prohlédnout, přijďte na Den otevřených dveří, a to v sobotu
10. září. Bližší informace naleznete na www.
vilavancurova.cz.
(lad)

Tři P pro Kafiru – pomoc, podpora, pohoda

J

iž dvacet let pomáhá lidem se zrakovým
postižením – to je velmi stručná charakteristika neziskové organizace Kafira, která působí na několika místech v kraji.
V Opavě ji najdete na Horním náměstí
132/47. „Bylo mi téměř šedesát a ztrácela jsem
rychle zrak. Hledala jsem účinnou pomoc.
Ve společnosti Kafira jsem našla nejen ji, ale i
podporu a pohodu,“ popisuje Hana Seidlová,
která je klientkou Kafiry již 8 let a pokraču-

je: „Potkala jsem zde tři mladé dámy, které mi
znovu ukázaly smysl života. Naučila jsem se
bodové písmo i pohybovat se po trasách po
městě. Učím se pracovat s počítačem s hlasovým výstupem. Ráda navštěvuji kreativní dílny
a jiné zábavné a poznávací aktivity.“
V Kafiře pomáhají dospělým a dětem od 7 let
se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným
postižením vést aktivní a samostatný život. Ří-

zenými nácviky a další činností rozvíjí jejich dovednosti, které potřebují v každodenním světě
a podporují udržení přirozených sociálních
vazeb. Pomáhají při hledání zaměstnání a poradí s výběrem a získáním vhodných kompenzačních pomůcek. „Pracovnice Kafiry jsou velmi
obětavé, vstřícné, trpělivé. Ony totiž nechodí do
práce, ale plní své poslání,“ říká na závěr s díky
Hana Seidlová. V případě, že budete pomoc
Kafiry potřebovat, volejte 777 574 364. (lad)

Lidé oplatili hospici jeho pomoc v nouzi

V

elká vlna solidarity a krásná gesta lidské vzájemnosti následovala poté, co
mobilní hospic Charity Opava Pokojný
přístav zveřejnil prosbu o pomoc při získání
financí na pořízení automobilu pro novou
zdravotní sestru. Za několik týdnů se na účtu
Pokojného přístavu nasbíralo neuvěřitelných
570 tisíc korun, přičemž další příspěvky stále
přicházejí. A nejen to – mobilní hospic dostal
návdavkem darem starší Fabii od kněze Bohumila Víchy ze Skřipova.
Pokojný přístav se s prosbou o pomoc obrátil na veřejnost poslední týden v dubnu.
V hospici, který za patnáct let své existence doprovodil v domácím prostředí v posledních dnech života téměř dva tisíce lidí

z Opavska, totiž museli poslední dobou z kapacitních důvodů odmítat klienty. Aby mohli
vyhovět všem zájemcům, přijali novou zdravotní sestru, která ovšem ke své práci potřebuje auto, na jehož pořízení neměl hospic
finance. „Tento nádherný výsledek svědčí také
o tom, že náš mobilní hospic se u veřejnosti těší
velké prestiži. Mnoho let obětavé pomoci tisícům lidí v těžkých chvílích se teď Pokojnému
přístavu vrátilo, když pomoc potřeboval sám,“
říká s díky ředitel Charity Opava Jan Hanuš.
Kromě vybrané částky totiž na několika místech lidé spontánně vybírali peníze mezi
sebou v práci nebo uspořádali bazar, jehož
výtěžek věnovali mobilnímu hospici. A nejen
to. „Když jsem ve zpravodajství TV Noe viděl, že
Charita Opava potřebuje osobní auto, rozhodl

jsem se jí věnovat to své,“ napsal mobilnímu
hospici otec Bohumil Vícha. „Už s ním totiž
nemohu jezdit kvůli špatnému zraku,“ dodává.
V týmu mobilního hospice je nyní šest sester,
které dosud disponovaly čtyřmi automobily. Díky skvělému výsledku akce zde nastane
optimální situace. Zdravotní sestry si pro svou
práci pořídí nové auto a darovaný starší automobil jim velmi pomůže, protože ho budou
moci používat k administrativním jízdám na
šetření situace u nových klientů. Bankovní
účet Pokojného přístavu ale zůstává i nadále
otevřený. Charita Opava ho využije k zakoupení kyslíkového ventilátoru a dalšího vybavení pro lékaře i pro samotný provoz mobilního hospice, který je finančně velmi náročný.
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