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TÝDENÍK KROMĚŘÍŽSKA

Charity pomáhají lidem v Kroměříži,
v Holešově i v dalších městech regionu
30 LET
OD USTANOVENÍ
CHARITY HOLEŠOV
Zřízení Charity Holešov je
datováno ke dni 20. dubna
1992, kdy byla ustanovena
olomouckým arcibiskupem
Mons. Janem Graubnerem
jako účelové zařízení římskokatolické církve. Ke
vzniku holešovské Charity
přispělo svou angažovaností, odvahou a pevným přesvědčením několik žen z
Holešova. „Bylo to z podnětu
několika žen z holešovské
farnosti, které se chtěly podílet a začít s profesionální
pomocí potřebným. Zvláště
se jednalo o iniciativu paní
Ludmily Mikuláškové, díky
které se v Holešově vytvořilo 40. středisko pod tehdejší
Českou katolickou Charitou
Praha. Za zmínku stojí také
dvě důležité ženy Lenka
Kuhlová a Eva Janalíková,
později dlouhodobá ředitelka Charity Holešov,“ přiblížil
ředitel Charity Holešov Milan Jelínek.

POSKYTOVANÉ
SLUŽBY HOLEŠOVSKÉ CHARITY
„Charita Holešov začínala
s Ošetřovatelskou a pečovatelskou službou v rodinách
(nyní Domácí zdravotní péče
a Charitní pečovatelská služba) a poté se postupně rozšiřovala o další služby,“ popsal
ředitel Milan Jelínek. Mezi
služby, které aktuálně holešovská Charita poskytuje,
patří Domácí zdravotní péče
zahrnující domácí paliativní
péči, Charitní pečovatelská
služba, Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi,
Nízkoprahový klub Coolna
a Půjčovna kompenzačních
pomůcek.

PROGRAM OSLAV
V rámci oslav třicetiletého
výročí připravili pracovníci
holešovské Charity pro ši-

Oslavy 30. výročí založení Charity Holešov se konaly 11. května v rámci Dnů
města Holešova. Při této příležitosti bylo možné navštívit prostory Charity, Den
otevřených dveří probíhal jak v budově v Tovární ulici, tak v Nízkoprahovém klubu Coolna i na Novosadech v Charitní pečovatelské službě. Po odpolední mši pak
následoval koncert pěveckého sboru AVE z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž,
jehož zakladatelem byl František Macek.
rokou veřejnost v polovině
května poutavý program.
Jeho součástí byl Den otevřených dveří, během kterého
bylo možné seznámit se blíže
s poskytovanými službami a
provozem holešovské Charity. Společně poděkovali za
všechna přijatá dobrodiní
příznivci, přátelé i uživatelé
Charity, společně s jejími
pracovníky, při účasti na
slavnostní mši svaté, která
se uskutečnila ve farním
kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Holešově. Připraven
byl také koncert pěveckého
sboru AVE z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

mínky, díky kterým budeme
moci pomáhat a podporovat
ty, kteří to potřebují. Pro
naše zaměstnance bychom
si přáli, aby měli dostatek
zdraví, sil, vytrvalosti a radosti pro tuto náročnou,
ale naplňující a potřebnou
práci. Také bychom si moc
přáli, aby probíhala i v budoucnu výborná spolupráce
s dalšími subjekty a organizacemi na území Holešova
a vedením města Holešova,
okolních obcí a farnostmi,“
vyjádřil ředitel holešovské
Charity.

PŘÁNÍ
DO BUDOUCNA

30 LET VZNIKU
OBLASTNÍ
CHARITY
KROMĚŘÍŽ

„Do budoucna bychom si
přáli především spokojené
klienty, kterým budeme
moci účinně a s milosrdnou
láskou pomáhat. Dále pak
aby naše služby měly i nadále vytvořeny takové pod-

Oblastní charita Kroměříž
byla ustanovena 24. ledna
1992. Dekretem olomouckého arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera byla zřízena v říjnu 1993. Od 1. září 2017 nese
název Charita Kroměříž. Její

první ředitelkou byla prezidentem Arcidiecézní charity
Olomouc jmenována 4. února Ing. Zdeňka Nejezchlebová. Na pozici současné ředitelky působí již 15 let Anna
Valachová.

POSTUPNÉ
ZAKLÁDÁNÍ
SLUŽEB
V říjnu 1993 při Oblastní
charitě Kroměříž vznikla
Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba jako nestátní nezisková organizace.
V průběhu roku 1993 došlo
k budování Charitního šatníku. Od září 1994 se datuje
vznik rodinného střediska
„Spolu“. Na jaře 1998 zahájila svoji činnost charitní prodejna. Leden 1999 přinesl
vznik Azylového domu pro
ženy a matky s dětmi. Červenec téhož roku je počátkem
vzniku Kontaktního centra
Plus. Začátkem listopadu
svoji činnost zahájilo Komu-

nitní centrum „Sblížení“. V
lednu 2001 ji následovala
Osobní asistenční služba.
V červnu stejného roku
vznikla poradna „Senior“. V
červenci 2004 svůj provoz
zahájil Denní stacionář pro
seniory. V říjnu 2007 je datován vznik Centra sociální
rehabilitace, které bylo o
dva roky později zrušeno a
nahrazeno sociálně aktivizačními službami pro rodiny
s dětmi. Provoz Charitního
domu pokojného stáří byl
zahájen v lednu 2009 v nedalekých
Cetechovicích.
Červenec roku 2011 přinesl
zahájení nové pobytové služby Sociální rehabilitace Zahrada. Činnost nové terénní
služby Sociální rehabilitace
Zahrada byla započata v lednu 2020.

AKTUÁLNĚ
POSKYTOVANÉ
SLUŽBY
OCH KROMĚŘÍŽ
Mezi služby, které v současné době Oblastní charita
Kroměříž poskytuje, patří
Domácí zdravotní péče, Charitní pečovatelská služba,
Sociální poradna, Sociální
rehabilitace Zahrada (pobytová a terénní), Kontaktní
centrum Plus (ambulantní

a terénní), Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi, Charitní dům pokojného stáří (domov se zvláštním režimem a
odlehčovací služba), služba
Osobní asistence a Půjčovna
kompenzačních pomůcek.

DOBROVOLNÁ
ČINNOST CHARIT
Pod záštitou Oblastní charity Kroměříž spolupracují
rovněž Charity, které svoji
činnost vykonávají zcela
dobrovolně, bez jakéhokoliv
nároku na ﬁnanční odměnu.
Jde o takzvané farní charity.
Mezi ně patří Charita Hulín,
Charita Chropyně, Charita
Koryčany a Charita Kvasice. Hlavním úkolem dobrovolně působících Charit
je zaznamenávání potřeb
občanů v konkrétní farnosti
a reakce na tyto potřeby, a
to ve vzájemné spolupráci s
Oblastní charitou Kroměříž.
Mezi aktivity, na nichž se
dobrovolné charity podílejí,
patří: organizace Tříkrálové
sbírky, zapojení se do projektu Adopce na dálku, pletení
obvazů do leprosárií, materiální sbírky šatstva a potravin, věcné či ﬁnanční sbírky,
organizace beneﬁčních akcí
a některé další.
Naděžda Fraisová

Charity se zapojují i do pomoci pro ukrajinské
uprchlíky.

Zkušení kuchaři obdrželi na Svatém Hostýně Pamětní listy

Svatý Hostýn (naf)
– Pátý ročník pouti kuchařů a cukrářů se uskutečnil první srpnovou
sobotu v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na

Svatém Hostýně. Hlavním
celebrantem poutní mše
svaté byl jezuita Miroslav
Herold, SJ, kaplan olomoucké akademické farnosti.
Mezi koncelebranty patřili

P. Marián Bér, ředitel Klubu
přátel slovenské TV Lux a
P. Juraj Drobný, dramaturg
stejnojmenné TV. Přítomní
poutníci si spolu s kněžími připomenuli ochránce
a patrona kuchařů a cukrářů, kterým je svatý Vavřinec. Ačkoli svátek tohoto
světce je datován na 10. srpna, věřící se k jeho připomínce tradičně setkávají v
nejbližším víkendu.
Svatovavřinecké pouti se
zúčastnil také její organizátor Ing. Václav Forman,
předseda Asociace kuchařů a cukrářů ČR, pobočky
Severní Moravy a Slezska
(AKC SMS). Asociace ku-

chařů a cukrářů zahrnující
sedm poboček v celé ČR,
s více než sedmi sty členy,
rozvíjí národní gastronomii
již od roku 1903. Rovněž
moravskoslezská pobočka
řadu let na tomto poli aktivně spolupracuje. „Máme
jak starou gardu, kterou
tvoří jak staří, vysloužilí
kuchaři a cukráři, kteří už
mají svoji práci za sebou a
jsou na zasloužilém odpočinku a celý život věnovali
rozvoji české gastronomie.
Tak máme i nejmladší,
máme studenty ze středních škol, z gastronomických škol, máme kuchaře z
restaurací, z hotelových re-

staurací, zastoupena je tady
široká veřejnost kuchařů a
cukrářů v České republice,“
přiblížil Forman.
Všem významným českým kuchařům a cukrářům
je udělováno ocenění Svatého Vavřince, bronzová,
stříbrná a zlatá medaile
Magdaleny
Dobromily
Rettigové či čestná uznání.
Držitelem nejvyššího vyznamenání, kterým je Kříž
svatého Vavřince, je také
Česká republika.
Mezi
první oceněné, kteří toto
vyznamenání v minulých
letech obdrželi na Moravě
za práci a propagaci české
gastronomie, jak doma tak

v zahraničí, patří právě
předseda moravskoslezské pobočky AKC Václav
Forman. Ve svém proslovu
na Svatém Hostýně Forman
také připomenul letošní
oslavu 20. výročí založení
samostatné pobočky Asociace kuchařů a cukrářů
Severní Moravy a Slezska.
Protože letošní rok není rokem vyznamenání, rozhodl se Forman udělit všem
členům Staré Gardy, svým
kolegům, kteří celý svůj
život zasvětili pro rozvoj
a rozkvět české gastronomie, Pamětní listy k založení pobočky na tento významný a památný den.

