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VÁNOCE: NOVÁ NADĚJE... 

 

 

                         Vážení čtenáři, milí přátelé, 
 
Nastal čas Vánoc a blíží se konec roku. V tomto období se člověk více než kdy jindy zamýšlí 
nad uplynulými měsíci, a bilancuje. To, co hýbe světem, našimi myšlenkami, a ovlivňuje 
naše konání, ať chceme nebo ne, je bezesporu pandemie onemocnění COVID-19. Není zřej-
mě člověka, kterého by se nějakým způsobem nedotkl. Ať už jen myšlenkou, obavami, pří-
mou zkušeností…I přes tuto nepříznivou okolnost jsme byli v Charitě Uherský Brod aktivní. 
Kromě usilovné péče o klienty jsme dosáhli například udělení značky „Czech Made“. Toto 
ocenění kvality jsme získali jako jediná nezisková organizace v České republice. Pustili 
jsme se do náročných a nákladných oprav v některých našich službách, a přitom testovali 
zaměstnance regionálních firem a úřadů na onemocnění COVID-19, zprovoznili jsme nové 
Víceúčelové komunitní centrum v Uherském Brodě. Připravujeme, jako každoročně, Tříkrá-
lovou sbírku a plánujeme mnohé další aktivity. Čas Vánoc je ale i časem zastavení, rozjímá-
ní, přání…A tak vám všem přejeme co nejklidnější a nejradostnější prožití těchto krásných 
svátků a tohoto období. Přejme si, ať nám slouží zdraví, a ať je ten další rok už konečně 
„rokem bezkovidovým“. To, co přináší Vánoce, i konec roku, a koneckonců každý nový den, 
je NADĚJE. A ta má větší sílu než pandemie, starosti a strach. Mějme tedy v sobě radostnou 
naději – nic nestojí a je tolik blahodárným a věčným životodárným pramenem…Ať nás tedy 
pramen naděje oblažuje každý den, každou hodinu a vteřinu našeho bytí… 
 
Oleg Kapinus 
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T Ř Í K R Á L O V Í  

K O L E D N Ć I  U Ž  

B R Z Y  U  D V E Ř Í  

D O M Á C N O S T Í  

N A  U H E R S K O B -

R O D S K U ! !  

 

     Máme za sebou Dny dobrovolnictví ve Zlíně 

V pátek 24.9. a sobotu 
25.9. se ve Zlíně konaly 
dlouho připravované a se 
zvědavostí očekávané 
Dny dobrovolnictví, kte-
ré pořádalo Regionální 
dobrovolnické centrum 
Zlínského kraje. Toto 
centrum provozuje Cha-
rita Uherský Brod od 
června 2020 díky projek-
tu „Rozvoj dobrovolnic-
tví v ČR“ a uspořádání 
Dnů dobrovolnictví je 
jednou z cest, jak rozšířit 
povědomí o dobrovolnic-
tví v našem kraji a tím 
jej rozvíjet.  
Akci zahájila statutární 
náměstkyně hejtmana paní 
Hana Ančincová v pátek 
na Konferenci o dobro-
volnictví, kde mimo jiné 
poděkovala všem přítom-
ným za jejich práci, vyjád-
řila úctu k činnosti dobro-
volníků a také jsme 
v minutě ticha vzpomenuli 
na nedávno zemřelé dob-
rovolné hasiče z Koryčan, 
kteří v dobrovolnické služ-
bě položili své životy. Bě-
hem celodenní konference 
jsme vyslechli velmi inspi-
rativní příspěvky o dobro-
volnictví. O financování 
dobrovolnictví a dvacetile-
tém výročí Národní asoci-
ace dobrovolnictví pro-
mluvila paní Bc. Stanisla-
va Hamáková, 
DiS. (Dobrovolnické cen-
trum RADKA, Národní 
asociace dobrovolnictví), 
o seniorském dobrovolnic-
tví jsme slyšeli od paní Bc. 
Vlastimily Faiferlíko-
vé (Mezigenerační a dob-
rovolnické centrum TO-
TEM, z.s). O skautské po-

moci při covidu a po tor-
nádu promluvil Jiří Robe-
nek (Skautské krizové cen-
trum Zlín), přivítali jsme 
také zahraničního hosta 
pana Marcela Rypáka, kte-
rý přiblížil dobrovolnictví 
v Žilině (Rozvojová 
agentúra Žilinského samo-
správneho kraja, n. o.). 
Velmi zajímavý příspěvek 
jsme vyslechli na dálku 
přes online připojení od 
paní Hany Pietrové o dob-
rovolnickém centru Kni-
hovny Třinec. Závěr kon-
ference patřil dobrovolnic-
kým organizacím ze Zlín-
ského kraje, které krátce 
představily svou činnost 
zájemcům o dobrovolnic-
tví. 
Konference se konala 
v 16. etáži sídla Zlínského 
kraje, který nám prostory 
pro tuto akci zapůjčil. 
Hosté se shodli, že si od-
náší spoustu nápadů a ra-
dosti z prožitého dne, hos-
té si vyměnili mezi sebou 
kontakty a domlouvali se 
na vzájemné výměně ná-
padů – a to je za nás ob-
rovský úspěch. Celý den 
provázela velmi příjemná 
atmosféra, výborné pohoš-
tění, nádherné místo 
s vyhlídkou na Zlín, spo-
lečná radost 
z dobrovolnické činnosti a 
plány na spolupráci. Po 
celý den byla umístěna 
také výstava fotografií 
dobrovolnické činnosti, 
které nám zaslaly organi-
zace z celého kraje. Tato 
výstava zde byla po celý 
víkend a znovu bude mož-
né ji vidět v prosinci na 
Výstavě fotografií o dob-

rovolnictví, kde bude do-
plněna o další fotografie. 
Dalším programem Dnů 
dobrovolnictví byla Mše 
svatá a Večer chval v 
Kostele Panny Marie Po-
mocnice křesťanů na Již-
ních svazích ve Zlíně s P. 
Pavlem Macurou a skupi-
nou Adorare. Celý večer 
byl provázen myšlenkou 
dobrovolnictví a věřím, že 
hosté si jej velmi užili. 
V přítmí kostela se nesly 
nejen tóny zpěvu a hudeb-
ních nástrojů, ale také 
spokojenost, pokora a ra-
dost všech přítomných. 
Děkujeme za nádhernou 
atmosféru a příjemný ve-
čer! 
Sobotní část Dnů dobro-
volnictví probíhala na Dni 
kraje, kde jsme po celý 
den měli Dobrostánek, ve 
kterém jsme prezentovali 
nejen činnost RDC, ale 
také zde s námi byli zá-
stupci dobrovolnických 
organizací, kteří o svém 
dobrovolnictví povídali 
zájemcům, zvali je na 
úvodní setkání či předáva-
li kontakty. Děti si u nás 
mohly vyrobit placku 
s vlastním motivem, do-
spěláci si odnášeli letáčky 
o dobrovolnictví a infor-
mace o možnostech zapo-
jení. Za celý den jsme 
promluvili s velkým 
množstvím lidí, rozdali 
spoustu letáčků a věříme, 
že si to návštěvníci užili 
stejně jako my. 
Ráda bych zde poděkova-
la všem, kteří se podíleli 
na organizaci celé této 
dvoudenní velké akcevel-
mi děkuji Zlínskému kraji 

 



S T R A N A  3  

 

 
 
 
 

za podporu a umožnění konání v jeho prostorách, děkuji všem hostům konference, kolegům 
z dobrovolnických organizací za příspěvky na konferenci, zaslané fotografie, účast v Dobrostánku, 
úžasnou atmosféru celé akce a také za všechnu činnost, kterou vykonávají. Děkuji všem dobrovolní-
kům, kteří přišli např. sdělit všem svou zkušenost s dobrovolnictvím a v celém Zlínském kraji vykoná-
vají nespočet dobrovolnických hodin a činnosti, která je potřeba. 
Děkuji všem! 
 
Jana Haluzová, vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Zlínského kraje  
 

Nejlepší pracovníky roku, ale i počin roku či osobnost roku 2021 vyhlásila Charita Uherský Brod. V tra-
diční anketě nominovali své kolegy, a vítěze dalších kategorií, pracovníci organizace.  Výsledky letošní 
ankety: 
 
Nejlepší pracovník - "PER OPTIME"  
Martina Marečková, Miroslava Havlíková, Terezie Fojtíková, Vladimíra Suchánková, Štěpán Čech.  
 
Za významný přínos pro organizaci - "PER BONUS" 
Martina Marečková, Terezie Fojtíková, Vladimíra Suchánková, Jana Haluzová, František Bílek. 
 
Počin roku - "BENE FACERE" 
Den Charity v Horním Němčí, Drakiáda, Letní promítání v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni.  
 
Osobnost roku - "DONATE" 
P. Svatopluk Pavlica, Trnavská arcidiecézna charita  - ředitel Miroslav Dzurech 

Charita Uherský Brod ocenila své nejlepší pracovníky  

Oprav se po letech dočkal i Charitní dům ve Slavkově 

Od konce září letošního roku probíhala v Charitním domě sv. Petra a Pavla ve Slavkově rekonstrukce. Praco-
valo se na opravě odpadů, elektřiny, výměně sanitárního zařízení a výměně kotle a bojleru. Ve dvou pokojích 
bylo nutné vyměnit podlahové rošty za nové. Ve společenské místnosti a několika pokojích bylo položeno no-
vé linoleum. Proběhla výmalba celého objektu. 
Na rekonstrukci se výrazně podíleli i zaměstnanci obce Slavkov a pracovnice Charitního domu sv. Petra a Pav-
la, kterým tímto děkujeme. Velké poděkování za organizaci celé rekonstrukce patří také vedoucí Charitního 
domu sv. Petra a Pavla – paní Jaroslavě Guričové, starostovi obce Slavkov – Mgr. Liboru Švardalovi a také 
řediteli Charity Uherský Brod - Ing. Mgr. Petru Houšťovi, MBA. 
Poděkování patří také všem firmám, které nám při náročné rekonstrukci vyšli vstříc a ochotně se přizpůsobili 
ztíženým organizačním podmínkám: Malířství Jan Bruštík (Strání), Podlahářství Stejskal (Uherský Brod), Pa-
velka VTP (Vlčnov)ElektromaX (Dolní Němčí), Střechy Jurásek (Slavkov). 
Od 6. prosince se postupně vrací klienti z Léčebny následné péče v Uherském Brodě. Tímto děkujeme perso-
nálu LNP za péči, kterou našim klientům poskytli. Celý pracovní tým Charitního domu sv. Petra a Pavla se těší 
na společně strávené vánoční svátky.  Martina Branná, Dis. , Charitní dům Slavkov 
 

 Brodští „chariťáci“ se vzdělávali u slovenských kolegů 

Péče o klienta jako součást pečovatelského procesu – komunikace s problémovou, konfliktní rodinou, komuni-
kace s rodinou umírajícího klienta. Toto téma bylo náplní vzdělávací akce mezi pracovníky Charity Uherský 
Brod a Trnavské arcidiecézní charity, která se konala v Domě pokojné staroby Cífer. Školením realizovaným 
v rámci projektu Společně bez hranic, operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká 
republika (kód projektu: CZ/FMP/11b/05/063) provázela odborná lektorka, PhDr. Alena Oravcová. Děkujeme! 
 
Mgr. Jana Mackovičová, projektový manažer 

https://www.uhbrod.charita.cz/kontakty/?p=petr-houst
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M Š E  Z A  L I D I  B E Z  

D O M O V A :  

M Y S L E M E  N A  

P O T Ř E B N É ! !  

Děkan Svatopluk Pavlica při mši svaté připomněl: 
„Mějme soucit s lidmi bez střechy nad hlavou!“ 

Soucit a pomoc lidem bez střechy nad hlavou – to bylo téma, které mimo 
jiné připomněl ve svém kázání farář Mgr. Svatopluk Pavlica při mši za 
lidi bez domova. Mše se konala v úterý 12. října ve farním kostele v 
Uherském Brodě.  
Mezi účastníky byli lidé bez domova, pracovníci brodské Charity a Nízko-
prahového denního centra sv. Vincence a Noclehárny (obě tato zařízení pro 
lidi bez domova provozuje brodská Charita) a další lidé z široké veřejnosti. 
Po mši pozvali pracovníci Charity Uherský Brod všechny přítomné k menší-
mu občerstvení, které bylo připraveno přímo u kostela. „O mši, která se koná 
tradičně každý rok, byl 
letos velký zájem, a to 
mě velice překvapilo a 
potěšilo. A při pohoštění 
panovala srdečná, bez-
prostřední nálada,“ po-
chvalovala si akci ve-
doucí Nízkoprahového 
denního centra sv. Vin-
cence Bohumila Jančo-
vá, která dodala, že toto 
denní centrum využívá 
denně zhruba 15 klientů 
a Noclehárnu přibližně 
10 osob.   
  
Oleg Kapinus 

Tornádo jim vzalo domov, pomohli pracovníci Charity   

Patrová postel doputovala do Hrušek manželům, kteří mají v pěstounské péči 
pět dětí. V červnu jim tornádo vzalo střechu nad hlavou, nyní bydlí 

v mobilním domku. Patrová postel, kte-
rou daroval rodině pan Petr Kolísek, 
bratr našeho spolupracovníka Vítka, tak 
našla své nové uplatnění. Vítkovi Ko-
lískovi pak děkujeme, že postel do Hru-
šek přivezl a pomohl rodině smontovat. 
Kromě darované postele Charita Uher-
ský Brod rodině poskytla ze skladu 
Centra materiální a potravinové pomoci 
také potraviny trvanlivého charakteru, 
drogistické zboží, matrace a malou 
elektrickou troubu. 
 
Jitka Chvílová, koordinátor pro mimořád-
né události Charity Uherský Brod 
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Víceúčelové komunitní centrum zahájilo provoz slavnostně 

Veřejnost pozvali, v pátek 26. listopadu, zástupci uher-
skobrodské Charity k slavnostnímu otevření Víceúčelo-
vého komunitního centra ve městě Komenského. Toto 
centrum se nachází na tamním Masarykově náměstí. 
Mezi hosty nechyběli někteří senátoři, zástupci brodské 
radnice, hosté z řad zřizovatele brodské Charity – Arci-
biskupství olomouckého, kněží, pracovníci Charit 
(Uherský Brod, Znojmo, Holešov, Trnava) a další hosté. 
„Prostředky na zakoupení budovy jsme využili 
z evropských dotací. Komunitní centrum v regionu zcela 
chybí, veřejnost po něm řadu let volá, a proto nepochy-
bujeme, že své využití najde. Toto zařízení umožní pře-
devším setkávání rozličných skupin lidi, například ne-
mocných a hendikepovaných se zdravými, seniorů 
s mladými lidmi, nabídne programy pro osamocené lidi, 
a podobně. Plánujeme i edukační programy, jako napří-
klad kurzy práce na počítačích pro seniory, přednášky, 
volnočasové aktivity a mnohé další,“ vysvětlil ředitel brodské Charity Petr Houšť.  Součástí slavnostního zprovoznění ví-
ceúčelového centra byl menší benefiční degustační košt vín a další občerstvení. Co nejsrdečněji děkujeme vinařům z celé 
Moravy za poskytnutí skvělých, přívlastkových vín a regionálním výrobcům potravin za poskytnutí vynikajících potravin a 
pochutin. Novinku Charity v podobě komunitního centra vítají i oslovení obyvatelé Uherského Brodu. „Myslím, že je to 
dobrý nápad takové centrum otevřít. Podobné zařízení u nás ve městě i v okolí chybí. Já i moji rodiče rádi chodíme na 
přednášky, například o cestování či umění. A rodiče, kteří jsou sice čilí, ale v seniorském věku, by se rádi naučili pracovat 
na počítači, třeba formou kurzu. A takový kurz by komunitní centrum mohlo nabídnout,“ míní Jiřina Novotná z Uherského 
Brodu.   
Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising 

Tříkráloví koledníci opět přinesou dobré zprávy 

Rádi bychom, aby při nadcházející Tříkrálové sbírce mohli koledníci navštívit každou domácnost a osobně každému po-
přáli Boží pokoj a požehnání. Samotné podmínky této tradiční akce přizpůsobíme aktuálním hygienickým nařízením. 
Sbírka v Uherském Brodě začne v pátek 7. ledna 2022 ve farním kostele slavnostním požehnáním koledníků. Jak bylo 
vždy zvykem, bude se koledovat celou sobotu, a nově otevřeme pro koledování i další všední dny až do 14. ledna. Názvy 
ulic, které ještě nebyly navštíveny, budeme zveřejňovat průběžně na webu a facebooku Charity Uherský Brod. Budeme 
rádi, když se nám ozvou noví koledníci – kontaktujte prosím koordinátora sbírky (kontakt pod článkem).  
Také okolní obce začnou koledovat 7. a 8. ledna. Pokud by epidemiologická nařízení neumožňovala osobní koledu, při-
pravíme na stanovených místech statické pokladničky a také veřejnosti nabídneme možnost přispívat online.  
Modlíme se, už teď za celé město, aby i skrze tuto akci Bůh v našich domácnostech prosvítil všechny temnoty.  
 
František Bílek, koordinátor TKS, Charita Uherský Brod  

tel.: 724 651 321, e-mail: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz 

 

mailto:frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz
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Vánoční recept, křížovka 

Ingredience 
 

 100 g rozinek 

 50 g brusinek 

 30 ml rumu 

 500 ml černého čaje 

 1 litr červeného vína 

 1 citron 

 4 svitky skořice 

 Cukr 
 
Postup 
 
Sušené ovoce dáme do misky a zalijeme 
rumem, případně griotkou. Necháme 
je namočené nejlépe přes noc. 
V hrnci přivedeme vodu k varu, 
v ní vyluhujeme černý čaj alespoň 5 mi-
nut. Př idáme víno, citron nakrájený na 
plátky, skořici a přivedeme k varu. 
Do dvou sklenic, nejlépe vyhřátých, rozdě-
líme rozinky a brusinky s alkoholem, zalije-
me punčem a podle chuti individuálně do-
chutíme cukrem. 
Nemáte po ruce sušené brusinky? Nevadí, 
vánoční punč se bez nich obejde. Nahraďte 
je odpovídajícím množstvím rozinek. 

                                         Vánoční punč 
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Charita Uherský Brod: poděkování Zlínskému kraji 

za finanční podporu na rok 2021 

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2021. Zlínský kraj 
poskytl finanční podporu z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje 
k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021.  
 

 
 
Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2021. Zlínský kraj 
poskytl finanční podporu z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje 
k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021.  

 
 
Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2021. 
Zlínský kraj poskytl finanční podporu z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínské-
ho kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021.  
 

 
 

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2021. 
Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje na podporu a rozvoj služeb sociální 
rehabilitace ve Zlínském kraji pro rok 2021. Tato sociální služba je poskytována za finanční podpory 
Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje. 
 

      
 

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2021. 
Zlínský kraj poskytl finanční podporu z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínské-
ho kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021.  

 
 

Charita Uherský Brod rovněž děkuje za dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na spolufinancování Dobrovol-
nického centra Stopa. Zlínský kraj podpořil tento projekt v roce 2021 neinvestiční dotací ve výši 80.000 
Kč.  

 
 
Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2021. 
Zlínský kraj poskytl finanční podporu z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínské-
ho kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021.  
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Charita Uherský Brod: poděkování za finanční 
podporu  

 
 

                                 Poděkování městu Uherský Brod 
 

 
 

Charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za poskytnutí neinvestiční dota-
ce z rozpočtu města v roce 2021: 
 
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve 
výši 467.100 Kč. 
 
Noclehárna Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši 51.200 Kč. 
Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský 
Brod ve výši 74.000 Kč. 
 
Denní stacionář Domovinka byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši  
90.100 Kč. 
 
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský 
Brod ve výši 53.500 Kč. 
 
Odborné sociální poradenství bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši  
56.700 Kč. 
 
Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve 
výši  203.900 Kč. 
 
Domácí odlehčovací služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši  
126.200 Kč. 
 
Sociální rehabilitace Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši  
103.900 Kč. 
 
Centrum potravinové a materiální pomoci bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši  
40.000 Kč. 
 
Dobrovolnictví bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 30.000 Kč. 
 
 
 


