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Významná výročí Charity Hlu čín 

    Čtvrteční odpoledne 15. září 2011 patřilo oslavám dvou významných výročí Charity 
Hlučín. A že bylo co oslavovat – 20ti letou existenci Charity Hlučín a zároveň 10 let od 
vzniku Domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. A protože Charita Hlučín je členem Místní 
akční skupiny Hlučínsko (což považujeme za velkou čest), rádi se přidali k oslavám také 
zástupci naší Místní akční skupiny. 

     Oslavy slavnostně zahájil současný ředitel Charity Hlučín pan Lukáš Volný. Mezi 
významnými hosty, kteří přijali pozvání na tuto významnou akci, nechyběli např. biskup pan 
František Václav Lobkowicz, zástupkyně Diecézní charity ostravsko-opavské paní Kristina Stozsková, 
starosta obce Ludgeřovice pan Daniel Havlík a spousta dalších. Velmi milého přijetí se dostalo rovněž 
bývalé ředitelce paní Martě Porubové, a také dalším dvěma lidem, kteří se velkou mírou zasloužili 
především o vznik Domova sv. Mikuláše - paní Kristině Císařové a panu Rychlému z Hrabyně.  

     Pod modrou oblohou a hřejivým sluncem se střídaly pozdravy, blahopřání a požehnání hostů celé 
Charitě Hlučín, která si vše plně zaslouží za svou příkladnou, dlouholetou činnost. Klienti Sociálně 
terapeutické dílny se prezentovali svými originálními výrobky, které bylo možno si zakoupit. Součástí 
oslav bylo skvělé občerstvení, prohlídka Domova sv. Mikuláše, tipovací soutěž a možnost zhlédnutí 
filmové prezentace dokumentující historii vzniku Domova sv. Mikuláše. V kulturním bloku se 
představila lidově folková skupina mladých lidí z Jablůnkovska – Lipka a na akordeon zahrál klient 
Sociálně terapeutické dílny pan Max. 

     Přátelská atmosféra, příjemní lidé, prostě nádherně strávené odpoledne. Děkujeme za pozvání. 

     A na závěr chceme popřát do dalších let všem pracovníků Charity plno síly, empatie a nadšení pro 
práci v tak obtížném sféře činnosti, jakou je pomoc druhým lidem. Prosím, vydržte. 

   A pár záběrů z krásného odpoledne. Více fotografií je ke zhlédnutí v naší sekci Fotogalérie. 

   Domov sv. Mikuláše 
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  Současný ředitel Charity Hlučín pan Lukáš Volný 

   

  paní  Porubová (uprostřed), paní Císařová a pan Rychlý 

 

  Vaše MAS Hlučínsko. 


