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Těžká práce v terénních službách
V první linii. Už dlouho nebylo toto slovní spojeOPAVA ní tak namístě, jako poslední měsíce ve spojitosti se
zdravotními sestrami a pečovatelkami terénních služeb Charity Opava. Ty se denně i v náročných podmínkách nouzového stavu starají přibližně o dvě stovky především seniorských klientů z
Opavy a okolí.
Doléhá na ně hned dvojí odpovědnost. Vedle péče o klienty musí
také důsledně dbát i na to, aby je jako ohroženou skupinu nenakazily Covidem-19. Zkušenosti zdravotních sester i pečovatelek Charity Opava také v budoucnu poslouží díky spolupráci s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity k vytvoření nouzového manuálu
pro podobné krizové situace. Terénní služby nelze vykonávat online,
zdravotní sestry a pečovatelky musí za klienty denně vyrážet za nekompromisně vyžadovaných hygienických opatření. „Při sebemenších náznacích jakéhokoliv onemocnění naše zaměstnankyně ihned
stahujeme,“ říká manažerka Charity Opava Petra Thiemlová. Sestrám a pečovatelkám se snaží práci ulehčit alespoň v tom, že nutnou
administrativu mohou zúřadovat doma, kde na ně často čekají děti.
O profesionalitě celého týmu svědčí také to, že se při výkonu služby
nikdo z klientů Covidem-19 nenakazil, protože všechna onemocnění personálu byla včas zachycena v karanténě. „Ukázalo se, že nastavená opatření fungují, své klienty umíme ochránit,“ cítí úlevu Petra
Thiemlová. „Služba je psychicky velmi vyčerpávající, protože za naše
klienty cítíme velkou odpovědnost. Ale víme od nich, že nám věří a
cítí se s námi v bezpečí. Jsem za to moc ráda,“ dodává s tím, že služby Charity Opava si téměř nikdo z klientů z obav před nákazou neodhlásil. Charita Opava provozuje v rámci terénních služeb Charitní ošetřovatelskou službu, Charitní pečovatelskou službu a Mobilní
hospic Pokojný přístav. Zkušenosti a poznatky zdravotních sester a
pečovatelek z práce v domácím prostředí klientů jsou skutečně k nezaplacení. Zaznamenány budou v krizovém manuálu, na jehož vytvoření se Charita podílí dohromady s Fakultou veřejných politik
Slezské univerzity v Opavě.
(im)

Auta v centru Opavy budou
smět jezdit už jen třicítkou
Rychlostí pouhých třiceti kilometrů v hodině se
OPAVA bude jezdit v historickém centru Opavy. Tato změna se týká centra v okolí Horního a Dolního náměstí a přilehlých
ulic, kde se dosud mohlo jezdit čtyřicítkou.
„Reagujeme tak na situaci, která dosud panovala. Centrum je především zónou chodců, je zde hodně přechodů. Bylo třeba dopravu
zklidnit a eliminovat tak rizika kolizí obyvatel a aut,“ říká náměstek
primátora Michal Jedlička s tím, že lidé si stěžují nejen na rychlost
osobních vozidel, ale také trolejbusů. Dalším přínosem, který omezení rychlosti přinese, je podle Jedličky snížení hluku v ulicích, snížení prašnosti a emisí, které jsou s provozem aut spojeny.
(tep)

Politik a antifašista Emil Kutscha z Moravice
Historie německy
MORAVICE mluvících rodáků z
Opavska ukrývá mnoho zajímavých příběhů a osobností. Dne 12. října uplynulo
125 let od narození Emila Kutschi, novináře, antifašisty a předválečného politika
německé sociální demokracie. V jeho životním příběhu se nachází mnoho dramatických chvil, ale také celoživotní snaha o
pomoc druhým.
Kutscha se narodil v roce 1895 v Moravici, v soudním okrese Vítkov. Brzy mu zemřel otec, rodina se přestěhovala do Opavy
a mladý Emil už od 11 let musel pracovat. I
tak se ale zvládl vyučit jako slévač a nastoupil
do Vítkovických železáren. I díky tomu se začal angažovat v dělnickém hnutí a svou horlivou aktivitou si vysloužil nejen propuštění,
ale i problémy při hledání další práce. Prošel
zaměstnáními v Mostě, Varnsdorfu i jinde a
v roce 1915 narukoval na haličskou frontu.
Během první světové války se s rakouským
vojskem dostal přes Kavkaz až do Kurdistánu, kde zažil partyzánskou válku s Araby na
palestinsko-syrské frontě, za které si vysloužil několik rakouských vyznamenání. Nějaký
čas pobyl také v britském zajetí, nicméně po
skončení první světové války se vrátil domů
a v roce 1919 se oženil s manželkou Stefanií.
Burcoval proti Adolfu Hitelrovi
Vznik Československa pro něj nebyl příjemným momentem, tušil, že německá menšina nebude mít v zemi na růžích ustláno.
Upozorňoval na nerovné postavení Němců
a z jejich pohledu nenaplněné sliby na rovnoprávné soužití menšin v novém státě. Střídal různá zaměstnání, až začal pracovat jako
sekretář u poslance německé sociální demokracie Hanse Jokla. Ve stranických strukturách střídal různé pozice, včetně vedoucího
redaktora partajních novin. V Opavě pak byl
členem městského zastupitelstva a rady. Ve
své politické činnosti usiloval o větší sociální spravedlnost a lepší postavení dělníků, ale
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Emil Kutscha se svou ženou Steffi
a jejich dcerou okolo roku 1930.
Fotografie pochází z majetku
H. Brunnadera z Kanady, který
je vnukem Emila Kutschi.
také o zlepšení situace německy mluvících
občanů Československa, zejména jejich jazyková a školská práva. Protože byl dobrým
řečníkem, vypomáhal na kampaních i přímo
v Německu, kde od začátku třicátých let burcoval proti fašistickému nebezpečí Hitlerovy
NSDAP. To byly důvody, proč se jako mnoho jeho kolegů objevil na seznamu funkcionářů, kteří měli být odstraněni.
Manželka pomáhala
uprchlíkům z Československa
Po mnichovské dohodě a obsazení Sudet
se tedy i s rodinou musel stáhnout do sběrných táborů ve vnitrozemí. Ještě před odjez-
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Na rodné Opavsko
se už nikdy nevrátil
Až do konce války věřili v návrat domů,
ale nové poměry v Československu jim tuto
naději zhatily. Na konci roku 1946 získal
Kutscha kanadské občanství a začal se opět
angažovat, tentokrát v rámci pomoci vysídlencům. Nikdy se ale nesmířil s tím, že v organizacích vysídlených Němců měli velkou
roli i stoupenci nebo dokonce bývalí členové
NSDAP. Emil Kutscha dožil svůj aktivní život v domově pro německo-kanadské seniory, o jehož vznik se neúnavnou prací zasloužil. Přestože byl v Evropě po válce dvakrát,
do svého domova v opavském Slezsku se už
nikdy nepodíval. Zemřel 26. prosince roku
1978, jeho manželka Steffi pak v roce 1989.
Michal Berg

VÍCE JAK 20 LET zkušeností v oboru OZE

VÝROBCE SOLÁRNÍ
A TOPNÉ TECHNIKY
Solární kolektory
Skupiny čerpadel – solární
Solární sestavy

Řešení pro ú.t.
– skupiny čerpadel
– rozdělovače
– spojky s rozdělovačem
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dem se v Praze jeho žena Steffi zapojila do
činnosti skupiny okolo Angličanky Doreen
Warriner, která byla iniciátorkou pomocné
skupiny, jejímž členem byl i známý Nicholas
Winton. Podařilo se jim zachránit a do Anglie dostat 170 žen a dětí členů německé sociální demokracie. Emila Kutschu v tomto období dokonce zatklo gestapo, ale podařilo se
mu vykoupit osobním majetkem. V dubnu
1940 se oba dostali do Anglie a na konci července pak do Kanady. Kanada tehdy otevřela hranice uprchlíkům z Evropy, ale protože
obyvatelstvo bylo naladěno negativně proti Židům, vzala za vděk možnosti přijmout
antifašistické Němce. Ti byli formálně křesťany, nicméně mnozí z nich se díky svému
levicovému smýšlení náboženského života
neúčastnili. Začátky v Kanadě na polorozbořené farmě Tupper Creek daleko od civilizace byly kruté. Emigranti z Československa
byli většinou pracovníci z továren a s hospodařením na farmách neměli zkušenosti. Po
dvou krutých letech se Kutschovým podařilo přestěhovat do Hamiltonu v Ontariu, kde
byl těžký průmysl a kde se Kutscha vrátil k
profesi slévače.

Montážní konstrukce
– hliníkové ocelové
– ocelové
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