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Vila Vančurova: místo, kde se nedožívá, ale žije
Koloběh života je nezasta-

vitelný. Kdysi se v budově 
vídeňského architekta Alfre-
da Kellera u Vančurovy ulice 
rodily děti, dnes obývají toto 
místo senioři. Podstatné je, že 
zde nejen bydlí, ale skutečně 
žijí. Již brzy se navíc bude Vila 
Vančurova ještě rozšiřovat a 
svůj nový domov tady nalezne 
dalších padesát šest klientů.

Objekt má bohatou historii 
a padesátky ho dějinami pro-
vázejí po celou dobu. Byl vy-
budován v letech 1911-1912 
jako sanatorium, které zde ná-
sledně fungovalo právě pade-
sát let. Na dalších pět dekád 
se poté proměnila v porodni-
ci. Nové tisíciletí ale zname-
nalo konec, protože se otevře-
la nová porodnice v nedaleké 
Slezské nemocnici a historic-
ká budova začala chátrat. Až v 
roce 2012 jí od města i se za-
hradou získal rodák z Velkých 
Heraltic a podnikatel Miroslav 
Glos, který už dříve vrátil život 

mimo jiné bývalé nemocnici U 
Rytířů v centru Opavy. Podob-
ně se ujal i bývalé porodnice a 
po rozsáhlé a nákladné rekon-
strukci v ní otevřel zmíněnou 
Vilu Vančurova. V Domově 
pro seniory, Domově se zvlášt-
ním režimem a Odlehčovací 
službě se tady školený perso-
nál stará o padesát klientů. A 
již brzy přijdou další změny. 
„Máme již hotový projekt i za-
žádáno o stavební povolení a 
budeme rozšiřovat služby Do-
mova se zvláštním režimem. 
O tuto službu je stále větší zá-

jem, proto rozšíříme kapacitu 
o dalších padesát šest lůžek,,“ 
říká Miroslav Glos. Zmíněná 
služba je určena především se-
niorům trpícím stařeckou de-
mencí či jinými obtížemi, kte-
ré vyžadují, aby klienti měli 
neustálou asistenci a speciali-
zovaný dohled.

Jak už ale bylo zmíněno, fi-
lozofie zaměstnanců Vily Van-
čurova je, že klienti zde ne-
jsou, aby dožívali, ale žili. 
Mohou kdykoli využívat roz-
sáhlý park v areálu budovy, 
ale především je zde téměř na 

denním pořádku nějaký pro-
gram. „Máme tady pravidel-
né akce, jako je třeba pečení 
moučníků. Velmi oblíbená je 
i canisterapie, výtvarné akce, 
procvičování paměti nebo po-
hybové aktivity a soutěže,“ po-
psala před časem některé z 
akcí sociální pracovnice Rad-
ka Podobová. Párkrát do mě-
síce navíc zavítají za seniory 
děti z opavských mateřských 
a základních škol a připravují 
pro ně různá vystoupení. Tra-
dicí už se stal například i be-
nefiční vánoční koncert. Mi-
roslav Glos se svým týmem 
zkrátka Vilou Vančurovou 
změnili vnímání péče o seni-
ory v Opavě. Nejde o chladný 

domov důchodců, kde lidé če-
kají na svůj konec, ale rodin-
né prostředí, kde domov není 

jen slovem, ale skutečností, a 
lidem se zde vlévá nová ener-
gie do života. 

Život ve Vile pravidelně zpestřují návštěvy dětí s kulturním programem.

Canisterapie se těší u klientů velké oblibě.

O klienty se stará školený personál.

V budově bývalé porodnice bylo otevřeno po rozsáhlé a nákladné rekonstruk-
ci senior centrum. 


