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CITÁT MĚSÍCE: „Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.“
Bible, Starý zákon, Přísloví 11, 25 (Bible21)

Tříkrálová sbírka překonala
dva miliony korun! Děkujeme!

Přestože už podruhé za sebou nemohla Tříkrálová sbírka, nejstarší dobročinná akce v České republice, proběhnout za standartních okolností,
její výsledek na Opavsku předčil všechna očekávání. Překonal totiž dva
miliony korun!
Zatímco loni nemohli Tři králové po možnost přispět až do konce ledna
domácnostech z důvodu nouzového také online na účet sbírky. Připravili
stavu kvůli pandemii covidu-19 ko- jsme také několik veřejných akcí, na
ledovat vůbec, letos to bylo možné nichž mohli lidé přispět do kasičalespoň v omezené míře. „Například ky. Více se o nich dočtete na str. 4
po opavských domácnostech kole v tomto Domovníku.
dovalo necelých osmdesát skupinek, „Letos lidé do pokladniček v obcho
což je výrazně méně, než před dvě dech a na dalších místech přispívali
ma lety,“ upřesňuje koordinátorka výrazně méně, naopak tam, kde cho
Tříkrálové sbírky Marie Hanušová. dili koledníci, byli výrazně štědřejší,“
A v některých obcích se letos neko- upřesňuje Marie Hanušová. „Potvr
zuje se, že lidé preferují koledování
ledovalo vůbec.
Charita Opava proto opět připravila dům od domu. V těch obcích, kde se
řadu dalších možností, jak do sbírky ke klasickému koledování rozhodli,
přispět a pokladničky umístila na se dokonce často vybralo více, než
různá místa, například do lékáren, v předchozích letech,“ dodává.
prodejen OD TEMPO a Hruška, na Výnosy Tříkrálové sbírky na Opavobecní úřady a podobně. Dárci měli sku byly už od jejího počátku před
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Lehčí parkování pro zdravotní sestry

dvaadvaceti lety rok od roku vyšší,
v roce 2020 se dokonce přiblížily částce dva a půl milionu korun.
Tento trend loni přerušila covidová
pandemie spojená se zákazem koledování, ale i přes všechny problémy
a potíže se i v roce 2021 na Opavsku
vybralo velmi pěkných 1.667.106
korun. Letošní výborný výsledek
2.067.800 korun ještě může trochu
narůst poté, co se definitivně uzavře
online koledování.
Výnosy letošní sbírky, které připadnou Charitě Opava, budou určeny k
rozšíření bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním a pro terénní
služby, tedy pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou péči. „Všem
dárcům i těm, kteří se na Tříkrálové
sbírce podíleli jako organizátoři, ze
srdce děkujeme,“ vzkazuje koordinátorka sbírky Marie Hanušová.

ÚNOR
Zvýšení cen energií pocítíme

Zdražování energií, které dopadne na každou
Dobrou zprávou je skutečnost, že od počátku
domácnost i instituci v České republice, se bohužel
letošního roku mohou na svých vozidlech
neblaze promítne také do hospodaření Charity
mít speciální označení i někteří zdravotničtí
Opava. V již tak napjatém rozpočtu zvýšení
pracovníci poskytující domácí péči. Dosud mohli
cen elektřiny, plynu a také pohonných hmot
toto označení mít pouze lékaři vykonávající návštěvní
určitě pocítíme, nemluvě o dalším
službu. Díky této změně vyhlášené Ministerstvem
zdražování materiálu i služeb, k němuž
dopravy tak budou moci snadněji parkovat
vyšší ceny energií povedou.
také zdravotní sestry našich terénních služeb.

Slovo ředitele
Zvládli jsme to i letos!
„No
co,
zvládli
jsme
to
loni, tak to
zvládneme
i
letos!“
Tř íkrálo
vá
dob
rovolnice,
která tato
slova pronesla na začátku Tříkrá
lové sbírky, asi netušila, jak je
její odhodlanost pro mne a pro
všechny organizátory důležitá a
povzbudivá. Málokdo si totiž umí
představit, kolik starostí a stre
su se skrývá za organizováním
Tříkrálové sbírky. Díky tomu, že
jsem mohl zblízka sledovat, jak
náročné bylo už podruhé chystat
Tříkrálovou sbírku v podmínkách
covidové epidemie, se hluboce
skláním před všemi koledníky.
Velmi všem dobrovolníkům a pře
devším koordinátorce Marušce
DĚKUJI. Bylo velmi náročné a
vysilující ještě v prosinci nevědět,
zda vůbec budeme moci koledo
vat, a pokud ano, pak za jakých
podmínek. A dopředu chystat růz
né varianty a čekat, které z nich
budeme moci podle aktuálních
opatření použít.
Díky zapojení mnoha dobrovolní
ků a štědrosti dárců na Opavsku
se nám podařilo vybrat více než
dva miliony korun. Takového
skvělého výsledku bychom nikdy
nedosáhli bez výborně zvládnu
té organizace Tříkrálové sbírky,
bez ochoty mnoha dobrovolníků
koledovat a bez vstřícnosti, které
se nám dostalo ve většině obcí a
míst, kam jsme umisťovali kasič
ky. Děkujeme lidem, kteří si vzali
kasičky na pracoviště a sami obe
šli své kolegy, děkujeme zkrátka
všem, kdo do pomoci Tříkrálové
sbírky vložili velké množství vol
ného času a energie.
Tříkrálová sbírka není pouze so
lidaritou s potřebnými, ale chce
být i svátkem lidské vzájemnosti.
V náročných časech počátku roku
2022 se nám díky všem dobrým
lidem povedlo oboje. Děkujeme!

Jan HANUŠ
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STALO SE
• Rekonstukce sklepů
díky Nadaci ČEZ
V areálu nových Chráněných
dílen Charity Opava v Jaktaři se
opět ozývá hluk stavebních pra
cí. Částkou 500 tisíc korun totiž
Charitě Opava přispěla Nadace
ČEZ na opravu a rekonstrukci
sklepních prostor budovy zdej
ších chráněných dílen. Po opra
vě zde vzniknou prostory pro
dílny pro zdravotně postižené
zaměstnance, provozní místnosti
a sklady. Chráněné dílny evidu
jí každý týden několik zájemců
o práci a nové prostory krom
jiného umožní zaměstnat mini
málně dalších deset až patnáct
osob se zdravotním postižením.
Děkujeme!

KALENDÁRIUM
• Ples uspořádala Charita Opava v únoru roku 2008. Při
charitním plesání v sále kulturního domu ve Stěbořicích
samozřejmě nechyběla ani
bohatá tombola. K tanci hrála
Cimbálová muzika z Milotic s
primášem Petrem Šrahulkem a
moderování večera se ujal Aleš
Juchelka.
• 5. února 2010 nás opustil
opavský děkan Msgre. Josef
Veselý. Na poslední rozloučení
s tímto výjimečným člověkem,
knězem, básníkem i vězněm
komunistického režimu dorazily tisíce lidí.
• Šitého bílého koníka poslali
v únoru roku 2010 zaměstnanci Chráněných dílen sv. Josefa
žokeji Josefu Váňovi jako ocenění jeho sportovních úspěchů.
„Velké díky, už se stal miláčkem
rodiny,“ odpověděl slavný žokej, který se netajil tím, že by
rád vyhrál Velkou pardubickou
právě na bílém koni.
• Přednáška teoložky Kateřiny
Lachmanové na téma postní
doby, kterou pořádala Charita
Opava v únoru 2016, zcela zaplnila salónek Obecního domu
v Opavě. Akce, určená nejen
praktikujícím věřícím, byla
součástí celoročního setkávání
s občany pod názvem „Dvanáct
inspirací pro Opavsko“.
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Redaktor Proglasu získal
ocenění za reportáž o dílnách

Čestné uznání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením obdržel redaktor Rádia Proglas Antonín Žolnerčík za rozhlasovou reportáž o Chráněných dílnách Charity Opava. Uznání mu bylo
uděleno v kategorii Publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.
Půlhodinový pořad o sjednocených Žolnerčík, který se ve svých reporChráněných dílnách Charity Opava, tážích věnuje Charitě Opava již
ve kterém vystupují manažer Chari- mnoho let, se vyptával především
ty Opava Tomáš Schaffartzik a další na důvody sestěhování jednotlivých
zaměstnanci chráněných dílen, od- chráněných dílen z Jaktaře, Velkých
vysílalo Rádio Proglas premiérově Hoštic a Vlaštoviček na jedno místo
ve středu 2. června 2021 a v repríze a také na to, jak dlouhá byla cesta
hned druhý den. Redaktor Antonín od nápadu umístit dílny na jedno

místo až do chvíle, kdy se to skutečně povedlo.
Oceněnou reportáž si můžete pustit zpětně ze záznamu na stránkách
Charity Opava www.charitaopava.
cz.
Blahopřejeme!

Opavský basketbalový klub
dodatečně naděloval v Radosti

Z nečekaného Ježíška se mohli ve středu 5. ledna těšit klienti sociálně terapeutické dílny Charity Opava Radost. Navštívila je ředitelka marketingu Basketbalového klubu Opava Alexandra Šimonová,
aby jim dodatečně předala vánoční dárečky – kalendáře zobrazující
jejich oblíbené opavské basketbalisty a fanouškovské náramky BK
Opava s novým logem klubu.
Alexandra Šimonová si nejprve Opava. „Působí to tu na mne
prohlédla za doprovodu vedoucí velmi pozitivně, dílny i další
Radosti Lucie Švejdíkové nové místnosti jsou krásně vybavené a
prostory tohoto střediska Charity prosvětlené,“ shrnula své dojmy.

„A vaši klienti mají pokaždé
dobrou náladu a usmívají se,“
dodává uznale.
Alexandru Šimonovou už mnozí
klienti znají přímo z opavské
basketbalové haly, kde prodávali
kávu ze své pojízdné Kavárny pro
Radost. Dárky je velice potěšily
a návštěvě na znamení díků
zatleskali. A chybět nemohlo
ani společné focení do sbírky
fotografií zachycujících spolupráci
s
opavským
basketbalovým
klubem. Basketbalisté už několik
let klientům Radosti připravují
speciální tréninky a zápasy
v hale a navštívili je také v jejich
sídle v Jaktaři. Spolupráce bude
pokračovat také v roce 2022.
Vždy, kdy to okolnosti dovolí,
budou klienti v basketbalové hale
při domácích zápasech nabízet
kávu ve své pojízdné kavárně a
chystá se také návštěva borců
BK v nově zrekonstruovaných
prostorách Radosti v Jaktaři. Tady
si svěřenci trenéra Petra Czudka
budou moci za asistence klientů
vyzkoušet práci v nových dílnách.
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Figurky z dílen v kampani
„Dejme dětem rodinu“

„Dejme dětem rodinu.“ Tak se jmenuje kampaň Moravskoslezského
kraje, jejímž cílem je umožnit dětem, které nemohou vyrůst ve své
biologické rodině, prožít dětství v náhradní rodinné péči. Maskoty
kampaně jsou tři figurky mámy, táty a dítěte, jejichž nápisy na tričkách „ro“, „di“ a „na“ dohromady poskládají slovo RODINA. Na 570
těchto figurek spolu s dvěma stovkami vánočních dárkových sad pro
pěstouny vyrobily Chráněné dílny Charity Opava.
Vánoční sada, se kterou Chráně- nanců budou zdobit domácnosti
né dílny Charity Opava uspěly ve lidí, kteří mají velké srdce,“ říká
výběrovém řízení Moravskoslez- Ludmila Slaninová.
ského kraje, obsahovala ručníky, Větším oříškem ale bylo podle obkeramickou postavu anděla a další rázku vyrobit panenky mámy, táty
dárkové předměty. Na její tvorbě a dítěte. Výroba totiž vůbec nebyla
se společně podíleli zaměstnanci tak jednoduchá, jak v dílnách očešicí i keramické dílny a zapojil se kávali. „Například jsme nemohli
také laser. „Měli jsme velkou radost na českém trhu sehnat vlnu na vlás
z toho, že výrobky našich zaměst ky, aby měly požadovanou barvu,“

vysvětluje. „Abychom stihli před
vánoční termín, zapojili se v našich
dílnách do výroby snad všichni,
kteří měli zdravé ruce,“ dodává.
Švadleny šily, prodavačky v charitních obchodech malovaly panenkám obličeje, další zaměstnanci
plnili ručičky a nožičky a výroba
si vyžádala také mimořádnou pracovní sobotu. „Zapotili jsme se, ale
výsledek stál to za to,“ vzpomíná
Ludmila Slaninová.
„Figurky rodiny využijeme při růz
ných besedách a akcích pro veřej
nost, na kterých propagujeme naši
činnost,“ vzkazuje vedoucí oddělení sociální ochrany odboru sociálních věcí Moravskoslezského kraje
Eva Hrbáčková. „Spolu se zástupci
obecních úřadů, dětských domovů,
dětských center a organizací půso
bících v oblasti náhradní rodinné
péče se totiž snažíme prostřednic
tvím různých osvětových aktivit in
formovat odbornou, ale především
laickou veřejnost o oblasti náhrad
ní rodinné péče, podpořit její rozvoj
a v ideálním případě také získat
nové zájemce, kteří by nabídli po
třebným dětem náhradní rodinu,“
dodává.
K úspěchu této chvályhodné činnosti snad přispějí také figurky rodiny z Chráněných dílen Charity
Opava.

Velkému zájmu lidí z Opavska se těší takzvaná OPRAVÁRNA.
V tomto společném projektu společnosti ASEKOL, Charity Opava a
Moravskoslezského kraje si mohou všichni zájemci nechat diagnostikovat porouchané elektro a v případě menších závad si rovnou počkat na jeho opravu. Projekt probíhá jednou měsíčně od loňského
listopadu až do července 2022 a nejbližší možnost ho využít nastane
v sobotu 5. února.
Technik Mojmír Wallin, jehož kontejnerové sestavě před areáslužby již v předchozích měsících lem Chráněných dílen Charity
ocenila řada lidí, bude všem zá- Opava na ulici Přemyslovců 37
jemcům opět k dispozici v zelené v Jaktaři od 9 do 17 hodin. Pokud

nefunkční spotřebič opravit nepůjde, mohou ho lidé předat v areálu
Chráněných dílen Charity Opava
k ekologické likvidaci a podpořit
tím práci lidí s postižením.
„Opravujeme menší elektrospotře
biče, jako jsou varné konvice, žeh
ličky, fény, ale také televize nebo
mikrovlnky. Na místě opravíme i
pračky, lednice nebo třeba myčky,
lidé je k nám ale musí přivézt,“ vysvětluje technik Wallin. „Řešit ale
nemůžeme opravy mobilních tele
fonů ani tabletů,“ upřesňuje.
Důvodů navštívit OPRAVÁRNU
je ale více. Hned vedle ní bude totiž od 9 do 17 hodin otevřen prodejní sklad plný dárkového zboží
Chráněných dílen Charity Opava.
Pokud sháníte originální dárek na
Valentýna, budete zde na správné
adrese. A navíc se můžete zapojit
do soutěže. Každý, kdo přinese
pokažené elektro k diagnostice,
bude zařazen do slosování o pět
pětisetkorunových poukázek na
dílenské výrobky.

Opravárna opět otevře 5. února,
budeme losovat o ceny na Valentýna

STANE SE
• Hromniční svíčky
vyrobili v Radosti
Ve středu 2. února se v kostele
svatých Janů ve Smetanových
sadech v Opavě opět rozsvítí
hromniční svíčky na setká
ní s názvem „Po roce zas na
Hromnice rožnem svatým Ja
nům svíce“. Hromniční svíčky
vyrobili speciálně pro tuto akci
klienti sociálně terapeutické
dílny Radost. Dveře kostela,
o jehož postupnou opravu se
stará Spolek kostela sv. Janů, se
pro veřejnost otevřou v 17 ho
din. V 18 hodin bude následo
vat bohoslužba slova s hudbou,
kterou povede vojenský kaplan
Kamil Vícha. Ten také požeh
ná všem zájemcům originální
hromniční svíčky, jejichž vý
robu zaplatil sponzor, který si
nepřeje být jmenován, ale kte
rý kdysi v kostele sv. Janů jako
malý kluk ministroval. Veškerý
výtěžek za prodej svíček tedy
připadne na opravy kostela.

• Kdo vyhraje fotosoutěž?
V pondělí 7. února přivítá
Charita Opava vzácné hos
ty. Zasedat zde bude odborná
komise, aby vybrala nejlepší
snímky 14. ročníku fotosoutěže
MŮJ SVĚT. Termín, do kterého
mohli zaměstnanci, spolupra
covníci a klienty Charity celé
České republiky posílat své fo
tografie, vypršel koncem ledna.
Patron soutěže Jindřich Štreit
spolu s pedagogem Institutu
tvůrčí fotografie Slezské univer
zity Jiřím Siostrzonkem vybe
rou ze všech snímků ty nejlepší
a veřejnost se s nimi bude moci
seznámit na březnové vernisá
ži v Historické výstavní budo
vě Slezského zemského muzea
v Opavě. Datum upřesníme na
našich webových stránkách a
facebooku.

Napsali o nás
• Děkuji za podporu,
péči a pomoc
Ráda bych touto cestou podě
kovala celému týmu mobilního
hospice Pokojný přístav Chari
ty Opava za podporu, pomoc a
péči o mého manžela. Děkuji.
Marie SÝKOROVÁ,
REGION OPAVSKO,
4. ledna 2022
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Covidové inovace Tříkrálovky: koledování
v konkatedrále, na basketu i na fotbale

Jak se vypořádat s tím, že v letošním roce mohli Kašpar, Melichar
a Baltazar navštěvovat domácnosti jen v omezené míře? Charita
Opava připravila řadu možností, jak přispět jinými způsoby. Kromě
umístění tříkrálových pokladniček na různá místa v obchodech či
na pracovištích se Tři králové také vypravili lidem naproti tam, kde
by je často nečekali.
Tříkrálová neděle v konkatedrále ní brány dokazovala, že fanoušci
Nanebevzetí Panny Marie
opavských basketbalistů mají
Přestože byla Charita Opava nu- skutečně velké srdce. S klienty
cena zrušit tradiční Tříkrálový v rolích Kašpara, Melichara a Balprůvod, nechtěli pořadatelé ochu- tazara si mnoho lidí udělalo také
dit rodiny s dětmi o možnost se
se Třemi králi potkat. Proto byla
ve čtvrtek 6. ledna v konkatedrále
Nanebevzetí Panny Marie v Opavě
v 17 hodin sloužena mše s požehnáním pro koledníky a všechny
domácnosti. Na stejném místě se
pak 9. ledna uskutečnila akce s názvem Tříkrálová neděle. Se Třemi
králi se zde mohli zájemci setkat
nejen po dopoledních bohoslužbách, ale také odpoledne. Vedle
setkání se Třemi králi se mohli podívat na betlém a každou půlhodinu si poslechnout krátký varhanní
koncert.
Tříkrálová pohotovost
Poslední víkend koledování, tedy
v sobotu 15. ledna mohli lidé, ke
kterým Tři králové dosud nepřišli
a oni by je rádi uvítali, využít takzvanou „Tříkrálovou pohotovost“.
Když zavolali na telefonní číslo
604 175 518 a uvedli svou adresu, Tři králové k nim i s koledou a
přáním všeho dobrého do letošního roku dorazili.
Kašpar, Melichar a Baltazar
kralovali také v hale BK Opava
Vřelého přijetí se dostalo klientům
sociálně terapeutické dílny Charity Opava Radost, kteří ve čtvrtek
13. ledna prodávali kávu v kostýmech Tří králů v opavské hale na
utkání opavských basketbalistů
s týmem Kolína. Nabídku kávy ve
své pojízdné Kavárně pro Radost
spojili díky vstřícnosti BK Opava
také s koledováním v Tříkrálové
sbírce.
Rychle se plnící tříkrálová pokladnička už chvíli po otevření hlav-

selfie a jedna z fotografií spolu
s přáním brzkého uzdravení putovala mobilem také k nemocnému
trenérovi Petru Czudkovi. A tak i
když nakonec v dramatickém závěru zápasu opavští borci mužstvu
Kolína podlehli, na poli dobročinnosti vyhráli první místo.

va letos premiérově podpořil také
Slezský FC Opava. Potřebným přispěli hráči, zaměstnanci či trenéři,
klub ale také zorganizoval umístění pokladniček do svého fanshopu
či na fotbalových zápasech. SFC
Opava také Tříkrálovou sbírku
propagoval na svých webových
stránkách, na svém facebooku a ve
Tříkrálovou sbírku podpořil
speciálním newsletteru.
také Slezský FC Opava
„Děkujeme,“ vzkazuje všem ChariTříkrálovou sbírku Charity Opa- ta Opava.
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ROZHOVOR MĚSÍCE

„Novela energetického zákona
chrání spotřebitele před energošmejdy,“
informuje Veronika Prchalová z Občanské poradny Charity Opava
smlouvy s více dodavateli a pak
není úplně jasné, kdo jim aktuálně
dodává energie, případně kdo je
dodávat bude. Může se tak stát, že
lidé netuší, že jsou aktuálně v režimu dodavatele poslední instance.
Ti, kteří spadli pod správu takzvaného dodavatele poslední instance, mají šest měsíců na změnu dodavatele. Co jim radíte?
Určitě je to nemilá situace. Je potřeba se dostat co nejdříve z takzvaného režimu dodavatele poslední instance, který je finančně
velmi nevýhodný. V případě změny bych ráda upozornila na případy, kdy má klient uzavřenou přihlášku k energetické aukci. Musí
si nejprve ověřit, zda nedošlo k
takzvanému vysoutěžení dodavatele, ke kterému lze od dodavatele poslední instance přejít. Stává
se totiž, že je dohodnuto, že vysoutěžený dodavatel se takzvaně
„postaví“ za dodavatele stávajícího a čeká, až bude moci nastoupit
místo něj. V takovém případě stačí
Už několik let přibývá lidí, kteří se dostali do značných potíží poté, kontaktovat čekajícího dodavatele
co se zúčastnili energetické aukce, v níž velmi často naletěli různým
a oznámit, že může začít dodávat.
podomním zprostředkovatelům. Situaci navíc výrazně zkomplikoval loňský krach skupiny Bohemia Energy jakožto největšího českého alternativního dodavatele energií, který se stal noční můrou pro Hovořila jste o takzvaných enerstatisíce domácností. Dopadl na 900 tisíc odběrných míst, jejichž gošmejdech. Snaží se využít situklienti mají platit za elektřinu a plyn tak astronomické částky, že to ace na trhu s energiemi, která je
pro mnohé z nich může znamenat bankrot a exekuce. Problematika s pro mnohé nepřehledná a komenergiemi tvoří velkou část agendy Občanské poradny Charity Opa- plikovaná? Jak se pokoušejí lidi
va. Její pracovnice Veronika Prchalová ale upozorňuje, že od 1. ledna ovlivnit?
platí novela energetického zákona, díky které budou odběratelé více Je pravdou, že jsem si například
chráněni před takzvanými energošmejdy.
na facebooku všimla mnoha nabíPocítili jste v Občanské porad- dě energetických aukcí je to ještě dek zajištění finančně výhodného
ně od občanů Opavska nárůst komplikovanější, protože často dodavatele lidem, kteří jsou u dožádosti o pomoc v souvislosti s nechápou, co vlastně taková auk- davatele poslední instance. Nechci
energetickým aukcemi?
ce obnáší. A to nemluvím o tom, říci, že zrovna tyto nabídky jsou
Ano, zásadně. Zatímco před pěti že tyto služby nabízejí často tak- „energošmejdské“, ale určitě je
lety jsme hodně řešili takzvané zvaní energošmejdi, kteří záměr- třeba být obezřetný. Často je pro
předváděcí zájezdy, nyní jsou to ně nesdělují všechny informace. klienty důležitá informace o tom,
právě dotazy z energetické oblas- S prosbou o pomoc přicházejí i kolik zaplatí, čemuž rozumím. Ale
ti. Energetických aukcí a převodů mladší ročníky, ale senioři určitě určitě je třeba se mít na pozoru a
nepodepisovat cokoliv bez přečtemezi dodavateli elektřiny a plynu převažují.
ní a bez toho, že rozumím tomu,
se týká až 90 % dotazů spotřebitelského charakteru. Tento trend je Začínají se objevovat informace co podepisuji.
dlouhodobý a zatím se výrazněji o tom, že někteří lidé vůbec nenemění.
tuší, že se jich krach Bohemia Od letošního ledna je účinná noEnergy nebo jiných menších do- vela energetického zákona, která
Obecně se míní, že nejhůře se davatelů energií týká. Mohou být mnohé v oblasti energetických
aukcí a z nich vzniklých smluv
v této problematice orientují se- takoví i na Opavsku?
nioři. Máte také takovou zkuše- Určitě se tato situace dotkla i mění. O co se jedná?
nost, nebo je to předsudek?
Opavska. Krach Bohemia Energy Máte pravdu, od ledna 2022 jsou
No, dá se říci, že senioři jsou se koneckonců dotkl i naší rodi- osoby, které se účastní takzvaných
obecně snadnější kořistí různých ny, protože i já jsem byla jejich energetických aukcí, více chráprodejců, protože je jednodušší zákazníkem. Občas se v poradně něny než doposud. Mohou také
je přesvědčit k podpisu. V přípa- setkáváme s tím, že lidé podepíší využít nových práv, která předtím

neměly. Je toho více, ale ráda bych
zmínila například to, že tyto osoby
mohou nyní kdykoliv vypovědět
smlouvu o energetické aukci nebo
odvolat plnou moc k této aukci.
Rovněž mají tyto osoby právo vypovědět smlouvu s dodavatelem,
která byla uzavřena na základě
oné plné moci, a to i v případě,
že smlouva byla uzavřena v místě podnikání dodavatele energií.
Jsou tam ale zákonné lhůty, které
je třeba dodržet.
Co to pro osoby, které se zapletly
s energetickými aukcemi, znamená?
Určitě došlo k posílení ochrany
spotřebitelů v případě účasti na
energetických aukcích. A důležitou informací je určitě také to, že
podle vyjádření Energetického regulačního úřadu by se nová práva
spotřebitele měla týkat také smluv
uzavřených před 1. lednem 2022.
V praxi to znamená, že klientům,
kterým jsme ještě v prosinci 2021
museli říci, že s jejich smlouvou
aktuálně nejde nic udělat, díky
tomu můžeme nyní pomoci. Proto
apeluji na klienty, kteří mají uzavřené přihlášky k energetickým
aukcím či smlouvy o dodávce plynu či elektřiny z energických aukcí
před 1. lednem 2022 a chtěli by je
ukončit, aby se na nás znovu obrátili. Je možné, že nyní už jejich
problémy budeme moci řešit.
Mají možnost lidé, kteří na splácení nových vysokých záloh na
energie nemají peníze, požádat
o nějakou úlevu nebo o finanční
pomoc? A můžete jim s tím v Občanské poradně pomoci?
Ano, v případě vysokých záloh
na energie v režimu dodavatele
poslední instance bylo ze strany
Ministerstva práce a sociálních
věcí avizováno, že je možné požádat o přiznání dávky mimořádné
okamžité pomoci. Jedná se však
o jednorázovou pomoc. Primárně je třeba se co nejdříve dostat
z přechodného režimu a uzavřít
klasickou smlouvu o dodávkách
energií. Klientům v této věci můžeme pomoci s vyplněním formuláře a předáním kontaktu, kam se
konkrétně s žádosti obrátit. Určitě
nás můžete kontaktovat, naše poradna je zdarma.

HLEDÁME ZDRAVOTNÍ SESTRU DO MOBILNÍHO HOSPICE POKOJNÝ PŘÍSTAV
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Charita Opava vyhlašuje výběrové řízení
na pozici „ZDRAVOTNÍ SESTRA“
Středisko:

Charitní hospicová péče - Pokojný přístav

Místo pracoviště:

Charita Opava, Kylešovská 4, 746 01 Opava

Typ pracovního poměru:

Pracovní smlouva, práce na plný úvazek

Předpokládaný nástup:

Ihned

Benefity:

Stravenkový paušál, pět týdnů dovolené, odměny, narozeninové
volno

Popis pozice:

V rámci služby zajišťuje okamžité i dlouhodobé bio-psychosociální a duchovní potřeby klientů, zajišťuje komplexní péči o
umírajícího klienta, poskytuje odbornou intervenci při léčbě
nežádoucích příznaků onemocnění, jako jsou bolest, dušnost a
podobně zajišťuje odbornou zdravotní péči dle doporučení
praktického (odborného lékaře), provádí rehabilitační ošetřování
a reedukaci, vede předepsanou dokumentaci, provádí edukační
činnost u klientů a jejich rodinných příslušníků.

Požadavky:

SŠ, příp. VOŠ, všeobecná zdravotní sestra s platným
osvědčením o registraci, kladný vztah k lidem s mentálním
postižením a duševním onemocněním, samostatnost, ochota učit
se novým věcem, odpovědnost, týmová spolupráce, trestní
bezúhonnost, dobré komunikační schopnosti, práce na PC,
řidičský průkaz sk. B.

Ohodnocení:

Předpokládaná nástupní mzda 36.000,- Kč/celý úvazek +
příplatek 4.000,- Kč za terénní službu.

Poznámka: Životopis s motivačním dopisem posílejte na adresu Charita Opava, Přemyslovců
26, p. Pospěchová, 747 07 Opava-Jaktař nebo na e-mail: personalni@charitaopava.cz.
K Vašim zaslaným dokumentům prosím přiložte níže uvedený text, abychom mohli pracovat
s Vašimi osobními údaji: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu dat v zaslaném
životopise a motivačním dopise organizaci Charita Opava, Přemyslovců 13/26, 747 07
Opava-Jaktař dávám souhlas k jejich zpracování a uchování v databázi po dobu 1
roku“.
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Klienti Radosti se začínají
učit kuchařskému řemeslu

Na profesi kuchařů se začínají připravovat klienti sociálně
terapeutické dílny Charity Opava Radost. V nedávno
zrekonstruovaných prostorách v Jaktaři totiž mají zbrusu novou
moderní cvičnou cateringovou kuchyň, v níž budou v blízké
budoucnosti nabízet profesionální cateringové služby. Koncem
ledna spustili její zkušební provoz, zatím pouze pro zaměstnance
Charity Opava.
„Naší velkou snahou a cílem je řecí vývar s nudlemi a zeleninou,
poskytnout klientům Radosti pra salámová bageta s cherry rajčátky
covní příležitost a možnost naučit a polníčkem, brokolicový salát se
se něco nového. Oba tyto cíle mů šunkou, sýrem a pečivem a jako
žeme naplnit díky naší cateringové sladká tečka švédský koláč s jablky
kuchyni, která má velký potenciál,“ a mandlemi.
říká vedoucí Radosti Lucie Švejdí- Vařit se zde bude zatím jen ve čtvrková. Ta spolu s klienty rozeslala tek a pátek, aby měli klienti dostazaměstnancům Charity Opava tek času se vše naučit. Zájemci si
první nabídku. Objevily se v ní mohou jídlo objednat vždy do
samé dobroty - přesnídávkový ku- pondělí na e-mailu radost@cha-

ritaopava.cz nebo prostřednictvím SMS zprávy na telefonním
čísle 734 435 133. Klienti pak na
základě objednávek vyrazí s doprovodem do obchodu nakoupit
potřebné suroviny a ve čtvrtek a
pátek bude jídlo připraveno od
10 do 11.30 hodin k vyzvednutí v
sídle Radosti v Opavě-Jaktaři na
ulici Přemyslovců 26, zvonek č.
4. Platba zde bude možná pouze
v hotovosti.
„Prosíme Vás o podporu a shoví
vavost, buďte i Vy součástí našeho
projektu,“ vzkazuje Lucie Švejdíková spolu s klienty, kteří se už
těší, až se z nich po zaučení stanou
praví a nefalšovaní kuchaři a začnou své umění nabízet veřejnosti.

DUCHOVNÍ SLOVO

V únoru si připomeneme světový den nemocných
Drazí pra
covníci
i
d obrov ol 
níci v cha
ritním díle,
vy,
kteří
poskytuje
te vzácnou
službu po
moci ne

mocným a potřebným.
V tomto měsíci, 11. února, se slaví
na svátek Panny Marie Lurdské světový den nemocných. Vaši služ
bu nazval kdysi svatý papež Jan Pa
vel II. „apoštolátem milosrdenství“
(Pastor Bonus, čl. 152). Misericor
dia znamená mít srdce pro toho,
kdo je v nouzi. Děkuji, že si umíte
všimnout, rozpoznat nouzi člověka,
která má dnes tolik různých podob.
Děkuji, že společně přemýšlíte, jak
účinně pomáhat. Jak bychom si
všichni přáli umět odstranit příči
ny utrpení, bolesti, smutku, ale ne
vždy to je možné. Pomáhat nést
těžké břemeno nemoci a neštěstí

druhým, udělat aspoň to, co se udě
lat dá, doprovázet, být nablízku, je
vyjádřením ryzí lidské ušlechtilos
ti. Je to svědectví lidskosti, kterým
pomáháte nejen lidem v nouzi, ale
i nám ostatním, kteří pomoc nyní
nepotřebujeme, ale cítíme také díky
vám motivaci pomáhat.
Papež František vloni napsal sta
rým kněžím toto krásné povzbuze
ní: „Žijete životní etapu stáří, které
není nemocí, ale privilegiem. I vaše
nemoc je privilegiem připodobnit
se Ježíši trpícímu. Nejste jen ob
jekt péče, jste aktivní protagonisté
– nositelé snů, snů nabitých vzpo
mínkami a proto velmi důležití pro
mladou generaci, protože vaše sny
jsou jejich kořeny. Z nich vychází
míza, která je nechá rozkvést“ (cf.
DSM 16. 9. 2021). Tato slova vrace
jí vědomí vlastní důstojnosti lidem,
kteří o sobě začínají pochybovat a
považují se často za neužitečné,
zbytečné a dokonce za přítěž. Vaše
práce je podobná, vracíte lidem vě
domí jejich důstojnosti.

Využívám tuto jedinečnou příle
žitost, abych poděkoval, pochválil
a povzbudil každého z vás za vaše
nasazení pro charitní práci. Mod
lím se za ty, kterým sloužíte i za
vás, ať zakusíte Boží blízkost. Ať na
otázku z Ježíšova líčení posledního
soudu: „Kdy jsme Tě viděli hlado
vého, žíznivého, na cestě, nahého,
nemocného nebo ve vězení a po
sloužili jsme Ti?“ uslyšíte odpověď
nejen až tam nahoře, ale aspoň tro
chu už tady na tomto světě.
Nakonec vám nabízím slova mod
litby Benedikta XVI.: „Modleme
se za všechny nemocné, zvláště za
velmi těžce nemocné, kteří se ne
mohou postarat sami o sebe, ale
jsou zcela závislí na péči druhých,
aby mohl každý z nich zakusit, skr
ze službu toho, kdo mu je nablízku,
moc Boží lásky a bohatství Jeho
milosti, která zachraňuje. Maria,
uzdravení nemocných, přimlouvej
se za nás!“ (Angelus, 8. 2. 2009)
P. Václav KOLONIČNÝ, děkan
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Eko okénko

• Oslavy třiceti let
Radosti až na jaře

• Likvidujeme
nebezpečný odpad

Pouze v úzkém kruhu zaměstnanců a klientů si v únoru
připomenou v sociálně terapeutické dílně Charity Opava
Radost výročí třiceti let od svého založení. Důvodů je více –
předně větším oslavám nepřeje
epidemická situace, Radost už
ale v poslední době pořádala
několik veřejných akcí u příležitosti slavnostního otevření
zrekonstruovaných prostor na
ulici Přemyslovců 26 v Opavě-Jaktaři. Veřejnost ovšem
nebude připravena o možnost
připomenout si třicet úspěšných let tohoto jedinečného
střediska Charity Opava. Na
jaře zde totiž plánují pozvat zájemce na den otevřených dveří
s programem, který by se mohl
uskutečnit například na nové
prostorné venkovní terase. Sociálně terapeutická dílna Radost slouží lidem s mentálním
znevýhodněním a chronickým
duševním onemocněním ve
věku od 19 do 64 let, kterým
nabízí pracovní aktivity přizpůsobené jejich schopnostem
a potřebám. Dílna je určena
těm, kteří se chtějí učit pracovnímu režimu a následně najít
vhodné zaměstnání, kteří chtějí navazovat a udržovat vztahy
se svými kolegy a hlavně se
osamostatnit v běžných činnostech dne.
Oficiálně byla založena jmenovacím dekretem 2. února 1992,
tedy právě před třiceti lety.

Charita Opava, která v řadě
středisek zaměstnává už téměř
tři stovky lidí, věnuje také vel
kou pozornost své ekologii. V
této nové rubrice chceme čte
náře informovat o konkrétních
krocích, jimiž se hlásíme ke své
ekologické odpovědnosti.

Vlaštovičky děkují firmě Christbaum
Firma Christbaum z Hněvošic udělala krásnější Vánoce klientům
chráněného bydlení ve Vlaštovičkách. Už podruhé jim věnovala
vánoční stromeček, který nádherně provoněl a ozdobil prostory
v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené. Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Zuzana JANKŮ, vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje

Radost děkuje za dar Petru Leifertovi
Řadu nástrojů věnoval do dřevařské dílny Radosti Petr Leifert. Děkujeme za všechny klienty! Lucie Š VEJDÍKOVÁ, vedoucí Radosti

Listárna
Na návštěvníky
Slunovratu čeká Zóna
charitní inspirace
Festival Slunovrat (dříve Hradecký
slunovrat) každý svůj ročník spojuje
s charitativní akcí. Uspořádali jsme
například úspěšné crowdfundingové
sbírky na elektrický invalidní vozík
pro básnířku Helu Jombíkovou nebo
na pojízdnou motokavárnu klientům
sociálně terapeutické dílny Charity
Opava Radost.
Letos uvedeme od 23. do 25. června
v krásném prostředí parku kolem

Ptačího vrchu v Opavě rovnou celou
Zónu charitní inspirace. Ve spolupráci
s komunitním plánem Opavy jsme do
ní pozvali řadu organizací, které se v
neziskovém sektoru věnují sociální a
charitativní práci. V deseti stáncích v
neplacené zóně připraví zaměstnanci
spolu s klienty celou řadu vystoupení a
aktivit pro děti a nabídnou své výrob
ky nebo občerstvení.
Zóna charitní inspirace se zde přiro
zeně promísí s gastrozónou, dětskou
zónou i pódii vystupujících umělců.
Festival Slunovrat tak bude moci opět
ukázat, že boří nesmyslné bariéry

Asi největším ekologickým
přínosem Charity Opava je
činnost chráněných dílen. V
nich Charita Opava naplňuje
své poslání přinášet práci lidem, pro které by bylo jinak
bylo velmi obtížné najít zanání na otevřeném trhu práce,
ale také zásadním způsobem
přispívá ke zlepšení životního prostředí. Stěžejní činností
chráněných dílen je totiž likvidace odpadu a elektroodpadu,
a to včetně nebezpečného. V
souladu s provozním řádem
schváleným
Moravskoslezským krajem se zde ve velkých
objemech bezpečně likvidují televize, monitory, pračky,
myčky, sporáky, mikrovlnné
trouby, počítače, tiskárny, kopírky, telefony, skenery, vysavače, bojlery, topinkovače,
rádia, videa, kabely, motory,
trafa a další elektromateriál.

nejen mezi hudebními styly, ale také
mezi lidmi s handicapem a ostatní
společností.
Hostem Zóny charitní inspirace bude
moderátor a publicista Jeroným Ja
níček, který za knihu „Když úzkost
bolí“ o úzkostných poruchách obdržel
Cenu České neuropsychofarmakolo
gické společnosti. Besedovat bude o
problematice dramatického nárůstu
úzkostných poruch, depresí a sebepo
škozování dětí a mladistvých v době
koronakrize.
Václav MÜLLER,
ředitel festivalu Slunovrat

Pište nám! Listárna zpravodaje Domovník je určena Vašim názorům, připomínkám a postřehům. Své
příspěvky posílejte na adresu: mludek@charitaopava.cz. Těšíme se na ně!
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