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PRVNÍ JARNÍ VÝLET NA SVATÝ HOSTÝN
Charitní autobus Hroch po nekonečné dlouhé době odstartoval sezónu
výletů. Kam jinam by měla směřovat jeho “první“ cesta než na Svatý Hostýn.
Poutní cesta našeho autobusu začala 20. května ve Velkých Karlovicích,
tam byl ještě poloprázdný. V Hovězí, kde byla jeho poslední zastávka, už byl
slyšet hlahol poutníků. Z poloprázdného autobusu se stal rázem autobus
plný. Počasí nám taky vyšlo a z deštivého rána se začalo pomalu klubat
slunce. K bazilice Nanebevzetí Panny Marie jsme dorazili kolem deváté
hodiny a vydali jsme se dovnitř na mši. Tu sloužil páter Stuchlý. Poté jsme
se každý na vlastní pěst porozhlídli po kopci. Navštívili jsme otevřené
krámky, nakoupili oplatky, zašli si pro zázračnou uzdravující vodu. Někteří
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z nás se vydali na druhou mši, jiní si zašli
na kávu a zákusek, nebo se slunili na lavičkách
pod bazilikou. Prostě každý zde strávil čas
podle své libosti. Navštívili jsme také Kapli
Panny Marie LaSalettské o které málokdo ví,
a to už se pomalu blížila hodina odjezdu.
Cestou zpátky jsme si zazpívali několik písniček
a těšili se z nových zážitků.
Pokud byste se s námi taky někdy chtěli vydat
na výlet, tak na poslední straně naleznete jejich
aktuální nabídku. Můžete s námi navštívit třeba
Luhačovice, Buchlovice nebo Turzovku.
Další poutní výlet na Svatý Hostýn se bude
konat 15. června.
Nízkopodlažní autobus můžeme zapůjčit na
výlety vícečlenným skupinám seniorům,
hendikepovaným osobám, rodinám s dětmi,
atd... Kam s autobusem vyrazíte je už jen na
vás. Inspiraci na výlety s naším autobusem a
podrobnější informace vám může poskytnout
vedoucí sociální dopravy Jana Němečková
na telefonu 734 875 592
nebo emailu
jana.nemeckova@charita.nhrozenkov.cz.
Eva Čechová

Denní stacionář Slunečnice

se po náročných rizikových měsících začíná více plnit uživateli. Je vidět, že spoustě lidí chyběl kontakt
s druhými, a proto nyní mají větší zájem jít do společnosti dalších osob. Proto se počet lidí navštěvujících Stacionář za poslední měsíc zdvojnásobil.
Pěknou akcí na začátku května bylo stavění máje. Den předem jsme
ve stacionáři pekli, abychom měli slavnost se vším všudy. Poděkování patří
halenkovskému údržbáři, který zajistil májku i její stavění. Společně jsme
zpívali, jeden uživatel donesl i vlastní harmoniku.
Do stacionáře jsou zvaní senioři nebo zdravotně omezení lidé
(s pohybovými, mentálními nebo psychickými onemocněními), kteří potřebují
dopomoc druhé osoby. Stacionář nabízí celodenní program i dopomoc
v oblastech, v nichž nejsou uživatelé soběstační. Noví zájemci mohou
pro více informací volat na číslo 739 507 126.
Vojtěch Petroš
df
vedoucí Denního stacionáře Slunečnice
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V CHARITĚ NOVÝ HROZENKOV OBNOVUJEME VOZOVÝ
PARK
Mít kvalitní vozový park je pro práci pečovatelek a zdravotních sestřiček
v terénu velmi důležité. Navíc bez aut se do vzdálených údolí jen tak snadno
nedostanete. Tomu odpovídají i ujeté kilometry všech charitních
aut. Pro zajímavost, pokud byste jezdili každý třetí den z Nového
Hrozenkova do Říma a zpět, vyšlo by to s najetými kilometry úplně
nastejno. Proto je třeba auta neustále obnovovat. Modernizace vozového
parku probíhá právě v letošním roce.
K nákupu vozidel došlo na konci dubna díky výzvě Místní akční skupiny
Valašsko-Horní Vsacko. Projekt „Charita Nový Hrozenkov – Auty na
valašské kopce a samoty“ je spolufinancován Evropskou unií.
Spoluúčast Charity Nový Hrozenkov tvoří 5 % z uznatelných výdajů.
Tyto finance musíme zajistit prostřednictvím darů. Padesát tisíc korun
budeme mít pokryto díky grantovému programu Skupiny MONETA.
Zbývá dofinancovat necelých 60 tisíc Kč.
Realizací projektu jsme schopni nahradit velmi opotřebovaná vozidla Škoda
Fabia z roku 2001 a Fiat Panda z roku 2005, jejichž údržba a neustálé
opravy jsou neudržitelné. Doplnili jsme zároveň chybějící kapacitu
automobilů pro Charitní pečovatelskou službu a Osobní asistenci.
Výběrové řízení vyhrála společnost Simcar, proto se valašskými údolími
začnou prohánět čtyři nová auta Suzuki Ignis. Tato vozidla obsahují moderní
prvky
aktivní
i pasivní
bezpečnosti, jsou spolehlivá
a provozně méně nákladná.
Díky nim, budeme schopni
zajistit péči pro více klientů
a
naše
pracovnice
se budou cítit na cestách
bezpečněji
než
v opotřebovaných
vozidlech. Teď už jen auta
slavnostně požehnat, vyřídit
administrativní a účetní
záležitosti a budeme mít
hotovo!
Eva Čechová a Lucie Oriňáková
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ZVEME VÁS NA BESEDU
V rámci projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky, budeme pořádat
v průběhu roku 2021 tři besedy na téma Alzheimerova nemoc a demence
pro širokou veřejnost. První z nich se bude konat 16. června, další dvě
proběhnou na podzim.

Téma:
Kdy?
Kde?
Lektoři:
Vstupné:

Vstoupila nám do života demence
16.6. v 17:00
Knihovna Nový Hrozenkov
Eva Slováčková, Lenka Vráželová
Zdarma

Kapacita je omezená rezervaci můžete provést každé pondělí a čtvrtek
na telefonu 734 685 464 v době 9:00-14:00.
Beseda se řídí platnými opatřeními covid-19. Prosím, před vstupem
do přednáškové místnosti si připravte potvrzení o negativním testu, očkování
popřípadě prodělaném onemocnění covid-19. Děkujeme za pochopení.

Beseda je určena pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli více o tématice
demence a Alzheimerovy choroby a možnosti péče. Problematika
demence se netýká pouze člověka, který tuto diagnózu má, ale týká se celé
rodiny, pro kterou onemocnění představuje často obrovskou zátěž. Nejen
blízcí, ale i široké okolí se ptá často na otázky, které jsou i tématem této
přednášky:
 Jak mám pečovat o svého blízkého?
 Můžu ovlivnit průběh nemoci?
 Jak mám řešit právní otázky, kde najdu pomoc, na co mám nárok?
 Jak uspořádat domácnost, jak zvládneme praktické věci
každodenního života?
 Co když pečujícímu dochází síly?
 Možnosti zvládání depresí a úzkostí během péče.
 Možnosti sdílené péče.

Budete se moci zeptat na vše, co vás zajímá.
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JAK JSME STAVĚLI MÁJKU JJJJJJJJJJ

JJJ

Toho rána se nesla naším Domečkem příjemná atmosféra,
jako každým dnem. Dnes však byla jiná, plna očekávání,
příprav, těšení se…naším společným cílem bylo,
tak jako každý rok, postavit Májku. Snídaně proběhla
rychleji než obvykle, oblékli jsme se a vyrazili na zahradu.
Vítr sice silně foukal, ale sluníčko se hlásilo o slovo
(však jsme si ho také objednali ráno v naší kapličce). David
nažhavil kytaru, vše ostatní již bylo připraveno, takže jsme
začali opravdu zvesela. Což vylákalo ven i některé
„odpůrce“ venkovních akcí. Zdobilo se, zpívalo, dokonce
i tančilo.
Nesměla
chybět
ani
malá
lahvinka,
která se zavěsila do koruny Májky. Pan údržbář Májku
pečlivě osadil, naším velkým úkolem tedy je, dobře ji
hlídat…A hádejte, na co se už teď všichni těšíme?
No přece, jak ji budeme na konci měsíce zase kácet
a zažijeme
opět
tu
úžasnou
nezapomenutelnou
atmosféru…Ovšem pokud nám ji někdo neodnese 😉
Bc. Eva Kameniczká
sociální pracovnice Domu pokojného stáří
Poradna sv. Rity: Nový Hrozenkov 504, Nový Hrozenkov (nově zrekonstruovaná budova u hlavní silnice ve středu obce)
tel.: 728 324 494.
Ve dnech: pondělí 8:00-10:00 hod., středa 13:00-15:00 hod.
a čtvrtek terén (mimo poradnu) 10:00-12:00 hod.
SLUŽBA JE BEZPLATNÁ
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HLEDÁME VEDOUCÍ DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ
nástup od 1. 9. 2021
Hledáme:
 pracovnici/pracovníka s nezbytnou znalostí zákona 108/2006 Sb.
a znalostmi související s oborem, VoŠ nebo magisterské studium
(není podmínkou)
 ochota pracovat v církevní organizaci v souladu s jejím posláním
 praxe a zkušenosti s cílovou skupinou (senioři), min. 3 roky
 odpovědný vztah k práci a spolehlivost, jistota v jednání
 výborné organizační a řídící schopnosti
 iniciativa, chuť přicházet s novými nápady, otevřeně vyjadřovat
svůj názor
 schopnost týmové spolupráce, pozitivní vztah k lidem
 čistý trestní rejstřík
 řidičské oprávnění sk. B
Náplň práce:
 odpovědnost za pečovatelskou a zdravotní péči klientů
 řízení pracovního výkonu zaměstnanců
 podílení se na strategickém plánování organizace
 kontrola chodu a provozu služby
 metodické vedení práce pečovatelek a zdravotních sester
 sledování a vyhodnocování ekonomických a zdravotních parametrů
 prezentace a propagace služby
 stanovení a realizace plánu péče
Nabízíme:
 pestrá, užitečná a smysluplná práce
 přátelská atmosféra na pracovišti
 další vzdělávání a seberozvoj
 pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení
na dobu neurčitou
 5 týdnů dovolené
 věrnostní odměny
 zázemí stabilní neziskové organizace působící již 29 let
 nástupní mzda 26.000 - 27.000
V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lucii Kašparovou
tel.: 734 891 156
e-mail: lucie.kasparova@nhrozenkov.charita.cz
6
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TAJNÝ RECEPT Z DOMEČKU
Jestli to náhodou ještě nevíte, tak v Domě pokojného stáří se každý pátek něco peče.
Jakmile se z kuchyně začne linout vůně, začnou se všichni přítomní olizovat až za
ušima. Proto jsme se rozhodli, že se s vámi, našimi čtenářmi Charitních listů podělíme
o jeden z „tajných“ receptů paní kuchařky na Domě pokojného stáří. Předáme vám
know-how na kynuté těsto z kterého se dají upéct makové rohlíčky, tvarohové vdolky,
nebo valašské Frgály. Už se vám také sbíhají sliny? 
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DEN MATEK V CHARITĚ
Den matek se v různých variantách slaví už od nepaměti. Jeho největší
propagátorkou v době první republiky byla Alice Masaryková dcera
T. G. Masaryka. V České republice svátek připadá na druhou květnovou
neděli. My v Charitě Nový Hrozenkov jsme si Den matek prodloužili a začali
přát maminkám už v pátek. Oslavovali jsme mateřství prostřednictvím květin
a přání. Poděkovali jsme maminkám za jejich obětavost, trpělivost
a bezpodmínečnou lásku. Přece jen bez nich, bychom se nikdy nenaučili
chodit, držet správě příbor a vůbec, bez nich bychom na světě nebyli. Dar
v podobě tulipánů, karafiátů a růží bychom nemohli předat bez dobrých duší,
které nám tyto květiny darovali. Proto rovněž děkujeme internetovému
prodejci květin Florea.cz, květinářství Flodet z Hovězí a Květiny Krystyníková
z Halenkova.
Tak jako jsme děkovali v květnových
Charitních listech maminkám, chtěli bychom
v červnovém díle poděkovat Tatínkům.
Den otců se sice u nás v České republice,
slaví ojediněle, ale pro nás v Charitě je tento
svátek neméně důležitý. Třetí červnovou
neděli budeme proto myslet naše tatínky,
kteří spolu s matkou tvoří jedinečný láskyplný
celek – RODINU. Děkujeme, že tu pro nás jste, že nám ukazujete v životě
směr, podáváte pomocnou ruku, děkujeme za vaši víru v nás, ve vaše děti.v
wc
Eva Čechová
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POKOJNÁ CESTA ŽIVOTA
Nezáleží, odkud jsme, ani jaká víra nás vede životem. Jendou může přijít
den, kdy naše tělo navštíví těžká a nevyléčitelná nemoc, která nás povede,
nikoli k životu, ale na druhou stranu. Nenápadné onemocnění může v našem
těle nejprve jen podřimovat. Ale časem se začne rozrůstat, až už člověku
není pomoci. Od tohoto okamžiku bude tělesná schránka churavějícího den
ode dne více a více chřadnout.
Každý si přeje, aby mohl s nemocí zůstat doma u svých blízkých. Prostředí
domova je pro trpící určitým pohlazením a danou jistotou, že momenty svých
dnů prožijí důstojně s láskou a s každodenní péčí rodiny. Každý z nás
by svému bližnímu dál všechno jen, aby se cítil dobře a jeho bolest
se mírnila. Je to služba, kterou s úctou a obětavostí věnujeme všem členům
rodiny. Je to však služba náročná, těžká, ale dá se zvládnout. Jelikož existují
pozemští andělé strážní, kteří v podobě zkušených odborníků svými křídly
podrží celou rodinu i s nemocným. A to je právě DOMA – Domácí hospicová
péče, která se pro těžce nemocné i pro celou rodinu může stát oázou velké
pomoci. Tito lidé přináší do domovů, kdy už naše síly nestačí klid a mír.
V němž se rozhostí jistota, že nejen rodina, ale především odcházející
nemocný člověk vše pomalu zvládne. A připraví svoji duši i tělo k tichému
odchodu z pozemského světa. Rodina má tolik času, kolik potřebuje, aby
se svým drahým člověkem mohla být, aby s ním mohla hovořit, dotýkat se
ho dlaní i slovem, objímat ho a povzbuzovat. Společně prožívat i ty nejmenší
okamžiky obyčejného dne. Dny, které se nemocnému krátí.
A nám se naopak prodlužují, protože víme s bolestí v srdci, že budeme
opuštěni. Naše nitro ale nemusí strádat, když cítíme, že jsme s člověkem,
jenž byl součástí našich životů, mohli prožít každý úsek hodiny.
A to společně se službou a s posláním hospice. Službou, jež nám umožní
s nemocným prožívat nejen každou minutu, ale všechen ten čas, který mu
byl shůry dán. Služba Hospice je službou lásky, veliké odbornosti po stránce
lékařské i službou pro naše nitro i mysl.
Každý člověk stvořený Bohem, by při
svém odchodu k němu neměl zůstat
sám, ale měl by být obklopen láskou
a soudržností
všech
v rodině,
které miloval a oni milovali jeho.
Odcházet
z rodného
domova
s doprovázení
svých
milovaných
a s rukou v dlani, která mě ještě
naposled
pohladí
je
v dnešní
přítomnosti opravdu darem.
Alena Orságová
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SOCIÁLNÍ DOPRAVA MA NOVÝ FACEBOOK!
Nenechte si ujít žádné novinky!
Na facebookových stránkách Sociální dopravy Nový
Hrozenkov najdete foto z výletů, termíny dalších a všechny
ostatní aktuální informace, které se týkají sociální dopravy.
Sledujte naše cesty! @socialnidoprava
„Svět je jako kniha, a ti, kdo necestují, čtou pouze její první stránku.”
– Svatý Augustin

SNÍDANĚ S KNĚŽÍMI
19. května proběhla snídaně s kněžími.
Účastnili se ji vedoucí služeb v čele
s paní ředitelkou Ing. Danuší Martinkovou, která si vzala na starost úvodní slovo. Poté vedoucí předali kněžím informace za uplynulý rok 2020. Sdělovali
všechny problémy a strasti, které si pro
ně tento neobyčejný rok nachystal. Kněží jim na oplátku pověděli o situaci ve
farnostech. Za občerstvení děkujeme
naší pastorační asistentce.Eva Čechová
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PASTORACE JINÝMA OČIMA
Když jsem nedávno potkala naši pastorační asistentku ve dveřích, na otázku
Kde byla? mi odpověděla: „S paní K. na mši. Kdybys ji viděla, úplně zářila.
Do kostela se často nedostane, moc už toho neuchodí. Nedávno ji umřel
manžel a teď žije v domě sama. Vždy se společně modlili a to ji chybí."
Její odpověď mě velmi zaujala, zjistila jsem totiž, že vůbec nemám ponětí,
co vlastně takový pastorační asistent dělá. Domluvila jsem si proto návštěvu.
Místo planého povídání v kanceláři jsme spolu vyjely do terénu.
Maruška – pastorační asistentka mě ještě před návštěvou upozorňovala:
„S pánem se teď vždycky modlím křížovou cestu a trvá to dlouho. Nevím,
jestli ti ta návštěva něco dá.“ …Nakonec jsme se pomodlili jen krátce.
Pán povídal o svém životě, co je u něj nového, o trápení s jeho vnučkou.
Maruška občas mlčela a poslouchala, občas něco řekla.
Začalo mi to docházet, proč pastoračního asistenta v Charitě máme.
Pro kolik lidí je důležitou součástí dne. Pastorační asistent nejen udržuje
dobrou náladu pracovníků, zajišťuje supervize a duchovní obnovy,
také poskytuje a žádá přímou pomoc pro lidi, kteří př. přišli o dům kvůli
povodním, nebo jsou v jiné krizové situaci, podílí se na pořádání Tříkrálové
sbírky a Postní almužny, komunikuje s farnostmi, zařizuje s místními faráři
mše v pobytových službách.
Rovněž navštěvuje klienty v terénních
i ambulantních službách, společně se modlí, nebo si spolu povídají.
Pastorační asistentka je naše dobrá duše, která vždy všem dokáže vykouzlit
úsměv na tváři.
Eva Čechová
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Pomoc srdcem a porozuměním
+ u vás doma i u nás
+ 365 dnů v roce
+ služby od A do Z
Zázemí Nový Hrozenkov
756 04, Nový Hrozenkov 504
 Ředitelka organizace| Ing. Danuše Martinková
 Získávání financí pro projekty, péče o dárce| Bc. Lucie Oriňaková
 Public relations| vztahy s veřejností| Eva Čechová
 Pokladna| Dana Ohryzková

Tel.: 571 451 548

Terénní služby
 Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence
o vedoucí služby| Bc. Dana Haferníková
o vedoucí provozu| Bc. Zdeňka Kopecká
 Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče| Jarmila Škarpová
 LÁVKA – sociální rehabilitace| Barbora Krutilková
 Poradna sv. Rity - sociální poradenství| Eva Slováčková
 Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek| Zdeněk Plánka
 Pastorační asistence| Bc. Marie Fedorová

Tel.: 571 410 087

Tel.: 606 771 510
Tel.: 604 211 679
Tel.: 734 685 464
Tel.: 734 875 593

Tel.: 734 682 700
Tel.: 728 324 457
Tel.: 737 572 190
Tel.: 733 685 408
Tel.: 728 324 494
Tel.: 730 190 401
Tel.: 605 779 129

Víceúčelový charitní dům Halenkov
756 03 Halenkov 191
 Denní stacionář Slunečnice| Mgr. Vojtěch Petroš
 Odlehčovací služba| Marie Surá
 Sociální doprava – soc. autobus, minibus, auto| Jana Němečková

Tel.: 571 420 135

Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov
756 04 Nový Hrozenkov 124
 Vedoucí Domu pokojného stáří| Marie Surá
 Sociální pracovnice| Bc. Eva Kameniczká

Tel.: 571 429 676

Tel.: 739 507 126
Tel.: 603 717 454
Tel.: 734 875 592

Tel.: 603 717 454
Tel.: 734 435 459

Naše služby můžete finančně podpořit. Děkujeme vám!
číslo bankovního účtu: 627344851/0100
reditel@nhrozenkov.charita.cz
www.nhrozenkov.charita.cz
Hlavní partner – Lesy augustiniánského opatství s.r.o.
Charitní listy – vydavatel Charita Nový Hrozenkov,
756 04 Nový Hrozenkov 504
www.nhrozenkov.charita.cz
Zpracovala Eva Čechová, náklad 350 ks.

Příští Charitní listy vyjdou na začátku srpna 2021. Není-li uvedeno jinak, pochází fotografie z archívu
CHNH. Fotografie plní ilustrační funkci.
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