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„TEN DEN VYSVITLO SLUNCE…“
„Ten den vysvitlo slunce …“ dne 2. září proběhla v Domečku na Čubově naše již tradiční zahradní slavnost. Vzhledem k nepříznivému počasí, které bylo pro konec prázdnin netypické, velmi chladné a deštivé, jsme měli všichni
obavy o její zdárný průběh. Věřili jsme v lepší slunné zítřky a přípravy probíhaly již od pondělka. Domečkem se linula vůně právě pečeného chleby, frgálů… a jiných dobrot. Společně jsme krásně vyzdobili venkovní prostory
a očekávali první hosty. Samozřejmě jsme nezapomněli na kulturní vystoupení, o které se postarala Hela Václavíková. Velmi milým zpestřením bylo
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i folklorní vystoupení Tomáše
a Vlastíka Koňaříkových s maminkou Jitkou. Jejich hra na housle
a krásný zpěv se rozléhal široko
daleko …A jak to všechno dopadlo? Tančili, zpívali, hodovali
všichni bez rozdílu, ani se nám
nechtělo domů. Děkujeme i všem
přítomným hostům a rodinným příslušníkům našich klientů, že s námi sdíleli tak krásný den.
Eva Kamenická
Sociální pracovnice, Dům pokojného stáří, Odlehčovací služba

TÝKÁ SE VÁS EXEKUCE?
Je milé a potřebné vzpomínat na své blízké
zemřelé. Často se k tomu ubíráme právě
v tyto podzimní dny. Krajina je jako duše,
ztišuje se, potřebuje klid, aby zase mohla žít
s jistotou, vírou a nadějí, že ani ona není na
vše sama. Proto ani vy na to nebuďte sami.
Naši zaměstnanci vám rádi pomohou vyplnit
vše potřebné k využití amnestie sankcí.
Milostivé léto je jedinečná akce schválená poslanci, která umožňuje zbavit
se exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. Více informací se dočtete v přiloženém letáčku.
Ivana Hlaváčová, PR pracovnice

CHARITA NOVÝ
HROZENKOV MÝMA
OČIMA
Když jsem přemýšlela, kam se
chci na praxi podívat, tak mě jako
první napadla právě naše místní
charita. Především proto, že mě
zajímalo, co se pod tímto pojmem
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všechno skrývá, a kdo za ním stojí. Znala jsem totiž do té doby ne úplně celou část a jsem vděčná, že jsem měla možnost tohle zjistit,
a alespoň na chvíli se stát součástí.
Během praxe jsem zjistila, že se bude konat i Setkání seniorů, a jelikož jsem
pro každou společenskou akci, tak jsem neváhala a účastnila se taky. Do té
doby jsem upřímně neměla ani tušení, že něco takového se tady pořádá
a přišlo mi to jako skvělý nápad. Setkání probíhalo 30. září 2021 ve Velkých
Karlovicích, nejprve byla od tří hodin svátost smíření, pak mše svatá v podání skvělého místního pana faráře. Mezitím, co byli všichni v kostele, jsme
chystaly pohoštění a vyhřívaly prostory v pastoračním domě, aby se mohli
všichni zahřát. Když se naši senioři začali scházet, tak už se jen povídalo,
jedlo, pilo, hodovalo a dokonce se navazovala i nová přátelství. Ty se dokonce týkaly i mě, a asi budu mít co dělat, abych všechny moje nové přátele
zvládla navštívit. Byla jsem mile překvapená, kolik se jich přišlo společně zasmát. Upřímně musím říct, že jsem nevěřila, že v člověku dokáže starší člověk vyvolat tolik emocí. Především ale radost ze života, ta na setkání rozhodně nechyběla. Mě samotnou, a věřím, že nejen mě, jejich spokojené tváře zahřály u srdíčka. Zazpívalo se několik známých písniček s panem harmonikářem. Vypila se káva a čaj, snědly chlebíčky a buchta od naší Aničky
a naši staříčci odcházeli s úsměvem na tváři v doprovodu holek pečovatelek,
které je dovezly zpátky domů. Možná je pro někoho z nás až nepředstavitelné jak může být pro někoho staršího takové odpoledne obohacující nebo
minimálně příjemným zpestřením chladného podzimu.
Za celou praxi jsem měla možnost nahlédnout do všech druhů služeb charity, a kdybych měla Charitu Nový Hrozenkov popsat pár slovy, tak je to místo,
kde se sešli lidé s velkým srdcem a touhou pomáhat. Práce tady totiž není pro každého. S odhodláním pro tuhle práci se asi fakt musí člověk narodit
a věřím, že všichni jsou tu na správném místě. Já měla tu možnost a čest se
aspoň chvíli podílet na chodu této organizace a musím říct, že tato zkušenost mě obohatila natolik, že z ní budu čerpat ještě dlouho. Také se mi dlouho nestalo, že bych se cítila někde tak dobře. Moc za to děkuji a věřím, že
jsme se v charitě neviděli naposledy.
Valentýna Čecháková, praktikantka

DEKACERT
Charitní projekt DekaCert CZ, do něhož se na jaře roku 2021 zapojili i naši
zaměstnanci, je velkou motivací pro všechny, kteří pracují v pomáhajících
profesích. Promítání Desatera, křesťanských hodnot je etickým programem
a základní inspirací v charitní práci. Zastavte se a sami se v tichu zamyslete,
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jak se vztahujete k hodnotám jako jsou: Identita, Integrita, Svatý čas, Generační solidarita, Tělesný a duchovní život, Spolehlivá dohoda, Vlastnictví,
Komunikace, Sociální společenství a Intimní společenství. V této době tak
potřebné a důležité hodnoty. Více se o tomto projektu můžete dozvědět na
webových stránkách: https://www.desaterovcharite.cz/. V následujících číslech Charitních listů si představíme patrony, které si zvolili pracovníci
v jednotlivých službách.

PŘIPOJTE SE K NÁM A POJEĎTE S NAŠÍ SOCIÁLNÍ
DOPRAVOU NA VÝLET

2. prosince 2021
Vánoční exkurze – Rožnov Pod Radhoštěm
Pojeďte s námi načerpat vánoční atmosféru a navštivte s námi výrobnu
svíček Unipar. Nahlédneme do tajů výroby svíček, prohlédneme si zdejší
galerii limitovaných edicí svíček a hlavně vás určitě okouzlí nádherná
vánoční výzdoba, včetně adventního věnce gigantických rozměrů, který je
součástí venkovní výzdoby.
Odjezd cca v 9:00, cena: 200,- Kč
Program výletu se může změnit dle vývoje epidemiologické situace a dle nařízení
vlády s ohledem na současnou situaci. Účast na výletu podléhá aktuálním
vládním nařízením. Více informací získáte na tel. 734 875 592.

Vydejte se s námi a naším bezbariérovým autobusem za zážitky…
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DLOUHO JSME SE NEOZVALI
Milí přátelé a příznivci našeho charitního počínání. Ozýváme se vám
z Denního stacionáře v Halenkově. Dlouho jsme o sobě a naší činnosti nedávali vědět. Naše dvě kolegyně byly v dlouhodobé pracovní neschopnosti,
a tak jsme ve sníženém počtu a s pomocí naší milé Zuzky zabezpečovali
denní provoz a na sdílení s vámi už nevyšel
čas. Ale teď si to vynahradíme 😊.
Léto jsme často trávili venku na procházkách
a výletech po okolí. Je to jedna z potřeb našich některých uživatelů. Procházeli jsme se
různými směry kolem našeho domu, ale nejvíce jsme si oblíbili trasu kolem Bečvy.
A když bylo dost sil a odvahy, zvládli jsme se
podívat i na druhou stranu břehu. Občas
jsme po sobě zanechali na lavičce malovaný
kamínek, který jsme vlastnoručně tvořili.
K létu neodmyslitelně patří bylinky.
Jejich vůně nás provázela celé léto, protože jsme
si je sušili přímo ve Stacionáři. Zpracovávali jsme
z nich tinktury, sirupy nebo jen je uschovali na vaření čaje. To proto, abychom si je mohli společně
popíjet i v pracovní době. Mohu jmenovat Echinaceu, Dobromysl, Třezalku, Mátu, Meduňku,
Bez, Lipový květ a také Levanduli. Při vyjížďkách
po okolí jsme se byli podívat ke kříži v Břežité a
ke kapličce v Dinotici. Jsou to krásné okamžiky,
když vidíte tváře uživatelů, kteří sledují celou cestu z okna auta a obdivují krásu každého údolí. Jezdíme vždy pomaličku, aby
si toho za jízdy stihli prohlédnout co nejvíce. Pro některé jsou to momenty,
které si za chvíli už nepamatují, ale
v danou chvíli tu radost prožívají a o tyto prožitky jde. Potřebují je stejně jako
my. Léto jsme zakončili vařením kotlíkového guláše. Přípravy a průběhu celé
akce se chopil náš uživatel Ludvík
a pod jeho taktovkou jsme se od samého rána všichni pustili do příprav. Kolegyni Silvě jsme vděčni za zajištění kotlíku s pořádnou vařechou, dřeva na oheň
a spoustu dalšího. I když se nám ochla6
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dilo, akce se vyplatila a stála za to. A to nemluvím o tom úžasném pochutnání si na pořádné porci, při které se nám dělaly boule za
ušima.
Judita Grycmanová
Zástupkyně vedoucího
Denního stacionáře Slunečnice

PŘIDEJ SE K NÁM
PRACUJ SRDCEM A POROZUMĚNÍM
Do našeho týmu hledáme nové zaměstnance na tyto pracovní
pozice: (V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lucii Kašparovou, 734 891 156,
lucie.kasparova@nhrozenkov.charita.cz)

Sociální pracovník/ce
Hledáme:






pracovnici/pracovníka s odbornou způsobilostí dle zákona 108/2006 Sb., nezbytné pro kvalifikaci sociálního pracovníka (VŠ, VOŠ)
zájem o sociální práci, kladný vztah k seniorům
organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, schopnost týmové spolupráce
čistý trestní rejstřík
řidičské oprávnění sk. B
Náplň práce:








poskytování sociálního poradenství
metodické vedení sociální práce
provádění sociálního šetření v rámci regionu
podpora týmu pečovatelek
prezentace a propagace služby
stanovení a realizace plánu péče
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Všeobecná sestra
Hledáme:






trpělivou, ochotnou a empatickou posilu do našeho týmu
trestní bezúhonnost
vzdělání: SZŠ nebo VOŠ
uživatelská znalost práce na PC
ŘP skup. B
Náplň práce:

poskytování zdravotní péče osobám se zdrav. postižením, osoby
s chronickým onemocněním apod.
 monitoring, hodnocení a evidence zdravotního stavu klienta


Pracovník/ce v přímé péči
Hledáme:





trpělivou, ochotnou a empatickou posilu do našeho týmu
trestní bezúhonnost
řidičské oprávnění sk. B
základní, SŠ vzdělání, dále vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. (lze doplnit v průběhu prac.
poměru)
 uživatelská znalost práce na PC
Náplň práce:



péče o seniory, osoby se zdrav. postižením, osoby s chronickým onemocněním apod.
zajištění pomoci a podpory při běžných denních činnostech klientů (pomoc při hygieně, jídle,
oblékání,..)

Personalistka, asistentka ředitelky
Hledáme:






pracovníka/pracovnici s praxí na obdobné pozici min 2 roky
zájem o sociální práci, kladný vztah k seniorům
organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, schopnost týmové spolupráce
čistý trestní rejstřík
řidičské oprávnění sk. B
Náplň práce:









příprava pracovně právních dokumentů, komplexní personální práce
spolupráce se mzdovou účetní při zpracování mezd a docházky
zajišťování lékařských prohlídek, zajišťování a příprava školení dle zákonných norem
tvorba a realizace interních směrnic, agenda BOZP, PO a OPP
organizace společenských akcí
každodenní komunikace s úřady a příslušnými orgány státní správy
agenda spojená s asistencí ředitelky společnosti
8
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A JAK DOPADLA SOUTĚŽ
ŠTRÚDLOVÁNÍ?
ANEB O NEJLEPŠÍ JABLEČNÝ
ŠTRÚDL…?
Štrůdlování nebo Štrúdlování? Jak se vlastně
správně napíše toto slovo, které v sobě skrývá vůni vláčného těsta, jablek, hrozinek, cukru a dalších sladkých dobrot? Slovo označující jablečný závin je dle informací z internetu
cizím slovem, které pochází původně
z německého Apfelstrudel. Z hlediska pravidel českého pravopisu se tedy správně píše
s písmenem Ú. My však nejsme bohemisté.
Tady se připravovaly kulinářské výtvory
Esterka Juřičková, 2. místo a poctivě soutěžilo ve dvou kategoriích, dospělí a také děti. Nejlepší pekaři obdrželi voňavé ceny, sladké překvapení od Anny Pavelkové, balíček z Vinotéky u kruháče a přírodní kosmetiku od Zelené lékárny. Všem, kteří přispěli do soutěže, děkujeme. My se však s vámi chceme podělit o kategorii dětí, je pro nás
cenné, že se i tito mladí účastníci zapojili s velkou vervou a odvahou. Na
prvním místě se umístil Ondřej Němeček a dalšími výherkyněmi byly Klárka
a Esterka Juřičkovy. Své dojmy ze soutěže nám popsal vítěz Ondřej.
„Jsem úplně obyčejný 14letý kluk, který
má převážně normální chlapecké zájmy.
Přesto si občas, když jsem sám doma
a přepadne mě hlad, něco uvařím nebo
upeču. A tak když mě máma řekla, že je zase soutěž ve Štrúdlování, řekl jsem si, že
bych to mohl zkusit. Upekl jsem jablíčkový
štrúdl, podle receptu naší mamky a poslal
do soutěže. Jaké pak bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že jsem vyhrál první
místo! Jako odměnu jsem dostal výborný
srdíčkový dort z lineckého těsta se šlehačkou. Děkuji všem za krásnou a dobrou
odměnu. A rád se s vámi podělím o recept, třeba vám bude chutnat taky.“
9

Ondřej Němeček, 1. místo

CHARITNÍ LISTY

říjen/listopad 2021

Jablíčkový seen
Suroviny: listové těsto, jablka,
cukr, máslo, rozinky a brusinky
namočené v rumu.
Postup: Připravíme si náplň, jablka
nastrouháme, raději nahrubo nebo na plátky, je to
chutnější. Na másle rozpustíme cukr a uděláme karamel,
na to dáme podusit připravená jablka, stačí chvilka.
Na rozvalené listové těsto dáme připravenou náplň, na
to rozinky a brusinky, které byly namočené v rumu,
zamotáme, potřeme vajíčkem a upečeme v troubě do
zlatova. Přeji dobrou chuť!!!.
Ondřej Němeček!
Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme!
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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 Oriňáková
 Public relations| vztahy s veřejností| Bc. Ivana Hlaváčová
 Pokladna| Dana Ohryzková

Tel.: 571 451 548
Tel.: 606 771 510
Tel.: 604 211 679
Tel.: 734 685 464
Tel.: 734 875 593

Terénní služby
Tel.: 571 410 087
 Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence
o vedoucí služby| Bc. Dana Haferníková
Tel.: 734 682 700
o vedoucí provozu| Bc. Zdeňka Kopecká
Tel.:728 324 457
 Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče| Jarmila Škarpová Tel.: 737 572 190
 LÁVKA – sociální rehabilitace|
Tel.: 733 685 408
 Poradna sv. Rity - sociální poradenství| Eva Slováčková
Tel.: 728 324 494
 Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek| Zdeněk Plánka Tel.: 730 190 401
 Pastorační asistence| Bc. Marie Fedorová
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, Mgr. Lenka Kopřivová
 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 Ivana Hlaváčová, náklad 200 ks.

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