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ročník 9                              číslo 2                      únor 2016 

 

 

VÁŽENÍ A MILÍ DÁRCI TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2016, 
 

chtěla bych Vám mnohokrát poděkovat za Váš dar, kterým jste 

přispěli do pokladniček „Tří králů“. V letošním roce jsme sbírku 

zaměřili na opravu půdy Domu pokojného stáří, u níž bylo celkové 

zateplení poškozeno kunami. Při té příležitosti bylo také doporučeno 

zateplení zadní stěny budovy. Finanční prostředky bychom jinou 

cestou velmi těžce získávali. 

Jako každým rokem, tak také letos, bude část výtěžku věnováno 

na přímou pomoc lidem, kteří se ocitnou v těžké životní situaci. 

Celková částka, kterou jste přispěli, činí 585 319 Kč. Do naší Charity 

se vrací 65%, zbytek směřuje na celonárodní projekty (např. stavbu 

hospice), pomoc v oblastech postižených živelnými katastrofami 

u nás i v zahraničí (povodně, zemětřesení…). 
 

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2016 
VELKÉ KARLOVICE  117 261,-Kč 

KAROLINKA     72 309,-Kč 

NOVÝ HROZENKOV  132 092,-Kč 

HALENKOV     99 143,-Kč 

HUSLENKY     48 909,-Kč 

ZDĚCHOV     26 218,-Kč 

HOVĚZÍ     89 387,-Kč 

CELKEM   585 319,-Kč 
 

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala také hlavním 

koordinátorkám sbírky: paní Darii Exnerové a Marii Fedorové a všem 

vedoucím a jejich „Třem králům“ za jejich obětavou cestu k Vám.  

Ještě jednou velké díky Vám všem. Rádi se s Vámi potkáme 

na některé z našich akcí nebo přímo na našich domech.  

Přeji Vám hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2016. 

 

Ing. Danuše Martinková, ředitelka 
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KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ 
 

Tento slogan jste mohli slyšet v televizi nebo jej vidět na plakátku, 

který oznamoval, že se blíží svátek TŘÍ KRÁLŮ a spolu s ním 

Tříkrálová sbírka. Ta se také těší stále větší důvěře lidí a její výtěžek 

rok od roku roste. Koledníčci v podobě králů chodí do našich 

domovů a spolu se svými vedoucími (bez kterých by se tato akce 

nedala organizovat) vybírají do pokladniček dary, které později 

pomůžou dobré věci. Tato sbírka je jednou z největších 

dobrovolných akcí, která probíhá na celém území České republiky. 

Jsem velmi ráda, že i v letošním roce se naše farnost do sbírky 

zapojila. V sobotu 9. ledna se 18 skupinek vydalo na svou pouť 

po našich malebných údolích, s radostným poselstvím o narození 

Ježíše Krista. Z mé vlastní zkušenosti vím, že z příchodu „ Tří králů“ 

si každý vezme to, co sám potřebuje. Zvláště malé děti mají z králů 

velký zážitek a diví se, co to k nim přišlo. Ta starší generace – 

většinou babičky - jsou rády, že si aspoň 

na chvíli mohou s někým popovídat, protože 

jsou celý den doma samy. A to se mi na této 

sbírce líbí, že kromě vybírání peněžních darů 

nám přináší osobní setkání s lidmi. Někdy bývá 

naše cesta náročná, ale za ten vřelý úsměv a 

pevný stisk ruky, za to určitě to naše koledování 

stojí. 

Já věřím, že i letošní rok nebylo naše putování 

marné. Vždyť krásná částka 148.052 korun, 

která se za naši farnost (tedy obce Halenkov a 

Huslenky) vybrala, ta sama mluví za vše. Proto opět vyslovuji Všem 

velký dík, za Vaši štědrost. Věřte, že peníze budou skutečně použity 

pro dobro věci. Část z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky bude použita 

na opravu Domu pokojného stáří v Novém Hrozenkově. Tento dům 

využívají především staří lidé, kteří již nemohou zůstat vzhledem 

ke svému zdraví ve svém vlastním domově. Stejně tak jako 

v minulých letech půjde část na pomoc těm, kteří se dostanou 

do nepříznivé životní situace. 

Lidský život je krásný, s jasným sluncem a modrou oblohou nad 

hlavou.  Ale všem může do té pohody vstoupit mrak, který vše 

zastíní. V takové chvíli jsme vděční za veškerou poskytnutou pomoc. 
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Ještě jednou děkuji Všem za účast 

při koledování. Za každý i sebemenší 

dar, který může pomoci dobré věci. 

Velké díky patří i naší Charitě Svaté 

Rodiny, nejen za to, že u nás sbírku 

každoročně organizuje, ale i za to, 

že se o naše blízké tak krásně a 

vždy s vřelým úsměvem stará. 

 

Andrea Černotová, místní koordiná-

torka sbírky v Huslenkách a Halenkově 

 

 
 

 

 

ROK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ NA VALAŠSKU 
 

Rok 2015 na našem projektu s názvem „Cesta za kvalitním životem 

seniorů na Valašsku“, který byl podpořen z Programu švýcarsko - 

české spolupráce, utekl jako voda. S velkým očekáváním jsme 

na Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov v minulém roce přivítali 

vozy Suzuki SX4 S-Cross, které přispějí ke zkvalitnění terénních 

služeb. Projekt však nezůstal u jednoho snu, ale podařilo se nám 

mimo jiné nakoupit nízkopodlažní 

minibus pro 16 cestujících nebo 

6 vozíčkářů, který bude sloužit nejen 

uživatelům naší Charity, ale ostatním 

potřebným, kteří by jej rádi využili. 

A občas jezdíme v menším počtu - 

máme i nový vysokokapacitní vůz, 

který umožní uživatelům, kteří jsou 

trvale upoutáni na vozík, cestovat 

k lékaři, na úřad nebo do ambulantní služby. I naši partneři projektu 

měli mimořádný rok a tento speciální vůz obdrželi i u nich. Dále 

mohou využívat nová terénní kola a mohli si z projektu dovybavit 

Denní centrum jak nábytkem, tak i elektronikou.  

Rok na projektu byl velmi pestrý. Mohli jsme se podívat na dobrou 

praxi našich donorů, za přítomnosti několika úžasných českých dam, 

žijících ve Švýcarsku, které nás zde trpělivě provázely. 
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Jelikož žádný z nás nikdy nesmí přestat doufat v lepší zítřky, 

ke konci roku jsme dostali velký dárek v podobě možnosti využít 

úspory projektu, a tak budeme v roce 2016 moci podpořit domácí 

hospicovou péči a tím pečovat o Vaše nejbližší u Vás doma a 

v kruhu rodiny.  

Bylo nám ctí přivítat u nás na Valašsku zástupce ministerstva financí 

a švýcarské ambasády, kteří nás projektem provázejí a vděčíme jim 

za podporu v dalších aktivitách, které pomohou k větší kvalitě 

našich služeb a především v jejich dostupnosti. Již pilně pracujeme 

na další etapě projektu a budeme se těšit, až se zase s Vámi 

podělíme o dobré zprávy.  

Mgr. Lenka Vráželová 

 

 

STUDENTI PÍŠOU O CHARITĚ 
 

Během letních prázdnin 2015 se studenti Masarykova gymnázia 

Vsetín věnovali zajímavé aktivitě: zúčastnili se výzvy MěÚ Vsetín 

psát o neziskových organizacích. Strávili jeden den v některé 

organizaci sociálních služeb a napsali pak o ní článek. Naši Charitu si 

vybraly 2 studentky. V č. 1 Charitních listů jsme zveřejnili článek 

první z nich, v tomto čísle si můžete přečíst pohled druhé studentky 

na Charitu Nový Hrozenkov. 


Při slově charita si většina lidí vybaví místnost velmi podobnou 

nemocničnímu pokoji, ve které leží několik starých lidí a dle této 

představy celý den ani nic jiného nedělají. Představí si ústav 

podobný nemocnici.  

V tuto chvíli mne nenapadá nic jiného, co by se víc lišilo od pravdy. 

Tuto skutečnost jsem mohla poznat při návštěvě Charity Nový 

Hrozenkov. Zdejší prostředí na mne působilo velmi útulně a 

přívětivě, a stejně tak to cítil i pán, se kterým jsem dělala rozhovor. 

Ještě než začal bydlet tady na Halenkově, žil mnoho let sám 

v Karlovicích. Ale i předtím nějakou dobu využíval služby charity, 

kterou byla dovážka jídla několikrát týdně. Jednoho dne začal mít 

problémy se zuby a později mu doktoři objevili na očích šedý zákal. 

Musel tedy podstoupit operaci a poté léčbu v několika nemocnicích. 

Během této léčby mu členové rodiny zařídili pobyt na charitě, 

nejprve na Novém Hrozenkově a po nějaké době se přestěhoval 
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sem, na Halenkov. Jak sám řekl, je za to velmi vděčný, protože 

během jeho pobytu se mu zdravotní stav velmi zlepšil.  

Z jeho vyprávění jsem pochopila, jak krásná a přátelská atmosféra 

zde panuje. Ubytovaní lidé zde mají nejen krásně zařízené pokoje, 

které na mne působily, jako kdybych se nacházela přímo u nich 

doma, ale také je tu pro ně přichystán bohatý program na zpestření 

všedních dní. Ve společenské místnosti jsou jim promítány filmy, 

fotky z cest nebo se zde mohou konat i různé přednášky. „Jednou 

nás také nečekaně navštívil pěvecký soubor Hafery“, vypráví mi 

zaujatě tento pán. Další věcí, která mne velmi překvapila, bylo 

zjištění, že na narozeniny a svátky zdejších obyvatel se zde pořádají 

opravdové oslavy, nejen s rodinou, ale se všemi lidmi zde 

ubytovanými a se sestřičkami. Tento pán na nich hraje 

na svou harmoniku, což je myslím moc hezký dárek i zpestření 

samotné oslavy. Pán si také velmi pochvaluje jídlo a spokojeně mi 

říká, že jeho neoblíbené rizoto zde bylo za celý jeho pobyt pouze 

dvakrát, což on velmi oceňuje. Celkově mi říká, že toto místo má 

úžasnou atmosféru, kterou ani nelze slovy popsat, a pokud by měl, 

tak by to tu označil jako Ráj. Když jsem odcházela, skutečně se mi 

zdálo, že přesně takové místo opouštím. Přesvědčila jsem se, že 

tato organizace toho vykonává opravdu hodně a že její pomoc je 

pro některé lidi nedocenitelná.  

           Marie Ptáčková, sexta A 

 

 
  

Lavička na zahradě Charity Nový Hro-

zenkov, která je věnována právě to-

muto pánovi, s nímž jsem dělala roz-

hovor. 

 

 

LEDNOVÉ SETKÁNÍ SENIORŮ 
 

Letos jsme čekali na příchod zimy skutečně dlouho. Nakonec jsme 

se dočkali a 19. ledna, v den, na kdy bylo plánováno první setkání 

našich seniorů v tomto roce, mrzlo až praštělo. Naše obavy, že 

třeskutý mráz sníží účast na minimum, se ale v žádném případě 

nepotvrdily. Po tradiční mši v hrozenkovském kostele, kterou sloužil 
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otec Marek, se společenská místnost ve Víceúčelovém domě 

v Halenkově, kam jsem se přesunuli, 

zaplnila návštěvníky a zavládla 

přátelská a hřejivá atmosféra.  

Protože 18. leden je zasvěcen Panně 

Marii, Matce sjednotitelce křesťanů, 

byla i mše věnována právě jí a roli 

všech matek jako sjednotitelek rodiny 

a strážkyň pohody a klidu rodinného 

krbu. V Halenkově pak na účastníky 

čekalo pohoštění a také paní ředitelka, která všechny přivítala a 

následně předala slovo vedoucí 

stacionáře Mgr. Ludmile Heriánové, 

která informovala o charitním 

sociálním autobusu a možnosti 

účastnit se společných zájezdu, což 

vzbudilo velký zájem. 

V šest hodin se povídání 

zúčastněných nachýlilo ke konci a 

postupně se všichni za asistence 

našich paní pečovatelek a v pohodlí 

charitních aut odebrali k domovu.  

Věříme, že setkání v tomto zimním čase zahřálo všechny u srdce a 

těšíme se na další. 

Mgr. Veronika Machálková 

 

 

CO SE DĚLO V LEDNU NA "DOMEČCÍCH" 
  
V úterý 12. 1. nás ve Víceúčelovém charitním domě navštívily děti 

ze ZŠ Halenkov. Měly pro nás 

připravený zimní příběh, doplněný 

vlastními kresbami a spoustu pěkných 

písniček. Všem zúčastněným se 

vystoupení velice líbilo. V závěru 

předala paní ředitelka halenkovské 

školy Charitě finanční dar, který byl 

získán z prodeje výrobků žáků 

na Vánočním jarmarku v Halenkově. 
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O týden později, v úterý 19. 1. zavítal 

do Domu pokojného stáří pěvecký sbor 

Hafera z Nového Hrozenkova. Repertoár 

byl složen z vánočních koled a lidových 

písní, které obyvatelé dobře znají, a 

proto si je mohli společně se členy 

sboru zazpívat… 
 

 Mgr. Martina Václavíková, 

 sociální pracovnice pobytových služeb 
 

 

ZMĚNA V PŮJČOVNĚ ZDRAVOTNICKÝCH A KOMPENZ. POMŮCEK 
 

Půjčování /vracení pomůcek, popř. montáže/demontáže pomůcek 

probíhají vždy na základě telefonické domluvy. 

Půjčování má na starosti pan Zdeněk Plánka - tel.: 730 190 401.  

Je nutné se s ním vždy předem telefonicky domluvit: 

- zda je potřebná pomůcka k dispozici, 

- na termínu zapůjčení/vrácení pomůcky, popř. montáže/demontáže     

pomůcky. 

Telefonovat můžete v pracovní dny:  

PO, ČT 8:00 – 17:00 

ÚT, ST, PÁ 8:00 – 13:00      
 

Upozornění: Charita pomůcky při zapůjčení nedováží, při vracení 

neodváží, zapůjčovatel si je dopravuje sám. 
 

 
JEDNOTLIVÉ SLUŽBY CHARITY NOVÝ HROZENKOV 

 

Chcete-li nás požádat o služby či si u nás domluvit pobyt, obraťte se 

na sociální pracovnice jednotlivých zařízení (viz dále). 
 

Ředitelka: Ing. Danuše Martinková,  756 03  Halenkov 191 

e-mail: reditel@nhrozenkov.charita.cz   tel: 606 771 510 
 

Dům pokojného stáří, 756 04  Nový Hrozenkov 124 

Dům s odlehčovací službou, 756 03  Halenkov 191 

vedoucí: Marie Surá  tel: 571 429 676  mob: 603 717 454 

e-mail: marie.sura@nhrozenkov.charita.cz 

sociální pracovnice: Bc. et Bc. Martina Václavíková  

tel: 571 429 676  mob: 734 435 459 

e-mail: martina.vaclavikova@nhrozenkov.charita.cz   

mailto:reditel@nhrozenkov.charita.cz
mailto:marie.sura@nhrozenkov.charita.cz
mailto:martina.vaclavikova@nhrozenkov.charita.cz
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Denní stacionář Slunečnice, 

vedoucí a sociální pracovnice: Mgr. Ludmila Heriánová 

756 03  Halenkov 191 tel: 571 420 135  mob: 739 507 126 

e-mail: ludmila.herianova@nhrozenkov.charita.cz 
 

Charitní pečovatelská služba, vedoucí: Jana Orságová 

Nábřežní 175, 756 05  Karolinka    tel: 571 410 087  

e-mail: jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz mob: 728 324 457 

sociální pracovnice: Eva Slováčková   mob: 728 324 494 

e-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz tel: 571 410 087 
 

Charitní ošetřovatelská služba, vedoucí: Jarmila Škarpová 

Mimořádné události, koordinátor: Jarmila Škarpová 

DOMA – Domácí hospicová péče, koordinátor: Jarm. Škarpová 

Nábřežní 175, 756 05  Karolinka    mob: 737 572 190 

e-mail: jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz  tel: 571 410 087 

sociální pracovnice DOMA: Eva Slováčková   mob: 728 324 494 

e-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz   tel: 571 410 087 
 

Osobní asistence, vedoucí: Jana Orságová  

Nábřežní 175, 756 05  Karolinka    tel: 571 410 087 

e-mail: jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz mob: 728 324 457 

sociální pracovnice: Marcela Cholevíková  mob: 733 685 408 

e-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz 
 

LÁVKA – sociální rehabilitace, Nábřežní 175, 756 05  Karolinka, 

vedoucí a sociální pracovnice: Marcela Cholevíková, DiS., 

tel: 571 410 087  mob: 733 685 408 

e-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz 
 

Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek,  

756 04  Nový Hrozenkov 124 

Pracovník půjčovny: Zdeněk Plánka  mob: 730 190 401 
 

U3 – úklidová firma: Nábřežní 175, 756 05  Karolinka 

vedoucí: Marie Grygerová     mob: 739 507 121 
 

Charitní pastorační asistent: Marie Fedorová      

e-mail: marie.fedorova@nhrozenkov.charita.cz mob: 605 779 129 
 

Číslo bankovního účtu: 627344851/0100 
 

Charitní listy - vydavatel: 

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov,  www.nhrozenkov.charita.cz 

756 04 Nový Hrozenkov 124, e-mail: reditel@nhrozenkov.charita.cz 

Zpracovala: Dana Žáková    Náklad 250 ks.    Charita Svaté rodiny

      Nový Hrozenkov
       Charita Svaté rodiny

        Nový Hrozenkov

mailto:ludmila.herianova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz
mailto:marie.fedorova@nhrozenkov.charita.cz
http://www.nhrozenkov.caritas.cz/
mailto:nhrozenkov@charita.cz
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DENNÍ  STACIONÁŘ  SLUNEČNICE V HALENKOVĚ POŘÁDÁ 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST V ÚNORU 2016  
 

2. 2. v 8:30 Návštěva výstavy na zámku ve Vsetíně 

                       - Tajemství v názvech ukrytá 
3. 2. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

 slouží P. Marek Poláčik, SVD  
4. 2. v  9:30 Procvičování paměti –  

Loto – fotografie a tvary 
8. 2. v 9:30 Smažení koblížků  

 
9. 2. v  9:30 Masopust, končiny, fašanky 

 - tradiční průvod masek a pochovávání basy 

10. 2. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Vlastimil Vaněk 

16. 2. v 7:30 Návštěva dřevěnice Kosenky 

- pečení domácího chleba v peci 

 
17. 2. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Rastislav Kršák, SVD 
18. 2. v 9:30 Procvičování paměti –  

 hádanky, rčení a přísloví 

23. 2. v  9:30 Svatá země  

fotografie z pouti do Svaté země 

promítne Marie Fedorová 

 
24. 2. v 10:00 Mše sv. v charitě na Halenkově 

29. 2. v 9:30 29. únor – den navíc – co s ním? 

 Kavárnička na téma přestupný rok 


