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OSLAVY S „LEGENDOU“ 
 

Když jsem se dozvěděla, že letošní Den matek bychom mohli 

oslavovat za přispění paní Yvetty Simonové, moc mě to potěšilo. 

Okamžitě mi naskočilo - My dva a čas, Zhasněte lampiony, Já jsem 

zamilovaná a spousty dalších hitů. Můj tatínek totiž snad celý život 

zpíval s taneční skupinou „Vysočanka“ a všechny tyto šlágry měli 

v repertoáru. Také jsem hned v duchu viděla taneční pár, moje 

rodiče, který na tyto melodie prováděl po naší kuchyni úžasné 

taneční kreace.  

Vyrazily jsme proto s babičkou moc rády na koncert paní Simonové 

a pana Zímy. Děvčata ze stacionáře vytvořily z obyčejného sálu 

„koncertní síň“, všichni přišli vystrojení a bylo cítit sváteční pohodu.  

Pan Zíma má pořád „jiskru“, zpívání ho baví a jde mu to moc dobře 

a písně paní Simonové, ty zůstanou krásné asi pořád. Bylo to moc 

příjemné odpoledne, často zpíval celý sál a při písničce „Mamince“ 

mi ukápla i slzička. Vystoupení umělci vyzdobili dvěma společně 

zazpívanými písněmi, které paní Yvetta dřív zpívala s Milanem 

Chladilem.  

Vrátila jsem se opravdu o 30 let zpátky a bylo to milé. Stejně jako 

rozloučení, které tentokrát obstarali „charitní muži“. Každé ženě 

předali růži s krásným přáním. Děkujeme. 

 

Marie Surá, vedoucí pobytových služeb 
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DEN MATEK S OK COUNTRY 
 

Den matek je svátkem, kdy se 

vzdává pocta maminkám a 

mateřství. Oficiálně je stanoven 

na druhou květnovou neděli. 

Tento den jsme chtěli udělat 

pro maminky, které jsou 

obyvatelkami našich domů, 

krásný a něčím výjimečný.  

A podařilo se. Po nedělním 

obědě za námi přijela čtyřčlenná 

kapela OK COUNTRY, ve které 

hraje i náš kolega David. První zastávku měli v domě na Halenkově, 

a pak se přemístili do „Domečku“ na Čubov. V obou slavnostně 

nazdobených domech nejdříve zahráli typické trampské písničky 

jako Tisíc mil, Zlatokop Tom, Báječná ženská, Rovnou, Pole 

s bavlnou…, a poté spoustu lidových písní (i na přání), které si 

společně s kapelou zazpívali všichni zúčastnění. Někteří se na toto 

vydařené odpoledne tak těšili, že za pomoci sestřiček zvolili country 

styl oblečení, aby si atmosféru vychutnali opravdu se vším všudy. 

V přestávkách mezi písněmi bylo zajištěno bohaté občerstvení a 

příjemné odpoledne zakončil slavnostní přípitek s předáváním 

kytiček pro všechny obyvatelky obou domů.  

Toto odpoledne v nás zanechalo moc pěkný zážitek, za který ještě 

jednou děkujeme kapele OK COUNTRY a také personálu podílejícímu 

se na slavnostních přípravách. 

 

Martina Václavíková, sociální pracovnice pobytových služeb 

 

 

UPOSLECHLI JSME HLASU NEJVYŠŠÍHO PASTÝŘE NA ZEMI 
 

Papež František vyzývá všechny věřící lidi, aby v tomto roce, Roce 

milosrdenství, uskutečnili pouť. Pouť je obrazem cesty, kterou se 

každý člověk ubírá ve svém životě. Rád by nás všechny viděl 

putovat ke Svaté bráně do Říma. Ale je si vědom toho, že to může 

některým z nás působit potíže, např.  z  důvodu zdravotního, 

finančního, rodinného, pracovního… 
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Proto nechal chrámech v zemích celého světa ustanovit brány 

milosrdenství. Nejbližší místa, kde se dá touto branou projít, jsou 

Turzovka, Velehrad, Olomouc a Hostýn.  

Naše Charita dala ve čtvrtek 19.5. příležitost 

starším a nemohoucím lidem si tuto pouť vykonat. 

Putovali jsme na sv. Hostýn. 

Snad všichni jsme prošli Svatou branou a 

zúčastnili se Mše sv. Ti odvážnější si vykonali 

zpověď. A jak si máme představit Svatou bránu? 

Nehledejme pod tímto názvem nic velkolepého. 

Jsou to určené vstupní dveře do chrámu, které 

jsou krásně ozdobené a nápis nás upozorňuje 

na to, že jde o Svatou bránu. Prostřednictvím 

Svaté brány se máme nechat obejmout Božím milosrdenstvím a 

zavázat se k tomu, že vůči druhým budeme milosrdní, jako je 

milosrdný nebeský Otec k nám. Kdo chtěl, našel si i příležitost 

k rozjímání o tom, co je to být milosrdný, co se po nás vlastně žádá.  

V autobuse byla dobrá nálada, počasí nám přálo a v poutním domě 

č. 2 pro nás byl připraven řízek s bramborem. Věřím, že s většinou 

poutníků se za rok sejdeme zas. 

 

Marcela Cholevíková, sociální pracovnice 

 

 

PUSTEVNY 
 

V pátek 20. 5. pořádal Denní stacionář Slunečnice výlet 

na Pustevny. Byla jsem na tento výlet také 

pozvaná a dobře jsem udělala, že jsem pozvání 

přijala. Poznala jsem nové lidi, kteří mi měli co 

dát. Věkové složení bylo neobvyklé jako celý 

pobyt na Pustevnách. Prošli jsme Pustevny 

křížem krážem, zastavili se na místech, kde byl 

krásný výhled, prohlédli vyhořelý Libušín, 

vyfotili se u Maměnky a nakonec skončili 

ve zdejší stylové restauraci. Byla celá ze dřeva, 

taková jakou si dokázal postavit jeden náš 

spoluvýletník chvíli před tím, než měl úraz, 

který velmi hluboce změnil jeho dosavadní život. Objednali jsme si 



5 

kávičku, někteří čajík a vykládali. Po pravé straně mi seděla moc 

krásná babička, která říkala, že jí je 87 let. Naproti dva mladší muži, 

které osud přivál do této společnosti. U vedlejšího stolu náš řidič se 

svým neustále veselým pohledem, vedle něj paní na vozíčku. A další 

příjemně naladění lidé.  Hovor nám nenuceně plynul a každý  se 

přidal s tím, co uznal za vhodné, a  já jenom kulila oči, jaký život 

může být a jak se s ním lidé musí prát, aby mohli jít pořád dál. Bylo 

mi tam moc dobře. Bylo to takové zastavení, jak pracovní, tak 

osobní.  

Myslíme si, že musíme stihnout v životě spoustu věcí. Ale to není 

pravda. Jediné co musíme, je „být“, být jeden pro druhého. Prožívat 

spolu hezké okamžiky a radovat se jeden z druhého.  

Z tohoto příjemně stráveného dopoledne  jsem si odvážela utvrzení 

v tom, že naše práce je důležitá  a  užitečná, že má smysl  a stojí 

pro ni překonávat překážky, které přicházejí ze všech stran. 

 

Marcela Cholevíková, sociální pracovnice 
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DENNÍ  STACIONÁŘ  SLUNEČNICE V HALENKOVĚ POŘÁDÁ 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST V ČERVNU 2016 
 

1. 6. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Vlastimil Vaněk 
7. 6. v 7:30 Výlet na Sv. Hostýn 

8. 6. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Jan Rušin, SVD 

14. 6. v 9:00 Kosení – srdečně Vás zveme na kosení 

charitní zahrady v Halenkově. A po práci 

pobesedujeme a společně si zazpíváme 

15. 6. v 10:00 Mše sv. v charitě na Halenkově 

slouží P. Jan Rušin, SVD 

16. 6. v 9:30 Výroba bezové šťávy 

       
22. 6. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Marek Poláčik, SVD 
24. 6. v 9:30 Sběr svatojánského devatera kvítí 

27. 6. v 9:00 Výlet ke svatohubertské kapličce 

v Kychové 

29. 6. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově 

slouží P. Vlastimil Vaněk 
30. 6. v 9:30 Návštěva statku ve Vysokém Poli 

spojená s projížďkou v koňském povozu 
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ŠTĚSTÍ ZAČÍNÁ UVNITŘ 
 

- tak to byl název duchovní obnovy, 

která proběhla ve čtvrtek 26. května 

ve Víceúčelovém charitním domě 

v Halenkově. Účastnili se jí nejen 

pracovníci z naší charity, ale přijeli 

za námi i kolegové z charit Bystřice 

p. Hostýnem a Uherské Hradiště. 

Duchovní obnovu vedl prezident 

Arcidiecézní charity Olomouc 

P. Bohumír Vitásek. Měli jsme čas 

k zamyšlení se nad tématem 

sebepřijetí, při adoraci v altánku na 

zahradě jsme Bohu přednesli své díky a 

prosby a po obědě jsme se vydali 

do Nového Hrozenkova, kde P. Bohumír v kostele sv. Jana Křtitele 

sloužil mši sv. ze slavnosti Těla a krve Páně. Během celého dne 

jsme měli hodně podnětů k přemýšlení o našem vztahu k Bohu, 

k sobě samým i ke svým bližním. A P. Bohumír nás místní přiměl 

k zamyšlení také otázkou -,,Uvědomujete si ještě, v jak krásném 

kraji žijete…?“ 

 

      Marie Fedorová, pastorační asistentka 

 

 

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 

Sociální autobus, vedoucí: 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 
 

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 
 

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 
 

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

vedoucí a sociální pracovnice: Marcela Cholevíková, DiS., 

Sociální automobil, vedoucí: Marcela Cholevíková, DiS., 

tel: 571 410 087  mob: 733 685 408 

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

Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek,  

Nábřežní 175, 756 05  Karolinka  

Pracovník půjčovny: Zdeněk Plánka   mob: 730 190 401 
 

U3 – úklidová firma: Nábřežní 175, 756 05  Karolinka 
vedoucí: Jana Štefková      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
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