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ZAHRADNÍ SLAVNOST NA „DOMEČKU“

První zářijový pátek jsme 
na „Domečku“ 
v Hrozenkově pořádali za-
hradní slavnost, na kterou 
byli kromě uživatelů a je-
jich rodinných příslušníků 
pozváni také naši dobro-
volníci, kamarádi a spříz-
něné duše. Přípravy byly 
už od rána v plném prou-
du. Každý, kdo mohl, se 
zapojil. Babičky pomáhaly 

s pečením dobrůtek nebo s přípravou chlebíčků. Pánové údržbáři 
venku chystali posezení a ostatní při volnějších chvilkách zdobili 
pergolu. Odpoledne už 
bylo vše připravené 
v plné parádě a čekalo se 
jen na příchod hostů. Me-
zi prvními přijela kapela 
O.K. Country, která nám 
měla celé odpoledne 
hrát. Pak začali postupně 
přicházet  ostatní. Ze za-
čátku jsme byli všichni 
trochu napjatí, protože se 
zatáhla obloha a začalo 
poprchat. Naštěstí máme 
velkou pergolu a sluneč-
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níky, takže se všichni usadili v suchu, aby nikdo nemokl a mohlo se 
začít s programem. 
Za pergolou se peklo maso, stoly se prohýbaly pod spoustou růz-
ných dobrot, kapela nám hrála na střídačku s bývalým panem údrž-
bářem Lukášem, který přinesl kytaru, a s panem Malinou, jenž má 
vždy u sebe svou harmoniku. Naše veselí nejspíš odehnalo i tmavé
mraky, protože potom nám až do večera i navzdory nepříznivé 
předpovědi už svítilo sluníčko. To nejlepší však začalo až později od-
poledne, kdy už všichni nasytili svá bříška a povídali si při skleničce 
dobrého vína, kávy nebo čisté vody. Dalo by se říct, že všechno má 
na svědomí náš pan údržbář, který původně vyzval k tanci jednu 
sestřičku. Brzy se přidávali další a další - babičky, sestřičky, rodinní 
příslušníci, dobrovolníci, až tančili všichni, kdo mohli, a ti co nemoh-
li, tak si alespoň pobrukovali svou oblíbenou písničku, která jim byla 
zahrána na přání. Veselo bylo až do večera, ale jak to tak bývá, 
všechno má svůj konec, i naše vydařená zahradní slavnost, a tak se 
všichni kolem 20. hodiny odebrali do svých domovů. Ze slavnosti 
nám však zůstaly moc pěkné vzpomínky, a také od tanečku pošla-
paná tráva na zahradě . 
Že se odpoledne vydařilo, dokazuje i dopis, který nám poslal jeden 
ze zúčastněných:
„Dobrý den,dovolte, abych s velkou úctou poděloval všem pracovní-
kům Charity, kteří se podíleli na přípravě zahradní slavnosti. Pěkná 
muzika, vynikající občerstvení, pěkné prostředí a atmosféra, která 
přinášela na rty klientů úsměv i písničku. Dokonce došlo i na taneční 
kolečko. Zkrátka zahradní slavnost, jaká má být.

Josef Ševců“

Martina Václavíková,soc. pracovnice pobytových služeb

PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve středu 21. září se uskutečnilo jedno z dalších Setkání seniorů. 
Tentokrát se mše sv. slavila na Hovězí v chrámu Páně sv. Máří Mag-
dalény. Bylo to poprvé za celou dobu, co Setkání pořádáme.
Mši sv. sloužil a krásně nám promlouval do duše otec Vlastimil Va-
něk. 
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Tento den slavil svátek svatý Matouš, v Bibli se o něm píše, že to 
byl celník, který 
vybíral nehorázně 
vysoké daně, tak-
že naprosto nepo-
pulární člověk. 
Než se setkal 
s Ježíšem a uvěřil 
v Něj, musel pro-
jít fází přípravy, 
která posléze při-
nesla ovoce 
v podobě úplné 
proměny jeho ži-
vota a horlivé 

práce pro Ježíše. Otec Vlastimil nám na jeho příběhu přiblížil, jak by 
měla vypadat naše proměna. Naším úkolem je v mládí se připravo-
vat, v dospělosti zrát a na stáří přinášet ovoce v podobě moudrého 
způsobu života, a také v zodpovědné přípravě na setkání s Pánem. 
Po mši sv. Setkání pokračovalo projížďkou našimi charitními auty 
z Hovězí na Halenkov do Víceu-
čelového charitního domu. Bylo 
krásné, téměř ještě letní poča-
sí, tak jsme se všichni mohli 
kochat krásami našeho valaš-
ského kraje. Mnozí účastníci 
Setkání byli velmi rádi, že se 
podívali do kostela na Hovězí, 
protože někteří í z nich jej na-
vštívili třeba poprvé. Poté nás 
už čekalo občerstvení a povídání o tom, jak kdo prožil období, co 
jsme se neviděli. K tomu všemu nám přišel také zahrát na harmoni-
ku rodák z Velkých Karlovic pan Malina, který se spoustou účastníků 
Setkání již zná a rád přispěje k dobré náladě pěknou písníčkou. Za 
to mu moc děkujeme. Na Setkání se objevily i nové tváře, čemuž 
jsme moc rádi.
Pak se přiblížil podvečer a my jsme se pomalu začali rozjíždět ke 
svým domovům. Po cestě bylo opět veselo a bylo pěkné slyšet 
smích a vidět spokojené tváře našich přátel, kteří nás poctili opět 
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svou návštěvou na Setkání. Společně jsme se dohodli, že naše příští 
Setkání by mohlo být v Karolince v kostele Panny Marie Karmelské a 
mělo by se uskutečnit v prosinci.

Marcella Cholevíková, Jana Orságová, terénní služby

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠTRŮDL

Tak jak dopadl letošní čtvrtý ročník Soutěže o nejlepší štrůdl? O tom 
rozhodla šestičlenná po-
rota, která výsledek zve-
řejnila 27. září, kdy v 
Charitě probíhal Den ote-
vřených dveří. Za účasti 
televizních kamer vedou-
cí domu Marie Surá pro-
zradila, že vítězným 
štrůdlem se stal Pivní 
štrůdl, který upekli uživa-
telé Denního stacionáře 
Slunečnice. Na druhém 
místě se umístil štrůdl
Evy Kameniczké a třetí místo získala paní Marie Černotová. Ceny ale 
obdrželi všichni, kdo do soutěže svým štrůdlem přispěli. 

Máte i vy recept na dobrý 
štrůdl? Tak se s ním můžete 
pokusit vyhrát na příštím, 
pátém ročníku soutěže. 
A tady je recept na vítězný 
Pivní štrůdl: 300g hladké 
mouky, 125g Hery, 15 – 20 
lžic piva, špetka soli. 

    Marie Fedorová,
pastorační asistentka
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LUHAČOVICE

S Denním stacionářem Slunečnice jsme strávili krásný den 
v Luhačovicích. Zakusili jsme ten typicky lázeňský život – pomalé 

korzování po kolonádě, 
posedávání na lavič-
kách, poslech živé 
hudby na kolonádě, 
obdivovali jsme nád-
herně upravené záhony 
s kvetoucími růžemi, 
okusili jsme léčivou 
vodu téměř ze všech 
pramenů. A jako 
správní lázeňští hosté 
jsme zavítali i do ka-
várny na dobrou kávu 
a zákusek, ze které 

jsme sledovali ten pohodový, poklidný život lázeňský.

Marie Fedorová, Denní stacionář Slunečnice

MOŠTOVÁNÍ

Každé roční období má své charakteristické znaky, nálady, barvy, 
vůně, chutě… Proto jsme i 
my uposlechli volání 
podzimní přírody a v roce, 
kdy se v naší dolině 
neurodila skoro žádná 
jablka, uspořádali velkolepé 
moštování nakoupených 
jablek. Jelikož „staré 
odrůdy“ tentokráte selhaly, 
zabrousili jsme do vod 
nových, neprobádaných a 
naše volba padla na krásně 
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červená jablka odrůdy Junami. Název v nás evokoval cosi 
japonského, ale jde o křížence evropského původu. Jablka, drtič i 
starý lis byly nachystány, zbývalo už jen napnout svaly a dát se do 
díla – pěkně po staru - ručně! Vylisovaná šťáva pak byla sladkou 
odměnou nejen pro zpracovatele, ale i pro zúčastněné seniory, kteří 
k práci zazpívali a zavzpomínali, jak se to dříve u nich dělávalo. 

Leoš Huml, pracovník údržby

VÝLET KE KAPLIČKÁM

Ve čtvrtek 8. září jsme se dle programu Denního stacionáře 
Slunečnice měli vydat ke karlovským kapličkám. Kapliček a křížků je 
v celých Karlovicích 28. Jsou mnohdy umístěny na vršcích kopců a 
hřebenů, my jsme se ovšem vydali k těm více dostupným. K výletu 
nám i slunce svítilo, 
jeho paprsky sušily 
ranní rosu, která je 
už v září vydatná. 
První dřevěnou 
kapličku sv. 
Bartoloměje jsme 
navštívili v údolí 
Tísňavy. Zde se 
každý den také 
zvoní přesně 
v pravé poledne 
Anděl Páně. Další 
byla na řadě 
v malém údolí 
Lopušánky, kde 
jsme společně i vyšli až ke kapličce, posadili se a odpočinuli si 
na lavičce po jejím boku. Na řadě byl kříž a kaplička v Léskovém a 
celý výlet jsme zakončili v karlovském kostele. Protože je kapliček a 
křížů ve Velkých Karlovicích mnoho, čeká nás další poznávání i 
příště.

Ludmila Heriánová, Denní stacionář Slunečnice
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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  

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

Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek, 
Nábřežní 175, 756 05  Karolinka
pracovník půjčovny: Zdeněk Plánka mob: 730 190 401

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
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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, DiS. 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: Jarmila 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

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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DENNÍ  STACIONÁŘ  SLUNEČNICE V HALENKOVĚ POŘÁDÁ

AKCE PRO VEŘEJNOST V ŘÍJNU 2016 

4. 10. v 9:30 Smažení bramborových placků

        
11. 10. v 9:30 Ornitologická přednáška - nejen

o kroužkování ptáků povypráví Leoš Huml

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

slouží P. Dušan Šimala, SVD
18. 10. Výlet do Modré u Velehradu – návštěva botanické a 

sladkovodní expozice Živá voda s podvodním tunelem

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

slouží P. Vlastimil Vaněk
25. 10. v 9:30 Tvoření  - enkaustika – malování

horkým voskem

26. 10. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově
slouží P. Rastislav Kršák, SVD

27. 10. v 9:30 Pečení borůvkového koláče




