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Ať najdete pod vánočním stromečkem

ty nekrásnější dárky...

Lásku, pohodu a spokojenost

po celý rok 2017

Vám přejí zaměstnanci 

Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov
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DUŠIČKY NA CHARITĚ

Během dušičkového času nás navštívily děti z Mateřské školy v Ha-
lenkově, které společně se seniory strávily příjemné dopoledne 
v prostorách Denního stacionáře Slunečnice. Povídalo se o tradicích 
a obyčejích, které se vážou ke slavení svátku Všech svatých a Pa-
mátky zesnulých. Dozvěděli jsme se, jak se Dušičky slavily v dobách 
našich babiček i dnes, také se hodně zpívalo a povídalo. Děti si bě-
hem příjemného dopoledne ve společnosti seniorů vyrobily také 
krásné lucerničky ozdobené barevným listím a mašličkami.

Setkání proběhlo v rámci pro-
jektu „...A dobrou náladu s se-
bou" zaměřeného na aktivní 
život seniorů a sbližování ge-
nerací. Projekt finančně pod-
pořila Nadace Komerční ban-
ky a.s. – Jistota.

Lenka Blahová,
koordinátorka projektů

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Milí přátelé,
tak se nám opět nezadržitelně blíží Tříkrálová sbírka. A opět se ob-
racím na Vás, protože bez Vašich darů a pomoci by celá tato akce 
nemohla fungovat a nebyli bychom dnes tam, kde jsme.
V každé obci perfektně funguje místní asistent, který si organizuje 
skupinky koledníků. Těchto skupinek bylo vloni celkem 80. Mnozí 
koledují léta, jiní chodili minulý rok poprvé. Rádi přivítáme další, ať 
už děti, či dospělé jako vedoucí skupinek. V případě zájmu mě ne-
váhejte kontaktovat. Vždyť celá tato akce je vždy pro dobrou věc. 
Vloni se peníze použily na opravu Domu pokojného stáří v Novém 
Hrozenkově – Čubově, kde došlo k velkému poškození půdních vý-
plní kunami.
Jistě jste již netrpěliví a čekáte, na co že poputuje výtěžek z nad-
cházející sbírky. Ta se uskuteční ve dnech 6. – 8. 1. 2017. A záměr? 
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Výtěžek bychom rádi využili na vybavení některých pokojů Domu 
pokojného stáří na Čubově novým nábytkem, který by se lépe při-
způsobil omezenější soběstačnosti seniorů. Zamýšlený soubor vyba-
vení vychází z důkladné konzultace s pracovníky přímé péče Domu 
pokojného stáří a je založen na jejich každodenních zkušenostech a 
doporučeních tak, aby nové vybavení skutečně zaručilo našim uživa-
telům co nejvíce pohodlí. Každoročně také zůstává určitá částka 
pro ty potřebné z našeho okolí, kteří se dostanou do nepříznivé fi-
nanční situace.
Závěrem bych ráda pozvala všechny koledníky a jejich rodiny 
na společné požehnání, které se tentokrát uskuteční 30. 12. 2016 
v 10:00 hodin v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně. Máme 
to blízko, přijeďte. Pro ty, kteří se nebudou mít jak dopravit, odvoz 
zajistíme. Ještě jednou děkuji za Vaše dary, Váš čas a přijetí.

Daria Exnerová, koordinátor Tříkrálové sbírky
(tel. č.: 739 507 120)

3,5 METRU POD VODNÍ HLADINOU

Další poznávací výjezd uživatelů Denního stacionáře Slunečnice nás 
zavedl do Modré u Velehradu, kde se nachází nejen zajímavý arche-

oskanzen, ale také osvě-
tový projekt zvaný „Živá 
voda Modrá“.
Díky prosklenému tunelu 
na dně rybníka může ná-
vštěvník pozorovat mo-
hutné jesetery, kapry a 
štiky přímo v jejich pro-
středí. Zajímavá je i ex-
pozice preparátů zvířat a 
menší botanická zahrádka 
s mokřadní tématikou.
Odměnou nám bylo i na-

vštívení velkolepé baziliky ve Velehradě a sladkou tečkou - místní 
cukrárna.

Leoš Huml
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VAŘÍME S BÁBI A DĚDOU

ANEB

VALAŠI V KUCHYNI

Víte, že v minulosti si Valaši pochutnávali mimo jiné i na veverkách, 
žábách a sladkých 
čmelácích? To a mno-
hé jiné jsme se do-
zvěděli na „Vernisáži 
kulinářských reportá-
ží“, která se konala 
8. listopadu ve Víceú-
čelovém charitním 
domě v Halenkově. 
Vernisáže se zúčast-
nily děti ze ZŠ Halen-
kov a také senioři 
z Denního stacionáře 
Slunečnice a Domu pokojného stáří. Hlavním hostem byla etnograf-
ka M. Fohlerová z Muzea regionu Valašska, která si připravila velmi 
zajímavé povídání o lidové stravě na Valašsku v dobách dávno mi-
nulých. A proč „Vernisáž kulinářských reportáží“? Už od jara minulé-
ho roku spolupracujeme s dětmi ze ZŠ Halenkov, nyní již sedmáky, 

na vzniku knihy sta-
rých valašských re-
ceptů, které děti se-
sbíraly a připravily se 
svými prarodiči. Vý-
sledkem tohoto sna-
žení jsou originálně 
zpracované recepty, 
v podstatě reportáže 
z procesu kuchtění, 
které od 8. listopadu 
zdobí naši společen-
skou místnost. Na 
slavnostní vernisáži 

nemohla chybět ani ochutnávka dobrot, které s sebou přinesly děti a 
také vynikající pagáčky a chléb přímo z pece od pana
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pekaře z Dinotice. Už teď se těšíme na další setkání, kdy budeme 
křtít novou kuchařku.
Akce se konala v rámci projektu „...A dobrou náladu s sebou" zamě-
řeného na aktivní život seniorů a sbližování generací. Projekt finanč-
ně podpořila Nadace Komerční banky a.s. – Jistota.

Veronika Machálková, projektový manažer

NÁVŠTĚVA MUZEA ŘEZNICTVÍ VE VAL. MEZIŘÍČÍ

S příchodem pozdního listopadu nám také nastal čas tradičních zabí-
jaček. S Denním stacionářem jsme přeci jen nakonec žádnou neu-
spořádali u nás v Halenkově, ale rozhodli jsme se navštívit Muzeum 
řeznictví ve Valašském Meziříčí a trochu si tak alespoň tento čas při-
pomenout.
Toto muzeum se věnuje řeznickému řemeslu na Valašsku a připomí-
ná výjimečné kvality uzenářských a masných výrobků v regionu. 
Muzeum založil majitel rodinné firmy MP Krásno Karel Pilčík. Pro ve-
řejnost je otevřeno od 10. září 2015.
Již při vstupu nás vítala vůně uzenin a bohatého občerstvení, které 

pro nás bylo při-
praveno. Komen-
tovanou prohlídku 
doplnilo promítání 
tematicky laděné-
ho filmu s průbě-
hem zabíjačky, 
pěkně „postaru“ od 
brzkého ranního 
vstávání, napeče-
ných buchet, chy-
tání „mašíka“ až 
po uzení klobás na 
trnkovém dřevě. 
Byť jsme „gury“
neboli výslužku ze 
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zabíjačky nedostali, celou návštěvu jsme si společně užili a nějakou 
tu dobrotu zakoupili ve vedlejší, na sortiment bohaté, prodejně.

Ludmila Heriánová, vedoucí Denního stacionáře Slunečnice

DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE V HALENKOVĚ POŘÁDÁ

AKCE PRO VEŘEJNOST V PROSINCI 2016

6. 12. v 9:30 Pečení vánočního cukroví

7. 12. v 10:00 Mše sv. v Charitě na Čubově
slouží P. Dušan Šimala, SVD

8. 12. v   8:30 Návštěva výstavy na Vsetíně
„Za dlouhých zimních večerů“

12. 12. v 9:30 Výroba vánočních přání a dekorací

14. 12. v 10:00 Mše sv. v Charitě na Čubově
slouží P. Vlastimil Vaněk

16. 12. v 9:30 Předvánoční pásmo dětí
z Mateřské školky v Halenkově

19. 12. v 9:30 Pečení vánočky
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20. 12. v 8:30 Pletení okřínků aj slaměnek na chleba nám předvede a 
naučí nás řemeslník Martin Fila

21. 12. v 10:00 Mše sv. v Charitě na Čubově
slouží P. Rastislav Kršák, SVD

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 mob: 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
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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, 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




