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Srdečně vás zveme na
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SNAŽÍM SE BÝT JEDNÍM Z NICH

Když se na Facebooku objevily jeho 
snímky z letošní charitní Tříkrálové 
sbírky, získávaly jeden like za dru-
hým (pro nás, kteří se v této mo-
derní terminologii neorientujeme –
like  rovná se něco jako pochvala).
Řeč je o Josefu Vráželovi (1966). 
Právě on je autorem výstavy foto-
grafií „Jsme vám nablízku“, která 

byla 2. března zahájena v Domě pokojného stáří v Novém Hrozen-
kově. Výstava fotografií je součástí oslav k 25. výročí organizace a 
v Domě pokojného stáří potrvá do 30. dubna.

Jak vlastně tento zajímavý projekt vznikl?, zeptali jsme se 
přímo jeho autora Josefa Vrážela:
„Asi před rokem mě oslovila moje jmenovkyně Lenka Vráželová (zá-
stupce ředitele Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov – pozn. redak-
ce), zda bych pro Charitu nemohl občas něco nafotit. Nadšeně jsem 
souhlasil. Zapadalo to do mého dlouhodobého cyklu o lidech Valaš-
ska - Horního Vsacka. Velmi rychle jsem však zjistil, že téma Charity 
si zaslouží samostatný cyklus. Věřím a doufám, že současná výstava 
je jen začátek dlouhodobějšího a časově neomezeného cyklu o obě-
tavých zaměstnancích Charity Nový Hrozenkov a jejich klientech.“

Co se týče samostatné práce, byl jste nějak omezen?
„Nikoliv. Dostal jsem zcela volný prostor k tvorbě. Maximálně vstříc 
mi vychází Jana Orságová (vedoucí Charitní pečovatelské služby –
pozn. redakce) při plánování focení v terénu. Od děvčat ze stacioná-
ře Slunečnice v Halenkově dostávám pravidelně informace o připra-
vovaných akcích. Jediné omezení cítím v mých časových možnos-
tech.“

Která z vystavovaných fotografií je vám nejbližší?
„Nemám k žádné z vystavovaných fotografií nějaký speciální vztah. 
Jako fotograf se spíše snažím od osobních prožitků co nejvíce od-
poutat, jinak bych nemohl být při výběru fotografií objektivní. 
Naopak při samotném fotografování je mým cílem ztotožnit se s fo-
tografovanými. Snažím se být jedním z nich. Jsem přesvědčen, že 
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pokud bych se při focení odpoutal od osobních prožitků, nutně by se 
do fotek vkradl chladný kalkul a citlivé oko diváka by to poznalo.
A víte, že přesto jednu fotografii vzpomenu? Je to snímek pana Ma-
liny sedícího s čagánkem, v popředí s rozmazanýma spojenýma ru-
kama.“ 

Proč právě tato fotografie?
„Ani ne tak pro svou obrazovou kvalitu, ale proto, že se pan Malina 
výstavy nedožil a já ho již nestačil navštívit.“

Z vašich slov je znát, že se vám lidé, které jste fotografoval,
jejich osudy, tak nějak dostali pod kůži. Nemohu se tedy ne-
zeptat - co vám osobně tento projekt přinesl? 
„V prvopočátku jsem měl opravdu jen velmi rámcovou představu 
o činnosti Charity. Až právě díky focení jsem brzy pochopil, že ta po-
třebná a náročná práce lidí v Charitě je v mém okolí jen málo doce-
něná. Fascinuje mě to, že děvčata své zaměstnání neberou jen jako 
práci, ale i jako poslání. Je úžasné sledovat osobní vztah děvčat 
ke klientům. Prostě jejich činnost má smysl a já bych byl moc rád, 
kdyby mé fotky pomohly k rozšíření povědomí o této nelehké práci.“

(ren)

KONFERENCE K UKONČENÍ 

PROGRAMU ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE

V pátek 24. 2. nastal dlouho 
očekávaný den a náš partner-
ský projekt „Cesta za kvalit-
ním životem seniorů na Valaš-
sku“ dopěl ke zdárnému cíli. 
Naše mimořádná cesta 
s projektem trvala dlouhých 5 
let a přinesla materiálně tech-
nické zabezpečení a metodic-
kou podporu v hodnotě více 
než 28 miliónů korun. Největší 
radost máme z nového vozového parku, který můžete na cestách 
potkávat a díky kterému můžeme zvládat obtížný terén a garanto-
vat tak terénní služby vždy na dosah. Ale péči pracovníkům a peču-
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jícím usnadní také více než stovka rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek.
První část konference patřila shrnutí projektu a ohlédnutí za vším, 
co projekt podpořil a umožnil. Projekt je ve svém zaměření inova-
tivní, jelikož svými aktivitami podporuje primárně terénní a ambu-
lantní služby, které jsou finančně méně náročné a pro člověka nej-
lépe vyhovující. Tomuto tématu se věnují i některé osobnosti sociál-
ní oblasti a v druhé části jsme tak mohli přivítat paní Doc. MUDr. 
Ivu Holmerovou – ředitelku gerontologického centra v Praze a pana 
Mgr. Miroslava Erdingera - supervizora, lektora a evangelického 
kněze, který působil jako ředitel domova pro seniory. Kromě těchto 
odborníků jsme také přivítali Diakonii Sobotín a Charitu Ostrava, 
kteří z Programu švýcarsko-české spolupráce také realizovali své
projekty a mohli se podělit s dobrou praxí. Děkujeme všem, kteří na 
projektu pomáhali a věřili v jeho úspěšné naplnění.

Lenka Vráželová

NATÁČÍME FILM O SDÍLENÉ PÉČI

Do Charity přijeli filmaři a od 21. do 23. února natáčeli záběry cha-
ritních služeb pro seniory na Hornovsacku. Krátkým dokumentárním 
filmem se snažíme přiblížit veřejnosti možnosti tzv. sdílené péče. 
Sdílená péče je kombinace péče o potřebné zajištěná profesionální-
mi poskytovateli sociálních a zdravotních služeb a neformálními pe-
čovateli a asistenty péče – tj. rodinnými příslušníky a osobami, kte-
ré se v domácím prostředí starají o své blízké - seniory, lidi s posti-
žením, umírající aj.
Našim hlavním cílem je umožnit lidem zůstat v domácím prostředí, i 
přes zdravotní omezení, a pečujícím nabídnout potřebnou podporu. 
V domácím prostředí Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov poskytu-
je nejen úkony pečovatelské služby, jako je například pomoc 
s hygienou či podáváním stravy anebo péči zdravotnickou, která je 
předepsaná lékařem. Zajišťujeme také individuální a komplexní péči
a pomoc v domácím prostředí i osobám těžce nemocným, umírají-
cím a jejich rodinám v rámci Domácí hospicové péče DOMA, kterou 
zajišťuje profesionální multidisciplinární hospicový tým.
Věříme, že se nám prostřednictvím dokumentárního videa podaří 
zvýšit informovanost o našich službách a ukázat veřejnosti, že naše 
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služby může využít bez rozdílu každý, kdo má zájem o své blízké 
pečovat doma. Dokument budeme promítat na informačních bese-
dách o sdílené péči pro veřejnost a dostupný bude také na našich 
webových stránkách, Facebooku a YouTube.

Lenka Blahová, 
koordinátorka projektů

Film vzniká v rámci projektu „Podpora sdílené péče a zvyšování kva-
lity sociálních služeb v regionu působnosti Charity Svaté rodiny No-
vý Hrozenkov“ financovaného z prostředků Evropské unie.

ZÁBĚRY Z NATÁČENÍ - v Domě pokojného stáří

Ranní čtení novin

Už se to nese! – zabijačkové 
hody

- a v Denním stacionáři Slunečnice

Pohodové dopoledne

                             Zabijačka
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POZVÁNKA

BESEDA O AUGUSTINIÁNECH

Ať chceme nebo ne, díky církevním restitucím se řád augustini-

ánů stal opět součástí života obyvatel Horního Vsacka. 

Co to pro nás v praxi znamená? Kdo to vůbec augustiniáni jsou? 

Proč je svatý Augustin tolik podobný dnešním mladým lidem? 

Tak o tom všem a mnohém dalším si budeme povídat s

P. JUANEM PROVECHEM, OSA
představeným augustiniánů v České republice

KDY: 13. března 2017 v 17:30 hod.

KDE: v Lidovém domě Nový Hrozenkov

Besedu moderuje Renata Holčáková

Vstupné dobrovolné

ZABIJAČKOVÉ HODY NA „DOMEČKU“

Ještě stále vládne únor a mnoho z nás 
má tento čas spojen se slovem zabijačka. 
Při jednom společném povídání jsme se 
rozhodli, že dodržíme tradici a zavzpomí-
náme na naše staré „mladé“ časy, kdy 
každou sobotu bylo snad od všech valaš-
ských chalup slyšet po ránu kvičení pra-
sátek a odpoledne byla již celá vesnice 

zahalena vůní zabijačkových dobrůtek. Abychom nevzpomínali jen 
tak nadarmo, rozhodli jsme se, že si taky zabijačku uděláme. 
Den „D“ nastal ve středu 22. února, všichni jsme snídali jen malič-
ko, aby nám zůstalo místo na naše hody. Jelikož jsme nesehnali 
žádného šikovného řezníka a stejně by nám bylo čuníka líto, tak 
jsme si poradili po svém a objednali jsme si zabijačku již hotovou. 
Během chvilky se stoly prohýbaly pod talířky plnými jitrnic, jelítek, 
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tlačenky a podbradků. Všichni jsme se najedli k prasknutí. A aby by-
la zabijačka úplná a všechny ty dobroty se nám lépe trávily, zapili 
jsme je štamprlkou pravé domečkové slivovice, což byla ta nejlepší 
tečka na konec 

Helena Rafajová a Jaroslav Hrubeš

  JAK SE BUDE JMENOVAT?  

Milí mladí kamarádi (ale klidně i vy starší), máme problém, se kte-
rým nám můžete pomoci právě vy.

Rádi bychom dali jméno naše-
mu sociálnímu autobusu – je to 
vlastně takový miniautobus, který 
je uzpůsobený k tomu, aby mohl 
vozit na výlety, za poznáním i zá-
bavou všechny lidi, kteří potřebují 
naši pomoc (dospělácky se tomu 
říká – sociálně potřebným). Jinak 
řečeno, jedná se hlavně o naše ba-

bičky a dědečky, ale také klidně i mladé lidi, třeba právě kluky a 
holky, vaše kamarády, kteří se pohybují na vozíčku či mají nějaký 
jiný zdravotní problém. 
V Charitě Svaté rodiny v Novém Hrozenkově, kde tento autobus 
provozujeme, čekáme na všechny vaše nápady a budeme moc 
vděčni i za vaše obrázky, na kterých vymalujete právě tento náš au-
tobus, jak ho vašima očima na cestách i výletech vidíte právě vy. 
Nezapomeňte na druhou stranu napsat, jak bychom tomuto 
autobusu měli podle vás říkat, a také připište vaše celé jmé-
no, věk a adresu.
Výkresy s nápady zasílejte, prosím, do konce dubna na adre-
su: 
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov, Renata Holčáková, No-
vý Hrozenkov 124, 756 04.
Opravdu moc se na vaše dopisy těšíme. Autora vítězného návrhu 
na jméno našeho sociálního autobusu náležitě odměníme. 
Pozornost ovšem bude čekat na všechny, kteří se na akci „Jak se 
bude jmenovat“ podíleli.

(ren)
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DRANÍ PEŘÍ

V našem Denním stacionáři Slunečnice 
na Halenkově to zase pěkně žilo. Dralo se 
peří a byly zabíjačkové hody. Domácí i ti 
příchozí si to patřičně užili. Zpívalo se, 
povídalo, vzpomínalo, vtipkovalo, jedlo (a 
to jak sladké, tak masité)… A co je hlavní 
– hóódně, ale opravdu hóódně se smálo.

(ren)

DENNÍ  STACIONÁŘ  SLUNEČNICE V HALENKOVĚ POŘÁDÁ

AKCE PRO VEŘEJNOST V BŘEZNU 2017

1. 3. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově
slouží P. Dušan Šimala, SVD

3. 3. v 9:30 Kavárnička na téma „Telefon a jeho vynálezce 
A. Graham Bell“, jehož 170. výročí narození 
si dnes  připomínáme

7. 3. v 9:30 Putování přes Izrael a Palestinu - o své zážitky
se podělí Ing. Libor Balík

8. 3. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově
slouží P. Vlastimil Vaněk

14. 3. v 9:30 Kuželkový turnaj
15. 3. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově

slouží P. Rastislav Kršák, SVD
16. 3. v 9:30 Vázání březových metel a pletení 

proutěných košíků nás naučí Martin Fila
22. 3. v 10:00 Mše sv. v charitě na Halenkově

slouží P. Ján Rušin, SVD
24. 3. v 7:30 Návštěva dřevěnice Kosenky

- pečení domácího chleba v peci
28. 3. v 7:30 Modlitba křížové cesty za nemocné
29. 3. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově  

slouží P. Dušan Šimala, SVD
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KONTAKTY 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 organizace, Halenkov 191, 756 03

Ing. Danuše Martinková
e-mail: reditel@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 451 548
mob.: 606 771 510

Denní stacionář Slunečnice, Halenkov 191, 756 03
Mgr. Ludmila Heriánová, vedoucí a sociál-
ní pracovnice
e-mail: ludmila.herianova@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 420 135
mob.: 739 507 126

DOMA – Domácí hospicová péče, Nábřežní 175, Karolinka 756 05 

Jarmila Škarpová, koordinátorka zdravot-
ní péče
e-mail: jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 410 087
mob.: 737 572 190

Eva Slováčková, koordinátorka sociální 
péče
e-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 410 087
mob.: 728 324 494

Dům pokojného stáří, Nový Hrozenkov 124, 756 04
Marie Surá, vedoucí
e-mail: marie.sura@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 429 676
mob.: 603 717 454

Bc. et Bc. Martina Václavíková, sociální 
pracovnice
e-mail: martina.vaclavikova@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 429 676
mob.: 734 435 459

Odlehčovací služba, Halenkov 191, 756 03
Marie Surá, vedoucí
e-mail: marie.sura@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 429 676
mob.: 603 717 454

Bc. et Bc. Martina Václavíková, sociální 
pracovnice
e-mail: martina.vaclavikova@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 429 676
mob.: 734 435 459

Charitní pečovatelská služba, Nábřežní 175, Karolinka, 756 05
Jana Orságová, vedoucí
e-mail: jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 410 087
mob.: 728 324 457

Eva Slováčková, sociální pracovnice
e-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 410 087
mob.: 728 324 494

Osobní asistence, Nábřežní 175, Karolinka, 756 05
Jana Orságová, vedoucí
e-mail: jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 410 087
mob.: 728 324 457

Marcela Cholevíková, DiS., soc. pracovnice
e-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 410 087
mob.: 733 685 408
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Charitní ošetřovatelská služba, Nábřežní 175, Karolinka, 756 05

Jarmila Škarpová, vedoucí
e-mail: jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 410 087
mob.: 737 572 190

LÁVKA – sociální rehabilitace, Nábřežní 175, Karolinka, 756 05
Marcela Cholevíková, DiS., sociální pracov-
nice
e-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 410 087
mob.: 733 685 408

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

Sociální automobil, Nábřežní 175, Karolinka, 756 05  
Marcela Cholevíková, DiS., vedoucí
e-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 410 087
mob.: 733 685 408

Sociální autobus, Halenkov 191, 756 03
Mgr. Ludmila Heriánová, vedoucí
e-mail: ludmila.herianova@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 420 135
mob.: 739 507 126

Aktivity pro rodinné pečující, Nábřežní 175, Karolinka, 756 05
Veronika Machálková, koordinátorka
e-mail: veronika.machalkova@nhrozenkov.charita.cz

tel: 571 410 087
mob.: 604 211 679

Mimořádné události, Nábřežní 175, Karolinka, 756 05  
Jarmila Škarpová, koordinátorka
e-mail: jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 410 087
mob.: 737 572 190

U3 – úklidová firma, Nábřežní 175, Karolinka, 756 05  
Jana Štefková, pracovnice úklidové firmy mob.: 739 507 121
Pastorační péče, Halenkov 191, 756 03
Marie Fedorová, pastorační asistentka
e-mail: marie.fedorova@nhrozenkov.charita.cz

tel.: 571 420 135
mob.:605 779 129

Naše služby můžete finančně podpořit. Děkujeme Vám!

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




