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SVĚCENÝ SE V

Sobota 25. 11. podvečer. Tradiční adventní koncert Charity Nový Hr
zenkov - účinkující Jaroslav Svěcený se 
Klausem. Je beznadějně vyprodáno. Ticho v kostele sv. Jana Kř
vém Hrozenkově by se dalo krájet. Úžasná atmosféra: emoce, slzy, nekončící 
potlesk... "Bylo to jako modlitba," hlesne žena v
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Sobota 25. 11. podvečer. Tradiční adventní koncert Charity Nový Hr
účinkující Jaroslav Svěcený se svým hostem kytaristou Miloslavem 

Klausem. Je beznadějně vyprodáno. Ticho v kostele sv. Jana Kř
vém Hrozenkově by se dalo krájet. Úžasná atmosféra: emoce, slzy, nekončící 
potlesk... "Bylo to jako modlitba," hlesne žena ve druhé řadě.
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NOVÉM HROZENKOVĚ MODLIL

Sobota 25. 11. podvečer. Tradiční adventní koncert Charity Nový Hro-
svým hostem kytaristou Miloslavem 

Klausem. Je beznadějně vyprodáno. Ticho v kostele sv. Jana Křtitele v No-
vém Hrozenkově by se dalo krájet. Úžasná atmosféra: emoce, slzy, nekončící 

druhé řadě.
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"Jeden z největších houslových virtuózů na světě a přece tak skromný," uva-
žuje nahlas další z účastnic koncertu. "Je znát, že si uvědomuje, jak je třeba hudbu 
rozdávat dál. O to jde. Hudba není jen pro úzký okruh kritiků či odborníků. Muzika 
je tak silná, že zaujme i člověka, který v této oblasti není orientovaný a třeba jde 
na koncert jen jednou za život. A to právě pan Svěcený na Hrozenkově dokázal, 
zaujal všechny Valachy bez rozdílu." Chválou nešetřil ani sám Mistr. A to nejen 
na výbornou akustiku v chrámu ale především na úžasné publikum. "Cítil jsem 
zvláštní pozitivní energii, hrálo se nám oběma opravdu velice dobře. A jsem si jist, 
že zde nejsem naposled. Nevím, jak mi mohl tak krásný kousek naši malé zemičky 
uniknout," směje se J. Svěcený.

Touto bezesporu vydařenou akcí Charita Nový Hrozenkov slavnostně uzavře-
la letošní rok, jenž se celý nesl v duchu oslav 25. výročí jejího vzniku. Součástí 
koncertu bylo také kratičké seznámení s aktivitami Charity, kterého se ujala její ře-
ditelka Danuše Martinková, a především poděkování vedoucím a dlouholetým pra-
covníkům. Zároveň byl všem přítomným představen první nástěnný kalendář Chari-
ty Nový Hrozenkov na rok 2018.

Výtěžek z koncertu, jenž byl díky spolupráci s nadací Divoké husy zdvojnáso-
ben, bude použit na pořízení stropního zvedacího systému do Domu pokojného 
stáří v Novém Hrozenkově.  

RENATA HOLČÁKOVÁ, snímek VRAŤA PAUČEK
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KAŽDÝ MĚSÍC V ROCE 2018 S NAŠÍ CHARITOU

První ná-
stěnný kalendář 
Charity Nový 
Hrozenkov pro 
rok 2018 je na 
světě a mohl 
vzniknout pře-
devším díky fo-
tografiím Josefa 
Vrážela (1966) 
z Karolinky.

  A jak došlo 
na spolupráci 
s Charitou Nový 
Hrozenkov, o kte-
ré Josef Vrážel 
věděl vlastně jen 
to, že rozváží obědy? "Mé vystřízlivění začalo s focením koledníků při Tříkrálové 
sbírce," vzpomíná  fotograf a přiznává, že to bylo vlastně ze "sobeckých" důvodů: 
"Cítil jsem, že toto by mohlo být vhodné téma zapadající do obrazu současné ves-
nice, kterou rád fotím. Nespletl jsem se. A tím to vlastně všechno začalo. Nahlédl 
jsem více do práce Charity a byl překvapen - kolik toho pro lidi dělají a kam až je-
jich služby sahají. A pak ten jejich přístup - vždycky za všech okolností s úsměvem 
na rtech," podotýká J. Vrážel. Připouští, že následná spolupráce s Charitou Nový 
Hrozenkov, návštěvy s pečovatelkami u klientů, fotografování v Denním stacionáři 
Slunečnice či v Domě pokojného stáří na Čubově i jemu samotnému hodně změnily 
pohled nejen na Charitu, ale i na stáří jako takové. "Fascinuje mě tento svět, který 
byť se to možná někomu nezdá, může být ještě stále pln radosti, humoru, moudra, 
přání i snů..." Konečně právě o tom hovoří nástěnný kalendář Charity Nový Hro-
zenkov na rok 2018.

Výtěžek z prodeje tohoto pozoruhodného dílka bude použit na závěsný zve-
dací systém do Domu pokojného stáří v Novém Hrozenkově. K dostání je na všech 
střediscích Charity Nový Hrozenkov (Karolinka, N. Hrozenkov, Halenkov) i v info-
centrech ve Velkých Karlovicích či Novém Hrozenkově.

Kalendář hrozenkovské Charity, jenž sklízí jednu pozitivní recenzi za druhou, 
by se klidně mohl stát milým vánočním dárkem, vždyť jsou zde se svými „průpovíd-
kami“ zastoupeni obyvatelé ze všech koutů Hornovsacka. Jejich slova skrývají 
mnoho rad do života, postačí, budete-li číst i mezi řádky…

                                                                                    RENATA HOLČÁKOVÁ
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KDYŽ SE "U VLEKU" PO VALAŠSKY MLSALO...

"Bylo to tolik milé, příjemné a taky dobré... měli byste něco podobného 

brzy zopakovat," zněly hlasy z řad účastníků Valašského mlsáni se Třemi krá-

li. Akci uspořádala Charita Nový Hrozenkov ve spolupráci s restaurací "U vle-

ku" v Karolince v sobotu 18. 11. 2017.

Na své si mohl přijít skutečně každý: k vidění byly výtvarná dílka mladých ko-
ledníků i fotografie Tříkrálového koledování Josefa Vrážela. Pamětníci spolu s et-
nografkou Miladou Fohlerovou z Muzea regionu Valašska zavzpomínali na dobu 
dávno minulou: jak se kdysi žilo, slavilo i jedlo. A to už jsme u dalšího bodu pro-
gramu - ochutnávky valašských specialit připravených šéfkuchařkou podle charitní 
kuchařky "Vaříme s babičkou". Nabídka byla pestrá - slaná i sladká. Namátkou 
vzpomeňme: podlesníky, kontrabáš či trnčená máčka s fazolemi, zátřepky ve mléku 
aj. Po všem se jen zaprášilo a chutnalo všem, i těm malým.

Ani děti, a že jich bylo, při této akci nepřišly zkrátka - karolinská základní umě-
lecká škola se postarala nejen o hudební vložku, ale paní učitelky z výtvarného 
oboru vedly výtvarnou dílničku. 
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Výsledkem byl krásný třípatrový dort - celý s papíru. Jen svíčky na něm byly 
pravé... jedním dechem se o jejich sfouknutí postarali protagonisté večera - naši 
duchem stále mladí senioři.                                    (ren), snímek JOSEF VRÁŽEL

Recept na adventní pochutnání

Jak jsme se už zmínili v předešlém textu, při Valašském mlsání měla obrov-
ský úspěch trnčená máčka s fazolemi, připravená podle receptu z naší charitní ku-
chařky „Vaříme se babičkou“. Rozhodli jsme se, že se s o tento recept s vámi podě-
líme. Proč si nepřipravit takovou dobrotu, třeba právě v tomto adventním čase…

Trnčená 
máčka 

s fazolemi
(od Karolíny Šestákové)

Zajdeme si 
k babičce pro:

bobkový list,
nové koření,
sušené švestky,
povidla,
400 g fialových 
sušených 
„maxi fazolí“

Večer si v litru vody namočíme 400 g fialových sušených „maxi fazolí“, které 
ráno uvaříme do měkka s třemi bobkovými listy a třemi kuličkami nového koření. 
Když jsou fazole skoro měkké, přidáme sušené trnky (klidně i s peckou), necháme 
přejít varem a zahustíme lžící hladké mouky, kterou jsme rozmíchali v půl litru sme-
tany. Zahustíme tak, aby vznikla hustější omáčka, kterou ochutíme povidly (trnko-
vými) a solí (podle chuti). Tuto omáčku podáváme s čerstvě uvařenými bramborami 
(zemňákami) a vajíčky vařenými natvrdo.

PŘEJEME DOBROU CHUŤ…

A nabízíme další tip na vánoční dárek – naše malá, ovšem osvědčenými re-
cepty nabitá, kuchařka „Vaříme s babičkou“ jistě potěší. K dostání je na všech po-
bočkách Charity (v Karolince, Novém Hrozenkově i Halenkově), v Infocentrech ve 
V. Karlovicích, N. Hrozenkově či v rožnovském skanzenu.
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PRAVDY I FÁMY O NOVÉM DOMĚ CHARITY

Řeč se mluví, voda teče, říká jedno přísloví… a jako ta voda „tečou“ éte-
rem už nějakou dobu zaručené zprávy o tom, jak hrozenkovská Charita koupi-
la dům, který zase zboří a vybuduje tam vývařovnu či dům pokojného stáří…
atd., atp. Jaká je skutečnost, zeptali jsme se přímo ředitelky Charity Nový 
Hrozenkov, Danuše Martinkové:

Co je pravdy na tom, že Charita Nový Hrozenkov koupila v Novém Hrozenkově ro-
zestavěný dům č. 504? 
"Více než před rokem jsme se začali zajímat o možnost zakoupení budovy k zajiš-
tění zázemí služeb naší, již poměrně velké, organizace. Možná ani nevíte, ale už 
u nás pracuje kolem 80 zaměstnanců a pečujeme o více jak 400 klientů. Hledání 
urychlila výzva z IROPu, která byla přímo směrována na zajištění zázemí pro soci-
ální služby. Při prohlídce jednoho domu ve Velkých Karlovicích nám realitní kance-
lář ze Vsetína nabídla podívat se také na rozestavěný dům v Novém Hrozenkově
č.p. 504. Rozhodnutí muselo být rychlé. Finanční prostředky nám na nákup zapůjči-
lo olomoucké arcibiskupství (2,8 mil. Kč), při získání finančních prostředků z IROPu
tato částka bude z 95% uhrazena."

Můžete pro nás nezasvěcené vysvětlit, co je IROP? 
„IROP – je Integrovaný regionální operační program. Finanční prostředky poskyto-
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vané z ESI fondů (ESI fondy – Evropské sociální investiční fondy) jsou považovány 
za veřejné prostředky, jejich poskytování se proto řídí všemi pravidly a předpisy ES 
fondů (ES fondy – evropské sociální fondy) pro veřejnou podporu.“

Stavební projekt je již na světě?
„Dříve, než byla podána žádost na IROP, musel být vypracován stavební projekt již 
s konečným povolením stavby. Na počátku listopadu nám bylo, po roce, zasláno 
rozhodnutí, že jsme s naší žádostí uspěli a můžeme započít s rekonstrukcí. Na sta-
vební firmu bude v nejbližší době vypsáno výběrové řízení. Věřím, že bychom se 
na jaře mohli pustit do rekonstrukce.“ 

Jistou částkou na budovu přispěly i lesy augustiniánského opatství…
„V rámci restitucí získal v našem regionu zpět lesy řád augustiniánů, který se snaží 
pomáhat tam, kde je potřeba. V minulosti již přispěl na opravy kostelů, pomohl také 
potřebným prostřednictvím Charity a nyní chce přispět na částku 5%, kterou musí 
Charita spolufinancovat (95% IROP, 5% Charita Nový Hrozenkov). První částka již 
byla zaslána, jedná se o 200 000,- Kč.“

Další z informací, která se nese éterem v 
souvislosti s koupí tohoto domu je, že bude 
sloužit jako další Dům pokojného stáří?
"Opravdu tentokrát o domov nejde, z IRO-
Pu ani žádat na tento typ domova nemů-
žeme, pokud by to šlo, věřte, že už tu stojí 
další ´domeček´. Přesto to bude pro naše 
klienty výhodné – na jednom místě nalez-
nou zázemí terénních služeb, poradnu, zá-
zemí zdravotní služby, domácí hospicové 
péče apod.“ 

Kdy se tak stane? Jinak řečeno, kdy plánu-
jete nastěhovat se do těchto prostor?
„Tak to raději nebudu říkat nahlas, pokud 
by to šlo do roka, byla bych moc ráda,  
vždyť už teď si některé kolegyně nemají
kde sednout. Realita bude ale asi trošku 
jiná, uvidíme.“  (ren), snímek J. VRÁŽEL
__________________________________

Do 5. ledna 2018 máte možnost shlédnout 
v budově České spořitelny ve Zlíně, ul. Zará-
mí 4463 výstavu fotografií J. Vrážela. 
Od půli ledna 2018 pak bude  tato výstava

k vidění v prostorách kina Vatra ve Vsetíně. Vernisáž se uskuteční 11. 1. v 16 hodin.



8

DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE V HALENKOVĚ ZVE

NA PROSINCOVÉ AKCE PRO VEŘEJNOST

4. 12. v 9:30 Výroba vánočních dekorací 

5. 12. v 9:00 Mše sv. v Charitě na Halenkově spojená s mikulášskou   
                     nadílkou, slouží P. Ján Rušin

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

12. 12. v 9:30 Pečení vánočního cukroví

13. 12. v 10:00 Mše sv. v Charitě na Čubově, slouží P. František Kantár, SVD

15. 12. v 9:30 Provaznictví – Martin Fila nám předvede, jak se vyrábějí provazy
                       z přírodních materiálů

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

20. 12. v 10:00 Mše sv. v Charitě na Halenkově, slouží P. Ján Rušin, SVD

21. 12. v 9:00 Pečení vánočky
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Milí přátelé,
jak už to v tomto ad-

ventním čase bývá, přichází-
me k vám s informacemi 
ohledně nadcházející Tříkrá-
lové sbírky.

Ta se i tentokrát samo-
zřejmě uskuteční v lednu -
přesně od 5. do 7. ledna 
2018. V tyto dny vás navštíví 
naši obětaví koledníci, kteří 
rok co rok vycházejí do ulic a 
uliček našich dědinek a kole-
dují pro dobrou věc. 
Naším velkým úkolem pro 
nadcházející rok, na který by-
chom chtěli využít část výtěž-
ku z TS, je zakoupení tepel-
ného čerpadla pro Víceúčelový charitní dům v Halenkově, díky kterému ušetříme 
více než polovinu nákladů na vytápění. Uspořené finance pak budeme moci inves-
tovat do nákupu potřebných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, na údržbu 
automobilů, jež jsou stěžejní pro fungování našich terénních služeb, na aktivity 
Denního stacionáře Slunečnice.

Další část finančních prostředků získaná z vašich darů, bude jako již každo-
ročně, sloužit k okamžité pomoci lidem z našeho okolí, kteří se dostanou do nepří-
znivé životní situace.

Věříme, že se nám i s vaší pomocí podaří tyto plány zrealizovat.
Děkujeme všem, kdo přispějí, ať už finančně do pokladniček koledníků, či na ban-
kovní účet, modlitbou nebo třeba svou pomocí při sbírce. Děkujeme i za to, že kaž-
doročně s láskou přijímáte naše koledníky.

DARIA EXNEROVÁ, koordinátorka Tříkrálové sbírky 
Charity Nový Hrozenkov, tel.: 739 507 120

KOLEDNÍCI DO OLOMOUCE

Dne 30. 12. 2018 se v Olomouci uskuteční slavnostní požehnání tříkrálovým 
koledníkům. Charita Nový Hrozenkov vypraví autobus. Srdečně na tuto krásnou 
akci, spojenou s programem, zveme naše koledníky, vedoucí, ale také ty, kteří by 
se do koledování chtěli nově zapojit. Sledujte naše charitní obecní vývěsky, webo-
vé stránky, facebook. Podrobné informace podáme také v kostelích, prostřednic-
tvím místních koordinátorů nebo na tel. č. 739 507 120 v průběhu prosince.
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„UČ MNE POMÁHAT, NASLOUCHAT, USMÍVAT SE…“

„Pane Ježíši, pojď se mnou. Pojď se mnou a uč mne pomáhat, naslouchat, 
usmívat se, uč mne dávat těm, kteří už všechno dali a teď sami potřebují pomoc. 
Takto by měl začínat svůj pracovní den každý charitní pracovník,“ řekl P. Ján Rušin 
na letos již posledním setkání seniorů v Halenkově. Při mši sv. se P. Rušin snažil 
povzbudit jak charitní pracovníky ke službě potřebným, tak seniory k tomu, aby do-
kázali pomoc přijímat, což pro mnohé z nich také není snadné. 

Poté se všichni odebrali k posezení do Víceúčelového domu na Halenkově, 
kde už při vstupu všechny zúčastněné mile vítala Danuše Martinková, ředitelka 
hrozenkovské Charity. Večer to byl příjemný. Jedlo se, pilo, povídalo, pánové 
z Velkých Karlovic jako vždy přinesli vzorky své „zázračné medicíny“ – slivovice. 
Popřáli jsme si poklidný advent a dokonce si na závěr i zazpívali. Bylo veselo…                   

                                                             MARIE FEDOROVÁ, IVA PREJZKOVÁ
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STACIONÁŘSKÉ DOBROTY I VESELÍ…

„Enem, aby tu nekdo nepři-
šel,“ směje se potutelně 
paní Maruška, když se 
ustrojuje do další z mnoha 
vtipných módních kreací. 
V halenkovském stacionáři 
právě probíhá focení 
v kostýmech. A je veselo. 
„Už nám chybí jenom kočár 
– jsme jak ruské carevny,“ 
směje se dáma s liškou na 
krku.  „Dóóost, už sa ne-
možu ani smíť, jak mňa od 
smíchu bolí břuch,“ škytá 
její sousedka a zálibně se 
prohlíží ve velkém zrcadle…

A máme tady další akci - pečení tru-
biček. Našim dámám to šlo krásně od 
ruky, a ta chuť! Na jazyku se jen roz-
plývaly – „byly jako dech“. Nabízíme 
recept:
Dobré listové těsto rozválíme, nakrájíme 
na pásky a namotáváme na trubičky. 
Uděláme sníh: 3 bílky ušleháme nad 
parou a postupně zašleháváme 21 dkg 
cukru. Trubičky naplníme a lehce po-
cukrujeme.

A do třetice všeho dobrého nemůže-
me nezmínit převzácnou návštěvu, 
která zavítala do našeho stacionáře 
5. prosince. Nebyl to nikdo jiný než 
jeho svatost Mikuláš s nebeským an-
dělem a jedním bídným pekelníkem. 
Čas si našli opravdu na všechny kli-
enty, zaměstnance nevyjímaje. Zda
někdo z přítomných propadl peklu, se 
do uzávěrky Charitních listů nepodaři-
lo zjistit.                                        (ren)
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LID HROZENKOVSKÉ CHARITY…

O hrozenkovské Charitě se toho již poměrně dost napsalo a ještě napí-
še. Co jsou to ale za lidé, již pro Charitu, nezřídka i více než deset let, pracují?  
Proč to dělají? Že by nenašli uplatnění jinde? Jsou opravdu profesionálo-
vé?... Tak nejen na tyto otázky se bude snažit odpovědět cyklus příběhů, kte-
rý vám budeme přinášet v každém vydání Charitních listů. Postupně v něm 
představíme lid hrozenkovské Charity, v pořadí jež určil los. Tou první je pe-
čovatelka Dana Kocurková.

                                                 AGENTKA OO7

Sledovala jsem ji jednou v autě, když rozvážela po Kychové obědy. Proplétala 
se cestičkami rychle jako agent 007. Se stejnou mrštností vybíhala s obědy, často 
jsem jen stěží zaregistrovala její ve slunci zářící mahagonové kadeře.  
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„Nevidím dobře, ale ten její úsměv uvidím vždycky,“ říká na adresu „své“ pe-
čovatelky Danky pan Josef. „Už bych aj umřel, ale ona, ta dobrá duša pečovatel-
ská, mňa furt drží při životě. Tak co mám dělat,“ směje se bělovlasý muž.

Dana Kocurková (45 let) je vdaná, má tři děti, muže a žárlivého psa. U Charity 
pracuje už dlouhých 13 let. „Byla to jedna stará paní z Huslenek,“ reaguje na mou 
otázku, kdo z klientů se jí nejvíce dostal „pod kůži“. „Víš, ona byla hodně svá, vlast-
ně až zlá. Nikdo k ní nechtěl jezdit. Byla postrachem pečovatelek. My dvě jsme si 
ale nakonec nějak sedly. Ona se těšila na mě a já zase na ni,“ přiznává D. Kocur-
ková a vzpomíná na příhodu, která se jí před deseti lety stala. „Měla jsem zrovna jet 
na návštěvu k této paní, ale cítila jsem, že se mnou není něco v pořádku. Půlka ob-
ličeje bylo jako mrtvá, ani ruka nefungovala, jak měla. Tušila jsem, že by mohlo jít 
o mozkovou příhodu.“ Bylo nutné jet okamžitě do nemocnice. Danka však ještě 
předtím uskutečnila návštěvu u „své“ klientky. „Nemohla jsem připustit, aby se jí 
tam objevil zničehonic někdo cizí. To by neunesla,“ vzpomíná pečovatelka. „Vysvět-
lila jsem jí, proč za ní teď bude jezdit nejspíš někdo jiný a slíbila, že se vrátím.“ 

Svůj slib splnila. Po zotavení, jednalo se totiž skutečně o mozkovou příhodu, 
se do Charity opět vrátila a dál pracuje jako pečovatelka - „protože mě to baví,“ 
směje se. „Mám ráda staré lidi, nabíjejí mě, dodávají sílu. Kdyby nebylo toho papí-
rování, je to ta nejúžasnější práce na světě.“
                                                   RENATA HOLČÁKOVÁ, snímek JOSEF VRÁŽEL

ANDĚLÉ S ČERVENÝMI AUTY

Metodovy prsty se rozeběhly po klapkách harmoniky. Písně hrál a zpíval 
jen ty oblíbené. Hlavu sklopenou. Nemohl se na ně dívat. Nedokázal to. Bylo 
mu jich líto. Seděli tam na vozíčcích, leželi na polohovacích postelích. Nemo-
houcí, odkázáni na pomoc druhých. A přesto to pro něj bylo to nejúžasnější 
publikum, jaké kdy v životě měl. 

Radost v očích těch lidí ho dojala doslova k slzám. A ani se za ně nestyděl. 
Život mu nastavil zrcadlo, a on si musel přiznat, že je jako oni – starý, odkázaný na 
pomoc druhých. „Myslím si, že tenkrát, když hrál klientům Charity, se konečně smí-
řil s tím, že už opravdu doma sám být nemůže. Víte, přicházel o zrak a měl spoustu 
dalších zdravotních problémů,“ vzpomíná na vyprávění svého strýce Metoda jeho 
příbuzná Marie. Připouští, že pro něho muselo být velice těžké opustit svoji chalu-
pu, kterou si vlastníma rukama postavil. A co teprve jeho les, kde byl dennodenně. 
„Víte, on byl starý mládenec, celý život žil sám. Sám se naučil i hrát na harmoniku. 
Bylo jen těžko představitelné, že by si někde zvykl, navíc měl už přes osmdesát. 
Přesto si pak pobyt v charitním domě na Halenkově nemohl vynachválit. Neustále 
mi opakoval, že kdyby věděl, jak se bude mít, udělal by to už dávno. Nevím, jestli 
jsem ho někdy viděla tak spokojeného – vlastně šťastného.“ 
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Dalo by se říci, že lidé jako Metod jsou typičtí klienti Charity Nový Hrozenkov. 
Osoba vyššího věku, žijící v kopcích, často na samotě, která se bez pomoci druhé-
ho neobejde, a proto využije služeb místní Charity. 

VZPOMÍNÁNÍ I VÝLETY
Další pomocí je nejen pro místní seniory, ale i jejich rodinné příslušníky, cha-

ritní Denní stacionář Slunečnice, který v průměru využívá na 20 osob - převážně
seniorů. Zde mohou babičky a dědečkové pobýt se svými vrstevníky během dne. A 
nejen oni – další cílovou skupinou jsou osoby s tělesným postižením i s mentálním 
postižením nižšího stupně (od 16 let).

Pro všechny je připraven pravidelný program, který je přizpůsobený jejich vě-
ku i výjimečnosti. Velký důraz je kladen na vzpomínky, jež jsou často společnou nití 
k rozhovorům u všech… a tak se poslouchají vinylové desky s hity let dávno minu-
lých, zpívá se, tančí, čte „červená knihovna“, ale třeba taky dere peří, kroutí březo-
vé metly, pečou a vaří se tradiční valašské dobroty nebo se jezdí na výlety. Nema-
lým přínosem je v tomto směru šestnáctimístný charitní autobus pro sociálně po-
třebné, jenž získala Charita Nový Hrozenkov díky Programu švýcarsko-české spo-
lupráce. „Víte, já normálním autobusem jezdit nemůžu – nenastoupím do něho. Ale 
ten náš, charitní, co je i pro vozíčkáře, to je jiná,“ vychvaluje si službu paní Ludmila
(82 let), jež se pohybuje za pomoci chodítka. Na výlety prý jezdí moc ráda. Asi nej-
raději na poutní místa. Letos si užila například  zájezd na Turzovku a Svatý kope-
ček.

JEN V ZIMĚ
„Přijďte se podívat na moje kvítečka, ještě než odjedu,“ mrkne na mě spikle-

necky téměř devadesátiletá paní Veronika. V charitním domě strávila loňskou zimu. 
Nastěhovala se v listopadu a v dubnu se vrátila zpět do svého domku v kopcích.  
Využila tak další ze služeb, které místní Charita starousedlíkům nabízí. Zimy tady 
na Valašsku totiž umějí být velice tvrdé, konečně jak to ukázala zrovna ta poslední. 
„Těším se domů, to víte, že jo. Ale je tam i strach. Mám problémy s dýcháním, 
špatně chodím,“ neskrývá své obavy usměvavá žena a pyšně mi ukazuje květinami 
přeplněnou okenní římsu ve svém charitním pokojíčku. „Ale do stacionáře budu 
chodit i tak. Je tu veselo. Popovídáme, zazpíváme, něco pěkného vyrobíme. Všich-
ni jsou tu hodní. A kdyby bylo zle, pomůžou,“ odmlčí se na chvíli. „Škoda, že jste 
nepřišla dřív, dala bych vám kočku, co jsem uháčkovala. Teď už nemám. Tady ty 
jsou zamluvené,“ kývne hlavou směrem k televizi, vedle které leží natažené – jak 
dlouhé tak široké - háčkované kočky. „A nebo se stavte, letos v zimě tu zase budu, 
udělám vám nějakou.“

Asi jen těžko je možné si představit, jak by všichni tito lidé mohli na valaš-
ských kotárech bez denní pomoci místní Charity fungovat. I z jejich reakcí je zřej-
mé, že si to sami uvědomují. Svérázně to vystihl jeden z nich, šestadevadesátiletý 
pan Ludvík: „Oni jsou jak strážní andělé, jenom nemají křídla. Místo toho jezdí čer-
veným autem.“

RENATA HOLČÁKOVÁ



Pomoc srdcem a p

+ u vás doma i u nás
+ 365 dnů v
+ služby od A do Z

_____________________________________________________
STŘEDISKO HALENKOV

Tel. 571 451 548
756 03 Halenkov 191

 Ředitelka organizace
 Denní stacionář Slunečnice
 Odlehčovací služba 
 Pastorační asistence

STŘEDISKO NOVÝ HROZENKOV
Tel.: 571 429 676
756 04 Nový Hrozenkov 124

 Dům pokojného stáří 
 Sociální pracovnice

STŘEDISKO KAROLINKA
Tel.: 571 410 087
756 05, Nábžezní 175

 Charitní pečovatelská služba, O
 Domácí zdravotní péče, D
 LÁVKA – sociální rehabilitace 
 Sociální doprava (soc. autobus, minibus, soc. auto)
 Sociální poradenství
 Aktivity pro rodinné pečující 
 Půjčovna zdravotnických a komp
 U3 – úklidová firma 

                    Naše služby můžete finančně podpořit. Děkujeme Vám
číslo bankovního účtu: 627344851/0100

www.nhrozenkov.charita.cz
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Pomoc srdcem a porozuměním

+ u vás doma i u nás
+ 365 dnů v roce
+ služby od A do Z

_____________________________________________________

Tel.: 
Denní stacionář Slunečnice Tel.: 

Tel.:
Tel.: 

STŘEDISKO NOVÝ HROZENKOV

Tel.: 
Tel.: 

lská služba, Osobní asistence Tel.: 
Domácí hospicová péče Tel.: 

sociální rehabilitace Tel.: 
. autobus, minibus, soc. auto) Tel.: 

Tel.: 
Aktivity pro rodinné pečující Tel.: 

ckých a kompenzačních  pomůcek Tel.: 
Tel.: 

můžete finančně podpořit. Děkujeme Vám
číslo bankovního účtu: 627344851/0100

www.nhrozenkov.charita.cz

rozuměním

_____________________________________________________

Tel.: 606 771 510
Tel.: 739 507 126
Tel.: 603 717 454
Tel.: 605 779 129

Tel.: 603 717 454
Tel.: 734 435 459

Tel.: 728 324 457
Tel.: 737 572 190
Tel.: 733 685 408
Tel.: 734 875 592
Tel.: 728 324 494
Tel.: 604 211679
Tel.: 730 190 401
Tel.: 739 507 121

můžete finančně podpořit. Děkujeme Vám!



„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle…“

Vánoce plné radosti, pohody, milých setkání i vyslovených přání a 
požehnaný rok 2018
                               ze srdce přejí
                                               

„Za toto, Pane, uč mě děkovat: za vše, čeho je můj život pln, za drobnou radost, 
snahu chatrnou, za nepřervanou píseň rodinnou, za l

za ruce, plné tvrdých mozolů, za zablácené boty dětí mých, za stůl, za kterým nikdo 
nechybí, kdo nabírat má z

Za toto, Pane, uč mě děkovat: za všechno prosté, z
tvárnou píseň pod okny, za kočku u kamen i za věrného psa, za sousedský milý 

pohovor, jas sluneční i listí odváté, za domov, kde se nikdo netrápí, že chodí 
v šatech nový

Za všecko toto, Pane, prosím tě, pomoz mi začít tobě děkovat, vždyť za lásku, jež 
víže mne k mým dnům, už vděčností mi srdce oplývá.“        (Modlitba)
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ohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle…“

Vánoce plné radosti, pohody, milých setkání i vyslovených přání a 

ze srdce přejí
                                                   všichni zaměstnanci Charity Nový Hrozenkov

děkovat: za vše, čeho je můj život pln, za drobnou radost, 
snahu chatrnou, za nepřervanou píseň rodinnou, za lesklé sklo a čistou podlahu, 

ruce, plné tvrdých mozolů, za zablácené boty dětí mých, za stůl, za kterým nikdo 
nechybí, kdo nabírat má z jeho hojnosti.

Za toto, Pane, uč mě děkovat: za všechno prosté, z čeho složen je den, za jedn
tvárnou píseň pod okny, za kočku u kamen i za věrného psa, za sousedský milý 

pohovor, jas sluneční i listí odváté, za domov, kde se nikdo netrápí, že chodí 
šatech nových před rokem…

Za všecko toto, Pane, prosím tě, pomoz mi začít tobě děkovat, vždyť za lásku, jež 
mým dnům, už vděčností mi srdce oplývá.“        (Modlitba)

                                                                 Charitní listy - vydavatel Charita Nový Hrozenkov,
                                                                                 756 04 Nový Hrozenkov 124

                                                                                                            www.nhrozenkov.charita.cz
                                                                                 Zpracovala Renata Holčáková, náklad 300 ks.
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Vánoce plné radosti, pohody, milých setkání i vyslovených přání a 

všichni zaměstnanci Charity Nový Hrozenkov

děkovat: za vše, čeho je můj život pln, za drobnou radost, 
esklé sklo a čistou podlahu, 

ruce, plné tvrdých mozolů, za zablácené boty dětí mých, za stůl, za kterým nikdo 
jnosti.

čeho složen je den, za jedno-
tvárnou píseň pod okny, za kočku u kamen i za věrného psa, za sousedský milý 

pohovor, jas sluneční i listí odváté, za domov, kde se nikdo netrápí, že chodí 

Za všecko toto, Pane, prosím tě, pomoz mi začít tobě děkovat, vždyť za lásku, jež 
mým dnům, už vděčností mi srdce oplývá.“        (Modlitba)

Charita Nový Hrozenkov,
756 04 Nový Hrozenkov 124, 
www.nhrozenkov.charita.cz

Zpracovala Renata Holčáková, náklad 300 ks.




