
CHARITNÍ LISTY
ročník 14 číslo 2  únor 2020

Milí charitní přátelé, lidé dobrého srdce,

přinášíme vám až neuvěřitelnou zprávu, že letošní koledování zaznamenalo opět 
rekordní částku. Je to nádherné a mimořádné svědectví, že lidem záleží na pomoci 
druhým. Tedy ještě jednou velké díky všem, kteří přispěli. Zároveň i všem vedoucím 
skupinek a šikovným koledníčkům. To, co není vidět, je mnoho hodin přípravné 
a následné práce a za to speciální díky i našim pracovníkům. 

Srdečně děkujeme!
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          VELKÉ KARLOVICE                  146 856,-Kč 

          KAROLINKA                             92 066,-Kč 

          NOVÝ HROZENKOV           159 393,-Kč 

          HALENKOV                              108 015,-Kč 

          HUSLENKY                             70 032,-Kč 

          ZDĚCHOV                               37 663,-Kč 

          HOVĚZÍ                                      117 833,-Kč 

     
CELKEM                 731 858,-Kč  
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Tříkrálová sbírka  
- největší dobrovolnická akce v České republice

Je 15. ledna 2020 a k psaní článku usedám ve chvíli, kdy na monitoru svítí 39,3 % 
rozpečetěných kasiček v rámci naší země, mám tedy ještě pár hodin, možná i dní 
možnost nechat článek rozepsaný, abych na jeho konci mohla přinést částku, která 
díky vám všem pomůže každému potřebnému.

V letošním roce slaví sbírka v rámci olomoucké arcidiecéze své krásné 20. výročí, 
u nás na Valašsku jsme šikovní, tady už ty narozeniny máme jednadvacáté. Za takto 
dlouhou dobu se do sbírky zapojilo více než milion dobrovolníků a to je skutečně 
nádherné číslo a před mnoha lety možná ani olomoucký arcibiskup Mon. Jan 
Graubner, iniciátor sbírky, takovou podporu neočekával.

I přes dlouhé trvání této akce bych vás ale svým článkem chtěla zavést do zákulisí 
samotné sbírky. Na tuto myšlenku mě přivedla naše nová kolegyně, která se letos 
také účastní přípravy a sama s překvapením sdělila, že i když byla vždy zapojena 
jako dobrovolník, nikdy netušila, jak je náročné vše připravit. Rádi bychom vás tedy 
nechali nahlédnout do světa čísel, kolik skupinek se v našich obcích přidá, kolik 
koledníčků a vedoucích věnuje svůj čas dobré věci a jak vůbec probíhá celá příprava, 
ale i uzavření celé sbírky.

S nadsázkou říkáme, že příprava celé sbírky začíná jen malý čas po skončení té 
předchozí a není divu, když jde o největší akci podobného druhu v celé ČR. Každá 
z Charit již před prázdninami musí předložit svůj záměr, jak bude budoucí výtěžek 
využit právě v daném regionu, včetně jeho podrobného zdůvodnění. V tomto období 
již probíhá i navržení podoby materiálů pro sbírku a dárečků pro koledníčky, poté je 
čeká zadání do tisku v příslušeném počtu distribuce a pak rozdělení a nachystání 
pro všechny obce. Určitě by nebylo tolik dobrých srdcí, které se zapojí, kdybychom 
nedělali propagaci, oslovení vedoucích skupinek, spolupráci se školami při hledání 
koledníčků. A to máme teprve podzim. Ve chvíli, kdy máme za sebou už svátek sv. 
Martina, začínáme ladit údaje do průkazek vedoucích a netrpělivě čekáme na jejich 
doručení. K samotnému podpisu pana arcibiskupa pak přidáváme všechna data, ve 
skladu hledáme uložené pokladničky, které se musí vyčistit a připravit na číslování. 
V době adventu již domlouváme s hodnými dušemi na jednotlivých obcích termíny, 
kdy je možné je zapečetit, i tam nám věnují svůj čas, vše musí v protokolech sedět. 
Úkolů se zhostí i kolegové, pracovnice projektů vyráží navštívit naše dlouholeté 
sponzory a dárce, díky kterým můžeme obdarovat maličkostí i koledníky a vedoucí. 
Málokdo ví, že nesmíme zapomenout informovat příslušené subjekty – Českou 
spořitelnu a Policii ČR. 

Mezi svátky přichází práce pro popelky a mravence , čeká nás poslední třídění 
pokladniček, tašek, korun. Připravit náš autobus, nalodit děti a vyráží se na slavnostní 
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požehnání koledníčků, letos v Hranicích. Dětská radost a smích jsou pro nás 
posílením. I ostatní doprovodné akce jsou hezkými momenty pro nás všechny, letos 
jste nás mohli vidět s dětmi i na tříkrálovém koncertu, který byl v přímém přenosu 
v České televizi.

Blížíme se k těm nejdůležitějším dnům, už jsou v rozvozu všechny kasičky a tašky 
do obcí, jsme v živém kontaktu s vedoucími skupinek, ladíme vzniklé nemoci 
a neplánované změny, po mnoha letech je ale kolegové zvládají úžasně. Sami jsme 
překvapeni čísly – zapojeno je 83 vedoucích a 250 dětí. Snad se všichni dobře 
vyspí, na nic se možná nezapomnělo a VYRÁŽÍME šířit radost a Boží požehnání, 
vykoledovat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v situaci, kterou sami 
nedokáží vyřešit, nebo pomáhají rozvíjet charitní služby a zázemí. Jsme rádi, když 
v neděli slyšíme, že jsou všichni zdraví, nic se nestalo a plnými doušky hltáme krásné 
zážitky. Mnohdy velmi dojemné, při jedné návštěvě v údolíčku měla paní i slzičky, jak 
moc je šťastná, jak se na koledníčky těšila. Někdy to nejdůležitější je skutečné prosté, 
blízkost druhého člověka tam, kde nás tíží samota. Takovými momenty nabíráme 
síly. A věřte, že každý rok se nám podaří zažít moment, který nás ještě nepotkal. 
Při jedné letošní návštěvě naše koledníčky přivítal Josef, Panna Maria a Ježíšek 
v podobě třech dětí a nejmenší se skutečně mohl vejít do jesliček.

Nastávají opět dny, které už nejsou vidět. Kolegové se auty rozjedou do všech obcí. 
Tentokrát potřebujeme skutečně více času, chyba není možná. Zapisujeme skutečné 
počty mincí a bankovek, vyhotovujeme protokoly, vše přiřazujeme k jednotlivým 
kasičkám. Máme odpoledne, vše se musí zadat do systému, do banky, vše musí 
sedět. A sedí, můžeme vám sdělit novinu, že u nás padl rekord, je to úžasné, jak 
lidem záleží na těch druhých. Dobro tu má skutečně své místo.

Nyní už stačí roztřídit a založit dokumenty, část poputuje k založení do Olomouce. 
Zvoní telefon, ano, potvrzujeme letošní společnou akci pro koledníčky, vyjedeme 
hrát kuželky, ty střídají minulé společné plavání v bazénu. To bude prima a zažijeme 
pohodové odpoledne. Ještě nás čeká doladit v příštích dnech schůzka vedoucích, je 
dobré si říct zpětnou vazbu, co se povedlo i nepovedlo, co nás překvapilo, tak aby 
další ročník obstál co nejlépe, a to už vlastně přemýšlíme nad dalším ročníkem.

Ještě než odklidíme krabice a pokladničky a letošní sbírku budou připomínat jen 
kalendáře, slíbila jsem vám celkový výsledek a ten je v naší oblasti nádherných  
731 858,– Kč. V rámci celé ČR je rozpečeno 65,6 % kasiček, článek však putuje 
do tisku, ale na našich webových stránkách a FB vás budeme informovat o finální 
částce.

Pokud se letos něco nepovedlo, nebo se vloudila nějaká chybička, tak nám ji 
odpusťte. Pokud jste nás třeba i letos čekali a my u vás nezvonili, mohlo se stát, že 
zrovna někdo onemocněl, nebo je důležité brát ohled na to, co děti zvládnou. I tyto 
informace budou pro nás velmi cenné.
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Všechna tato práce by vlastně neměla žádný smysl, kdyby tu nebyli místní ochotní 
lidé a děti, koordinátoři a koledníci všech věkových skupin, kteří přichází zvěstovat 
radost a naději, že mezi námi stále ještě žije láska.

Těšíme se v roce 2021. Za celý kolektiv CHNH 

Mgr. Lenka Vráželová 
zástupkyně ředitelky
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Tříkrálový koncert – Brno 5. 1. 2020
Je neděle 5. ledna 2020, několik minut po druhé hodině odpoledne, a my posilněni 
nedělním svátečním obědem vyrážíme našim charitním autobusem směr Brno.

Jedeme na Tříkrálový koncert, který vysílá přímým přenosem Česká televize. Po 
společné krátké modlitbě se většina dětí dala do družného hovoru, takže v autobuse 
bylo celkem živo. Cesta nám ubíhala rychle a než jsme se nadáli, už jsme stáli plni 
očekávání před Městským divadlem Brno. Odložili jsme si bundy do šatny a pomohli 
dětem obléci Tříkrálové kostýmy a korunky, které jsme si dali i my dospělí, pak už 
začalo usazování v sále. Úderem šesté hodiny se na scéně objevil Jan Čenský 
s Martinou Kociánovou, kteří nás provázeli celým večerem, a koncert mohl začít. 
Během večera se na pódiu vystřídali zpěváci Sebastián, Marta Jandová, Markéta 
Konvičková, skupina Lake Malawi a soubor Ondráš. Také promluvil ředitel Charity ČR 
Lukáš Curylo a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který na závěr pronesl 
moc krásná slova – abychom nikdy nezavřeli svá srdce, ať je otevřené pro toho, který 
nás dělá šťastnými i ty kolem nás!

Po skončení přímého přenosu se děti ještě zúčastnily autogramiády jednotlivých 
vystupujících a dokonce si mohly ukrojit i z narozeninového dortu, který byl nachystán 
u příležitosti 20. výročí Tříkrálové sbírky.

Děti i my ostatní jsme si koncert nesmírně užili a odjížděli jsme nadšení a plní dojmů 
zpátky domů. Troufám si říci, že i přes únavu a návrat v pozdních večerních hodinách 
byli všichni spokojeni. 

Vždyť nejlépe to vystihují slova dětí: moc děkujeme, bylo to super! 

Jana Němečková 
vedoucí Sociální dopravy

Mami, teto, bylo to nádherné, děkujeme!
V neděli 5. ledna jela naše výprava koledníčků na Tříkrálový koncert do Brna. Někteří 
se zúčastnili již podruhé, pro některé to byla premiéra.

Po příjezdu nás čekání na samotný koncert naplňovalo napětím, které jsme si krátili, 
jak se dalo. Děti nejvíce bavilo fotografování a dělání všelijakých grimas do foťáku.

Samotný koncert si děti neskutečně užily! Svým zpěvem se přidávaly k vystupujícím. 
Ani jsem se nemusela ptát, jestli se jim to líbilo. Potlesky a to, jak vnímaly promluvu 
otce arcibiskupa Jana Graubnera, jejich nádherné úsměvy a zářivé oči mluvily za 
vše. Mami, teto, bylo to nádherné, děkujeme!

Věra Chovanečková
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Koledníci jedou na kuželky
Děti – Tříkráloví koledníci získávají od nás, jako poděkování dárek. 

Díky dárcům, kteří finančně podpořili Tříkrálové koledníky, mohla být realizována 
akce KUŽELKY.

V Kuželně na Vsetíně na Turkmenské ulici 30. 1. 2020 od 15:30 do 17:30. 

Těšíme se na vás koledníci
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Podzim a předvánoční čas v Lávce
Krásné podzimní počasí nám umožnilo trávit hodně času venku poznáváním nádherné 
valašské krajiny. S klienty jsme putovali na rozhlednu Miloňová, ke stanovnické 
přehradě, do údolí Kobylská i Brodská. Taky jsme navštívili bílou kapličku na Strčkové, 
kde jsme uspořádali i malý piknik. Klienti byli nadšeni z krásných výhledů a hlavně 
možnosti kapličku navštívit. Mnohdy i blízká místa zůstávají pro lidi se zdravotním či 
jiným omezením nedostupná.

Zavítali jsme taky do skanzenu a na Jurkovičovu rozhlednu v Rožnově. Počasí 
nám toho dne velmi přálo, bylo slunečno a modrá obloha. Klienti procházeli mezi 
chaloupkami a někteří vzpomínali, že tak za mládí žili.

Prosinec už se nesl v duchu Vánoc. Za doprovodu koled jsme vyráběli adventní 
svícny a postupně i drobné vánoční dekorace, kterými si každý z klientů vyzdobil 
svůj domov. Povídali jsme si o vánočních zvycích a plánovali i praktické záležitosti, 
spojené s vánočními svátky.

V sociální rehabilitaci Lávka nabízíme klientům s duševním a lehkým mentálním 
postižením pomoc se zvládáním každodenních úkonů a starostí. Taky možnost 
trávit svůj čas smysluplně ve společnosti dalších lidí, sdílet a postupně si osvojovat 
sociální návyky.

Barbora Krutílková
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Uživatelé Denního stacionáře budou tančit
Přelom roku se ve stacionáři nesl v duchu vánočního slavení. Během celého 
prosince jsme pekli cukroví, chystali dekorace, v posledním týdnu před svátky jsme 
pak měli společné posezení, kde jsme si zazpívali koledy. Zvláště děkujeme dětem 
z halenkovské základní i mateřské školy i malým farníkům z Karolinky – ti všichni pro 
uživatele připravili vánoční pásma či divadla.

V měsíci únoru začneme ve stacionáři s novou aktivitou – tanečními hodinami 
pro uživatele. Ale jen do masopustu, to nás čeká veselí s maskami, po kterém již 
následuje doba postní. Stacionář nabídne zase jiné aktivity, například výrobu ručního 
papíru.

Pokud byste Vy nebo Vaši blízcí rádi začali do stacionáře na některý den v týdnu 
docházet, můžete se mi ozvat na telefonní číslo 739 507 126.

Mgr. Vojtěch Petroš 
vedoucí Denního stacionáře 

Slunečnice
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Program Denního stacionáře Slunečnice – únor 
 

3. 2. po 9.30 Slané pečení – pivní rohlíky  
4. 2. út 9.30 Taneční hodiny  
5. 2. st 10.00 Mše sv. – Víceúčelový charitní dům Halenkov i pro veřejnost 

  10.00 Mše sv. – Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov i pro veřejnost 
6. 2. čt 9.00 Trénink paměti  
7. 2. pá 9.30 Výtvarná dílnička – valentýnské přání  

     
10. 2. po 9.30 Sladké pečení – laskonky   
11. 2. út 10.00 Beseda na téma – pomazání nemocných  
12. 2. st 10.00 Mše sv. – Víceúčelový charitní dům Halenkov i pro veřejnost 

  10.00 Mše sv. – Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov i pro veřejnost 
13. 2. čt 9.00 Výlet do cukrárny v Huslenkách  
14. 2. pá 9.30 Taneční hodiny  

     
17. 2. po 9.30 Vaření – zapečená pohanka  
18. 2. út 9.30 Taneční hodiny  
19. 2. st 10.00 Mše sv. – Víceúčelový charitní dům Halenkov i pro veřejnost 

  10.00 Mše sv. – Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov i pro veřejnost 
20. 2. čt 10.00 Čtení z Bible – Nový zákon  
21. 2. pá 9.30 Taneční hodiny – ukončení   

     
24. 2. po 9.30 Smažení masopustních koblížků a pečení vdolků  
25. 2. út 10.00 Masopust – ve víru tance a zábavy  
26. 2. st 10.00 Mše sv. – Víceúčelový charitní dům Halenkov i pro veřejnost 
27. 2. čt 10.00 Učíme se cizí jazyky  
28. 2. pá 9.30 Výtvarná dílnička – látková srdíčka, jehelníček 

 

 

 
 

 

 

 

 

Změny v programu  
jsou vyhrazeny  

podle domluvy uživatelů.  
K uživatelům přistupujeme  

vždy individuálně,  
pokud nechtějí, nemají  

povinnost se programu účastnit,  
mohou si například poležet,  
odpočívat, nebo se věnovat  

činnosti, která je baví.   
 

 

 

 

Noví zájemci o službu stacionáře se můžou obrátit na tel. 739 507 126 

nebo osobně službu navštívit. 

Denní stacionář
Slunečnice
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Setkání seniorů
Pečovatelská služba uspořádala již tradiční setkání našich klientů, jejich příbuzných 
a všech dalších zájemců. Tentokrát padla volba na Velké Karlovice.

27. listopadu v odpoledních hodinách začínají naše děvčata navštěvovat domácnosti 
přihlášených zájemců, kde jim pomohou s „vypravením do společnosti“ a hlavně je 
našimi vozy přepraví na určené místo.

Účastníci mají možnost zajít ke svaté zpovědi a potom pokračujeme společnou 
mší svatou. Po ukončení mše sv. přejdeme do pastoračního domu, kde už je v sále 
připraveno malé pohoštění. Jednotlivci i manželské páry usedají ke stolům, každý si 
najde někoho blízkého, s kým si povykládat a zjistit, co se děje v jeho okolí. Všichni 
tak mají možnost zavzpomínat a společně si zazpívat. Zpěv doprovodil hrou na 
akordeon pan Ludvík Matyščák z Velkých Karlovic-Podťatého. Panuje dobrá nálada, 
všichni se dobře baví, nikomu se nechce domů. Když už se přiblíží konec a všichni 
se začnou chystat na cestu domů, máme problém každému vyhovět dle jeho přání. 
Na rozloučenou dostanou účastníci malé balíčky, tentokrát to byly krásně nazdobené 
perníčky.

„Naši senioři“, kteří jsou často odkázáni na pomoc dalších osob, tak mají při této akci 
příležitost vzájemně se setkat a podívat se po delší době i do míst, kde už dlouho 
nebyli. Výběr místa konání se snažíme spravedlivě obměňovat.

V blízké budoucnosti, po jarním přestěhování našeho střediska do nového charitního 
sídla na Novém Hrozenkově, se již nyní těšíme na setkání s vámi v těchto prostorách. 

Bc. Ester Palová 
vedoucí Charitní pečovatelské služby a Osobní asistence

SETKÁNÍ SENIORŮ BUDE - V BŘEZNU
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
K 31. prosinci 2019 ukončila svou činnost naše úklidová firma U3 pod 
záštitou Charity Nový Hrozenkov a od 1. 1. 2020 pokračuje v soukromém 
podnikání Silvie Orságové na stejném telefonním čísle 739 507 121. Úklidová 
firma si také ponechává dosavadní název U3 a zatím i ceník nabízených 
služeb. Rádi její služby doporučujeme a přejeme do nového startu spoustu 
spokojených zákazníků.

Judita Grycmanová, PR

Oznámení
Charita Nový Hrozenkov, díky dotačnímu Programu na podporu nestátních 

neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu 
onemocnění pro rok 2019, rozšířila počet kompenzačních pomůcek  

o tyto položky:

4 ks Elektrické polohovací lůžko Anteo Economic II

3ks Chodítko vysoké U – stabilo

3 ks Invalidní vozíky SOMA

Tyto pomůcky jsou určeny pro osoby pečující v domácím prostředí o pacienty 
v terminálním stádiu onemocnění.

Více informací o možnostech a podmínkách zapůjčení  
na tel. čísle 730 190 401

Projekt Kompenzační pomůcky – pomoc terminálně nemocným a pečujícím 
v domácím prostředí byl realizován za finanční podpory Ministerstva 

zdravotnictví ČR
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Zákon o eutanazii už klepe na dveře sněmovny!
Když se ohlédneme do srpna 2019, na půdě poslanecké sněmovny vzniká debata 
o přípravě návrhu zákona o eutanazii. Podzim již patří konferenci na poli sněmovny. 
Máme tu rok 2020 a politicky motivovaný spěch kolem přípravy prvního návrhu vede 
k situaci, že na přelomu února a března 2020 se bude projednávat jeho schválení. 
A to i přes fakt, že zatím nejsou připraveny ani navazující podzákonné normy či 
metodické postupy. Těch se do února určitě nedočkáme. Není vůbec známo, jak by 
vlastně eutanazie v Česku reálně fungovala. Navíc, je tu zdravotnický personál, který 
se na (sebe)usmrcení pacienta má podílet vědomě a svobodně, případně dokonce 
z úředního pověření. Což je v zásadním rozporu s lékařskou etikou. Neměli bychom 
ve chvílích, kdy je život nejkřehčí, jej o to více chránit?

„Nalomenou třtinu nedolomí, neuhasí doutnající knot“ (Iz 4,3)

Dovoluji si konstatovat, že stojíme na rozcestí, a domnívám se, že v této chvíli se 
někteří hodlají vydat na cestu, ze které není návratu. Pod tlakem strachu z utrpení, 
bolesti a přítěže, s pramalou představou o pravidlech fungování, si necháme namluvit, 
že tento zákon je nutností.
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Je to v rozporu s lékařskou přísahou
V příspěvku na webu nasezdravotnictvi.cz se předsedkyně etické komise a lékařka 
Helena Stehlíková vyjádřila: „Eutanazie by vůbec neměla být spojována s lékaři. 
Lékaři mají univerzitní vzdělání k tomu, aby nemocné léčili, nikoli usmrcovali. Prioritou 
českého zdravotnictví má vždy být moderní, kvalitní paliativní péče dostupná všem 
potřebným.“ S lékaři se i duchovní shodují na tom, že eutanazie je v rozporu s jejich 
přísahou a umírajícím je třeba pomáhat od bolesti, nikoli od života. 

Stanovisko církví je dlouhodobě známo a iniciativa církví, která se proti legalizaci 
eutanazie postavila, se jmenuje Společný hlas křesťanů, Židů a muslimů. Proti 
zákonu se dále jasně vymezila Česká lékařská komora, Ministerstvo zdravotnictví. 
Společné prohlášení Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a České 
společnosti hospicové péče k návrhu na zavedení eutanázie je reakcí na slova 
poslankyně Věry Procházkové, která ve svém návrhu uzákonění eutanazie vyslovila 
návrh, že by bylo nejlepší, kdyby probíhala doma. V jejich prohlášení stojí: „Názor, 
aby hospice byly vykonavateli eutanázie, protože v nich se na rozdíl od nemocnic 
‚neléčí‘, je v naprostém rozporu se základním smyslem jejich péče. Hospice vyrostly 
na úctě k lidskému životu až do jeho přirozeného konce, jsou účinnou a v praxi 
ověřenou odpovědí na myšlenky koketující s umělým ukracováním lidského života. 
V ČR je třeba zlepšit péči i mimo hospice, nikoli zabíjet bezbranné. Snahy uzákonit 
eutanázii i požadavek ji uskutečňovat v hospicích proto odmítáme. V hospicích se 
nepropůjčíme k usmrcování pacientů.“

Zcela souhlasíme s lékařkou a zakladatelkou českého hospicového hnutí Marií 
Svatošovou, která se k návrhu vyjádřila: „Musíme se rozhodnout, jestli půjdeme 
cestou odstranění problémů nebo odstranění člověka. Druhá cesta je pohodlná, 
rychlá a levná. Jistě je to velmi lákavé pro pojišťovny, jedna smrtící injekce za pár 
korun,“ nebrala si servítky. Příčiny v celospolečenské podpoře takového zákona jsou 
podle ní jak v medicínské, tak v osobní rovině. „Nepotřebujeme zákon o eutanazii, 
ale kvalitní a dostupnou paliativní péči a uzdravení mezilidských vztahů.“ Obdobně 
se vyjadřuje k problematice eutanazie i Doc. MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D., hlavní 
lékař Hospice sv. Lukáše: „Hospice jasně demonstrují, že umírání může být důstojné. 
V hospicích lidé umírají přirozenou smrtí, kterou nikdo neurychluje ani neoddaluje. 
Hospice se starají o nemocné, aby netrpěli příznaky svých nevyléčitelných nemocí. 
Smrt v hospici je důstojná tím, že člověk neumírá sám, ale ve společnosti svých 
nejbližších a svých posledních ošetřovatelů. Hospice jsou důkazem, že eutanázie 
není nutná. Eutanázie je neetická, sobecká a nedůstojná. Eutanázie je zlo, které se 
přetvařuje za dobro.“
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Charita Nový Hrozenkov  
na půdě Poslanecké sněmovny

Charita Nový Hrozenkov se před vánočními svátky v roce 2015 zúčastnila 
konference „Kvalitní paliativní péče jako prevence eutanázie“, kde jsme byli pozváni 
poslankyní Pavlou Golasowskou a mohli jsme přinést dobrou praxi naší hospicové 
péče Doma, která v našem regionu doprovází nemocné až do samotného konce ve 
svých domácnostech, důstojně a pokojně, v kruhu své rodiny a blízkých. I na letošní 
konferenci pořádané paní Golasowskou zaznělo to nejdůležitější: Potřebujeme 
kvalitní paliativní péči a především potřebuje návrat lidskosti do zdravotnictví. 
Jestliže přestaneme vnímat pacienta jako číslo v chorobopise, jestli se začneme 
zajímat skutečně o všechny jeho potřeby, vrátíme mu tím i smysl života. Proto 
je třeba zmínit i nepopiratelný fakt, že v českých hospicích pacienti o eutanazii 
nežádají. Kvalitní paliativní péče je prevencí eutanazie.

Nedovolme strachu, aby nás hnal do těžkých rozhodnutí, dobrá smrt existuje, 
máme tu mobilní a kamenné hospice, které jsou toho důkazem. V nich je tým lidí, 
kteří vědí, co je důstojnost, a prostor pro přijetí a smíření, znají, jak překonat bolest 
a nalézat i v minutách radost a naději. Prosím, kdo můžete, bojujte proti uzákonění 
eutanazie. Modleme se s vírou, že se podaří pohnout svědomím zodpovědných osob 
a zákonodárců.

Mgr. Lenka Vráželová 
vedoucí sociálních a zdravotních služeb
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PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA VÝLET / ÚNOR 

 

11. února 2020 

Muzeum řeznictví – Valašské Meziříčí 
Muzeum řeznictví ve Valašském Meziříčí je unikátní zážitkové muzeum. Při exkurzi se dozvíme 

vše o pravé poctivé zabíjačce, také zhlédneme film z historie a současnosti řeznického řemesla na 
Valašsku, prohlédneme si řeznické stroje a vybavení a bude pro nás připraveno pohoštění, při 

kterém ochutnáme masné a uzené speciality MP Krásno. Odjezd z Velkých Karlovic  
cca v 8.30 hodin, cena: 290,- Kč (včetně vstupného).  

 

 

25. února 2020 

Vizovické pečivo 
Tradiční vizovické pečivo zná nejspíš většina z nás. Chtěli byste se dozvědět něco více o tom, jak 

vzniká? Pojeďte s námi navštívit Halou pekárnu ve Vizovicích, kde se společně podíváme na 
ukázky výroby vizovického pečiva u 100 let staré parní pece. Podle zájmu můžeme navštívit i 

čokoládovnu na místním zámku. Výlet zakončíme příjemným posezením v kavárně.  
Odjezd z Velkých Karlovic cca v 8:00 hodin, cena: 290,- Kč (včetně vstupného). 

 

 

Více informací získáte na tel. čísle 734 875 592. 

Nástupní místa na trase Velké Karlovice – Vsetín. 
Vydejte se s námi a naším bezbariérovým autobusem za zážitky... 
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Všem sestřičkám...  

(uživatelka Domácí zdravotní péče, 86 let - pozn. red.)
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Charitní listy – vydavatel Charita Nový Hrozenkov,
756 04 Nový Hrozenkov 124, 

 www.nhrozenkov.charita.cz
Zpracovala Judita Grycmanová, náklad 350 ks.

Pomoc srdcem a porozuměním 
+ u vás doma i u nás 
+ 365 dnů v roce 
+ služby od A do Z

Příští charitní listy vyjdou na konci února.

Víceúčelový charitní dům Halenkov  Tel.: 571 451 548
756 03 Halenkov 191
• Ředitelka organizace Tel.: 606 771 510
• Denní stacionář Slunečnice Tel.: 739 507 126
• Odlehčovací služba Tel.: 603 717 454
• Pastorační asistence Tel.: 605 779 129

Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov Tel.: 571 429 676
756 04 Nový Hrozenkov 124
• Dům pokojného stáří Tel.: 603 717 454
• Sociální pracovnice Tel.: 734 435 459

Terénní služby Karolinka Tel.: 571 410 087
756 05, Nábřežní 175
• Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence Tel.: 734 682 700
• Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče Tel.: 737 572 190
• LÁVKA – sociální rehabilitace Tel.: 733 685 408
• Sociální doprava (soc. autobus, minibus, soc. auto) Tel.: 734 875 592
• Poradna sv. Rity - sociální poradenství Tel.: 728 324 494
• Aktivity pro rodinné pečující Tel.: 604 211 679
• Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek Tel.: 730 190 401
• Fundraising Tel.: 604 211 679
• Public relations Tel.: 734 685 464

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

reditel@nhrozenkov.charita.cz
www.nhrozenkov.charita.cz

Hlavní partner - Lesy augustiniánského opatství s.r.o.
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