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Náš život v „Domečku“ v té zvláštní „koronavirové“ době 

„Není to koronavirus, ale koridor“, říká jedna naše „svérázná“ klientka.   
„Nejhorší je zákaz návštěv, a čím je to delší, tím to působí depresivněji, 
když nemůžeme vidět své blízké“, shodují se skoro všichni přítomní. 

Nepomáhají ani telefony, ani skype, protože většina z nich už vidí špatně 
nebo vůbec a také špatně slyší. Prostě osobní kontakt s příbuznými jim moc 
chybí. „I když je teď venku krásné počasí, nemůžeme chodit ven, na pro-
cházku, dostaneme se jenom na zahradu“ přidává se další paní, ale hned 
dodává „ještě, že ji máme“. 

Klienti, kteří už v letošním roce měli narozeniny nebo svátek dostávali 
od nás „Dárkový poukaz na pouť na Hostýn“. Chtěli jsme tam společně vyjet 
hned, jak se oteplí a tak se moc těšili, ale bohužel, i tento výlet jsme museli 
zatím odložit. 
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Také nám moc chybí naše dobrovolnice, které nás pravidelně, jednou týdně, 
navštěvovaly. Přinášely vždycky nějaké novinky, společně s klienty něco tvo-
řily a vytvářely moc příjemnou atmosféru.  

„Jsme v neustálém strachu a v nejistotě, když nevíme, kdy už to konečně 
skončí. Čím déle to trvá, tím je to horší, ale co naděláme, musíme to vydr-
žet“ shodli se nakonec všichni a začali vzpomínat na mládí… 

Snažíme se všichni tenhle „podivný“ čas zvládnout pozitivním myšlením, 
dobrou náladou a „osvědčenými“ prostředky – modlitbou, posezením a přá-
telským povídáním v jídelně nebo venku na terase. Znovu jsme objevili kouz-
lo starých desek a gramofonu a také žasneme nad tím, jaké množství písni-
ček si naše „babičky“ pamatují a jak jim to ladí. 

Nová situace přinesla, ale i spoustu starostí do našeho běžného pracovního 
života. „ROUŠKA“ – slovo skloňované ve všech pádech, ale sortiment, který 
prostě nebyl. Problém jsme vyřešili částečně svépomocí, ale hlavně nás za-
čalo zásobovat spoustu dobrých lidí, kteří žijí kolem nás a kterým moc děku-
jeme. 

Další potíž nastala zavřením škol a školek. Maminky prostě musely zůstat 
doma a k tomu ještě další, běžné nemoci. Tady nám pomohly kolegyně 
ze Stacionáře, který je ještě stále zavřený a proměnily se podle potřeby 
na pradlenku, uklízečku, švadlenku nebo aktivizační pracovnice. Musím říct, 
že bychom to bez nich nezvládli, protože naše pomocníky na dohody, kte-
rým říkáme „Rychlá rota“, nemůžeme v této situaci zaměstnávat. Jsou 
ochotné, usměvavé a každou pracovní pozici zvládají jako by nic, zkrátka 
je radost s nimi pracovat.  

Nejvážnější a i nejtěžší bylo připravit se na to, že opravdu někdo u nás one-
mocní. Každý den přicházely doporučené postupy a doporučení vlády, mi-
nisterstev, kraje a našich nadřízených z Arcidiecézní charity. Bylo těžké to 
všechno přečíst a vyvodit z toho patřičné důsledky. 

Nakonec jsme to, i s pomocí kolegů z vedení, zvládli: máme zákaz návštěv 
i donášení věcí a potravin do domu, naši obyvatelé smí vyjít pouze na za-
hradu, do „Domečku“ nechodí ani kolegové z jiných služeb, z vedení, druhý 
údržbář nebo řidiči od zásobování. 

Hlavní bylo vytvořit 2 skupiny pracovníků, kteří by museli v domech alespoň 
14 dnů bydlet, kdyby opravdu k něčemu došlo. S tím ještě souvisí mít záso-
bu dezinfekce, respirátorů, plášťů a obleků na ošetřování těch, kteří by byli 
pozitivní. 

Všechno se to podařilo a kancelář naší sociální pracovnice se proměnila 
ve skladiště. Ona je nemocná a tak se nemohla bránit. 
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Dá se tedy říct, připraveni jsme, ale každý den se intenzivně modlíme 
za to, aby se nám „koridor“, jak říká naše milá střenka, z daleka vyhnul. 

Na závěr musím ještě přiznat, jak nás některé naše kolegyně překvapují….  

Všichni pracovníci „Domečku“ mají povinnost změřit si při příchodu do služby 
a při ochodu z ní, tělesnou teplotu. Tento úkol jsme svěřili našim zdravotním 
sestřičkám a to máte vidět to pronásledování, aby nikdo neunikl. Zvláštní 
„specialistkou“ je jedna naše velmi milá kolegyňka, které neproklouzne 
ani noha.  

A tak zkrátka, díky „podivné koronavirové“ době, máme svoji „SESTRU 
V  AKCI“ 

 

Marie Surá, 
vedoucí Domu pokojného stáří 

 
 
 

Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR ze 17. 4. 2020 
o znovuobnovení bohoslužeb  

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, 
od 11. května 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodr-
žení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. 
Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června. 

Je na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí 
zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, 
až do úplného zrušení omezení (8. června). 

 Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb: 

- v kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastní-
ky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propoje-
ných osob); 

- účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce; 

- všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharis-
tie; 

- vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou; 

- kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní mod-
litbu a individuální duchovní péči. 

ČBK – Česká biskupská konference 
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Terénní služby naší Charity definitivně opustily           
kancelářské prostory v Karolince 

Už je to tak. K poslednímu dubnu letošního roku ukončila naše Charita pů-
sobení v kancelářských prostorách na Nábřežní 175 v Karolince. Všechny 
terénní služby, které jste tu mohli najít celých 9 let, se přestěhovaly do nově 
zrekonstruovaného Zázemí v Novém Hrozenkově na č.p. 504. Jen Sociální 
doprava se přemístí do Víceúčelového charitního domu v Halenkově, ale to 
až po karanténě Covid-19. 

Stěhování při všech nařízeních a omezeních vlády nebylo jednoduché. 
S úklidem nových prostor na čisto nám pomohly dobrovolnice slečny Marké-
ta Pončíková z Halenkova, Valentina Čecháková, Alena Orságová a Natálie 
Novotná z Nového Hrozenkova. Při stěhování věcí z Karolinky pomáhali za-
se pánové Martin Vrážel z Nového Hrozenkova, David Novosad z Hovězí, 
Libor Vrážel z Halenkova a Stanislav Mlčák z Halenkova. Děkujeme! 
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Charita Nový Hrozenkov a COVID 19 

S příchodem pandemie jakoby se život na některých místech zastavil, u škol 
nevidíte ráno děti, u nákupních center nestojí stovky aut,… naopak o činnos-
ti Charity Nový Hrozenkov, jeho zaměstnancích a klientech se to říci nedá. 
Snad jen několik našich seniorů, kteří museli zůstat doma se svými příbuz-
nými z důvodu uzavření denního stacionáře, moc slyšet není, i když i ty jsme 
ještě i v tom domácím prostředí doprovázeli několik dní v rámci osobní asis-
tence a teď jsme s nimi stále v telefonickém kontaktu.  

A co jsme všechno dělali jinak. Samozřejmě šili roušky na domečku, doma 
a také nám je posílali naši příbuzní, obyvatelé našich vesnic, ale také známí 
z celé republiky. Pak jsme si jezdili a jezdíme pro příděly OOP do okresního 
města.  Na „domečku“ si všichni dohromady střeží své území, nikoho ne-
pouští tam, ani zpátky a pěkně si to užívají. Pečou, poslouchají mše svaté, 
pokaždé z jiné části republiky, zpívají a vzpomínají na staré časy. Samozře-
jmě je jim hodně smutno, ale tým sestřiček a pečovatelek je skvělý a dovede 
je i po řadě dnech ještě povzbudit. Samotné čerpají každé ráno povzbuzení 
v kapli. Terénní služby jedou stále od rána do večera, koupele, nákupy, obě-
dy, podávání jídla, převazy, odběry, polohování, hygiena, …..soboty, neděle, 
svátky. Velikonoce navíc prožili stěhováním do nového zázemí (nová budo-
va v Novém Hrozenkově). Přesto, že část pracovnic má doma děti školou 
povinné, jen zlomek z nich zůstal doma, ostatní „podělily“ příbuzné a starají 
se dál o „své“ seniory. Informují je o nejnovějším dění, přinášejí povzbuzení 
a také „noviny“ z naší Charity. Červená auta našich „ chariťaček“ v přírodě 
ladí se zelenající se trávou a rozkvétajícími bílými trnkami.   

No a vedoucí vše koordinují ke spokojenosti jak klientů, tak i pracovníků 
a administrativa se snaží plnit tabulky s daty, aby bylo vše zaznamenáno, 
až se někdo zeptá, zda jsme v době nouze taky něco smysluplného dělali. 
O finance, které stále postrádáme, se pokoušíme žádat všude, kde to umož-
ňují daná kritéria.  

Ing. Dana Martinková, ředitelka 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Poradna sv. Rity: Vsetínská 71, 756 05 Karolinka 

(budova zdravotního střediska – přízemí), tel.: 728 324 494. 

Ve dnech: pondělí 8:00-10:00 hod., středa 13:00-15:00 hod. 

a čtvrtek terén (mimo poradnu) 10:00-12:00 hod. 

SLUŽBA JE BEZPLATNÁ 
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Dalšími dárci roušek, respirátorů a dezinfekce jsou: 

Společnost SPUR a.s. a Plastikářský klastr z.s. věnovali Charitě Nový    
Hrozenkov 250 nanoroušek SPURTex VS a 200 respirátorů. Jsme rádi, 
že v regionu máme takovou oporu. 

Pavla Polišenská - Ice Café s.r.o., Luhačovice - roušky 

Jitka Strbačková - roušky a obrázky 

Petra Zádilská  - roušky 

Hasiči Halenkov - roušky 

Obec Halenkov  - roušky a dezinfekce 

Michal Orság - Za Opravdové město – dezinfekce 

Petra Křupalová - roušky 

Mikostar logistics s.r.o. - roušky a rukavice 

Jana tydlačková a Veronika Kubišová - roušky 

 

Dobrovolníci, kteří pomáhali při stěhování a úklidu  
nových prostor - Zázemí 

Slečny Markéta Pončíková z Halenkova, Valentina Čecháková, Alena Orsá-
gová a Natálie Novotná z Nového Hrozenkova pomáhaly při úklidu.  

Pánové Martin Vrážel z Nového Hrozenkova, David Novosad z Hovězí, Li-
bor Vrážel z Halenkova a Stanislav Mlčák z Halenkova pomáhali zase při 
stěhování věcí z Karolinky. 
 
Děkujeme také obci Nový Hrozenkov, která v čele s panem Pavlem 
Krystyníkem zajistila úklid okolo nového Zázemí a vyklizení přístřešku 
za  domem. 

 

Děkujeme všem, bez vaší pomoci by to nešlo.  
Velmi si Vás vážíme. 

 
 

Charita Nový Hrozenkov hledá 2 PEČOVATELKY DO TERÉNU 

na hlavní pracovní poměr nebo brigádu, nástup možný ihned. 

Pro více info se hlaste u paní Pončíkové na tel. 734 891 156 
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MATEŘÍDOUŠKA PRO MAMINKU 

Je tak malá a lidé šlapou po ní.  

A ona vždy tak krásně voní. 

Jak těžko jsem ji trhal a do kytičky vázal, to když 
v mládí jsme se domů vraceli s kamarády z dalekých 
toulek, kolena odřená, na kalhotách díry. 

S prosbou a strachem v srdíčku, to pro maminku na udobřenou 
jsem trhal tu voňavou kytičku. 

Ona však vždy usmála se a pohladila nás po tváři svou tvrdou dlaní. 

A kytička vždy rozzářila její tvář, když přivoněla si k ní. 

Po nocích zašívala ty nekonečné díry, na tváři úsměv a na rtech   
tichou písničku. 

Já stále vidím tu svoji matičku. 

Dnes chceme všem maminkám tu kytičku dát. 

 

 

 

Maria,  

Těšitelko zarmoucených, obejmi všechny svoje sužované děti a dosáhni to-
ho, aby nás Bůh svojí mocnou rukou vysvobodil z této hrozné epidemie 
a mohl tak být obnoven klidný život ve svém normálním běhu. 

Svěřujeme se Tobě, která záříš na naší cestě jako znamení spásy a naděje, 
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria. Amen. 

 

                                       (Z Listu Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu)  

 

 

Denní stacionář Slunečnice opět bude moci fungovat již po 8. červnu. 

Na své uživatele se těší celý tým pracovníků. 

 

https://www.prani-pranicka.cz/nahled-prani-materidouska-pro-maminku/
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                              Pomoc srdcem a porozuměním            

                              + u vás doma i u nás                 

                              + 365 dnů v roce                        
                              + služby od A do Z 

 

 

Zázemí Nový Hrozenkov                  Tel.: 571 451 548 
756 04, Nový Hrozenkov 504 

• Ředitelka organizace                  Tel.: 606 771 510 

• Fundraising                                                                                   Tel.: 604 211 679 

• Public relations             Tel.: 734 685 464 

• Pokladna                                                                                  Tel.: 734 875 593 

Terénní služby                   Tel.: 571 410 087 

• 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 

• Poradna sv. Rity - sociální poradenství          Tel.: 728 324 494 

• Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek             Tel.: 730 190 401 
 

Víceúčelový charitní dům Halenkov        Tel.: 571 420 135 

756 03 Halenkov 191 

• Denní stacionář Slunečnice                 Tel.: 739 507 126 

• Odlehčovací služba                   Tel.: 603 717 454 

• Pastorační asistence                  Tel.: 605 779 129 

• Sociální doprava (soc. autobus, minibus, soc. auto)             Tel.: 734 875 592 

 

Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov               Tel.: 571 429 676 
756 04 Nový Hrozenkov 124 

• Vedoucí Domu pokojného stáří                 Tel.: 603 717 454 

• Sociální pracovnice                  Tel.: 734 435 459 

 

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. 

 
 

 
 
 

 
Příští Charitní listy vyjdou na konci května 2020.  

Není-li uvedeno jinak, pochází fotografie z archívu CHNH  

                                                                        

                                                                                    Charitní listy – vydavatel Charita Nový Hrozenkov, 
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