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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ CHARITY NOVÝ HROZENKOV,  

uživatelé našich služeb, občané Hornovsacka, milí kolegové, dovolte mi, aby má 
první slova v nové roli ředitelky byla děkovná. Ze srdce chci poděkovat paní Ing. 
Danuši Martinkové za její obětavou práci v roli ředitelky. Díky svému nasazení vy-
budovala za 24 let mimořádný komplex služeb, které pomáhají tak, jak to lidé  
v místním regionu potřebují, s velkým důrazem na péči tam, kde to má každý nejra-
ději, a to je doma. A když už není možné zůstat ve svém přirozeném prostředí a te-
rénní a ambulantní služby nedokážou již více pomoci, je možné nabídnout laskavou 
péči tam, kde se lidé mohou cítit skoro jako doma – v domově pro seniory rodinné-
ho typu. Nebyly to jen služby, které se za tu dlouhou dobu rozvíjely, ale bylo reali-
zováno mnoho velkých projektů zajišťujících materiálně technické vybavení, došlo  
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i k rozšíření zázemí pro služby a zejména vybudování potřebného zázemí pro orga-
nizaci, která v současnosti zaměstnává bezmála 100 pracovníků. Její neobyčejné lid-
ské nasazení je dnes na službách i jménu Charity znát. Věříme a prosíme, ať ji Otec 
na nebi stonásobně službu oplatí. S pokorou a vděkem mohu nyní i já navázat na 
dobrou praxi a pokračovat ve vedení stabilní a respektované organizace. Ta se však 
neobejde bez toho nejcennějšího co má, a to jsou pracovníci, kteří každodenně při-
náší pomoc, tam kde je jí třeba. A k nim míří i mé další poděkování. Milí kolegové, 
velmi si vážím vaší práce, která není jednoduchá a vy ji i tak zvládáte s úsměvem. 
Laskavě pomáháte a pečujete, přispíváte k chodu organizace, někteří jste pro svět 
venku neznámí, ale bez vás by se služby ani naše organizace neobešly. Jste výjimeč-
ní, protože naše služby a naši uživatelé nepotřebují jen odbornost, ale i srdečnost  
a cit. Vaše služba je služba lásky a za to vám patří obdiv a dík. 

V rámci výběrového řízení jsem předložila své vize a cíle, které bych i na tomto mís-
tě ráda zmínila, jelikož vnímám jako důležité požádat všechny o důvěru a odhodlání 
dále společně směřovat k cíli s nadějí, že Charita Nový Hrozenkov bude i v dalších 
letech nablízku potřebným a partnerem při zajištění péče o občany s laskavou a ob-
divuhodnou pomocí dárců. 

V rámci vedení organizace budu usilovat o to, aby Charita Nový Hrozenkov, pod 
ochranou Svaté rodiny, byla i nadále: 

· stabilní a respektovaná organizace 

· nástroj služby lidem v nouzi, s láskou a důrazem na naději a jedinečnost potřeb 

· posel lidské důstojnosti, solidarity a charitativního smýšlení 

· odpovědný a vstřícný zaměstnavatel vytvářející kulturu odpovědnosti, týmové 
spolupráce a citlivosti pro soulad rodinného, osobního a profesního života 

Jako každý rok, tak i letos nás čeká mnoho náročné práce, která je ale vždy pro-
spěšná a zajímavá. Dovolte mi tedy popřát nám všem do nového roku 2023, pře-
devším pevné zdraví, které je velmi důležité a potřebné. Věřím, i přes obavy  
a strachy z budoucnosti, že nás potká více pozitivního a radostného. Tomu nás učí 
i naši uživatelé, kteří se přes mnohé těžkosti nevzdávají. To vše v modlitbě vypro-
šuji. 

Lenka Vráželová,  
ředitelka Charity Nový Hrozenkov 
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PODĚKOVÁNÍ DOBRÝM SRDCÍM 

V době, kdy píšu tyto řádky, ještě neznáme finální výsledek v rámci celé republiky, 
ale u nás už víme, že díky vám jde o mimořádný ročník. A přichází k nám krásné 
zprávy, že tomu letos bude i na jiných místech podobně. Úctyhodný výsledek dosá-
hl 850 180 Kč a našli jsme i šupinku pro štěstí. Taková podpora je ohromující, zvláš-
tě pak, když si plně uvědomíme, že uplynulé a následující měsíce pro mnohé nemu-
sí být jednoduché. Je to krásným svědectvím, že si umíme být blíže a dokážeme 
myslet jeden na druhého. Ukazuje to velkou chuť a vůli pomoci navzdory současné 
situaci. Tak moc děkujeme, že ve vašich srdcích je mnoho místa pro lásku a solidari-
tu. Dotýkáte se tak koledníků a násobíte jejich dobro, to je něco, co není v Tříkrálo-
vé sbírce na první pohled očividné. O to víc je to pro náš svět důležité. Vám dárcům 
patří velké díky nejen za příspěvek, ale hlavně za důvěru, vlídná slova a milé přijetí 
malých i velkých koledníků. To, co se nedá vyčíslit, ani náležitě odměnit, je práce 
všech, kteří se na sbírce podílejí a spolupracují. Patří sem obce, farnosti, firmy, ro-
diny a velké zástupy dobrovolníků, kteří nezištně věnují svůj čas a energii, jak bě-
hem příprav, tak i během samotného koledování. Není lehké vyrážet za každého 
počasí nebo najít odvahu klepat na dveře dům od domu. Mnoho z nich se koledy 
účastní dlouhodobě, ale těší nás i zájem těch, pro které to byla letos úplná premié-
ra. V neposlední řadě bych ráda poděkovala svým kolegům, kteří se zasadili  
o hladký průběh, zvládli nečekané nástrahy a mnohdy si museli ukrojit kus volného 
a rodinného času. Jako každoročně pomůže výtěžek těm nejvíce potřebným, kteří 
se dostali do náročné a mimořádně tíživé situace. Část výtěžku bude využit na ná-
klady spojené s instalací fotovoltaiky, což znamená budoucí úsporu a pomůže  
v udržitelnosti služeb. Pomáháte nám pomáhat a nás těší, že společně můžeme 
prožívat, že darovaná radost a láska se nám obratem opět vrací, a to je možná ten 
nejkrásnější dar. Všem nám ze srdce přeji, ať tedy Bůh žehná našim domovům  
i v roce 2023 a ať se ve zdraví potkáme i příští ročník.  
Za Charitu Nový Hrozenkov ze srdce děkuje         Lenka Vráželová, 

ředitelka Charity Nový Hrozenkov 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 VE FOTOGRAFIÍCH 
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CVIČÍ CELÝ DOMEČEK 

Od listopadu patří úterky péči o naše zdraví. Naše pracovnice Kačka a Eva si na ten-
to den připravují vhodné cvičící sestavy, od obličeje až po dolní končetiny. Společně 
s klienty se setkávají ve společenské místnosti, kde vsedě v kruhu tyto cviky cvičí. 
Zvláště cviky na obličej vyvolávají komické situace, kterým se pak dlouho všichni 
smějeme. Naše úterky bychom tedy mohli nazvat i jako „Směje se celý domeček.“ 

Eva Kameniczká, Kateřina Houserová, 
sociální pracovnice Domu pokojného stáří 

 

PODLESNÍKY 

Když se řekne: „Podlesníky“, naši klienti si vzpomenou na své dětství. Je to výborná 
valašská pochoutka z vařených brambor na zelném listě, která na podzim nesměla 
chybět v žádné kuchyni. I můj tatínek často vzpomínal na přípravu této dobroty. Je-
denkrát za 14 dní za našimi klienty dochází dobrovolnice paní Dagmar Pavlíková. Je 
to úžasný člověk s velkým srdcem. Před několika lety jsme se starali o její maminku. 
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A ona nám to tímto způsobem vrací. Tentokrát jsme s ní dělali podlesníky. Pak jsme 
si všichni pochutnali. Příprava je jednoduchá a záleží i na chuti každého člověka. 
Přikládáme recept na podlesníky, abyste si je mohli udělat doma.  
 
Podlesníky: 75 dkg brambor vařených ve slupce, pěkné zelné listy, sádlo, sůl, ¼ litru 
kyšky, trocha hladké mouky, zakysaná smetana, rozpuštěné máslo. Brambory uva-
řené ve slupce oloupeme a nastrouháme nahrubo. Osolíme, přisypeme mouku  
a přilijeme kyšku. Vypracujeme řidší těsto. Zelné listy vymažeme sádlem a navršíme 
na ně bramborovou směs. Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů dozlatova. 
Pomažeme rozpuštěným máslem a zakysanou smetanou. Dobrou chuť. 
 

DÝNĚ JE KRÁLOVNA PODZIMU 

Dýně neodmyslitelně patří k podzimu. Můžeme je použít na krásné dekorace nebo 
si je připravit na nejrůzněší způsob v kuchyni. Naše paní uklízečka Radka nám jednu 
velkou dýni věnovala z vlastní zahrádky. Moc za ni děkujeme. Do porcování, krájení 
a přípravy dýňového kompotu a džusu se společně s Alenkou zapojily i klientky. 
Práce jim šla od ruky. Při vaření se „Domečkem“ linula úžasná ovocná vůně a všem 
se sbíhaly sliny. V zimě pak budeme vzpomínat na tyto společné chvíle. 

Lenka Kopřivová, 
vedoucí pobytových služeb 

  



CHARITNÍ LISTY                                                                                                                leden/únor 2023  

9 

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM 2022 

S příchodem nového roku je dobré si říci, co nám dal rok předchozí. Co je ve stacio-
náři nové a čím byl rok specifický. 
Od začátku roku 2022 jsme se setkávali s velikým zájmem uživatelů o službu. Při-
cházeli k nám noví zájemci, stejně tak si stávající rozšiřovali počty dní, ve kterých 
k nám docházeli. Denní místnost, kde trávíme velké množství času, nám začala být 
malá, a tak jsme se museli přestěhovat do větší místnosti na témže patře. Kromě 
míst u stolů, kde například tvoříme, mají uživatelé k dispozici i koutek s pohovkou  
a křesly, sami si volí, jak a kde daný den stráví. Celý prostor je vzdušnější a jsme 
přesvědčeni, že po všech stránkách je zde uživatelům lépe. Místnost jsme také vy-
bavili novým nábytkem. Věci denní potřeby máme logicky roztříděné v boxech, kte-
ré se zasouvají do skříní, aby byly ihned k dispozici. 
Také jsme zmodernizovali kuchyňku. Díky nábytku na míru je v kuchyňce mnohem 
více místa a mohou zde uživatelé vařit a péct. Také jsme sem pořídili myčku, aby 
pracovníci méně času trávili u nádobí a více s klienty. Nádobí je totiž opravdu hod-
ně, vždyť v uplynulém roce 2022 jsme měli největší návštěvnost denního stacionáře 
za posledních 15 let. 
A co všechno u nás uživatelé za uplynulý rok zažili? Když vzpomínám a prohlížím 
fotky, je toho opravdu hodně. Má smysl tedy vypsat hlavně to, co jsme loni zažili 
poprvé nebo po dlouhé době. 
Čas od času jsme si loni udělali kavárnu. Jeden den jsme s klienty upekli nějaký lepší 
zákusek, další jsme nachystali některou místnost tak, aby se podobala kavárně. Zde 
jsme si pochutnávali, uživatelé si mohli v tento den vybrat i z větší nabídky káv.  
A abychom nezůstávali jen v jedné budově, tak jsme vyrazili jednou v létě pěšky do 
kavárny v centru Halenkova. 
Podařilo se nám zapojit se do projektu, který podpořil výlety uživatelů. Díky tomu 
jsme loni byli na čtyřech delších výletech: na Svatém Hostýně, na Kohútce, na Soláni 
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a na Prženských pasekách. K tomu jsme měli samozřejmě mnoho výletů menších – 
do valašských údolíček, v létě na dětský tábor nebo na hřiby, na podzim na hřbitov 
a podobně. 
Navázalo s námi spolupráci Centrum pro rodinu děkanátu Vsetín. Zhruba jednou 
měsíčně k nám tak dorazí paní Křupalová s vlastním programem. Klienti i pracovníci 
se na to vždy těší, pokaždé přijde s něčím novým a pro všechny zajímavým. 
Pokud v tom všem máme čas, snažíme se vytvářet různé výrobky. Snad největší 
úspěch loni měly látkové tulipány, stále dokola nás někdo prosil, abychom mu je 
ještě ušili. Taky se moc povedly podzimní vazby s ručně vyráběnými keramickými 
zápichy, voňavá mýdla a různé dekorace na dveře a stůl. 
Co nás čeká v příštím roce? Místnost, kde byl stacionář dříve, záměrně necháváme 
téměř prázdnou, aby se zde dobře mohly skládat židle podle potřeby. Během chvil-
ky zde vznikne prostor pro divadlo, bohoslužbu, hru kuželek nebo cvičení v kruhu.  
A právě na cvičení a pohyb se chceme více zaměřit. V příštím roce plánujeme na-
koupit míče, balanční a masážní nástroje, cvičební podložky. 
Dělá nám radost, že je o službu stacionáře zájem a můžeme nabízet hodnotné trá-
vení času všem, kdo potřebují pomoc druhých nebo se cítí osamělí. 

Vojtěch Petroš, 
vedoucí Denního stacionáře Slunečnice 
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MIKULÁŠ 

Jako každý rok, i letos nás navštívil Mikuláš se svojí družinou. Ten nám řekl pár 
krásných a povzbudivých slov, zazpívali jsme si a zarecitovali. Potom všem klientům 
Anděl společně s Mikulášem rozdali drobné dárky. Čert po celou dobu obcházel ko-
lem dokola a lákal klienty do svého pytle. Ale nakonec si nikoho se sebou nevzal.  
A protože měla nebeská družina víc času, společně ještě navštívili naše zázemí, kde 
je i paní ředitelka. Ani zde si čert nikoho neodnesl. 

Lenka Kopřivová, 
vedoucí pobytových služeb 
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VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PRO KLIENTY A JEJICH RODINY 

Vánoce jsou krásný čas a rodina by měla být pohromadě. Proto jsem ráda, že se to 
letos povedlo. Poslední 3 roky nám to překazil covid. Klienti společně s Alenkou na-
pekli vánoční cukroví. Den před setkáním jsme stihli ještě kurz pečení pařížských 
rohlíčků. Moc děkuji Marušce Kocurkové, že nás to naučila a vše se povedlo na jed-
ničku. V úterý proběhlo setkání na Čubově. Alenka navařila plný hrnec vánočního 
punče, aby bylo čím si připít na svátky. Program plný zpěvu a hraní na různé nástro-
je si pro nás připravila paní učitelka Havlová společně se svými žákyněmi ze ZUŠ Ka-
rolinka. Za to jim patří velké poděkování. Bylo to krásné a všem se nám to líbilo. Pak 
jsme si společně rozbalili dárky, které jsme získali z projektu Ježíškova vnoučata. 
Dostali jsme masážní pistoli, krásné nástěnné dřevěné kalendáře, pexeso, knihy  
a miminko jménem Anička. Všem dárcům patří velké poděkování. Setkání na Čubo-
vě bylo krásné, ale bohužel rodinní příslušníci přišli jenom dva. Ostatní se omlouvali 
hlavně pro nemoc. Další den se uskutečnilo setkání na Halenkově. I zde klienti spo-
lečnými silami napekli výborné vánoční cukroví, připravili jednohubky a jiné dobro-
ty. Jako zpestření setkání za námi přišla paní učitelka Iva Zapalačová a zarecitovala 
nám několik vánočních básní. I jí patří velké poděkování. Také sem přišel Ježíšek. 
Rozbalili jsme si dárky a společně si zazpívali koledy. Setkání na Halenkově bylo o to 
hezčí, že přišli rodinní příslušníci téměř od všech klientů. Doufám, že příští rok si to 
budeme moci opět zopakovat. 

Lenka Kopřivová, 
vedoucí pobytových služeb 
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AKTIVNÍ NOVÝ ROK VE SLUNEČNICI 

V novém roce Denní stacionář Slunečnice pracuje 
na plné obrátky. Každý den je naplněn rozpravou, 
luštěním křížovek a smíchem. Jednou jsme měli 
představení s biblickými postavami o třech krá-
lích, jindy jsme si promítali film, škvařili jsme sád-
lo, pekli dobroty. Nezapomínáme ani na pohybo-
vá cvičení a hry. V únoru nás čeká masopust  
a také plánujeme vyrazit na vsetínský zámek.  

         Vojtěch Petroš, 
          vedoucí Denního stacionáře Slunečnice 
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   1. 2. st 9.00 Mše svatá, jarní dekorace  
  2. 2. čt 9.00 Cvičení v kruhu  
  3. 2. pá 9.00 Čtení na pokračování  

 
  6. 2. po 9.00 Pečení do kavárny: „Dobrá mňamka“ 
  7. 2. út 9.00 Kavárna + film 
  8. 2. st 9.00 Mše svatá 
  9. 2. čt 9.00 Šití jarních dekorací 
10. 2. pá 9.00 Čtení na pokračování 

 
13. 2. po 9.00 Pečení: Strouhaná buchta 
14. 2. út 9.00 Výlet na výstavu – zámek Vsetín 
15. 2. st 9.00 Mše svatá 
16. 2. čt 9.00 Jarní tvoření 
17. 2. pá 9.00 Čtení na pokračování 

 
20. 2. po 9.00 Pečení: Tvarohové koblihy 
21. 2. út 9.00 Masopust 
22. 2. st 9.00 Mše svatá – popeleční středa 
23. 2. čt 9.00 Házení kruhů 
24. 2. pá 9.00 Čtení na pokračování 

 
27. 2. po 9.00 Pečení: Pizza 
28. 2. út 9.00 Kuželky 

              Noví zájemci o službu stacionáře se na nás mohou obrátit  
     na telefonním čísle 739 507 126 
      nebo službu osobně navštívit. 
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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, 756 04, Nový Hrozenkov 504              Tel.: 571 451 548 

 Ředitelka organizace| Mgr. Lenka Vráželová      Tel.: 739 726 109 

 Personalistka, asistentka ředitelky| Ing. Ivana Némethová   Tel.: 734 891 156 

 Projektová manažerka, fundraiserka| Mgr. Lucie Pálková                                   Tel.: 604 211 679 

 Public relations| vztahy s veřejností| Bc. Ivana Hlaváčová   Tel.: 734 685 464 

 Pokladna| Dana Ohryzková        Tel.: 734 875 593 

Terénní služby                     Tel.: 571 410 087 

 Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence 
o vedoucí služby| Bc. Dana Haferníková    Tel.: 734 682 700 
o vedoucí provozu| Bc. Zdeňka Kopecká    Tel.: 728 324 457 

 Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče| Jarmila Škarpová   Tel.: 737 572 190 

 LÁVKA – sociální rehabilitace| Mgr. Radka Valouchová    Tel.: 739 507 120 

 Poradna sv. Rity – sociální poradenství| Eva Slováčková    Tel.: 728 324 494 

 Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek| Vladimír Maňák Tel.: 730 190 401 

 Pastorační asistence| Bc. Marie Fedorová      Tel.: 605 779 129 
 

Víceúčelový charitní dům Halenkov       Tel.: 571 420 135 
756 03 Halenkov 191 

 Denní stacionář Slunečnice| Mgr. Vojtěch Petroš     Tel.: 739 507 126 

 Odlehčovací služba|Mgr. Lenka Kopřivová      Tel.: 603 717 454 

 Sociální doprava – autobus, minibus, auto| Jana Němečková   Tel.: 734 875 592 
 

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

 Vedoucí| Mgr. Lenka Kopřivová                                                            Tel.: 603 717 454 

 Sociální pracovnice| Bc. Eva Kameniczká      Tel.: 734 435 459 

Naše služby můžete finančně podpořit. 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 začátku března 2023. Není-li uvedeno jinak, fotografie pochází z archivu CHNH.  
Fotografie plní ilustrační funkci. 

 

 

Charitní listy – vydavatel Charita Nový Hrozenkov 
756 04 Nový Hrozenkov 504 
www.nhrozenkov.charita.cz 

Zpracovala Ivana Hlaváčová, náklad 230 ks. 
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