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Vážení přátelé
a příznivci Oblastní charity Červený Kostelec,

velmi rychle uplynul další rok služby v našich střediscích. S velkou
vděčností si připomínáme mnohá obdarování, ať už hmotná či
duchovní, která jsme obdrželi pro podporu péče nemocných zejména
ve střediscích Hospic Anežky České, Mobilní hospic a Domov
svatého Josefa v Žirči. Nyní, v čase Adventu, vyjadřuji v první řadě
poděkování za Boží lásku, dobrotu a přízeň, kterou jsme po celý rok
pociťovali. Právě především ona je pro nás vždy zdrojem motivace a
inspirace ve službě bližním, zdrojem nové síly k překonávání
mnohých překážek při uskutečnění často nesnadných úkolů
v zajištění péče.
Poděkovat chci i Vám, vážení přátelé, za neutuchající pochopení a
zájem podporovat dílo pro naše nemocné. Jsem Vám za to velmi
vděčný.
Obracím se nyní s velkým poděkováním i k Vám, kteří se aktivně
podílíte na péči o nemocné svojí prací, a to jak profesionální nebo
dobrovolnou, do níž vkládáte s láskou a pochopením i sama sebe.
V posledním čísle letošního bulletinu Vám přinášíme alespoň některé
informace související s naší službou nemocným, naše plány do
budoucna, cíle a také Vám přiblížíme výsledky akcí, které jsme ve
prospěch nemocných uskutečnili v uplynulém roce a kterých jste se

VÁNOCE
Jaroslav Vrchlický
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všecky struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy ze střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.
A staré písně v duši znějí
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak v závěji
hlas tratících se rolniček.
Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří ó Vánoce! Ó Vánoce!

zúčastnili možná i Vy. Vaší pozornosti předkládáme náš důležitý úkol, kterým je zřízení tolik potřebného
nového zázemí pro mobilní hospic a ambulanci paliativní péče se stacionářem léčby bolesti v Červeném
Kostelci. Proto si dovolujeme vložit leták s podrobnějšími informacemi. Dále Vás informujeme
o přípravách denního stacionáře pro seniory a nemocné též v Červeném Kostelci.
V závěru mi dovolte, abych Vám ještě jednou poděkoval za dosavadní podporu provozu a rozvoje
hospicové péče a péče v Domově sv. Josefa. Prosím, abyste tato zařízení podle svých možností
opět podpořili. Přeji Vám pokojné a požehnané Vánoce, ať každý den nového roku 2019
prožíváte s vírou, nadějí, láskou a vděčností.
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel

NÁMĚSTÍ BYLO SLAVNOSTNĚ PŘEDÁNO DO PROVOZU
V pátek 9. listopadu bylo dáno slavnostně do
provozu prostranství mezi jednotlivými
objekty areálu Žireč - náměstí. To bude
především sloužit klientům Domova sv.
Josefa a také obyvatelům Žirče i dalším
návštěvníkům. Ideální místo k setkávání
zdravých i nemocných.
Slavnost byla za hudebního doprovodu
flétnového kvarteta ZUŠ Hostinné zahájena v 10
hodin přivítáním hostů ředitelem Oblastní charity
Červený Kostelec Ing. Mgr. Miroslavem
Wajsarem. Poté promluvili zástupci z řad
politického, veřejného i církevního života a
podporovatelé projektu i Domova, včetně
architekta a projektového manažera. Následovalo

Pásku stříhali: MVDr. Pavel Bělobrádek, PhD.,MPA, paní Šárka
Beránková z firmy ČEZ, Mgr. Jan Vrbický z Ministerstva práce a
sociálních věcí a Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel OCHČK.

požehnání náměstí, symbolické přestřižení pásky a přednes
básně autorem-klientem, kterou na tuto počest složil.
Následovala názorná ukázka inovativního projektu
alternativní komunikace, kde se zájmem hosté viděli nové
možnosti komunikace pro nemocné RS. Kdo z hostů chtěl,
mohl se přidat ke komentované prohlídce vrchní sestry
nebo vedoucí rehabilitace.
V kavárně na hosty čekalo občerstvení, a kdo měl ještě
málo zážitků, vydal se do kostela sv. Anny na hudební
ukázku varhan a zvonkohry a opraveného oltáře sv. Ignáce.
Ať žije náměstí a přátelství lidí, kteří se zde potkají.
Jitka Holcová

VILA BŘETISLAVA KAFKY
Oblastní charita Červený Kostelec získala evropský grant
z Integrovaného regionálního operačního programu. Díky tomuto
grantu dojde k obnově krásného a velmi zajímavého objektu –
zahradní vily významného červenokosteleckého rodáka Břetislava
Kafky, postavené v období první republiky. Součástí grantu je
nákup Kafkovy vily a její celková rekonstrukce, která vrátí tomuto
domu jeho původní vzhled. Dnes téměř nevyužívaný dům
postupně chátrá a ani město ani jiné subjekty pro něj nenašly žádné
smysluplné využití, které by odůvodnilo jeho rekonstrukci. Smyslem, který pro budovu našel a obhájil
ředitel oblastní charity, je vybudování denního stacionáře, který doposud v Červeném Kostelci chyběl. Díky
grantu tak vznikne ve vile nová služba, denní stacionář s kapacitou 8 míst. Tato služba je určená pro seniory
a nemocné, kteří nemohou zůstat bez dohledu v domácím prostředí. Jejich blízcí se o ně nemohou přes den
starat, ale zároveň je nemohou nebo nechtějí natrvalo umísťovat do některého sociálního zařízení jako je
domov důchodců nebo LDN. V denním stacionáři bude o tyto lidi od rána do odpoledne postaráno
kvalifikovaným personálem. Lidé zde budou moci odpočívat, věnovat se svým zájmům a trávit čas ve
společnosti svých vrstevníků, budou pro ně organizovány různé kulturní a společenské akce. Klienti tak
budou mít možnost trávit čas ve společnosti, nebudou vytrženi ze společenského života, jak se někdy
bohužel stává, ale budou se moci aktivně zapojovat do nejrůznějších tvořivých činností nebo si budou
společně povídat o svých starostech, ale i radostech a přitom budou zároveň vědět, že nejsou odloučeni od
své rodiny a ze svého domova, ale že se tam každé odpoledne zase vrátí. Kromě denního stacionáře bude
v objektu vily vybudováno také zázemí pečovatelské služby a tísňové péče, které jsou v současnosti ve
stísněných podmínkách blízkého domu s pečovatelskou službou. Kafkova vila má výhodnou polohu,
protože svojí zahradou přímo navazuje na pozemky domu s pečovatelskou službou, ve kterém oblastní
charita zajišťuje provoz. Různé akce pořádané
v domě s pečovatelskou službou nebo plánované
v Kafkově vile bude proto možné propojit a využívat
vzájemně všemi klienty. Tento projekt tak vzájemně
propojí několik oblastí – umožní širší nabídku
sociálních služeb, navrátí život do unikátní stavby
i zlepší prostředí centra města. Projekt bude ale
vyžadovat i finanční spoluúčast Oblastní charity
Červený Kostelec.
Ing. Martin Fišer

PODZIMNÍ BENEFIČNÍ AKCE PRO HOSPIC - DĚKUJEME VŠEM ÚČASTNÍKŮM
David Svoboda byl osobností Běhu pro hospic 2018
V sobotu 22. 9. 2018 proběhl 5. ročník Běhu pro hospic. Hostem a hvězdou letošního ročníku byl
olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda, který si také zaběhl trať na 10 km. Letos se běhu
zúčastnilo 617 běžců včetně 170 dětí. Výtěžek byl 103 560 Kč a bude použit na dofinancování nákupu
přenosného ultrazvuku pro hospic.
Šikovné ruce opět potěšily v předvánočním čase
Třináctý ročník tradiční soutěže o nejnápaditější vlastnoruční výrobek “Šikovné ruce a otevřená srdce pro
hospic 2018 aneb lidé lidem“ byl zahájen slavnostní vernisáží v pátek 5. října 2018 na MÚ v Červeném
Kostelci, kde byli vyhlášeni a oceněni vítězové v soutěžních kategoriích. Letošní soutěže se zúčastnilo 125
autorů, kteří poslali do soutěže 2 170 svých výrobků. Výtěžek 68 790 Kč bude věnován na dovybavení
kuchyně v Hospici Anežky České.
Benefiční představení „O holčičce, která se ještě nenarodila“
Součástí výstavy Šikovné ruce 2018 bylo poetické přestavení Divadla Víti Marčíka, které se uskutečnilo
11. října 2018 v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Víťa Marčík je charismatický, milý a vtipný pán.
Jednalo se o příběh dědečka, rozmlouvajícího se svojí dosud nenarozenou vnučkou, která se chce dozvědět
vše o světe a rodině, do které má přijít. Výtěžek přispěje na vybavení hospicové kuchyně.
10. charitní ples aneb oslava výročí vzniku naší republiky
V sobotu 10. listopadu uspořádala Oblastní charita Červený Kostelec 10. charitní ples, který byl vyzdoben a
nesl se v duchu 1. republiky. Osobnostmi plesu byli manželé Eva Hrušková a Jan Přeučil. Předtančení
v prvorepublikovém stylu předvedli Petra Stehnová a František Kopecký z taneční školy Vavruška Praha.
Velký úspěch měla také módní přehlídka Sester Chalupových s názvem „Elegance 1. republiky“. K tanci a
poslechu hrál Relax Band z Hronova. Byla připravena bohatá tombola a chutné občerstvení. Výtěžek plesu
130 700 Kč byl věnován na zakoupení nového vozu pro sestřičky z Mobilního hospice Anežky České.

NOVÁ SANITA PRO HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ
S velkou radostí oznamujeme, že v září letošního roku došlo
k dodání nového sanitního vozu pro Hospic Anežky České
v Červeném Kostelci. Původní sanita sloužila pacientům od
založení hospice bezmála celých 24 let, a přestože byla
průběžně modernizována, už nebyla ve vyhovujícím stavu.
Možnost převážet pacienty vlastním vozem je přitom pro
naplnění poslání hospicové péče velmi důležitá, jak potvrzuje
i vrchní sestra Petra Nováková: „Jsme strašně rádi, protože bez
vlastní sanity nám přivezou z nemocnice onkologického bolavého
pacienta, může se stát, že ho vezou s dalšími dvěma pacienty a cesta
trvá moc dlouho.“
Na pořízení nové sanity byl proto určen výtěžek z několika
benefičních akcí pořádaných Oblastní charitou Červený
Kostelec a dalšími organizacemi. Nespočet dárců svými
příspěvky, či účastí na akcích konaných během roku 2017,
jako byl kupříkladu charitní ples, benefiční koncerty, prodejní
výstava Šikovné ruce pro hospic či sportovní akce „Běh pro
hospic“, pomohl realizovat tento účel. Na nákup sanity byly
využity také výtěžky prodejních charitativních bazarů
konaných v Náchodě a v Hronově.
Všem dárcům a podporovatelům Hospice Anežky České – za
všechny jmenujme alespoň organizátory dobročinných bazarů
Církev bratrskou v Náchodě a Modré srdce o. s. z Hronova srdečně děkujeme a pracovníkům hospice přejeme, ať vůz
věrně slouží jim i pacientům.

Sanita těsně po pořízení ve dvoře
Hospice Anežky České.

A již plně v provozu.

SRDEČNĚ ZVEME NA TŘÍKRÁLOVÉ KONCERTY
5. 1. 2019 v 17:00
V Kostele sv. Jakuba
Jaroměř

Účinkují sbory Ostrováček a
Kapa - pořádá Základní škola
Na ostrově a Gymnázium
Jaroslava Žáka v Jaroměři.

6. 1. 2019 v 17:00
V Kostele sv. Jakuba Většího
Červený Kostelec
Účinkuje Komorní orchestr
Slávy Vorlové Náchod společně s Pěveckým sborem Hron
Náchod a Dalibor Hronov.

NÁVRAT DOMŮ PO NĚKOLIKA LETECH
V pondělí 20. 8. 2018 se v odpoledních hodinách vrátila do kostela sv. Anny
v Žirči dřevěná polychromovaná socha Immaculaty. Barokní dílo bylo na
několik let zapůjčeno do stálé expozice Muzea barokních soch v Chrudimi.
Sochu na původní místo přivezli a nainstalovali odborní pracovníci
spolu s paní restaurátorkou, akademickou malířkou Hanou Vítovou.
Socha je o něco málo menší výšky dospělého člověka. Pochází z doby, kdy
její autor Jiří František Pacák pracoval na zakázkách pro žírecké jezuity. To se
psala dvacátá léta osmnáctého století. Tedy roky, kdy se tento sochař již
vypracoval ve špičkového barokního umělce. Začínal jako řezbář, jeho
sochařství ovlivnil Matyáš Bernard Braun, se kterým se osobně znal. Český
sochař Jiří František Pacák ve své době barokní umění "posouval" dál.
Pracoval skvěle se světlem a stínem, přidával svým dílům větší zdobnost a vzletnost.
Socha Panny Marie nese charakteristické rysy, které svým dílům autor vkládal. Jedná se především o podobu
tváře. Typické je také rozevlátí roucha, které má Panna Marie přehozené přes pravou nohu.
Návštěvníci Areálu Žireč mohou sochu Immaculaty obdivovat v rámci
prohlídek kostela sv. Anny. Jsou tu k vidění i další restaurovaná cenná díla.
Například zvonkový klavír nebo téměř kompletně opravené unikátní
varhany. Nejnovějším exponátem v kostele je po etapách opravovaný oltář
sv. Ignáce z Loyoly. Jedná se o dílo, které bylo vytvořeno po první polovině
18. století. Bylo restaurováno do původní podoby a i když se jedná
o řezbářskou práci, je nyní opět, více jak po 250 letech, provedena
v imitaci mramoru.
Ivo Tauchman
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Hospic Anežky České pomáhá těžce nemocným,
podpořte nás pomocí DMS, děkujeme!

DMS HOSPICCK 90
60
na íslo 87 777
Hospic Anežky eské obdrží 89, 59, 29 K 30
Možnost trvalé DMS, postup zrušení na www.darcovskasms.cz

Domov sv. Josefa ‐ domov pro nemocné RS.
Podpořte nás pomocí DMS, děkujeme!

DMS DOMOVJOSEF 90
60
na íslo 87 777
Domov sv. Josefa obdrží 89, 59, 29 K
30
Možnost trvalé DMS, postup zrušení na www.darcovskasms.cz

DMS TRV HOSPICCK 90
60
na íslo 87 777
Hospic Anežky eské obdrží každý msíc 89, 59, 29 K 30

DMS TRV DOMOVJOSEF 90
na íslo 87 777 60
Domov sv. Josefa obdrží každý msíc 89, 59, 29 K 30

Více informací najdete na: www.darcovskasms.cz

Více informací najdete na: www.darcovskasms.cz

