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Vážení přátelé,  

do rukou se Vám dostává historicky první vydání našeho bulletinu. Rádi bychom Vás 
tímto způsobem několikrát ročně informovali o zajímavých událostech v naší 
organizaci.  

Úvodem bychom Vám rádi připomněli, že jsme jedním z 39 středisek Diakonie 
Českobratrské církve evangelické, zaměstnáváme 94 osob a poskytujeme 135 
klientům tyto čtyři registrované sociální služby:  

 Domov pro seniory  
 Domov pro osoby se zdravotním postižením  
 Domov se zvláštním režimem (Vážka)  
 Odlehčovací služby  

 
 

NOVINKY Z NAŠEHO STŘEDISKA  

1. Rozšíření kapacity Domova se zvláštním režimem (Vážky)  

Od ledna 2014 jsme registrací na Kraji Vysočina rozšířili kapacitu služby „Domova se zvláštním 
režimem“ o 21 míst. V současné době tedy můžeme poskytovat tuto službu celkem 33 klientům, 
kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Pro „novou Vážku“ jsme upravili 
část druhého patra v pravém křídle budovy. O klienty se zde v nepřetržitém provozu stará 9 
pracovnic sociální péče. Kromě běžných pečovatelských úkonů je součástí jejich práce i aktivizačně 
terapeutická činnost, jejímž cílem je zachovat soběstačnost klientů co nejdéle a také nenásilnou 
formou vyplnit jejich volný čas.  
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2. Realizace projektu „Půdní vestavba Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích“  

Za významného přispění Regionálního operačního programu Jihovýchod realizujeme v současné 
době projekt, díky němuž budeme moci v roce 2015 rozšířit kapacitu „Domova pro seniory“ o 16 
lůžek a zaměstnáme dalších 5 osob. Zaměstnanci stavební firmy Jiřího Vrby z Třebíče přeměňují 
nevyužívané půdní prostory v moderní bydlení pro seniory. Zakázku za téměř 16 milionů korun 
získala výše zmíněná firma v zadávacím řízení podle Zákona o veřejných zakázkách. Stejným 
způsobem získala zakázku i firma JP Kontakt z Pardubic, která vybaví nové prostory nábytkem a 
pomůckami potřebnými pro provoz. Po vyklizení celého prostoru budoucí stavby, ošetření 
stávajících konstrukcí stropu a krovu proti dřevomorce a přípravě nosných ocelových konstrukcí se 
již začíná rýsovat nová podlaha i stropy budoucích místností.  

             

3. Změny ve vedení střediska  

Od 1. dubna 2014 došlo v našem zařízení ke změně na postu ředitele střediska. Dosavadní ředitel 
Bc. Petr Haška zvítězil ve výběrovém řízení na ředitele Diakonie ČCE v Praze a novou ředitelkou se 
stala Bc. Michaela Grmelová, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Dříve pracovala jako hlavní 
ekonomka v organizaci. Současně s řízením organizace převzala i funkci předsedkyně Správní rady 
střediska, která pracuje od dubna ve složení: Bc. Michaela Grmelová, Ivana Vrzáčková a Hana 
Svobodová.  
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4. Přehled nejdůležitějších událostí ve středisku v měsících lednu – březnu 2014  

LEDEN:  

 Pokračovali jsme v opravě dřevomorkou napadených stropních trámů. Tento problém nás 
trápí již několik let. Trámy jsou poškozené vlivem dřívějšího zatékání špatně opravenou 
střechou, netěsnými rozvody topení a prolínáním vlhkosti z prostor pod nimi do konstrukce 
podlahy. Při každé opravě musí být rozebrána celá konstrukce stropu, tudíž musíme 
místnosti pod opravovaným místem vyklidit. Následně po každé opravě jsou vždy sníženy 
stropy v místnostech zaizolovaným podhledem. Tuto práci pro nás velmi profesionálně s 
ohledem na památkově chráněnou budovu provádějí zaměstnanci firmy „Stavby střech 
Jirák“ z Třebíče.  

 Obdrželi jsme také skvělou zprávu z italské Valdénské církve, že nás podpoří částkou 500 
tisíc Kč. Tyto finance využijeme na rekonstrukci havarijního stavu naší kotelny. Je to ovšem 
jen část prostředků, které budeme na tuto investiční akci potřebovat.  

 Na Evropskou dobrovolnou službu přijela německá dobrovolnice Cordula Dette.  

ÚNOR:  

 7. února jsme pro naše klienty i všechny příznivce uspořádali tradiční Zámecký ples. Pobavit 
se přišlo asi 90 osob. Z jeho výtěžku zakoupíme pomůcky pro aktivizační činnosti našich 
klientů.  

 Na Evropskou dobrovolnou službu přijela španělská dobrovolnice Silvia Otero Fernandéz.  
 Podařilo se nám vyměnit dvoje velké obloukové dveře na jednotlivých patrech za 

protipožární.  

BŘEZEN: 

 4. března jsme pro naše klienty uspořádali maškarní ples s více než třiceti nápaditými 
maskami.  

 10. března oslavila 104. narozeniny naše klientka paní Jiřina Pfeiferová. Oslavenkyni přišli 
kromě příbuzných a přátel popřát také zástupci Kraje Vysočina, Obce Myslibořice a rodné 
obce Rouchovany.  

 Na uvolněné místo hlavní ekonomky nastoupila paní Iva Malá z Třebíče.  
 Z Výboru dobré vůle Olgy Havlové se nám podařilo získat částku 50 000 Kč na vzdělávání 

zaměstnanců Vážky.  

      



 

 

    
Stránka | 4  

 

5. Co připravujeme v nejbližší době:  

 10. května – koncert lukovského sboru ke Dni matek  
 18. května – koncert martínkovského sboru Jordán  
 29. května – koncert seniorského sboru Bádule z Ivančic  
 21. června – VI. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“. V zámeckém parku zahraje 

dechová hudba Doubravěnka a vystoupí hrotovické mažoretky.  

6. Nabídka volných míst pro zájemce o sociální služby 

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích nabízí 2volná místa v pobytové službě Domov pro seniory 
a 2volná místa v Domově pro osoby se zdravotním postižením. Tato místa jsou vhodná pro rodiče 
s jedním nebo dvěma dospělými postiženými dětmi, kteří už nemohou žít bez pomoci druhých ve 
svém přirozeném prostředí. Jedná se o samostatnou bytovou jednotku umístěnou v blízkosti 
střediska. Nástup je možný po dohodě v podstatě ihned.  

Zájemcům o službu podají bližší informace sociální pracovnice Ilona Pelánová (tel. 568 834 947) a 
Martina Cahová (tel. 568 834 958), e-mail: socialni@domovmysliborice.cz . 

Na tomto místě bychom Vás chtěli poprosit o Vaše názory, podněty a připomínky k našemu 
bulletinu a jeho obsahu na telefonním čísle 568 834 955 nebo na e-mailech: 
projekty@domovmyslibořice.cz a vzdelavani@domovmysliborice.cz. Předem za všechny 
děkujeme.  

Budeme velmi vděčni také za Vaši finanční či věcnou pomoc. V současné době je pro nás 
nejdůležitějším úkolem zajistit hlavně dostatek financí na rekonstrukci kotelny, kterou již 
nemůžeme z důvodu havarijního stavu dále odkládat a začne na začátku května. Vaše dary též 
využijeme na zakoupení nových elektrických polohovacích postelí, lůžkovin a kompenzačních 
pomůcek. Na Vaše dary Vám samozřejmě vystavíme potvrzení o přijetí daru a také darovací 
smlouvu.  

Číslo našeho účtu je: 8500008080/7940 WSPK AG  

Za všechny Vaše dary předem děkujeme!  
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