
 
2. číslo - srpen 2014 

 

 Stránka / 1 
 

 

Vážení přátelé,  

do rukou se Vám dostává již druhé číslo našeho Občasníku. Jsou v něm zaznamenány 
novinky a zajímavosti z našeho střediska od dubna do července 2014. Zároveň se zde 
dočtete se o tom, co nás čeká v podzimním období.    

 

NOVINKY Z NAŠEHO STŘEDISKA  

1. Máme další stoletou klientku! 

V posledních pěti letech se naše středisko může pochlubit malým unikátem. Tím je určitě výskyt 
několika sto a víceletých lidí, lépe řečeno žen. Po paní Pfeiferové, Řeřuchové a Petrů jsme 
uspořádali velkou oslavu stých narozenin také pro paní Bertu Sýkorovou. Ve velké jídelně střediska 
se 30.června 2014 krátce po půl desáté dopoledne sešla velká řada gratulantů. Kromě klientů a 
zaměstanců přišel s kytičkou a dárkem starosta obce Myslibořice Milan Palát a starosta obce 
Rouchovany Vladimír Černý. Obálku s blahopřáním od ministryně práce a sociálních věcí předala 
pověřená pracovnice ministerstva. Rodinní příslušníci za paní Sýkorovou dorazili již o víkendu 
předtím, protože si babičku chtěli užít v soukromí.   

Na této velké oslavě samozřejmě nechybělo dobré jídlo a pití a také velký narozeninový dort ve 
tvaru knihy, který poté všichni ochutnali. Oslavenkyni přišlo zahrát a zazpívat lipenské Minimo, 
které svojí produkcí navodilo slavnostní atmosféru.  

Sama oslavenkyně spíše poslouchala a notovala si. Do našeho zařízení přišla teprve nedávno - a to 
letos v březnu, kdy sama přestávala zvládat péči o svůj domek a zahrádku v nedalekých 
Šemíkovicích. Paní Sýkorová se sem přestěhovala z Brna, kde strávila spolu s manželem a dvěma 
dcerami větší část svého života. Vyučila se jako švadlena a poté pracovala jako vedoucí jednoho 
brněnského módního salónu. Ráda chodila na koncerty vážné hudby a do divadla. Když se 
přestěhovala na vesnici, nejvíce jí bavila zahrádka. V současné době si se zájmem čte noviny a živě 
se zajímá o současné politické dění.  

Přejeme paní Sýkorové hodně zdraví a pohody do dalšího života a už jen samé příjemné chvíle! 
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2. Pokračují práce na projektu „Půdní vestavba Diakonie ČCE – střediska v 
Myslibořicích“ a také na rekonstrukci kotelny 

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. Po počátečních obtížích stavby, kdy jsme museli znovu opravit 
část krovu, vyměnit stoupačku pro napojení kanalizace a dořešit napojení všech instalací a 
rozvodů, začíná již půdní prostor připomínat prostor obytný.  

V současné době jsou téměř hotovy podlahy a řemeslníci právě instalují sádrokartonové příčky 
budoucích pokojů. Na řadu také přicházejí nezbytnosti moderního bydlení – rozvody vody, 
elektřiny, kanalizace, topení, požární signalizace a dohledového systému klient – sestra.  Součástí 
projektu je i vybudování chráněné únikové cesty pro případ požáru, se kterou souvisí výměna 
stávajících dveří a prosklených stěn za protipožární. Bez splnění tohoto požadavku by nám hasiči 
nedovolili tyto obytné prostory v podkroví zřídit.  
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Po ukončení topné sezóny se naplno rozběhla také rekonstrukce naší kotelny. Veškeré zařízení 
staré kotelny včetně kotlů z roku 1972 bylo demontováno. Prostor kotelny byl stavebně upraven 
pro novou technologii. Na půdě byly demontovány již nepotřebné expanzní nádoby a připravena 
většina rozvodů. V následujících týdnech budou instalovány nové kondenzační kotle a zásobníky 
pro ohřev vody.  

Od září už budeme moci využívat komfort kompletní moderní technologie. Celou akci pro nás 
realizuje na základě interního výběrového řízení třebíčská firma VESAS s.r.o. Díky rekonstrukci 
kotelny bychom měli docílit velkých úspor za energie a také zlepšit regulaci vytápění do 
jednotlivých křídel budovy.  

                        

 

3. Proběhla poslední etapa opravy zámecké střechy  

V květnu letošního roku byla dokončena poslední etapa rozsáhlé opravy střechy našeho střediska. 
Celá tato velká investiční akce začala v roce 2007, kdy jsme získali finance ve výši 5,3 mil. Kč  
z Norských fondů.  Začínalo se opravou pravého křídla, které bylo dle odborníků potřeba opravit 
nejdříve. Jednalo se hlavně o výměnu napadených krovů dřevomorkou, o nové zalaťování, 
napuštění krovů impregnací, zafóliování a položení nové střešní krytiny – bobrovky. Tato rozsáhlá 
akce postupně probíhala až do letošního roku, kdy byla úspěšně dokončena a vyžádala si náklady 
ve výši 10,5mil. Kč.  
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Finance na realizaci této rozsáhlé akce jsme postupně získávali z mnoha zdrojů. Tím určitě 
největším byly výše zmíněné Norské fondy. Dále na opravu přispěl Kraj Vysočina, Ministerstvo 
kultury ze svého Havarijního programu, italská Valdénská církev, Obec Myslibořice a také mnoho 
našich dárců, jejichž výčet by byl velmi rozsáhlý. Nemalou část oprav jsme museli pokrýt také 
z vlastních zdrojů. Všem, kdo jakýmkoliv způsobem na tuto opravu střechy během těch mnoha let 
přispěli, upřímně děkujeme. Stejně tak i profesionálně odvedené práci lidem z firmy Stavby střech 
Jirák.  

 

 

4. VI. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“ se vydařil  

V sobotu 21. června proběhl v našem středisku již VI. Benefiční koncert "Odpoledne s dechovkou". 
Jeho hlavním cílem bylo přinést dobrou náladu našim klientům a zároveň získat alespoň část 
financí na potřebnou věc pro klienty. Tentokrát chceme z výtěžku tohoto koncertu zakoupit cvičící 
přístroj Motren duo, který bude sloužit k aktivnímu a pasívnímu procvičování dolních a horních 
končetin klientů. Tento cíl se nám zatím podařilo splnit jen z části. Na přístroj jsme zatím získali 
polovinu potřebné částky, tedy 35tis. Kč. Zbývající částku bychom chtěli dofinancovat získáním 
grantu.  

Na letošním koncertu potěšila všechny přítomné dechová hudba Doubravěnka ze Stanoviště a v 
přestávce koncertu vystoupily malé mažoretky z Hrotovic. Koncert se nakonec mohl uskutečnit v 
zámeckém parku, i když dešťové mraky se proháněly po obloze během celého sobotního dne a 
občas strašily tak, že jsme zvažovali přesunout koncert do letní jídelny. Tím by byla ovšem 
atmosféra celého koncertu narušena. 

I přesto, že po třech vyloženě letních koncertech nám tentokrát počasí nepřálo, přišlo si tento 
koncert poslechnout téměř 200 posluchačů z řad našich klientů a také naši příznivci a milovníci 
dechové hudby. Koncert podpořili i někteří naši dárci a také firmy svými finančními a materiálními 
dary. Všem, kdo na nás jakýmkoliv způsobem mysleli a přispěli tak ke zdárnému průběhu koncertu, 
tímto děkujeme. 
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5. Aktivizační činnosti ve středisku  

Smysluplně vyplnit volný čas našim klientům je úkol velice důležitý, ovšem často nelehký. Po letech 
systematické práce a nasazení personálu je vidět, že klienti už nechtějí jen sedět nečinně na svých 
pokojích a maximálně sledovat televizi. Chtějí se nějak realizovat a být užiteční. Možností, jak trávit 
svůj volný čas, je hodně. Asi nejvíce jsou klienty využívány aktivizační činnosti, které probíhají 
každý všední den dopoledne na společenské místnosti. Zde se šije, pletou se košíky a barví se 
hedvábí. Část klientů také dvakrát týdně dochází do keramické dílny, kde vznikají různé misky, 
hrnečky a ozdůbky z hlíny. K různým příležitostem se také peče čajové cukroví či vytvářejí 
čokoládové bonbóny. Do aktivizačních činností se zapojují i klienti na „Vážce“, kdy se za pomoci 
personálu vaří oblíbené polední jídlo či připravuje občerstvení na narozeninové oslavy.  

 

 

Klienti „Slunečnice“ zase mají zase v zahradě svůj záhonek, na kterém pěstují jahody, okurky či 
mrkev. Z vypěstovaných surovin si poté připravují různé dobroty.  
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Všichni dohromady se potom setkávají na dalších akcích, jako jsou koncerty, společné 
narozeninové oslavy, besedy či sportovní hry. Život v našem Domově je v tomto ohledu určitě 
pestrý a zajímavý. Ukázky výrobků našich klientů můžete vidět v různých vitrínkách v budově 
střediska, či si je zakoupit na jarmarcích či akcích pořádaných naším střediskem. Z prodeje výrobků 
následně nakupujeme další materiály nebo financujeme další aktivity klientů.  

 

 

6. Přehled nejdůležitějších událostí ve středisku v měsících dubnu - červnu 2014  

DUBEN:  

 Ve dnech 1. – 3. dubna navázali zástupci našeho střediska Michaela Grmelová, Hana 
Svobodová a Jana Potočková spolupráci s jedním ze středisek Diakonie Rummelsberg. Toto 
středisko se nachází v Bayeruthu a poskytuje klientům dvě služby, a to Domov pro seniory a 
Domov se zvláštním režimem. S ředitelem střediska Elmarem Gehringerem byla dohodnuta 
návštěva v jejich zařízení, a to na podzim letošního roku.  

 Klienti Slunečnice se zúčastnili plesu Zdravotně postižených v třebíčském Fóru.   
 Proběhla výměna obloukových dveří za protipožární.  
 25. dubna přijeli členové FS ČCE v Třebíči za našimi klienty s tradičním „Prozpěvováním“.   

KVĚTEN:  

 5. května proběhl v naší kapli slavnostní slib nové dozorčí rady, kterou nyní tvoří Vlasta 
Slámová, Juraj Németh, Jiřina Foltýnová, Alena Hostašová, Ladislav Chloupek, Hana 
Najbrtová, Tomáš Potoček, Kateřina Svobodová a Naďa Zachariášová.  

 10. května si naši klienti s chutí zazpívali s lukovským sborem, který pro ně měl připraveny 
písně ke Dni matek.   

 Zazpívat našim klientům ještě také přijel sbor Jordán z Martínkova a Bádule z Ivančic. 
 V posledním květnovém týdnu vyjeli klienti Slunečnice na několikadenní poznávací výlet na 

Lipno.  
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ČERVEN: 

 4. června proběhl v našem středisku dobrovolnický den ČEZu v rámci akce „Zapojím se“. 
Přijeli 3 muži a jedna žena a udělali kus práce. Posekali trávu, pomohli s úklidem sena a 
také zametali a uklízeli v okolí budovy před blížícím se benefičním koncertem. Patří jim za 
to náš velký dík! 

 13. června bylo v našem středisku velice rušno. Přijeli hasiči, kteří u nás uskutečnili požární 
nácvik evakuace střediska. Celá akce byla dobře připravena a i díky tomu proběhla bez 
velkých komplikací. Jsme však velice rádi, že všechno bylo „jenom jako“.  

 16. června jsme obdrželi báječnou zprávu z Nadace Jistota KB, která podpořila částkou 
114tis. Kč náš projekt na nákup elektrických polohovacích postelí. Děkujeme! 

 21. června se uskutečnil již VI. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“.  
 30. června oslavila neuvěřitelných sto let naše druhá nejstarší klientka paní Berta Sýkorová.  

ČERVENEC:  

 1. července proběhl workshop zahraničních dobrovolníků k projektu Bridge z programu 
Grundtvig.  

 3. července převzala paní Jana Miková plaketu „Dobrá duše“ za svoji dobrovolnickou 
činnost v Domově se zvláštním režimem. Tento slavnostní akt proběhl v Praze v kostele sv. 
Jakuba.   

7. Pozvání:  

Klientům našeho Domova i ostatním zájemcům z řad veřejnosti nabízíme 6 dnů v týdnu v zámecké 

kapli pravidelné pobožnosti, mše svaté a nedělní bohoslužby, včetně svátostí.  

    

 CO PŘIPRAVUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:  

 5. září – setkání dobrovolníků 
 10. září – velký výlet klientů za třebíčskými památkami 
 13. září – velká oslava 25. výročí obnovení Diakonie  
 17. září – II. Myslibořická olympiáda – den plný netradičních her a zábavy pro klienty nejen 

z našeho střediska  
 15. - 21. září – proběhne Týden paměti, v rámci kterého si u nás můžete nechat vyšetřit 

paměť a získat informace o Alzheimerově chorobě. Proběhne též sbírka, díky které budeme 
moci pořídit potřebné pomůcky pro klienty Vážky.  

 6. – 12. října – Týden sociálních služeb, v rámci kterého proběhne den otevřených dveří.  

 

 

 



 

 

     
Stránka / 8  

 

ZÁVĚREM:  

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

Budeme velmi vděčni také za Vaši finanční či věcnou pomoc. V současné době je pro nás 
nejdůležitějším cílem dofinancovat rekonstrukci kotelny, která právě probíhá. K jejímu zdárnému 
dokončení nám chybí ještě necelé 3milióny Kč.  

Další finance potřebujeme např. na zakoupení nových varhan do kaple, na nové elektrické postele 
či na zakoupení kompenzačních pomůcek pro klienty na oddělení „Vážka“. 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! 

 

 

 

 

Za redakční radu: Blanka Veselská a Libuše Hašková 
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