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                                                                                                                                                       Srpen 2015 

 

Prázdniny pomalu končí, děti brzy zasednou do školních lavic a i v našem středisku končí čas 
dovolených pro většinu zaměstnanců. Brigádníky, kteří nám během uplynulých dvou měsíců 
pomáhali, vystřídají odpočatí zaměstnanci a život v našem středisku se vrátí do běžného režimu. 
Neznamená to však, že se u nás život zastavil – ba naopak. O událostech již proběhlých i o našich 
plánech do dalších měsíců se dočtete v tomto čísle Občasníku.  

 

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE 

Od května letošního roku až do začátku srpna probíhala rozsáhlá rekonstrukce oddělení domova se 
zvláštním režimem – Vážky II, která je umístěna ve 2. patře budovy.  

Během ní se nejenom dokončovala instalace nového komunikačního systému Klient – sestra, ale 
vyměňovala se také zastaralá elektroinstalace na všech pokojích, montovalo se noční osvětlení u 
lůžek všech klientů a také se měnily zničené podlahy na některých pokojích. Opravami prošla i 
kuchyňka a jídelna na oddělení. Následně byly všechny prostory vymalovány a uklizeny.  

Celý tento proces byl velice náročný na koordinaci všech prací. Tento stav si vyžádal velkou trpělivost 
a nasazení všech zaměstnanců oddělení a také velkou dávku pochopení ze strany klientů a jejich 
rodinných příslušníků. Výsledek celé akce ovšem stál za to. Pokoje nyní splňují všechny předpoklady 
kvalitního bydlení pro klienty.  

Na realizaci této akce jsme získali 50tis. Kč od Českých lesů, a.s. Rádi bychom proto touto cestou 
ještě jednou poděkovali jejím představitelům za schválené finance na tento náš projekt.  
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2. VII. BENEFIČNÍ KONCERT „ODPOLEDNE S DECHOVKOU“  

Na neděli 14. června se již dlouho těšili milovníci dechové hudby nejen z našeho střediska. V tento 
den jsme totiž uspořádali v našem parku již VII. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“, na 
kterém vystoupili Galáni z Přibyslavic.  

Koncertu předcházely nejenom velké přípravy, ale také čekání na to, jaké bude počasí. I když večer 
před celou akcí lehce pršelo, v den koncertu se chvílemi objevilo i sluníčko a pršet začalo až chvíli po 
skončení koncertu. Pravděpodobně i díky příjemnému červnovému počasí na něj přišlo přes dvě stě 
posluchačů. Měli jsme radost, že pozvání na tuto akci přijalo i mnoho rodinných příslušníků klientů a 
mohli tak strávit se svým příbuzným společné chvíle při poslechu dechové hudby.   

V průběhu koncertu se nejenom hrálo a zpívalo, ale také i tančilo. Se svým vystoupením totiž potěšily 
všechny přítomné členky taneční skupiny Dance step pod vedením Romany Kubíčkové. I jejich 
vystoupení určitě přispělo k tomu, že se koncert vydařil. Z jeho výtěžku tentokrát zakoupíme potřebné 
vybavení na nedávno otevřené oddělení v půdní vestavbě. Koncert podpořila i Nadace Divoké husy, 
která zdvojnásobila výtěžek celé akce.  

Ještě jednou tímto děkujeme všem, kdo se koncertu zúčastnili. Děkujeme také našim dárcům, kteří 
jej podpořili svými velkorysými dary.  

 

 

 

3. DOBROVOLNÍCI ODVEDLI KUS PRÁCE 

Dobrovolnictví v našem středisku má již více než desetiletou tradici, na kterou nyní navazují další a 
další lidé, kteří nezištně věnují svůj čas a energii všude, kde je třeba. Máme veliké štěstí, že se do 
dobrovolnických řad hlásí čím dál tím více lidí, kteří mají zájem takto pomáhat. Ať už jsou to 
jednotlivci, či skupiny lidí v rámci firemního dobrovolnictví.  

V měsíci květnu k nám během dvou dnů přijelo 14 dobrovolníků z ČEZu, kteří pomáhali hlavně v  
parku a také při úklidu budovy před blížícím se benefičním koncertem. Umytá okna, vyčištěný 
chodník, hromada štěpků – to je jen malý výčet činností, které dobrovolníci udělali. Těšíme se, že i 
další dobrovolnické dny budou takto přínosné.  
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Kromě firemních dobrovolníků přijela za našimi klienty i usměvavá německá dobrovolnice Almut 
Klose. Pomáhala při aktivizačních činnostech a díky ní si mohlo užít příjemného letního sluníčka i 
řada klientů. Naší novou dobrovolnicí je i paní Marie Králová z Třebíče, která si s klienty hlavně 
povídá, čte jim a pokud je pěkné počasí, chodí s nimi ven na vycházky. Velice příjemně nás překvapil 
i pan Petr Šimon, který věnoval týden ze své dovolené pracem v  parku a také našim klientům.  

Nezapomínáme i na naše „stálé“ dobrovolníky. I těm patří náš dík za jejich nezištnou pomoc. 
Doufáme, že se se všemi sejdeme i na malém posezení a ocenění jejich práce začátkem října.  

 

 

 

4. POKOJE V PŮDNÍ VESTAVBĚ JIŽ SLOUŽÍ KLIENTŮM 

Poslední dubnový den bylo v našem středisku slavnostně otevřeno nové oddělení pro 16 klientů 
domova pro seniory. Zúčastnila se ho řada vzácných hostů, kteří byli svědky slavnostního přestřižení 
pásky. Nové oddělení dostalo název „Na výsluní“ a v současné době je již plně obsazeno. Moderní 
prostorné pokoje s kuchyňskou linkou,  koupelnou a toaletou nyní slouží k plné spokojenosti jejich 
uživatelů.  

O klienty se starají 4 pečovatelky, které našly zaměstnání díky realizaci tohoto projektu.  
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5. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU 

V KVĚTNU – SRPNU 2015 

V KVĚTNU 
 
- 10.května přijel za maminkami a babičkami pěvecký sbor Jordán z Martínkova s pásmem 

písniček ke Dni matek 
- 15. května jsme v rámci Mezinárodního dobrovolnického dne přivítali pět dobrovolníků z ČEZu, 

kteří nám pomáhali s úklidem parku 
- 16. května se uskutečnil v kapli další z koncertů ke Dni matek. Tentokrát přijel zahrát a zazpívat 

lukovský sbor pod vedením Heleny Bartesové 
- 20. května se v Třebíči uskutečnil veletrh sociálních služeb „Srdce na dlani“. Svoji činnost zde 

prezentovali i zástupci našeho střediska.  
- 25. května začala rozsáhlá rekonstrukce Vážky II  
- 26. května proběhl v našem středisku další dobrovolnický den. Devět pracovníků ČEZu uklízelo 

před blížícím se benefičním koncertem. 
- 27. května přišly v rámci mezigeneračních aktivit podpořených Nadací Agrofert za klienty děti ze 

ZŠ v Myslibořicích. Výsledkem jejich tvoření byly krásné keramické misky. 
- 28. května se uskutečnilo na zámku ve Valči slavnostní udílení cen „Zlatá jeřabina“. V kategorii 

„Péče o kulturní dědictví“ jsme získali 1. místo za dokončení opravy střechy střediska a obdrželi 
tak dar 30tis. Kč.  
  

 
V ČERVNU 
 
- 14. června jsme pro všechny klienty a příznivce uspořádali již VII. Benefiční koncert „Odpoledne 

s dechovkou“ 
- 21. června potěšila klienty návštěva členů FS ČCE v Třebíči. Tradiční „Den kazatelské stanice“ 

proběhl v milé a klidné atmosféře. Nechybělo ani dobré jídlo a pití. 
- 22. června několik našich klientů spolu s dětmi ze ZŠ v Myslibořicích navštívilo včelí farmu 

manželů Kurtinových v Račicích.  
 

 
V ČERVENCI 
 
- 4. července jsme obdrželi milou zprávu z Českých lesů, a.s. o podpoře našeho projektu „Noční 

osvětlení na pokojích Vážky“ ve výši 50tis. Kč. 
- 20. července přijela téměř na celý měsíc pomáhat s klienty dobrovolnice Almut Klose 

z Německa. 
- 29. července se uskutečnila beseda o včelách s paní Jitkou Kurtinovou, která byla spojená 

s ochutnávkou jejich produktů. O tuto besedu byl mezi klienty velký zájem. 
- Na konci července nastoupila na dobrovolnickou službu paní Marie Králová z Třebíče. 

 
V SRPNU 
 
- 1. srpna přijel do naše střediska na týden pomáhat dobrovolník Petr Šimon, který se uměl 

postavit ke každé práci. Pomáhal v parku, v hospodářství, ale také při úklidových pracech na 
Vážce II. Děkujeme! 

- V polovině srpna byla dokončena rekonstrukce Vážky II 
- 20. srpna proběhlo „Hravé dopoledne“ s dětmi ze ZŠ v Myslibořicích.  
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6. CO PŘIPRAVUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ 

- 1. září se uskuteční výlet našich klientů na kozí farmu do Ratibořic 

- 11. září chystáme již třetí ročník „Myslibořické olympiády“ 

- 16. září se uskuteční setkání bývalých zaměstnanců Domova 

- 2. října se uskuteční setkání dobrovolníků Domova 

- 7. října proběhne v letní jídelně „Podzimní posezení s čajem“ 

 

Na akce, které připravujeme, srdečně zveme i rodinné příslušníky našich klientů a ostatní 
příznivce našeho střediska.  

 

 

7. ZÁVĚREM 

I tentokrát bychom Vás chtěli poprosit o podněty a připomínky k našemu Občasníku. Ozvěte se 
nám na tel. čísle 568 834 955 nebo na e-mailu: projekty@domovmysliborice.cz a 
vzdelavani@domovmysliborice.cz . Předem děkujeme za Vaši ochotu.  

Rádi bychom Vás na tomto místě také poprosili o zaslání hlasu pro náš projekt „Chceme vnímat 
život všemi smysly“ na adrese: www.erapomaharegionum.cz.  

Jsme Vám také velmi vděčni za Vaše dary, které posíláte na účet  8500008080/7940 nebo 
předáváte přímo do naší pokladny ve středisku. Na všechny Vaše dary se snažíme obratem 
vystavit darovací smlouvu a potvrzení o přijetí daru.  

V současné době většinu přijatých darů investujeme do nezbytných oprav budovy střediska a 
také na nákup elektrických polohovacích postelí. Nyní nám jich chybí kolem třiceti. Cena jedné 
postele s antidekubitní matrací se pohybuje kolem třiceti tisíc korun.  

PŘEDEM VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME! 
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