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                                                                                                                                                      Duben 2016 

 

Začalo nám nejkrásnější období roku – jaro. Venku začínají kvést stromy a zahrádky jsou plné jarního 
kvítí. I naše zahrada se začíná zelenat. Venku už začíná být příjemné teplo, a tak si mohou krásného 
počasí užít i naši klienti, kteří za pomoci personálu relaxují v přilehlém parku. Zima se už konečně 
vzdala své vlády, ale my jsme v tomto období nezaháleli. V našem domově se za poslední dobu událo 
mnoho zajímavých věcí, se kterými Vás chceme seznámit v našem jarním vydání Občasníku.  

 

1. NOVOROČNÍ VEČEŘE S DÁRCI 

Letošní rok jsme začali trochu netradičně. Rozhodli jsme se, že do našeho střediska pozveme naše 
příznivce a dárce a poděkujeme jim za jejich vstřícnost a někdy i mnohaletou podporu. Pozvánku na toto 
setkání obdrželi všichni, ale na setkání se jich dostavilo kolem třiceti. Většina našich dárců je totiž buď 
z velké dálky nebo jsou pracovně zaneprázdněni.  

Setkání zahájila ředitelka střediska Michaela Grmelová přípitkem a malým seznámením s historií a 
současností domova. Jelikož někteří z našich dárců zde byli poprvé, přivítali možnost prohlédnout si domov. 
Během této prohlídky živě diskutovali se zaměstnanci i klienty. Poté již všichni zasedli k večeři, kterou pro 
všechny připravily naše skvělé kuchařky. Ve druhé polovině setkání se mohli naši hosté seznámit 
s aktivitami pro klienty a také s plány do budoucna. Zbytek setkání byl vyplněn neformálním povídáním při 
kávě a koláčcích. Domů si potom všichni účastníci setkání odnášeli malé pozornosti, v nichž nechyběly ani 
výrobky našich klientů.  
Jsme rádi, že se setkání podařilo a určitě bychom je chtěli brzy zopakovat.  
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2. ZÍSKALI JSME CENU FLOCCUS NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY 

V lednu letošního roku rozdávala již podruhé Nadace České spořitelny ocenění pro jednotlivce i organizace – 
Ceny Floccus. Jsou určeny pro ty, kteří dlouhodobě působí v jedné ze strategických oblastí této nadace, tj. 
v péči o seniory, drogově závislé a mentálně postižené dospělé a dosahují v nich mimořádných výsledků.   

Symbolem Ceny Floccus jsou chomáče chmýří pampelišek (Floccus znamená v latině chomáč, které jsou 
křehké ale odolné zároveň a nesmírně životaschopné). Zralé chmýří z chomáče květu pampelišky se 
odvážně pouští s větrem i stovky metrů daleko a rostlina se tak snadno šíří.  

Finalisty na ocenění vybírala dvanáctičlenná porota. Do užšího výběru doporučila na základě zaslaných 
nominací celkem devět finalistů z řad organizací. Ty se potom ucházely o tato ocenění: Cenu poroty, Cenu 
zaměstnanců České spořitelny a Cenu veřejnosti. Dostalo se nám té cti, že jsme byli vybráni mezi finalisty. 
Na slavnostním večeru v Praze v prostoru La Fabrica si ředitelka našeho střediska Michaela Grmelová 
odnesla nakonec Cenu veřejnosti, kterou jsme získali v internetovém hlasování. S touto cenou je spojena i 
finanční prémie ve výši 100tis. Kč, kterou využijeme na nákup osobního auta pro přepravu klientů.  

Všem, kteří nás svými hlasy podpořili, ještě jednou touto cestou děkujeme!  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. ZAHRADA MĚNÍ SVOU TVÁŘ 

Zámecká zahrada, která obklopuje ze všech stran naše středisko, je krásná a rozlehlá. Pro naše klienty, kteří 
se většinou již nemohou sami dobře pohybovat, je ale hůře dostupná. Rozhodli jsme se proto upravit prostor 
u letní jídelny tak, aby navazoval na vydlážděnou plochu. Přesadili jsme původní růžové keře, aby 
oddělovaly příjezd ke kuchyni. Upravený prostor bude mít mlatový povrch, který bude dost pevný pro pohyb 
vozíčkářů. Ze západní strany jej budou lemovat dvě kamenné zídky. V záhoně za nimi porostou bylinky a 
různé aromatické rostliny. Ve středu plochy bude květinový záhon s malým vodním prvkem. Vybudujeme 
také ohniště a rádi bychom sem umístili dřevěnou houpačku. Prostor budeme využívat v letních měsících pro 
společné oslavy narozenin nebo posezení s přáteli. Klienti zde mohou pečovat o bylinky a květiny. 
V současné době jsou provedeny hrubé zemní práce a celé dílo by mělo být dokončeno během měsíce 
května. Práce na přeměně zahrady se ujala firma Zahranictví Vejasa z Jaroměřic nad Rokytnou 
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4. ZREKONSTRUOVALI JSME DALŠÍ PROSTORY STŘEDISKA 

 

Na konci roku 2015 a v prvních jarních měsících letošního roku probíhalo v našem středisku současně 
několik oprav a rekonstrukcí. Rozsahem největší byla  výměna napadených stropních trámů u několika 
pokojů ve II. patře střediska. Tyto pokoje musely být na nezbytně nutnou dobu vystěhovány, trámy 
vyměněny, pokoje opraveny a nově vymalovány.  

Ve II. patře střediska byla také kompletně zrekonstruována místnost vedle čajovny, která donedávna sloužila 
jako kancelář vedoucí služby, malá kuchyňka a aktivizační místnost pro klienty Slunečnice. Nově bude 
využívána jako jídelna a místnost pro smyslovou aktivizaci.  

Změn doznala i  místnost po bojleru v přízemí. Byla vyměněna podlaha, udělány nové rozvody vody a nové 
omítky. Místnost bude nově využívána jako úklidová místnost.  

V měsíci únoru jsme také měnili čtyři okna v budově střediska. Finance na tuto akci jsme získali z Nadace 
Občanského fóra a z Obce Myslibořice.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PLÁNUJEME ROZŠÍŘENÍ NAŠICH SLUŽEB 

V polovině března letošního roku jsme podali projekt na MPSV v programu „Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních služeb“ na stavbu Domova „Pomněnka“ v Novém Městě na Moravě. 
V současné době, kdy celá naše generace stárne, je právě v tomto místě našeho kraje velký nedostatek 
pobytových sociálních služeb pro klienty s demencí.  

Ve spolupráci s FS ČCE v Novém Městě na Moravě a městem vznikl nápad rozšířit naše služby právě do 
těchto míst. Byla vybrána vhodná lokalita nacházející se v blízkosti domu s pečovatelskou službou u říčky 
Bobrůvka. Oslovený architekt navrhl hodně netradiční řešení. Budova domova bude mít tvar oválu. Bude 
jednopatrová a bezbariérová. Jeho kapacita bude 30 míst. Pokoje budou jednolůžkové a dvoulůžkové 
s příslušenstvím. Součástí budovy bude také centrální koupelna s polohovací vanou a kaple. V suterénu se 
bude nacházet technické zázemí a kanceláře zaměstnanců. Z budovy budou mít klienti volný přístup na   
přilehlý dvorek a zahradu.  

Pokud bude náš projekt podpořen, začneme s jeho realizací na začátku roku 2017.  
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6.      OSLAVY 90. VÝROČÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MYSLIBOŘICÍCH 

 

Na letošní rok připadají v našem středisku dvě kulatá výročí. Jedno z nich připadá na prosinec, kdy budeme 
slavit 25 let od chvíle, kdy náš domov se stal jedním z mnoha středisek diakonie. A červen bude měsícem 
oslav 90. výročí fungování sociálních služeb v Myslibořicích.  

13. června 1926 se totiž za účasti široké veřejnosti otevřely Sociální ústavy myslibořické, které fungovaly 
jako sirotčinec, dětský domov, starobinec a ústav pro nemocné.  

Hlavní oslavy budou probíhat v neděli 12. června 2016. Začnou v 9.30 hod slavnostní bohoslužbou, kterou 
povede synodní senior Daniel Ženatý. Po prohlídce domova a slavnostním obědě budou pokračovat oslavy 
odpoledním programem. V něm vystoupí šermíři, mažoretky z Hrotovic a ke zhlédnutí bude také módní 
přehlídka v historických kostýmech. V tento den také bude odhalena dřevěná plastika před budovou zámku, 
kterou vytvořila sochařka Jana Vytřasová. Od 15hod potom vystoupí v zámeckém parku krojovaná dechová 
hudba Svárovanka ze Strážnice v rámci VIII. Benefičního koncertu „Odpoledne s dechovkou“. Nudit se 
nebudou ani děti. Bude pro ně připraven skákací hrad a různé tvořivé dílničky. Během celého dne si také 
můžete prohlédnout a zakoupit výrobky našich klientů, které vytváří na dopoledních aktivizačních činnostech.  

Těšíme se, že za námi přijdete a oslavíte s námi tento významný den! 

 

7. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU 

V PROSINCI 2015 – BŘEZNU 2016 

V PROSINCI 
 

- 2. a 3. prosince jsme prodávali výrobky našich klientů zaměstnancům nedaleké Jaderné elektrárny 
v Dukovanech. 

- Z Nadace Agrofert jsme obdrželi zprávu, že i tentokrát podpoří náš projekt mezigeneračních aktivit, 
tentokrát jsme na ně získali částku 28tis. Kč. 

- 12.prosince jsme pro naše klienty a jejich rodiny připravili již II. Adventní setkání. Během něj 
vystoupil se svým pásmem písní, koled a povídání třebíčský farní sbor. Pro děti bylo připraveno 
tvoření vánočních dekorací. Společně si všichni mohli zazpívat s dětmi ze školy a na závěr bylo pro 
všechny připraveno malé pohoštění na jednotlivých odděleních. 

- Z Nadačního fondu Veselý senior jsme získali 27 tis. Kč na tři mechanické invalidní vozíky. 
- 16. prosince se setkali všichni naši zaměstnanci na vánočním posezení. 
- 20. prosince potěšili naše klienty členové pěveckého sboru Jordán s pásmem vánočních písní a 

koled. 
- 22.prosince jsme prodávali výrobky našich klientů na Vánočních trzích v Rokytnici nad Rokytnou. 
- 24.prosince přijely za našimi klienty děti FS ČCE z Třebíče s novou vánoční hrou. 
- 31. prosince jsme zakončili rok posezením při hudbě a občerstvení.  

 
V LEDNU 
 

- 7. ledna jsme prezentovali činnost našeho střediska v Praze před porotou Nadace České spořitelny. 
- 14. ledna se v odpoledních hodinách uskutečnila „Novoroční večeře s dárci“. 
- 20. ledna se v rámci mezigeneračních aktivit uskutečnil turnaj v “Člověče, nezlob se“. 
- 27. ledna jsme v Praze převzali „Cenu Floccus“ Nadace České spořitelny a s ní spojenou finanční 

prémii 100tis. Kč. 
 
 

V ÚNORU 
 
- 5. února jsme uspořádali „Zámecký ples“ pro klienty a zaměstnance. 
- 9. února se mohli naši klienti poveselit na „Maškarním plesu“, na kterém zahrála Mohelenská kapela. 
- Vydali jsme nové pohlednice střediska u příležitosti nadcházejících oslav 90 let sociální práce  
             v Myslibořicích. 
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V BŘEZNU 
 
-            Obec Petrůvky nám přispěla 65 tis. Kč na pořízení automatických otvíračů dveří. 
-            Z VDV Olgy Havlové jsme dostali báječnou zprávu o tom, že podpořila náš projekt na proškolení  
              dalších pečovatelek ve smyslové aktivizaci. 
-            10. března proběhla narozeninová oslava našich klientů s ochutnávkou zabíjačkových specialit. 
-           16. března si mohli zájemci z řad zaměstnanců i veřejnosti zakoupit různé dekorace a výrobky klientů  
             na Velikonočním jarmarku v budově střediska. 
-           21.března jsme v rámci projektu „Plníme přání“ mohli prezentovat a prodávat výrobky našich klientů          
             v Jaderné elektrárně Dukovany. 
-           22. března tvořili naši klienti s dětmi ze školy v rámci mezigeneračních aktivit jarní dekorace  
             v keramické dílně. 
- Získali jsme akreditaci na EDS až do roku 2020. Díky této skutečnosti by k nám měli již na podzim 

přijet dva zahraniční dobrovolníci. 
- Do dobrovolnických řad se nám přihlásila paní Petra Šmídlová. Její zájem o malování a další 

různorodé aktivity určitě rádi využijeme.  
 
 

 

8. CO PŘIPRAVUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ 

 

27. dubna si přijdou za našimi klienty zazpívat děti ze školy 

8. května oslavíme Den matek koncertem martínkovského sboru Jordán 

10. května nám předvedou svůj muzikál děti ze ZŠ v Myslibořicích 

17. května se uskuteční koncert pěveckého sboru Bádule z Ivančic.  

12. června proběhnou od 9.30hod celodenní oslavy 90.výročí sociální práce v Myslibořicích spojené s již VIII. 
Benefičním koncertem „Odpoledne s dechovkou“. Vystoupí dechová hudba Svárovanka ze Strážnice.  

Podrobnější informace ke všem připravovaným akcím najdete na našich webových stránkách 
www.domovmysliborice.cz .  

 

Na všechny naše akce Vás srdečně zveme! 

 

9. ZÁVĚREM 

Jsme Vám 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.  

Nejvíce finančních prostředků potřebujeme v současné době na zakoupení auta pro přepravu našich klientů. 
Sháníme také finance na výmalbu pokojů a chodeb a rekonstrukci podlah na pokojích klientů.  

http://www.domovmysliborice.cz/

