Duben 2015

V tomto jarním čase k Vám přicházíme s prvním letošním číslem našeho Občasníku. Vrátíme se
v něm k událostem v našem středisku z konce loňského roku a připomeneme i události ze začátku
roku letošního. Věříme, že i tentokrát Vás náš Občasník zaujme.

1. PROJEKT „PŮDNÍ VESTAVBY“ JE VE FINÁLE
Půdní prostory myslibořického zámku jsou charakteristické svou rozlehlostí. Pod mansardovou
střechu by se pohodlně vešlo několik dvoupatrových rodinných domů. Jelikož je o naše služby stále
velký zájem a nemůžeme hned uspokojit všechny zájemce, rozhodli jsme se rozšířit kapacitu našeho
Domova o několik dalších lůžek. Jedinou možnou variantou byla úprava půdního prostoru. Původní
projekt pro stavební povolení byl na světě již v roce 2005. Teprve v roce 2012 se nám podařilo na
stavbu získat peníze prostřednictvím dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Celý
projekt jsme začali realizovat na podzim 2013.
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Celá konstrukce nových pokojů je položena na obvodových zdech, aby nezatěžovala starý dřevěný
strop. V současné době je téměř hotovo. Noví klienti budou užívat 8 moderních pokojů, z nichž
každý má vlastní prostornou koupelnu a WC. Nábytek jsme vybírali s ohledem na potřeby hůře
pohyblivých seniorů. Velmi důležité jsou elektrické polohovací postele s kvalitními matracemi,
pohodlné židle s područkami a luxusní ošetřovatelská vana ve velké koupelně. Do nového
podkrovního prostoru lze vyjet výtahem nebo je možné použít nově vybudované schodiště z druhého
patra. Při jeho stavbě prošlo rekonstrukcí také přiléhající hygienické zázemí. Nyní máme k dispozici
opravenou koupelnu, dvě WC pro zaměstnance a úklidovou výlevku.
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2. DOKONČILI JSME OPRAVU HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA VÁŽCE I
V uplynulém období proběhla také na oddělení Vážka I již dlouho plánovaná oprava hygienického
zařízení. Původní malé prostory s nedostatečným odvětráváním byly přestavěny na koupelnu
s prostorným sprchovým koutem a novými záchody. Všechny prostory jsou moderní a bezbariérové,
plně vyhovující potřebám klientů s demencí. V souvislosti s touto opravou byla zároveň vyměněna i
podlaha na chodbě tohoto oddělení. Většinu těchto prací provedla třebíčská firma Vesas, která vše
zvládla v rekordním čase. Výměnu podlahy zajistila firma Podlahářství Škárka s.r.o. z nedalekého
Stropešína.

3. MAŠKARNÍ KARNEVAL SE VYDAŘIL
16. února 2015 se v odpoledních hodinách zaplnila velká jídelna našimi klienty, kteří netrpělivě
očekávali slavnostní nástup masek v rámci již tradičního karnevalu. A bylo nač se těšit! Kromě
našeho personálu se klientům v maskách představily i děti ze ZŠ v Myslibořicích. V průvodu jsme
mohli zahlédnout roztodivná zvířátka, cigánku, klauna či čarodějnici. Masek bylo více než třicet.
K tanci a poslechu hrála Mohelenská kapela, která vždy v sále vytvoří milou a pohodovou atmosféru.
I tentokrát k nám přijela zahrát bez nároku na honorář. Moc děkujeme!
V průběhu odpoledne se nejenom tančilo a zpívalo, ale klienti si mohli pochutnat i na výborných
koblížcích a dobré kávičce. Celá akce se ke spokojenosti organizátorů vydařila a všichni se těší na
podobnou akci další.
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4. PŘEHLED
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH
V PROSINCI 2014 – DUBNU 2015

UDÁLOSTÍ

VE

STŘEDISKU

V prosinci
-

5. prosince obdaroval naše klienty Mikuláš s čertem
13. prosince se uskutečnilo Adventní setkání našich klientů se svými rodinnými příslušníky a
vedením Domova, jehož součástí byl i koncert třebíčského farního sboru v kapli
Nadace Agrofert podpořila částkou 30 tis. Kč náš projekt „Mezigenerační aktivity“
21. prosince vyslechli naši klienti vánoční koncert martínkovského pěveckého sboru Jordán
24. prosince připravily děti z FS Třebíč vánoční hru a zahrály ji našim klientům
31. prosince jsme spolu s našimi klienty oslavili konec roku 2014

V lednu
-

9. ledna předvedly našim klientům svoje vystoupení děti z MŠ v Myslibořicích
30. ledna proběhl v rámci „mezigeneračních aktivit“ turnaj v Člověče, nezlob se

V únoru
-

6. února se klienti i naši zaměstnanci bavili na již tradičním Zámeckém plesu, jehož výtěžek
bude použit na aktivizační činnosti
16. února se uskutečnil za účasti dětí ze ZŠ v Myslibořicích Maškarní karneval
16. února skupinka našich klientů navštívila Horácké divadlo a shlédla hru „Maryša“

V březnu
-

VDV Olgy Havlové podpořil náš projekt na realizaci kurzu „Smyslové aktivizace“ částkou
70tis. Kč
v anketě Kraje Vysočina „Zlatá jeřabina“ hlasovali naši příznivci pro náš projekt „Oprava
mandsardové střechy v Diakonii ČCE – středisku v Myslibořicích“
jsme získali z Nadace ČEZ šek na 20tis. Kč na nákup potřebných věcí pro naše klienty
firma Sodexo vybrala k finanční podpoře náš projekt „Sportem nejen ku zdraví“
20. března proběhlo velikonoční tvoření našich klientů se žáky ze ZŠ Myslibořice
27. března byly v prostorách hlavní chodby střediska k zakoupení výrobky našich klientů na
Velikonočním jarmarku

V dubnu
-

7.dubna si děti ze ZŠ v Myslibořicích připravily pro naše klienty besedu o T.G.Masarykovi
10. dubna v rámci Hudebních slavností vystoupila v kulturním domě v Myslibořicích Naďa
Urbánková se skupinou Bokomara. Výtěžek koncertu činil 10 465Kč a byl věnován našemu
středisku.
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-

Nadace Divoké husy podpoří náš červnový benefiční koncert a zdvojnásobí jeho výtěžek

5. CO PŘIPRAVUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ
-

Slavnostní otevření „Půdní vestavby“ – 30.4.2015, od 10 hod pro pozvané hosty, od 15 hod pro
veřejnost

-

10.5.2015 v 15.30 hod koncert ke Dni matek martínkovského sboru Jordán

-

15.5.2015 – mezinárodní dobrovolnický den

-

16.5.2015 v 16hod koncert lukovského sboru

-

26.5.2015 – dobrovolnický den se zaměstnanci ČEZu

-

14.6.2015 – VII. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“, na kterém vystoupí dechová
hudba Galáni a skupina Dance step.
Na akce, které připravujeme, srdečně zveme i rodinné příslušníky našich klientů a ostatní
příznivce našeho střediska.

6. 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.
Pokud nás v jarních měsících budete chtít podpořit, můžete tak učinit buď v hotovosti do naší
pokladny nebo na účet 8500008080/7940. Na Vaše dary Vám vystavíme darovací smlouvu a
potvrzení o přijetí daru. Budeme rádi, když svojí účastí a případnými dary podpoříte náš již VII.
Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“, který zdvojnásobí Nadace Divoké husy. Z jeho
výtěžku tentokrát chceme dovybavit nově vybudované prostory ve III. patře střediska.
PŘEDEM DĚKUJEME!
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