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KVĚTEN 2021 

Máme tu opět jaro! To letošní vyhlížíme s velkou nadějí. Nadějí v to, že už se začne náš 
život vracet opět do normálu a budeme moci zase společně sdílet radosti a starosti 
všedního dne.  

Nejvíce se na ně určitě těší naši klienti, kterým omezení velmi komplikovala život. Řadu 
měsíců se nemohli vídat se svými blízkými, nemohli se těšit na společné aktivity, 
nemohli opouštět středisko.  

Po více než roce trvání různých zákazů a omezení se pomalu vracíme do „normálu“. 
Rozbíhají se pravidelné aktivizace klientů, povoleny jsou i návštěvy kaple. Klienti, kteří již 
mají ukončenou vakcinaci, mohou chodit na vycházky mimo areál střediska. Pomalu 
plánujeme i některé společné akce.  

O všem podstatném, co jsme v našem středisku prožili v posledních čtyřech měsících a 
o tom, co plánujeme do budoucna, se dočtete v květnovém čísle Občasníku.  

 

1. OČKOVÁNÍ KLIENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ 

19. ledna začalo v našem středisku dlouho očekáváné 
očkování proti onemocnění COVID – 19. Vakcínu v tento 
den dostalo celkem 59 klientů a 35 zaměstnanců v přímé 
péči. V tento den dostali vakcínu všichni, kteří mohli 
nebo chtěli být naočkováni.  

Vakcinace se ujal mobilní tým pracovníků třebíčské 
nemocnice, kterému pomáhal i praktický lékař našeho 
střediska MUDr. Tomáš Pavlíček. Druhou dávku dostala 
tato skupina klientů a zaměstnanců 9. února.  

Očkování klientů a zaměstnanců probíhá postupně dále, a to v několika fázích. Již brzy bude 
mít za sebou vakcinaci celkem 85 % klientů a necelých 70 % zaměstnanců. I tato čísla v nás 
vzbuzují naději, že se nemoc v našem středisku už přestane šířit nebo jen s minimálním 
dopadem.  
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2. I LETOS PLÁNUJEME NĚKOLIK OPRAV V BUDOVĚ STŘEDISKA 

Budova střediska je velmi stará a během let prochází postupnými opravami. Realizujeme je dle 
našich finančních možností a získaných dotací a grantů.  

V letošním roce plánujeme minimálně tři akce, které mají za cíl zlepšit životní podmínky našich 
klientů a zároveň zlepšit vzhled budovy a zajistit další úspory energie.  

Tou první akcí bude výměna dalších osmi špaletových oken v budově střediska. Máme na ni 
přislíbenou dotaci z Ministerstva kultury ve výši 250 tis. Kč. Vyměněna budou hlavně okna 
v havarijním stavu a špatně těsnící.  

Další akcí, která je naplánována, je oprava historického schodiště v zadní části budovy. Během 
ní bude 15 schodů kompletně vyměněno za přesné repliky a dalších 14 schodů bude 
repasováno. Na tuto akci jsme získali finanční prostředky z Fondu Vysočiny ve výši 99 157 Kč. 
Finančně se na ní bude podílet i Obec Myslibořice, a to částkou 24 789 Kč. Zbývající finanční 
prostředky budou uhrazeny z našeho rozpočtu a získaných darů.  

Poslední akcí je plánovaná oprava koupelny na oddělení Slunečnice. Tato koupelna již přestala 
vyhovovat současné skladbě klientů. Potřebujeme ji proměnit na bezbariérovou. Bude zde proto 
vybourána vana, která bude nahrazena sprchovacím koutem se sprchovacím křeslem. Na tuto 
opravu jsme získali finanční prostředky od společnosti ČEPS.  

 

3. ZMĚNILI JSME ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU! 

Od 1.1.2021 převzala Česká spořitelna a.s. pobočky, zákazníky, produkty i zákaznický sevis 
banky Waldviertler Sparkasse Bank AG (WSPK AG). U této banky mělo zřízeno od roku 2006 
bankovní účet i naše středisko. Díky této skutečnosti jsme byli nuceni změnit číslo účtu. Od 8. 
dubna 2021 máme nově zřízený účet u ČSOB. 

 NAŠE NOVÉ ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU JE: 297767439/0300. 

Veškeré platby – úhrady za služby, příspěvky na péči, faktury, dary, granty i nadační příspěvky, 
už prosíme, posílejte na tento nový účet. Starý účet (8500008080/7940) bude v platnosti jen do 
30.6.2021. Do té doby budou veškeré platby na něj převáděny na nový účet.  

Děkujeme za pochopení!  

  

4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU 

V LEDNU – DUBNU 2021 

V LEDNU: 

- Na začátku ledna byly namontovány parapety u nově vyměněných oken v letní jídelně.  
- 11. ledna byly na dvoje dveře v přízemí budovy namontovány nové dveřní otvírače, na které 

jsme získali finanční prostředky z Nadace OF. 
- Firma Promareha nám věnovala věcný dar ve výši 20 tis. Kč, a to noční stolky na pokoje 

klientů.  
- 19. ledna dostalo 1. vakcínu proti nemoci covid – 19 prvních 94 klientů a zaměstnanců.  
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- Náš projekt „Bezhlučné vozíky – pomocníci pro personál“ byl podpořen částkou 78 733 Kč 
v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“. V této sumě jsou zahrnuty i dary našich 
podporovatelů.  

- Vlivem klimatických změn náhle spadla část ohradní zdi v zadní části zámecké zahrady.  
 

 
 

V ÚNORU: 
 
- Město Jaroměřice nad Rokytnou nám v rámci svého dotačního řízení věnovalo 150 tis. Kč 

na výmalbu na pokojích klientů a na pořízení nových regálů a nerezového nádobí do naší 
kuchyně.  

- V parku bylo provedeno vyřezání náletových dřevin v okolí laguny.  
- Na spolufinancování sociálních služeb jsme získali částku 50 tis. Kč v rámci dotačního řízení 

Města Třebíč, 35 tis. Kč v rámci dotačního řízení Města Ivančice a 20 tis. Kč v rámci 
dotačního řízení Obce Dukovany.  

- Firma Altreva Třebíč nám věnovala velké množství pracovních oděvů pro naše 
zaměstnance.  

- 9. února pracovníci Nemocnice Třebíč aplikovali 2. vakcínu proti nemoci covid – 19 našim 
klientům a zaměstnancům.  

- Od února mohou v naší kapli opět probíhat v omezeném režimu bohoslužby v naší kapli. 
Většina klientů je může poslouchat prostřednictvím rozhlasu na svých pokojích.  
 
 

V BŘEZNU 
 
- Město Dolní Kounice nám v rámci svého dotačního řízení věnovalo částku 44 tis. Kč na 

dofinancování sociálních služeb. Podpořilo nás i Město Náměšť nad Oslavou, a to částkou 
16 tis. Kč.  

- Byl nám udělen certifikát „Pracoviště vyškolené v paliativní péči“, a to na dva roky.  
- Ministerstvo kultury nám věnovalo 25 tis. Kč na realizaci 10 arteterapeutických kurzů pro 

naše klienty.  
- V parku byl proveden řez ovocných stromů a okrasných dřevin.  

 
 

 
V DUBNU: 

 
- Po vážné nemoci nás opustil dlouholetý farář střediska pan Jan Trusina. Do našeho 

střediska docházel mnoho let i v době, kdy už byl v důchodu. Vedl bohoslužby v kapli a 
velmi se věnoval i našim klientům u lůžka. Vždy nám bude chybět jeho milý a laskavý 
úsměv a nezištná pomoc! 

- Fond Vysočiny program „Památky 2021“ podpořil částkou 99 157 Kč náš projekt „Záchrana 
historického schodiště – 2. etapa“.  

- VDV Olgy Havlové nám v rámci svého grantového řízení věnoval částku 50 tis. Kč na 
projekt „Chceme se i nadále vzdělávat v nelehkých časech“. 

- Nadační fond Albert nám daroval desinfekci ve výši 7 111 Kč.  
- Krásné 50. výročí od svojí svatby oslavili v našem středisku manželé Vejtasovi.  
- 19. dubna se naši zaměstnanci zapojili do celokrajské akce „Čistá Vysočina“.  
- Společnost ČEPS nám věnovala 50 tis. Kč na opravu koupelny na Slunečnici.  
- 30. dubna proběhlo na jednotlivých odděleních „Čarodějnické odpoledne“.  
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5. CHCETE NÁS PODPOŘIT? 

Od 5. června do 5. července můžete svými dary podpořit náš projekt „Teleskopické zástěny 
zajistí soukromí klienta“, který se opět probojoval mezi finalisty programu „ČSOB pomáhá 
regionům“. I tentokrát platí, že čím větší částku získáme od dárců, tím větší bude výše 
získaného grantu. Náš projekt spolu s natočeným videem najdete od 5. června na těchto 
stránkách: https://csobpomaharegionum.csob.cz/.  
 
Kromě tohoto projektu připravujeme a realizujeme každý rok několik dalších, na jejichž 
dofinancování můžete také přispět. Budeme za to moc rádi. Číslo našeho účtu je 
297767439/0300.  
 
Finanční prostředky budeme potřebovat nejenom na stavbu nového Domova Pomněnka (VS: 
2210), ale také na další etapu výměny oken v našem středisku, na opravu historického 
schodiště a také koupelny na Slunečnici. 
 
Všechny Vaše dary jsou daňově uznatelné. Na Váš dar vystavíme darovací smlouvu a také 
potvrzení o přijetí daru. Pokud budete mít nějaký dotaz či prosbu, ozvěte se nám na tel. č. 
568 834 955 (604 685 901) nebo 568 834 956. Psát nám můžete na e-mail: 
projekty@domovmysliborice.cz nebo granty@domovmysliborice.cz.  

 

6. POZVÁNKA  

V pátek 18. června 2021 se od 16 hod uskuteční Ekumenická bohoslužba za zemřelé v době 
koronavirové epidemie. Budou ji sloužit faráři církví, kteří působí v našem středisku, a to Petr 
Haška, Jan Jun, Jan Kovář a Jiří Sladký.  

Jste srdečně zváni! 

 

 

https://csobpomaharegionum.csob.cz/
mailto:projekty@domovmysliborice.cz
mailto:granty@domovmysliborice.cz

