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I když to tak venku nevypadá, už více než měsíc se o slovo hlásí jaro. Naznačují to 
především rozkvetlé stromy a zahrádky plné jarního kvítí. I náš park se probouzí ze 
zimního spánku a v pěkných slunečných dnech opět láká k procházkám a relaxaci. 
Zimní měsíce jsme využili k vylepšování životních podmínek pro naše klienty a také 
k pořádání řady zajímavých akcí.  

 

1. REKONSTRUKCE SLUŽEBNÍHO BYTU 

Na podzim loňského roku začala ve 2. patře střediska rekonstrukce bývalého služebního bytu. 
Uvažovalo se o několika variantách jeho využití. Nakonec se všichni přiklonili k variantě využít 
tento byt na další pokoje pro klienty.  

Celou rekonstrukci prováděla třebíčská firma Vesas. Naštěstí nebyly potřebné nijak rozsáhlé 
úpravy, pouze byla obnovena příčka, která zde v minulosti stála a rozšířeny dveře. Trochu 
větší úpravou musela projít koupelna, kterou bylo nutno přizpůsobit potřebám seniorů. Pokoje 
byly vybaveny většinou novým nábytkem. Rekonstrukce proběhla v nezvykle krátkém termínu 
a v únoru už se do nových pokojů stěhovali klienti.  V současné době tyto prostory obývá 
celkem sedm klientů a k dispozici jim je i malá kuchyňka s jídelnou.  
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2. MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO KLIENTY 

Spousta různorodých masek, dobrá nálada, veselá hudba a něco dobré k jídlu – tak vypadal 
maškarní karneval pro naše klienty, který se uskutečnil v úterý 28. února v odpoledních 
hodinách. Nejprve se masky všem přihlížejícím představily v dlouhém průvodu a poté již začal 
maškarní rej. Všichni, kdo alespoň trochu mohli, tančili anebo se pohupovali do rytmu.  

Během hudebních přestávek ochutnávali dobroty od našich kuchařek – plněné rohlíčky a 
kringel. Ani po více než dvou hodinách křepčení a skotačení se nikomu nechtělo odcházet. 
Zásluhu na tom určitě měla i živá hudba z Mohelna, která často a ráda za našimi klienty jezdí, 
a to vždy bez nároku na jakýkoliv honorář. Moc jim za tuto jejich vstřícnost děkujeme a už se 
těšíme na další podobnou akci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NOVÁ SIGNALIZACE NA POKOJÍCH KLIENTŮ 

Pátou etapou pokračuje od února letošního roku zavádění nového komunikačního systému 
„Klient – sestra“ na pokoje klientů, a to tentokrát v 1. patře střediska. Současně s tím probíhá 
na tomto oddělení i oprava elektrických rozvodů na jednotlivých pokojích. Během této 
poměrně rozsáhlé akce museli klienti opustit pokoje a byli na určitou dobu přestěhováni do 
náhradního ubytování. Signalizace se instaluje také na jídelnu, koupelnu a WC. Při této 
příležitosti byla zároveň vyměněna stará a velmi špatně těsnící okna v jídelně pro klienty. 
V současné době je signalizace hotová na šesti pokojích, které jsou již vymalovány a uklizeny 
a postupně se do nich stěhují klienti. 

Nyní byly vystěhovány další pokoje, ve kterých bude signalizace postupně instalována. Na 
celou tuto rozsáhlou akci jsme získali 200tis. Kč z Fondu Vysočiny a další finance jsme získali 
z dotačních řízení okolních obcí a měst a darů. Nemalou část financí budeme muset použít 
také z vlastního rozpočtu. Pokud nenastanou neočekávané problémy, tak předpokládáme, že 
tato pátá etapa bude ukončena do prázdnin.    
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4. PROJEKT „SRDCE NA DLANI“ 

Od podzimu loňského roku do dubna roku letošního se naši klienti spolu s dětmi z Dětského 
domova v Hrotovicích zapojili do zajímavého mezigeneračního projektu „Přijďte k nám na 
návštěvu se Srdcem na dlani“.  

Do tohoto celokrajského projektu se zapojila celá řada domovů pro seniory a dětských domovů 
a vyvrcholení celého projektu proběhne 3. května 2017 v budově KÚ v Jihlavě. Jeho smyslem 
bylo propojit aktivity dětí a seniorů, společně se setkávat a společně tvořit, povídat si a 
navazovat mezigenerační kontakty. Setkávání v našem středisku probíhala v keramické dílně, 
kde vznikala drobná dílka, která budou vystavena v budově KÚ. Na návštěvu jsme se 
s klientkami zapojenými do projektu vydali i do nedalekého dětského domova v Hrotovicích. 
Tam si děti pro „svoje babičky“ připravily nejenom výborné občerstvení, ale také společnou 
aktivitu – zdobení lžiček pomocí hmoty fimo.  

Jak již bylo výše napsáno, projekt bude zakončen společnou prezentací a vernisáží v Jihlavě. 
Projekt sice tímto dnem končí, ale my věříme, že se podařilo navázat natolik pevná přátelství 
mezi našimi klientkami a dětmi, že budou společná setkávání pokračovat dál.  
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5. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU 

V PROSINCI 2016 – DUBNU 2017 

V PROSINCI: 
- 3. prosince proběhlo v prostorách našeho střediska již III. Adventní setkání našich klientů a 

jejich rodin. Pro všechny byly připraveny tvořivé dílničky, zpívání vánočních koled s dětmi 
ze školy, posezení s občerstvením na jednotlivých odděleních a také hudební vystoupení 
třebíčského FS ČCE v kapli.  

- Začala rekonstrukce bývalého služebního bytu na pokoje klientů 
- Třebíčská firma Esko – T nám věnovala nový kontejner na odpad v hodnotě 18tis. Kč 
- 5. prosince si všichni zájemci z řad zaměstnanců a veřejnosti mohli zakoupit výrobky 

našich klientů na „Vánočním jarmarku“, který se konal v přízemí střediska.  
- 7.- 8. prosince jsme prodávali výrobky našich klientů na trzích v nedaleké EDU, které byly 

součástí projektu „Plníme přání“. 
- 13. prosince zpříjemnil předvánoční čas našim klientům ivančický sbor Bádule se svým 

pásmem vánočních písní a koled.  
- 18. prosince vystoupil v kapli martínkovský pěvecký sbor Jordán, který svými písničkami 

potěšil všechny naše klienty. 
- Třebíčská firma Altreva nám věnovala velké množství pracovních oděvů pro zaměstnance. 

Děkujeme! 
- 24. prosince přijely v odpoledních hodinách děti z FS ČCE Třebíč a naladily svoji „Vánoční 

hrou“ všechny příchozí klientů. 
- 29. prosince se uskutečnil v kapli koncert lukovského sboru, při kterém si zazpívali spolu se 

zpěváky také naši klienti i jejich rodiny.  
- 30. prosince oslavili klienti spolu se zaměstnanci konec roku 2016. Na této oslavě zahrála 

Mohelenská kapela a podávalo se také tradiční silvestrovské občerstvení, a to chlebíčky, 
cukroví a víno. 

 
 
 

V LEDNU: 
 
- Byly pokáceny dva vzrostlé smrky před budovou střediska a také další stromy v parku, 
které už byly ve špatném stavu. 
- 12. ledna si přišly za našimi klienty opět zazpívat děti ze školy. 
- 24. ledna přijela za našimi klienty paní Jitka Kurtinová a povídala si s nimi o včelách a 
jejich významu pro člověka. Beseda byla zpříjemněna ochutnávkou včelích produktů.  
 
 
V ÚNORU: 
 
- 10. února proběhl v prostorách velké jídelny již tradiční „Zámecký ples“, kterého se 
zúčastnilo více než sto lidí včetně našich klientů. K tanci i poslechu hrála 
moravskobudějovická skupina Credit. Ples zahájila svým nápaditým vystoupením skupina 
Dance steep z Myslibořic.  
- Začala rozsáhlá rekonstrukce oddělení „U Kaple“. V pokojích se instaluje nová signalizace, 
noční osvětlení a nové jsou i rozvody vody.  
- 28. února jsme pro všechny klienty i jejich rodiny připravili „Maškarní ples“. Zahráli 
muzikanti z Mohelna.  
 
V BŘEZNU:  

- 2. března proběhlo březnové „zpívání“ s dětmi ze školy 



    
 
 

 

 

www.domovmysliborice.cz Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích 
657 60 Myslibořice 1 
E-mail: info@diakonie.cz 
 

 

tel/fax: 568 834 931/ 568 834 930 
e-mail: reditel@domovmysliborice.cz 
číslo účtu: 8500008080/7940 

Tel.: +420 242 487 211-2 
E-mail: info@diakonie.cz 

IČ: 45 24 27 04 

www.domovmysliborice.cz Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích 
675 60 Myslibořice 1 
IČ: 00839345 

 

- 3. března přijely do naše střediska děti z DD v Hrotovicích v rámci společného 
projektu „Srdce na dlani“. S několika našimi klienty strávili společné chvíle při 
tvoření v keramické dílně. 

- 17. března jsme s několika našimi klienty navštívili děti v DD v Hrotovicích 
- 22. března jsme pro naše klienty uspořádali „Turnaj v Člověče, nezlob se“. 

Zúčastnilo se ho více než 40 klientů a odměnou za účast v soutěži jim byl krásný 
dort.  

- 22. března se klienti Slunečnice zúčastnili „Turnaje v kuželkách“ v Třebíči. Obsadili 
na něm krásné třetí místo a přivezli si pohár a drobné ceny.  

- Z dotačního řízení Města Hrotovice jsme získali 10 tis. Kč na nákup lůžkovin pro 
klienty a z dotačního řízení Města Jaroměřice nad Rokytnou 20 tis. Kč na nákup 
křesla Gavota.  

 
 
V DUBNU:  

- Z dotačních řízení Města Třebíč a Obce Dukovany jsme získali po 20 tis. Kč na 
pořízení signalizačního systému Klient – sestra na pokoje klientů. 

- 7. dubna proběhl v prostorách našeho střediska „Velikonoční jarmark“ výrobků 
klientů. 

- 8. dubna potěšili naše klienty členové FS ČCE z Třebíče s předvelikonočním „ 
Prozpěvováním“. 

- Náš projekt „Kdo má židli ten bydlí“ byl vybrán k finanční podpoře programu „ČSOB 
pomáhá regionům“. 

- Naši činnost i výrobky klientů jsme 11. dubna prezentovali na tradičním jarmarku 
v EDU. 

- Více než dvacet našich zaměstnanců spolu s klienty Slunečnice se připojilo 
k celokrajské akci „Čistá Vysočina“. Sbírali odpadky kolem silnice vedoucí 
z Jaroměřic nad Rokytnou do Hrotovic. Bylo posbíráno asi 35 pytlů plastů, papírů a 
dalšího odpadu.  

- 22. dubna sehráli v naší velké jídelně ochotníci ze Zvěrkovic divadelní představení 
„Nevěsty z Moravy“.  

- 22. dubna se naši klienti Slunečnice zúčastnili „Plesu zdravotně postižených“ 
v Třebíči. 

 
 
 
 
 
 

6. JAKÉ AKCE PŘIPRAVUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ? 

 

14. května 2017 – oslavíme Den matek s martínkovským pěveckým sborem Jordán od 15.30 
hod v kapli.  

9. června 2017 si Vás dovolujeme pozvat do zámecké kaple (pokud bude na oddělení stále 
probíhat rekonstrukce, najdeme vhodný náhradní prostor), kde v rámci Noci kostelů proběhne 
ekumenická  Bohoslužba, kterou připravují 3 naši faráři. Začátek je v 15.30 hod. Podrobnosti o 
celé akci najdete na www.nockostelu.cz.  

18. června 2017 se uskuteční již IX. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“, na 
kterém vystoupí „Blučiňáci“ ze Židlochovic.  

http://www.nockostelu.cz/
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Podrobnější informace ke všem těmto akcím najdete na našich webových stránkách 
www.domovmysliborice.cz .  

 

Na všechny naše akce Vás srdečně zveme! 

 

7. PROSÍME, PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT! 

Na webových stránkách: www.csobpomaharegionum.cz se bude od poloviny května do konce 
června ucházet o Vaši podporu náš projekt „Kdo má židli ten bydlí“. Čím větší finanční podporu 
získáme od našich příznivců, tím větší podpory se nám dostane od ČSOB. Pokud chcete 
podpořit dobrou věc, budeme rádi, když svoje finance budete směřovat právě na podporu 
našeho projektu! Za získané finance nakoupíme potřebné stolky a židle na pokoje klientů. 

PŘEDEM MOC DĚKUJEME ZA VAŠE DARY ! 

 

8. HLEDÁME DOBROVOLNÍKY! 

 

Pokud máte volný čas, spoustu nápadů a zároveň Vám nechybí trpělivost, přijďte k nám 
pomáhat jako dobrovolník! V současné době využijeme dobrovolníky především na vycházky 
s našimi klienty a také na povídání a hraní deskových her.   

Můžete nám pomáhat také v kuchyni a parku. Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte 
kontaktovat Blanku Veselskou na tel. č. 568 834 955 nebo na e-mailu: 
projekty@domovmysliborice.cz .  

http://www.domovmysliborice.cz/
http://www.csobpomaharegionum.cz/
mailto:projekty@domovmysliborice.cz

