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Jaro už je v plném proudu a některé dny svým charakterem spíše připomínají léto. Každý 
uklízí, pracuje na zahrádce či se věnuje svým zálibám. 

Budeme rádi, když se na chvíli zastavíte a uděláte si čas na první letošní číslo 
„Občasníku“. Najdete v něm plno zajímavých zpráv o událostech v našem středisku a 
také o termínech akcí, které nás čekají v nejbližších měsících.  

 

1. OPRAVA ODDĚLENÍ „U ORDINACE“ 

Hned druhý lednový týden začala dlouho plánovaná 
generální oprava oddělení „U Ordinace“. Vedení 
střediska od začátku vědělo, ţe to nebude oprava 
jednoduchá. Jednak bude probíhat v zimě a jednak se 
větší část tohoto oddělení nachází přímo ve středu 
budovy střediska. Součástí oddělení není jen 
společenská místnost, ale také sesterna, knihovna a 
kancelář vedoucích. A samozřejmě také pokoje klientů, 
koupelna a WC. Díky těmto skutečnostem bylo 
rozhodnuto rozdělit opravy na dvě etapy a bylo to 
rozhodnutí prozíravé.  

Opravu provádí firma Vesas Třebíč, která se od začátku snaţí, aby práce proběhly co 
nejrychleji, bez velkých problémů. A to se zatím určitě daří. V současné době je hotova první 
etapa prací (tzn. hlavní chodba). Nyní práce pokračují na navazující boční chodbě a pomalu se 
blíţí ke svému konci. Na pokojích jsou opravené rozvody vody, odpady, zaveden nový 
komunikační systém a noční osvětlení. Vyměněny jsou také podlahy na některých pokojích. 
V současné době ještě probíhají výmalby pokojů a před dokončením je i oprava koupelny, na 
kterou bude nakonec namontována i nová vana. Tu se nám podařilo zakoupit jiţ na konci 
minulého roku.  

Tyto opravy byly a ještě jsou velmi finančně nákladné. Hradíme je z velké části z našeho 
rozpočtu. Na opravy se nám ale také podařilo získat finanční prostředky z Nadace ČEZ, a to 
v rámci projektu „V novém se bude lépe ţít“, který byl podpořen částkou 132 700 Kč. Část 
finančních prostředků na ně věnovaly i obce a města, ze kterých k nám přicházejí naši klienti. 
Poděkování tak patří Městu Třebíč, Městu Jemnice, Městysu Okříšky, Městysu Mohelno, Obci 
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Dukovany, Obci Výčapy, Obci Horní Vilémovice, Obci Šebkovice, Obci Petrůvky, Obci 
Martínkov, Obci Chotěbudice, Obci Přešovice a Obci Klučov.  

Pokud budete chtít i Vy na tuto rozsáhlou akci ještě přispět, můţete tak učinit na číslo účtu 
8500008080/7940. Předem děkujeme!  
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2. BĚLORUSKÁ DOBROVOLNICE DARJA POMÁHÁ 

Díky projektu „Vysočina Imprint“ k nám 5. února přijela na Evropskou dobrovolnou sluţbu Darja 
Krytskaja z běloruského Minsku. Tato milá a sympatická dívka nám v současné době velice 
pomáhá při kaţdodenních aktivizačních činnostech. Má na starosti skupinku klientů ve 2. patře 
střediska, se kterými tvoří různé drobnosti, malují, povídají si a Darja se tak pomalu zdokonaluje 
v češtině. 

Tento projekt koordinuje Hodina H z Pelhřímova a jsou do něj zapojeny i další organizace na 
Vysočině. Jeho cílem je podpora motivace mladých lidí z Evropy, otevření se místní komunity 
jiným kulturám a posílení pozitivního vnímání neformálního vzdělávání mladých lidí a získávání 
zkušeností v praxi. Budeme rádi, kdyţ i v dalším období k nám najdou cestu mladí lidé ochotní 
pomáhat. 
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3. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU 

V PROSINCI 2017 – DUBNU 2018 

V PROSINCI: 
  

- 5. a 6. prosince jsme propagovali naše středisko a prodávali výrobky klientů na 
předvánočním jarmarku v Jaderné elektrárně Dukovany. 

- 5. prosince jsme pro naše klienty připravili „Mikulášskou nadílku“ s hudbou a občerstvením.  

- 9. prosince se uskutečnilo jiţ IV. Adventní setkání klientů a jejich rodin. V jeho rámci 
vystoupily s pásmem koled děti z místní školy a také členové FS ČCE z Třebíče s tradičním 
„Prozpěvováním“. Klienti a jejich rodiny si zároveň mohli posedět na jednotlivých odděleních 
a ochutnat předvánoční dobroty, které pro ně personál připravil. 

- 15. prosince se uskutečnil v našem středisku tradiční „Vánoční jarmark“ výrobků klientů, 
který se jako jiţ tradičně těšil velkému zájmu nakupujících.  

- 17. prosince přijeli potěšit naše klienty členové martínkovského pěveckého sboru Jordán se 
svým předvánočním koncertem.  

- 18. prosince přijely potěšit děti z Dětského domova v Hrotovicích naše klienty se svým 
předvánočním vystoupením.  

- 21. prosince jsme prodávali výrobky našich klientů na předvánočním jarmarku v Rokytnici 
nad Rokytnou.  

- 24. prosince přijely děti z FS ČCE v Třebíči předvést svoji „Vánoční hru“ našim klientům. 

- 29. prosince se uskutečnila oslava Silvestra pro všechny klienty i jejich rodiny.  

 
 

 

V LEDNU: 
 
- 8. ledna začala rozsáhlá oprava oddělení „U Ordinace“. 
- 12. a 13. ledna se část našich klientů zúčastnila 1. kola prezidentských voleb. Volební 

místnost byla umístěna přímo v budově střediska. 
- 14. ledna přijela zahrát našim klientům dechová hudba „Petrovanka“. Mohla u nás vystoupit i 

díky vstřícnosti firmy „Autoopravna Ţák a synové“, která konání koncertu podpořila svými 
financemi. Ještě jednou děkujeme! 

- 26. a 27. ledna probíhalo 2. kolo prezidentských voleb. Svůj hlas kandidátům přišlo odevzdat 
33 klientů.   
 

 
 
V ÚNORU: 
 
- 2. února se uskutečnil v našem středisku tradiční „Zámecký ples“. Zúčastnili se ho jak naši 

klienti, tak zaměstnanci a jejich rodiny. Jeho výtěţek ve výši 30 tis. Kč poputoval na opravu 
oddělení „U Ordinace“.  



    
 
 

 

 

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 

 

- Od 5. února nastoupil na čtrnáctidenní dobrovolnickou sluţbu pan Jakub Musílek, který 
v dopoledních hodinách pomáhal hlavně s úklidem na oddělení a odpoledne se věnoval 
našim klientům.  

- 5. února přijela v rámci EDS běloruská dobrovolnice Darja Krytskaja, která nám pomáhá 
hlavně při aktivizačních činnostech a v odpoledních hodinách se individuálně věnuje 
klientům. 

- Z důvodu chřipkové epidemie bylo doporučeno omezit návštěvy u klientů. 
- 13. února jsme alespoň symbolicky oslavili masopust, jelikoţ původně plánovaný ples 

musel být kvůli chřipce zrušen.  
- V polovině února byla rozebrána historická památkově chráněná podlaha ve společenské 

místnosti a je připravena k restaurování. Místo ní byla poloţena provizorní podlaha, která 
bude slouţit aţ do chvíle, kdy bude původní podlaha kompletně zrestaurována.  

- Město Jaroměřice nad Rokytnou nám v rámci dotačního řízení schválilo částku 20 tis. Kč na 
zakoupení nových antidekubitních matrací.  

- 19. února jsme připravili pro dva naše klienty ze Slunečnice velkou oslavu jejich kulatých 
narozenin.  

- 27. února se uskutečnila beseda s cestovatelem Vojtěchem Trčkou, který nám vyprávěl 
spoustu zajímavých záţitků ze své cesty po Jiţní Americe. 

- Byla dokončena první etapa opravy oddělení „U Ordinace“.  
 
V BŘEZNU: 
 
- Od 1. března jsme se se skupinkou našich klientů zapojili do celostátního projektu „Jedeme 

v tom společně“. 
- Zapojili jsme se také do pokračování projektu „Jeţíškova vnoučata“, v rámci kterého se nám 

přihlásili jiţ 3 dobrovolníci. Ti by rádi věnovali svůj čas i energii našim osamělým seniorům. 
- Začala druhá etapa oprav oddělení „U Ordinace“. 
- 10. března potěšily básničkami a písničkami k MDŢ děti zaměstnanců. 
- V rámci dotačních řízení jsme získali částku 20 tis. Kč z Města Třebíče a také z Obce 

Dukovany na opravu oddělení „U Ordinace“. Další finanční prostředky jsme získali také 
z mnoha obcí, ze kterých k nám přicházejí naši klienti. 

- Z dotačního řízení Města Hrotovice jsme získali 10 tis. Kč na zakoupení lůţkovin pro naše 
klienty.  

- 22. března jsme prodávali výrobky klientů na velikonočním jarmarku v Jaderné elektrárně 
Dukovany.  

- 24. března potěšili naše klienty členové FS ČCE se svým velikonočním „Prozpěvováním“. 
- 28. března si mohli zaměstnanci i ostatní příchozí zakoupit výrobky našich klientů na 

„Velikonočním jarmarku“. 
 
V DUBNU: 
 
- 4. dubna se v naší kapli uskutečnil slavnostní slib „staronové“ Dozorčí rady střediska. 

Předsedkyní i nadále zůstává paní Vlasta Slámová.  
- V okolních obcích do vzdálenosti 15 km od Myslibořic byly distribuovány letáky na 

propagaci naši Pečovatelské sluţby.  
- 12. dubna přišly za našimi klienty děti ze školy a zazpívaly si společně s nimi v kapli.  
- V rámci dotačního řízení Kraje Vysočina jsme získali částku 206 tis. Kč na podporu 

dobrovolnictví. 
- 17. dubna se třináct našich zaměstnanců aktivně zapojilo do celokrajské akce „Čistá 

Vysočina“. Sesbíraly odpadky v úseku cesty mezi Hrotovicemi a Jaroměřicemi.  
- Nadace Divoké husy podpořila náš nadcházející X. Benefiční koncert „Odpoledne 

s dechovkou“.  
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- 21. dubna přijeli ochotníci ze Zvěrkovic a zahráli našim klientům komedii „Kdyţ kocour není 
doma“.  

- Firma Altreva Třebíč nám věnovala bílé mikiny pro naše zaměstnance.  
 
 
 

4. JAKÉ AKCE PŘIPRAVUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ? 

- 2. května se od 9 hod uskuteční v naší kapli beseda s p. Tomášem Holcnerem, který nás 
seznámí se svojí cestou po Gruzii a Arménii.  

- 4. května se od 14 hod uskuteční v naší velké jídelně slavnostní ukončení projektu „Jedeme 
v tom společně“. 

- 11. května se uskuteční v našem parku soutěţní mezigenerační odpoledne ve spolupráci 
s firmou Esko T.  

- 13. května se můţete těšit na koncert martínkovského sboru Jordán v naší kapli. Začátek je 
v 15.30 hod. 

- 15. května přijedou za našimi klienty členové pěveckého sboru Bádule z Ivančic. Zazpívají 
v kapli od 14 hod.  

- 22. května se uskuteční výlet našich klientů do ZOO v Jihlavě.  

- 25. května se od 15.30 hod uskuteční v kapli ekumenická bohosluţba v rámci „Noci 
kostelů“.  

- 17. června proběhne jiţ X. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“, na kterém vystoupí 
Vracovjáci a dětský krojovaný soubor „Hrotovčánek“. Začátek je v 15 hod v parku.  

NA VŠECHNY TYTO AKCE VÁS SRDEČNĚ ZVEME! 

 

5. PODPOŘTE NÁS V RÁMCI BENEFIČNÍHO KONCERTU! 

Na 17. června 2018 plánujeme uspořádat jubilejní X. Benefiční koncert „Odpoledne 
s dechovkou“. Uskuteční se od 15 hod v parku. K poslechu zahraje slovácká dechová hudba 
Vracovjáci a všechny jistě potěší i vystoupení dětského krojovaného souboru Hrotovčánek.  

Výtěţek koncertu bude věnován na zakoupení zvedáku a také teleskopických zástěn na pokoje 
klientů. Jsme moc rádi, ţe náš koncert podpoří Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí jeho 
výtěţek. Těšíme se, ţe přijdete i Vy a zakoupením vstupenky nás podpoříte. Zdvojnásobeny 
budou také dary poskytnuté v období 10 dní před a 10 dní po konání koncertu.  

Pokud nás tedy budete chtít podpořit svým darem, můţete jej poslat na náš účet 
8500008080/7940 nebo přinést přímo do pokladny střediska. Do poznámky pro příjemce 
napište slovo „benefice“. Na Váš dar vystavíme darovací smlouvu a také potvrzení o přijetí daru. 
Domluvit se můţete také s Blankou Veselskou na tel. č. 568 834 955 nebo e-mailu: 
projekty@domovmysliborice.cz . 

PŘEDEM DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU! 

mailto:projekty@domovmysliborice.cz

