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Prázdniny již pomalu končí a ubývá i teplých dnů vhodných na koupání a výlety. 
Zaměstnanci našeho střediska ještě čerpají poslední dny svojí dovolené a nabírají tak 
dostatek sil na druhou polovinu roku, kdy budou opět pomáhat potřebným.  

Dovolte nám, prosíme, abychom Vás i v tomto „dovolenkovém“ čase nechali nahlédnout 
do dění v našem středisku za poslední období a zároveň Vám přiblížili plány do 
budoucna.  

1. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA JE JIŽ HOTOVÁ 

Jak již z minulého „Občasníku“ víte, na měsíce duben a květen jsme měli v našem středisku 
naplánovanou velkou akci, a to vybudování kanalizační přípojky. Realizace celé akce se chopila 
jaroměřická firma GSTAV, která má s obdobnými projekty zkušenosti.  

Ač se během realizace musela potýkat s řadou nepředvídatelných problémů, podařilo se celou 
akci dokončit v dohodnutém termínu a kvalitě. Následně byl do původního stavu upraven i terén 
před budovou střediska i na přilehlém parkovišti.  

Celá akce si vyžádala finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč.  Pokryli jsme ji z darů a dotací 
účelově i neúčelově vázaných. Velká část byla z nedalekých obcí a měst, které mají u nás 
v pobytových službách svoje klienty. Nejvýznamnější částky na tuto akci jsme získali z Města 
Třebíč, z Obce Dukovany, z Obce Horní Vilémovice a Moravskobudějovického mikroregionu.  
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2. NOVÉ DVEŘE S OTVÍRAČI BUDOU I DÍKY LETOŠNÍMU 

BENEFIČNÍMU KONCERTU 

16. června 2019 proběhl v našem středisku již XI. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“, 
na kterém vystoupila dechová hudba Palavanka a martínkovský krojovaný soubor Džbánek. 
Jsme rádi, že tyto koncerty dělají radost hlavně našim klientům, kteří se díky svému 
zdravotnímu stavu dostanou už jen těžko na podobný koncert mimo budovu střediska. Zároveň 
nabízejí možnost setkat se se svojí rodinou a strávit s ní příjemné odpoledne. Velkým benefitem 
je ovšem také to, že koncert navštíví i lidé z blízkého či vzdálenějšího okolí a seznámí se 
s našimi službami a jejich fungováním. A posledním, a neméně významným benefitem, je to že 
během koncertu a před ním i po něm získáme finanční prostředky na něco, co bude dále sloužit 
klientům.  

Tentokrát jsme shromažďovali finance na dvoje protipožární dveře opatřené elektrickými 
otvírači. Potřebovali jsme nashromáždit celkem 250 tis. Kč. Je to částka poměrně vysoká, ale i 
přesto se nám k ní podařilo přiblížit. V současné době nám již chybí „pouze“ 100 tis. Kč. 

Děkujeme všem dárcům, kteří nám poslali svoje dary, a děkujeme také všem těm, kteří na 
koncert přišli a zaplatili vstupné. I příští rok nás můžete přijít podpořit, a to 14. června 2020 a 
všem pro dobrou náladu zahraje „Lácaranka“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROJEKT „JEDEME V TOM SPOLEČNĚ“ NAŠE KLIENTY BAVÍ 

Poslední dubnový den byl závěrečným dnem projektu „Jedeme v tom společně“, jehož v pořadí 
již čtvrtého ročníku se zúčastnila také skupina našich osmnácti aktivních seniorů. Tento 
úspěšný projekt připravuje pro zúčastněné Domov ve Vrbně pod Pradědem.  

Všichni soutěžící „šlapou“ na připravených rotopedech a šlapadlech. Letošní trasa závodu vedla 
z Vrbna až do Splitu a měřila celkem 2 000 km. Naší skupince soutěžících seniorů se podařilo 
tento nelehký úkol zdolat až v poslední den závodu a celkově ujeli 2 044 km.  

Za svůj úžasný výkon byli 7. května na slavnostním odpoledni odměněni drobnými dárky, které 
jim věnovali podporovatelé našeho střediska, a to firma Hartmann – Rico a.s. a Lékárna „U 
zámku“ Jaroměřice nad Rokytnou. Velkou radost jim udělaly také fotografie z průběhu celé 
soutěže, které jim v malém albu předaly rehabilitační sestry. Ty se po celou dobu soutěže o 
všechny seniory staraly, připravovaly pro ně doprovodný program a také vymýšlely zajímavé 
kostýmy na barevné čtvrtky. I díky jejich úsilí si tato soutěž získala tak velkou oblibu.  
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Příští rok vypukne již jubilejní – pátý ročník, takže někteří soutěžící už se těší, jak se opět 
zapojí.  

 

 

4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU 

V DUBNU – ČERVENCI 2019 

V DUBNU  

 
- V prvních dubnových dnech začalo budování kanalizační přípojky k budově střediska. 
- Za našimi klienty začala docházet nová dobrovolnice paní Karasová. 
- Mnoho zajímavých informací se naši klienti dozvěděli během cestovatelské besedy 

s manželi Poulíkovými, která nesla název „Kuba po Fidelovi“.  
- 10. dubna se skupina našich zaměstnanců opět po roce zapojila do celokrajské akce „Čistá 

Vysočina“. Posbírala odpadky okolo silnice spojující Jaroměřice a Hrotovice.  
- 11. dubna u nás při jarní údržbě parku pomáhali dobrovolníci z firmy ČEZ ENERGOSERVIS. 
- 13. dubna vystoupili v naší kapli zpěváci z FS ČCE v Třebíči se svým „Prozpěvováním“. 
- 15. dubna jsme na KÚ v Jihlavě obdrželi diplom hejtmana za společenskou odpovědnost.  
- 16. dubna jsme spolu s dalšími šesti neziskovými organizacemi z Vysočiny prodávali 

výrobky našich klientů v Jaderné elektrárně Dukovany.  
- Z Havarijního programu Ministerstva kultury jsme získali 170 tis. Kč na výměnu oken 

v budově střediska.  
- 17. dubna se v našem středisku uskutečnil „Velikonoční jarmark“ výrobků klientů, který se 

jako vždy těšil velkému zájmu ze strany zaměstnanců, návštěvníků střediska i občanů 
Myslibořic. 

- V tento den ještě přijela do našeho střediska druhá část dobrovolníků z firmy ČEZ 
ENERGOSERVIS, aby nám pomohli s úklidem dřeva. Celkem u nás tito dobrovolníci 
odpracovali 176 hodin. Děkujeme! 

- Nové podlahy ve své kanceláři se konečně dočkaly naše sociální pracovnice. Místnost byla 
také vymalována a dovybavena dalšími potřebnými věcmi.  

- Náš projekt „Pohodlí nadevše!“ se ucházel o „divokou kartu“ v jarním kole programu „ČSOB 
pomáhá regionům“. Bohužel jsme měli i tentokrát velmi silného soupeře a nepodařilo se nám 
získat potřebné množství hlasů. I přesto všem těm, kteří nám svůj hlas poslali, děkujeme! 
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V KVĚTNU: 
 
- 3. května navštívili naši zaměstnanci zahradnickou výstavu „Floria Kroměříž“, na které si 

mohli nejen zakoupit spoustu zajímavých rostlin, ale také obdivovat krásné aranže 
v jednotlivých pavilonech. 

- 7. května proběhlo v naší velké jídelně slavnostní zakončení projektu „Jedeme v tom 
společně“.  

- 12. května vystoupil v naší kapli pěvecký sbor Jordán z Martínkova s kytičkou písní určených 
našim maminkám a babičkám.  

- 14. května potěšil naše klienty svým vystoupením ivančický pěvecký sbor „Bádule“.  
- 15. května jsme v našem středisku přivítali více než třicet našich bývalých zaměstnanců, 

kteří si již v současné době užívají zaslouženého důchodu. Toto již tradiční setkání bylo pro 
všechny zúčastněné možností potkat se, zavzpomínat si a také zjistit, co se v našem 
středisku událo nového a jaké jsou naše plány do budoucna.  

- Z dotačního řízení Moravskobudějovického mikroregionu jsme získali částku 20 tis. Kč na 
vybudování kanalizační přípojky.  

 
 

 
V ČERVNU: 
 
- Firma Esko T nám věnovala nový kontejner na kovový odpad v hodnotě 11 tis. Kč. 
- FS ČCE v Brně I uspořádal tradiční „Červnové nešpory“ jejichž výtěžek ve výši 3 675 Kč 

věnoval našemu středisku. Zakoupíme z něj obálková prostěradla. 
- Jedenáct dobrovolníků z firmy ČEZ nám pomohlo uklidit okolí budovy střediska a umýt okna 

před blížícím se benefičním koncertem. 
- Byla vydána nová Výroční zpráva střediska za rok 2018. V elektronické podobě ji najdete ke 

stažení na našich webových stránkách. V tištěné podobě si ji můžete vyzvednout 
v kanceláři střediska.  

- V sobotu 8. června odpracovala skupina dobrovolníků firmy Haloo Bank! téměř 100 
dobrovolnických hodin pří údržbě parku, sušení sena a broušení vstupní brány. Podíleli se 
také na natírání pergoly, kterou nám tato firma věnovala. Pergola byla umístěna do 
odpočinkové zóny. 

- 12. června jsme prezentovali naši činnost na Veletrhu sociálních služeb v Třebíči na Karlově 
náměstí. 

- V neděli 16. června se uskutečnil v našem zámeckém parku již XI. Benefiční koncert 
„Odpoledne s dechovkou“, na kterém vystoupila dechová hudba Palavanka a martínkovský 
krojovaný soubor Džbánek. 

- Na 18. června jsme pro naše klienty i veřejnost připravili zajímavou „Besedu o růžích“ a 
jejich pěstování s panem Svobodou. 

- 20. června se několik zaměstnanců střediska zúčastnilo oslav 30. výročí vzniku Diakonie 
v Praze.  

- Naše fotografie pořízená během realizace projektu získala 3. místo v celorepublikové 
diakonické soutěži u příležitosti oslav 30 let Diakonie.  

- 23. června jsme pro naše zaměstnance, klienty a členy FS Třebíč uspořádali „Den 
diakonie“. Během něho vystoupil zdravotnický klaun, byly připraveny dílničky pro děti a 
skákací hrad.  

- 25. června přijeli do našeho střediska zástupci Komerční banky, aby nám předali šek ve 
výši 65 tis. Kč na mezigenerační aktivity. 

- 25. června si naši klienti vyjeli na výlet do nedalekého Muzea Hrotovicka. Při zpáteční cestě 
mohli také ještě objevovat krásy Dalešické přehrady a také okolí Mohelna.  

-     Lesy ČR nám věnovaly v rámci svého grantového řízení částku 45 tis. Kč na pořízení  
teleskopických zástěn na pokoje klientů. 
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V ČERVENCI:  
 

- Firma Altreva Třebíč nám darovala větší množství pracovních oděvů pro naše 
zaměstnance. Děkujeme! 

- Do našeho střediska přijela v rámci projektu Erasmus + pomáhat běloruská dobrovolnice 
Alina Listová. 
 

5. JAKÉ AKCE PŘIPRAVUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ? 

- Na 5. září 2019 připravujeme již VII. ročník Myslibořické olympiády. Kromě klientů se jí 
zúčastní také děti z myslibořické školy a Dětského domova v Hrotovicích.  

- Ve dnech 16. - 22. září 2019 proběhne v našem středisku a přilehlých městech „Týden 
paměti“. Tato informační a sbírková kampaň má upozornit na problematiku Alzheimerovy 
choroby.  

- Na měsíc říjen plánujeme  „Podzimní posezení s čajem“, jehož termín bude upřesněn.  
 
 

6. PODPOŘTE NÁS! 

Pokud nás budete chtít podpořit svým darem, můžete tak učinit díky tlačítku na našem webu 
CHCI POMOCI. I nadále však můžete zasílat dary přímo na náš účet 8500008080/7940 nebo 
přinést do pokladny střediska. Potěší nás, pokud se rozhodnete pro naše středisko uspořádat 
koncert, charitativní běh či výstavu. Vděčni jsme také za dary z narozeninových oslav či ze 
závěti.  

V současné době potřebujeme zakoupit mobilní koupací lůžko pro ležící klienty a i nadále 
shromažďujeme finanční prostředky na zakoupení elektrických otvíračů dveří a nových 
protipožárních dveří v 1. a 2. patře střediska. Rádi bychom je pořídili na podzim letošního roku. 
Do konce roku nás také čeká další etapa výměny oken a v plánu jsou také úpravy parku a okolí 
budovy.  

Na Váš dar vystavíme darovací smlouvu a také potvrzení o přijetí daru, které si můžete odečíst 
z daní. Pokud budete mít nějaký dotaz či prosbu, ozvěte se nám na tel. č. 568 834 955 nebo 
568 834 956. Psát nám může na e-mail: projekty@domovmysliborice.cz nebo 
granty@domovmysliborice.cz.  

 

PŘEJEME VÁM PĚKNÝ ZBYTEK LÉTA! 
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