
   
 
 
 
 
 

 

KVĚTEN 2020 

Květnové číslo Občasníku vychází v době, kdy je naše středisko již téměř 2 měsíce 
uzavřeno veřejnosti kvůli možné nákaze Covid – 19. Tyto dny nejsou jednoduché jak pro 
personál, tak ani pro naše klienty. I přes různé obtíže a řadu omezení se i nadále snažíme 
naši péči poskytovat co nejlépe k plné spokojenosti klientů a jejich rodin. O všem 
podstatném, co se v našem středisku událo od posledního vydání Občasníku, se dozvíte 
v následujících řádcích. 

Věříme, že Vám krásné květnové dny zpříjemníme naším Občasníkem. 

 

1. AKTUÁLNĚ Z DĚNÍ VE STŘEDISKU V DOBĚ KORONAVIROVÉ 

V našem středisku, stejně jako ve všech podobných pobytových službách v celé České 
republice, nastaly od 10. března velké změny týkající se provozu. Připravili jsme a zavedli řadu 
potřebných opatření, abychom eliminovali na minimum 
nakažení našich zaměstnanců a následně i klientů. 
Správní rada sestavila krizový plán, podle kterého by 
středisko fungovalo, pokud by se u někoho projevila 
nákaza nemocí Covid – 19. Naštěstí jsou klienti i 
zaměstnanci stále v pořádku. U několika klientů se 
zvýšenou teplotou byly Krajskou hygienickou stanicí 
provedeny testy a všechny byly negativní. Také všichni 
zaměstnanci již 2x prošli testováním a ani u nich se 
nákaza neprokázala.  

I v této náročné době se snažíme poskytovat našim 
seniorům maximální péči. Klienti mají doporučeno zdržovat 
se co nejvíce na svých pokojích. Pokud chtějí, mohou si 
vyjít na procházku do parku, který je v současné době 
uzavřen veřejnosti.  Bylo jim doporučeno, aby ven z pokoje 
vycházeli pouze s rouškou. Zrušili jsme také všechny 
skupinové aktivity, akce v domově a také společné 
stravování. Zachováno zůstalo pouze individuální cvičení. 
Aktivizační pracovnice navštěvují klienty jednotlivě a 
pomáhají jim smysluplně zaplnit jejich volný čas. Naši 
klienti také více sledují televizi nebo čtou knihy, které mají 
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volně k dispozici na odděleních.  

Zavedli jsme pro ně také videohovory, které si jejich rodiny mohou jednoduše objednat díky 
formuláři uvedeném na našich webových stránkách. Fungují takto už asi tři týdny a počet lidí 
využívajících tento kontakt se svým blízkým neustále narůstá.  

Společné biblické hodiny a bohoslužby v zámecké kapli jsou v současné době nahrazeny 
individuálními návštěvami faráře Tomáše Potočka na pokojích. Pastorační návštěvy vykonává 
také paní Hana Najbrtová.  

 

2. PODĚKOVÁNÍ 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem známým i neznámým dárcům, kteří nás od začátku 
vypuknutí nákazy Covid - 19 podporovali svými materiálními a finančními dary. Zvláště 
děkujeme všem šikovným zaměstnankyním i ženám v našem okolí, které během několika dnů 
našily potřebné množství roušek pro zaměstnance a seniory. Látky na šití roušek nám věnovala 
v první chvíli třebíčská firma Altreva spol. s.r.o. a Kraj Vysočina. Velké množství roušek nám 
věnovaly také okolní obce a rodiny našich klientů. I jim patří velký dík.  

Od mnoha firem jsme získali také ochranné štíty. Patří k nim Alfa in a.s., Y-soft, Mirosa a Strana 
za Moravské Budějovice.  

Materiální dary jsme dostali také do naší kuchyně. Čerstvým ovocem nás po celou dobu 
pandemie zásobuje firma Bovys. Mléčné výrobky jsme prostřednictvím Kraje Vysočina dostali 
z firmy Bel Sýry Česko. Další materiální dary nám dodala firma Eisberg, Kozí farma Dora 
Ratibořice, Viola Jaroměřice, Alimpex a další, kteří si nepřáli být jmenováni.  

Prostřednictvím Nadace Charty 77 jsme získali 2 tablety od firmy Philip Morris ČR a.s., které 
využíváme pro videohovory našich klientů. Firma AutoMax Group s.r.o. Praha nám věnovala 
dva podlahové čistící stroje.  

Náš velký dík patří také VDV Olgy Havlové, Nadaci Jistota KB, Nadaci Karel Komárek Family 
Foundation a Nadaci ČEZ, kteří nás podpořili svými velkorysými finančními dary v celkové výši 
228 tis. Kč. Díky těmto darům můžeme zakoupit třeba desinfekční a čisticí prostředky, 
jednorázové rukavice nebo pohonné hmoty pro pečovatelskou službu. Z těchto finančních 
prostředků byl zakoupen také cvičící stroj Motren Duo 2 nebo nový notebook, který využíváme 
také na videohovory klientů.  

Určitě bylo v tomto výčtu ne záměrně na někoho zapomenuto. Nebylo to úmyslně a věříme, že 
nám dárce odpustí. Moc děkujeme také těm, kteří na nás v tomto náročném období mysleli a 
myslí svojí modlitbou!  

Těšíme se, že se s Vámi se všemi budeme moci brzy potkat a poděkovat osobně!  
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3. ČTENÍ DOPISŮ SENIORŮM 

„Dopisy pro radost“ – to je název iniciativy Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové 
pomoci, kterou byli osloveni dobrovolníci z celé České republiky s prosbou o napsání dopisu pro 
seniory z pobytových služeb.  

Do této výzvy se zapojilo velké množství lidí. Dopisy byly různé, psané rukou, na počítači a 
doplněné obrázky. Všechny mají za cíl potěšit seniory v této nelehké době. Dopisy obdrželo i 
naše středisko. Postupně je prostřednictvím aktivizačních pracovnic předáváme klientům, o 
kterých víme, že by jim udělaly radost.  

První dopisy již byly přečteny a předány a opravdu svým příjemcům radost udělaly. U našich 
seniorů vyvolaly většinou pozitivní vzpomínky na dobu, kdy byly dopisy přirozenou součástí 
jejich života. Jsme rádi, že i v těchto nelehkých dnech, kdy naše seniory nemůže nikdo 
navštěvovat a také jsou minimalizovány jejich aktivity, se najde někdo, kdo je potěší.  

 

 

 

 

 

 

 

4. MODLITBA EVANGELICKÉHO FARÁŘE TOMÁŠE POTOČKA 

Pane Ježíši,  

Ty jsi Pánem celého světa – a my to nedokážeme pochopit.  

Prosím Tě – posilni naši víru – dej nám jistotu, že jsi s námi v každém čase a na každém místě  
- že nás máš ve své lásce a péči.  

Dej, abychom poznali, že všechno, co musíme nést, je podle Tvé svaté vůle – a že budeš 
s námi i tehdy, když podklesáváme pod tíhou svého kříže. 

Hledej mezi námi pomoc všem potřebným. – Smiluj se nad bezradnými, nasyť hladové, zastaň 
se trpících. – Bohatší ať se umí podělit s chudšími. – Silní ať se ujmou v lásce slabých. – 
Potěšuj smutné a opuštěné. – Nemocným dej dobrou náladu a naději. – Zdravotníkům sílu a 
vytrvalost. – Těm, kdo pečují o druhé, dávej trpělivost a laskavost. – Pomoz, ať staří lidé slyší 
Tebe i nás.  

Buď s námi – v tomto časném životě – buď s námi v hodině smrti – a pak nás převeď tam, kde 
žiješ a kraluješ. Amen. 
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5. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU V 

PROSINCI 2019 – DUBNU 2020 

V PROSINCI 

- 5. prosince navštívil naše klienty Mikuláš s čertem a andělem a obdaroval je balíčky se 
sladkostmi a vitamíny. 

- 6. prosince nás navštívili manželé Hruškovi z Prahy. Oba se věnují herecké profesi a velmi 
rádi čtou. Skupince našich klientů přečetli úryvky ze známých knížek. 

- V průběhu měsíce jsme prodávali výrobky našich klientů na jarmarcích v Třebíči, na 
evangelické faře, v Jaderné elektrárně Dukovany, v místní základní škole a samozřejmě 
také v našem středisku.  

- 14. prosince jsme přivítali rodiny našich klientů na VI. Adventním setkání, jehož součástí 
bylo také vystoupení dětí z místní základní školy a koncert členů evangelického farního 
sboru.  

- Během celého měsíce prosince obdarovávali naše klienty štědří lidé z celé republiky v rámci 
projektu „Ježíškova vnoučata“.  

- 19. prosince potěšily naše klienty děti z Dětského domova v Hrotovicích se svým vánočním 
pásmem básniček a písniček.  

- Na 24. prosince připravily děti z FS ČCE Třebíč „Vánoční hru“.  
- 31. prosince jsme spolu s našimi klienty a hudebním doprovodem pana Noska oslavili 

Silvestra.  
 
 

 

V LEDNU: 
 
- Díky projektu „Bez zvedáku nemůžeme do vany“ jsme získali od ČSOB a dárců 63 264 Kč 

na zakoupení vanového zvedáku na oddělení Vážka.  
- Pražská firma Trask Solutions nám věnovala 4 nové notebooky a jeden televizor v celkové 

hodnotě 57 982 Kč.  
- Na začátku měsíce ledna byly vyměněny dveře v 1. a 2. patře střediska směřující 

k osobnímu výtahu za protipožární a opatřené elektrickými otvírači.  Finanční prostředky na 
tuto akci jsme získali z Nadace OF a výtěžku loňského benefičního koncertu. 

- 17. ledna potěšil velký milovník a znalec lidových písniček, dechových hudeb a skladatelů 
Václav Kovář klienty hudebním pořadem s názvem „Lyrický Slávek Smišovský“. 
 
 
 

V ÚNORU: 
 
- 7. února proběhl v našem středisku tradiční „Zámecký ples“ pro klienty a zaměstnance 

střediska. 
- V rámci „dobrovolnických aktivit“ začali za skupinkou našich klientů pravidelně každý týden 

docházet děti z Dětského domova v Hrotovicích. Hrají spolu deskové hry, povídají si nebo 
vytváří různé dekorace.  

- Z Fondu Vysočiny jsme získali částku 194 300 Kč na podporu dobrovolnictví ve středisku.  
- Firma Altreva spol. s.r.o. nám opět darovala velké množství pracovních oděvů pro naše 

zaměstnance. Patří jí za to náš velký dík! 
- Ve službě „Domov se zvláštním režimem“ jsme obhájili certifikaci Vážka.  
- Město Ivančice nám věnovalo částku 50 tis. Kč na dofinancování sociálních služeb.  
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V BŘEZNU: 
 

- Ještě na začátku března před vypuknutím nemoci Covid  - 19, stihla našim klientkám 
zpříjemnit odpoledne vizážistka Markéta Bárová. Ukázala jim nejenom líčidla, která používá 
při svojí práci, ale zájemkyně také nalíčila. Svůj čas věnovala vizážistka našim klientkám 
zdarma. Pokud to bude možné, opět ráda přijede. Moc děkujeme! 

- Díky velké podpoře hlasujících jsme získali 28 600 Kč z Drogerie DM na mezigenerační 
aktivity v našem středisku.  

- Nadace Jistota KB nám věnovala 50 tis. Kč v rámci svého grantového řízení na mimořádné 
výdaje ve středisku související s nemocí Covid – 19.  

- Z firmy Altreva spol. s.r.o. a Kraje Vysočina jsme v prvních dnech nouzového stavu získali 
velké množství látek na ušití roušek pro naše klienty a zaměstnance. Děkujeme! 

- Lutheránská církev podpořila částkou 500 tis. Kč náš projekt na výměnu oken a dveří v letní 
jídelně. Moc děkujeme! Projekt bude realizován pravděpodobně v letních měsících.  
 
 

 
V DUBNU: 

 
- Ze SFŽP jsme získali částku 250 tis. Kč na výsadbu ovocných stromů v našem parku.  
- V měsíci dubnu také proběhlo 2x testování všech zaměstnanců na nemoc Covid – 19. 

Všechny testy byly naštěstí negativní.  
- Nadace ČEZ nám věnovala částku 50 tis. Kč na pořízení přístroje Motren duo 2. 
- VDV Olgy Havlové nám věnoval částku 38 tis. Kč na projekt „Pečovat a pomáhat i nadále“. 
- Nadace Karel Komárek Family Foundation nám věnovala částku 90 tis. Kč na pokrytí 

mimořádných údajů v souvislosti s nemocí Covid – 19.  
- Fond Vysočiny nám v rámci svého grantového řízení „Památky 2020“ věnoval částku 

57 371 Kč na opravu historického schodiště v budově zámku.  
 

 
 

6. JAKÉ AKCE SNAD BUDOU MOCI BÝT ZREALIZOVÁNY 

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ? 

- Červen 2020 – vystoupení dětské cimbálové muziky „Vinohrádek“. Termín bude upřesněn 
dle aktuální situace.  

- 6. září 2020 připravujeme již XII. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“, na 
kterém se tentokrát představí krojovaná hudba Lácaranka. Začátek je v 14.30 hod 
v zámeckém parku. Koncert je na tento den přeložen z původně plánovaného červnového 
termínu.  
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7. CHCETE NÁS PODPOŘIT? 

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. V současné době potřebujeme nejvíce finančních prostředků na 
výměnu oken a dveří v letní jídelně a na pořízení nového konvektomatu do kuchyně.  

Od 2. června do 8. července 2020 můžete finančním darem podpořit náš projekt „Aktivními 
matracemi proti vzniku dekubitů“, který byl vybrán do finále jarního kola programu „ČSOB 
pomáhá regionům“ za Kraj Vysočina. Peníze z grantu i získaná částka od dárců bude použita 
na zakoupení pěti aktivních matrací pro klienty střediska. Potřebné informace budou zveřejněny 
na webu www.csobpomaharegionum.cz od 2. června. Čím větší částku získáme od dárců, tím 
větší bude získaný grant. Děkujeme předem.  

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 nebo 568 834 956. Psát nám může na e-mail: projekty@domovmysliborice.cz 
nebo granty@domovmysliborice.cz.  

 

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

