ZÁŘÍ 2020
Letní dny pomalu končí, dětem skončily i prázdniny, mnohým i velmi dlouhé. Věříme, že
se vše po dlouhé době pomalu vrací do normálních kolejí. Naše seniory mohou, i když
v omezeném režimu, navštěvovat jejich blízcí a pomalu připravujeme i některé drobné
aktivity na zpříjemnění jejich dní.
Budeme rádi, když se alespoň někteří budou moci zúčastnit blížícího se benefičního
koncertu, který se letos musí uskutečnit mimo objekt střediska.
Události posledních čtyř měsíců zachycujeme opět v našem Občasníku.
1. MÁME NOVOU AKTIVIZAČNÍ MÍSTNOST!
Od konce června slouží svému účelu nová aktivizační
místnost. Vznikla na místě bývalé knihovny, která byla
dlouhodobě
málo
využívaná. Knihovničky
z ní byly přemístěny na
chodby
v jednotlivých
patrech, a nyní jsou
knihy volně přístupné
všem.
V bývalé
knihovně byla zrušena
skleněná předělující stěna, vyměněna podlaha a
namontována nová svítidla. Místnost je nyní nově
vymalována a vybavena nábytkem.
Práce na úpravě místnosti byly hotovy přesně ve chvíli, kdy se začala uvolňovat velice přísná
opatření po dobu koronavirové krize. Mohli se v ní tedy hned začít scházet naši klienti. Je sice o
trochu menší, než ta původní, ale o to útulnější. Vejde se do ní pohodlně až 30 seniorů.
V současné době ještě sháníme finančních prostředky na nové pohodlné židle s područkami,
protože ty stávající jsou staré, těžké a nevyhovující pro naše seniory.

2. CESTA KOLEM REPUBLIKY PRO „POMNĚNKU“
V neděli 19. července 2020 začala 1 676 km dlouhá cesta mladého odvážného muže – Honzy
Kabelky – na malém dopravním prostředku zvaném „fichtl“ kolem naší republiky. Honzovým
cílem bylo zdolat tuto cestu během jediného týdne, navštívit celkem 43 zajímavých míst
v okrajových částech naší republiky a zároveň získat finanční prostředky na stavbu našeho
nového Domova Pomněnka. Stavět by se mělo začít na jaře příštího roku, a to v Novém Městě
na Moravě.
Honzovy cíle a plány se podařilo splnit beze zbytku. Jeho „fichtl“ dojel do cíle ještě o několik
hodin dříve, než plánoval, a to bez větších poruch. Projel všechna plánovaná místa a navíc se
mu podařilo díky dárcovské výzvě zaregistrované na portálu „Darujme.cz“ získat finanční
prostředky ve výši 30 180 Kč na stavbu Domova Pomněnka.
V současné době je již výzva ukončena. Finanční prostředky na stavbu nového domova ale
shromažďujeme i nadále, a to na našem účtu: 8500008080/7940, VS: 2210. Pokud byste chtěli
tuto stavbu jakkoliv podpořit, budeme velmi rádi.

3. OPRAVENÉ SCHODIŠTĚ ZÁŘÍ NOVOTOU
V průběhu měsíce května začala oprava první části historického schodiště v centrální části
budovy střediska. Tato náročná a vysoce specializovaná práce se mohla realizovat díky
finančnímu příspěvku z Fondu Vysočiny, programu „Památky 2020“, ze kterého jsme získali
částku 57 371 Kč. Na opravu nám přispěla také Obec Myslibořice, a to částkou 14 343 Kč.
Zbývající částku ve výši 71 714 Kč jsme doplatili z vlastních zdrojů.
Opravu zajišťovala firma Archatt Památky s.r.o., která má s realizací podobných projektů velké
zkušenosti. Během ní bylo vyměněno celkem 7 schodů, které již nešly opravit. Zbytek schodiště
vedoucího do 1. patra bylo zbroušeno a nalakováno. Nyní již vypadá jako nové.
Pokud se nám podaří získat další finanční prostředky, rádi bychom opravili i jeho zbývající část.
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4. ZÍSKALI JSME NOVOU ŠKODU OCTAVIA COMBI!
Na konci měsíce dubna vypsala společnost Škoda Auto a.s. mimořádné grantové řízení, v rámci
kterého mohly neziskové organizace poskytující sociální služby v České republice požádat o sto
nových aut. Do tohoto grantového řízení se přihlásilo i naše středisko a se žádostí jsme uspěli!
21. července 2020 si nové auto převzala v Brně ředitelka střediska Michaela Grmelová spolu
se dvěma svými kolegyněmi. Auto je v černé barvě a vybaveno nejnovějšími technologiemi,
včetně automatické převodovky, závěsu či kamery. Jízda s ním tak bude pohodlná a bezpečná.
Tento materiální dar je v hodnotě 890 tis. Kč.
Ještě jednou moc děkujeme společnosti Škoda Auto a.s. za tento velkorysý dar!

5. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU V

KVĚTNU – SRPNU 2020
V KVĚTNU
-

-

Z Fondu Vysočiny se nám podařilo získat 250 tis. Kč na zakoupení nového konvektomatu do
kuchyně střediska.
Díky podpořenému projektu s názvem „Pojďte dál…“ v rámci Diakonických a rozvojových
projektů se nám podařilo vybavit novým nábytkem kancelář faráře střediska a zároveň v této
místnosti vyměnit okno.
Nadační fond Albert nám věnoval částku 10 tis. Kč na zakoupení respirátorů pro naše
zaměstnance.
Drogerie Teta darovala našim zdravotním sestřičkám poukázky na nákup vlasové kosmetiky
jako poděkování za jejich práci v době koronavirové krize.
Díky finanční podpoře z Fondu Vysočiny a Obce Myslibořice začala oprava části
historického schodiště v budově střediska.
Města Kraslice a Oslavany nám v rámci svého dotačního řízení věnovaly finanční prostředky
ve výši 5 tis. Kč na dofinancování sociálních služeb.
25. května po dlouhé, téměř tříměsíční koronavirové pauze, byly obnoveny návštěvy u
našich klientů.
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V ČERVNU:
-

Město Jaroměřice nad Rokytnou nám v rámci svého dotačního řízení věnovalo částku 112
tis. Kč na nákup nových postelí a parního čističe.
Fond Vysočiny podpořil částkou 148 tis. Kč přechod střediska na televizní vysílání DVB T2 a
na nákup nových televizorů.
Městská část Prahy 6 nám věnovala 6 tis. Kč na dofinancování sociálních služeb. Částku 4
Kč přispělo i Město Havířov. 40 tis. Kč jsme obdrželi také z Města Třebíče.
Od 22. června se mohli po koronavirové pauze začít scházet naši klienti nejen při
aktivizačních činnostech, ale také na bohoslužbách v kapli.
Na konci měsíce června jsme také vydali novou Výroční zprávu našeho střediska za rok
2019.

V ČERVENCI:
-

Z Moravsko – budějovického mikroregionu jsme získali částku 78 tis. Kč na dofinancování
sociálních služeb.
VDV Olgy Havlové podpořil náš projekt „2. etapa vzdělávání pracovníků v paliativní péči“
částkou 63 400 Kč.
19. července byla spuštěna na portálu „Darujme. cz“ dárcovská výzva Honzy Kabelky na
podporu stavby nového domova „Pomněnka“ v Novém Městě na Moravě.
Od 21. července máme také v našem vlastnictví nové auto Škoda Octavia combi, které
jsme získali v rámci grantového řízení společnosti Škoda Auto a.s.
Z programu „ČSOB pomáhá regionům“ jsme získali částku 72 860 Kč na nákup pěti
antidekubitních matrací. Všem, kteří tento projekt podpořili svým darem, srdečně děkujeme!
Spolu s našimi klienty a fotografem Filipem Hladíkem jsme pořídili zajímavé fotografie do
nového nástěnného kalendáře střediska na rok 2021, jehož mottem je jedna z diakonických
hodnot „NADĚJE“.

V SRPNU:
-

Na balkóně v 1. patře střediska byly umístěny nové krásné slunečníky v diakonických
barvách, které umožní klientům trávit více času venku, v příjemném stínu.

6. NA JAKÉ AKCE SE MŮŽETE TĚŠIT?
-

Na 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 kulturním domě v
Myslibořicích. Koncert je na tento den přeložen z původně plánovaného červnového termínu.
Z výtěžku koncertu a darů poskytnutých v tuto dobu bychom rádi dofinancovali nákup
velkokapacitního konvektomatu do kuchyně střediska. Dary můžete zaslat na náš účet
8500008080/7940. Podpořit tento projekt můžete i koupí charitativního poukazu v programu
„Alza
–
Souhvězdí
pomoci“.
Výzvu
najdete
na
tomto
odkazu::
https://www.alza.cz/media/nadace-divoke-husy-konvektomat-pro-diakonii-cce-v-mysliboricichd6109296.htm. Tento náš projekt zaštiťuje také Nadace Divoké husy, která koupi konvektomatu
také finančně podpoří.
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.
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