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 ČERVEN 2022 

Blíží se prázdniny a čas dovolených. Každý z nás už jistě přemýšlí, jak tento nejkrásnější 
čas v roce prožije. Budeme rádi, když ještě krátce před tímto „odpočinkovým“ obdobím 
nahlédnete v krátkosti do dění v našem středisku. 

 

1. OPRAVA PODLAHY V KAPLI 

Od začátku února do poloviny května letošního roku probíhala v našem středisku oprava 
podlahy v kapli a její následná výmalba. Podařilo se nám na ni získat finanční prostředky ve výši 
350 tis. Kč z programu Diakonických a rozvojových projektů.  

Projekt nesl název „Odstraníme bariéry v kapli“ a jak je už z názvu patro, jeho hlavním cílem 
bylo odstranit a srovnat podlahu, která pocházela z 50. let minulého století. Byla na několika 
místech poškozená a opotřebovaná. Nová podlaha byla položena ve stejné výšce, ale tentokrát 
už bez původního schodku, který značně ztěžoval pohyb imobilním klientům. Opravu prováděla 
firma Pavla Irana z Myslibořic.  

Práce spojené s výměnou podlahy nebyly jednoduché, ale i přesto se vše podařilo stihnout a 
dokončit v původně naplánovaném termínu. Po dobu opravy kaple probíhaly bohoslužby, 
biblické hodiny, mše svaté a všechny další akce ve společenské místnosti či letní jídelně. 
Během realizace projektu se podařilo také opravit stávající elektroinstalaci a rozvody rozhlasu 
do jednotlivých pokojů. Po skončení všech těchto prací byla kaple následně vymalována. 
Celkové náklady na tento projekt se vyšplhaly na 540 tis. Kč.  
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2. XIII. BENEFIČNÍ KONCERT „ODPOLEDNE S DECHOVKOU“ SE 

VYDAŘIL  

V neděli 19. června jsme již potřinácté připravili pro naše klienty, jejich blízké i veřejnost 
benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“. V našem zámeckém parku zahráli tentokrát 
„Jižani“ z Českých Budějovic pod vedením kapelníka Miroslava Dvořáka. Díky Nadačnímu 
fondu „Nepřehlížím“, který vlastní pan Dvořák, zahráli muzikanti bez nároku na honorář. Moc 
děkujeme! 

Jižani hráli převážně písničky z jejich vlastní tvorby a vztahující se k jihočeskému kraji. Dle 
ohlasů po skončení koncertu se všem velmi líbily, i když jejich provedení často narušoval velmi 
silný vítr, který ten den foukal.  

Z výtěžku letošního benefičního koncertu chceme dofinancovat koupi Medivaku, což je přístroj 
na ekologickou likvidaci použitých inkopomůcek, a jeho cena je 360 tis. Kč. Jeho pořízením 
ušetříme velké množství finančních prostředků, které si firmy za odvoz a likvidaci odpadu účtují. 
Ze vstupného jsme získali téměř 41 tis. Kč a prakticky stejnou částku jsme získali formou darů. 
Dále jsme na koupi Medivaku získali grant z Fondu Vysočiny ve výši 243 tis. Kč. V současné 
době nám chybí necelých 40 tis. Kč. Pokud byste na jeho pořízení chtěli ještě přispět, pošlete, 
prosíme, svůj dar na č. účtu: 297767439/0300 a do poznámky pro příjemce napište: „Dar na 
Medivak“.  

 

 

 

3. STAVBA POMNĚNKY SE ROZBĚHLA NAPLNO 

V úterý 15. března 2022 začala v blízkosti novoměstské nemocnice a Pečovatelského domu 
stavba Domova Pomněnka, který bude sloužit především lidem s různými druhy demence. 
Stavby se ujala firma RONELI stavby SE, která den předtím oficiálně převzala staveniště.  

6. května byl za přítomnosti ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečky poklepán 
„základní kámen“. Slavnostního aktu se ujal také ředitel Diakonie ČCE Jan Soběslavský, 
starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, radní pro sociální oblast Kraje Vysočina Jan 
Tourek, vedoucí sociálního odboru Kraje Vysočina Věra Švarcová, náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina Vladimír Novotný, zástupce stavební firmy, zástupce projektantů a ředitelka našeho 
střediska Michaela Grmelová. 
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Stavba v současné době pokračuje zemními pracemi. Na podporu této stavby je připraven ve 
spolupráci s FS ČCE v Novém Městě na Moravě „Festival pro Pomněnku“. První z těchto akcí 
proběhla již 4. června v Horácké galerii. Festival jídla a pití s názvem „Lunch Meet“ přilákal 
velké množství lidí. Další akce tohoto festivalu je připravena na 11. září, kdy proběhne 
„Zahradní slavnost“. Poslední dvě akce proběhnou v listopadu a prosinci, a to koncert skupiny 
„Tata Bojs“ a také aukce uměleckých děl.  

Tuto stavbu, netrpělivě očekávanou budoucími klienty a jejich rodinami, můžete podpořit 
pravidelným či jednorázovým darem na č. ú.: 297767439/0300, VS: 2210. Budeme velice rádi.  

Celá stavba by měla být dokončena v roce 2024 a v roce 2025 bude předána do užívání.  

 

 

 

 

4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU 

V ÚNORU – ČERVNU 2022 

V ÚNORU: 
- V rámci grantového řízení firmy Iresoft jsme získali nový počítač v hodnotě 24 200 Kč.  
- 10. února proběhla v našem středisku velká narozeninová oslava paní Boleslavy Achrerové. 

V plném zdraví a svěžesti se dožila neuvěřitelných sta let! 
- Herec Jaroslav Dušek věnoval část svého honoráře z představení „Pátá dohoda“, a to 

částku 15 tis. Kč, na stavbu nového Domova Pomněnka.  
- Město Třebíč schválilo v rámci svého dotačního řízení částku 130 tis. Kč na dofinancování 

sociálních služeb. Děkujeme!  
- V našem parku musel být pokácen krásný vzrostlý dub, který rostl kousek od laguny. Jeho 

kořeny napadla houbovitá choroba a musel být pokácen, aby padající větve neohrožovaly 
návštěvníky parku.  

- Město Jaroměřice nad Rokytnou nám věnovalo úžasnou částku 196 tis. Kč na obložení 
chodeb polykarbonátovými deskami. Děkujeme!  

- 24. února jsme pro naše seniory připravili „Maškarní ples“. Příjemnou atmosféru během 
odpoledne navodili svými písničkami pánové Hudeček a Seidl . 

- Na konci měsíce začala rekonstrukce koupelny na oddělení Vážka a také oprava podlahy 
v kapli. 
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V BŘEZNU: 
 
- 8. března jsme spolu s našimi seniorkami oslavili MDŽ. Všem byla předána květina a 

sladkosti. 
- Město Strážnice nám věnovalo 23 500 Kč na dofinancování sociálních služeb. V rámci  

svých dotačních řízení nás podpořil i Městys Mohelno, a to částkou 15 tis. Kč, Obec 
Dukovany částkou 20 tis. Kč, Město Hrotovice částkou 25 tis. Kč, Město Náměšť nad 
Oslavou částkou 16 tis. Kč a Město Havířov částkou 4 tis. Kč.  

- 14. března byla zahájena stavba nového domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě. 
- 17. března navštívil naše zařízení poslanec MUDr. Vít Kaňkovský.  
- 23. března – zahrála našim seniorům cimbálovka Majerán. Akce se mohla uskutečnit díky 

jedné štědré dárkyni z projektu „Ježíškova vnoučata“. 
- 24. března úspěšně proběhla certifikace „Vážky“. 
- Z Fondu Vysočiny jsme získali částku 105 tis. Kč na projekt „Dobrovolníci v Diakonii ČCE – 

středisku v Myslibořicích.  
- VDV Olgy Havlové nám věnoval částku 70 tis. Kč na koupi sprchovacího lůžka pro ležící 

klienty.  
 
 

V DUBNU: 
 
- 5. dubna jsme po dvou letech zavítali s výrobky našich klientů do nedaleké Jaderné 

elektrárny Dukovany a prodávali je na „Velikonočním jarmarku“. Ze získaných finančních 
prostředků mohou být nakoupeny opět potřebné věci na aktivizační činnosti.  

- 12. dubna si všichni zaměstnanci a návštěvníci střediska mohli tyto výrobky zakoupit na 
„Velikonočním jarmarku“ ve středisku.  

- 12. dubna jsme v rámci akce „Čistá Vysočina“ uklidili okolí silnic z Hrotovic do Jaroměřic 
nad Rokytnou.  

- Těsně před velikonočními svátky byl klienty ozdoben skořápkovník v naší relaxační 
zahrádce. Během této akce zároveň obdrželi všichni příchozí drobnosti s velikonoční 
tématikou, které vlastnoručně vyrobily děti s maminkou z projektu „Ježíškova vnoučata“. 

- 30. dubna si na všech odděleních daly sraz „čarodějnice“. „Čarodějnické odpoledne“ 
probíhalo ve znamení opékání špekáčků a společných posezení.  

 
 

 
V KVĚTNU:  

 
- Na začátku května byly v našem parku umístěny otočné panely mapující historii 

myslibořického zámku a také poskytování sociálních služeb v Myslibořicích.  
- 6. května byl za přítomnosti ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečky slavnostně 

poklepán základní kámen Domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě.  
- V rámci dotačních řízení jsme na dofinancování sociálních služeb získali částku 11 tis. Kč 

z Prahy 18, 10 tis. Kč z Města Slavkov u Brna, částku 5 tis. Kč z Města Oslavany a 4 tis. Kč 
z Města Havířov.  

- 12. května zahrála našim klientům na harmoniku paní Hofbauerová. 
- 19. května pomáhali v našem středisku opět po roce dobrovolníci z ČEZu. Připravovali terén 

pro výsadbu ovocných keřů a stromků, které budou vysázeny pro potřeby našich klientů.  
- V polovině května také začala rekonstrukce prádelny v budově střediska.  
- 23. května potěšil naše klienty slováckými písničkami mužský pěvecký sbor „Zvonica“.  
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V ČERVNU:   
 
- Byla vydána nová Výroční zpráva střediska za rok 2021.  
- 13. června se Myslibořicemi prohnala bouře s krupobitím. Stopy zanechala hlavně v našem 

parku, ve kterém bylo vyvráceno několik stromů. Menší újmu utrpěly i květiny v okolí zámku. 
Nic se naštěstí nestalo ani našim klientům ani zaměstnancům.   

- Z Fondu Vysočiny jsme získali částku 243 tis. Kč na zakoupení nového Medivaku.  
- S naší stoletou klientkou paní Boleslavou Achrerovou natočili žáci místní školy zajímavý 

rozhovor v rámci projektu „Příběhy našich sousedů“, který realizuje organizace Post Bellum 
(Paměti národa). Její příběh byl spolu s ostatními prezentován na slavnostním setkání 
v Moravských Budějovicích.  

- Nadace ČEZ nám věnovala částku 130 tis. Kč na realizaci vzdělávacích kurzů pro naše 
zaměstnance.  

- 16. června si přišly za našimi klienty zazpívat děti z myslibořické školy.  
- 19. června proběhl v zámeckém parku již XIII. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“.  

 
 

 

5. CHCETE NÁS PODPOŘIT? 

 
Finanční prostředky potřebujeme nejenom na stavbu nového Domova Pomněnka (VS: 2210), 
ale také na další etapu opravy historického schodiště, výměnu oken v budově střediska, 
pořízení nových elektrických polohovacích postelí či na zakoupení nového robotu do 
kuchyně střediska.  
 
Číslo našeho účtu pro všechny Vaše dary je: 297767439/0300.  
 
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.  

 

6. PŘIPRAVUJEME… 

22. září 2022 – Myslibořická olympiáda, od 13.30 hod v zámeckém parku. 

19. – 25. září 2022 – „Týden paměti“, spojený s bezplatným testováním paměti. 

10.2.2023 – „Zámecký ples“ se skupinou Kalíšci, od 19.30 hod ve velké jídelně střediska.  
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