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BŘEZEN 2023 

Začal první jarní měsíc v letošním roce. Venku už občas vykoukne sluníčko a dny se 
prodlužují. V uplynulém období jsme prožili spoustu zajímavých událostí a některé na 
nás opět čekají. Jejich souhrn si můžete přečíst v našem Občasníku, který tentokrát 
výjimečně vychází po více než půlroce.  Budeme rádi, když si i toto číslo se zájmem 
přečtete.  

 

1. OSLAVA 101. NAROZENIN PANÍ ACHREROVÉ SPOJENÝCH 

S MAŠKARNÍM KARNEVALEM 

Ve středu 15. února oslavila společně o ostatními klienty svoje 101. narozeniny naše klientka 
paní Boleslava Achrerová. Popřát jí přišli místostarosta Moravských Budějovic pan Jan Švaříček 
a také tajemnice Městského úřadu v Moravských Budějovicích paní Jana Špačková. Na oslavu 
přišli také hosté ze školy v Šumné, kde paní Achrerová mnoho let působila jako učitelka.  

Gratulanti se u oslavenkyně střídali ještě i před samotnou oslavou, s dárkem a květinou přišel 
popřát i starosta Obce Myslibořice pan Milan Palát. Postupně přicházeli i její přátelé, známí a 
rodina. Rozhovor s ní odvysílala v den jejich narozenin i Televize Prima.  

Oslava s klienty byla spojená s tradičním maškarním karnevalem, na který se přišla pobavit 
velká část našich klientů. K dobré náladě všech zúčastněných přispělo i velké množství masek, 
hudba a také občerstvení.  

Přejeme paní Achrerové ještě mnoho spokojených let a stále tak veselou mysl, jako dosud!  
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2. STAVBA DOMOVA POMNĚNKA POKRAČUJE PODLE PLÁNU 

Přesně před rokem touto dobou jsme začali v Novém Městě na Moravě stavět Domov 
Pomněnka, který bude sloužit převážně lidem s Alzheimerovou chorobou starším padesáti let. 
Stavba se připravovala několik let a stavíme zde hlavně kvůli tomu, že tyto služby zde 
dlouhodobě zcela chybí. 

Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála havlíčkobrodská firma RONELI stavby SE, která 
se hned v březnu roku 2022 ujala realizace stavby.  

V současné době je již hotová hrubá stavba a probíhá izolace střechy. Zároveň se rozběhly 
práce na elektroinstalaci a připravují se také základy pro vstupní areál a kapli.  

Na tuto stavbu průběžně sháníme finanční prostředky, a to oslovováním firem, jednotlivců i obcí 
v okolí Nového Města na Moravě. Tímto způsobem se podařilo získat finanční prostředky ve 
výši více než 2 mil. Kč.  V loňském roce proběhlo několik propagačních akcí na podporu stavby 
pod názvem „Festival pro Pomněnku“. I v letošním roce chceme v této aktivitě pokračovat. Už 
teď, v prvním březnovém týdnu, jsme stavbu propagovali na Světovém poháru v biatlonu, který 
probíhal právě v Novém Městě na Moravě.  

Další propagační akce proběhnou  17.6.2023, a to Lunch meet, 10. 9.2023 – Zahradní slavnost 
a 10.12.2023 – Adventní benefiční koncert. Všechny proběhnou v Novém Městě na Moravě. 
Pokud budete chtít tuto stavbu podpořit jednorázovým nebo opakovaným darem, budeme moc 
rádi. Číslo účtu je 297767439/0300, VS: 2210. Dar můžete poslat i na číslo veřejné sbírky, a 
to 297767738/0300. Děkujeme!  

 

 

 

 

 

 

 

Domov Pomněnka by měl začít sloužit klientům nejpozději na začátku roku 2025.  

 

3. VZDĚLÁVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ PROBĚHLO PODLE 

PLÁNU 

V roce 2022 se nám podařilo získat z Nadace ČEZ, programu Neziskovky 2022, částku ve 
výši 130 000 Kč na projekt „S novými znalostmi k bronzové známce kvality“. Díky němu 
jsme mohli zrealizovat sérii 8 kurzů na téma "Umíme to s demencí". Kurzů se zúčastnili 
převážně pracovníci, kteří mají na starosti klienty s Alzheimerovou chorobou. Kurzy jim 
pomohly ukázat nové možnosti, jak přistupovat k lidem s Alzheimerovou chorobou, jak s 
nimi zacházet, jak komunikovat s jejich rodinami a jak spolupracovat v týmu. 
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Díky nadačnímu příspěvku se podařilo rozšířit odborné znalosti a dovednosti personálu při 
péči o klienty s demencí a zároveň zvýšit prestiž našeho střediska mezi ostatními 
poskytovateli sociálních služeb na Vysočině. Kurzy na toto téma budou pokračovat i po 
skončení projektu ještě i v letošním roce. Po proškolení minimálně 60% našeho personálu 
získáme "Bronzovou známku kvality sociálních služeb".  

 

 

 

 

 

4.  

5.  

4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU 

V ČERVENCI 2022 – ÚNORU 2023 

V ČERVENCI. 
- Na začátku července jsme našim zaměstnancům a podporovatelům rozeslali novou výroční 

zprávu za rok 2021. 
- Moravskobudějovický mikroregion nám věnoval částku 60 tis. Kč na spolufinancování 

sociálních služeb. Dotaci ve výši 20 tis. Kč jsme obdrželi také z Města Dolní Kounice. 
- 28. července pomáhalo šest dobrovolníků z firmy KWCZ připravovat záhonky pro výsadbu 

ovocných stromků a keřů v zahradě u altánku, na kterých si budou moci sami klienti sklízet 
úrodu. 

- Do budovy střediska byly pořízeny nové technologie dávkovačů chemie pro úklid. 
 

 
 

V SRPNU: 
 
- Zazpívala pro radost našim klientům slečna Karolína Šídlová. 
- 22. srpna složila slavnostní slib nová Dozorčí rada našeho střediska. Předsedkyní i nadále 

zůstává paní Vlasta Slámová. 
 
 

V ZÁŘÍ: 
 
- 2. září se většina zaměstnanců sešla v naší letní jídelně při malém posezení s grilováním  

u příležitosti ukončení prázdnin.  
- 5 pečovatelek se zúčastnilo konference Smyslové aktivizace na zámku Kratochvíle. 
- 22. září jsme pro naše klienty uspořádali již VIII. Myslibořickou olympiádu. Při její organizaci 

vydatně pomáhaly děti z místní školy a Dětského domova v Hrotovicích. Dárky pro soutěžící 
věnovali: Yashica Třebíč, Jaroměřická lékárna a také Tipafrost Třebíč. Všem patří náš velký 
dík! 

- 23. září probíhaly i v našem středisku volby do místního obecního zastupitelstva. Svoje 
právo volit využilo asi 20 našich seniorů. 



    
 
 

 

 

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: 297767439/0300 www.domovmysliborice.cz 

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích 
675 60 Myslibořice 1 
IČ: 00839345 
 

- 26. září opět po roce pomáhali v našem středisku dobrovolníci z firmy ČEZ Energoservis. 
Trhali jablka a dokončovali přípravu záhonků pro výsadbu ovocných keřů a stromků.  

 
 

 
V ŘÍJNU:  

 
- V rámci projektu „Ježíškova vnoučata“ jsme získali nový televizor Samsung, který slouží 

našim klientům na „Modré jídelně“.  
- 5. října jsme zakoupením koláčků věnovali v rámci projektu „Koláč pro hospic“ částkou 

2 700 Kč Charitě Třebíč.  
- 11. října jsme pořídili za pomocí dronu a také Fotoateliéru Nixovi Moravské Budějovice 

několik zajímavých fotografií a video našeho střediska.  
- Zahradník pan Vejtasa osázel ovocnými dřevinami okolí cesty k altánu, aby si z nich mohli 

pohodlně během letních měsíců klienti trhat plody i z vozíčků.  
- 20. října jsme prezentovali naše služby na Veletrhu sociálních služeb v Moravských 

Budějovicích.  
- Na konci měsíce října jsme realizovali velkou „složenkovou“ kampaň na podporu stavby 

Domova Pomněnka v Novém Městě a jejím okolí.  
 

 
 

V LISTOPADU:   
 
- Opět po roce jsme se zapojili do projektu „Krabice od bot“. Od našich zaměstnanců a dárců 

z okolí se nám podařilo shromáždit 250 dárků pro děti z okolních dětských domovů a také 
nemajetných rodin.  

- Od 14. listopadu si mohli naši podporovatelé vybrat některé ze 120 dárků, které jsme vložili 
do portálu „Ježíškových vnoučat“. Díky tomuto projektu Českého rozhlasu štědří lidé nosili a 
posílali během měsíce listopadu a prosince velké množství dárků, kterými potěšili naše 
klienty.  

- Nadace OF podpořila částkou 45 tis. Kč náš projekt „Záchrana historického schodiště – 4. 
etapa“.  

- Začala oprava spadlé ohradní zdi v našem parku.  
- Po dlouhé „covidové“ pauze byla obnovena činnost v naší keramické dílně. Setkávání 

probíhá každý čtvrtek odpoledne a klientům se s láskou věnuje paní Dagmar Saláková.  
 
 
V PROSINCI:   
 

- V sobotu 3. prosince proběhlo v našem středisku opět po dvou letech „Adventní setkání“ 
rodin, v rámci kterého vystoupil v naší kapli také Farní sbor Třebíč se svým 
„prozpěvováním“.  

- 6. prosince navštívil s drobnými dárky naše klienty Mikuláš, anděl a čert.  
- Obec Sázava podpořila stavbu Domova Pomněnka dotací ve výši 50 tis. Kč. 
- 22. prosince si naši senioři mohli zazpívat s paní Hofbauerovou při harmonice. 
- 24. prosince přijely za našimi seniory děti z FS Třebíč se svojí Vánoční hrou.  
- 31. prosince proběhla oslava Silvestra pro všechny seniory.  
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V LEDNU:   
 

- Z Městyse Měřín jsme získali dotaci ve výši 15 tis. Kč na spolufinancování sociálních 
služeb. 

- Firma Austin Street s.r.o. věnovala našim seniorům sladkosti a kávu v celkové hodnotě 
17 400 Kč. 

- Firma Trask Solutions nám věnovala nový stolní počítač v hodnotě 18 tis. Kč. 
 
 
V ÚNORU:   
 

- 10. února jsme po třech letech uspořádali pro naše zaměstnance a klienty „Zámecký ples“, 
na kterém zahrála skupina „Kalíšci“ a vystoupily členky PROFI Aerobic Teamu 
z Moravských Budějovic.  

- 15. února jsme pro všechny naše klienty uspořádali „Maškarní karneval“ spolu s oslavou 
narozenin paní Achrerové.  

- Město Třebíč nám věnovalo částku 100 tis. Kč na spolufinancování sociálních služeb. 
Děkujeme! 

 
 

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, na vzdělávání zaměstnanců či na 
zakoupení elektrocentrály. 
 
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). Psát nám můžete na e-mail: projekty@domovmysliborice.cz. 

 

6. PŘIPRAVUJEME PRO NAŠE KLIENTY I VEŘEJNOST 

28. března 2023 – Koncert pěveckého sboru Bádule z Ivančic od 14 hod v kapli 

29.- 30. března 2023 – Velikonoční jarmark výrobků klientů, od 13 do 15 hod v aktivizační 
místnosti 

1. dubna 2023 – od 15.30 hod „Prozpěvování“ v kapli se členy FS ČCE v Třebíči. 

16. dubna 2023 – Vystoupení slovácké cimbálové muziky „Capella“, od 14.30 hod v letní jídelně 

18.června 2023 – XIV. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“, od 14.30 hod v zámeckém 
parku, hrají Vracovjáci. 
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