tel: 568 841 068

Bráfova 33, 674 01 TŘEBÍČ
e-mail: trebic@evangnet.cz
web: www.trebic.evangnet.cz

Zpráva FS ČCE v Třebíči za rok 2020
Staršovstvo předkládá svému sboru tuto Zprávu, kterou řádně projednáme na Výročním
sborovém shromáždění. Termín včas zveřejníme a oznámíme.
A) Zpráva o životě sboru za rok 2020
Rok 2020 bude zapsán v historii sboru jako výjimečný, a to hned z několika důvodů. Ten
největší důvod byl počátek pandemie COVID-19. Po řadu týdnů byl úplně ochromen a
zastaven sborový život. Nekonala se žádná shromáždění v týdnu, ani nedělní bohoslužby.
Druhým důvodem výjimečnosti byl odchod obou farářů sboru, manželů Potočkových po 10
letech činnosti. Třetím důvodem je „osiření sboru“. Staršovstvu se i přes velkou snahu
nepodařilo získat nové faráře. Sbor převzal od měsíce září 2020 administrátor, bratr farář Jan
Jun z Horních Vilémovic. Než se však po prázdninách rozběhl sborový život přišla druhá vlna
pandemie a další nouzová opatření. Podařilo se zachovat pouze nedělní bohoslužby, avšak i ty
byly postupně omezovány v počtu maximální účasti podle procent míst k sezení. Proto
statistika za rok 2020 nemá vypovídající hodnoty skutečné velikosti sboru a potřeb jeho členů.
V neděli a o svátcích se konalo celkem 47 bohoslužebných shromáždění (12x
s vysluhováním Večeře Páně).
Biblických hodin bylo na faře pouze 12, náboženství pro děti byla 8x a setkání
konfirmandů byla 7. Kavárnička pro seniory se konala 6x a Setkání nejen maminek
s dětmi bylo 2x. Za celý rok byl vykonán pouze jeden křest, církevní sňatky byly 4 a o
církevní pohřeb bylo požádáno celkem 6x.
V měsíci lednu se konal ekumenický Alianční týden modliteb s 5 ekumenickými
bohoslužbami na různých místech Třebíče. V lednu se také pořádal v kostele koncert, při
kterém zazněla Rybova mše vánoční. V únoru proběhla ve sboru Rodinná neděle s novým
kazatelem Církve bratrské, bratrem vikářem Kopem. Některé tradiční aktivity byly úplně
zrušeny, jako Velikonoční a Adventní prozpěvování, Adventní jarmark. Zrušili jsme také
plánovanou Oslavu 100 let od založení sboru. Jiné aktivity se s odložením nakonec podařilo
uskutečnit. V červnu tak proběhla Noc kostelů a Konfirmační slavnost. Při ní jsme se také
rozloučili a poděkovali odcházejícím farářům Potočkovým za 10 let služby pro náš
evangelický sbor. Od měsíce října má sbor pastorační pracovnici, sestru Yvonu Švaříčkovou,
která na poloviční úvazek vypomáhá zejména ve středisku Diakonie v Myslibořicích. V měsíci
říjnu rovněž proběhlo odložené Výroční sborové shromáždění, při kterém bylo zvoleno nové
staršovstvo sboru (ve složení: sestry Koncová, Malá, Pořízová, Slámová, Štěpková a bratři
Chlupáček ml., Khek, Németh, Prudík a Zajíc. Za kazatelské stanice sestry Čajkovská,
Suchánková a Švaříčková a bratr Haška)
předkládá Petr Haška, kurátor

B) Zpráva o dětských bohoslužebných shromážděních za rok 2020
I dětská bohoslužebná shromáždění byla v loňském roce výrazně omezena pandemií,
přesto se dařilo v práci s dětmi alespoň v rámci možností pokračovat. V Třebíči se konalo ve
školním roce 22 dětských bohoslužebných shromáždění s průměrnou účastí 12 dětí.
Učitelé: J. Holarová, K. Chlupáčková, E. Koncová, P. Maláč, E. Mrózková, P. Poříz, A.
Pořízová, E. Pořízová, V. Prudík, M. Prudíková, K. Svobodová, B. Štěpková.
Pořad dětských bohoslužeb: introit, píseň, úvodní modlitba, čtení z Písma společně v
kostele – a po druhé písni výklad textu samostatně na faře. Společné zamyšlení nad textem
(opakování), přímluvná modlitba, ohlášky, poslání a požehnání. Na jaře mohl díky většímu
počtu dětí probíhat výklad ve dvou skupinách.
Během týdne se děti setkávaly v náboženství (8x, průměrná účast: 5) a v konfirmačním
cvičení (7x, průměrná účast: 7). V lednu se konalo setkání maminek s dětmi (účast: 20).
Ve dnech 15. – 16. 2. proběhlo seniorátní setkání konfirmandů ve Veselí a dne 21. 6. se
konala konfirmace (8 konfirmandů z Třebíče a 1 z Moravských Budějovic)
Hospodaření: Z pravidelných sbírek NŠ se financují potřeby a pomůcky pro dětská
shromáždění. Loňskou splátku na adopci na dálku s ohledem na omezený počet konaných
dětských shromáždění zaplatil sbor.
Děkujeme všem, kteří podporují práci s dětmi v našem sboru.
předkládá Barbora Štěpková

C) Zpráva o kazatelské stanici v Myslibořicích za rok 2020
Bohoslužby v KS se konaly, pokud pandemická situace dovolila, pravidelně každou
neděli v kapli ve středisku Diakonie v Myslibořicích. Konal je farář T. Potoček, 1x za měsíc
farářka J. Potočková. Po jejich odchodu z třebíčského sboru se na přípravě bohoslužeb
podíleli P. Haška, H. Najbrtová, L. Klobása, J. Trusina a J. Jun. Hostem byl také T. Trusina.
Čtené bohoslužby připravovali J. Németh, Y. Švaříčková, V. Slámová a I. Malá. Průměrná
účast byla 15 osob.
Biblické hodiny (krátké bohoslužby) se konaly 3x týdně, od listopadu 2x týdně.
Sloužili je T. Potoček, H. Najbrtová, J. Trusina, L. Klobása, Y. Švaříčková. Poté, kdy do
myslibořického Domova již nemohl dojíždět od října br. f. Trusina, nahrazoval svoji účast
výklady textů z Bible, které v tištěné podobě roznášela zájemcům Y. Švaříčková. Průměrná
účast na biblických hodinách byla 9 osob.
Každý měsíc přispívají H. Najbrtová a L. Klobása svými texty do Zpravodaje, který
dostávají všichni obyvatelé Domova. V kapli se koná zpravidla 1x týdně katolická mše.
Hospodaření KS má na starosti Hana Čajkovská. Vyúčtování je součástí hospodaření
celého sboru.
Od října 2020 slouží v Domově pastorační pracovnice Yvona Švaříčková (na poloviční
úvazek). Mohla tak vykonávat návštěvy nejen u klientů v Domově, ale i v LDN a v nemocnici
i v nejpřísnějších epidemiologických podmínkách.
Bohužel nemohla být sloužena rozloučení se zemřelými klienty. Po zlepšení situace je
plánována společná, ekumenická bohoslužba.
předkládá Yvona Švaříčková

D) Zpráva o kazatelské stanici v Moravských Budějovicích v roce 2020
Bohoslužby v KS M. Budějovice se konaly, pokud pandemická situace dovolila,
pravidelně každou neděli. Konal je farář T. Potoček, 1x za měsíc farářka J. Potočková. Po
jejich odchodu z třebíčského sboru se na přípravě čtených bohoslužeb podílela Y.
Švaříčková, P. Suchánková a J. Németh. Bohoslužby s Večeří Páně sloužil P. Haška.
Průměrná účast na bohoslužbách byla 9 osob.
V neděli 28. června byl v KS vykonán křest Ely Pasekové.
Nedělní škola ani náboženství se v Moravských Budějovicích nekonají.
Biblické hodiny pro dospělé se konaly pouze v prvním pololetí (kromě doby karantény),
průměrná účast byly 4 lidé.
Hospodaření KS má na starosti Yvona Švaříčková. Vyúčtování je součástí hospodaření
celého sboru. Ze sborových peněz je potom financován provoz KS (zejména výdaje na
energie a vodu, příp. opravy).
předkládá Yvona Švaříčková

E) Zpráva hospodářská za rok 2020
V roce 2020 jsme se pustili do rekonstrukce fary. Jedná se o byt faráře, kostelníka a
hostinské pokoje v mezipatře. Předmětem rekonstrukce jsou zejména dispoziční změny bytů
pro lepší využití prostor. Nově bude provedena vodoinstalace, elektroinstalace, instalace
ústředního topení včetně nového kotle, dále zateplení stropů v bytě faráře. Na zateplení
objektu se budeme snažit využít dotaci. Na základě podané žádosti k Jeronýmově jednotě
jsme obdrželi v loňském roce dar ve výši 250.000, - Kč. Od architektonické kanceláře máme
zpracovaný kompletní projekt na realizaci a vybraná stavební firma HABE s.r.o. z Jihlavy
začala v polovině února bourací práce. Předpokládané dokončení rekonstrukce je červen
2021. Následně budou probíhat výmalby a zařizování nutného vybavení.
Po letošní zimě a rychlém nástupu jara spadla část kamenné zdi na farní zahradě. Zeď
byla již dlouhá léta ve špatném stavu. Vznikly nám tak nové nečekané finanční náklady, kdy
v průběhu generální rekonstrukce fary budeme muset ještě urgentně řešit sanaci kamenného
zdiva. Geotechnikem bude provedeno technické posouzení zbylé části kamenného zdiva
s následným návrhem řešení. Všechny tyto finančně nákladné stavební práce se neobejdou
bez obětavosti členů sboru, jak finanční, tak osobní při společných brigádách.
Pevně věříme, že veliké dílo společně zvládneme a všem děkujeme za podporu a pomoc.

předkládají Josef Chlupáček a Vladimír Prudík, hospodáři sboru

F) Zpráva finanční za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
Přehled o hospodaření sboru za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 naleznete za
touto zprávou.
Salár v roce 2020 činil 466 600 Kč, což je o 36 167 Kč více oproti roku 2019.
Celkem bylo na darech vybráno 228 498 Kč, z toho 22 900 Kč na potřeby sboru a částka
205 598 Kč byla zaúčtována jako dary na opravu fary. Oproti roku 2019 byly dary navýšeny
o 101 798 Kč
Sborové sbírky činily 106 686 Kč, což je o 52 438 Kč méně než v roce 2019.
Náš sbor obdržel dar na opravu fary od Jeronýmovy jednoty ve výši 250 000 Kč.
Hospodářský výsledek v roce 2020 činí 39 048 Kč.
Sbor disponuje k 31. 12. 2020 finančními prostředky v celkové výši 1 505 149 Kč a
k dnešnímu dni nemá žádné půjčky.
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020:
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce fary navrhuji VSS: „Výroční sborové shromáždění
schvaluje, aby zisk z roku 2020 ve výši 39 048 Kč byl přeúčtován na účet 911700 fond –
oprava majetku“.
Finance na rekonstrukci fary a opravu podpěrné zdi pod kostelem
Rok 2021 bude pro sbor velmi finančně náročný. Na rekonstrukci fary bude potřeba
přes 2 mil Kč. Náklady na opravu kamenné zdi ještě nejsou vyčísleny, ale budou se pohybovat
hodně přes milión Kč. Ve zprávě hospodářské naleznete další informace
Staršovstvo proto prosí členy sboru, aby na to pamatovali svými finančními příspěvky
a dary.
Změna bankovního účtu
Začátkem roku 2021 přešla banka Waldviertler Sparkasse Bank AG, ve které máme veden
sborový účet, pod Českou spořitelnu. Zároveň dojde k přečíslování účtu. Staršovstvo
zvažuje z těchto důvodů přejít k jiné (levnější) bance. O novém bankovním účtu budete včas
vyrozuměni při ohláškách, sborovým dopisem a na našich webových stranách. Prosím
sledujte tuto změnu a nezapomeňte si poté změnit číslo bankovního účtu na převodních
příkazech.
Informace o financování církve – sborů
Osmý rok se náš stát nestará o to, jak budeme získávat finance. Je na nás, abychom to
řešili my sami. – Proto podle Řádu o hospodaření církve je doporučený příspěvek na potřeby
církve pro každého člena s vlastním příjmem stanoven ve výši 5 % čistého příjmu.
Nejjednodušším způsobem placení příspěvku (saláru) je zasílání této částky měsíčně a
sborový účet 5500000616 / 7940 s uvedením údajů o plátci na příkazu v kolonce „zpráva pro
příjemce“ – to znamená jméno a příjmení, adresa, případně rok narození.
Bližší informace o financování církve naleznete na webových stránkách:
https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz/
Děkujeme všem členům za jejich velkou obětavost, všem velmi děkujeme za finanční
dary a za pravidelné příspěvky na činnost sboru. I když se kromě bohoslužeb žádná
další sborová aktivita nekoná, náklady na provoz sboru zůstávají skoro stejné.
předkládá Vlasta Slámová, účetní sboru

Výkaz hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021

Náklady
N.1 Spotřební a kancel. materiál, zboží
N.2 Spotřeba energie
N.3 Prodané zboží
N.4 Běžná údržba
N.5 Cestovné
N.6 Prezentace - dary křesť.služby a sbor.pohošt.
N.7 Telekomunikace
N.8 Placené nájemné
N.9 Spotřeba ostatních služeb
N.10 Mzdové náklady vč. pojištění
N.11 Daně a poplatky
N.12 Poskytnuté dary
N.13 Odvod repartic seniorátních
N.14 Odvod repartic celocírkevních
N.15 Odvod do PF
N.16 Odvod do PF administrátora
N.17 Odvod za pastoračního pracovníka
N.18 Odpisy, prodaný majetek
N.19 Ostatní náklady
N.20 Daň z příjmu
Náklady celkem
Výnosy
V.22 Sborové sbírky
V.40 Dary účelové
V.23 Dary tuzemské neúčelové
V.24 Dary zahraniční neúčelové
V.25 Salár
V.26 Příjmy z hosp. činnosti
V.27 Ostatní sbor. příjmy
V.28 Tržby z prodeje majetku
V.29 Přijaté příspěvky
V.30 Provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
W.33 Investiční výdaje
W.34 Příjem půjčky/úvěru
W.35 Splátka půjčky/úvěru W.36 a W.40

účet
501
502,503
504
511
512
513
518
518
518
521, 524, 525, 527, 528
531,532,538
546
581
581
581
581
581
551-559
541-549 (kromě546)
591,595
účet
682
648, 682
682
682
682
601-604
641-649
652-659
681
691

rozp. 2020
20 000
175 000
45 000
200 000
16 000
10 000
6 000
0
30 000
35 000
3 000
10 000
18 000
42 000
211 473
50 000
0
24 000
10 000
0
905 473
rozp. 2020
156 473
0
130 000
0
430 000
49 000
60 000
0
80 000
0
905 473
0
500 000
0
0

skut. 2020
32 639
182 867
32 535
15 752
13 768
8 567
6 128
0
95 513
24 990
1 679
10 667
17 477
49 537
211 474
5 900
17 093
23 786
2 400
0
752 772
skut. 2020
106 686

návrh rozp. 2021
25 000
180 000
35 000
400 000
10 000
10 000
6 000
50
30
3
10
17
50
52
85
24
10

000
000
000
000
905
752
0
187
000
000
000

22 900

998 844
návrh rozp. 2021
150 000
173 844
50 000

466 600
61 400
27 265

500 000
0
40 000

106 969

85 000

791 820
39 048
0

998 844
0
2 500 000
500 000

0

AKTIVA
A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM
A.II. Dlouhodobý finanční majetek
A.III. Oprávky
Aktiva A-dlouhodobý majetek
B.I. Zásoby
B.II. Pohledávky celkem
B.III. Krátkodobý finanční majetek
B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení)
Aktiva B-krátkodobý majetek
Aktiva celkem

k 1.1.2020
14 404 670
801 744
-594 755
14 611 659
11 054
84 090
247 884
4 223
347 251
14 958 910

k 31.12.2020
14 419 709
1 203 010
-633 580
14 989 139
10 234
113 205
302 140
4 828
430 407
15 419 546

PASIVA
A.I. Vlastní jmění
A.II. Fondy
A.III. Oceňovací rozdíly a A.IV Účet výsledku hospodaření
A.V. VH ve schv.řízení
A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta
Pasiva A-vlastní zdroje
B.I. Rezervy a B.II Dlouhodobé závazky
B.III. Krátkodobé závazky
Pasiva B-cizí zdroje
C. Jiná pasiva (časové rozlišení)
Pasiva C-jiná pasiva (časové rozlišení)
Pasiva celkem

k 1.1.2020
13 787 191
21 890
0
274 999
769 661
14 853 741
0
23 983
23 983
81 186
81 186
14 958 910

k 31.12.2020
13 787 191
732 598

Vybráno
3960
14500
6500
6600
3140
3830
5910
6950
2870
54260
49300
42077
145637

Odvedeno
3960
14500
6500
6600
3140
3830
5910
6950
2870
54260
49300
42077
145637

Celocírkevní sbírky povinné 2020
na tisk ČCE a jinou publikační činnost
HDL Jeronymovy jednoty
pro Diakonii
solidarity sborů
pro KS
pro sociální a charitativní pomoc
JTD
pro bohoslovce a vikariát
pro Evangelickou akademii
CC Sbírky povinné CELKEM
D.2 Sbírka darů Jeronymovy jednoty
D.4 Sbírky pro jiné účely celkem
SBÍRKY CELKEM
P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
P.7
P.8
P.9

39 048
769 661
15 328 498
-3 405
-3 405
94 453
94 453
15 419 546

G) Zpráva revizní za rok 2020
kontrolní komise o výsledku revize účetnictví
farního sboru ČCE Bráfova 33, Třebíč
za účetní období roku 2020.

Zvolená kontrolní komise provedla v souladu se zákonem o účetnictví kontrolu
hospodaření Farního sboru Českobratrské církve evangelické Třebíč za rok 2020.
Kontrolní komisi byla předložena kompletní účetní evidence sboru, tj. pokladní doklady,
bankovní výpisy, faktury, interní doklady, účetní deník, rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
Účtový rozvrh je dodržován dle pokynů z ústředí ČCE. Veškeré účty jsou přehledně
analyticky členěny.
Průběh kontroly:
1. Komise zkontrolovala náležitosti všech faktur a pokladních dokladů. Bez nedostatku.
2. Komise provedla kontrolu zaúčtování faktur, pokladních dokladů, bankovních výpisů a
interních dokladů. Bez nedostatku.
3. Komise zkontrolovala počáteční zůstatky účtů dle rozvahy ke dni 1. 1. 2020 a konečné
zůstatky ke dni 31. 12. 2020 a jejich inventarizace. Bez nedostatku.
4. Byla provedena kontrola protokolu o provedené fyzické inventuře majetku a knih
evidovaných na skladě. Bez nedostatku.
Závěr: Účetnictví je vedeno pečlivě a přehledně v ekonomickém systému Money S3.
Kontrolní komise nemá výhrady k vedení účetnictví ani k hospodaření sboru za
rok 2020.
Výsledkem hospodaření za rok 2020 je zisk ve výši 39 048,16 Kč.
Kontrolní komise doporučuje dle návrhu účetní Vlasty Slámové přeúčtovat zisk z účtu 963
Účet výsledku hospodaření na účet 911700 Fond – oprava majetku.

V Třebíči dne 8. 3. 2021
Za kontrolní komisi: Markéta Prudíková, Iva Malá

H) Zpráva o činnosti partnerského střediska Diakonie ČCE v Myslibořicích
za rok 2020
Tato zpráva nenahrazuje naši Výroční zprávu, která je pro naši organizaci povinnou. Bude však
vydána až po finančním uzavření hospodaření roku a následném auditu. Předložená zpráva byla
projednána s dozorčí radou střediska a schválena správní radou střediska.

Poskytované služby a naši obyvatelé.
V roce 2020 jsme poskytovali 5 registrovaných sociálních služeb, stejně jako v předchozím
období. Čtyři služby jsou pobytové (celková kapacita 148 lůžek) a jedna terénní pečovatelská
služba. Rok 2020 byl z důvodu epidemie onemocnění COVID-19 velmi složitý. Nákaza se
našemu Domovu dlouho vyhýbala, na podzim už ale onemocnělo přes 20 našich obyvatel. Byli
jsme šťastní, že většina z nich nemoc překonala bez větších obtíží. Opravdu náročné bylo ale
období vánočních svátků a přelom roku. V jednu chvíli jsme měli přes 40 nemocných obyvatel,
v budově zámku musely být vytvořeny 3 samostatné izolační prostory.
Na konci roku jsme ukončili poskytování Odlehčovacích služeb a jejich 4 lůžka jsme převedli
na služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Celkově jsme ke konci roku
evidovali v součtu pro všechny služby 103 nevyřízených žádostí, z toho v r.2020 jich nově
přišlo 35. V roce 2020 nastoupilo do našeho střediska 30 nových obyvatel a 38 obyvatel
zemřelo. V rámci pečovatelské služby jsme poskytli péči 29 seniorům (doma nebo v DPS
Jaroměřice n. R.). Průměrný věk našich obyvatel je 81 let. Žen je 72 % a mužů 28 %.
Přestože v roce 2020 musela být většina kulturních akcí zrušena, podařilo se nám jich pár
realizovat. Byly to např. dva plesy v únoru, odpoledne s vizážistkou pro naše obyvatelky,
benefiční koncert (ve velmi omezeném rozsahu v kulturním domě v Myslibořicích), nebo
Mikulášskou nadílku. Mnoho našich obyvatel také potěšily dárky od Ježíškových vnoučat.
Ekonomika
Zajištění financování provozu našeho střediska je vícezdrojové. V r.2020 jsme hospodařili
s více než 72 mil. Kč, v této částce jsou ale také započteny mimořádné dotace MPSV
v souvislosti s pandemií. Jednalo se o dotaci na mimořádné odměny pro zaměstnance ve výši
2,7 mil. Kč a dotaci na dokrytí ušlého zisku (neobsazená lůžka, která jsme měli povinnost
rezervovat za účelem izolace nemocných) a vícenákladů (zejména OOPP a dezinfekce) ve výši
2,4 mil. Kč. Dalšími hlavními zdroji financování provozu a péče jsou příjmy od obyvatel, které
tvořily 45 % a příjmy od zdravotních pojišťoven ve výši 10 %.
V roce 2020 se nám dařilo také v oblasti fundraisingu. Naše dvě pracovnice získaly finanční
prostředky a materiální dary ve výši 4,1 mil. Kč. Asi největším materiálním darem bylo auto
Škoda Octavia Combi, které jsme obdrželi od firmy Škoda Auto a.s. V posledních dvou letech
se nám také daří získávat finanční prostředky na provoz z obcí a měst, odkud přichází naši
obyvatelé. V loňském roce jsme od nich obdrželi více než 400 tis. Kč. Velkou část z těchto
peněz jsme použili např. na nákup čistícího parního stroje, nových polohovacích postelí,
antidekubitních matrací, čistících a dezinfekčních prostředků, ochranných obleků, respirátorů,
štítů nebo vitamínů.
Zaměstnanci
K poslednímu dni loňského roku byl stav našich zaměstnanců 119 úvazků, z toho 7 žen na
mateřské dovolené.
Během roku jsme uzavřeli 33 dohod o provedení práce a 9 dohod o pracovní činnosti. Jednalo
se jako v předchozích letech o letní brigády, ale z velké části také o zástupy za zaměstnance,
kteří onemocněli nebo čerpali dlouhodobé ošetřování na děti. Celkem jsme v roce 2020 měli
116 pracovních neschopností.

V přímé péči v r. 2020 pracovalo 85 zaměstnanců, z toho 69 pracovníků v sociálních službách,
9 zdravotních sester a 2 sociální pracovnice. I nadále přetrvává nedostatek zdravotních sester,
stále nám chybí 2,5 úvazku.
Vzdělávání zaměstnanců probíhalo v roce 2020 v omezeném rozsahu, ale i tak bylo
zrealizováno téměř 30 kurzů a vzdělávacích akcí. Částkou 120 tis. Kč nás při vzdělávání
podpořila Nadace ČEZ
V roce 2020 jsme zavedli pro zaměstnance nový benefit v podobě finanční odměny 5 000,- Kč
za každých odpracovaných 5 let. Navýšili jsme také příspěvky na penzijní připojištění.
Pandemie bohužel nepřála setkávání většího množství lidí, proto poslední akcí, kde jsme se
společně sešli, byl zámecký ples v únoru 2020.
Dobrovolnictví
V roce 2020 působilo v našem středisku celkem 25 dobrovolníků, kteří odpracovali 1 075
hodin. S našimi klienty si povídali, hráli deskové hry, předčítali knížky, chodili na procházky
do parku a pomáhali při aktivizačních činnostech. Do dobrovolnické činnosti se na začátku
roku také úspěšně zapojovaly děti z DD v Hrotovicích, které pro naše seniory vymýšlely různé
zajímavé aktivity.
Dobrovolnická práce byla po vypuknutí pandemie koronaviru výrazně utlumena, částečně byla
ale využívána možnost videohovorů či telefonátů s našimi seniory. Několik dobrovolníků nám
pomohlo se šitím roušek pro obyvatele i zaměstnance, další se např. se svými známými pustili
do psaní dopisů a přáníček k Velikonocům, Vánocům a ke Dni matek.
Na začátku září přišli do našeho střediska dobrovolníci z ČEZu, kteří nám pomáhali sbírat
brambory. Odpracovali tak u nás celkem 48 hodin. Na podzim nám další dobrovolníci
pomáhali trhat jablka a švestky v našem sadu. Následně pomáhali s jejich zpracováním.
Částečně se podíleli i na úklidu parku před zimou.
Od října do prosince byla dobrovolnická činnost opět omezena na minimum. Na naše obyvatele
si dobrovolníci i přes různá omezení vzpomněli před Vánoci. I když za nimi nemohli přijít
fyzicky, posílali jim různé napečené dobroty a cukroví.
Z důvodu pandemie koronaviru také nemohl do našeho střediska přijet žádný zahraniční
dobrovolník, jak tomu bylo v minulých letech.
Investice, opravy, vybavení
Mezi největší investice roku 2020 patří nákup sprchovacího křesla, koupacího lůžka, zvedáku
do vany nebo rehabilitačního přístroje Modren Duo. Do kuchyně jsme zakoupili nový
konvektomat v hodnotě téměř 400 tis. Kč, při jeho nákupu nás podpořil Kraj Vysočina (250
tis. Kč) i drobní dárci (přes 100 tis. Kč).
V roce 2020 jsme uskutečnili několik velkých oprav. Jednalo se zejména o výměnu všech oken
a obloukových dveří ve velké jídelně v přízemí v hodnotě 832 tis. Kč, na kterou nám částkou
více než 500 tis. Kč přispěla Evangelická zemská církev v Bádensku a Evangelická luterská
církev v Bavorsku. Uskutečnila se také oprava části hlavního schodiště, která byla nejvíce
poškozena. Oprava stála 144 tis. Kč, přispěli nám na ni Kraj Vysočina částkou 57 tis. Kč a
obec Myslibořice částkou 14 tis. Kč. Opravy a nového vybavení se dočkala také kancelář faráře
(nyní pastorační pracovnice), která stála 80 tis .Kč a téměř celou částku jsme získali od ČCE
v rámci Diakonických a rozvojových projektů.
Řídící a kontrolní činnost
Dozorčí rada střediska zasedala v loňském roce celkem čtyřikrát, vždy ve středisku Diakonie
v Myslibořicích. Těchto zasedání se zúčastňovali rovněž členové správní rady střediska, aby

mohli reagovat a odpovídat na dotazy i připomínky členů dozorčí rady. Za třebíčský
evangelický sbor jsou členy s. Vlasta Slámová (předsedkyně DR), s. Kateřina Svobodová
(místopředsedkyně), far. Tomáš Potoček, s. Naďa Zachariášová, s. Hana Najbrtová (členka
kaz. stanice Myslibořice) a br. Juraj Németh. Dozorčí rada se během roku zabývala mnoha
důležitými oblastmi, jako je hospodaření střediska, investice, restituce, strategický plán či
možnost ubytování členů ČCE (seniorů) ve středisku.
Srpnového zasedání se zúčastnil také náš patron z dozorčí rady Diakonie pan Dan Žárský,
ředitel střediska ve Vsetíně.
Správní rada střediska se loni sešla 12 x. Obsahem setkání byla informovanost o aktuálních
otázkách, problémech a potřebách na všech úsecích Domova a také schvalování všech
závazných dokumentů a rozhodnutí. Současně během roku plnila také svou kontrolní funkci
na všech úsecích střediska.
V roce 2020 byla správní rada a s ní i všichni vedoucí a další pracovníci postaveni před mnoho
nových úkolů. Jsem nesmírně hrdá na to, že jsem obklopena lidmi, kteří ani jednou nezaváhali
a vždy se snažili najít nové a nové řešení pro často velmi složité situace. Na počátku roku to
byl například zoufalý nedostatek ochranných prostředků a zejména absolutní nejistota v tom,
co se děje a co lze očekávat. Na konci roku jsme naopak bojovali s obrovskou vlnou
nemocných zaměstnanců a jen díky velké ochotě a nasazení zbylých pracovníků jsme vše
zvládli.
Koronavirová pandemie nepřála ani kontrolám. Ze dvou plánovaných kontrol ze strany
zřizovatele proběhla pouze jedna, a to na Pečovatelskou službu. Žádné další kontroly se
neuskutečnily, po celý rok jsme ale úzce spolupracovali s KHS Třebíč a Krajem Vysočina při
realizaci epidemiologických opatření.
Spolupráce s farním sborem Třebíč
Rok 2020 nám přinesl několik větších změn. V létě ukončil svou službu ve sboru i našem
středisku br. far. Potoček a v říjnu v Myslibořicích naopak svou službu pastorační pracovnice
započala ses. Yvona Švaříčková. Pracuje na půl úvazku. Ve středisku je pravidelně v pondělí
a ve středu, zbývající dny podle potřeby a svých možností. Nejvíce času tráví s obyvateli
při rozhovorech, 2x týdně vede také biblické hodiny v zámecké kapli. Stejně jako br. far.
Potoček navštěvuje naše obyvatele v nemocnici nebo LDN. I v tomto velmi složitém roce nám
podle svých možností vypomáhali kněží dalších dvou církví (far. Sladký a far. Kovář) a naši
faráři ve výslužbě, br. Jan Trusina a br. Ludvík Klobása. Pozadu nezůstala ani ses. jáhenka
Hana Najbrtová. Pokud to bylo možné, navštěvovala obyvatele na pokojích a snažila se je
povzbudit v těžké době. Srdečně děkujeme za pomoc také členům staršovstva, kteří se
v Myslibořicích střídali při zajištění biblických hodin a čtených bohoslužeb.
Rok 2020 bohužel vůbec nepřál společným setkáním. Zrušen musel být Den kazatelské stanice
a Den Diakonie, neproběhlo ani velikonoční a vánoční prozpěvování. Velké poděkování proto
patří ses. Yvoně Švaříčkové a br. Petru Haškovi, kteří na Štědrý den zazpívali před
bohoslužbou několik koled a potěšili jimi naše obyvatele alespoň prostřednictvím rozhlasu
z kaple. Stejně tak je opět potěšila krásná vánoční přání od dětí ze sboru.
Děkujeme Vám všem za podporu, pomoc, dobré slovo i modlitbu za naše obyvatele.

V Myslibořicích 10.2.2021

za správní radu střediska předkládá
Michaela Grmelová, ředitelka střediska

