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Výroční zpráva
2004

Nestátní nezisková organizace (NNO) – Domov důchodců

Úvodní slovo ředitele „Domova“

Vážení přátelé,

předkládáme Vám výroční zprávu za činnost našeho „Domova“ za rok
2004.
Jsme nestátní, nezisková organizace zřízena církví, kde 15 zaměstnanců
pečuje o 33 obyvatel. V roce 2004 jsme oslavili již desáté výročí našeho
otevření. Na oslavách tohoto našeho jubilea jsme uvítali významné zástupce
státu, kraje i města aj. významné osobnosti naší vlasti a kraje.
Během celé naší existence jsme se všichni snažili, abychom našim
obyvatelům přibližovali prostředí i zázemí tak, aby nepocítili přechod z pravého
domova do „Domova“ našeho, a když, tak jen v tom příjemnějším.
I v roce 2004 se nám podařilo díky hospodárnosti nás všech a díky
podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Kraje Vysočina, Města
Humpolce a dalším sponzorům, hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.
„Domov“ poskytuje službu zejména seniorům, kteří se nemohou dále o
sebe postarat. Ať je to ze zdravotních důvodů, či pocitu strachu ze samoty, jsme
tady my, abychom nabídli pomocnou ruku. To se nám daří plnit, neboť stále
přicházejí další žadatelé s tím, že na náš Domov slyší jen to nejlepší doporučení.
Jsem rád, že občané nevyhledávají náš „Domov“ pouze z důvodu
hezkého a důstojného prostředí a rodinné atmosféry, ale hlavně z důvodu kvality
poskytované péče. Také v roce 2004 bylo naší prioritou zajistit všechny
požadované služby na vysoké úrovni, a proto jsme začali s naplňováním
standardů kvality sociálních služeb. Také vzděláváním našich zaměstnanců se
snažíme neustále kvalitu těchto služeb zvyšovat.
Díky ochotným studentkám ze zdejšího gymnázia se nám podařilo zavést
pravidelnou dobrovolnickou službu a tím do „Domova“ vnést mládí a
optimismus.
K méně příjemným věcem patří to, že „Domov“ stále nemá vybudovanou
zeleň (zahradu), která kdysi k budově patřila, ale v době totality byla zavezena
asfaltovou drtí a tím značně zdevastována. Snad je vše na dobré cestě a již v roce
2006 bychom měli opět zahrádku mít.
Daří se nám udržovat celý objekt „Domova“ stále v pěkném stavu a daří
se nám také postupně vybavovat jednotlivé pokojíčky novým nábytkem,
z kterého mají velkou radost nejen naši obyvatelé, ale i my zaměstnanci.
Ještě jednou, poměrně významnou změnou náš „Domov“ tento rok
prošel. Naše paní ředitelka, Ing. Jaroslava Ciznerová, která zasvětila našim
zaměstnancům a obyvatelům plných 10 let svého života, energie, myšlenek,
elánu a dobré nálady, se rozhodla odejít na zasloužený odpočinek, který nabízí
věk důchodce.
Já jen doufám, že mé působení bude tak úspěšné a Bohem požehnané,
jako působení paní ředitelky. Myslím si, že paní ředitelka si zaslouží i na tomto
místě poděkování za vše, co pro „Domov“ udělala.

Jsem rád, že mohu poděkovat těm, kteří jste přispěli také k tomuto dílu.
Ať jste přispěli šikovnou rukou, hlavou, penězi, hezkým slovem či modlitbou.
Věřte, že Váš čin byl plně zúročen.
Děkuji Českomoravské provincii Kongregaci sester premonstrátek –
našim zřizovatelům, paní ředitelce, všem zaměstnancům, obyvatelům, rodinným
příslušníkům i dobrovolníkům.
Velké poděkování patří MPSV ČR, Kraji Vysočina, Městu Humpolce a
všem sponzorům, kteří mají srdce na „ pravém“ místě. Děkuji kněžím, kteří nám
zajišťují duchovní činnost.
Upřímný dík patří za přízeň a podporu Vám všem. Bez Vás by neměl
tento „Domov“ takové jméno, jaké má.
Odměnou nám všem jsou naši spokojení a usměvaví obyvatelé a
příjemné pracovní prostředí. Přejme si, aby i v roce 2005 byl úsměv častější než
sluníčko a do zaměstnání jsme všichni chodili jako mezi své nejlepší přátele.

Mgr. Jan Výborný
ředitel „Domova“
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1. Základní údaje

Domov blahoslavené Bronislavy
Nestátní nezisková organizace (NNO) - církevní právnická osoba
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Název:
Adresa:
Telefon:

Domov blahoslavené Bronislavy
Školní 681, 396 01 Humpolec
kancelář
565 533 978
mobil ředitel
777 603 554
mobil ekonomka
728 737 450
mobil sesterna
605 873 152
domov.bronislavy@seznam.cz
e-mail:
IČ:
73633399
DIČ:
CZ73633399
Bankovní spojení: Komerční banka Humpolec
Číslo účtu:
19-7051880257/0100
Zřizovatel:
Českomoravská provincie
Kongregace sester premonstrátek
Sadové náměstí 152/39
772 00 Svatý Kopeček u Olomouce
tel: 585 385 465-6
Zřizovací listina: vydána dne: 11.4.1994 rozhodnutím
Kongregace sester premonstrátek
Registrace:
MKČR 1.7.1994
Vedení Domova blahoslavené Bronislavy:
Mgr. Výborný Jan
- ředitel
Ing. Svobodová Eva - ekonomka
Urbánková Marie
- vedoucí sociálně zdravotního úseku
V Domově pracuje celkem 15 zaměstnanců.
Výbor obyvatel:
Beranová Božena
Melenovská Marta
Rajdlová Hana
Sobotka Pavel
Kovářů Božena

2. Budova a prostory „Domova“
Domov blahoslavené Bronislavy
Školní 681
396 01 Humpolec
Rekonstrukce budovy byla dokončena již v roce 1994 a má 3 podlaží +
suterén. Kapacita „Domova“ je 33 lůžek. Pokoje máme jednolůžkové,
dvoulůžkové i třílůžkové, všechny jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením
(sprcha, umyvadlo, klozet).
Na poschodích jsou dále koupelny s vanou – jedna z nich je vířivá.
V budově je ordinace, rehabilitační místnost, společenská místnost, výdejna jídla,
sesterna, jídelna, kaple, sklady a v suterénu technické zázemí (prádelna, sušárna,
žehlírna, sklady prádla, plynová kotelna, dílna …ad.).
Všechny prostory jsou bezbariérové s výtahem, chodby i sociální
zařízení jsou vybaveny madly, klozety jsou zvýšeny. Pokojíčky i další místnosti
zajišťují soukromí obyvatel, světelnou a tepelnou pohodu a jsou vybaveny
signalizačním zařízením.
Prostory jednotlivých podlaží jsou pro lepší orientaci našich klientů
barevně odlišeny. Interiér budovy je v krásném zámeckém stylu, ovšem plně
vyhovuje standardům sociálních služeb. Budova je umístěna ve středu města,
čímž zajišťuje vysokou dostupnost.
Pro svoji malou kapacitu, rodinnou atmosféru, kvalitu služeb, vybavení
a umístění je Domov velice vyhledáván a plně odpovídá domovům „rodinného
tipu“.

3. Poslání „Domova“
Domov blahoslavené Bronislavy se sídlem v Humpolci je nestátní
neziskové zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu
stavu nejsou schopni žít ve svém prostředí nebo by v něm zůstali izolováni.
Domov poskytuje svým klientům individuální pomoc a podporu tak, aby
obyvatelé vedli pokud možno co nejdéle běžný způsob života a pomáhá jim při
udržování rodinných a společenských vazeb. Společně tak vytváří prostředí
domova.
Toto poslání je chápáno jako jeden ze způsobů uplatňování křesťanských
hodnot.
Poslání Domova je zabezpečováno s ohledem na individuální situaci
uživatelů těmito službami:

-

ubytování
podávání stravy
pomoc při osobní hygieně
úklid, praní, žehlení prádla a ošacení, opravy
základní zdravotní výkony vč. podávání léků
služby obvodního lékaře, psychiatra
převoz a doprovod k odborným lék.vyšetřením
skupinová a individuální rehabilitace
kadeřnictví, holič, pedikúra
pomoc při kontaktech s veřejnými institucemi /nákupy,pošta, úřady
st.správy, soud...)
zajišťování kulturních pořadů a společenských setkání
konání mše svaté v místní kapli a další duchovní služby

-

4. Cíle „Domova“
•
•
•
•

•
•

Zkvalitnit služby dle požadavků klientů a standardů kvality sociální
péče při zachování individuálního přístupu.
Dovybavit Domov zařízením, které usnadní namáhavou práci
zaměstnanců.
Dovybavit pokojíčky novým a pohodlným nábytkem, pro zlepšení
prostředí jak obyvatel, tak i zaměstnanců.
Vybudovat „Oázu klidu“ (zahradu) pro naše obyvatele, kde by trávili
svůj volný čas v přírodě, mezi stromy a kytičkami. Vyměnit stávající
výtah za nový, cenově dostupný, který by splňoval všechny normy
v ČR i EU.
Provést izolaci balkonů a střechy.
Provést zateplení oken a dalšími opatřeními docílit větší efektivitu při
nakládání s finančními prostředky.

5. Činnost v našem „Domově“ v roce 2004
a)

Sociálně zdravotní péče

„Domov“ zajišťuje kromě sociální péče nepřetržitou službu při
poskytování základní ošetřovatelské a zdravotní péče, tj. podávání léků,
aplikování inzulínu a provádění dalších zdravotních úkonů, které naordinuje
smluvní lékař.
Smluvní lékař do „Domova“ dochází dvakrát týdně na základě smlouvy
s nemocnicí LTRN (Léčebna tuberkulózních a respiračních nemocí) a jedenkrát
měsíčně psychiatrický lékař.
Do „Domova“ rovněž dochází dvakrát týdně rehabilitační sestra, která
kromě hromadných rehabilitačních cvičení provádí i rehabilitaci u lůžka
předepsanou obvodním lékařem, popřípadě odborným lékařem.
K lékařům specialistům (ušní, krční, oční, kardiolog, neurolog, urolog,
stomatolog, …) jsou klienti za asistence doprovodu dováženi osobním autem
„Domova“.

b)

Pečovatelská služba

Cílem pečovatelské služby je zajistit služby, o které klient požádá, avšak
vždy si uvědomujeme, jak důležité je udržovat tyto klienty v co největší vlastní
soběstačnosti.
Velikou výhodou je, že všechny naše pokojíčky jsou vybaveny vlastním
sociálním zařízením (sprcha, umyvadlo, klozet) a příručními kuchyňkami, kde si
mohou obyvatelé sami, pokud jim to zdravotní stav dovoluje, připravit svačinu či
večeři.
„Domov“ z důvodu dovážení teplé stravy – obědy a večeře – umožňuje,
aby si obyvatelé denní stravu objednali a odebírali individuálně. S tím souvisí i
úhrada za odebranou stravu. V tom jsme výjimkou mezi ostatními domovy, ale
našim obyvatelům tato nabídka vyhovuje a zároveň pomáhá, neboť dochází
k odstranění bariéry mezi původním domovem a Domovem bl. Bronislavy.
Osobní hygiena je zabezpečována dle rozpisu pravidelně. Vedle
každodenní ranní a večerní hygieny je zabezpečena i pravidelná koupel či sprcha.
K tomuto účelu velice dobře slouží sprchové kouty ve všech pokojích a také
speciální koupelny, které jsou na každém patře.
K nabídce služeb patří i zajišťování kadeřnictví, holičství, pedikúra,
čištění a úprava oděvů. Všechny tyto služby jsou zajišťovány pravidelně nebo
dle potřeby.

c)

Rehabilitace

Rehabilitací docilujeme zlepšení zdravotního stavu nebo alespoň
prodlužování soběstačnosti. Dělíme ji na tzv. rehabilitaci u lůžka a oddychovou
společnou rehabilitaci .

Rehabilitace u lůžka (individuální) je předepsaná odborným lékařem a
prováděna rehabilitačním pracovníkem, který k nám dochází z blízkého
rehabilitačního centra.
Dále na základě doporučení smluvního lékaře je prováděna fyzikální
terapie (masáže, magnetoterapie, solux, biolampa, vířivé nebo perličkové
koupele). Každá tato snaha vede ke zmírnění bolesti a k zlepšení pohyblivosti.
Rehabilitace kondiční – jedná se o skupinová cvičení dvakrát týdně pod
vedením rehabilitačního pracovníka. Je to velice oblíbená akce, na které se
všichni sejdou včetně obyvatel upoutaných na vozíček. Za pomocí jednoduchých
pomůcek si společně zacvičí a zazpívají.

d)

Ergoterapie

Za využití darovaného materiálu ( látek, stužek, dřeva, papíru, pohlednic,
krajek a dalších) společně vyrábíme překrásné věci. Pleteme, háčkujeme,
vyšíváme, lepíme, stříháme a výrobky šikovných rukou použijeme pro výstavu
ručních prací v Městském klubu seniorů. Pak nám slouží pro výzdobu „Domova“
a samozřejmě jako krásný dárek obyvatel pro své nejbližší.

e)

Sociální péče

Náš domov je malý, jeho kapacita je pouze 33 lůžek. Domov je během
roku 100% naplněn a počet zájemců o umístění několikrát převyšuje kapacitu
Domova. Průměrný věk našich obyvatel, podle stavu k 31.12.2004, byl 81,6 let.
Žádost o umístění se podává přímo do „Domova“ na základě vydaného
nebo poštou zaslaného tiskopisu. Žádosti jsou evidovány dle přání klienta
(jednolůžkové, dvou a třílůžkové pokojíčky).
Před evidencí seznámí vedení „Domova“ s pravděpodobnou čekací dobou
na umístění. Noví obyvatelé jsou přijímáni na základě pořadníku, avšak vždy se
přihlíží na potřebnou ošetřovatelskou péči a sociální pomoc.
Veškerou práci s umístěním i po umístění zařizuje „Domov“.
V „Domově“ je také možnost dle přání obyvatele, vedení depozitního účtu.
Obyvatelé mohou kdykoliv, po předchozí domluvě s jejich rodinnými
příslušníky, navštívit svůj domov, popřípadě tam strávit nějaký čas.
V roce 2004 zemřelo 8 obyvatel, 1 klientka byla na vlastní žádost
přemístěna do Hospice sv. Anežky v Č. Kostelci. Přijato bylo 9 nových obyvatel
a celkem 33 nových žádostí.

f)

Duchovní činnost

Obyvatelé mají možnost navštěvovat mše svaté, které jsou slouženy 2x
týdně, a pobožnosti (různé modlitby a rozjímání), přímo v kapli „Domova“. Tato
kaple je také mnohdy využívána k potřebám klidu a rozjímání obyvatel i
blízkého
zaměstnanců. Duchovní rozměr obyvatel zajišťují kněží
premonstrátského kláštera Želiv, kteří do „Domova“ dochází pravidelně a jsou
ochotní posloužit i ostatními svátostmi.

g)

Dobrovolnická činnost

V roce 2004 se stala dobrovolnická činnost pravidelností. Dvě studentky
z gymnázia k nám chodí ve svém volném čase rozdávat energii, optimismus a
lásku. Patří mezi málo těch, kteří bez nároku na finanční odměnu si s obyvateli
popovídají, přečtou nebo obyvatele na vozíčku zavezou na prohlídku města či
hypermarketu.
Další dobrovolník – již také senior – navštěvuje „Domov“, aby se s námi
podělil (ukázkami videa) o zážitky z cestování po celé Evropě.

h)

Kuchyň

Z důvodu malé kapacity „Domova“ je teplá strava dovážena ze
sousedního Domova důchodců v Humpolci, takže je zajištěna mimo racionální
dietu č.3, také žaludeční č.2, žlučníková č.4 a diabetická č.9. Ostatní jídla tj.
snídaně, svačiny a studené večeře se připravují v kuchyni „Domova“.
Předností našeho „Domova“ je, že si mohou uživatelé služeb rozhodnout,
zda budou odebírat celodenní stravu, nebo si část stravy (např. svačinu,večeři)
budou připravovat sami. V tomto případě hradí stravu, kterou skutečně odeberou.
K přípravě vlastní stravy jim slouží malé kuchyňské linky, přímo na
pokojíčcích.

i)

Prádelna, úklid, údržba

V „Domově“ je velmi dobře fungující prádelna, kde se pere a žehlí jak
osobní, tak i ložní prádlo obyvatel. Dále se perou uniformy zaměstnanců a
veškeré prádlo se opravuje dle potřeb a požadavků obyvatel a zaměstnanců.
Také úklid je zajištěn na velice dobré úrovni. Uklízí se každý pracovní
den a to jak společné prostory, chodby, tak také pokojíčky našich obyvatel a to za
dodržování všech hygienických norem.
V rámci finančních možností dbáme na údržbu našeho „Domova“, jeho
opravy a inovace. Také se snažíme zajistit technické provedení mnoha přání a
žádostí našich obyvatel.

j)

Kulturní činnost

Pro zpestření života klademe velký důraz na kulturní a oddechové akce.
Vždyť při hezké písničce a někdy i tanečku, hned každý omládne o pár let.
V roce 2004 jsme začínali tradičním „Maškarním rejem“, pak oslavou
Velikonoc, dále společným “Kácením máje“. V červenci si připomínáme „Den
otevřených dveří Domova“ a následuje oslava Marušek, posvícení, Mikuláš a
Vánoce … Všechny tyto akce jsou spojené s živou hudbou.
Každým rokem se účastníme na estrádě v nedalekých Jiřicích. Zavítal
mezi nás kouzelník a pan Šedivý s programem „Hašlerovy písničky“. Na podzim
opékáme špekáčky při harmonice, jezdíme na houby. V předvánoční čas mezi
nás zavítaly děti z Dětského domova a ZUŠ Humpolec s pásmem vánočních
koled.

Nezapomnělo na nás ani Město Humpolec, které nám každoročně
zajišťuje občerstvení na vánoční besídku. Několikrát za rok 2004 jsme dostali
vstupenky z Městského kulturního střediska
na různé akce pořádané
v nedalekém kulturním domě.
Připomínáme si všechny narozeniny a svátky obyvatel. K těm výročním
narozeninám přicházejí i zástupci města s přáním , kytičkou a dárkem.
Nejkrásnější jsou u nás Vánoční svátky, které prožíváme u prostřeného
stolu všichni pospolu, a tak se stává, že děti našich obyvatel jsou zarmouceny, že
Štědrý den jejich rodiče slaví právě DOMA - v Domově blahoslavené Bronislavy
a teprve pak následující dny jdou navštívit rodiny nejbližších.

6. Personalistika
Provoz Domova zajišťuje patnáct stálých zaměstnanců v následujících
profesích /úsecích:

Ředitel
Ekonomka
Vrchní sestra
Sestra u lůžka
Ošetřovatelka
Pracovnice ve výdejně jídla
Uklízečka
Pradlena
Domovník-údržbář

Počet
1
1
1
4
2
2
2
1
1

Tento stav do počtu a struktury se od roku 1994, tj. založení Domova,
prakticky nemění.
V období dovolených (červenec-srpen) nebo v případě dlouhodobé
nepřítomnosti některého stálého zaměstnance přicházejí na výpomoc brigádníci.
Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2004 činil 15,5 osoby.
Vedení Domova má zájem na stabilizaci pracovního kolektivu, což se
pozitivně odráží v celkové atmosféře na pracovištích i spokojenosti klientů.

7. Ekonomika
Fungování Domova v oblasti hospodaření, zpracování účetní agendy,
mezd a pomocné evidence týkající se klientů má ve své pracovní náplni
ekonomka.
Kromě naplňování svého hlavního poslání, kterým je celoroční
nepřetržitá pečovatelská a ošetřovatelská služba seniorům, nezabývá se Domov
jinou hospodářsky významnou činností.
a) Přehled aktiv a pasiv k 31.12.2004
Položka

Aktiva
tis.Kč

Rozdíl
oproti
r.2003

Položka

Pasiva
tis.Kč

Rozdíl
oproti
r.2003

Hmotný
majetek
Oprávky
Zásoby
Pohledávky
Finanční
majetek
Jiná aktiva

2.761
-2.565
0
394

-46
-55
-1
-30

Vlastní jmění
Fondy
Závazky
Jiná pasiva

349
2.905
789
100

0
-85
+9
+6

3.549
7

+2
+4

Hospod.výsl.

3

-56

CELKEM

4.146

-126

CELKEM

4.146

-126

Domov má ve své účetní evidenci hmotný majetek v celkové hodnotě
2.761 tis. Kč (vyjádřeno pořizovacími cenami). Z toho tvoří samostatné movité
věci nebo soubory částku 1.317 tis. Kč, drobný hmotný majetek 1.442 tis. Kč a
umělecká díla 2 tis. Kč. Za deset let provozu je však jeho zůstatková hodnota jen
196 tis. Kč. V průběhu roku 2004 nebyl pořizován žádný majetek nad 40 tis. K,
ale pouze některé drobnější majetkové položky, které vedeme v operativní
evidenci.
Finanční majetek představují prostředky v pokladně a na běžných účtech,
které nám slouží k průběžnému financování provozu a dále prostředky umístěné
na termínovaných vkladech u čtyř různých bank. Výnosy z těchto vkladů dosáhly
za rok 2004 částky 32 tis. Kč.
Pohledávkami k 31.12.2004 jsou vydané zálohy na odběr energií.
Závazky k témuž datu tvoří především krátkodobé závazky
k zaměstnancům /mzdy za prosinec/, závazky ke státnímu rozpočtu /odvody
pojistného a daně ze závislé činnosti/ a dohadné položky za odběr energií v roce
2004. Co do celkové výše jsou závazky srovnatelné s předchozím rokem.
Prostředky ve fondech vytvořené za deset let činnosti hodláme použít
v roce 2005 a následujících letech především na obnovu potřebného vybavení
prádelny, kuchyně, na technické zhodnocení budovy systémem zateplení a
vybudování zahrádky „Oázy klidu“ pro naše klienty.

b) Náklady, výnosy a hospodářský výsledek v roce 2004

Náklady-druh

Tis.Kč %

Materiálové

775

Energie, pohonné 371
hmoty
Opravy
59
Služby
87
vč.cestovného

14,4

Rozdíl
oproti
r.2003
-137

6,8

+16

1,1
1,6

-17
-25

Mzdy
Odvody sociálního
a
zdravotního
pojištění
Soc. a ostatní
náklady
Odpisy majetku

2.898

53,8

+116

1.044

19,4

+67

50

1,0

-23

101

1,9

+34

NÁLADY
CELKEM

5.385

100,0 +31

Výnosy-druh

Tis.Kč %

Příjmy
od 2.179
klientů
Úroky a ostatní
vl. výnosy
40

40,4

Dotace
3.070
Dary fyzických 99
a právnických
osob

57,0
1,8

VÝNOSY
CELKEM

100,0

5.388

0,8

Hospodaření našeho zařízení bylo v roce 2004 vyrovnané, resp.skončilo
se ziskem 2,6 tis.Kč. Celkovou výši nákladů se podařilo udržet zhruba na úrovni
předchozího roku, ovšem za cenu úsporných režimů v materiálových nákladech,
službách i výdajích na opravy.
Roční náklady na lůžko dosáhly částky 163 tis.Kč, z toho 41,2 % těchto nákladů
bylo hrazeno z vlastních zdrojů a 58,8 % z dotací a darů.
Z celkového objemu vynaložených nákladů /5.385 tis.Kč/ tvořily náklady na
správu Domova 728,5 tis.Kč, tj.13,5% .
c) Příjmy a jejich struktura
Provoz Domova se již deset let daří financovat díky podpoře ze strany
Ministerstva práce a soc.věcí, Města Humpolce a v posledních letech /po reformě
státní správy/ i kraje Vysočina. Mimo zástupců těchto institucí patří naše
poděkování též řadě drobných dárců-fyzických osob a firmám a podnikatelům
z Humpolce, okolí i jiných regionů. Další podstatnou část příjmů Domova tvoří
platby od našich klientů za stravu, pobyt a služby. V roce 2004 dosáhly tyto
úhrady částky 2 179 tis. Kč.
Za rok 2004 se podařilo získat finanční podporu 3 169 382,--Kč od
následujících subjektů/dárců:
Subjekt/dárce
Kč
-----------------------------------------------------------------------------------2 128 500,-Ministerstvo práce a soc. věcí ČR, Praha
Kraj Vysočina,Jihlava
761 500,-Město Humpolec
180 000,-Celkem
3 070 000,-Čermák Zdeněk,autodoprava, Jiřice
Ing.Hadrava Libor,Hradec Králové
MHA, s.r.o. Humpolec
Rýzner Zdeněk, Hranipex a.s. Humpolec
Tempo,českomoravská auditorská s.r.o. Brno
Celkem podnikatelé

25 000,-10 000,-4 000,-3 000,-2 000,-44 000,--

Beznosková Emilie, Humpolec
Brothánek František, Senožaty
Dvořáková Marie, Humpolec
Dočekalová Libuše, Humpolec
Hadravová Marta, Humpolec
Honsa Karel, Humpolec
Chobotová Alena, Humpolec
Kadlec Zdeněk,Ing.
Kovářová Jiřina, Humpolec
Kubala Pavel, Praha
Musilová Marie, Humpolec
Němcová Ludmila, Pelhřimov
Švíka Jiří, Humpolec
Vrzáková Marie, Humpolec
Výborný Jiří, Herálec
Celkem drobní dárci

3 628,-6 000,-4 145,-5 000,-6 001,-2 536,-1 450,-1 800,-1 000,-9 600,-3 001,-2 000,-2 000,-2 737,-1 700,-55 382,--

