Výroční zpráva ROK 2019
Shrnutí pracovní sezóny v bodech:
- údržba areálu hřbitova, výsadba letniček a keříků
- likvidace a odstranění vyvrácených stromů po nárazovém větru
- vyrovnání hrobových obrub, restaurování náhrobních desek
- realizace projektu stavba hřbitovní kaple Všemily z prostředků Českoněmeckého fondu
budoucnosti, Spolku Heimatverband Tetschen-Bodenbach e.V., obce Jetřichovice a Spolku Dolský
mlýn. Projekt stavby sponzorsky připravila fr. ALFAPROJEKT Olomouc/Ing. arch.František Babica
- výroba a ukotvení dřevěného kříže do interiéru kaple z prostředků dárců ve výši 10.890,-Kč
– slavnostní vysvěcení hřbitovní kaple
- předání 22 ks certifikátů dárcům……..
- příprava podkladů a podání žádosti o grant u Ústecké komunitní nadace
- spolupráce s vedením obce Jetřichovice na přípravě projektu ,,Obnova hřbitovní zdi Všemily“
- slavnostní předání šeku v hodnotě 50.000,-Kč v Ústecké komunitní nadaci z prostředků společností
AIR PRODUCTS spol. s r.o. NYYLO a.s. na realizaci projektu ,,Zkamenělé osudy“
- oprava a doplnění umělým kamenem 8 ks pískovcových křížů – sponzorem opravy je kameník, pan
Michal Nepomucký
- vyhlášeno celkem 15 pracovních brigád
- celkový počet odpracovaných hodin 573, včetně administrativní práce: při sazbě 80,-Kč/hod
(minim.sazba na hodinu stanovena pro rok 2019)celkem odpracováno v rámci dobrovolné činnosti
za 45.840,-Kč (v uvedené částce nejsou zahrnuty náklady na dopravu, kancelářské potřeby, nářadí,
servis křovinořezu a občerstvení pro dobrovolníky)
- celková výše přijatých darů na opravu hřbitova 85.653,-Kč / z toho 50.000,- z Ústecké komunitní
nadace
Číslo účtu: 2500543326 / 2010 Fio banka a.s.
Majitel účtu: Dolský mlýn, z.s.

Transparentní účet: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2500543326
V datech:
2.4.2019
- zahájení stavebních prací na hřbitovní kapli fr.Cheops DC s.r.o.
- hlavním investorem je obec Jetřichovice
Projekt byl realizován z prostředků Českoněmeckého fondu budoucnosti, Spolku Heimatverband
Tetschen-Bodenbach a Spolku Dolský mlýn.
14.4.2019
Počet lidí: 11
Počet hodin: 66
-pálení větví po vyvrácených stromech, úklid areálu po zimním období
3.5.2019
Počet lidí: 2
Počet hodin: 8
-sekání trávy
12.5.2019
Počet lidí: 6
Počet hodin: 30
-dopravení štěpky

-úprava hrobů, sázení květin
19.5.2019
Počet lidí: 8
Počet hodin: 40
-úprava terénu kolem stavby kaple
-výsadba letniček
31.5.2019
Počet lidí: 3
Počet hodin: 12
-sekání trávy
20.6.2019
Počet lidí: 2 + 6
Počet hodin: 32
-sekání a hrabání trávy
- doprava štěpky
-úprava hrobových míst štěpkou
-sázení trvalek
5.7.2019
Benefiční koncert v jetřichovickém kostele sv. Jana Nemomuckého pořádaný spřáteleným spolkem –
Spolek přátel Jetřichovic . Varhaník, pan Martin Maxmilian Kaiser věnoval celý výtěžek na obnovu
hřbitova. Celkem se vybralo 12.074,-Kč
18.7.2019
Počet lidí: 2 + 6
Počet hodin: 32
-malování nápisu do interiéru kaple
-úklid kolem stavby
-rozvoz štěrku na příjezdovou cestu
-úprava hrobů
28.7.2019
Počet lidí: 2 + 2 +1
Počet hodin: 14
-sekání trávy kolem areálu hřbitova
-instalace dřevěného kříže do interiéru kaple
-instalace dřevěných křížků na hroby (vyrobil a ukotvil Robert Blanda)
-výrobu kříže financoval spolek Dolský mlýn
29.7.2019
Počet lidí: 10
Počet hodin: 40
-úklid areálu hřbitova
-hrabání a úklid posekané trávy
30.7.2019
Počet lidí: 3 + 2 + 5
Počet hodin: 58

- přípravy na slavnostní svěcení kaple (rozvoz lavic a infopanelů, příprava fotodokumentace,
květinová výzdoba, příprava pohoštění)
-svěcení hřbitovní kapličky za účasti 75 lidí
31.7.2019
Počet lidí: 3
Počet hodin: 9
-úklid areálu (převoz lavic a infopanelů)
5.9.2019
Počet lidí: 1 + 2
Počet hodin: 23
-likvidace pařezů po náletových stromech ze základů podezdívky oplocení za pomocí techniky
(financováno z prostředků obce)
12.9.2019
Počet lidí: 3 + 5
Počet hodin: 24
- sekání trávy, hrabání a úklid areálu
-úprava terénu po technice při odstraňování pařezů
3.10.2019
-zahájení prací na projektu ,,Obnova hřbitovní zdi Všemily“ z finančních prostředků obce Jetřichovice
a MMR ČR (částečná příprava podkladů pro dotaci Dolský mlýn z.s.)
15.10.2019
Počet lidí: 5
Počet hodin: 20
-úklid listí a příprava areálu na dušičkové setkání
2.11.2019
Počet lidí: 5
Počet hodin: 20
-dušičkové setkání, ukončení pracovní sezóny
12.12.2019
Slavnostní převzetí šeku na 50.000,-Kč z finančních darům od společností AIR PRODUCTS spol. s r.o.,
NYYLO a.s. prostřednictvím Ústecké komunitní nadace
30.12.2019
-dokončení projektu ,,Obnova hřbitovní zdi Všemily“

Na následující straně představujeme dokončené projekty v roce 2019.

Děkujeme všem, kteří se finančně podíleli na realizaci těchto projektů:
Projekt: ,,Stavba hřbitovní kaple Všemily“ realizace rok 2019
Českoněmecký fond budoucnosti
Spolek Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach e.V.
Společnost Alfa projekt Olomouc
Obec Jetřichovice

Projekt ,,Obnova hřbitovní zdi Všemily“ realizace rok 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Obec Jetřichovice

Bude realizováno v roce 2020
Projekt ,,Zkamenělé osudy“– oprava 8 rodinný hrobů
Za finanční podpory:
Ústecké komunitní nadace
Fondu AIR PRODUCTS
Fondu NYYLO

