Výroční zpráva ROK 2020
Shrnutí pracovní sezóny v bodech:
_ návštěva zástupců U.S.Embasy v doprovodu ředitelky Ústecké komunitní nadace
- realizace projektu ,,Zkamenělé osudy“ podpořený Ústeckou komunitní nadací z prostředků
společností AIR PRODUCTS spol. s r.o. a NYYLO a.s. ve výši 50.000,-Kč + 17.400,-Kč Dolský mlýn
z darů soukromých dárců (celkem za 67.400,-Kč)
- údržba areálu hřbitova, výsadba letniček a keříků
_ restaurování náhrobních desek
_ dovoz štěpky a úprava hrobů
_ benefiční koncert v kostele sv.Jana Nepomuckého za účasti varhaníka pana, Martina Maxmiliána
Keisera výtěžek z koncertu: 6.739,-Kč
- osazení 7 ks pískovcových křížů, ukotvení a oprava 4ks náhrobků + osazení 5ks náhrobních desek
v celkové výši 6.100,-Kč
_ výroba 2 ks dřevěných lavic do kaple (dar od Martiny a Petra Michelových)
_ nákup 3 ks lavic do prostor hřbitova v celkové výši 19.983,-Kč
-nákup svíček na Dušičky za 1.098,-Kč
- vyhlášeno celkem 15 pracovních brigád
- celkový počet odpracovaných hodin 331 h, včetně administrativní práce: při sazbě 87,-Kč/hod
(minim. sazba na hodinu stanovena pro rok 2020) celkem odpracováno v rámci dobrovolné činnosti
za 28.797,-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 39.642,30Kč
- celková výše výdajů 94.581,-Kč

Číslo účtu: 2500543326 / 2010 Fio banka a.s.
Majitel účtu: Dolský mlýn, z.s.

Transparentní účet: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2500543326
Pracovní sezóna v datech:
30.1.2020
- návštěva hřbitova zástupců U.S.Embasy v doprovodu ředitelky Ústecké komunitní nadace
(tiskový mluvčí Ed Findlay, konzulka Iva Žiža a ředitelka ÚKN, paní Kateřina Valešová)
8.5.2020
Návštěva reportérky paní Lucie Römer
Sběr dat a materiálu pro článek do LANDECH ECHO:
http://landesecho.cz/index.php/forum/1440-kreuze-statt-steinpilze
+ neplánovaná práce dvou dobrovolnic
-úprava hrobů, sázení letniček, úklid areálu
Počet lidí: 2
Počet hodin: 10
14.5.2020
Počet lidí: 3
Počet hodin: 14
-sekání trávy, výsadba 200ks sazenic afrikánů, oprava barvou sošek andělů
29.5.2020

Počet lidí: 2
Počet hodin: 16
-sázení jiřinek, úprava hrobů
2.6.2020
Počet lidí: 1
Počet hodin: 7
-sekání trávy
10.6.2020
Počet lidí: 3
Počet hodin: 22
-sekání trávy, úprava terénu, sázení keříků
Průběžně počátek prací na projektu ,,Zkamenělé osudy“
-práce probíhají pod vedením kameníka, pana Michala Nepomuckého
28.7.2020
Počet lidí: 3
Počet hodin: 15
-sekání trávy, úklid areálu
Pokračování prací na projektu ,,Zkamenělé osudy“
-práce probíhají pod vedením kameníka, pana Michala Nepomuckého
15.8.2020
Spřátelený Spolek přátel Jetřichovic uspořádal varhanní koncert na podporu obnovy hřbitova ve
Všemilech. Pan Martin Maxmilian Kaiser (rodák ze Srbské Kamenice) již podruhé zahrál v kostele
sv.Jana Nepomuckého v Jetřichovicích, aby tak podpořil naši dlouholetou snahu o obnovu
všemilského hřbitova.
V průběhu léta byl ve spolupráci s obcí Jetřichovice z původního místa po pádu dvou lip přesunut a
ukotven pomník padlým v 1.sv.válce v těsné blízkosti hřbitova – práce prováděla firma Kamenictví
Michal Nepomucký
17.8.2020
Počet lidí: 1
Počet hodin: 7
-sekání trávy
21.8.2020
V pořadí již čtvrtý kontrolní den prací na projektu ,,Zkamenělé osudy“
11.9.2020
Počet lidí: 1
Počet hodin: 7
-sekání trávy
Průběžně pokračování prací na projektu ,,Zkamenělé osudy“
-práce probíhají pod vedením kameníka, pana Michala Nepomuckého
13.9.2020

Počet lidí: 8
Počet hodin: 40
-hrabání trávy, úklid areálu, průzkum terénu opravovaných hrobů, výkop a převoz zeminy
-obnova kamenného nášlapu
-výsadba nových trvalek
-provizorní sestavení náhrobku k opravě
25.9.2020
Počet lidí: 4
Počet hodin: 16
-nakládání, doprava a vykládání štěpky ve spolupráci se zaměstnanci obce Jetřichovice
2.10.2020
Počet lidí: 2
Počet hodin: 2
-dovoz a instalace ručně vyrobených a darovaných nových lavic do prostor kaple od Martiny a Petra
Michelových
3.10.2020
Počet lidí: 13
Počet hodin: 130
-kompletní oprava andělů - nová březová tělíčka + nátěr
-nově upravená hrobová místa, nové kamenné nášlapy mezi hroby
-nové sazeničky, dva valníky zpracované štěpky, odvoz a příprava zeminy na další využití
-komplet rozebrané a nově osazené základy podezdívky u hrobu Familie Vater
-nová květinová dekorace
9.10.2020
-kamenické práce pod vedením Michal Nepomuckého
-práce na obnově stávajících hrobů – instalace opravených křížů a náhrobních dek
-oprava rodinného hrob Familie Palme a hrobu Kaprála Emila Wagnera+ 2 další
Dokončovací práce na projektu ,,Zkamenělé osudy“ pod vedením kameníka, pana Michala
Nepomuckého
10.10.2020
Předání kamenických prací projektu ,,Zkamenělé osudy“
24.10.2020
Původně plánované slavnostní ukončení projektu ,,Zkamenělé osudy“ bylo zrušeno.
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 byly zakázány hromadné akce v max.počtu
6 osob. V areálu hřbitova byly zapáleny svíce a vyvěšena fotodokumentace z realizace projektu pro
případné návštěvníky s poděkováním všem dárcům.
2.11.2020
Dušičkové setkání, osvícení celého hřbitova v omezeném počtu účastníků a ukončení pracovní sezóny

Pokračujeme na následující straně……

Dokončené projekty v roce 2020
Všem dárcům a podporovatelům nesmírně děkujeme! Velice si Vaší podpory vážíme.
Projekt ZKAMENĚLÉ OSUDY- oprava 8 rodinný hrobů- byl podpořen Ústeckou komunitní
nadací ve výši 50.000,-Kč z prostředků společností AIR PRODUCTS spol. s r.o. a NYYLO a.s.
Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 67.400,-Kč. Zbývající částku financoval spolek
Dolský mlýn, z.s. z prostředků našich dárců.

Ukázka realizovaných projektů v roce 2020: oprava hrobu Familie Palme, instalace
náhrobní desek a kamenných křížů
Financováno spolkem Dolský mlýn z darů souromých dárců

