Výroční zpráva ROK 2021
Shrnutí pracovní sezóny v bodech:
-montáž a instalace 3ks lavic do areálu hřbitova – (2 ks lavic uhrazeny panem Svenem Uherem a paní
Christiane Jesske z Německa, 1 lavice uhrazena z darů soukromých dárců – nákup lavic v r.2020)
-zadání výroby a instalace 2 ks rytých štítků na lavice
-údržba areálu hřbitova, výsadba letniček a keříků
-restaurování náhrobních desek
-dovoz štěpky a úprava hrobů
-přesun infopanelu
-benefiční koncert v kostele sv.Jana Nepomuckého za účasti varhaníka pana Martina Maxmiliána
Keisera a mezzosopranistky Edity Adlerové. Výtěžek z koncertu v celkové výši: 6.060,-Kč
-nákup publikace ,,Život obyvatel v krajině Pod Studencem v běhu času“ – dar pro varhaníka
-nákup květin na benefiční koncert
-natáčení reportáže do událostí ČT/Petra Musilová
-zpracování a podání žádosti Ústecké komunitní nadaci v rámci 34. otevřeného grantového kola na
projekt ,,Dveře dokořán“ – výroba a osazení kované mříže do kaple
-uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Ústecké komunitní nadace ve výši 20.000,-Kč
z prostředků společností AIR PRODUCTS a KONE. Celkové náklady na projekt budou činit 45.978,-Kč.
-vyhlášeno celkem 13 pracovních brigád + 9 x sekání areálu hřbitova
-celkový počet odpracovaných hodin 416 h, včetně administrativní práce: při sazbě 90,50Kč/hod
(minim. sazba na hodinu stanovena pro rok 2021) celkem odpracováno v rámci dobrovolné činnosti
za 37.648,-Kč (v uvedené částce nejsou zahrnuty náklady na dopravu, kancelářské potřeby, dokup
nářadí, servis křovinořezu, sazenice a občerstvení pro dobrovolníky)
-celková výše přijatých darů na opravu hřbitova 29.175,-Kč + nadační příspěvek z ÚKN 20.000,-Kč
-celková výše výdajů 4.068,-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:
10.1.2021
Počet lidí: 1
Počet hodin: 1
-montáž 3 ks lavic
15.4.2021
Počet lidí: 3
Počet hodin: 9
-jarní úklid areálu, dovoz a sadba 2ks dřevitých pivoněk a 1 ks rododendronu
20.4.2021
Počet lidí: 2
Počet hodin: 2
-převoz a instalace 3ks lavic
27.5.2021
Počet lidí: 3

Počet hodin: 12
-sázení 180 ks sazenic afrikánů (vlastní výpěstky), úprava hrobů, repase březových andělů
2.6.2021
Počet lidí: 2
Počet hodin: 8
-sekání trávy
5.6.2021
Počet lidí: 10
Počet hodin: 65
-úklid po sekání trávy, úprava hrobových míst, vykopání a přesun infopanelu
15.6.2021
Počet lidí: 2
Počet hodin: 8
-sekání trávy
6.7.2021
Počet lidí: 2
Počet hodin: 10
-úprava hrobových míst, výsadba keříků, úpravy v terénu
11.7.2021
Jak šel čas aneb hřbitov očima Rostislava Křivánka
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4561469443872440&type=3
14.7.2021
Počet lidí: 2
Počet hodin: 5
-příprava a betonáž, ukotvení infopanelu za pomoci zaměstnanců OÚ Jetřichovice
15.7.2021
Počet lidí: 2
Počet hodin: 8
-sekání trávy
22.7.2021
Počet lidí: 4
Počet hodin: 20
-nakládaní, převoz a vykládka dřevěné štěpky za pomoci zaměstnanců OÚ Jetřichovice
27.7.2021
Počet lidí: 1
Počet hodin: 9
-sekání trávy
3.8.2021
Počet lidí: 7
Počet hodin: 46
-úklid areálu po sekání trávy, zahradní práce, úpravy v terénu, návštěva reportérky z ČT :
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000100803/

6.8.2021
Počet lidí: 3
Počet hodin: 6
-převoz a instalace infopanelů s fotografiemi, přípravy na varhanní koncert
7.8.2021
Benefiční varhanní koncert
Spřátelený Spolek přátel Jetřichovic uspořádal varhanní koncert na podporu obnovy hřbitova ve
Všemilech. Pan Martin Maxmilian Kaiser (rodák ze Srbské Kamenice) zahrál v kostele sv.Jana
Nepomuckého v Jetřichovicích v doprovodu české operní pěvkyně Edity Adlerové, aby tak podpořil
naši dlouholetou snahu o zachování hřbitova. Výtěžek 6.060,-Kč byl darován a připsán na účet spolku
DM.
8.8.2021
Počet lidí: 5
Počet hodin: 37
-výsadba výpěstků, úprava hrobových míst + zasypání štěpkou, rozebrání a znovuosazení
pískovcových kvádrů u 2 hrobů, obnova nášlapů mezi hroby
19.8.2021
Počet lidí: 1
Počet hodin: 8
-sekání trávy
15.9.2021
Počet lidí: 2
Počet hodin: 10
-sekání trávy
21.9.2021
Zpracování a podání žádosti Ústecké komunitní nadaci v rámci 34. otevřeného grantového kola
26.9.2021
Počet lidí: 4
Počet hodin: 12
-průzkum terénu u hrobu Familie Palme/nález části náhrobní desky, zahradnické práce
9.10.2021
Počet lidí: 6
Počet hodin: 25
-pokračování průzkumu terénu/nález porcelánové sošky Ježíše, zahradnické práce
15.10.2021
-vyzvednutí 172 ks darovaných svíček z Květiny Magnolie & p. Helena Charvátová k dušičkovému
setkání
27.10.2021
Počet lidí: 2
Počet hodin: 10
-sekání trávy

30.10.2021
Počet lidí: 10
Počet hodin: 55
-přípravy na dušičkové setkání, úklid celého areálu, zahradnické práce, čištění okapů a úklid kapličky,
květinová výzdoba
3.11.2021
Dušičkové setkání, osvícení hřbitova a kapličky, ukončení pracovní sezóny.
Fotoreportáž Rostislava Křivánka zde:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5011197545566292&type=3
2.12.2021
Vyrozumění o výsledku žádosti k projektu ,,Dveře dokořán“ zaslaného do 34. otevřeného grantového
kola Ústecké komunitní nadace na výrobu a osazení kované mříže do kapličky. Projektu byl přidělen
nadační příspěvek ve výši 20.000,- Kč z prostředků společností AIR PRODUCTS a KONE. Realizace bude
probíhat v roce 2022. Děkujeme!

Foto: Rostislav Křivánek – stav hřbitova v roce 2021

