Oprava střediska Blažkov včetně nákupu a obnovy
vybavení
Závěrečná zpráva 2017
Stručný popis realizovaného projektu
Cílem projektu Oprava střediska Blažkov včetně nákupu a obnovy vybavení byla renovace objektu a
obnova vybavení Střediska biblických kurzů Českobratrské církve evangelické zvaného krátce Blažkov.
Z poskytnuté dotace a vlastních zdrojů jsme konkrétně provedli opravu havarijního stavu pilot jedné
chaty a rekonstrukci kanalizační přípojky včetně zřízení lapače tuků mezi kuchyní a jímkou. Dále jsme
pořídili nový elektrický bojler a drobné vybavení do kuchyně a obnovili úložné prostory v hlavní budově
tábora. Pořídili jsme pestrou kolekci společenských a sportovních her a okna chatek tábora vybavili
novými závěsy. Projekt navázal na předchozí dva roky, v kterých se díky dotaci Jihomoravského kraje
podařilo zásadní měrou renovovat středisko, jež využívají děti a mládež převážně z Jihomoravského
kraje. Realizace projektu umožnila dětem a mládeži aktivnější volnočasovou zábavu, vyšší komfort,
bezpečí a navázala na dlouholetou tradici společných pobytů. Táborová základna jim nyní poskytuje
ještě bezpečnější a komfortnější trávení volného času v oblíbeném místě.
Ač se objekt, který je znám také pod názvem tábor Blažkov, nachází v kraji Vysočina, slouží jako
základna pro děti z Jihomoravského kraje, konkrétně ze čtyř brněnských evangelických sborů a dalších
sborů Brněnského seniorátu ČCE. V průběhu roku je využíván k celé řadě volnočasových aktivit pro děti
a mládež – pravidelně se na táboře realizují dětské tábory organizované křesťanskou společností YMCA
a Brněnským seniorátem Českobratrské církve evangelické, biblické kurzy pro mládež a pobyty pro
rodiny s malými i většími dětmi a mládeží. Vedle možnosti setkávat se a trávit aktivně společný čas je
důležitou přidanou hodnotou jednoduché a přesto funkční prostředí celého střediska.
Dětem a mládeži pomáháme nejen smysluplně prožít volný čas, ale během různých her a aktivit jim
nenásilně vštěpovat základní znalosti a dovednosti a základy morálních, sociálních a duchovních
hodnot, které pak využívají v každodenním životě a které později použijí nejen ve svém zaměstnání, ale
i v rodině a v aktivním životě ve společnosti. Prostřednictvím projektu bylo navázáno na dlouholetý
trend funkčních a zároveň citlivých oprav.

Celkové vyhodnocení splnění účelu
Stěžejním záměrem právě ukončeného projektu bylo opravit jednu z chat, nazývanou tradičně
„čtyřka“. Na chatu působilo okolní prostředí, protože byla vybudována ve svahu, a tak u ní dříve došlo
k opotřebení betonových pilot, na nichž je postavena. Stávající betonové piloty byly demontovány a
odvezeny na skládku (celkem 12 kusů) a následně byly provedeny výkopové práce pro nové piloty.
Rekonstrukce základové plochy chaty dále spočívala ve výrobě a montáži nových pilotů, jejich
statickém zajištění a osazení na místo. Následně byl celý okolní terén upraven. Původní sloupky, které
byly již v havarijním stavu, byly nahrazeny novými železobetonovými sloupky z prefabrikovaných dílů.
Druhou zásadní realizací v rámci projektu byla Rekonstrukce kanalizační přípojky mezi kuchyní a
jímkou, kde byla do výkopu v zemi položena nová plastová kanalizační přípojka, jež nahradila stávající
keramickou. Ta byla vedena po nevhodnou trase, a proto bylo dosud nutné splaškovou vodu do jímky
přečerpávat čerpadlem z přečerpávací nádrže. Tento způsob byl náročný a nevhodný, a proto byl nyní
nahrazen novou přímou cestou. Vzhledem k plánovanému vybudování čističky pro celý tábor byl do
této části kanalizace zabudován také lapač tuků.
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Ve zděných prostorách, konkrétně v kuchyni tábora byl instalován nově pořízený elektrický bojler,
který lépe vyhovuje potřebné kapacitě pro přípravu pokrmů a pro umývání nádobí. Byly rovněž
pořízeny nové úložné prostory – masivní policový regál a skříň – a drobné vybavení kuchyně, které si
uživatelé nejvíce přáli (konkrétně tyčový mixér).
Stejně jako v předchozích letech jsme pokračovali v doplnění kolekce her, které jsou dětem i jejich
rodičům volně k dispozici. Pořídili jsme nové deskové hry (vzdělávací, strategické, zábavné, logické
atd.) Do chatek byly na okna pořízeny nové závěsy.
Výše popsaný realizovaný projekt a finanční podpora z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje
umožnil na další roky bezpečné využívání společných prostor střediska a zpříjemnil společné pobyty
děti, rodin a mládeže. Věříme, že vylepšení těchto prostor přivede do střediska více zájemců zejména
z řad dětských uživatelů. Pozitivní reakce na neustálou péči o středisko, kterou si díky dotaci JMK
můžeme dovolit, svědčí o tom, že tomu tak bude. Realizace projektu tak poskytla cílové skupině
plnohodnotnou a bezpečnou alternativu k městskému životu, podpořila vzdělávací charakter akcí
(sportovní vybavení, deskové a logické hry) a umožnila intenzivněji sdílet prožitek z konaných akcí.
Realizovaná obnova střediska v roce 2017 umožnila lepší kvalitu práce s dětmi a mládeží a pestřejší
přípravu volnočasových aktivit. Lepší a kvalitnější vybavení pořízené díky dotaci JMK zvýšilo zájem
veřejnosti o účast na našich pobytech, a noví účastníci pobytů tak získají novou možnost trávení
volného času v místě, o které se dosud nezajímali.

Za Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I, který je vlastníkem střediska

Jiří Gruber, farář

Václav Matoulek, kurátor

V Brně dne 10. 1. 2018
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