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Vážení kamarádi, přátelé, farníci,
jsme moc rádi, že Vám můžeme opět
předat pár informací o chalupě Karolinka,
vlastněné naším Společenstvím křesťanské
mládeže. Rok 2020 byl druhým rokem, kdy
jsme se o chalupu starali jako majitelé. Oproti
prvnímu roku, ve kterém jsme se spíše blíže
seznamovali s chalupou, jsme se letos již vrhli
na zlepšení její funkčnosti.
Zamysleli jsme se nad větším využitím
budovy a celkovým provozem domu.
Proto v rámci jarní brigády proběhl první
stavební zásah. Změnou dispozic pokojů, tedy
dveří v patře budovy, jsme snížili počet průchozích místností a tím zvýšili počet samostatných
pokojů. Rozšířili jsme tak zázemí pro více menších skupin či více rodin. Další důležitou úlohou této
brigády byly práce v přízemí (ve velkém prostoru bývalé tkalcovské dílny). Tady se podařilo celou
místnost kompletně vyklidit a všechny nepotřebné zbytky strojů a vybavení jsme buď zlikvidovali,
nebo menší vzorky schovali pro pozdější dekoraci v domě.
Na podzim tohoto roku byla svolána druhá velká brigáda. Při ní jsme dokončili výkopové práce
spojené s uložením nového odpadního potrubí, probíhaly stavební práce a instalace izolace v
prostoru venkovního náhonu a odstranění náletových dřevin v okolí domu či bývalého náhonu.
Máme radost, že během letního provozu byla chalupa využita. Kromě každoročních pobytů
našich ministrantů a děvčat zde proběhly rodinné rekreace či letní setkání vícero rodin. Bohužel se
nám zatím nedaří využívat chalupu průběžně během celého školního roku. Tedy víkendy popř.
prodloužené víkendy. I z hlediska finančního příjmu pro samotnou chalupu, by bylo dobré, chalupu
využívat celoročně.
Aktuální informace ohledně chalupy, obsazenosti, pořádání brigád apod. vždy najdete na webu
www.karolinka.kaplekohoutovice.cz. Připomínáme, že je možné si od prosince rezervovat
termíny využití chalupy pro příští rok. Z důvodů opakovaného nevyužití zamluveného termínu jsme
od letoška zavedli storno poplatek.
V letošním roce jsme odeslali druhou splátku za zakoupení chalupy. Máme tedy již splaceno
240.000 Kč. Do plného splacení nám chybí během tří let zaplatit 260.000 Kč. Jak jsme psali výše,
kromě plateb za zakoupení chalupy se snažíme co nejlevnějším způsobem chalupu zvelebovat a
rozšiřovat její využitelnost. A také řešíme akutní opravy či nutné investice, momentálně v příštím
roce nutná nová odpadní jímka v hodnotě cca 200.000 Kč. Dovolujeme si Vás tímto opětovně
poprosit o finanční dar našemu spolku. V lednu 2021 budeme pro zájemce vydávat potvrzení o
daru, pro potřeby odpočtu ze základu daně.
Děkujeme všem, kteří na chalupě osobně pomohli při svolaných brigádách na jaře a na podzim.
Dále děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou na splácení chalupy, pokrytí oprav a
investic v budově. A v neposlední řadě patří dík všem, kteří tuto myšlenku podpořili modlitbou.
Jsme rádi, že chalupa nadále slouží účelu, který si původní majitelka paní Henychová přála,
tj. setkávání křesťansky smýšlejících lidí. Jsme s ní v kontaktu a má z toho radost.
Všechny tyto činnosti a investice jsou možné pouze díky vašemu zájmu o toto dílo. DĚKUJEME!
Za celé společenství mládeže zdraví Tomáš Životský (Kovboj) - předseda spolku (603 228 635)
Během příštího roku dojde k předání funkce předsedy spolku. Novým předsedou bude Adam Vošmera (Radar) 606 109 402

Společenství křesťanské mládeže v Brně Kohoutovicích z.s., Bašného 114/40, Brno 62300, IČ: 26658038
č.ú.: 2501501611/2010 Fio banka, a.s. | skm.kohoutovice@gmail.com | Datová schránka: eesvw8n

jarní brigáda 5/2020

Ministrantská chaloupka 7/2020

chaloupka spolča holek 7/2020

podzimní brigáda 9/2020

