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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Nadační fond pomáhá nemocnici. Na LDN putuje 23 postelí z peněz dárců 

/Svitavy, 27. 4. 2017/ Třiadvacet postelí na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných 

Svitavské nemocnice nakoupí Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera ze sbírky 

určené právě pro tento účel. Rozhodla o tom správní rada fondu. „Postele jsme již poptali, 

vybrali a objednali. Fond za ně zaplatí 819 973 Kč,“ informovala Šárka Řehořová, vedoucí 

odboru zdravotnictví a sociálních služeb města Svitavy a členka správní rady fondu.  

„Všem dárcům – a firmám, kteří poslali příspěvek na účet, ale také individuálním dárcům, 

kteří spořili do pokladniček, děkujeme za příspěvek a podporu. Polohovatelné postele jsou 

velmi nákladné a po LDN je ve Svitavské nemocnici potřebujeme také pro chirurgii. 

Prosíme, pomáhejte nám dál spořit,“ povzbuzuje dárce předseda správní rady Pavel 

Kunčák, náměstek pro léčebnou péči Svitavské nemocnice.  

V současné době je na účtu fondu 889 618 Kč a mezi dárci jsou významné firmy regionu, 

některá města a obce a občané. „Ti všichni mohou posílat peníze na účet. Od června loňského 

roku se také spoří do tří pokladniček v rámci Veřejné sbírky na Postele pro nemocnici, která je 

povolena na dobu neurčitou. Na konci letošního března jsme pokladničky spočítali a opět je 

zapečetili a vrátili zpět na jejich místa do vestibulu nemocnice, Městského informačního 

centra a Městského muzea a galerie,“ říká Šárka Řehořová a dodává: „Dosavadní výtěžek 

individuálních dárců, kteří vhodili obnos do pokladniček, je celkem 7 800 korun a byl odveden 

na zvláštní účet, který je veden pro sbírku,“ upřesnila.  

Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera založilo město Svitavy v roce 2015. Jeho 

posláním je shromažďování finančních prostředků a jejich následné využití pro zajištění 

rozvoje a kvality zdravotní péče, rozvoje města, podpory subjektů působících na území města 

v oblasti sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací. V neposlední řadě také pro individuální 

přímou podporu zdravotně postižených občanů nebo nadaných žáků. 

Pokud se kdokoliv rozhodne podpořit Nadační fond VOO darem či menší částkou, může 

peníze vložit na účet. Je také možné zadat trvalý příkaz k úhradě a přispívat pravidelně 
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menšími částkami. Návod, jak přispět, naleznete na webových stránkách fondu www. 

nadacnifond-ottendorfer.cz. Pro pravidelné dárcovství kontaktujte vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy Šárku Řehořovou, se kterou vyřídíte všechny potřebné 

náležitosti, tel. 724 325 322, e-mail: sarka.rehorova@svitavy.cz. 
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