
Biskupství brněnské, které vlastní areál Katolického gymnázia Třebíč, uzavřelo s gymnáziem v roce 2019
novou nájemní smlouvu, kterou výrazně zvýšilo částku nájemného, a současně z této smlouvy vyplynula
povinnost dořešit podnájemní smlouvy se všemi subjekty, které tento areál také dlouhodobě užívají. Kvůli
tomu jsme my od ledna letošního roku nuceni platit nájem za Domeček, který jsme dosud užívali zdarma
jen za náklady na energie. Nájemné za Domeček činí ročně 100 000 Kč a poměrově část připadající na
Halahoj vychází letos na 40 000 Kč. Nově také pronájem Domečku jiným subjektům bude moci uzavírat
pouze škola. Dříve byly tyto platby za ubytování příjmem Halahoje (cca ročně 15 000 Kč).

Další skutečností, na kterou jsme museli reagovat, je to, že Katolické gymnázium, jako všechny církevní
školy, nemělo nárok na výrazně navýšené financování, které měly všechny veřejné základní a střední školy
od roku 2020. Aby bylo možné udržet vyrovnaný rozpočet školy, školního klubu (ŠK) a střediska volného
času (SVČ), došlo ke snížení počtu pracovníků majících na starosti volnočasové aktivity na KG od září 2020
ze tří na dva.

V minulých dvou letech, kdy vznikalo SVČ a ŠK, tak této situaci nic nenasvědčovalo, proto jsme si mohli
dovolit koupit hájovnu Strojatín. Zadlužili jsme se půjčkou u spousty lidí a pustili jsme se do rozsáhlé
rekonstrukce, která je financována ze sbírky, která proběhla při nákupu Strojatína (část peněz šla na nákup,
část peněz na rekonstrukci). Děláme také vše proto, aby zde první tábory byly už v létě 2021.

Stáli jsme před otázkou co dál. Zda se smířit, že mnohé standardy, na které jsme byli v Halahoji zvyklí, už
nebudou nebo jít opět do toho, tak jako v letech 2015 - 2018, a mít pod Halahojem vlastního zaměstnance.
Rozhodli jsme se udržet stávající stav a jít do toho, pokračovat v té kvalitě, na kterou jsme zvyklí. Jsme
přesvědčeni, že děti a mladí lidé za to stojí. Nyní jsme v situaci, kdy musíme získat peníze na jednoho
pracovníka, dobudovat základnu Strojatín, začít vracet peníze lidem, kteří nám je na nákup půjčili, a uhradit
nájem i s energiemi za náš Domeček. A do toho situace s Covidem, kdy mnohé tradiční akce nemůžeme
uskutečňovat, či zájemci na základnách se musí odhlašovat z důvodů vládních nařízení, tedy pak i příjmy
pro nás jsou nižší.

PROTO SE OBRACÍME NA VÁS, NA VELKOU RODINU HALAHOJE, S PROSBOU O POMOC.

Máme představu, že by mohl vzniknout velký spolek HALODÁRCŮ, kteří by se každoročně spojili a uhradili
částku - HALODAR - potřebnou na nájem, případně na pokrytí energií v Domečku. Dovolujeme si Vás oslovit
s prosbou o finanční dar, ať už v podobě jednorázové částky nebo trvalého příkazu, v jakékoliv výši. Na FB
má naše stránka přes 1 000 přátel, tedy kdyby každý daroval Halahoji částku ve výši 50 Kč, tak by byl celý
letošní problém vyřešen. Prosíme o pomoc a pevně věříme, že budeme vyslyšeni, že nám opět pomůžete,
jako už tolikrát. Děkujeme!
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