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Poděkování za finanční dary
Moc děkujeme dvěma firemním dárcům.
Společnost MM Energy, s.r.o. zastoupená Ing.
Milanem Mušákem darovala Domovu sv.
Anežky 10.000,-Kč. Firma Organizační kancelář
Cz, s.r.o. zastoupená Ing. Markétou Noskovou
věnovala 15.000,-Kč, které budou využity pro
opravy v Chelčickém domově sv. Linharta. (red)

Nové vytápění namísto televize

Přejeme Vám radostné a pokojné Vánoce ...

Důležitý úkol v Chelčickém domově sv. Linharta
byl před několika týdny splněn. Díky spolupráci
s Obcí Chelčice a podpoře z evropského
programu Leader se podařilo v prostorách
domova vybudovat rozvody tepla s radiátory a
centrálním krbem, který celou soustavu přes
výměník ohřívá. „Objekt byl až dosud vytápěn
kamny lokálně v jednotlivých místnostech, na
chodbě se navíc vytápět nemohlo. Centrální
vytápění byl základní předpoklad, abychom
mohli v provozu pokračovat i přes zimu. A to se
povedlo,“ vysvětluje Markéta Cinádrová,
vedoucí střediska. Podle Kláry Muškové, která
žádost do programu Leader připravila a
prezentovala, se v příštích měsících budou
společně s Obcí Chelčice snažit získat další
finanční prostředky na pokračování oprav
v domově sv. Linharta. „Čeká nás hlavně oprava
kuchyně s jídelnou. Ale díky sponzorskému daru
od společnosti Organizační kancelář Cz budeme
moci už v blízké době dokončit také opravu
dlažby ve vstupní hale,“ doplňuje Klára
Mušková. Všem dárcům a spolupracovníkům
... a úspěšnou cestu rokem 2011!
patří podle „linhartovských“ velký dík. „Navíc
prosklená krbová kamna v hale teď fungují lépe
Zákazníkem roku Domov důchodců U Zlatého kohouta než televize,“ směje se Markéta Cinádrová. To
(red)
Ještě pár týdnů zbývá do konce letošního roku. Již nyní ale můžeme oznámit, že dokládáme přiloženou fotografií.
pomyslným vítězem mezi zákazníky našich chráněných dílen se stal pro rok 2010
Domov důchodců U Zlatého kohouta v Hluboké nad Vltavou. „Od prosince 2009
realizuje naše chráněná truhlářská dílna na základě smlouvy o dílo postupné
vybavení pokojových jednotek modulovými šatními a úložnými skříněmi,“
vysvětluje Jiří Vornay, vedoucí chráněných dílen. Celkový objem dodaných služeb
v roce 2010 se blíží 700 tisícům korun a to je nejvyšší částka od jednoho odběratele.
Část truhlářské dílny na zakázce pracovala praktický celý rok. Podle Jiřího Vornaye
se na realizaci podílí také další chráněné pracoviště. „Nábytek je potřeba na
Hlubokou dopravit, nastěhovat, smontovat. S tím opravdu hodně pomáhá pracoviště
údržby zeleně, hlavně Luboš s Kájou a především pak Pavel Janda. Bez nich by se
nepodařilo tuhle celoroční zakázku úspěšně dotáhnout.“ Mezi desítku největších
odběratelů dále patří: Rumpold-T, s.r.o. (údržba zeleně), Město Týn nad Vltavou
(údržba dětských hřišť, mobiliář, keramika, kancelářský nábytek), o.s. Pomoc Týn
nad Vltavou (úklidové práce, propagační materiály, truhlářské práce), Gefos, a.s. Přispějete nám do tomboly i Vy?
(geodetické kolíky, novoročenky), dm drogerie markt, s.r.o. (propagační předměty), Jak jsme Vás již v minulém čísle ČL
Město Protivín (propagační předměty), Vltavotýnská teplárenská, a.s. (údržba informovali, v pátek 25. února 2011 se
zeleně), GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář, s.r.o. (geodetické kolíky), ČEZ, uskuteční první Anežkovský bál. Součástí bude
a.s. (propagační předměty). Všem těmto, ale samozřejmě i ostatním odběratelům, samozřejmě také tombola. Obracíme se již nyní
moc děkujeme za podporu našich chráněných dílen v roce 2010.
(redakce) na Vás, čtenáře listů a podporovatele Domova
sv. Anežky, s prosbou, zda byste Vy osobně

Vrnění šicího stroje je novinkou mezi zvuky v Po-tisku nebo Vaše firmy a organizace nepřispěli nějakým
Kateřina ●Oddychování tampónového stroje a říznou odpověď řezačky na papír zajímavým předmětem, výrobkem, poukazem, či
doplňuje od poloviny října v dílně Po-tisk také vrnění šicího stroje, u kterého
úřaduje překvapivě muž, náš nový kolega Petr. „Oslovil nás prodejce látkového
prostírání a ubrusů s nabídkou, abychom pro ně šili jednoduché čtvercové textilní
čtverce. Ty jsou pak ve vícedílných sadách prodávány v kamenných obchodech i na
internetu,“ vysvětluje Božena Sukdolová, vedoucí dílny a doplňuje: „Jsme stále ve
zkušebním provozu, uvidíme, jak se naše spolupráce osvědčí. Zatím jsem obšili a
připravili asi pět stovek prostírání. Rozhodně je to zajímavý doplněk naší činnosti,
kromě kolegy Petra se na přípravě látky, střihání čtverců a zažehlování lemů podílí
také Lenka.“
(redakce)

jiným darem k tomu, aby naše tombola byla
atraktivní a bohatá. Budeme vděční za každý
kousek. Se svými možnostmi a návrhy se můžete
průběžně
obracet
na
Jana
Šestáka
(anezka@anezka-tyn.cz). Ze vzdálenějších míst
je možné předměty zaslat i poštou, náklady na
poštovné samozřejmě uhradíme. Veškerý
výtěžek z tomboly bude použit pro zajištění
provozu Domova sv. Anežky v roce 2011.
Předem moc děkujeme.
(red)

Ve výroční den se dopoledne bavili všichni „domácí“ …
Anežka ● Stalo se to již dobrou, užitečnou a všemi oceňovanou tradicí. Pokud je
to jen trochu možné, alespoň u příležitosti listopadového výročí otevření Domova
sv. Anežky stráví všichni uživatelé, zaměstnanci s postižením, pracovníci domova a
členové správní a dozorčí rady jeden společný den. Podařilo se to i letos, kdy jsme
oslavili jedenáct let provozu domova. V pátek 12. listopadu jsme nasedli do
autobusu a přídavného automobilu (je nás nějak moc) a vyrazili za hranice všedních
dní. Navštívili jsme malé venkovské, ale velmi zajímavé a milé muzeum zvané
Prohledárium v Branicích u Milevska, plné historických, moderních i recesistických
exponátů místního sdružení Vejrovské zemanství. Druhým lákadlem byla prohlídka
malého pivovaru ve zvíkovském Pivovarském dvoře, kde jsme měli možnost poznat
výrobu speciálních piv Zvíkovský rarášek a Zlatá labuť. V útulném prostředí
pivovaru jsme pak završili společný den prohlídkou fotografií z historických
začátků provozu domova, připomenutím a dekorováním některých pamětníků a také
výborným a chutným obědem.

Výsekový stroj rozšíří možnosti
První část daru Nadace ČEZ ze srpnového
Oranžového kola už našla své uplatnění. Do
dílny Po-tisk jsme zakoupili ruční výsekový
stroj. K němu nyní přibudou jednotlivé šablony
pro výsek papíru. Podle Jana Šestáka, ředitele
domova, rozšíří výsekový stroj naše možnosti
pro příští rok hned ve dvou směrech. „Dílna
bude moci nabídnout další zajímavé výrobky
z papíru, například skládací malé krabičky nebo
složitější tvary jednotlivých nabízených výrobků.
Zároveň tak zvětšíme počet činností, do kterých
se mohou zapojit uživatelé sociální služby
sociálně terapeutické dílny, kteří do Po-tisku
pravidelně docházejí.“ Děkujeme Nadaci ČEZ a
přejeme, ať to v Po-tisku dobře vysekává…(red)

V kurzu drak a Červená Karkulka

... a odpoledne už pak slavili společně s hosty a přáteli
Odpolední program pokračoval v Čihovicích. Všem hostům a návštěvníkům jsme
otevřeli dveře domova a kromě všech provozů si mohli prohlédnout také výstavu
fotografií z putování Na společné cestě v letech 2009 a 2010. Následovala děkovná
mše svatá v kapli svaté Anežky České sloužená páterem Markem Donnerstagem a
potom závěrečné posezení, povídání a setkávání. Došlo i na fotografem bystře
zaznamenané setkání Jiřího Jankovského a Karla Lišky (viz foto), kteří před
jedenácti lety, 15.listopadu 1999, rukou společnou střihali pásku při otevření
Domova sv Anežky. Byl to příjemný den a děkujeme všem, kteří se jej s námi
zúčastnili.
(redakce)

Vyloženě pohádkově strávili poslední dva
měsíce tohoto roku v tkalcovské dílně. Mohou za
to objednané výrobky. Do Ledenic si pro nové
občánky vyžádali celkem dvanáct maňásků
tříhlavých draků. Vzápětí přišla objednávka na
celé maňáskové divadlo a zákazník z Olomouce
si k naší standardní sadě přiobjednal také pět
maňásků pro pohádku O Červené Karkulce (viz
foto). I když byl vlk velice milý, někteří tkalci už
z těch pohádkových postav měli stres. Naštěstí je
na začátku prosince zachránila objednávka
dvaceti antistresových kostek (tkané a látkové
kostky naplněné molitanem).
(red)

Mrazivé trhy s horkým punčem
Listopad a prosinec bývá plný pozvánek na
adventní, mikulášské či jiné trhy. Všechna využít
nestihneme. Letos jsme se s našimi výrobky
vydali na Zvonečkový průvod a rozsvícení
vánočního
stromu na vltavotýnské náměstí.
Mikulášskou výpomoc si užili ve škole na Malé Straně
Kromě
všech
velikostí zvonečků se nejvíce
Víťa jako Mikuláš, Fanda, Robert a Tomáš jako čerti a Hanka coby anděl, to byla
prodával
zvonečkový
punč, který nám již druhý
letošní Mikulášská výpomoc z Anežky v Základní škole Malá Strana. Prý si to
rok
jako
dobrovolnice
připravuje Edita Cíchová
všichni ohromně užili.
(redakce)
s rodinou. Moc jí děkujeme. První prosincovou
sobotu jsme pak postavili svůj stánek v Horním
Bukovsku u kostela pro všechny návštěvníky
DOMOV SV. ANEŽKY VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
adventního koncertu. Mrazivý podvečer plný
sněhu a koled dýchal romantikou a staročeskou
atmosférou. Možná i proto se prodalo plno
andělíčků, zvonečků a svícnů. Oba podvečery
ve středu 22. prosince 2010 – v kapli a v Anežce
pak přinesly tržbu za výrobky za osm tisíc korun.
Přejeme všem, aby zakoupené výrobky dělaly
14:00 živý Betlém, koledy a požehnání v kapli svaté Anežky
v době Vánoční radost.
(red)

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ

14:30

posezení v Anežce u svařáku a cukroví, vánoční zvyky a
další zajímavosti

Těšíme se na Vás!
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