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Rehabilitace v novém díky „Raiffeisence“ a „dýmkařům“
Po srpnovém nákupu rehabilitačního stolu Jordan, který jsme mohli realizovat díky
nadačnímu příspěvku Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (viz www.vdv.cz)
jsme slíbili informovat čtenáře Čihovických listů o zamýšlených dalších proměnách
rehabilitační místnosti. Tak tedy: na přelomu prosince a ledna se podařilo dvě
místnosti vyklidit, bílo modro žlutě vymalovat, instalovat nové skříně a stoly od
firmy K+V interiér (www.kvi.cz), doplnit zrcadlovou stěnu, namontovat umyvadlo
se skříňkami a opatřit stěnu omyvatelným nátěrem. Tyto úpravy v ceně 60 tis. Kč
byly hrazeny z daru Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (viz www.rsts.cz ) ve výši 45
tisíc Kč a ze zářijové výtěžku benefiční aukce Klubu dýmkařů (www.dymka.net).
Dárcům moc děkujeme. Fotografie připojená pod článkem ukazuje část viditelných
proměn. Všechny úpravy byly nezbytným krokem pro záměr zřízení
„Rehabilitačního centra - nestátního zdravotnického zařízení Domova sv. Anežky“.
To by se mělo uskutečnit v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku.
(redakce)

Našich TOP 5 odběratelů 2009
V roce 2009 odebralo nejvíce výrobků nebo
služeb od chráněných dílen Domova sv. Anežky
těchto pět subjektů: Rumpold T - 555 000,-Kč
(www.rumpold.cz), Město Týn nad Vltavou –
391 000,-Kč (www.tnv.cz), Jihočeský kraj – 300
000,-Kč (www.kraj-jihocesky.cz), Gefos a.s. –
283 000,-Kč - (www.gefos.cz), Vindex Jih –
252 000,-Kč.
Dalších
patnáct
největších
zákazníků najdete na našich stránkách
www.anezka-tyn.cz. Všem moc děkujeme. (red)

Z truhlárny skříně pro seniory
Až 25 vestavěných kombinovaných skříní by
měla v letošním roce dodat chráněná truhlářská
dílna Domova sv. Anežky do prostor Domova
důchodců U zlatého kohouta v Hluboké nad
Vltavou. Na sklonku minulého roku uspěla ve
výběrovém řízení a první část dodávky již
připravuje k montáži. Celá zakázka tak
představuje téměř třetinu objemu potřebných
zakázek naší truhlářské dílny pro letošní rok a je
významnou podporou pro zaměstnávání lidí
s postižením právě v této dílně.
(red)

Víte, že…
…stránky www.anezka-tyn.cz navštívilo v roce
2009 osmnáct tisíc lidí? Nově od října měli
možnost kliknout také na www.eshop-anezkatyn.cz, kde je umístěn náš internetový eshop. Za
tři měsíce tak učinilo 2700 potenciálních
zákazníků. Děkujeme.
(red)

Kaple sv. Anežky dostala zvonici
Čihovická kaple svaté Anežky má od 19. ledna
zvonici (viz foto). S její stavbou bylo potřeba
počkat na získání zvonu, příhodné klimatické
podmínky a dostupnost dostatečně dlouhého
jeřábu. Zvonice je 12 metrů vysoká a umožňuje
ruční
zvonění
pomocí
dlouhého
lana.
Každodenní zvonění poledne se už připravuje,
takže nastražte uši. Fotky ze stavby zvonice
najdete na Facebooku (klikni zde).
(red)

Anežka o svých aktivitách informuje i na síti Facebook
Snažíme se jít s dobou! Chceme lépe, rychleji a novými způsoby informovat o dění
v Domově sv. Anežky, o novinkách v dílnách, podělit se o fotografie a zážitky.
Hledáme nové podporovatele a fanoušky. Cílíme na případné nové zákazníky
našich chráněných dílen. Zkrátka nabízíme další zdroj informací o Anežce.
Tentokrát na sociální síti Facebook. Stránka o Anežce na této síti je dostupná i pro
neregistrované uživatele. Stačí kliknout na odkaz na našich internetových stránkách
(nebo http://www.facebook.com/pages/Domov-sv-Anezky/225503771733?ref=mf).
Najdete tu další zajímavosti o domově i Čihovicích a více fotografií. Registrovaní
uživatelé na Facebooku se mohou stát našimi
„fanoušky“ a dostávat se tak k veškerým zde
zveřejněným novinkám. Takových fanoušků mají tyto
stránky domova zatím 42, těšíme se na další.
(redakce)

Chelčický Linhart: užitečné zdržení k dokončení oprav
V říjnových Čihovických listech jsme vás informovali o spolupráci s Obcí Chelčice
a Občanským sdružením Mája-Tvořivé Chelčice a o připravovaném zahájení
provozu sociálně terapeutické dílny v novém středisku – Chelčický domov sv.
Linharta. Ten chce v objektu bývalé fary přinést dospělým lidem se zdravotním
postižením příležitost pro udržení a rozvíjení pracovních a sociálních dovedností a
přirozený kontakt s běžnou společností. Jsou připravovány různé pracovní činnosti,
keramická a sochařská dílna, textilní dílna, práce na zahradě, údržba zeleně, sušení
květin a bylin, suchá vazba, sadařské práce, úklidové práce, péče o dvůr a domácí
(pokračování na str.2)

Hubertovy speciality
V lednu jsme navštívili Zámeckou restauraci,
abychom se potěšili zvěřinovými specialitami.
Ochutnat poněkud netradiční jídla vyrazili dva
Tomášové, Klárka, Zuzka, Petr, Martina, Jitka,
Hanka, Jirka, Luboš, Anička a já. Servírovala se
srnčí směs s bramboráčky, svíčková z divočáka
nebo mufloní řízek. Moc nám chutnalo. Fotky
z hodů najdete na Facebooku (klikni zde).
(Zdeněk Gloz)

(dokončení ze str.1)

zvířata, pomoc seniorům, pomoc s provozem Památníku Petra Chelčického.
V průběhu ledna byl původně zamýšlený únorový termín zahájení provozu domova
posunut o dva měsíce. Oficiální zahájení činnosti bylo stanoveno na 1. dubna 2010.
„Důvodem pro toto malé zdržení je především větší rozsah stavebních úprav a
víceprací v objektu oproti předpokladu. Stav objektu vyžadoval realizaci opatření
proti vlhkosti a kompletní opravu kanalizace. To přineslo také nutnost opravy
podlah a dlažby, nově je vybudováno WC a umývárna, byl opraven jeden z komínů
objektu důležitý pro vytápění. Významným rozhodnutím bylo také posečkat kvůli
bezpečnosti se zahájením provozu až po ukončení kompletních oprav střech
objektů. V současné době již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a
čekáme jen na vhodnější klimatické podmínky, které letos zatím mimořádná zima
nevytváří. Obci a panu starostovi patří velké poděkování. Linhart bude na svůj start
opravdu dobře připraven,“ říká Klára Kavanová Mušková, která má v Chelčicích
přípravu provozu na starosti. Ta ve spolupráci s Janem Šestákem z Domova sv.
Anežky uskutečnila v minulých třech měsících další dva důležité kroky k přípravě
provozu. Proběhl náročný a nelehký výběr pracovníků pro každodenní provoz
domova. Zároveň jsou s pomocí sociálních odborů okolních měst oslovováni lidé,
kteří by mohli služby chelčického domova využít. „Jsme v kontaktu s prvními
čtyřmi zájemci a další setkání nás ještě čekají. A hlavně se všichni už moc těšíme
na první dubnový den. Zdržení se ukazuje jako velmi užitečné,“ usmívá se paní
Kavanová Mušková. Přejeme úspěšné vykročení. V počátcích moc pomohou
finanční prostředky z tříkrálové sbírky ve výši 4.400,- Kč (polovina celkové částky)
věnované obyvateli obce Chelčice. Těm upřímně děkujeme.
(redakce)

My tři královny…šly jsme k vám!
Také Domov sv. Anežky a středisko U svaté
Kateřiny navštívili první lednový týden tři
králové. Ne jako součást tříkrálové charitní
sbírky, ale pro zachování a připomenutí
tradice. Dokonce navštívili novou čihovickou
kapli svaté Anežky. Všude zazpívali svoje
zvěstování a vinšovací píseň, leckde dostali
občerstvení. Vše tak, jak má být. Jedinou
zvláštností bylo ženské pohlaví králů. Katka
jako Kašpar, Martina jako Melichar a Hanka
coby Baltazar. Tak teď nevím, co si počít
v předchozím textu se všemi těmi i/y.
(red)
Foto měsíce – únor
Děkujeme všem, kteří vyslyšeli naši výzvu a
zaslali své foto měsíce. Návrhů je opravdu
hodně, zvažujeme, jak je všechny zpřístupnit a
zveřejnit. Pravděpodobně asi využijeme nově
zřízených stránek na Facebooku. Budeme vás o
všem informovat. V každém případě posílejte
dál, jsme za každou reakci rádi.
Pro měsíc únor jsme nakonec vybrali tuto
zajímavou fotografii:

A zase výstava – letos první – tentokrát „koňská“
Vítkovi Zákosteleckému se jeho třemi loňskými výstavami (2x Knuspi výstava, 1x
výstava o autobusech a zemědělských strojích) podařilo inspirovat také ostatní
kolegy. Jedno lednové odpoledne patřilo pro změnu Tomáši Járovi. Ten nelenil a o
své zajímavé „koňské“ výstavě čtenářům Čihovických listů napsal:
„Ve středu 20. ledna jsem se rozhodl, že uspořádám výstavu o koních. Koně mě
baví, rád chodím ke koním, které máme tady v Anežce. U mého oblíbeného
Farmínka kydám hnůj, podestýlám, krmím a hřebelcuju ho. Taky někdy na něm
jezdím. Na výstavu o koních jsem připravil trička, figurky, obrázky, knížky a
čokoládu – na všem byli koně. Ostatním na stacionáři jsem vyprávěl o stavbě
koňského těla, o plemenech koní a jejich využití. Nakonec jsem každému věnoval na
památku obrázek s koníkem. Výstava byla velmi úspěšná, navštívilo ji hodně lidí.“
Redakce krátce dodává, že Vítka přiměla Tomášova výstava, aby přemýšlel o
tématice své další výstavy. Jak jsme zaslechli v kuloárech, když prý Tomáš o
koních, tak Vítek příště o prasatech.

Robert Valenza se v polovině ledna 2010 pere
s krajtou královskou v ZOO Ohrada Hluboká
nad Vltavou. Kdo Roberta znáte, musíte uznat, že
šlo o neuvěřitelný výkon a silný zážitek. Na
stránkách www.zoo-ohrada.cz se mimo jiné
můžete stát adoptivními rodiči této krajty.
(foto Gloz, Olympus)

Blahopřání pokerníkovi Lubošovi
Luboš Jiříček slavně zvítězil v letošní druhé
partii
bratrstva
pokerníků
s dosaženým
výsledkem 234 bodů. Blahopřejeme! Fotogalerie
z tohoto utkání je k vidění na Facebooku.
(red)
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Na fotografii z první letošní výstavy rádi představujeme Tomáše Járu s jeho koníčky

