Anežka ● Kateřina ● Linhart

Trojlístek v Radničních novinách

Počínaje dubnem 2011 začalo vydávat Město
Týn nad Vltavou své „Radniční noviny“. Už
v prosinci loňského roku oslovil starosta města
Mgr. Milan Šnorek Výtvarnou dílnu Domova sv.
Anežky se žádostí, zda by nezkusila pro tyto
noviny a případné další použití vytvořit vhodné
TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ logo, originální značku. Po několika úvodních
130.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
DUBEN 2011 diskusích vznikl v průběhu ledna a února návrh
„trojlístku“ v několika barevných variantách.
Trojlístek jako symbol propojení historického
Šestý Bohunický dřevák, tentokrát stříbrem zdobený
Naše hudební skupina Živelná pohroma se v polovině března již pošesté vydala města, sídliště Hlinky a přidružených obcí.
poměřit síly s dalšími hudebními skupinami na soutěžní hudební přehlídku Trojlístek jako symbol přírody na Vltavotýnsku.
Bohunický dřevák. Členové skupiny měli za sebou dva měsíce intenzivního
zkoušení písní „Brouk“ (v originále hraje kapela Divokej Bill) a „Nikdy není tak
špatně, aby nemohlo být ještě hůř“ (písničkář Jan Burian). Příprava se vyplatila. Po
heroickém výkonu se Živelná pohroma umístila v divácké soutěži na úžasném
druhém místě v konkurenci dvanácti hudebních uskupení. Gratulujeme!
Živelná pohroma získala letos stříbrný Bohunický dřevák ve složení:
Karel Domin, Hana Ťupová, Tomáš Dvořák, Tomáš Jára, Lenka Hintermőllerová –
zpěv, František Bandy – bicí, zpěv, Lukáš Kazík – kytara, zpěv, Ondřej Bouška –
kontrabas, Karel Hladeček – housle, Jan Šesták – klávesy, harmonika, zpěv, Anna
Šestáková – akordeon, Jitka Konrádová – tanec.
Soutěžní přehlídku amatérských folk & country hudebních skupin „O bohunický
dřevák“ vyhrála Živelná pohroma v roce 2008, stříbrná byla v letech 2009 a 2011, Trojlístek jako symbol společného úsilí, hledání
čtvrtého lístku. Jak napsal starosta Milan Šnorek:
bronzová pak v roce 2006 a čtvrtá v roce 2007. Není to skvělá bilance? (redakce)
„Ke zdaru a úspěchu města nestačí mít štěstí, je
třeba mu kráčet vstříc …. A trojlístek se může v
V Linhartovi oslavili domácí i hosté první narozeniny
budoucnu změnit na „šťastný“ čtyřlístek.“ Na
Linhart ● V pátek 1. dubna 2011 slavil Chelčický domov sv. Linharta své první
přípravě a zpracování návrhů „trojlístku“ se za
narozeniny (a nebyl to apríl). Sešli se tu uživatelé domova se svými rodiči, přišli i
Výtvarnou dílnu a celý Domov sv. Anežky
další hosté – z Domova sv. Anežky, pan starosta Jiří Iral, Jaroslav Muška a paní
podíleli: Tomáš Jára, Robert Valenza, Hana
Bláhová z chelčické Zemcheby a další naši přátelé a příznivci, přišli se podívat také
Ťupová, Marcela Brezinová, Jitka Konrádová,
noví zájemci o naši sociální službu. Všichni ochutnali výborný narozeninový dort.
Barbora Šestáková a Vít Šubrt. Jsme
Hned potom dostali David, Katka, Martina, Petr, Jana a Jarda za svoji celoroční
pochopitelně rádi, že našel své uplatnění. Stejně
práci speciální diplomy. Po slavnostním přípitku se většina návštěvníků přesunula
tak jsme zvědaví, jak jej přijmou obyvatelé Týn
na zahradu, kde probíhala soutěž ve vysévání semínek. Obě družstva splnila svůj
nad Vltavou. Elektronickou verzi Radničních
úkol na výbornou, těsně vyhrálo Davidovo družstvo. Budeme průběžně informovat,
novin najdete na www.tnv.cz.
(redakce)
co z toho vlastně vyrostlo. Závěrem velmi příjemného slavnostního odpoledne jsme
opékali buřty a likvidovali všechny dobroty. Děkujeme všem, kteří pomohli celou
oslavu připravit, děkujeme všem gratulantům za jejich přání a dary a těšíme se na Když je tma…na odznaku
další setkávání při slavnostních i pracovních příležitostech v Chelčickém domově Je radostné a příjemné, když se naši zákazníci
sv. Linharta.
(M. Cinádrová) vrací s novými objednávkami. Mezi takové
navrátilce už třetí rok patří také Alšova jihočeská
Provoz sociálně terapeutické dílny Chelčický domov sv. Linharta je financován z Individuálního galerie v Hluboké nad Vltavou (viz www.ajg.cz).
projektu Jihočeského kraje "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji" (CZ.1.4/3.1.00/05.00014) Tentokrát pro ně chráněná dílna PO-TISK
spolufinancovaného Evropskou Unií v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Více
vyrobila 2000 kusů upomínkových butonů pro
na www.individualni-projekt.cz.
účastníky výstavy žákovských a studentských
prací základních, uměleckých a středních škol z
Jihočeského kraje na téma „Když je tma... .“
Moc děkujeme.
(red)

ČIHOVICKÉ LISTY

Podpora samostatného bydlení je financována z Individuálního projektu Jihočeského kraje "Podpora
sociálních služeb v Jihočeském kraji" (CZ.1.4/3.1.00/05.00014) spolufinancovaného Evropskou Unií v
rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Více na www.individualni-projekt.cz.

Výletní soboty pokračují: První jarní směřoval do Volar
Přicházející jaro se stalo důvodem pro návrat k úspěšně započaté tradici občasných
výletních sobot. Hned tu první jarní jsme v jedenácti, jako fotbalový tým, vyrazili
objevovat krásy Volar a nejbližšího okolí a to i navzdory velmi nepříznivě znějící
předpovědi počasí. Ta se naštěstí nevyplnila a vytrvalému dešti jsme unikli.
Namísto toho jsme nalezli tajemné menhiry, památník pochodu smrti se židovským
hřbitovem, opuštěný starý pivovar i s velice zajímavým bývalým zahradním
restaurantem a tanečním parketem. Vyšlápli jsme po obnovované křížové cestě na
vrchol Kamenáč s Kalvárií. Byl z něho výhled do daleka i blízka na sněhem
posypané vrcholky okolích kopců. Veleúspěšní jsme byli tentokrát v hledání kešek.
Našli jsme jich hned pět, jednu z nich také Jitka Mládková, geocachingový elév ☺.
Domů jsme se lokálkami dokodrcali v sedm večer, unavení, ale plni pohodových
zážitků. Více o místech, která jsme navštívili, najdete na http://volary.vesele.info/
nebo http://volary.eu/ .
(redakce a Zdeněk Gloz)
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Domova sv. Anežky, o.p.s., za jejich obsah odpovídá a
redakci každého vydání vede ředitel společnosti

Letošním dubnem končí přeshraniční projekt „Dál společnou cestou“. Co vlastně přinesl?
Od ledna 2010 realizuje Domov sv. Anežky společně s partnery z Horního a Dolního Rakouska (zařízení St.Pius v Peuerbachu a
Tagesstätte Zuversicht v Heidenreichsteinu) přeshraniční projekt „Dál společnou cestou“. Ten oficiálně končí 30.dubna.

Putování, stáže, společná integrační akce
Připomeňme si v krátkosti důležité milníky tohoto projektu. V květnu a červenci minulého roku absolvovali pracovníci Domova sv. Anežky
a Chelčického domova sv. Linharta celkem čtyři dny na odborné stáži v obou partnerských zařízeních. Tyto pobyty byly zaměřeny na
provoz takzvaných terapeutických zahrad pro pracovní terapii lidí se zdravotním postižením. Ve spolupráci se Zahradnickou fakultou
Mendlovy univerzity byly v období březen – červenec minulého roku připraveny celkem tři projekty vybudování terapeutických zahrad
v Domově sv. Anežky, U svaté Kateřiny a v Chelčickém domově sv. Linharta. Na konci června 2010 se uskutečnila společná, již čtvrtá,
etapa pěšího putování „Po stezce za svatým Jakubem“ z Protivína na hrad Helfenburk. Zúčastnilo se celkem 46 poutníků. První říjnový den
se pak partneři projektu sjeli do Chelčic, kde se odehrála společenská, kulturní a integrační akce „Spolu - na cestě“. Návštěvníci mohli vidět
fotografie z putování, projekty terapeutických zahrad, sami si něco vytvořit, prohlédnout si Chelčice a zapojit se do odpoledního kulturního
programu, který byl otevřen také veřejnosti. O všech těchto aktivitách projektu jsme vás průběžně informovali.

Terapeuticky zahrady…
Projektové návrhy lednických studentů ani získané zkušenosti našich pracovníků nezůstanou nevyužity. Už od jara loňského roku se krůček
po krůčku začínají v rámci projektu postupně proměňovat zahrady u Chelčického domova sv. Linharta a před Domovem sv. Anežky.

… před Anežkou …„Na místě nevhodného živého plotu jsme vybudovali nový vyvýšený záhon osázený teď zjara stromkovými rybízy a
angrešty. Novinkou jsou také dříny a kiwi umístěné okolo prostoru intimního zákoutí u rozcestníku,“ vysvětluje Jan Šesták, ředitel Domova
sv. Anežky a pokračuje: „Úpravy se také zčásti týkaly skalky, část zahrady jsme osadili zatravňovacími panely kvůli parkování a v těchto
dnech vznikají zbrusu nové letničkové záhony před vstupem do Domova sv. Anežky, hned vedle dalšího zajímavého nového prvku,
dřevěného pódia. To by mělo sloužit pro různá společenská setkání před Domovem sv. Anežky, pro vystavování našich oblíbených
slaměných zvířat a figur, pro instalaci betléma, ale také pro stinné letní posezení obyvatel domova.“

… a u Linharta .. Ani v Chelčickém domově sv. Linharta nezahálejí. „Po prvním jaře a létě na naší zahradě jsme na podzim sklidili
dýně, sušili květiny a byliny, sbírali ořechy, jablka, hrušky a švestky v ovocném sadu,“ říká Klára Mušková a společně se Stáňou
Lenkerovou dodávají: „Podle projektu od studentů jsme také uskutečnili výsadbu nových ovocných dřevin do sadu a zimní řez stávajících
stromů. Nejvíce práce se ale dělá s vydatnou pomocí uživatelů služeb právě teď na jaře. Postupně osazujeme a osíváme náš bylinkový,
květinový a zeleninový záhon a budujeme další květinová zákoutí.“

Internetový průvodce putováním
Posledním důležitým výstupem projektu je internetový průvodce. Na stránkách www.anezka-tyn.cz najdou zájemci již v nejbližších dnech
publikované pokračování průvodce naším pěším putováním z Týna nad Vltavou přes Albrechtice, Protivín, Vodňany, Chelčice až na
Helfenburk. „Průvodce navazuje na trasu mezi Heidenreichsteinem a Týnem nad Vltavou publikovanou již v roce 2009 v rámci
přeshraničního projektu Na společné cestě,“ vysvětluje Jan Šesták z Domova sv. Anežky. Průvodce opět přinese trasu a mapu putování,
důležité informace o možnostech ubytování a stravování, zajímavá zastavení na trase, fotografie a autentické zážitky účastníků putování.
„Veškeré texty jsou opět kromě běžné podoby zpracovány také v duchu konceptu easy-to-read, který umožňuje lepší porozumění lidem
s mentálním postižením,“ dodává Jan Šesták. Podle realizátorů projektu je možné podle průvodce celou trasu absolvovat, následovat
poutníky z Anežky, St.Pius a Tagesstätte Zuversicht.

Co dál? I letos budeme rozvíjet navázaná přátelství a prospěšnou spolupráci
Projekt Dál společnou cestou končí. Ne však přátelství a spolupráce zúčastněných partnerských organizací ani jednotlivé aktivity, které
projekt podpořil. „Na červen letošního roku už připravujeme pátou etapu našeho pěšího putování. Měli bychom absolvovat trasu mezi
Helfenburkem a Nicovem u Kašperských Hor,“ říká Jan Šesták a dodává: „Samozřejmě bude pokračovat budování a úpravy našich
terapeutických zahrad a hlavně jejich využívání lidmi se zdravotním postižením, kteří naše centra navštěvují.“
(redakce)

