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ČIHOVICKÉ LISTY
TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ
134.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
ŘÍJEN 2011
Tradiční Čihovické dožínky zahájila Živelná pohroma

Čihovická dožínková
V Čihovicích na poli, obilí jsme viděli.
Obilí, obilí, všude samé obilí,
pořád jenom obilí, obilíčko.
V Čihovicích na poli,kombajny jsme viděli.
Sekaly, sekaly, pořád jenom sekaly,
Sluncem zalitý podzimní pátek 23.září 2011 se v pozdním odpoledni proměnil
až měly ty kombajny posekáno.
v tradiční dožínkovou slavnost. Již po čtrnácté se v Čihovicích hospodáři Jiřímu
Netíkovi předával na znamení ukončení žní dožínkový věnec a chléb. A jako již V Čihovicích u rybníka Jirka Netík sladce spinká.
tradičně si toto slavností zahájení dožínek vzala na starosti Živelná pohroma,
Obilí jsme sklidili, do stodoly svozili,
tentokrát byla navíc dobře slyšet, byla totiž posílena o nový ozvučovaní systém
a tak se teď těšíme na dožínky.
reproduktoru a mikrofonů pořízený z grantového programu Jihočeského kraje.
„Čihovická náves, pěkná zelená…“ – právě tak začíná dožínkové vystoupení
krojovaných tanečníků Živelné pohromy. Novinkou bylo také harmonikářské
posílení Štěpánem Kůsem. Hospodáři s hospodyní se vystoupení samozřejmě velmi
líbilo. Na oplátku, hned po požehnání věnce farářem Markem Donnerstagem, dali
tanečníkům koláčky a dožínkový džbán naplněný pivem.
(redakce)

Prodej novoročenek PF 2012 začal! Bude rekordní?
A je to tady! Již po páté můžete začít objednávat novoročenky z naší chráněné dílny
PO-TISK. V roce 2011 jsme více než 80 odběratelům vyrobili rekordních 28 tisíc
kusů novoročenek. Celé dílně to přineslo 3 měsíce práce a významnou podporu
jejímu provozu. A od loňska jsme se ještě vylepšili a inovovali. Pořídili jsme
novější tiskárnu pro kvalitnější a barevně věrný tisk (především u některých
firemních log to bude určitě znát). Máme rýhovačku, která společně se šikovnýma
rukama zajistí čisté a přesné přehnutí otevíracích novoročenek. K úspěšným
motivům z minulých let jsme přidali dalších 30 novinek, mezi nimi také variantu
s barevným vyseknutým kartónem. To pro změnu umožňuje naše vysekávačka.
Klikněte na http://www.anezka-tyn.cz/index.php?nid=3654&lid=CZ&oid=555316
a vybírejte. Autory motivů jsou opět uživatelé sociální rehabilitace a Výtvarné
dílny - Tomáš Jára, Jitka Konrádová, Robert Valenza, Hanka Ťupová, Marcela
Brezinová a František Bandy. Na nic nečekejte, prohlédněte si je a objednávejte.
Pro jednotlivce, rodiny, ale i firmy s vlastním logem. Pohlednicové i do obálky.
Pošleme na dobírku i na fakturu. Jsou to naprosté originály, které jinde nemáte
možnost získat. Chráněná dílna PO-TISK vám novoročenky vyrobí a dodá na
základě vašich potřeb a požadavků. Samozřejmostí je tzv. náhradní plnění. A
nezapomeňte, že každá objednaná novoročenka podporuje provoz našich
chráněných dílen. Objednávky - Vít Šubrt, 385 724 007, 602 270 725,
obchod@anezka-tyn.cz . Podpořte nás a udělejte radost sobě i blízkým. Předem
děkujeme!
(redakce)

Pokračují úpravy našich zahrad
V loňském roce a letos na jaře započaté úpravy
zahrad před Domovem sv. Anežky a U svaté
Kateřiny se na podzim dočkají pokračování.
„Díky grantu Fondu pomoci společnosti Siemens
vybudujeme další dva vyvýšené záhony před
Anežkou. Už si vyhrnujeme rukávy a jdeme na
to,“ říká Petra Dvořáková, sociální pracovnice.
Jde o postupné budování tzv. terapeutických
zahrad, které mají umožnit větší a častější
zapojení obyvatel domova do zahradnických
činností. U svaté Kateřiny budou úpravy většího
rozsahu s ohledem na dotaci získanou ve
spolupráci se Sdružením měst a obcí Vltava
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje. „Vzniknou vyvýšené záhony, cestičky,
sezení, bude provedena výsadba. Jde o úpravy
navržené přede dvěma lety studenty Lednické
zahradnické fakulty v rámci projektu Dál
společnou cestou,“ vysvětluje Jan Šesták, ředitel
Domova sv. Anežky.
(red)

A co bezinkový likér z Linharta?
V Chelčickém domově sv. Linharta využívají
všechny dary zahrady. Právě přišel čas dozrávání
bezinek. A v Linhartovi nelení a vyrábějí
bezinkový likér. Ten prý pomůže ve zdraví
překonat všechny nástrahy podzimního počasí.
Opět se na jeho výrobě podíleli všichni uživatelé
domova. Trhali bezinky, myli je, vařili, přidávali
ingredience a slévali do lahví. David Tyc vyráběl
krásné etikety. A teď? Už jen ochutnat.
Bezinkový likér si můžete zakoupit v chelčickém
obchodě nebo přímo v Chelčickém domově sv.
Linharta.
(red)

Dvaapadesát autorských obrázků od nás v příručce ČEZ
Letošní spolupráce se společností ČEZ prostřednictvím Nadace ČEZ a útvarů
elektrárny Temelín je opravdu velmi široká a věříme, že i přínosná pro obě strany.
Další z řady společných aktivit je využití obrazů, maleb a kreseb autorů Výtvarné
dílny Domova sv. Anežky, o.p.s. do pravidelně tištěné Příručky pro ochranu
obyvatel v podobě kalendáře na roky 2012 a 2013 vydávané společností ČEZ a
distribuované zdarma mezi obyvatele ochranného pásma Jaderné elektrárny
Temelín. Celkem 52 reprodukcí autorských obrázků, které budou po dva roky dělat
radost na Vltavotýnsku, jsou ze štětce a pera Roberta Valenzy, Tomáše Járy,
Marcely Brezinové, Hanky Ťupové, Jitky Konrádové a Martiny Bártové. Distribuce
kalendáře má probíhat v druhé polovině listopadu. „Věřím, že se naše obrázky
budou lidem líbit a třeba si díky nim najdou cestu i k výrobkům našich chráněných
dílen,“ říká Jan Šesták, ředitel Domova sv. Anežky a dodává: „Společnost ČEZ za
poskytnuté reprodukce věnovala dvacet tisíc korun. Domov sv. Anežky tyto finanční
prostředky využije k nákupu potřeb pro činnost Výtvarné dílny a část také na
financování úprav terapeutické zahrady U svaté Kateřiny, které budou nyní na
podzim realizovány.“
(redakce)

Novinka v tkalcovně: vánoční ozdoby na stromeček
Na předvánoční čas se chystá také chráněná tkalcovská dílna. Jako novinku bude
nabízet na trzích i přímo v domově tkané ozdoby na vánoční stromek. Vybrat si
můžete buďto andělíčka nebo zvoneček. Ale s objednávkami chvátejte, nebude jich
mnoho.
(redakce)

PO-TISK magnetický a šňůratý – nové možnosti pro vás
Nedá nám to, abychom vám neukázali také dvě nové možnosti reklamních a
propagačních předmětů, které jsme realizovali v chráněné dílně PO-TISK a které
tak můžete, pokud budete potřebovat, objednat u nás také vy. Už to umíme! O čem
je řeč? Prvním předmětem je multifunkční šňůrka na krk s PVC štítkem s
plastovým poutkem na mobil a karabinkou na klíče či karty. Potisknout se logem,
nápisem a reklamou dá malá plastová svorka na šňůrce. Druhým předmětem je
poznámkový odtrhávací bloček, který se díky magnetickému zakončení
s libovolným obrázkem či fotkou může umístit například doma na ledničku. Bločky
na horní fotografii jsme vyráběli pro JE Temelín, a to dokonce ve více než
tisícovém nákladu. V PO-TISKu zvládnou už skoro všechno ☺.
(redakce)

Výletníci: Jak jsme se vydali za
skřítky a panem Lannem
Některé výlety mohou přinést mnohá poznání a
poučení. Stejně jako ten zářijový. Jednoho
krásného dne jsme se sbalili a vyrazili ve dvou
plně naložených autech na Dívčí Kámen.
V Holubově jsme vesele vyskákali z vozů a
vydali se za slunečného dne na známou
zříceninu. Krajina kolem Dívčího Kamene je
opředená do bájí a pověstí, tak jsme si některé
připomněli. Kousek pod skalou nás čekal skřítek
s pokladem. Kdo mu odpověděl na kýchnutí
„pozdrav Pán Bůh“, dostal poklad. Na hradě
jsme byli svědky dávné pověsti o tom, jak se
místnímu mladíkovi zjevila překrásná panna.
Věřte nebo ne, byla úchvatná. Nedaleko
bývalého keltského hradiště se odehrála napínavá
bitva, která nedopadla zrovna dobře pro místní
obyvatelé. Cizí kmeny je povraždili a odvedli si
ženy a cenné věci. Na zpáteční cestě jsme se
zapovídali s panem A. Lannem a jeho druhy o
budoucí koněspřežce, kterou „hodlá v Budějicích
prodloužit až k hostinci u Zelené Ratolesti“.
Cesta byla dlouhá, ale nazpátek k vozům došli
všichni v pořádku a těšili se na vydatný oběd
v Anežce.
(P.Dvořáková)
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