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LISTY

Anežky, o.p.s. a
celkem
se
Tradiční dožínky v Ćihovicích
vybralo
Dneska jsou vobžínky, žním už je konec, přijměte rekordních
sedláče vode mě věnec. Přijměte jej a vinšování, aby 62.863,Kč.
Pán
Bůh
Uvedený obnos
požehnání
přinesl
pan
seslal
na
Zdeněk Klásek,
vaše stavení!
jeden
Chránil vod
z organizátorů a
vohně
a
„duše
setkání“.
hromu,
ty
Klubu
dýmkařů
vaše stohy a
za jejich dobré srdce děkujeme. Vydražený obnos
stodolu,
bude využit ve prospěch uživatelů sociálních služeb
abysme
Domova sv. Anežky, o.p.s. Ještě jednou vřelý dík.
mohli, vobilí
(red)
vymlátili
a
vše ve zdraví užili.
Vernisáž v galerii Pod kamennou žábou
Kolik je na tom věnci klásků,tolik aby bylo piva mázků!
Do 21. října probíhá výstava 15ti výtvarných děl
Kolik je na tom věnci kytiček, tolik aby bylo vína
uživatelů Domova sv. Anežky v galerii Pod Kamennou
skleniček!
žábou v Českých Budějovicích. Vernisáž proběhla 24.9
To
vše za účasti zdravého jádra kapely Živelná pohroma a
vinšovali ředitele Domova Mgr. Jana Dudlíčka. Kapela zahrála
členové
několik lidových písní a k pohoštění všech přítomných
kapely
byly připraveny zázvorové sušenky Žravenky a
Živelná vynikající jablečný mošt - vše domácí výroby.
pohroma při Vystavena jsou plátna s tématikou jihočeských tradic a
svém dalším zvyků, krajiny
vystoupení
a
méně
na letošních
známých
tradičních
sakrálních
Čihovických památek. Jste
dožínkách soukromému zemědělci a hospodáři v jedné všichni
osobě Jiřímu Netíkovi. V pátek 19. září totiž proběhly srdečně zváni!
tradiční Čihovické dožínky za účasti pana faráře Marka
Tato akce je
Donnerstaga i pátera Františka Hroznaty Janouška a podpořena
požehnáno bylo letošní úrodě i za přítomnosti asi dvou grantem
set pozvaných hostů. Po předání dožínkového věnce Jihočeského
se všichni veselili a mnozí až do bílého rána. Příjemný kraje a je
večer zpestřila netradiční hudební formace „DĚLO- zahájením
BUCH“.
připravovaných oslav 15ti letého výročí otevření
Děkujeme za pozvání a přejeme příjemné užití
Domova sv. Anežky, které se budou i v letos konat
výsledků letošní úrody.
(red) v polovině listopadu. (red)

Příjemné setkání Klubu Dýmkařů
Druhý víkend v září proběhlo v klubu Špejchar v
Čihovicích setkání klubu dýmkařů - přesněji členů PipE
clubu Dýmka.net. Domov sv. Anežky doplnil v pátek
jejich setkání vystoupením Živelné pohromy - bylo to
po delší době opět veřejné
vystoupení
tohoto
jedinečného
tělesa.
V
sobotu uspořádal klub jako
již
tradičně
dražbu
dýmkařského nádobíčka a
dalších
náležitostí
ve
prospěch Domova sv.

Sociální zemědělství

Výtěžek z prázdninové výstavy na IC ETE

V úvodu září proběhlo ve Špejchar klubu jednání na Podobně
jako
v minulých
letech
proběhla
téma „Aplikace sociálního zemědělství a možnosti v prázdninových měsících prodejní výstava v areálu
jeho podpory“. Účelem akce bylo seznámit zástupce infocentra jaderné elektrárny Temelín. Výtěžek této
arcidiecézních
a
akce převýšil částku
diecézních charit a
33.000,-Kč. K prodeji
NNO s institutem
byly
připraveny
sociálního
výrobky
chráněných
zemědělství a jeho
dílen,
keramika,
fungováním
v
přírodní mýdla s kozím
podmínkách
mléka i zázvorové
českého venkova.
sušenky. Za možnost
Projednávány byly
instalace a propagace
též otázky týkající
Domova sv. Anežky
se sociálně zemědělských aktivit z hlediska možné
tímto
způsobem
podpory. Součástí akce byla i exkurze do chráněných
srdečně
děkujeme
pracovišť POMOC z.s. a Farmy Dvůr Čihovice
manažerovi
využívajících principů sociálního zemědělství..
komunikace
Petru
Šuléřovi a paní ing,
Janě Gribbinové. Další
Prodej jablek a brambor na uskladnění
akce podobného typu
Farma Dvůr Čihovice zahájí v areálu Zámeckého
zahradnictví v Jiráskově ulici poblíž náměstí, přibližně
od 20. října prodej pytlů konzumních brambor odrůdy
Rosana,určených především k uskladnění. Připraveny
k odběru budou i
přepravky
jablek
Exkluziv třídy A,B odrůdy
IDARED,
MELROSE
a
MELODIE, vše v
biokvalitě.
Objednávky volejte
na
tel.čísla
777775150 či 774
709109

Nové podzimní dekory v keramice

proběhne v předvánočním čase, kdy se v areálu
Také keramická dílna pod vedením nové vedoucí elektrárny ve dnech 10. a 11. prosince uskuteční
Michaely Koubkové nezahálí a snaží se připravit pro adventní prodej výrobků chráněných dílen.
letošní
podzim
novou
„kolekci“ výzdoby našich Otevřené dveře v Domově sv. Anežky
výrobků. Jsou inspirovány V pátek 14. listopadu vyvrcholí oslavy 15. výročí
nadcházejícím podzimem provozu Domova sv. Anežky a 5 let od vysvěcení kaple
a
tématikou
podzimní v Čihovicích.
přírody, proto by mohly být
zajímavé pro rybářskou a
Tyto
významné
mysliveckou veřejnost.
události si budeme
připomínat děkovnou
mší svatou, která se
bude konat od 16,00
hodin právě v kapli sv.
Anežky České a dnem
otevřených dveří, který
bude v areálu Domova
sv.
Anežky
mši
Věříme, že i Vám se
předcházet.
zdobení líbí a po instalaci
Všichni jste srdečně
a
zprovoznění
nové
zváni.
keramické pece přibyde
jistě objednávek na tento
Čihovické listy jsou informačním materiálem z Domova sv. Anežky o.p.s. za
typ dekorace a výzdoby
jejich obsah odpovídá a redakci každého vydání vede ředitel Domova sv. Anežky
našich výrobků.(red)
o.p.s.
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