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První candrbál se vydařil !
V pátek 16. ledna jsme
se radovali na prvním
Candrbálu.
Oproti
minulým rokům jsme ho
uspořádali ve Špejcharu
v Čihovicích a bylo při
něm pěkně veselo.
K tanci a poslechu nám
zahrálo u nás stále
oblíbenější trio „DĚLO –
BUCH“. Kluci dokonce
kvůli stylu 60-tých let
zařadili
do
svého
repertoáru i nejslavnější
hity z té doby. Hosté se
jim za to zase odvděčili
zajímavými oděvy ve stylu Beatles, MM či hippie.
Průběh večera doplnila zajímavá tombola a dražba.
Večer
ozvláštnil
zajímavým
vystoupením i
kouzelník
s kartami
Jakub Píše.
Škoda,
že
jsme
se
nemohli
pokochat
i
vystoupením
DJ Karlose, který na poslední chvíli onemocněl. Snad
nám své umění ukáže na některé z příštích akcí.

Nová výbava v keramice
V závěru roku 2014 jsme pořídili s pomocí SMAO
Vltava do keramické dílny dvě nové pece od firmy LAC
a.s. Nahradili jsme jimi starou již nefunkční keramickou
pec, která se
rozbila
už
v létě a po
rozhodování
zda
opravit
starou nebo
pořídit novou
padlo
rozhodnutí
pro
druhou
variantu.
Věříme,
že
nové se pece
naučíme
rychle a správně používat, vychytáme všechny jejich
„mouchy“, ale hlavně, že budeme vyrábět naše výrobky
k naprosté spokojenosti našich zákazníků.

LISTY
Nové aktivity v Anežce - 2015
Na začátku února odstartovaly také nové aktivity
uživatelů sociálních služeb. Začali jsme hrát florbal
v tělocvičně
ZŠ
Malá Strana a
věříme, že naše
sportovní výkony
budou mít jen
vzrůstající
tendenci.
Další
ryze
sportovní
aktivitou je kurz
jógy, který probíhá
na stacionáři vždy
v úterý
pod
vedením Hanky Srncové.
Společenské aktivity
jsou
momentálně
v Anežce zastoupeny
kurzem tance, zatím
volného stylu, který
se koná také jednou
týdně,
vždy
po
zkouškách
hudebního
tělesa
Živelná pohroma.
Taneční mistrovou je
opět Hanka Srncová.

Na zkušené u přátel v Neratově
V závěru ledna jsme navštívili naše přátele a
kamarády ze Sdružení Neratov v Orlických horách.
Jejich bohaté zkušenosti v činnosti v sociálních
službách
nás
inspirovaly
při
návštěvách
v Bartošovicích
v Orlických horách,
Neratově i Orlickém
Záhoří.
Nejdříve jsme si
prohlédli Speciální
základní
školu
v Bartošovicích
právě při předávání
prvního pololetního
vysvědčení.
V Bartošovicích nás
zaujala i pracovní
místa v chráněných
dílnách
na
Kopečku.
V Orlickém Záhoří
je
zase
jedna
z největších výroben biopaliv a to díky provozu „výroby
peletek“. Velmi zajímavý a pro místní zemědělce jistě
důležitý provoz.
Peletky zde totiž vyrábějí z lisovaných balíků sena a
slámy.

Naším
dalším cílem
v Neratově
byla
návštěva
terapeutické
zahrádky
Naděje,
chráněné
bydlení
a
samozřejmě
také poutní
kostel
Nanebevzetí
Panny Marie, který prochází náročnou rekonstrukcí.

Návštěva v Chelčicích se povedla
Velice rádi jsme přijali pozvání do Chelčického domova
sv. Linharta. V minulosti jsme už zdárně
spolupracovali a víme, jak jsou pyšní na svou rozlehlou
a krásnou zahradu. V Chelčicích
se toho také od poslední návštěvy dost změnilo. Na
prostory pro denní stacionář navazovala část budovy,
která byla v původním a nevyhovujícím stavu. Místní,
pod vedením paní ředitelky Mgr. Kláry Kavanové
Muškové, se rozhodli pustit do náročné rekonstrukce,
aby na jejím konci byly vyhovující prostory pro novou
sociální službu. Tou je pečovatelská služba,
která nabízí seniorům v regionu tak potřebnou pomoc.
Při návštěvě jsme si všechno prohlédli
a musíme říct, že jsou v Chelčicích šikovní a udělali
pořádný kus práce – gratulujeme! A nejen to. Chelčice
mají bohaté zkušenosti s pořádáním akcí pro veřejnost
nebo také s pořádáním workshopů
(kurzů, kde se dají naučit nejrůznější věci). Na obojím
jsme se domluvili a v roce 2015 je tedy na co se těšit!
O jednotlivých aktivitách Vás budeme vždy včas
informovat.
(red)

Pozvánka na Dřevák 28. 3. 2015
Srdečně Vás zveme na další ročník hudební soutěže
Bohunický dřevák, který se bude již tradičně konat
v Bohunicích na začátku kalendářního jara. Tentokrát
to pro naši kapelu bude velké jubileum – připravujeme
již desátou účast na této akci. Živelná pohroma pod
vedením Lenky Petráškové při této příležitosti
připravuje mj. píseň od Jarka Nohavici nebo rockový
megahit Colorado.

TEPLO BAREV na Hluboké
Určitě navštivte KC Panorama v Hluboké nad Vltavou,
kde ve středu 11. února proběhla slavnostní vernisáž
stejnojmenné výstavy našeho kamaráda Tomáše Járy.
Výstavu můžete navštívit do konce března, ve všední
dny vždy od 8 do 10 a pak kdykoli v rámci kulturního
představení
v KC.
Jedná se o
Tomášovu
první
samostatnou
výstavu a co
víc v rodném
městě.
Přítomen byl
i
senátor
PČR
a
starosta
Hluboké nad
Vltavou, ing.
Tomáš Jirsa,
který u této
významné
události,
předal
Tomášovi,
v zastoupení
městské rady, Pamětní list Města Hluboká nad Vlt.
Tomáš maluje ve
výtvarném ateliéru
Domova
sv.
Anežky už od roku
2004
a
jeho
obrazy od té doby
doputovaly nejen
ke
starostům
v regionu,
ale
téměř do všech
koutů světa
krom
Hluboké,
Pilníkova
či
Kladrub
visí
Tomova díla také
např. ve Finsku či
až
v daleké
Venezuele.

Nová posila týmu v Anežce
Svátek Tří králů jsme letos v Anežce oslavili přijetím
nového
zaměstnance.
Jako
nový
pracovník
v sociálních službách nastoupila slečna Hana Srncová
Dis. Do společné práce jí přejeme hodně sil i tvůrčích
nápadů.
(red)

ČIHOVICKÉ LISTY № 161
Čihovické listy jsou informačním materiálem z Domova sv. Anežky o.p.s. za jejich
obsah odpovídá a redakci každého vydání vede ředitel Domova sv. Anežky o.p.s.

