Okno

vinky

VYDÁNÍ PRVNÍ

ČERVENEC/2011

PRVNÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE OKEN
Zpravodaj plný novinek z Oken a Okének
Milý přátelé Oken,

Sportovního klubu Kapři a progra-

doposud jste měli možnost do-

mu 5P, Okénko do světa služeb

zvídat se o dění v sdružení z tzv.

bude reflektovat dění v Komunitním

„Oké-

centru

nek“ vydávaných v Jindřichohradec

Hvězdárna a v sociálních službách

kém zpravodaji.

(sociálně terapeutické dílně a chrá-

A nyní je tu samostatný občasník

„Okénko“

vám bude předsta-

OKNA JSOU S VÁMI OD

ní Okna, který

ROKU 2003 A KONEČNĚ

vám bude více

NYNÍ VÁM PŘEDSTAVUJÍ

či méně pravi-

SVŮJ SAMOSTATNÝ

delně přinášet

zpra-

dílen

a Okénko do společnosti, pak spoudálosti,

kterými

jsme

měli co do činění.
Doufáme,

LÍBIT.

vodaj bude mít

novinky

Chráněných

se

DOUFÁME, ŽE SE BUDE

vější události.

vovat

lečenské

ZPRAVODAJ.

nejzajímaTaké

sídlišti

něném bydlení), Okénko tvořivé

Občan-

ského sdruže-

ty

na

Luděk, Honza, Martina,
Evička,

Lenka,

Anička,

do výroby dřevěných ná-

nářů,

sdružení. Okénko dobrovolnické

výtvarné dílny ve složení

Blanka a Paťka se pustili

zprávy

kteří

Tandem dřevo-dílničky a

Okének bude přibývat stejně jako spokojených čte-

činnostech

DŘEVĚNÉ DEKORACE PRO ŠKOLY A
ŠKOLKY

že

svá Okénka, která budou přinášet
o jednotlivých

CHRÁNĚNÉ DÍLNY
SE PŘIPRAVUJÍ NA
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
JIŽ NYNÍ

nám

zachovají

svou přízeň.

(MM)

stěnných dekorací, které
jistě

zpříjemní

nejednu

školní třídu, nebo dětský

bude přinášet novinky z D klubu,

OKÉNKO DO SPOLEČNOSTI

pokoj.

KOMUNITNÍ CENTRUM NAVŠTÍVIL STAROSTA MĚSTA
A ZASTUPITELÉ
Město Jindřichův Hradec v čele

Od poslední návštěvy zastupitel-

se s panem starostou města Ing.

stva se mnoho změnilo: zahrada má

Stanislavem
kou

Mrv-

dlouhodobě

nový

kabát,

v upraveném

podporují jak dob-

suterénu

rovolné, tak organi-

dvě nové dílny,

zované

činnosti

v přístavbě bydlí

Občanského sdru-

již přes rok šest

žení Okna a jejich

obyvatel a soci-

Objednávejte na 724 594 724

podpora nepřichází

ální služby dá-

nebo okna@okenko.eu

nazmar.

jsou

vají možnost více než 16 obyvate[Vyberte datum.] [Edice 1, svazek 1]

Budeme se těšit 

lům Jindřichova Hradce učit se

story Komunitního centra, ale i

Nejen pro nás, ale i pro uživatele

novým dovednostem, žít běžným

nahlédnout do jednotlivých provozů

je zájem zástupců našeho sídelního

způsobem života nebo trávit smys-

(chráněné dílny, sociálně terapeu-

města podporou a další motivací

luplně svůj volný čas.

tické dílny a chráněné bydlení).

pro pokračování v práci. Děkujeme

června

Přivítali je nejen zástupci organiza-

a těšíme se na další spolupráci.

možnost prohlédnout si nejen pro-

ce a pracovníci, ale i uživatelé a

(MM)

Zastupitelé

měli

27.

obyvatelé centra, z nichž mnozí si
vysloužili pochvalu za svou práci.

Kapři mají vojnu

JAHODOBRANÍ V NOVÉ BYSTŘICI
Město Nová Bystřice připravilo kulturní a sportovní akci

Po dlouhých přípra-

pro širokou veřejnost a zároveň podpořilo naši práci

vách je to tu. Letní tábor

Každoroční

Jahodobraní

navržení a potisk 70 triček pro

SK Kaprů v čele

v Nové Bystřici, které letos při-

účastníky

s majorem Šmausem

padlo na sobotu 25. červena,

pracovníky výtvarné dílny; stá-

(náš Ivánek Jůna).

zpříjemnilo čekání

nek na náměstí

na letní prázdniny.

prezentoval

Na celých 7 dní od 9.

Kromě

– 16. července do se malebná obec Pluhův Žďár
blízko Kardašovy Řečice

zábav-

práci
dílen

například

závod

vštěvníci

měli

v pojídání

jahodo-

možnost

za-

vých

a okenice se budou otřá-

byla připravena i

sat výbuchy granátů.

cyklistická trasa dlouhá 27 km,

knedlíků,

mohly

je.

poznávat

všech
a

ná-

koupit si malou
drobnost

kterou zvládly i rodiny s dětmi a

v příštím čísle zpravoda-

zaměstnala

ných soutěží, jako

ocitne pod těžkou palbou

Podrobnosti se dozvíte

závodu

krásy

pro

radost.
Zástupci města se však roz-

Novo-

hodli podpořit sdružení ještě víc

bystřicka. Okna v závodě repre-

a darovali výtěžek z prodeje star-

zentoval Jan Švec, s rodinou.

tovních triček. Kromě krásného

Celé akce se navíc osobně

zážitku přinesla tato akce celkem

účastnil známý moderátor Michal

15. 600 Kč. Budou využity pro

Jančařík.

udržení

Město Nová Bystřice v čele se
starostou

Vladimírem

Bártou

nám umožnilo spolupracovat na
přípravách

akce.

Zakázka

provozu

chráněných

dílen. Tímto děkujeme Městu
Nová Bystřice, panu starostovi
a zastupitelstvu města.

na

(MM)

BERNARD POMÁHÁ OKNŮM
Každý kdo má rád dobré pivo a Okna pije Bernard z Jindřichova Hradce
Naši práci podpořil Rodinný pi-

předal předsedkyni sdru-

ných zákazníků. Každá

vovar Bernard a.s. a všichni, kteří

žení

podpora

si jeho lahodný mok kupují. O 10

Blažkové šek v hodnotě 3.

sektoru a spolupráce je

haléřů

760 Kč.

v dnešní době, kdy uspět

z každého

piva

Bernard

zakoupeného v Jindřichohradecké

PaedDr.

Drahomíře

Též přijal pozvání a na-

neziskového

může jen ten nejvýkon-

prodejně Fruka Schulz, s.r.o. se

vštívil Komunitní centrum. Moc se

nější, velmi vítána. Proto děkuje-

dělí o. s. Proutek s o. s. Okna. Dne

mu u nás líbilo, a tak doufáme ve

me a přejeme mnoho úspěchů

27. 6. 2011 pan František Jiřík

spolupráci a více a více spokoje-

právě tomuto podniku.

Občanské sdružení Okna
Na Piketě 742/III. 377 01 Jindřichův Hradec, 724 594, 724, www.okenko.eu, okna@okenko.eu
Za obsah zpravodaje zodpovídá ředitelka sdružení PaedDr. Drahomíra Blažková

(MM).

OKÉNKO DO BYDLENÍ

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SE PŘIPRAVUJE NA ZIMU A TAK SBÍRÁ
JAHODY, ZAVAŘUJE A ZAMRAZUJE
Když na naší malé zahrádce

pole

Na Okénku už se asistentka

vyrostly a dozrály první jahody,

rozdělená do řádků obsypaných

Hanka s obyvateli Paťkou, Blan-

které jsme tam na podzim zasa-

sladkými plody, přivítala jednoho

kou, Radkem, a Martinou ujali

dili, hned se po nich zaprášilo a

pátečního

obyvatele

očišťování a zavařování, zamra-

každý chtěl ještě - ale kde vzít a

Chráněného bydlení. Ti vyzbroje-

zování. Deset sklenic marmelády,

nekrást.

ní největšími kýbly jali se sbírat.

plno jahodových knedlíků a pyré

Během

a skvělý pocit z dobře vykonané

Nedaleko Jindřichova Hradce,
ve vesničce Dolní Pěná je Jaho-

dárna

Nouzovi.

Rozlehlá

dopoledne

hodinky

byly

nádoby

naplněny a zaplaceny.

práce nám osladí dlouhé zimní
večery.

Vonné pytlíčky
z dílny od Janičky
textilní dílna šije výrobky, které poslouží i potěší

OKÉNKO DO NAŠÍ ZAHRADY
ZAHRADA PŘINESLA PRVNÍ VOŇAVOU NADÍLKU
Osazovací

které

duli, která nám kvete, sesbíra-

nám pomohly srovnat terén

la Anička a Petra. Nyní ji sušíme a bude-

munitním cen-

me s ní plnit

trem

pytlíčky. Ty v

Okénko,

na

podzim

zaplnily

nebo objednat na

tvárnice,

zahrady za Ko-

se

Lze koupit v KC Okénko

okras-

nebo na okna@okenko.eu
Okna už nemusí pracovat
jen mezi čtyřmi stěnami.
Od nadace RBB Invest jsme
získali 80. 000 Kč právě pro
tento účel.
nad Nežárkou již připravuje

dílně

ušije

Jana

s Janou

okrasnými byli-

Radkou. Kou-

nami, nyní při-

pená

nášejí

pak

první

dary.

a
krása

provoní

nejeden dům svou omamnou
vůní.

(MM)

radost, ale také užitek. Levan-

NA ZAHRADĚ SE STAVÍ DOMEK NA NÁŘADÍ A
PERGOLA PRO POSEZENÍ NAŠE A NÁVŠTĚVNÍKŮ
zámkovou dlažbu pod domek,

na

Kasalova

bychom se museli bát úpalu,

pila

v Jindřichově

Hradci řeže trámy a prkna,
které

v Oknech

natřeme,

a

odborníci potom smontují.
V létě už tedy budeme moci

Firma Aquares ze Stráže

textilní

nými keříky a

Byliny nám přinášejí nejen

724 594 724

(MM)

batikovat,

tisknout

a

jinak

pracovat nejen v domku, ale i

Dostává se Vám do rukou interní a propagační materiál
Občanského sdružení Okna.
Za obsahovou správnost a redakci zodpovídá ředitelka sdružení

čerstvém

vzduchu,

aniž

úžehu, nějaké té přeháňky.
(MM)

Na další osudy domečku se těšte, my se také
těšíme .

Oknovinky vychází od
července/2011.

