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Úvodní slovo
Milí čtenáři,

léto nám uběhlo „jako voda“ a my po prázdninách opět začínáme psát naše listy.

Předchozí číslo bylo celé věnováno k 55. narozeninám našeho domova a všem jeho
zaměstnancům, kteří u nás pracovali v průběhu 55 let. Tedy po dobu, kdy DpS Chvalkov poskytuje
sociální služby seniorům. Vzhledem k tomu, že zjišťování informací zpětně za 55 let bylo mnohdy
náročné, chtěla bych ještě jednou poděkovat našim bývalým zaměstnancům: paní Jaroslavě
Křenkové, paní Růženě Trajerová a paní Marii Tůmové, které se se mnou na psaní 4. čísla
intenzivně spolupodíleli.

Součástí tohoto čísla bude ohlédnutí zpětně na proběhlé léto, začínající podzim a
zavzpomínání si na největší akce, které jsme u nás prožili. A akcí bylo opravdu mnoho! Akce
v našem domově vymýšlí sociálně-aktivizační tým, na realizování větší akce se mimo nás
spolupodílejí i zaměstnanci z ostatních úseků a praktikanti. Všem zaměstnancům, praktikantům a
stejně tak i našim přátelům, kteří u nás ve svém volném čase bez nároku na honorář pořádají různé
besedy, vystoupení nebo dodávají ceny do soutěží, moc děkuji. Věřím, že se nám společně i letos
podařilo zpříjemnit našim klientům horké letní dny.

Novinkou v současném čísle bude seriál na pokračování od Mgr. Karla Vrchoty. Pana
magistra Vrchotu všichni trhosvinenští určitě velmi dobře znáte. Vás nebo Vaše děti zajisté učil na
Základní škole či na Gymnáziu v Trhových Svinech. V letošním roce pan učitel již odešel do
zasloužilého důchodu a začal se tak více zajímat o historii Trhových Svinů. Když mě navštívil, byla
jsem moc ráda, že mě tentokrát nepřišel zkoušet z Ohmova zákona, ale přinesl mi článek do novin.
Myslím, že historie Trhových Svinů bude trhosvinenské občany zajímat a proto jsme se rozhodli
k jejímu publikování.

Tajenka osmisměrky z č. 3 zní: „a nese ho pes“. Vítězkou se stala paní Marie
Braunfuchsová. Paní Braunfucsová od nás obdržela malou pozornost. Gratulujeme!

Chvalkovské listy si i nadále můžete přečíst v:
- Městské knihovně Trhové Sviny

- Domě s pečovatelskou službou Trhové Sviny
- čekárně praktického lékaře MUDr. Josefa Kopečného a MUDr. Karla Humpy
- čekárně praktického lékaře MUDr. Františka Busty
Listy se i nadále tisknou v omezeném počtu výtisků, proto i nadále žádáme naše čtenáře, aby listy
z těchto míst neodnášeli, ale nechali je k dispozici dalším čtenářům.

Vážení čtenáři, Váš zájem o naše Chvalkovské listy celou redakční radu velmi těší. Těší nás
i Vaše požadavky na pravidelný odběr našich listů – bohužel listy tiskneme na naše náklady
v omezeném počtu a nejsme tak schopni zajistit tak velikou distribuci, o jakou máte zájem. Můžete
mě však kontaktovat na email: soc.chvalkov@seznam.cz s žádostí o pravidelné zasílání nových čísel
v elektronické podobě formátu PDF.

Děkuji za pochopení!

Bc. Dana Červonyjová
- Šéfredaktor –

Hasiči v našem domově – co se vlastně stalo?
Na konci července jsme získlali
nové zkušenosti. Přijeli k nám hasiči.
Pokud Vám vstávají vlasy hrůzou, co že
se to vlastně stalo a proč přijeli, můžete
se uklidnit. Nehořelo, nepraskla voda a
ani nikdo nezůstal uvězněný ve výtahu.
Zavítali k nám proto, aby nám povyprávěli
příběhy ze své praxe a ukázali nám
vybavení hasičského auta. Setkání s
odvážnými členy stavu hasičského bylo
velmi inspirující a jejich přednáška nás
všechny zaujala a oslovila. Doufáme, že k
nám zase brzy zavítají, nikoliv při
nějakém zásahu, ale opět při příjemném
a zajímavém setkání.
Text: Dagmar Netušilová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

IV. Chvalkovský turnaj

A jak to dopadlo?
Na prvém místě se opět umístnilo
družstvo DpS Chvalkov, na 2. místě DpS
Horní Stropnice, 3. místo obsadil DpS
Kaplice. DpS Vágnerka skončil čtvrtý.
Obyvatelé našeho domova přišli fandit a
všichni jsme se náramně pobavili.

Již tradičně jsme u nás v domově
připravili 14.8.2013 „Chvalkovský turnaj“.
Opět se soutěžilo v kuželkách, pétanque
a vědomostní soutěži o filmech pro
pamětníky. Jako hosté k nám přijely týmy
z DpS Horní Stropnice, DpS Kaplice a
poprvé i DpS Vágnerka z Českého
Krumlova. Při pěkném počasí se nám
všem dobře soutěžilo, až na chvilkový
vítr, který soutěžícím pomáhal shazovat
kuželky.

Text: Miloslava Šuplerová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Výzdoba našeho domova

Podzim se svou paletou zářivých barev
potěší nejen oko při procházce přírodou
či posezení na posledním teplém sluníčku
v koutku naší zahrady. Kousek této
radosti jsme si připravili k příležitosti
oslavy 55. výročí založení našeho
domova a zároveň ke Dni otevřených
dveří.
Aby náš domov měl možnost převléknout
se do barevných šatů podzimu,
potřebujeme rostliny, které nám tuto
proměnu umožní. Na našem kompostu si
na jaře zasejeme semena dýně a pokud
si na nich v průběhu vegetace slimáci
nesmlsnou, obdarují nás bohatou úrodou.
Stejně zajímavé jsou i různé trávy na
okolních lukách a také okrasné dřeviny a
květiny v areálu našeho domova, o které
se celoročně starají pracovnice úklidu.

Při pracovní terapii jsme s několika klienty
vytvořili nový dřevěný kalendář na jídlenu
a strom z papíru.
Dřevěný kalendář s velkou pomocí pánů
údržbářů a pana Cahy nám šel dobře od
ruky a moc jsme se těšili, až se pověsí.
Klienti jsou nadšeni a každé ráno sledují
výměnu dřevěných kartiček.
Strom z papíru nám trval déle.Bylo třeba
vytvořit kuličky z krepového papíru a lepit
na obrazce připravené z kartonů. Klienti
s nadšením čekali, jak to dopadne.Byla to
práce společná - každý něco vytvořil.
Konečně nám visí a všichni ho obdivují.
Text: Romana Tisoňová

Jsme velice rádi, že se naše podzimní
výzdoba líbí nejen klientům našeho
domova, ale i návštěvníkům.
Text: Dana Bedlánová

Foto: Archiv DpS Chvalkov

Hudební skupina DpS Chvalkov
Zpívání, hraní na nástroje a hlavně
dobrá nálada je činnost, která je v našem
domově velice oblíbená. Scházíme se
většinou 1 x za 14 dní v „Růžové
zahradě“.
Hlavním
nástrojem jsou
elektrické varhany, na které hraje
aktivizační pracovnice Dáša. Dalším
hudebním nástrojem je mandolína, kterou
velice dobře ovládá pan Caha. Někteří
klienti
nás
doprovází
na
různé
doprovodné nástroje např. triangl,
bubínek, rumba koule a další. Všichni
však zpíváme a náš zpěv je slyšet po
celém domově.
Nápadem naší sociální pracovnice
bylo letos na jaře, že by naše skupina
mohla
zahrát
u
příležitosti
Dne
otevřených dveří. Tento nápad se
podařilo uskutečnit a naše hudební
skupina měla svou světovou premiéru
24.9. 2013 při Dni otevřených dveří.
Myslím si, že se naše zpívání líbilo, proto
bychom chtěli v muzice pokračovat a
dělat radost nejen sobě, ale i ostatním.

Generálka:

Premiéra:

Text: Dagmar Netušilová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Den otevřených dveří 2013

- 55 let našeho domova Den otevřených dveří se uskutečnil
24.9.2013 a byl spojen s oslavou 55.
výročí založení našeho domova. Po
slavnostním
přivítání
návštěvníků
ředitelkou
domova
paní
Ludmilou
Hoffelnerovou
a
úvodním
slovu
náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
Mgr. Ivany Stráské následoval kulturní
program.

Vystoupil flétnový soubor Sedmikrásky z
Benešova nad Černou, hudební soubor
našeho domova a sólisté opery
Jihočeského
divadla
paní
Iva
Hošpesová a pan Aleš Voráček.

Po kulturním programu následovaly
individuální
prohlídky
domova
v
doprovodu personálu. Poté si návštěvníci
společně s personálem popovídali u
připraveného pohoštění. Pro děti byly
připraveny v areálu zahrady soutěže,
s jejíž organizací pomáhala praktikantka
Marcela z JCU České Budějovice.

Chvalkovských listů, věnované právě
historii domova. V ergoterapeutické dílně
(3.patro) prezentace výrobků našich
klientů a vernisáž obrazů našeho
bývalého
klienta
MUDr.
Miroslava
Burgeta.
V ergoterapeutické dílně si mohli
návštěvníci též prohlédnout:
•
•

Náš domov v průběhu Dne otevřených
navštívilo přibližně 100 návštěvníků.

•

•
•

Na závěr Dne otevřených dveří obdrželi
všichni naši klienti i návštěvníci malý
dáreček pro vzpomínku na 55. výročí
založení Domova pro seniory Chvalkov.
Děkuje sponzorům, kteří se na Dni
otevřených dveří podíleli.
Den otevřených dveří sponzorovali:
Cukrárna Kousek, Trhové Sviny; SOŠ,
SOU Trhové Sviny; Řeznictví Dědouch,
s.r.o.; Alimpex food a.s.; Flosman;
Pekárna Srnín; ZEO trade, Czech
republic; Flétnový soubor Sedmikrásky;
Sólisté opery Jihočeského divadla - paní
Iva Hošpesová a pan Aleš Voráček
V rámci Dne otevřených dveří byla pro
návštěvníky připravena v knihovně (1.
patro) výstava z historie domova "Jak šel
čas...."
a
speciální
číslo
našich

Kroniky domova datované od roku
1976;
"Kroniku ze života obyvatel
domova" vedenou naším klientem
panem Josefem Bartyzalem;
"Knihu
úspěchů",
která
je
věnovaná jednotlivým úspěchům
našich klientů,
Domovní knihu DpS Chvalkov,
Brožuru s nabídkou volnočasových
aktivit DpS Chvalkov

VEŠKERÉ
PREZENTACE
PŘIPRAVENÉ KE DNI OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ ZŮSTALY K DISPOZICI NAŠIM
KLIENTŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM AŽ DO
13.10. 2013 tzn. i v průběhu "Týdne
sociálních služeb ČR".

Text: Dana Červonyjová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Dne 1.10.2013 je hlášen jako Mezinárodní den seniorů a proto jsme ho v našem
domově oslavili sportem.
Uspořádali
jsme
sportovní
odpoledne. Každý soutěžící dostal svou
kartičku a obcházel čtyři stanoviště, kde
si prověřoval paměť, ochutnával různé
příchutě se zavázanýma očima, ale i
sport v kuželkách. Počasí se nám
vydařilo a všem se moc líbilo. Každý
vyhrál malý dárek a první tři místa jsme
rozdělili na muže a ženy. Klienti byli
spokojeni a ještě dlouho si o tom povídali.

Text: Romana Tisoňová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Jaro, léto, podzim, zima na Chvalkově je vždy prima...

Nastává
podzim,
tedy
čas
vzpomínek na krásné slunečné dny a
přípravy na studenou zimu. Mnozí lidé
nemají toto roční období příliš v lásce –
den se krátí, přichází období dešťů,
sílícího větru a chladu. Ne každý podzim
však musí být smutný, vždyť tzv. „babí
léto“ skýtá spoustu krásných dní plných
slunce. Za oknem sice svítí slunce, ale již
nehřeje tolik, jak bychom si přáli. A
vzhledem k tomu, že toto proměnlivé
období nastalo i letos, je třeba se náležitě
připravit na každou možnou alternativu...
Abychom se chránili před nachlazením
jak doma, tak i při práci či zábavě venku,
měli bychom svou pozornost zaměřit
hlavně na teplé oblečení jako např.
čepice, vlněné vesty, ledvinové pásy,
zateplovací chrániče, rukavice. Další
důležitou součástí „zimní výbavy“ jsou
teplé zimní boty, vybavené protiskluzovou
podrážkou, hůlky a chodítka opatřené
nástavcem proti uklouznutí.
Svým
článkem bych chtěla poukázat na pro
někoho klišé, ale pro mě důležitou a
neopomenutelnou
skutečnost,
že
ZDRAVÍ MÁME JENOM JEDNO.

Text: Bc. Jindřiška Balíková
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Tak se dívám, jaké mají dneska menu…..

Fotografii nám zapůjčila naše klienta paní Ivanka Spanlangová

A jedem !
,,Kam, kdy a v kolik…?“, zaznělo
domovem
pro
seniory
jednoho
podzimního rána (17. září). ,,No přeci do
Žumberka na výstavu ryb a do hospody“,
řekl pan Bartyzal paní Dobešové, která
byla v domově teprve dva dny. ,,Aha….
Kde mám hůlky, svetr? Jedu taky!“, řekla
pani Dobešová.
A jelo se. Musíme přiznat, že do
hospody jsme se těšili víc, než na výstavu
ryb. Když nás na tvrzi Žumberk uvítala
milá paní pokladní a otevřela výstavní
prostory tvrze, pustila videoprojekci o
rybníkářích
a
rybníkách
v Jížních
Čechách a Waldviertelu, tak jsme rázem
zapomněli na hospůdku. Na výstavě jsme
strávili něco přes hodinu, jelikož většina
z nás se chtěla vyfotografovat s Jakubem
Krčínem (viz.ilustrační foto).

Až pan Kyslík povídal: ,,Už dost toho
focení, jdeme na pivko a do tepla.“
V penzionu Marie bylo opravdu teplo a
útulno. Docela jsme s Jakubem Krčínem
ve tvrzi prochladli. ,,On byl na vlhko a

zimu zvyklý, ale my ….?“ My si objednali
na zahřátí teplý čaj a bylo nám zase
dobře.

Společně jsme u stolu povídali o nelehké
práci rybářů, o rybách, také jsme
vzpomínali na to, jak to kdysi ,, chodilo ,,
v obci Žumberk. Kdo tady bydlel, co kde
bylo a už není, a nebo je to krásně
opravené, jako například místní kostel a
penzion, ve kterém jsme příjemně
poseděli. Najednou se od stolů začalo
ozývat: ,,Budeme platit, zaplatím …. .“ A
to znamenalo, že náš dopolední podzimní
výlet je u konce. Ještě společné foto
(viz.ilustrační foto) a vyrazili jsme
k domovu, kde na nás netrpělivě čekaly
pani kuchařky s obědem.
Už se všichni těšíme na příští výlet.
Kam? Nevím, ale s partou prima lidí, kteří
mají dobrou náladu je všude krásně.

Text: Mgr. Jitka Hoffelnerová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Podzimní sportovní hry
Dne 10.9.2013 jsme pro naše seniory připravili podzimní sportovní hry. Jelikož ten den
nepřálo počasí, soutěžení se odehrálo uvnitř domova. Pozvání přijali naši přátelé z DpS
Dobrá Voda u Českých Budějovic.
Program tvořily tyto disciplíny: kuželky, pétanque, vědomostní hry a pro sociální
pracovnice chytání rybiček.
Jednoznačně vyhrál tým z DpS Dobrá Voda. Po společném obědě a předání cen jsme si
všichni s radostí zazpívali písničky s harmonikou.

Text: Miloslava Šuplerová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Trhové Sviny
z pohledu Mgr. Karla Vrchoty
–

1. část

Přečetl jsem nedávno vydanou knížku o zdejším podnikateli panu Stráském a uvědomil
jsem si, jak s odchodem těchto pamětníků zaniká část historie města. To často není ta
historie, o které se můžeme dočíst z městské kroniky, ale historie o lidech a často i
domech, které ve městě byly. Lidé již nežijí a domy jsou často zbořeny. To, co se pokusím
popsat, jsou jen moje vlastní vzpomínky a to, co jsem získal od jiných. Nebude to tak
pěkně uspořádané a literárně pracované, jako kniha o panu Stráském. Je to spíš děláno
pro ty, kteří mají Sviny rádi, ale informací je stále méně.

Píšu to jako svinenský rodák, který si spíš jako dítě některé věci zapamatoval. Také
tyto vzpomínky neobsahují podrobnosti z celého města . Jako každé dítě, tak i já jsem se
zdržoval v té části města, kde jsem žil, bydlel a měl kamarády. Tady jsou vzpomínky
přesnější, do ostatních částí města jsem se dostával už méně a vzpomínky začínají být
méně přesné.
I části města měly své pojmenování, někdy se zachovalo dodnes.
Dolní část města byl Nedrtál, na východě Pískovec, blízko náměstí Kozina a Hlinná .
Směrem ke Svaté Trojici byla Braňka, směrem na Nové Hrady pak Nové Město. Další
části města už tak specifikovány (podle mně) nebyly.
-

Pokračování příště –

Další téma: Zaměstnání ve Svinech

„Život je jako hodina matematiky. Sčítáš, odečítáš, dělíš, násobíš. Najednou uděláš chybu!
Chceš ji opravit, ale POZDĚ! ZVONÍ!“

Chvalkovské listy
Měsíčník vydávaný Domovem pro seniory Chvalkov
Adresa: Chvalkov 41, 37401 Trhové Sviny
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www.domovchvalkov.cz
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