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Úvodní slovo ředitelky Domova pro seniory Chvalkov
Vážení čtenáři,
vítejte na stránkách našeho nového zpravodaje "Chvalkovských listů".
Rádi bychom Vás zde seznamovali s děním v našem domově, s novinkami v sociálních službách a s
Vašimi nápady a příspěvky. Zorganizovat tento plán nebyl lehký úkol a bez aktivního zapojení
sociálních pracovnic a ostatních členů týmů by nebylo možné jeho uskutečnění.
Poděkování patří sociální pracovnici Bc. Červonyjové Daně a kolegům, kteří jí v jejím nápadu a
úsilí pomáhají a podporují.
Do dalších dnů Vám všem přeji co nejvíce postřehů a životních příběhů, které mohou ovlivnit
obsah těchto listů. Rádi uvítáme i příspěvky od našich čtenářů.
Ludmila Hoffelnerová
- ředitelka Domova pro seniory Chvalkov -

Úvodník
Milí čtenáři,
právě jste otevřeli první vydání našich Chvalkovských listů. Tyto listy nejsou určeny pouze
obyvatelům Domova pro seniory Chvalkov, jejich rodinným příslušníkům, ale jsou i pro lidi
z našeho okolí, které zajímá, jak se u nás žije a co nového se v našem domově děje. Zejména pro
ty, kteří nemají přístup k internetu, aby mohli dění našeho domova sledovat tam.
Prostřednictvím těchto listů chceme veřejnosti přiblížit, že stáří s sebou přináší mnoho rozličných
zážitků a i život v domově pro seniory se pro jeho obyvatele může stát příjemným. Pevně věřím, že
prostřednictvím těchto listů dokážeme měsíčně přiblížit život našeho domova a naši obyvatelé tak
budou moci zavzpomínat, co krásného jsme společně prožili. Veřejnosti bychom chtěli ukázat, že
zaměstnanci našeho domova chápou svou profesi jako poslání, a proto se neustále snaží pobyt
našich obyvatel něčím zpestřovat a zpříjemňovat. Mým největším přáním by bylo, aby tyto listy
dokázaly zmírnit obavy budoucích klientů domovů pro seniory z cesty do neznáma, kterou
přestěhování do domovů pro seniory přináší.
Děkuji naší paní ředitelce, že nás v našich nápadech vždy podporuje, i celému týmu redakce, která
se do práce aktivně zapojila.
Chvalkovské listy se budou tisknout v omezené počtu výtisků (budou k dispozici v našem domově,
ale i na určitých veřejných místech v Trhových Svinech), z toho důvodu žádáme naše čtenáře, aby
listy neodnášeli, ale nechali je k dispozici dalším čtenářům. Do soutěží se mohou zapojit i čtenáři,
kteří nejsou obyvateli našeho domova – podmínkou je věk nad 65 let.

Bc. Dana Červonyjová
- Šéfredaktor -

Rozhovor s P. Marcinem Želaznym
Dvakrát do měsíce náš domov navštěvuje duchovní P. Marcin Želazny, aby u nás sloužil Mši
svatou. Pan farář je u nás velice oblíbený, a proto jsme se rozhodli Vám ho více představit.
P. Mgr. Marcin Želazny se narodil 26.11. 1977
jako druhý nejstarší z pěti dětí, pochází ze
Myslowic (toto město se nachází v Polsku nad
řekou Pszemsza), vystudoval Střední hotelovou
školu a poté Teologickou fakultu na Slezské
Univerzitě v Katowicach. Od roku 2008 spravuje
Římskokatolickou farnost Trhové Sviny.

Otče, zajímalo by mě, jak se takový mladý člověk jako Vy (a kdy) rozhodl, že bude sloužit
Bohu?
Rozhodl jsem se ke kněžskému způsobu života docela brzy, již někdy na základní škole.
Samozřejmostí je to, že jsem se však nerozhodl já, ale Pán mě povolal. Já jsem si to sám nezvolil,
ale On si mne pozval a já jen odpovídám na jeho povolání. Píši odpovídám, protože jsem pořád na
cestě kněžského života a stále se učím. Sloužit jako kněz v cizině a v prostředí, které je hodně
odlišné od prostředí v Polsku, je novou školou, kterou mne Pán Bůh vede.
Jak se to stalo, že jste přišel k nám do Čech a jak se Vám u nás líbí?
Spíše jsem přijel než přišel (chacha). Bylo to před 8 lety po smrti Jana Pavla II. a mé rozhodnutí
bylo spojeno s žádostí a prosbou o kněze Otce biskupa Jiřího Paďoura. Odpověděl jsem na jeho
prosbu. Věděl jsem, že nejdu do Čech, aby se mi zde líbilo. Jdu sem, poněvadž je zde potřeba
pracovat pro Boží Království. Takže to neberu v kategorii líbí – nelíbí, spíše zda je tu kněze
zapotřebí nebo ne. Pán zase volal a já odpověděl.
Jste častým návštěvníkem našeho domova, jak se Vám v našem domově pro seniory líbí?
Fasádu má pěknou (chacha), vevnitř je také krásně upravený a čistý. Byl jsem ve spoustě domovech
pro seniory, ale ten Chvalkovský krásně voní. Vůně je důkazem čistoty a péče paní ředitelky a
personálu, který se stará o lidi, kteří jsou mu z různých důvodů svěřeni. Jestli nacházejí ve
Chvalkově svůj domov? Pevně doufám, že ano. Jak je to náročné pro obě strany si můžu jen těžko
představit. Ale vím, že pokud je ochota a vstřícnost na obou stranách, tak se to daří. Jsem také rád,
že se ve Chvalkově podařilo udělat kapli, kde se scházíme k modlitbě.
Otče, vím, že jste velmi „aktivní“ člověk, přibližte našim čtenářům, čemu se rád věnujete ve
volném čase?
Poslední dobou moc času nemám a asi bude hůř. Takže nestíhám nic. Kromě mých kněžských
povinností, na které jsem byl zvyklý i v Polsku, mám spoustu povinností méně spojených s mou
kněžskou službou, jako je třeba oprava kostela, údržba památek. Chtěl bych v tom být optimista a
vidět to co nejvíce růžově, ale zatím jsme realista a dělám to, co stíhám. Nejraději však odpočívám
na čerstvém vzduchu a užívám si krásu Božích darů – lesů, řek, hor, moře. Samozřejmě čím víc
tepla, tím lépe. Někdy sportuji a pokud to zrovna nedělá Dáša (pozn. redakce – naše aktivizační
pracovnice Dáša Netušilová) chodím na procházky se svým psem. Se zumbou jsem přestal, ale tanec
mám také docela rád.
Za emailový rozhovor panu faráři moc děkuji.
Foto: Archiv P. Marcin Želazny

Bc. Dana Červonyjová

Abychom nevadli jako květiny

Pitný režim je správné doplňování tekutin, nezbytné pro lidské tělo. Je to hlavní způsob, jak
vyrovnat ztráty tekutin a minerálů. Příjem tekutin je důležitý v každém věku, zejména pak ve stáří.
Bez vody vydrží člověk naživu přibližně pět dní. Pak zemře. Tělo dospělého člověka je tvořeno
vodou asi z šedesáti procent. Aby bylo vše v pořádku, je třeba mít vody v těle dostatek.
Jak člověk stárne, množství vody v organismu přirozeně mírně klesá. Často však také klesá pocit
žízně a starší lidé musejí doplňovat tekutiny, i když žízeň necítí. V nedostatečně zavodněném těle
trpí zejména ledviny, krevní oběh a mozek. Dochází k horšímu hojení ran a zhoršují se projevy
přítomných onemocnění. Pro správnou funkci organismu je nutný denní příjem tekutin 1,5-2 l, kde
je nutné zdůraznit podstatu rovnoměrnosti, pravidelnosti a stálosti v příjmu tekutin.
Co tedy pít, abychom nedostatkem tekutin netrpěli? Nejvhodnější je neperlivá voda, která je
nejsnáze „stravitelná“. Vhodné jsou také ovocné a zeleninové šťávy pro svůj obsah vitaminů,
minerálů a přívod energie v podobě přírodních cukrů. Bohatým zdrojem tekutin je ovoce a stejně
tak i zelenina. Dalším důležitým zdrojem tekutin jsou polévky (nepřesolené), mléko a bylinné čaje.
Nápoje jako je káva a čaj, jsou méně vhodné, neboť vedou k vyššímu výdeji tekutin z těla, podobně
jako alkohol. Sycené nápoje jsou zase často hůře stravitelné.
Nejen v zimním období, kdy se zdržujeme v přetopených místnostech, ale převážně v
nadcházejících letních měsících by mělo být pro každého pravidlem nosit s sebou nějaký
nápoj a předcházet tak komplikacím způsobeným nedostatečným příjmem tekutin.
Bc. Jindřiška Balíková

Co Čech, to muzikant
Muzikoterapie patří mezi nejoblíbenější
akce Domova pro seniory Chvalkov. Naši
klienti jí navštěvují v hojném počtu. Rádi si
zazpívají své oblíbené písničky,zavzpomínají
na mladá léta a někteří mě doprovázejí hraním
na rozličné nástroje, které v našem domově
najdeme (hřeben, lahve s rýží, jehlice na
pletení a další). Ti co nemohou zpívat, alespoň
poslouchají. Muzikoterapii vedou aktivizační
pracovnice z nichž jedna hraje na el. varhany,
druhá na harmoniku. Při
muzikoterapii
většinou hrajeme písničky z rozhlasového
pořadu „Písničky pro radost“ nebo písně na
přání klienta. Naše tzv. chvalkovská hymna je
píseň „Od Svinů k Svaté Trojici“.

Foto: Archiv DpS Chvalkov
Text: Dagmar Netušilová

Mávátka pro XIV. Ročník prvomájového průvodu alegorických vozů Mohuřice
2013
Začátkem měsíce dubna jsme začali jako
každý rok s výrobou mávátek na prvomájový
průvod obce Mohuřice. Mávátka vyrábíme
z krepového papíru, letos jsme také vodovými
barvami malovali květiny, které jsme vyráběli ze
čtvrtek. Hlavním „přibíječem“ mávátek je tradičně
pan Josef Bartyzal z Dobrovské Lhotky, který jako
truhlář, má se dřevem největší zkušenosti. Do
výroby se nejvíce zapojili kromě pana Bartyzala i
paní Baborová Anděla z Trhových Svinů a pan
Caha Radoslav z Čížkrajic, kteří na mávátkách
pracovali i mimo dny provozu ergoterapeutické
dílny. Mávátka jako každoročně odvezla naše
zaměstnankyně Monika Papoušková do Mohuřic,
aby posloužila malým i velkým při tak slavnostním
dnu jakým mohuřický prvomájový průvod
bezesporu je.

Foto: Archiv DpS Chvalkov
Text: Romana Tisoňová

Mávátek jsme v letošním roce vyrobili
120 kusů a v Mohuřicích byl o ně veliký
zájem. Poptávka převyšovala nabídku a tak
se mávátka na všechny zájemce nedostala.
Naše zaměstnankyně Monika Papoušková
nám dodala fotografie, jak se s našimi
mávátky letos slavilo.

Narozeniny v dubnu oslavily:
paní Oppolzerová Věra z Českých Budějovic
paní Šálková Marie z Trhových Svinů
Zaměstnanci oběma uživatelkám gratulují!

Dubnové společenské akce našeho domova
Na Velikonoční pondělí k nám
zavítali koledníci z nedaleké obce Čížkrajice.
Samozřejmě si za koledu odnesli i náležitou
odměnu.
Jsme rádi, že se podobné tradice v našem
okolí drží, protože naši obyvatelé se na ně
vždy dopředu těší.

V dubnu k nám přijela na besedu paní Marcela
Dudová z Městské knihovny Trhové Sviny. Beseda to
byla velmi zajímavá. Popovídali jsme si nejen o životě a
díle nejoblíbenější autorky knih našich klientů paní
Vlasty Javořické, ale i o knihovně v Trhových Svinech a
jejích aktivitách. Posezení bylo velice příjemné, protože
někteří naši klienti dříve trhosvinenskou knihovnu sami
navštěvovali a s paní Dudovou se tak dobře znají.
Paní Dudová nám též jako dárek přivezla několik knih
od autorek - Vlasty Javořické a Vlasty Pittnerové. Za
tento dar děkujeme nejen paní Dudové, ale i těm
čtenářům knihovny, kteří jí pro náš domov knihy
přinesli.

V dubnu mezi nás zavítaly studentky
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Všechny se zapojily do dění našeho domova a
staly se na nějakou dobu součástí našich životů.
Naši uživatelé se tak mohli seznámit s 32 - letou
želvou Julií, která k nám s nimi zavítala.

Na poslední den v měsíci dubnu se vždy velmi těšíme,
protože stavíme májku a pořádáme táborák. V letošním roce
nám sice příliš počasí nepřálo a od rána to vypadalo na déšť,
ale nakonec se táborák přeci jenom konal a zábava se tak
mohla „rozjet“ v plném proudu. Na harmoniku nám přijel
zahrát pan František Hoffelner z Mezilesí, kterému moc
děkujeme.
Foto: Archiv DpS Chvalkov
Text: Dana Červonyjová

Křížovka
Obyvatelé našeho domova si mohou přijít nechat vytisknout křížovku do kanceláře sociálních
pracovnici.
Uzavírka luštění je 07.06. 2013.
Křížovky mi můžete osobně přinést do kanceláře. Luštitelé mimo náš domov mi mohou zaslat
výslednou větu na email: soc.chvalkov@email.cz, popř. na adresu našeho domova (nutné uvést
adresu pobytu v případě, že jim budeme zasílat cenu).
Vylosovaný luštitel obdrží malou věcnou cenu.

Křížovka stažena z www.kampocesku.cz/clanek/9275/krizovka-ke-stazeni

„ Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho
velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu
naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a
mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti. “
T.G. Masaryk
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