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Úvodní slovo,
Milí čtenáři, právě jste otevřeli první číslo našich Chvalkovských listů vydaných v roce
2015.
Protože nás začátkem letošního roku potrápila chřipková epidemie a my jsme byli nuceni
na nějakou dobu omezit konání kulturních a společenských akcí v našem domově,
rozhodli jsme se pro vydání až letního čísla našich listů. Současné číslo je tedy
dvojčíslem, které se snaží shrnout celý půlrok dění v našem domově.
Redakční rada Vám přeje krásné léto!
Bc. Dana Červonyjová

Chvalkovské listy si i nadále můžete přečíst v:

- Městské knihovně Trhové Sviny
- Domě s pečovatelskou službou Trhové Sviny
- čekárně praktických lékařů MUDr. Josefa Kopečného a MUDr. Terezy Seidenglanzové
- čekárně praktického lékaře MUDr. Františka Busty
- na MěÚ Trhové Sviny (Odbor sociálních věcí)
Listy se tisknou v omezeném počtu, proto žádáme naše čtenáře, aby listy z těchto míst
neodnášeli a nechali je k dispozici dalším čtenářům.
Zájemci

o

pravidelný

odběr

našich

listů

mě

mohou

kontaktovat

na

email:

soc.chvalkov@seznam.cz (Dana Červonyjová), s žádostí o pravidelné zasílání nových
čísel v elektronické podobě formátu PDF.

Masopust

Tradice masopustu je u nás značně
oblíbená a vždy se na návštěvu
masopustní koledy v našem domově
těšíme.
V letošním roce nám však radost pokazila
chřipková epidemie a tak jsme koledníky
a maškary mohli přivítat jen na zahradě
našeho domova.

Na konci masopustního období nám však
udělaly radost děti z Mateřské školy
Slavče. Přijely k nám se svou dětskou
masopustní koledou. Mohli jsme se tak i
my náležitě rozloučit s tímto veselým
obdobím roku.

Text: Bc. Dana Červonyjová

Animoterapie
- Zvířecí návštěvy v domově –

V rámci
canisterapie
nás
pravidelně navštěvují „naši pejsci“.
Letos s sebou přivedli i svého
čtyřnohého kamaráda Rockyho.
Rocky je stafordšírský bulteriér.
Mohli jsme se tak sami přesvědčit
o tom, že stafordšírský bulteriér je
přes svou „negativní pověst
bojového psa“ velmi milý a
přátelský pes.

druh vydry vyskytující se na našem
území.
Komu z nás se podaří osobně toto
nádherné zvíře potkat, natož si ho
pohladit? Nám se tak poštěstilo a jsme za
to velmi rádi. Mimo toho, že jsme si mohli
vydří slečnu Bertu pohladit a pochovat,
dozvěděli jsme se i zajímavé informace
z jejího života.

Druhým neobvyklým návštěvníkem u nás
byla vydra říční.
Vydra říční je jediný

Text: Bc. Dana Červonyjová

Kulturní vystoupení
Velikonoční vystoupení
Velikonoční dny nám přišly na Velký
pátek zpříjemnit svým vystoupením děti z
Klubu Archa z Trhových Svinů.

Základní umělecká škola Františka
Pišingera
Ve čtvrtek 23. dubna k nám přijely děti ze
Základní umělecké školy Františka
Pišingera z Trhových Svinů. Přijelo deset
dětí různého věku v doprovodu učitelů
manželů Balkových.
Děti nám zahrály a zazpívaly různé
skladby od lidových písní až po vážnější
hudbu. Zpívaly tak krásně, že dojaly
některé naše klienty až k slzám. Nakonec
pan učitel zahrál na přání našich klientů
píseň Andulko Šafářová, kterou jsme si
všichni sborově zazpívali.

O Velikonočním pondělí u nás vystoupil
Chrámový sbor Ševětín.

Divadelní představení - Princezna ze
mlejna
Zelený čtvrtek nám zpříjemnila pohádka
"Princezna ze mlejna", kterou nám přijelo
zahrát diakonické
zařízení
Církve
československé husitské "Nazaret".

Princové jsou na draka
Konec pracovního týdne, 12. června,
odpoledne nám zpříjemnily děti ze
Základní umělecké školy z Benešova nad
Černou. Připravily si pro nás pohádku
„Princové jsou na draka“.
Svátek matek
Svátek matek jsme u nás oslavili
společně s dětmi z MŠ v Trhových
Svinech.

Děti měly pohádku dobře nacvičenou.
Jejich úžasné herecké, skoro až
profesionální výkony, podpořila paní
učitelka svými krásnými kulisami.

Děti v doprovodu paní učitelek k nám
přijely 15. května. Přednesly nám
básničky, zazpívaly písničky a zahrály
pěknou pohádku "O Budulínkovi".
Dětské vystoupení a ručně vyrobená
přáníčka udělala radost nejen maminkám,
ale všem obyvatelům našeho domova.

Text:
Dana Červonyjová, Dagmar Netušilová,
Miloslava Šuplerová

Stará česká řemesla
Tak zní náš nový projekt na letošní rok, kdy zavzpomínáme na řemesla, která jsou
v našem kraji obvyklá a pro mnoho našich klientů se stali i životním povoláním.
Během uběhlého půlroku jsme se již seznámili s následujícími profesemi:
Měsíc

Profese

Únor

Hodinář

Profesionál
Václav Mařík (Hodinář Trhové Sviny)
V úterý 24. 3. 2015 nás navštívil na slovo vzatý
hodinářský odborník, pan Václav Mařík, který své
řemeslo provozuje v Trhových Svinech.
Bylo velmi zajímavé jeho vyprávění, jak se stal
hodinářem.
Naše klienty také zaujala ukázka různých hodinek i
potřebného nářadí k jejich opravě.
Pan Mařík samozřejmě mistrně odpovídal i na naše
četné dotazy.

Březen

Švec
Ve čtvrtek 26. března jsme se zajímali o řemeslo
ševcovské.
Na plátně jsme si promítali počátek a současnost šití
bot. Na ukázku jsme si mohli prohlédnou a zjistit tíhu
ševcovského kopyta, vyzkoušet ševcovskou jehlu, šídlo,
podrážky a na zakázku ručně ušité boty. Naši klienti se
shodli na názoru, jak je málo ševců a ručně ušitých
kvalitních bot.

Duben

Truhlář
Ve čtvrtek 23. 04. 2015 nás v rámci projektu "Stará
česká řemesla" navštívili hned dva truhláři. Přijel pan
Filka z Trhových Svinů a pan Bartyzal, klient našeho
domova.
Oba vyprávěli, jak se ke svému řemeslu dostali. U pana
Filky to je dědičné řemeslo a pan Bartyzal již 70 let
pracuje se dřevem. Ukázali nám nástroje s nimiž pracují
a pracovali, donesli výrobky.
Naši klienti měli na oba dva truhláře plno otázek.
Nejvíce všechny překvapilo rčení jak poznat truhláře
"samozřejmě, když se podíváš na ruce". Někteří truhláři

mají totiž stopy po úrazech.

Květen

Švadlena / Krejčí
Na konci května jsme si povídali o řemeslu švadlena krejčí.
Ukázali jsme si druhy krejčovských nůžek, šicích strojů
a dalších pomůcek. Zajímavé bylo vyprávění naší
klientky paní Baborové o jejím vyučení a celoživotním
působení v šicích dílnách na různých místech republiky.

Během měsíce jsme si zároveň ušili i zástěrky, které
využijeme při pečení dobrot.

Text: Miloslava Šuplerová

XI. turnaj v kuželkách a pétanque v G-centrum Tábor

Jako každým rokem, tak i letos, jsme dostali pozvánku do G-centra v Táboře na turnaj v
kuželkách a pétanque.

Na turnaj jsme se vypravili v počtu pěti soutěžících.

Snažení našeho týmu bylo úspěšné a pan Nulíček získal diplom se 3. místem v pétanque.

Zpříjemněním celého dne byla výborná organizace, občerstvení a veselé nálada. Nakonec
všichni soutěžící obdrželi malou pozornost a pozvání na další turnaj, který se bude konat
příští rok.

Dopravu nám, jako každoročně, zajistila sponzorským darem firma ČSAD Jihostrans, a.s.
Děkujeme!

Text: Bc. Miloslava Šuplerová

Oslava MDŽ
V pondělí 9. 3. 2015 u nás proběhla oslava Mezinárodního dne žen.

Každá z žen v našem domově dostala srdce z lineckého těsta a přáníčko. Dárečky byly
vyrobeny v rámci volnočasových aktivit.

Text: Miloslava Šuplerová

70. výročí konce 2. světové války
V letošním roce si připomínáme 70. výročí konce 2. světové války. Proto jsme také u nás
v domově zavzpomínali na toto období. Pořádali jsme různé besedy, četli články z novin,
ale především vzpomínali naši klienti, kteří si navzájem vyprávěli, jak toto období prožívali
sami nebo jejich příbuzní a známí.
Zavzpomínali jsme též na trhosvinenského rodáka, protektorátního prezidenta JUDr. Emila
Háchu a začali číst knihu na pokračování od Františka Stráského, který je klientem našeho
domova, ve které vypráví o svém otci Ladislavu Stráském, starostovi Trhových Svinů
v letech 1932 – 1943.
Zajímavá byla též návštěva infocentra v Trhových Svinech, kde probíhala výstava
dokumentů a fotografií z roku 1938 – 1945. Naše klientky na fotografiích poznávaly
některé své známé a kamarády. Bylo zajímavé poslouchat a pozorovat, jak se myšlenkami
vrátily zpět do této nelehké doby. Vedoucí infocentra pí. Floderová byla velmi ráda, že jí
naše klientky poskytly další informace k vystaveným fotografiím.

Začátkem června k nám zavítal pan Jan Ciglbauer z Českých Budějovic a z diapozitivů
nám promítal na plátno dokumenty z období války a osvobození Trhosvinenska. Někteří
naši klienti se připojili svými vzpomínkami a poznatky z oné doby.

Tato beseda ukončila naše vzpomínání na období 2. světové války a nyní se budeme těšit
na léto, různé soutěže, výlety apod.

Text: Dagmar Netušilová

Virtuální Univerzita třetího věku

Dne 18. 05. 2015 jsme slavnostně zakončili letní semestr Virtuální Univerzity třetího věku.
Pamětní listy nám z Prahy přivezla manažerka projektu VU3V pí. Ing. Klára Nehodová.
Studium jsme všichni úspěšně zvládli a nyní nás čekají zasloužené prázdniny.

Zimní semestr školního roku 2015/2016 zahájíme 6. 10. 2015 a budeme se věnovat
kurzu „Dějiny oděvní kultury“
Rozpis přednášek:
Přednáška č.

Termín společné přednášky

1

06. října 2015

2

20. října 2015

3

4

3. listopadu 2015

18. listopadu 2015

5

1. prosince 2015

6

15. prosince 2015

Uvítáme i nové zájemce o studium v našem konzultačním středisku.
Více informací na:
tel. 386 323 137 (Bc. Dana Červonyjová), či na emailové adrese:
soc.chvalkov@seznam.cz
Text: Bc. Dana Červonyjová

Otevírání studánky
Letos poprvé jsme si připomněli tradici "otevírání studánek".
Pan Bartyzal vyrobil ze dřeva krásný velký klíč, kterým jsme dne 01. 06. 2015 symbolicky
odemkli studnu na zahradě našeho domova. Zároveň jsme okolí studny vyčistili a upravili.
Nakonec si všichni přítomní zarecitovali básně o studánkách.

Text: Miloslava Šuplerová

Trhové Sviny
4. část Konec války

U příležitosti oslav 70. výročí ukončení II.
světové války nás provede, tímto
obdobím
v historii
našeho
města,
v poslední části svého vyprávění Mgr.
Karel Vrchota.

Je jen škoda, že se dnes již neslaví tolik, jako tenkrát v květnu 1945. Ulice byly plné vlajek.
Nebyl dům, kde by neměli vyvěšenou vlajku nebo v oknech praporky.
Později již byly oslavy povinné, ale je pravda, že na ledacos by se vzpomínat dalo.
Já třeba velmi rád na májové dny roku 1945 a to jako docela malý kluk…
Pamatuji si, jak už od jara táhli městem němečtí uprchlíci. Utíkali před Rudou armádou. Na
žebřiňácích děti, peřiny, trocha nádobí, vzadu přivázaná kráva nebo koza. Spali ve
vyklizených hospodách. V očích strach a beznaděj. Toto jsme jako děti ale
nezaznamenaly. Nás zajímaly mohutné americké letecké svazy letící směrem na Vídeň a
jiná německá města. Někdy bylo slyšet i vzdálené dunění dopadajících bomb.
Letadla létala ve velkých výškách a psala za sebou bílé čáry kondenzovaných vodních
par. Někdy jsme se strachem sledovali stíhačky, zvláště ty dvoutrupé Laitninky, které se
pohybovaly nad komunikacemi a slídily po lokomotivách. Někdy byly tak nízko, že bylo
možno zahlédnout pilota. Mezi lidmi se vyprávělo, že v nich létají černoši a že prý někdy
napadnou i sedláky na polích. Ale tady v Česku asi ne.
Ve městě byly vybudovány barikády, některé přes celou šířku ulice, jen s úzkým
průchodem pro pěší. Na výpadových silnicích z města měly barikády 3 díly. Na každé
straně jeden masivní, ohraničený silnými trámy, vnitřek vyplněný kamennými kostkami a
kameny, prostřední díl byl širší, aby jím mohla projíždět vozidla. Dal se taky zatarasit. Na
různých místech byla kulometná hnízda, hlavně u mostů. Všude bylo plno vůně ze dřeva
z poražených stromů, z jejichž dřeva se stavěly zátarasy. Tahle krásná vůně čerstvého
dřeva mi vždy tuto dobu připomíná.
Později se začali objevovat unavení a zaprášení němečtí vojáci. Někdy šli pěšky, ale na
tancích se objevovali někdy dost naštvaní příslušníci SS ve svých černých tankistických
uniformách. A všichni spěchali směrem na Západ.
Naštvaní SS-sáci na konci války postříleli několik mladých kluků, kteří na ně v mladické
nerozvážnosti začali střílet. Posléze obsadili město a hrozili vypálením. Jen dobrou
výřečnosti a znalostí němčiny se bývalému starostovi, panu Stráskému, podařilo
německého velitele přemluvit, aby od tohoto úmyslu ustoupil. Stejně však byla zastřelena
řada lidí, kteří byli přistiženi se zbraní.

A pak, 9. května k nám přijeli Rusové. Právě v den konání velkého pohřbu zastřelených
mladíků. Od náměstí směrem ke hřbitovu šel průvod černých rakví a v průvodu řada
smutných děvčat v dlouhých šatech.
Ze slavných prvomájových průvodů s alegorickými vozy a májovou veselicí zbyl jen
prvomájový vietnamský jarmark. 9. květen se již neslaví, příliš připomíná Rudou armádu.
Slaví se 8. květen a většinou jen lampionovým průvodem a ohňostrojem.
Za minulého režimu mi vadilo, že se zapomínalo na naše letce v Anglii i na to, že Západní
Čechy osvobodili západní spojenci, hlavně Američané. Dnes je tomu naopak, většinou
nevzpomínáme té spousty padlých Rusů, kteří osvobodili celou východní část republiky.
Někde by nejraději zbourali i pomníky padlých rudoarmějců. Jsme to prostě my, Češi, kteří
vyzdvihnou jen to, co se jim hodí.
Z dětských let rád vzpomínám na první jednotky Rudé Armády. My kluci jsme se jim stále
pletli pod nohama a mohu říci, že na nás byli hodní. Při vaření vojenského guláše zbylo
vždy i pro nás. Za městem na polích k Otěvěku se pásla stáda koní, které jsme jim jezdili
do Otěvěka napájet. Posadili nás na koně bez sedla a často i bez ohlávky a jeďte. Myslím,
že ti první vojáci, byli mnohem hodnější, než jednotky následující. Říkalo se, že ty pozdější
byly jednotky Maršála Malinovského.
Všude bylo mnoho zbraní a nábojů. Nebylo žádnou zvláštnosti, že kluk měl doma pistoli
nebo německý samopal. Zábavou bylo udělat ohníček, do něj naházet náboje, někdy i
granát, zalehnout do příkopu a čekat, až to začne bouchat.
Bohužel to, co přišlo později, bylo již jiné. Politickou situací té doby se tady nezabývám,
bylo toho za poslední dobu řečeno a napsáno až příliš. Jako většina mladých lidí dnes, tak
i tenkrát, jsme měli spíš zájem o sport a později i o děvčata. Věděli jsme, na koho je
potřeba dát si pozor. S řadou věci jsem se tehdy i smířil. Třeba s tím, že asi těžko budu
mít nové auto, nebo že se někdy podívám za tetou a sestřenicí do Vídně či za kmotrem do
Západního Německa. Nakonec jsem se tam podíval, bylo to jen na pár dní. Psal se totiž
rok 1968.
Ani mi snad tolik nevadilo, že jsem často musel po návratu ze školy pomáhat našim na
poli, protože zdravotně na tom nebyli příliš dobře. Zvykl jsem si.
Dnes se vžívám do situace mého táty, který, protože „to“ neměl politicky dobré, velmi
těžko sháněl práci a to i tu špatně placenou. Táta byl společenský člověk, ale nakonec
často sedával v zamyšlení v kuchyni a „cucal“ jedno teplé pivo a „užíral“ se. Často ho v
duchu slyším, jak pokašlává, když se svou anginou pectoris těžko jde do kopce směrem
k bývalému OSP, kde ke konci života dělal pomocného skladníka. Naivně si chudák
myslel, že se svými ani ne 3ha polí poškodí komunisty, když nepůjde do JZD. K tomu aby
měl špatný politický posudek stačilo, že jednou prohlásil „komunisti budou frajeři, dokud
bude co krást“ a možná, že tomu také napomohlo i to, když s některými sousedy nejel po
válce do pohraničí „rekvírovat“ dobytek. Prý jim řekl, že nikdy nekradl a teď nebude také
krást. Při tom finančně jsme měli vždy hluboko do kapsy. Táta zemřel v 64 letech – prasklo
mu srdce. Co by asi říkal dnešku? Tohle jsem psát nechtěl, ale na tátu jsem si
vzpomenout musel. Na nás děti byl moc hodný a obětavý.
Moje vzpomínky v mnoha směrech tady končí. V roce 1956 jsem ukončil školu v Českých
Budějovicích a dostal umístěnku na Karlovarsko. Domů jsem se dostal tak jednou za
měsíc a o spoustě věcí jsem se již nedozvěděl. Novější věci tady už nejsou. Zůstávají tak
vzpomínky malého kluka, který ve Svinech žil a bydlel. A i ty jsou trochu zamlženy délkou
času, kdy se staly.

Na leccos jsem se chtěl zeptat a upřesnit to, ale pamětníků je stále méně a tak zůstává jen
to, co mně osobně zbylo v paměti.
Závěrem
Co mě přimělo, abych napsal své, někdy nepřesné vzpomínky?
Hledal jsem kontakt na rodinu pana Václava Vašty, úředníka na tehdejším „berňáku“.
Chtěl jsem se ho na leccos z historie zeptat. Vaštů ve Svinech po celou dobu války žili, po
válce se přestěhovali do Suchého Vrbného. Přestože, jsem věděl relativně dost informací
o celé rodině, překvapilo mě, že nalézt rodinu nebylo jednoduché a to ani v dnešní době –
době internetu a možnosti nahlédnout do katastru nemovitostí. Ve Svinech jméno Vaštů
zmizelo. Nikdo si na ně nepamatuje a starších obyvatel je již málo. To mně přimělo
k tomu, abych napsal své vzpomínky o „Trhových Svinech.“ Jistě zde budou určité
nepřesnosti, a tak něco zbyde pro některé zájemce, kteří mohou případné nepřesnosti
opravit.
V závěru bych chtěl poděkovat panu Františku Slípkovi staršímu a své sestřenici, paní
Věře Holubkové - Velkové za doplnění některých údajů v této práci.
Karel Vrchota
kvrch@centrum.cz
Léto 2012

Letní osmisměrka
Závěrem něco na protrénování našich „mozkových závitů“. Pokud se Vám podaří
osmisměrku vyluštit a budete chtít soutěžit o nějakou zajímavou cenu, přineste mi
výsledek do kanceláře.
Těším se na Vaše správné odpovědi ☺
Pokud budete chtít osmisměrku okopírovat – zastavte se v kanceláři!
Dana
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Motto:
„Každé ráno dostane člověk na své konto úplně zdarma 24 hodin.
Je na něm, co s nimi udělá…“
Citáty psané životem
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