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Úvodní slovo,

Milí čtenáři, právě otevíráte první číslo Chvalkovských listů vydaných v roce 2016.
V tomto čísle bychom Vás rádi informovali o událostech, které se u nás za první čtvrtletí
letošního roku udály.
Správná odpověď na otázku z minulého čísla zněla: Solana je klobouk bez dna k šisování
vlasů na slunci. Bohužel nám nepřišla žádná správná odpověď.
Jako každoročně jsme se i letos zapojili do výroby mávátek na XVII. ročník prvomájového
průvodu alegorických vozů. Doufáme, že i letos se budou mávátka v Mohuřicích líbit.

Bc. Dana Červonyjová

Tříkrálová sbírka
Další tradicí, která se zabydlela v našem
domově, je Tříkrálová sbírka, jejíž částka
letos byla věnována dětem Lustovým
z Olešnice u Trhových Svinů. Již předem
jsme našim klientům přečetli článek, který
vyšel ve zpravodaji Horní Stropnice, ve
kterém byl popisován osud dětí, které
náhle osiřely. Po přečtení tohoto článku,
byli klienti velmi dojati a tím také částka,
kterou Tři králové vybrali, byla větší než
v minulých letech. Do kostýmů králů se
tradičně oblékly zaměstnankyně domova.

Tři králové navštívili jednotlivě každého klienta, ale i zaměstnance, kterému zazpívali
známou koledu „My tři Králové“, popřáli zdraví, štěstí, dlouhá léta, na dveře napsali znak
K+M+B 2016.
Při odchodu nezapomněli králové říci větu: “Na shledanou za rok“.
Závěrem bych chtěla poděkovat klášteru Božího milosrdenství z Nových Hradů za
kostýmy, které nám vždy s ochotou zapůjčují.
Pán Bůh zaplať.
Text: Dagmar Netušilová

Masopust v našem domově
V letošním roce byl v našem domově „Masopust“ již 29. ledna. My jsme se, jako každý rok,
na něj náležitě připravili. Při ručních pracích si naši klienti vyrobili z krepového papíru
červené růžičky, klobouk z barevných kuliček a jalovce. Tímto se vyzdobila jídelna, kde
jsme se všichni shromáždili a vyčkávali příchod Staročeské koledy.

Muzikanti, kteří je doprovázeli, přišli jako první a sotva začali hrát Červenou růžičku,
přiběhli koledníci, aby udělali čestné kolečko pro naše klienty a personál. Ani letos
nechyběly maškary i masky. Namalovaly nám na tváře srdíčka, a přestože se to někomu
nelíbilo, neprotestoval, protože to patří k masopustní tradici. Prostě to tak platilo vždy, že o
masopustu je vše dovoleno. Koledníci vzali na taneček personál i některé klientky, které
tanec zvládly. Nakonec byla koleda pohoštěna napečenými koblihami a něčím na zahřátí.
S písničkou se rozloučila a pokračovala k dalšímu příbytku.

Tváře našich klientů byly pomalované a oči jim zářily radostí. Všichni se už těší na příští
rok.
Text: Miloslava Šuplerová

Maškarní karneval
Na konec masopustního období, tedy v úterý 8. 2. 2016, kdy se pohřbívá Masopust a
končí veselí, jsme u nás v domově připravili maškarní karneval. Někteří pracovníci spolu
s vedením domova si opatřili rozmanité masky. Naši klienti se shromáždili na jídelně a
čekali, co se bude dít.

Přijel nám zahrát k tanci i poslechu pan Pavlík s manželkou z Trhových Svinů. Naše paní
ředitelka, co by krásná mlynářka, zahájila maškarní rej. Všechny masky udělaly

promenádu a představily se. Celé odpoledne se soutěžilo, tancovalo, zpívalo, mlsalo a
bylo prostě veselo.

Na závěr pak paní ředitelka ukončila maškarní veselí, masky se

odebraly k domovu a naši klienti si určitě odnesli pěkné zážitky. Další den byla popeleční
středa a začalo období postní.

Text: Miloslava Šuplerová

Mezinárodní den žen v našem domově
8. březen je mezinárodně uznávaný den
žen. Ani u nás v domově jsme nemohli
zůstat

pozadu

s oslavou

tohoto

mimořádného dne. Před tím jsme si
v naší nové kuchyňce upekli linecká
srdíčka. Pečivo zavonělo po celém domě.
Ve společenské místnosti domova se
sešla řada klientek, aby si připily na
zdraví.
Přišlo popřát i několik mužů - našich
klientů, v čele s panem Cahou, který nám
ženám přednesl krásnou gratulaci.

Text: Miloslava Šuplerová

Ševětínský sbor

Na velikonoční pondělí k nám opět zavítal chrámový sbor ze Ševětína, který nám zpestřil
sváteční odpoledne.
Koncert se konal v kapli, kde je dobrá akustika a příjemné prostředí.
Naše paní ředitelka uvítala členy chrámového sboru a poděkovala jim, že si na nás udělali
čas. „Ševětínští“ si připravili písně známé i méně známé s velikonoční tématikou. Mezi
písněmi nám paní sbormistryně zarecitovala krásné povzbudivé verše a na závěr koncertu
zazněla píseň Modlitba od Hany a Petra Ulrichových. Na účinkujících bylo vidět, jak je
zpívání baví a tím přenesli radost na nás všechny posluchače.
Moc děkuji celému sboru za příjemně strávené velikonoční odpoledne, za jejich čas a
hlavně za dobrou náladu, kterou svým vystoupením vytvořili.
Text: Dagmar Netušilová

Velikonoce
Na svátky jara - Velikonoce se v domově připravujeme několik týdnů dopředu. Výzdobu
jsme začali vybarvováním velikonočních obrázků, které jsme si vystavili v klubovně. Dále
jsme si připravili závěsná vajíčka, slepičky a kuřátka z papíru, které jsme zavěsili ke stropu
a spustili na niti do prostoru místnosti.
Letos poprvé si klienti upekli své velikonoční beránky. Sehnali jsme různé velikosti forem
beránků, včetně historické plechové formy zajíčka s vajíčkem. Při pečení každá klientka
vzpomínala a radila, jak se má postupovat, aby se beránek co nejlépe povedl. Těsto se
podařilo, beránci i zajíček se krásně upekli, akorát se jim nechtělo z formy. Ale s tím jsme
si také poradili. Použili jsme starou známou metodu „mokrá utěrka“. Nakonec jsme
beránky a zajíčka polili čokoládou a ozdobili lentilkami.

Několik dní před svatým týdnem jsme zaseli do barevných ošatek pšenici, kterou jsme
denně zalévali, a pšenička nám začala růst před očima. Tyto ošatky jsme ještě ozdobili
barevnými vajíčky a kuřátky. Následovalo barvení vajíček.

Vajíčka jsme barvili klasickými barvami. Po uschnutí jsme je potřeli slaninou, aby se leskla.
Na jiná vajíčka jsme navlékli takzvanou košilku, kterou jsme s vajíčkem ponořili na 3
vteřiny do horké vody a „košilka“ se přisála na vajíčko. Mezi barvením jsme si četli z knihy
„Rokem a životem“ o tradicích Velikonoc.
Na Zelený čtvrtek jsme si udělali velikonoční posezení v naší společenské místnosti, kde
si klienti pochutnali na beráncích, a z barvených vajíček jsme si udělali jarní chlebíčky.

Velikonoce jsme si pěkně užili a nyní se těšíme na 1. máj.
Text: Dagmar Netušilová

Radostné jaro
Bc. Jindřiška Balíková
Dubnový deštík ze země smyje
poslední zbytky zimy.
Venku se oteplí
a mě se nedaří zbavit rýmy.
Nastává nejhezčí období v roce,
všechno se zelená, kvete a zpívá.
V přírodě vše kvapem uhání,
jak voda z tání v potoce.
Barevnými fábory pyšní se máj,
zlatý déšť rozkvete, kos si zazpívá,
hřejivé sluníčko na zem se podívá
a všichni radost maj.
Trávníky ozdobí květy pampelišek
a květy třešní kloní se z velkých výšek.
Každý kdo šťastný je vyrazí ven,
i ty se oblékni a užij si každý den.

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.

Motto:
„První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pamatuješ jeho číslo.“
Emile Zola
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