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Milí čtenáři,
právě otevíráte první číslo Chvalkovských listů vydaných v roce 2017.
V tomto čísle bychom Vás opět rádi informovali o tom, co se u nás během konce zimy a
začátkem jara událo. Doufám, že s námi rádi zavzpomínáte.
V roce 2017 oslaví Chvalkovské listy již páté výročí svého vydání, a proto jsme se
rozhodli, že vyhlásíme soutěž pro nejmenší návštěvníky našeho domova. Více o soutěži
se dočtete uvnitř listů.
Hned na začátku Listů bychom se velmi rádi rozloučili s naší paní ředitelkou Ludmilou
Hoffelnerovou, která odchází do zaslouženého důchodu. Paní ředitelka Hoffelnerová vedla
Domov pro seniory Chvalkov rovných třicet let a za tu dobu za sebou nechává mnoho
práce a vzpomínek. Paní ředitelce děkujeme za vše, co pro nás za ta léta dělala.
Děkujeme i za to, že si vždy udělala čas na to, aby vyslechla jednak klienty, ale i nás
zaměstnance a „její dveře“ byly vždy pro každého otevřeny. Děkujeme!
Pověřena vedením organizace byla Mgr. Jitka Hoffelnerová, které přejeme v nové pozici
mnoho štěstí.
Za redakční radu Dana Manová

Tříkrálová sbírka

Dne 6. 1. 2017 jsme se jako každý rok zapojili do Tříkrálové sbírky. Převlékli jsme se do
zapůjčených kostýmů a krásnou koledu „My tři králové jdeme k Vám“, jsme zazpívali
všem klientům i zaměstnancům našeho domova. A opět byli všichni štědří. Výtěžek z této
akce jistě pomůže v péči o postiženého Pavla Svobodu z Byňova u Nových Hradů.

Přestože bylo venku mrazivé počasí, nás všechny hřál dobrý pocit, že jsme pomohli i
malou finanční částkou dobrému účelu.

Text: Miloslava Šuplerová

Lednový koncert
V neděli 8. ledna už po několikáté zavítal do chvalkovského domova Ševětínský chrámový
sbor. Již v prosinci se klienti zajímali, zdali „ševětínští“ opět přijedou. A ti nezklamali.

Koncert se konal tradičně v kapli, kde se chrámová hudba nejlépe hodí. Mezi vánočními
písněmi několikrát zazněla recitace paní sbormistrině s vánoční tématikou. Moc se nám
líbila písnička, kterou zazpívali a zahráli na housle dcera a syn paní dirigentky.

Jako vždy na závěr koncertu zazněla píseň s názvem Modlitba od Hany a Petra
Ulrichových.

Text: Dagmar Netušilová

Promoce Virtuální Univerzity třetího věku
Zimní semestr VU3V jsme zakončili oficiálně první promocí našeho konzultačního
střediska v Praze. Svůj diplom za studijní píli si tak odnesli ti, kteří u nás zahájili své
studium v roce 2014.
Gratulujeme paní Martě Hohenbergerové, Jaroslavě Křenkové, Nataše Prachařové a panu
Lubomírovi Křenkovi!

Text: Dana Manová

Jaro na jihu
Jindřiška Balíková
Máj na nás barevným fáborem mává,
v Mohuřicích na návsi provoláváme „sláva“.

Musíme oslavit nový příchod jara,
kdejaká maminka o mladé se stará.

Zelené trávníky zdobí květy pampelišek,
to sluneční paprsky padají z velkých výšek.

Nezapomeň na polibek pod rozkvetlou jabloní,
také na slet čarodějnic a špekáčky, které vzduch provoní.

Tak to u nás na jihu o jaru chodí,
pro všechny dobrá nálada a úsměv se rodí.

Beseda o bezpečí seniorů

Na naše pozvání k nám 18. ledna 2017 přijeli policisté por. Bc. Milan Bajcura a npor. Bc.
Josef Šupler z Krajského ředitelství Policie ČR České Budějovice na besedu s našimi
klienty. Zmínili se o tzv. „Preventivním projektu zpracovaného Moravskoslezským krajem o
nebezpečí ve vztahu k seniorům“, pod záštitou p. Ivany Zemanové. Součástí projektu je
kniha „Černá kronika ze soudních síní“. Právě z ní našim klientům por. Bc. Bajcura přečetl
některé příběhy. Pak oba policisté odpovídali na dotazy našich obyvatel a besedovali na
téma bezpečí seniorů. Oba si velice dobře poradili s každým dotazem a sami oživili
besedu vlastními bohatými zkušenostmi a poznatky z policejní služby. Návštěva policistů
naše klienty potěšila a jejich vyprávění zároveň zaujalo.
Text: Miloslava Šuplerová

Hudební putování – odpoledne s harmonikou
Jako první v rámci hudebního projektu přijal pozvání pan Robert Opelka z Benešova nad
Černou, který bravurně hraje na harmoniku. Toto vystoupení se konalo 27. ledna
odpoledne ve společenské místnosti v prvním patře. Vždy, když se u nás koná hudební
program, tak se klienti sejdou v hojném počtu. Tentokrát jsem napočítala 28 klientů.

Pan Opelka hrál známé písně jako například Škoda lásky, Pod jednou střechou a další. I ti
klienti, kteří většinou jen poslouchají a tvrdí, že zpívat neumí, tak zpívali a bavili se. Kromě
české a moravské dechovky jsme si mohli poslechnout i ukázku dechovky z Rakouska,
kde pan Opelka pracuje.

Klienti byli moc spokojeni, byla dobrá nálada, určitě každý zapomněl na své starosti,
bolesti a nemoci a užíval si pěkného odpoledne. Před poslední písníčkou pan Opelka řekl,
že ještě nikdy nehrál před tolika posluchači, kteří by si nedali ani jednoho panáka a byli
takto veselí.
Panu Opelkovi se u nás také líbilo a slíbil, že letos určitě zase přijede. Za celý domov panu
Opelkovi moc děkuji a budeme se těšit na další setkání.

Text: Dagmar Netušilová

Masopust 2017
Letošní masopust ve Chvalkově se uskutečnil 17. února. Jelikož jsme v tuto dobu měli
zákaz návštěv z důvodu chřipkové epidemie, koledníci s maškarami nemohli dovnitř
domova. Ale o podívanou klienti nepřišli. Sešli jsme se ve společenské místnosti a oknem
pozorovali masopustní průvod, který kráčel po louce přímo k nám.

Když masopustní skupina dorazila k domovu, otevřenými okny jsme slyšeli tradiční píseň
„Červená růžičko“ a ani o kolečko jsme nepřišli.

Koledníci se rozloučili výsknutím a pokračovali dále dům od domu, aby tradičně všem
připomněli, že je masopust.

U nás byla masopustní koleda zakončena obědem, na kterém nemohly chybět výborné
masopustní koblihy. Budeme se těšit zase na příští rok.
Text: Dagmar Netušilová

Maškarní 2017

Před skončením masopustního období se zaměstnanci našeho domova dohodli, že pro
naše klienty připraví Maškarní karneval na 27. 2. 2017. Aktivizační pracovnice zapůjčily

pro některé zaměstnance kostýmy, jiní si je připravili sami. Samozřejmě byla pozvána také
živá hudba a zábavné odpoledne mohlo začít.

Zahájení se jako vždy ujala naše paní ředitelka a všechny srdečně přivítala. Nechyběly
zde také děti našich pracovníků. Ty samozřejmě oživily celé veselí. Součástí zábavy byly
též soutěže pro masky, seniory i dětičky. Všem bylo nabídnuto malé pohoštění. Zároveň
proběhla i připravená tombola, ze které měli všichni přítomní radost. A protože muzikanti
vesele vyhrávali, masky zapojily do tance děti i klienty.

Toto odpoledne bylo příjemným zpestřením života našeho domova. A že se všem
„maškarní zábava“ líbila, dokládají slova klientů: „To se Vám zase něco krásného
povedlo“.

Text: Miloslava Šuplerová

Oslava MDŽ
MDŽ je mezinárodní svátek, který každý rok s klienty slavíme.
Již před svátkem si klienti napekli srdíčka, která provoněla celý domov.

Druhý den odpoledne jsme se sešli ve společenské místnosti a oslava svátku mohla začít.
Na začátku popřál pan Nulíček všem ženám vše nejlepší a aktivizační pracovnice jim
předaly kytici růží.

Jako překvapení pro všechny klienty i zaměstnance bylo vystoupení mladého muzikanta
Vaška Maříka, který přijel z nedaleké Slavče a celé odpoledne hrál lidové písně na
harmoniku.

Tímto Vaškovi moc děkujeme za příjemně prožité odpoledne a přejeme mu hodně
spokojených posluchačů.

Text: Dagmar Netušilová

Soutěž k pátým narozeninám našich listů

Vyhlašujeme malířskou soutěž pro nejmenší návštěvníky našeho domova. Soutěž na téma
„Jak trávím svůj volný čas s mou babičkou či dědečkem“.

Obrázky nám můžete zasílat poštou, či odevzdat sociální pracovnici přímo v domově (o
víkendu lze obrázky ponechat na pracovně sester).

Všechny obrázky budou vystaveny v našem domově během týdne sociálních služeb a na
webových stránkách domova. Autoři tří nejhezčích obrázků, o nichž rozhodnou naši klienti,
od nás obdrží věcnou cenu.

Těšíme se na Vaše obrázky. Obrázky přijímáme do 31. 08. 2017.

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:

socprac@domovchvalkov.cz (Dana Manová), s žádostí o pravidelné zasílání nových
čísel v elektronické podobě formátu PDF.

Motto:
„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.“
Antoine de Saint-Exupéry
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