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Milí čtenáři,
právě otevíráte první číslo Chvalkovských listů vydaných v roce 2019. I v průběhu
letošního roku se u nás snažíme o vytvoření bohatého kulturního programu pro naše
uživatele. A o tom, co se u nás událo od začátku letošního roku, se dočtete v tomto čísle.
Za redakční radu Dana Manová

Borovany 2019 - Posezení pro seniory

Příběh řeky Stropnice

Příběh řeky Stropnice, tak zní název knihy, kterou napsal pan Milan Koželuh. Tuto knihu
nám v únoru přijel představit sám autor.
Kromě vyprávění o této řece jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o zdejší krajině –
Novohradsku a o současných i zaniklých mlýnech této lokality. Také jsme mohli shlédnout
prezentaci fotografií, při které nám pan Koželuh přiblížil svým slovem právě zmiňovanou
knihu o řece Stropnici, okolní přírodě a dalších poutavých místech jižních Čech.
Tuto prezentaci vkusně podbarvovala klasická skladba Vltava od Bedřicha Smetany,
Largo od Antonína Dvořáka a další krásné melodie.
Text: Dagmar Netušilová

Výstava 100. výročí založení Československa
Dne 8. února si někteří klienti mohli prohlédnout výstavu, která se týkala 100. výročí vzniku
naší republiky. Tato výstava se konala v Infocentru v Trhových Svinech.

Zde jsme si mohli prohlédnout dobové fotografie, přečíst různé zajímavosti, nebo se
podívat na předměty, které se našli na bojišti – např. helma, nádobí, části zbraní a další.
Chtěli bychom poděkovat paní Helence Stráské (Benešové) a celému týmu, kteří svůj
volný čas věnovali zhotovení této zajímavé výstavy.
Text: Dagmar Netušilová

Masopust 2019

Začátek masopustního období přichází po Vánocích a trvá do Popeleční středy. Je to
období

samého

veselí,

plesů,

masopustů

a

maškarních

zábav.

U nás v domově letos připadl masopust na pátek 13. 3. 2019. Tento den k nám také
zavítali koledníci, jejich muzika a masky z nedalekých Čížkrajic.

Naši

klienti

se

na

tuto

letitou

tradici

vždy

velmi

těší.

Koledníci každému z nás udělají kolečko a pozvou na večerní zábavu. Nakonec si
s každým zatančí. Masky nešetří legracemi, malují na obličej a baví všechny různými
legráckami. Muzikanti, kteří Staročeskou koledu doprovází, zahrají písničky našim
klientům i zaměstnancům

a celý náš domov

se zaplní zpěvem a smíchem.

Text: Miloslava Šuplerová

Maškarní zábava

Masopustní období jsme zakončili 5. 3. 2019 maškarní zábavou. Zaměstnanci si vypůjčili
masky, převlékli se do nich a s muzikantem Robertem Opelkou, který přijel zahrát z
nedalekého Benešova nad Černou, přišli na jídelnu našeho domova, kde na ně čekalo
plno netrpělivých klientů. Naši klienti se vždy těší, jestli poznají, kdo je za co převlečený.

Veselé odpoledne skončí a druhý den nastává postní období.
Text: Miloslava Šuplerová
MDŽ

Mezinárodní den žen, je uznávaným celosvětovým svátkem. Někteří lidé mají vůči tomuto
svátku předsudky z doby minulé, ale u nás ve Chvalkově tento svátek žen slavíme. S
klienty si na tuto oslavu den dopředu upečeme linecká srdíčka či jiné sladkosti. Druhý
den, tj. 8. března se s našimi klientkami sejdeme v naší společenské místnosti. Každá
žena v domově dostane kytičku, pohoštění a nakonec si i zazpívají s harmonikou lidové
písničky. S přáním k tomuto svátku nezapomenou přijít i naši klienti - muži. Prostě oslava
svátku, jak má být.
Text: Miloslava Šuplerová

Velikonoce

Největším křesťanským svátkem jsou Velikonoce. Je to období ukončení postní doby. V
letošním roce připadly tyto svátky jara až na konec dubna.
Velikonoční přípravy v našem domově byly i letos, jako každý rok, velké. Při ručních
pracích jsme vyráběli různé předměty připomínající příchod jara. Ženy uháčkovaly z vlny
krásná, žlutá kuřátka, popelavé slepičky, bílé ovečky a beránky. Muži upletli pomlázku. V
týdnu před Velikonocemi jsme si s našimi ženami upekly také beránky.
Na Zelený čtvrtek jsme společně obarvili vajíčka. Poté se již čekalo na příchod nejen
velikonočních svátků, ale také na příchod malých koledníků, kteří sem přispěchali o
velikonočním pondělí koledovat. I oni měli radost z pěkné pomlázky.

Text: Miloslava Šuplerová

Stavění a kácení máje

Na poslední den měsíce dubna večer se všude po vesnicích staví májky a pálí
čarodějnice. Protože i naši obyvatelé domova nejsou ničím ošizeni, samozřejmě na
zahradě stavíme "májku" také.
Přípravy začaly několik dnů předem, kdy jsme dojeli do lesa pro strom. Náš pan údržbář
ho oloupal z kůry a připravil ke zdobení. V úterý 30. 4. 2019 dopoledne jsme si upletli
věnec, ozdobili jej krepovými mašlemi a poté obmotali stuhami v barvě trikolory. Ozdobil
se i vršek stromů a odpoledne se mohlo začít se stavěním. Májku jsme postavili s pomocí
některých zaměstnanců domova a upekli na grilu klobásy. Všichni naši klienti byli
spokojeni a šťastni, že si mohou zazpívat při harmonice lidové májové písničky.
Na konci měsíce května, jak bylo dříve tradicí, se máj pokácel. U nás v domově jsme
podle této tradice, májku podřízli. Opět to bylo při zpěvu s harmonikou a výborným
občerstvením, které dostali naši klienti od hasičů z Mohuřic jako poděkování za výrobu
mávátek do prvomájového průvodu, které pro ně každoročně vyrábíme. Měsíc máj jsme
zakončili právě touto tradicí.

Text: Miloslava Šuplerová

Koncert kapely Listověj
Stává se tradicí, že vždy poslední sobotu v červenci navštíví náš domov akustická kapela
z Vysočiny Listověj. Kapela se skládá ze tří muzikantů. Texty i hudbu skládá u většiny
písní pan kapelník Jiří Nohel. Slova písní se týkají většinou míst, která pan Nohel navštívil.
V minulých letech se koncerty konaly v altánku, letos poprvé, kvůli drobnému dešti ve
společenské místnosti.
Na závěr koncertu jsme si také již tradičně všichni sborově zazpívali dvě lidové písně:
Nezacházej slunko a Široký, hluboký.
Text: Dagmar Netušilová

Společný výlet zaměstnanců – Výlet lodí Kristallschiff

Výlet lodí Kristallschiff byl určen pro zaměstnance Domova pro seniory Chvalkov. Každý
zaměstnanec si sebou mohl vzít blízkou osobu. Sraz všech účastníků zájezdu byl v 6
hodin na autobusovém nádraží v Trhových Svinech. Přibližně v půl deváté jsme vystoupili
z autobusu v Pasově, odkud z přístaviště na Dunaji, přibližně za dvě hodiny vyplouvala loď
Kristallschiff. Ještě před plavbou jsme si s průvodkyní prohlédli tři pasovské katedrály.
Především první z katedrál měla nádhernou štukovou výzdobu, pro mě osobně to byl
vrchol výletu. Na lodi mě zaujaly kameny Swarovski na veškerém vybavení lodi (např. na
schodišti, zábradlí) a nejdelší křišťálový lustr v Evropě. V průběhu plavby si každý účastník
mohl koupit jídlo, pití i kávu, nebo zákusek. Po skončení plavby jsme autobusem jeli do
barokního městečka Schärding. Tam jsme si prohlédly malebné náměstí s domovními štíty
ve stylu Baroka. V 17 hodin jsme odjeli zpět na autobusové nádraží Trhové Sviny a po
dvou hodinách jsme byli doma. Podle reakcí zaměstnanců se všem výlet líbil.
Text: Věra Pellová

Myslivecká přednáška

V červenci t. r. nás navštívil v Domově seniorů pan Oldřich Tripes, nestor jihočeských
myslivců. Připravil pro nás úžasnou přednášku.
V úvodu zahráli na lesní roh pan profesor z LŠU se svým žákem různé myslivecké fanfáry
(jako je fanfára na začátku „leče“ či na ukončení honu). V zahradním altánku ty melodie
zněly velice krásně. Pak nás pan Tripes zasvětil do mysliveckého názvosloví, vyprávěl
příběhy z jihočeských lesů a vysvětlil nám pasování na myslivce. Nakonec ukázal několik
paroží (jelena, srnce, daňka, muflona) a své knihy o myslivectví s četnými obrázky. Byl to
opravdu krásný zážitek.
Text: MUDr. Jana Kopáčková

Výlet na Svatou Trojici

S klienty jsme se vypravili na výlet do kostela Nejsvětější Trojice, ve kterém nedávno
proběhla částečná rekonstrukce. Čekala na nás průvodkyně Anežka Netušilová, která

klienty seznámila s historií i současností kostela. Po zajímavé přednášce nám Anežka
zahrála několik skladeb na varhany.
Na závěr krátkého výletu si klienti došli k nedaleké studánce, která – jak je známo – léčí
oční neduhy.
Text: Dagmar Netušilová

Virtuální Univerzita třetího věku

V letním semestru letošního roku jsme se věnovali barokní architektuře v Čechách. Po
kurzu včelařství, které bylo velmi názorné a nám blízké, jsme se v tomto semestru zaměřili
zejména na letopočty a slavná jména. Našimi společníky se tak na nějakou chvíli stali
Carlo Lurago, Jean Baptiste Mathey, Kryštof Dientzenhofer, Jan Blažej Santini-Aichel a
Kilián Ignác Dientzenhofer a jejich slavné stavby.

Na závěr semestru se naše studentky vypravily na závěrečný semestr do Dešenic, kde za
celé naše středisko přebrali závěreční listy.
Tímto semestrem také úspěšně již podruhé ukončila studium Virtuální Univerzity třetího
věku paní Eva Dobešová. Gratulujeme.
V zimním semestru se budeme věnovat studiu genealogie a půjdeme tak po stopách
našich předků.
Text: Mgr. Dana Manová

Chvalkovské listy si i nadále můžete přečíst v:

- Městské knihovně Trhové Sviny
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

nás

mohou

kontaktovat

na

email:

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