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Úvodní slovo,

Milí čtenáři, právě jste otevřeli druhé číslo našich Chvalkovských listů vydaných v roce
2015.
Doufám, že jste stejně jako my, prožili krásné léto plné sluníčka, které nám letos
doopravdy dostatečně přálo. Ani v našem domově se v létě nezahálelo a s událostmi,
které se u nás uskutečnily, Vás seznámí toto číslo našich listů.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší křížovkářské soutěže. Výsledkem „osmisměrky“
byla „PODKOVA“ a vylosovaným výhercem se stal pan František Bedlán, který od nás
obdržel malou pozornost.
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.

Řád Elišky Přemyslovny
Ředitelka našeho domova, paní Ludmila Hoffelnerová, obdržela v letošním roce za svou
celoživotní práci řád Elišky Přemyslovny.

Zdroj: http://www.augustinandrle.cz/wp-content/uploads/2015/09/DSC_0878.jpg

Odpoledne plné dobré nálady s panem Benedikem

Ve čtvrtek 30. července jsme v našem
domově přivítali vzácnou návštěvu, pana
Josefa Benedika.
Pan Benedik je výborný muzikant a bavič.
Předvedl nám své dudácké umění a
přichystal nám odpoledne plné smíchu.
Společně jsme si zazpívali, zavzpomínali
na dřívější dobu a nasmáli jsme se u
vyprávění jeho životních historek.
Text: Dagmar Netušilová

Hrátky pro seniory Borovany 2015

Jako každým rokem jsme opět dostali
pozvání od „Vincentského společenství
Borovany“ na společenskou akci "Hrátky
pro seniory".

nakonec si zazpívali s dechovou kapelou
Hájovankou. Popovídání a veselá nálada
nás provázeli celé odpoledne, že se nám
nechtělo ani zpátky domů.

Byli
jsme
mile
přivítáni,
dostali
občerstvení, podívali se na vystoupení
mažoretek a taneční skupiny Furiant a

Text: Miloslava Šuplerová

Čínská velvyslankyně Ma Keqing navštívila náš domov

Dne 14. 09. 2015 náš domov navštívila
velvyslankyně Čínské lidové republiky,
paní Ma Keqing.

Paní velvyslankyně nás se svým
doprovodem, předsedou ÚV KSČM
panem
JUDr.
Vojtěchem
Filipem,
navštívila v rámci svého cestování po
jižních Čechách. Během návštěvy se
seznámila s chodem domova a také se
setkala s naši klienty.
Domov obdržel od paní Ma Keqing věcné
dary, za něž děkujeme.

Text: Bc. Dana Červonyjová

Výlet na Buškův hamr
Na letošní prázdninový výlet jsme se
velmi těšili, a jelikož nám i počasí přálo,
výlet jsme si náležitě užili.

namáhavou práci tehdejších řemeslníků a
poté jsme si rádi poseděli u piva a
pochutnali na klobáse z komína.

Na hamru jsme si prošli celou expozici
hamernictví, obdivovali zručnost a

Text: Bc. Dana Červonyjová

Život

Bc. Jindřiška Balíková
Život je nádoba
do které musíme dát
vše to co prožijeme
i co si budeme přát.
V skutky se naplní
všechna naše přání.
Vždyť každý náš den
spousta andělů chrání.
Život je pouhý vzdech,
pouhý okamžik v čase.
Jen se v něm míjíme,
ale vše jde napravit - zdá se.
Tak běžte a žijte ...!

Chvalkov! Chvalkov?
Květoslava Bendová
Klientka DpS Chvalkov

Moudré hlavy, víte co to je?
Je to pro nás výzva času s věkem – tak to je.
Snadnou řeknou „senioři“,
prý se nám už dobře daří.
Ale nemá každý z nás,
přichystáno na polštář.
A když přijde nemoc v stáří,
kdo stařečkům pomůže?
Na to je tu vlídný Chvalkov,
kde všude voní od růže,
kvítí je tu dost a dost
od sněženek bílých k modrým vonným hortenziím
až k otsůnům milým.
To se ale musí vidět,
přijďte se k nám podívat
a nebude se Vám vážně z téhle krásy chtít utíkat.

VI. Chvalkovský turnaj
V letošním roce jsme uspořádali již VI. ročník Chvalkovského turnaje.

Na náš klasický turnaj v kuželkách a
pétanque přijali pozvání DpS Horní
Stropnice, Kaplice a Kůsov.

Počasí nám letos přálo a tak soutěže
mohly probíhat ve venkovním areálu
našeho domova. Celý den panovala
výborná nálada a všichni se dobře bavili.

Tradiční soutěže jsme letos rozšířili o
soutěž v šikovnosti, kdy měly jednotlivé
domovy složit z papíru dekoraci.
Mimo hlavní soutěž probíhala jako
každoročně i soutěž o Nejšikovnějšího
pracovníka.
Vítězný domov: Domov pro seniory
Horní Stropnice

Přestože se všichni snažili, někdo vždy
musí být první…

Nej pracovník: Aktivizační pracovnice
DpS Kůsov

Všichni soutěžící obdrželi také zajímavé ceny.
Sponzorem akce byla Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Text: Bc. Dana Červonyjová

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 léta jsme se již seznámili s následujícími profesemi:
Červen

Kameník Ve čtvrtek 25. 6. 2015 jsme si v projektu o řemeslech, povídali
o řemesle kamenickém.
Náš klient, pan Nulíček, se jako mladý vyučil dlaždičem a jak
řekl, tento obor má ke kameni nejblíže. Popsal nám všechny
druhy kamene, jak a kde se těží, ale i práci s kamenem.
Někteří klienti si zavzpomínali na své tatínky, jak pracovali v
lomu, jaká tam byla dřina a oni jako děti jim nosily oběd v
bandasce.
Nakonec byla zajímavá ukázka různých druhů kamenů,
dokonce až z potoka na Valašsku.

Červenec Kamnář / Stará česká řemesla, kamnáře a kominíka, jsme si
Kominík připomněli 29. července 2015.
Přečetli jsme si o historii a začátcích těchto řemesel, prohlédli
si ukázky staré kachle a prozkoumali jsme, z jaké hlíny se
vyráběla.
Zajímavé bylo vyprávění našeho klienta pana Stráského, jak
jeho děd vyráběl kachle a stavěl kachlová kamna.
Aby kamna dobře hořela, musí být dobře postavena a hlavně
vysmýčený komín. A od toho máme kominíky, na než jsme též
zavzpomínali.

Srpen

Kovář

Co je černé řemeslo kovářské nám přišel povědět a ukázat
ve čtvrtek 27. 8. 2015, na slovo vzatý kovář pan Daniel
Černý z Novohradské kovárny.

Dozvěděli jsme se, že toto řemeslo je nejvíce ze všech řemesel
náročné na energii. Pan Černý nám dále vysvětlil, jak se musí
vyrábět výrobky s co nejdelší životností, že je třeba rozumět
tepelnému zpracování, zámečnictví a hlavně kovářské práci.
Pan Černý je uměleckým kovářem, což bylo poznat na
výrobcích, které nám přivezl ukázat. Jeho povídání s našimi
klienty bylo velmi pěkné a zajímavé.
Panu Černému děkujeme za krásné dopoledne a ukázku jeho
výrobků.
Září

Sklář

Při dalším seznamování se s řemesly, jsme přišli k řemeslu
skláře.
Ukázali jsme si zajímavé, ale na výrobu náročné výrobky a
přečetli o historii řemesla. Dozvěděli jsme se, že v našem okolí
bylo hodně sklářských hutí, první sklárna byla nedaleko našeho
domova v Klažárech o níž jsou zprávy z roku 1401. Na Nových
Hradech se vyrábělo ve sklárně černé hyalitové sklo a výrobky
z něho jsou nádherné.

Text: Miloslava Šuplerová

Virtuální Univerzita třetího věku

V říjnu naše konzultační středisko zahájilo zimní semestr Virtuální Univerzity třetího věku –
kurz „Dějiny oděvní kultury“.
Kapacita semestru je již naplněna.
Text: Bc. Dana Červonyjová

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

Zdroj: http://vikingove.junaktabor.cz/img/N04vY1haaVRyTFNDM2NiejJQSkZwYWVlbGtiaW9xcWZxVkNaeWFPV1VwdVY
=.jpeg

Motto:
„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“
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