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Úvodní slovo
Milí čtenáři,

právě otvíráte již třetí číslo našich Chvalkovských listů. I v průběhu června se u nás neustále
něco dělo a krátké reportáže jsou součástí tohoto čísla.
Od nynějšího čísla se mění podmínky k účasti v našich soutěžích. Vzhledem k tomu, že se
nám vrací vyplněné křížovky i od mladších věkových skupin (z čehož máme velikou radost),
rušíme podmínku účasti v soutěži věk minimálně 65 let. Vítězem soutěže z druhého čísla se stala pí.
Baborová Anděla.
V červnu náš domov společně s Francouzskou aliancí oslavil Svátek hudby. Zahrát a
zazpívat nám přijeli studenti a studentky ze Střední pedagogické školy v Prachaticích a Českoanglického gymnázia v Českých Budějovicích. Děkujeme MgA. Josefu Kordovi, organizátorovi
akce v našem domově.

Čtvrtý díl Chvalkovských listů týkající se prázdninových měsíců vyjde až v září.

Chvalkovské listy si i nadále můžete přečíst v:
- Městské knihovně Trhové Sviny
- Domě s pečovatelskou službou Trhové Sviny
- čekárně praktického lékaře MUDr. Josefa Kopečného a MUDr. Karla Humpy
- čekárně praktického lékaře MUDr. Františka Busty
Listy se i nadále tisknou v omezeném počtu výtisků, proto i nadále žádáme naše čtenáře, aby listy
z těchto míst neodnášeli, ale nechali je k dispozici dalším čtenářům.

Redakční rada přeje všem čtenářům krásné léto!

Bc. Dana Červonyjová

- Šéfredaktor -

MEYRA ČR s.r.o předává hlavní cenu

V minulém čísle Chvalkovských listů č. 2. jsme Vás informovali o našem prvenství v
celorepublikové soutěži Senior centrum roku 2012.
Hlavní cenu pojízdný závěsný elektrický zvedák Meyra-Sito v hodnotě 25.000 Kč přijel dne
10.6. 2013 slavnostně předat obchodně technický ředitel Meyra ČR s.r.o. pan Martin Charvát spolu
s vedoucí střediska Meyra ČR s.r.o. z Českých Budějovicích paní Jaroslavou Hlouškovou.
Pan Martin Charvát názorně předvedl manipulaci se zvedákem a vyškolil zdravotní a
ošetřovatelský personál, jak má s el. zvedákem pracovat.

Společnosti Meyra ČR s.r.o. tímto ještě jednou děkujeme.

Elektrický zvedák usnadní práci hlavně zdravotnickému a ošetřovatelskému personálu např.
přemisťování imobilních klientů z lůžka do křesla, koupelny apod., a tím se také zlepší komfort
imobilních klientů v našem domově.
Na konci slavnostního předávání vystoupil starosta obce Čížkrajice Ing. Petr Skamene, který
gratuloval paní ředitelce Ludmile Hoffelnerové, všem zaměstnancům a

klientům domova k

úspěchu v soutěži.

Text: Mgr. Jitka Hoffelnerová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Pád – strašák pro každého
Ve svém příspěvku do tohoto čísla bych se chtěla zaměřit na aktuální rizika pádu nebo
s tímto spojeným rizikem úrazu, důvodů jejich vzniku a jejich předcházení. Na toto téma bylo již
zpracováno mnoho dokumentů. Já jsem pro Vás vybrala, podle mého názoru, nejdůležitější
informace v podobě několika dobře míněných rad.
Na tento problém chci upozornit hlavně proto, že je období léta a v tomto období se všechna
případná rizika, spojená hlavně s nedostatečným pitným režimem, zvýšenou únavou a vyčerpáním,
ještě zvyšují příchodem velkých teplotních změn.
Riziko pádů je ve stáří vyšší. Ve věku 85 let jsou pády dokonce pětkrát častější než v 65
letech. Pády jsou ve vyšším věku velmi časté. Jejich následky mohou být velmi závažné. I v těch
případech, kdy nedojde přímo ke zranění, pád vždy nějaký důsledek má. Někdy vede k omezení
hybnosti ze strachu před dalším pádem. Většina pádů je způsobena uklouznutím, zakopnutím o
nevhodně umístěný předmět, časté jsou také pády ze schodů.

Pár rad, jak zabránit pádům:


V koupelně používejte zásadně neklouzavé podložky do vany i vedle ní. Protože se mnoho
úrazů stane právě při vstávání z vany, je zvláště důležité, abyste měli u vany pevná madla, velmi
užitečná je i tyč umístěná příčně nad vanou.



Snažte se, abyste měli všechny věci, které často používáte, v přiměřené výši, abyste se
nemuseli příliš natahovat a zaklánět hlavu (závrať) - ani příliš ohýbat.



Když již musíte pro něco do větší výšky, nikdy si nestoupejte na židle nebo stolky, které se
mohou převrátit.



Z postele vstávejte pomalu, nejdříve se posaďte, trochu si vsedě zacvičte a teprve potom
vstaňte. Je tak méně pravděpodobné, že se Vám zatočí hlava.



Dbejte o svůj zrak, je důležitý pro Vaši bezpečnost. Choďte na pravidelné kontroly a noste
správné brýle, pokud Vám je lékař předepíše.



Nenoste nikdy oblečení (zejména župany a noční košile) tak dlouhé, že byste o ně mohli při
chůzi zakopnout.



Nenoste boty, které Vám nepadnou, ani ty, které mají klouzavou podrážku. Bota by měla
sedět na noze pevně a pohodlně. Nebezpečné jsou i volné pantofle.



Spěchejte pomalu, například k telefonu. Vaši přátelé a známí by měli vědět, že Vám chvilku
potrvá, než k telefonu dojdete, rádi na Vás počkají.



Pravidelně cvičte, i když to bude jenom krátká procházka denně, sami brzy poznáte, že se
cítíte lépe, že máte silnější svaly a pevnější klouby.



Dbejte na dostatečné osvětlení všech míst, kde právě jste, k posteli si dejte lampičku, abyste
nevstávali do tmy.

http://www.mojelekarna.cz/userfiles/seniori/nemoci_ve_stari9_nebezpeci_padu_ve_stari_a_bezpeci
_domova_seniora.pdf

Bc. Jindřiška Balíková

Výlet do Korun stromů
Po trvale špatném počasí jsme se nakonec dočkali plánovaného výletu na Lipno. Moc jsme se na
tento výlet těšili. Dopravu jsme jako obvykle měli zajištěnou bezbariérovým autobusem (městskou
hromadnou dopravou), který nás vyvezl až ke vchodu do Stezky. Stezka pro nás byla neskutečným
zážitkem.
Nejstarší účastnicí naší výpravy byla paní Anděla Baborová, která ve svých 93 letech celou stezkou
prošla a navštívila i vyhlídkovou věž.

Text: D. Červonyjová
Foto: DpS Chvalkov

Lipno – pohled odjinud

Všichni dneska ví, co je to Lipno. Kdy vzniklo, kdo ho stavěl, kdo jeho možností užívá. Ale když se
řekne „kdo jej stavěl“, myslí se tím vždy spíš firmy. Ale v těch firmách byli lidé. A tu velkolepou
stavbu prostě stavěli lidé. Dnes se o nich moc nemluví. Prostě stavaři. Stavaři z Vodních staveb.
Bylo mi osudem dopřáno, abych byl mezi nimi.

Věřte, život na takové stavbě v té době lehký nebyl. Všichni jsme měli doma rodiny, moc kontaktů
s nimi jsme si neužili. Dnes by to bylo všechno jinak. Jsou tady možnosti „povídat si“ aspoň přes
počítač nebo mobilem. A tak se nemůže nikdo divit, že lidé tam se museli taky nějak odreagovat. A
tak mi dovolte povědět vám malou historku našeho střelmistra.

Střelmistr – to byla „šajba“. Něco musel samozřejmě umět, měl velkou zodpovědnost. Ale taky se
někdy musel z toho věčného napětí odreagovat.. Byl to chlapík svérázný, a tak i ta jeho historka je
svérázná.

A jak to tenkrát bylo?

Bylo to po výplatě. A protože práce střelmistra byla dobře placená, vyhodil si jednou z kopýtka.
Ve stylu „jako kníže Rohan“. Odjel do Vyššího Brodu - ale ta cesta zpátky!
Na Lipno přijely dva taxíky. V jednom seděl sám střelmistr a ve druhém – jeho klobouk.

Ano, i takové bylo Lipno a jeho stavba.

A kdo chce vědět o Lipnu víc, tak je na světě skvělý dokument Vltava v obrazech, tak jak jej podle
dochovaných dokumentů vyhledal a sestříhal pan Čáslavský.

Text: Miroslav Dvořák
-

obyvatel DpS Chvalkov –

Zahradní slavnost v Empatii
Na konci června jsme byli pozváni do Domova Libníč a Centruma sociálních služeb Empatie na
zahradní slavnost. Přivítala nás sociální pracovnice Mgr. Dagmar Grillová a uvedla nás přes
velikou, pěknou zahradu na místo, kde měl proslov pan ředitel Mgr. Alois Ambrož. Poté začala
různá vystoupení klientů z centra. Jsou moc šikovní a obdivovali jsme co vše se dokáží naučit.
Ochutnali jsme párek na ohni a utíkali jsme se schovat do kavárny, kde nám uvařili teplý čaj a kávu.
Počasí nám nepřálo, přesto jsme si zahradní slavnost užili.

Text: Romana Tisoňová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Kácení máje
Byl konec května a u nás v domově jsme se chystali na kácení májky. Pro nepřízeň počasí k akci
došlo až první týden v červnu. Pan údržbář Roman připravil ostrou pilku a na pomoc mu přišli i
někteří naši klienti. Když byla májka zkácená, usadili se všichni do zimní zahrady. Od obce
Mohuřice jsme totiž dostali jako poděkování něco dobrého na zub za výrobu mávátek a aktivizační
pracovnice nám tak připravily pohoštění. Nakonec jsme si zazpívali při harmonice a už teď se
těšíme na příští rok u májky.

Text: Miloslava Šuplerová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Narozeniny v červnu oslavily:
paní Pexová Marie z Nových Hradů
pan Jindra Petr z Otěvěka
paní Škrnová Anna z Žára
Zaměstnanci všem gratulují!

Jak jsme se zúčastnili z našeho DpS soutěže v pétanque a kuželkách v Táboře
I letos jsme byli pozváni na tuto soutěž, která se konala 20. června, na kterou jsme se jako každý
rok dostavili. Mělo nás jet pět, ale vzhledem k horkému počasí jsme jeli jen 3 soutěžící v doprovodu
3 aktivizačních pracovnic. Auto nám jako každý rok i s řidičem panem Kamilem Slobodou
sponzorským darem zapůjčila firma ČSAD Jihotrans. Z klientů jel pan Caha, paní Baborová a pan
Bartyzal. Na této soutěži našemu domovu štěstí přálo. A sice první cenu v pétanque vyhrál pan
Caha a třetí cenu rovněž v pétanque paní Baborová.

Text: Josef Bartyzal
-

obyvatel DpS Chvalkov –
Foto: Archiv DpS Chvalkov

OSMISMĚRKA
Obyvatelé našeho domova si mohou přijít nechat vytisknout osmisměrku do kanceláře sociálních
pracovnici.

Uzavírka luštění je:
07.09. 2013

Osmisměrky mi můžete osobně přinést do kanceláře. Luštitelé mimo náš domov mi mohou zaslat
výslednou větu na email: soc.chvalkov@email.cz, popř. na adresu našeho domova (nutné uvést
adresu pobytu pro případ, že jim budeme zasílat cenu).
Vylosovaný luštitel obdrží malou věcnou cenu.

Osmisměrka stažena z http://www.hranostaj.cz/files/doplnky/97.gif

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl
a když kouká aby byl, a je, tak má být to, co je
a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“

(Jan Werich)
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