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Domov důchodc
d chodců
chodc Chvalkov byl založ
založen 15.08.
15.08. 1958

Bohužel z této doby se dochovalo pouze velmi málo informací. Dějiny našeho domova se
začaly zaznamenávat roku 1976, tehdy byla založena první kronika domova. Našim kolegyním
se podařilo zaznamenat i některé události zpětně a tak se písemná historie našeho domova datuje
přibližně od roku 1961.

Osudem budovy našeho domova postavené roku 1909 je služba lidem.
Budova nejprve sloužila jako německá škola, později jako ozdravovna pro děti postižené II.
světovou válkou, dětský domov a posledních 55. let je domovem seniorů z blízkého ale i
vzdálenějšího okolí.

Jedni z prvních obyvatel našeho domova:

Pan Stanislav Haas

Paní Šedová Antonie

Nejdříve narozenou obyvatelkou našeho domova byla paní Marie Frišová, která se narodila
29.8. 1882.

Nejstarší obyvatelkou našeho domova byla 105. letá paní Anna Hambergerová

a dvakrát jsme u nás oslavili 100. narozeniny

pana Jana Krátkého

paní Marie Soukupové

Nejdéle u nás bydlel pan Stanislav Haas, celých 32 let.

V současné době je u nás nejdéle žijící obyvatelkou v našem domově paní Růžena Trsková.
Bydlí u nás již 16 let.

Rok 1999

Rok 2013

V současnosti je náš služebně nejstarší zaměstnanec naše vedoucí zdravotnického úseku paní
Marie Plchová. Paní Plchová pracuje v domově již od října 1979.

Zaměstnanci našeho domova:
-

seznam zaměstnanců datován od roku 1976 dle našich kronik a vzpomínek personálu –

Jedny z našich prvních pracovních týmů:

Pracovní tým konce 20. století

Pracovní tým současnosti:

Prvním vedoucím domova byl pan Jan Steinbauer, kterého vystřídala paní Alena Veselá. Od roku
1976 byla vedoucí domova paní Kocinová Marie, roku 1987 jí vystřídala naše současná ředitelka
paní Ludmila Hoffelnerová.

paní Marie Kocinová

paní Ludmila Hoffelnerová

Adamová Marie

Kavalíková Eva

Staňková Marie

Ambrožová Eva

Kejšarová Anna

Strelková Eva

Auerová Natálija

Klementová Lucie

Suchnová Blanka

Balíková Jindřiška

Kloubková Jana

Sremaňáková Lenka

Bártová Jitka

Kociánová Soňa

pan Strnad

Bartyzalová Jana

Korčáková Helena

Studničková Marie

Bedlánová Dana

Kořínková Marcela

Šestáková Ivana

Benedová Bohuslava

Košinárová Hana

Škrnová Miluše

Bendová Božena

Kotrčová Miluše

Špátová Ludmila

Benedová Jaroslava

Krátká Marie

Šuplerová Miloslava

Bláhová Pavlína

Křenková Jaroslava

Švepešová Irena

Blechová Jana

Kvasníková Jana

Tibitanzlová Libuše

Buřičová Alena

Lavičková Danuše

Tisoňová Romana

Cahová Zdeňka

Lavičková Jana

Tisoňová Stanislava

Červonyjová Dana

Lepšová Růžena

Tošnerová Eva

Čížková Jitka

Matourková Irena

Trajerová Ivana

Dillová Irena

Mikulíková Alena

Trajerová Milena

Dillová Monika

Millerová Renata

Trajerová Růžena

Dvořáčková Alena

Millerová Jana

Trajerová Šárka

Dvořáková Ludmila

Nedorostová Marie

Trajerová Zlata

Filipčíková Anežka

Netušilová Dagmar

Tripesová Alena

Filka Roman

paní Nešverová

Tůmová Marie

Gajdošová Alena

Němcová Jana

Václavovský Jan

Gegnerová Hana

Novotná Jaroslava

Václavovská Marie

Gegnerová Marie

Papoušková Monika

Valešová Simona

Grabmüllerová Emilie

Pavlíková Eva

Vaškovičová Hana

Hoffelner František

Pavlíková Marcela

Vávrová Lenka

Hoffelnerová Jitka

Petrášová Iveta

Vitásková Pavla

Holubová Pavla

Pilečková Ludmila

Vojáčková Irena

Hrušková Zdena

Pišingerová Růžena

Ziffrein Miloslav

Chaloupecká Eva

Plchová Marie

Zemanová Růžena

Jandová Jana

Plchová Věra

Mikešová Věra

Janoušková Marta

Pobuda Jiří

Vaculová Šárka

Ježková Věra

Pršínová Jana

Vaškovičová Hana

Johaníková Martina

Prukner Jan

Zikešová Věra

Kahounová Růžena

Průková Markéta

Žitná Alena

Kalinová Helena

Puričer Rudolf

Kápl Zdeněk

Rošková Zdeňka

Káplová Marie

Říhová Martina

Praktičtí lékaři domova:
MUDr. Pánek
MUDr. Heidinger Jan
MUDr. Kopečný Josef

Civilní službu v našem domově sloužili:
Kříha Pavel
Papoušek Jiří
Steinbauer Jiří
Tomášek Karel
Vladyka Josef
Zajíček Zdeněk
Žemlička Zdeněk

Náš domov se neustále rozrůstá, přestavuje a modernizuje
-

snažíme se jít s dobou –

Domov důchodců Chvalkov
První přestavba proběhla v 60. letech 20 století

Dovolte mi krátce přiblížit život v domově počátkem 80. let

Okolo roku 1974 měl domov 28 obyvatel. Na zdravotním úseku pracovala jedna zdravotní sestra,
jedna ošetřovatelka a dvě sanitárky. Na všech pokojích (v této době měl domov 10 pokojů) byla
kamna a klienti si sami topili. Uhlí a dříví si museli ráno vždy sami vyfasovat (kdo si ho nepřinesl,
netopil). Většina klientů nevyžadovala zvláštní lékařskou péči, většinou užívali pouze několik léků.
Každá doba má své specifické problémy a největším problémem personálu této doby, bylo
přemluvit klienty ke koupání. Klienti většinou pocházeli z okolních vesnic a nebyli zvyklí na
pravidelnou hygienu.

V roce 1975 se provedla první větší rekonstrukce – koupelen a WC .

Rok 1977 sebou přinesl změnu vedení. Místo ONV (Okresní národní výbor) se nás ujal OÚSS
(Okresní ústav sociálních služeb). V této době začala přeměna budovy domova a zavedlo se

ústřední topení. Od této doby lze zaznamenat v našem domově postupné prodlužování lidského
života a změnu skladby obyvatel. Do domova začínají ve veliké míře přicházet lidé ležící, hůře
pohybliví.
Prádlo se v této době sušilo v dřevěné kolně a sestry o noční službě žehlily a zašívaly. V této době
ještě nebyly žádné pomůcky pro inkontinenci a péče z toho důvodu byla velmi náročná. Také
doprava potravin do domova byla komplikovaná, neexistovala totiž příjezdová cesta – vše se
muselo nosit od autobusové čekárny (cca 500 m). Nejhorší to bylo v zimě a fungovalo to tak: „Kdo
měl čas, popadl sáňky a jel pro zásoby“.
Rok 1982
- kolaudace přístavby domova -

Konec minulého století v našem domově

V roce 1992 byla zřízena ošetřovatelská jednotka, což sebou přineslo i zvyšování počtu
zdravotnického personálu.

Rok 1994 – převratný rok v péči o klienty - začínáme používat plenkové inkontinenční kalhotky,
pořídili jsme první polohovací lůžka a máme dorozumívací signalizační zařízení (pozn. v domově
se používá stále). Personálu péči v této době též usnadňuje výtah na přepravu jídla.

Rok 1995 – pořizujeme první myčku nádobí a náš domov dostává novou fasádu.

Rok 1996 – budujeme plynové topení a začíná se s přístavbou podkroví se zabudovaným výtahem.

Rok 1997 – máme asfaltovou příjezdovou cestu a vylepšujeme zahradu domova (osazujeme naší
„slzu“). Pro klienty byla postavena první pergola.

Slza

Pergola

Rok 1998 – byl pořízen první pojízdný závěsný systém („zvedák“ sloužící k převážení imobilních
klientů).

Rok 1999 – převratný rok našeho domova v rámci kvalitního poskytování sociálních služeb.
Korálkovým programem zahajujeme v našem domově „pracovní terapii“ (nyní aktivizační
činnosti).

21. století

Rok 2000
– máme podkroví -

Rok 2003
-

rekonstrukce kuchyně –

Rok 2004
-

přestavba prádelny –

Rok 2006
-

počítače se stávají kolegou zaměstnanců zdravotně – sociálního úseku –

Rok 2007
- přejmenování domova Domov pro seniory Chvalkov

- pořízení prvních evakuačních plachet -

Rok 2008
- postaveno zastřešení příjezdu sanitních vozů, což umožnilo vznik venkovní terasy -

Rok 2009

-

vznikla kaple a pod venkovní terasou společenská místnost (místními pojmenovaná jako
Růžovka), na všech pokojích byly rozšířeny zárubně umožňující klientům opuštění pokoje
v lůžku -

Rok 2010
-

pořádáme první ročník sportovních her „Chvalkovský turnaj“ -

Rok 2011
-

pořizujeme lůžka Latera Thema –

(lůžka s laterálním náklonem umožňující lepší komfort imobilním klientům)

Rok 2012
V domově proběhla Inspekce poskytování sociálních služeb
– náš domov inspekcí prošel bez ztráty jediného bodu -

zateplujeme původní část budovy –

Rok 2013
Vyhráváme soutěž o nejlepší seniorské zařízení za rok 2012

-

započalo rozšíření zahrady a budování zahradních zákoutí -

Život domova:
Tehdy a teď
Doba se mění, domov se mění, ale některé zájmy lidí zůstávají stejné

Venkovní posezení

Výlety

Zaměstnanci vždy pečovali o domov

Masopust

Oslavy MDŽ

Děti zaměstnanců se vždy zapojovaly do akcí domova

Vánoční přípravy

Oslavy narozenin

Naše jabloň je tu léta s námi:

Děkujeme všem stávajícím zaměstnancům domova za podněty k vydání tohoto speciálního
čísla. Děkujeme i našim bývalým zaměstnancům, kteří s námi na minulost domova rádi
zavzpomínali.
Těmito pamětníky jsou:
paní Jaroslava Křenková, bývalá vrchní sestra Domova důchodců Chvalkov, která v domově
pracovala v letech 1974 – 2001 (krásných 27 let),
paní Růžena Trajerová, bývalá zdravotní sestra DD Chvalkov, která v domově pracovala v letech
1972 – 1996 (krásných 24 let),
a paní Marie Tůmová, bývalá zdravotní sestra DpS Chvalkov, která v domově pracovala v letech
1982 – 2013 (krásných 31 let).
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