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Úvodní slovo,
Milí čtenáři, právě jste otevřeli poslední číslo našich Chvalkovských listů za rok 2014. Poslední
číslo jsme se rozhodli záměrně vydat v měsíci lednu 2015 z toho důvodu, že jsme chtěli
zavzpomínat na prosincové akce, které u nás proběhly.
Jménem celé redakční rady Chvalkovských listů Vám přeji do roku 2015 hodně štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů a mnoho krásně prožitých šťastných chvil, z nichž se skládá náš
život.
Jak říká motto našeho domova:
„Život se sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství.“

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a doufáme, že i v roce 2015 nám zachováte svou přízeň.
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

kontaktujte

na

email:

soc.chvalkov@seznam.cz (Dana Červonyjová), s žádostí o pravidelné zasílání nových
čísel v elektronické podobě formátu PDF.

Přišel k nám Mikuláš

Samuel a čertovské hostesky ze sociálního
úseku.

Rok se s rokem sešel a přímo po roce, opět 4.
prosince nás navštívil Mikuláš se svou
družinou. Od rána se již naši klienti na
příchod Mikuláše velice těšili a spekulovali,
kdo asi ze zaměstnanců se toho letos ujal.
Příjemnou atmosféru zajistila nejen vánoční
výzdoba, ale i hudba o kterou se postarala
Veselá muzika z Trhových Svinů. Mikulášská
besídka se odehrála na společné jídelně. Bylo
připraveno občerstvení, písničky na přání,
balíčky od anděla, čerti zde zlobili a všichni
společně tancovali.

I mně bylo potěšením, jako Mikuláši,
zúčastnit
se
této
akce.
S každým
návštěvníkem naší akce si potřást rukou,
podívat se mu do očí a vidět tu jiskru radosti,
byl pro mě nezapomenutelný zážitek.
Na Mikulášskou besídku se vždy velice
těšíme, mimo legrace, kterou si užijeme si i
zazpíváme a zavzpomínáme jaké to bylo před
léty, kdy jsme byli dětmi a očekávali návštěvu
Mikuláše.

Mikulášskou družinou byly letos pracovnice
úklidu, ke kterým se přidal malý čertík
Text: Dana Bedlánová

Česko zpívá koledy 2014
Ve středu 10. 12. 2014 se náš domov zapojil již podruhé do celorepublikové akce
„Česko zpívá koledy“.

V 18:00 se pod naším venkovním stromečkem po úvodním slovu naší ředitelky paní Ludmily
Hoffelnerové, stejně jako na dalších 500 místech naší republiky, rozezněla první koleda.
Celkem si s námi přišlo zazpívat opět několik desítek zpěváků. Zpívali jsme všichni – klienti i
zaměstnanci. Přišli naše rodiny i náhodní návštěvníci. Vzácným hostem byl starosta obce Čížkrajice
Ing. Petr Skamene.

Na závěr jsme si ještě zazpívali koledu Tichá noc. Poté nás již čekal punč a cukroví z naší kuchyně.
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a věříme, že se pod naším vánočním stromem shledáme i
příští rok.

Text: Bc. Dana Červonyjová

Projekt „Tvořivé ruce“
2.12 2014 se konalo čtvrté a zároveň poslední
setkání projektu TVOŘIVÉ RUCE 2014.
Tentokrát jsme se sešli v kulturním domě
v Kaplici. Program byl velice zajímavý. Na
uvítanou
nám
zazpívali
zpěváci
z dobrovolnického spolku koledy a vánoční
písně, následovalo vyhodnocení výrobků
z celého roku. Jako překvapení byla
připravena dražba různých výrobků. Celé
odpoledne uváděl profesionální moderátor.
Občerstvení bylo zajištěno bohatým rautem.
Zlatým hřebem celého programu byla
přehlídka historických kostýmů od pravěku
do 30 let minulého století.
Celoroční akce byla velmi zdařilá a jistě na ni
budeme dlouho vzpomínat a těšit se na
setkání v Kaplici při dalším projektu.

Text: Dagmar Netušilová

Soutěžní odpoledne v DpS Horní Stropnice
Naši klienti rádi soutěží, proto jsme neodmítli
pozvání našich sousedů z DpS Horní
Stropnice. Zaměstnanci domova pro nás
připravili velice pestré soutěže např. BINGO,
jazykolamy, také jsme si zahráli na Popelku,
kdo rychleji přebere hrách, fazole a jiné
luštěniny. Zajímavá soutěž také byla co
nejrychleji seřadit rozstříhaná přísloví.
Poslední soutěží, která proběhla v DpS Horní
Stropnice byla hra ,, Člověče nezlob se´´,
která se skládala z živých figurek. Našim
klientům se v sousedním domově líbilo,
zvláště dobrá nálada, milá společnost,
výborné pohoštění. Děkujeme všem, kteří pro
nás připravili pestré soutěžní odpoledne.

Text: Dagmar Netušilová

Ševětínský sbor
Tradice a zvyky by se měly dodržovat,proto
jsem ráda, že jednou z tradic, která vznikla
v našem domově v době adventní je návštěva
chrámového sboru ze Ševětína. Každý rok si
„ševětínští“ pro nás připraví krásný program,
který v nás vzbudí předvánoční atmosféru.
Také kaple, kde se koncert konal byla již
vánočně vyzdobena. Nejen krásné písničky,
ale také povzbudivá slova paní sbormistryně
každého z nás chytila za srdce.
Tímto moc děkuji Ševětínskému sboru za
krásné adventní odpoledne a těším se na další
koncerty v příštím roce.
Text: Dagmar Netušilová

Školky

V předvánočním čase nám přišli zpříjemnit vánoční čas MŠ T. Sviny a MŠ Slavče. Děti měly
připravené vánoční písně, povídky, básně, ale i tanec. Naši klienti byli nadšeni z toho, jak to těm
malým dětičkám šlo. Opět nechyběl pro každého klienta malý dárek od dětí, které sami vyrobily.
Děti a p.učitelky jsme pohostili vánočním čajem a perníčky, které upekly naše kuchařky.

Text: Romana Tisoňovová

Domov důchodců Dobrá Voda
Už druhým rokem jsme přijali pozvání na podzimní posezení v DpS na Dobré Vodě u Českých
Budějovic. Domov prošel celkovou rekonstrukcí a zároveň otvíral novou zimní zahradu, kde jsme
měli připravený krásně vyzdobený stůl, slavnostní večeři, kávu a zákusek. Posezení nám
zpříjemnila živá hudba a ochotná obsluha zaměstnanců domova. P. ředitelka si s námi zazpívala a
popovídala. Na konec nám ergoterapeutky pustili projekt, jak celá zahrada postupně vznikala.
Pokochali jsme se hlavně květinovou krásou a jeli nadšeni domů.

Text: Romana Tisoňovová

Besednice
Také letos na nás nezapomněli s vánočním vystoupením děti s Besednic. Přijely malé i velké slečny
s doprovodem p.učitele Falty,který vše pozoroval s povzdálí. Zazpívaly nám vánoční písně,krásně
zarecitovaly a ty nejmenší i zahrály krátké skladby na varhany. Ukončili jsme vystoupení vánoční
písní ,kterou si zazpívali klienti společně s dětmi.Vlastnoručně vyrobené vánoční srdce,které dostal
každý klient se nám moc líbilo a přejeme jim hodně úspěchů.

Text: Romana Tisoňovová

Vánoční koncert sólistů z Jihočeského divadla

8.12.2014 u nás vystoupili sólisté Jihočeského
divadla. Vzhledem k tomu, že někteří z
umělců též hostují ve Státní opeře a v Národní
divadle, byl to pro nás nevšední zážitek.
Zazpívali nám krásné vánoční skladby některé koledy zazněly v anglickém i italském
jazyce.
Vánoční atmosféru nám navíc přiblížil i venku
poletující sníh.

V pondělí 29. 12. 2014 u nás jako každoročně
vystoupil také hudební soubor "Sedmikráska"
z Benešova nad Černou.

Text: Bc. Dana Červonyjová

Vánoční vláčky
Pro zpestření vánočních svátků, již po
několikáté, jsme se s některými našimi
klienty, jeli podívat na výstavu vláčků do
vedlejší vsi – Čížkrajíc.

Rádi bychom za ukázku vláčků a občerstvení,
p. Gozlerovi i jeho synovi, moc poděkovali.

Před dveřmi budovy nás vítal p. Gozler
v drážní uniformě. Rozdal nám jízdenky,
usadil nás v místnosti s vláčky a po chvíli
přišel jízdenky zkontrolovat a označit
kleštěmi. S jeho synem nás pohostili teplým
nápojem dle výběru. Všichni měli možnost
sledovat perfektně sestavené soupravy vláčků,
drezín a různých prvků, v pohybu. V jejich
přítomnosti jsme strávili krásné dopoledne.

Text: Miloslava Šuplerová

Vánoční canisterapie

V průběhu celého ruku náš domov navštěvuje
canisterapeutický tým paní Jany Kučerové.
Jana navštěvuje se svými zvířátky náš domov
již druhým rokem a vždy k nám s sebou se
svou smečkou přinese dobrou náladu.
Proto jsem poslední canisterapii letošního
roku pojali jako vánoční posezení.
Janě děkujeme za dárky, které si pro nás
všechny připravila a těšíme se na další
pravidelná setkání s ní a jejími zvířátky!

Canisterapii v našem domově zajišťuje Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s.

Text: Bc. Dana Červonyjová

Celoroční projekt

V roce 2014 jsme nastartovali projekt s názvem „Náš domov poznává krásy české vlasti“.
Zahájení bylo v březnu a postupně jsme
navštěvovali různá místa všech krajů České
republiky včetně Prahy. Na počátku jsme
vyrobili nástěnku s vyobrazením naší
republiky s rozdělením krajů. Každý měsíc
jsme si označili příslušný kraj, jeho hlavní
město a doplnili např. pohlednicemi. Celý
týden v měsíci jsme zpívali písničky, jež se
vztahují k určitému kraji. Některé jsme znali,
jiné si dohledali. Kuchyně nám připravila též
krajová jídla.
Vždy na konci měsíce, patřilo dopoledne prezentaci kraje, odpoledne pak zpěvu, četbě různých
pověstí a zajímavostí, nechyběla ani ochutnávka dobrot z těchto regionů. Mám velkou radost z toho,
že se tato akce líbila našim klientům a mohli se podívat do míst jim blízkých, dříve navštívených či
dokonce připomenout svá rodiště.

Do projektu se zapojili i někteří zaměstnanci a rodiny našich klientů, kteří donesli různé prospekty,
letáky i zajímavosti některých míst, přišli nám i o některém regionu povyprávět. Přestože jsme
v prosinci navštívili poslední kraj, ještě v lednu uděláme tečku za našim putováním.
Text: Miloslava Šuplerová

Virtuální Univerzita třetího věku

Zimní semestr Virtuální Univerzity třetího věku nám opět uběhl jako voda. V
našem konzultačním středisku jsme se v průběhu tohoto semestru intenzivně věnovali studiu kurzu
"Myslivost".
Máme radost, že všichni naši studenti splnili studijní povinnosti a úspěšně tak zimní semestr
ukončili! Gratulujeme jim!
Závěrečný seminář, na němž se studentům slavnostně předávají certifikáty o úspěšném absolvování
semestru proběhl na České zemědělské univerzitě v Praze 15. 01. 2015.
Za naše konzultační středisko přebrala certifikáty naše studentka Nataša Prachařová.

Letní semestr školního roku 2014/2015 zahájíme 3. 2. 2015.
Rozpis přednášek:

Uvítáme i nové zájemce o studium v našem konzultačním středisku.
Více informací na:
tel. 386 323 137 (Bc. Dana Červonyjová), či na emailové adrese: soc.chvalkov@seznam.cz

Text: Bc. Dana Červonyjová

Trhové Sviny
3. část Sport a hry ve Svinech

Ze sportu se ve Svinech fandilo hlavně fotbalu, skoro každou neděli nebo svátek bylo nějaké
fotbalové utkání. I fanoušků bývalo dost.
V tělocvičně – kinu Sokola, se ale dost cvičilo, žáci, dorostenci i muži. Tenkrát se dost preferovalo
cvičení na nářadí. Také ženy mívaly pravidelná cvičení. O to se starali Sokolové pan Bervitz, v mé
době už stařičký pán, také pan Kříha (za války za to prý vězněn). V čele Sokola byl pan veterinární
lékař Konvička. Míčové hry se hrály velmi málo, vždyť mít dobrý míč, to bylo malé bohatství.
Kluci kopali většinou do „hadráků“.
Samostatnou kapitolou by si zasloužila kapitola o hokejích. Před válkou se bruslilo i na dnešním
tenisovém hříšti. Plocha se polila vodou a na bruslení docela stačila. Hokej se hodně hrál na Velkém
rybníku, ale nejprve se musel odmést sníh a také puk každou chvilku někam zapadl. Později, někdy
kolem roku 1954 se kluci rozhodli, že za pomoci města vybudují jakési zimní hřiště. Mělo to být na
bahnité louce pod náhonem k mlýnu pana Kolína. Svépomocí tam to hřiště vzniklo, voda se získala
prokopáním stružky v náhonu. Walter Bruna a snad i Venca Pilbauer prostě prokopal mlýnský
náhon, dali tam uzávěr, „šoupě“, jak říkal Walter a byla voda. Mlynář pan Kolín měl pro to
pochopení, jen se pod vousy usmíval. Mantinely byla prkna asi 20cm vysoká (pravděpodobně
zadarmo z pily od Stašků). Branky někdo svařil taktéž zadarmo v továrně. Dresy i chrániče koupila
sportovní organizace DSO Slovan. Dokonce se přivezla i dosti zdevastovaná bouda od školy, která
původně sloužila jako klubovna skautů a PO. Pionýři měli schůzky spíš ve třídách školy.
Hokej se na „hřišti“ hrál, ale kvalita ledu byla špatná. Unikající bublinky plynu z bahna led dost
narušovaly. Sehrálo se tu i několik utkání s Rejťáky, Ledeničáky, Borovaňáky, Auto Renovou z Č.
Budějovic. Někdy se vyjíždělo hrát i jinam. Třeba do Kaplice, tam nás vozili pan Schwarzmüller
nebo Karel Pašek svými starými Tatřičkami. Dokonce jsme i hráli na budějovickém zimním
stadionu, ale byl pro nás tak rozlehlý, že jsme se na něm nezorientovali. Kdy a jak toto „hřiště“
skončilo nevím, snad nezájmem na takovém hřišti hrát, možná, že to bylo i počasím - mírné zimy
bez mrazů, prostě nevím.
Ve Svinech se také hrál volejbal, spíš to byla nejprve taková pinkaná přes síť. Bylo to až někdy
začátkem padesátých let. Večer za pěkného počasí se svinenská omladina scházela na hřišti, které
bylo za československým kostelem (dnes jsou tam garáže). Hrál každý kdo chtěl, děvčata i kluci a
bylo při tom dost veselí. Později bylo hřiště na dnešním tenisovém hřišti, ale účast už byla mnohem
menší. Tady se spíš trénovalo na zápasy, kterých se místní volejbalový oddíl dost zúčastňoval.
Někdy jsme si tam vyzkoušeli i tenis. Tenisová raketa bývala dřevěná, jak jí vyřezal některý známý
truhlář. Síť napnutý provázek, povrch neupravený. S dnešním tenisem ani trochu srovnatelné. Také
to nikoho moc nebavilo. Tohle všechno jsou ale už vzpomínky mnohem mladší, někdy ze začátku
padesátých let.

Děti se ale dost družily a hrály řadu her, dnes neznámých. Skákání se švihadlem, „ na četníky a
zloděje“ a na jaře i kuličky. Kluci se pochopitelně také prali, ale některé údery si prostě nikdo
netroufl (údery pěstí do obličeje, kopnutí do břicha, ledvin ). Rvačky většinou končily položením
protivníka na záda a přiznáním prohry. Skoro každý kluk měl jako osobní zbraň prak, který ale
nikdy při rvačce nepoužil. Kluci hodně chodili do lesa dělat různé boudy a taky na zahradní pych
(na jablka, hrušky, třešně). Pokud ale takový delikvent byl chycen, vyřešil to mírný výprask.
Málokdo z dospělých si chodil stěžovat rodičům. Nahlásit něco ve škole, toho se každý z dětí dost
bál.
Už méně bezpečné byly boje mezi kluky z různých částí města mezi sebou. Většinou to byli kluci
z Pískovce - Pískováci proti klukům z ostatních částí města. Boje byly většinou někým sjednány a
konaly se na Pergálu. Kluci se na ně dost připravovali. Zhotovovali nové účinnější praky, sháněli
vhodnou munici a tou byly křemenné kamínky vhodných rozměrů, železné matičky, železné
kuličky a podobně. To už nebylo jen obyčejné škorpení, ale zásah touto „municí“byl bolestivý a
dost nebezpečný. Však také Vavřina Špirhanzlů při takové bitvě přišel o oko. To asi byla příčina, že
se od těchto „prakových“ soubojů upustilo.

Motto:
„Naděje – to je obruč, která nedovolí srdci, aby puklo.“
Thomas Fuller
Chvalkovské listy
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