4/2015
ROČNÍK 3

Úvodní slovo,

Milí čtenáři, právě jste otevřeli poslední číslo našich Chvalkovských listů vydaných v roce
2015.
Přestože to venku na zimní počasí příliš nevypadá, doufáme, že jste si stejně jako my užili
krásnou atmosféru Vánoc. U nás na Chvalkově se ke konci roku 2015 ani na chvíli
nezahálelo a o tom Vás chceme informovat v tomto čísle.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší křížovkářské soutěže z posledního čísla.
Vylosovaným výhercem se stal pan Radoslav Caha, který od nás obdržel malou
pozornost.
Jménem celé redakční rady Chvalkovských listů Vám přeji do roku 2016 hodně štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
Bc. Dana Červonyjová

O letošním Adventu jsme rozsvítili nový stromeček, děkujeme za Všechny vaše pozitivní
reakce, které k nám přicházejí. Máme radost, že se nový stromeček líbí.

Česko zpívá koledy

„Nesem vám noviny“, ano zpěvem této vánoční koledy jsme zahájili 9. 12. 2015 v 18.
hodin již třetí setkání klientů, zaměstnanců, jejich rodin a obyvatel obcí Čížkrajice,
Chvalkov pod vánočním stromem v zahradě domova na celorepublikové akci Česko zpívá
koledy, které pořádá Českobudějovický deník již od roku 2011.
Tento podvečer bylo počasí chladné, deštivé, ale jakmile zazněly první tóny varhan,
všichni začali zpívat a děti zapálily prskavky, každý na nepřízeň počasí zapomněl.
Zpívalo se celkem šest koled: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu
do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce Valaši. Po zaznění šesté (nepovinné)
koledy „Vánoce, Vánoce přicházejí“ paní ředitelka všem zpěvákům poděkovala a popřála
klidné Vánoce. Po té pozvala všechny účastníky na vánoční punč a domácí vánoční
cukroví, které pro nás napekly naše paní kuchařky. Moc jim děkujeme, obzvlášť jejich
nazdobené perníčky byly bezkonkurenční.
Tak příští rok 14. 12. 2015 v 18. hodin na shledanou.

Text: Mgr. Jitka Hoffelnerová

Památka zesnulých
V pondělí 2. 11. 2015 si naši klienti
připomněli památku zesnulých.
Při společném posezení si každý sám
zapálil svíčku, řekl nám, za koho ji zapálil
a potom tiše vzpomínal na své drahé
zesnulé. Modlitba za všechny, kteří nás
opustili a nejsou již mezi námi, zazněla
ode všech. Nakonec jsme si společně
zazpívali píseň Matičko Kristova.

Text: Miloslava Šuplerová

Bezpečnost seniorů

Na besedu o bezpečnosti seniorů k nám
do domova 24. 11. 2015 přijeli dva
policisté z krajské zprávy policie České
Budějovice.
Přednáška o jejich práci, a hlavně o
různých případech zneužití a přepadení
seniorů, byla velmi zajímavá a naši klienti
se

zapojili

do

diskuse

otázkami

a

postřehy ze života.
Nakonec jsme dostali dárky, reflexní
pásky a vesty, které od příštího roku
budou muset míti chodci na silnici při
procházkách.

Text: Miloslava Šuplerová

Mikulášská besídka
V pátek 4. 12. 2015 k nám do domova zavítal svatý Mikuláš. Přišel v doprovodu andělů a
čertů. Každého seniora obdaroval, někoho pochválil a někoho vesele pokáral. Při tomto
pěkném a veselém posezení nám hrála kapela a každý ze seniorů si nechal zahrát jeho
oblíbenou písničku. Mimo občerstvení dostal každý ještě balíček. Někteří si i zatančili s
Mikulášem, andělem nebo čertem.

Text: Miloslava Šuplerová

Vánoční jízdy 2015
Ke konci roku 2015 jsme jako každoročně
navštívili "Vánoční

jízdy

2015" rodiny

Goszlerovi v Čížkrajicích.
V rámci výstavy vláčků přibyla letos další
chaloupka

"Kadubcov",

kterou

opět

vytvořil náš klient, pan Caha. I letos
vládla výborná atmosféra a mimo jiné
jsme

ochutnali

i

specialitu

tamního

nádraží "mozek pana výpravčího" (griotka
+ vaječný likér).

Stará česká řemesla
Celý rok 2015 jsme se v našem domově s klienty zajímali a besedovali o starých českých
řemeslech. Přišli k nám i někteří hosté - řemeslníci, aby nám o svém řemesle povyprávěli
a ukázali, co je celý život živilo a některé ještě pořád živí.

Na poslední tři měsíce roku 2015 jsme si nechali řemeslo košíkářské, sedlářské,
brašnářské a cukrářské.

Říjen

Košíkář

Košíkářství je řemeslo, zabývající se výrobou košů a
dalších předmětů z vrbového proutí. Touto větou jsme
započali besedu o historii a začátcích starého českého
řemesla košíkářského dne 22. 10. 2015.
Během debaty jsme se dozvěděli, že se pletlo nejen z
vrbového proutí, ale i z jiných přírodních materiálů, jako je
orobinec, sláma nebo loubek. Ukázka pletených výrobku
byla zajímavá a pestrá. Také naši klienti se opět zapojili
do debaty o různých druzích pletených

košů, kde

pracoval košíkář, jak a co dělal a komu ještě leží na půdě
nůše, bramborák nebo vopálka.

Listopad

Sedlář /
brašnář

Na besedu o starých českých řemeslech k nám do
domova 25. 11. 2015 přišel povyprávět pan Slípka z
Trhových Svinů.
Věděl snad vše o svém řemesle, kterému se vyučil a celý
život se mu věnuje. A to o řemesle sedlář - brašnář.
Shlédli jsme nástroje a pomůcky, které k této práci
potřebuje a s nimiž i začínal. Přinesl dokonce i první
sedlářskou učebnici z roku 1946, kterou napsal a ilustroval
sedlář a odborný učitel F. Šimek z Pardubic. Názorná
ukázka, jak se pracuje s kůží a vše co k tomuto řemeslu
patří, naše klienty velmi zajímala a sami vzpomínali, jak se
s tímto řemeslem setkali.

Prosinec

Pekařka /
Cukrářka

Na konec roku jsme si nechali řemeslo voňavé a
slaďoučké. 30. 12. 2015 jsme nakoukli do řemesla
pekař - cukrář.
O něm nám přišla povídat a názorně ukázat, jak se vytvoří
z cukrářské hmoty krásné růže, kytičky, motýlci, lístky a
jiné ozdůbky na dorty a zákusky paní Ludmila Medková,
vyučená

cukrářka,

která

v našem

domově

vaří.

Nakonec besedy naši klienti zavzpomínali, kdo měl doma
pec, kdo a jak pekl chleba, který vážil 5 kg a někdy i 7 kg.
Dále jak se chodilo k pekaři pro droždí a kolik pekařů u
nich, kde žili, bylo. Pro všechny to bylo krásně strávené
odpoledne s voňavým řemeslem.

Text: Miloslava Šuplerová

Virtuální Univerzita třetího věku

V zimním semestru letošního školního roku jsme se v rámci studia věnovali historii oděvní
kultury.
V první hodině jsme navštívili pravěk a seznámili se se stylem oblékání pravěkého lovce.
Postupně jsme prošli Mezopotámii, Egypt, Krétu, Mykény a Řecko. Také od Etrusků a
Římanů jsme se ledacos naučili. Naší společnou cestu zakončila evropská renesance.
Během semestru jsme zjistili, že ač se to zdá nemožné, tak módní věci se neustále
opakují – takže už víme, odkud má Lady Gaga inspiraci v extra vysokých botách. Její
návrháři totiž pravděpodobně stejně jako my viděli vysoké podrážky typu chopin, v nichž
se bez opory služek či bodygaurdů nedá chodit a které byly módním výstřelkem již v době
renesance. Za sebe jsem moc ráda za „chemické“ kosmetické přípravky dnešní doby,
zejména za peroxid či barvu na vlasy. Raději ani nechtějte slyšet, jak si v dřívějších
dobách ženy vlasy odbarvovaly, jen pro zvídavé doplním, že to mělo co dočinění se
sluncem, speciálně upraveným kloboukem a holuby. Ano, dozvěděli jsme se mnoho

zajímavých informací, a protože nás móda nadchla, bude v jejím studiu i nadále
pokračovat studiem módy, která se nosila na dvoře Krále Slunce Ludvíka XIV.
Závěrečná hodina zimního semestru proběhla stylově vánočně a tak jsme si během
vštěpování nových informací a psaní testů, pochutnali i na cukroví (a to jednak na cukroví,
co donesli studenti, ale ochutnali jsme i cukroví, do jehož pečení se letos pustili obyvatelé
našeho domova v jejich nové kuchyni) a bylo doopravdy výborné.
Všichni studenti již mají své studijní povinnosti splněny (jak jinak než v předstihu a
s výborným prospěchem ☺) a tak užívají zasloužených prázdnin. Jsem na všechny moc
hrdá! Letní semestr bude zahájen v únoru 2016.

Rozpis přednášek „Dějiny oděvní kultury II.“
Přednáška č.

Termín společné přednášky

1

09. února 2016

2

23. února 2016

3

08. března 2016

4

22. března 2016

5

05. dubna 2016

6

19. dubna 2015

Text: Bc. Dana Červonyjová

Advent v domově
I když letošní advent nepřipomínal příchod Vánoc, ale spíše svátky jara, v našem domově
jsme si předvánoční dobu přece jenom připomněli, díky hojnému počtu krásných koncertů
a vystoupeních.
Jako první v našem domově vystoupili sólisté Jihočeského divadla, kteří nám za
doprovodu varhan zazpívali české koledy a i světoznámé vánoční písně a skladby. Naši
klienti a také zaměstnanci domova si se sólisty rádi zazpívali. Tímto vystoupením jsme si
uvědomili, že se Vánoce opravdu rychle blíží.

Dalšími našimi hosty byla mateřská školka z Trhových Svinů. Děti a paní učitelky si pro
nás připravili krásný program, který se dělil do dvou částí. Protože MŠ TS letos slavila 60.
výročí od svého vzniku, tak první polovina programu patřila písním a tancům, které byly
aktuální v 80. letech minulého století. Kromě krásných koled, které jsme si vyslechli, nás
dojalo vystoupení šesti holčiček, které nám zatancovaly, skoro až zabaletily, na píseň
Halelujah. Tímto tancem dojaly nejen nás v domově, ale i své paní učitelky, které děti
doprovázely. Moc se nám líbily sukýnky, které navrhla a ušila paní učitelka Opekarová a
které se k tanci velmi hodily. Na konec vystoupení dostal každý od dětí dárek, který ve
školce vyrobily.

V sobotu 12. 12. pokračovala vánoční atmosféra, co se týče dalšího vystoupení. Rádi
jsme mezi námi přivítali ženský pěvecký sbor z Hluboké nad Vltavou. Koncert se konal
v jídelně klientů. Sbor se skládal asi z 33 členek. Ženy zazpívaly za doprovodu
elektrických varhan. Před tímto koncertem dostali někteří klienti zvoneček, na který během
programu na znamení paní sbormistryně zazvonili. Sbor nám zazpíval také nám známé,
ale i méně známé vánoční písně, které byly proloženy krásnými procítěnými recitacemi o
andělech. Všechny zpěvačky byly stejně oblečené do černých dlouhých sukní a růžových
halenek. Chtěla bych všem členkám poděkovat za krásné a náročné vystoupení a hlavně
čas, který nám věnovaly v této předvánoční době.

V dalším týdnu jsme přivítali už tradičně děti z MŠ Slavče. V této třídě jsou děti od tří let až
po předškoláky. Děti nám také zazpívaly, jak jinak než koledy, a přednesly básničky.
Obdivovali jsme, že i tak malé děti se vůbec nestydí a naučí se mnoho koled a říkanek.

Ve čtvrtek 17. 12. se v domově konala dvě vystoupení. Dopoledne přijely děti ze ZŠ
Olešnice se svými učitelkami. Na začátku děti zazpívaly část České vánoční mše od
Jakuba Jana Ryby. Samozřejmě nechyběly ani koledy a recitace. Moc nás oslovilo
vyprávění legendy o sv. Lucii, sv. Barboře, sv. Martinovi a dalších mučednicích. Legendy
byly poutavé a zajímavé. Moc dětem i jejich učitelkám děkujeme.

Odpoledne nás čekalo vystoupení dětí z Besednic, které k nám také pravidelně jezdí. Děti
pro nás připravily podle slov paní učitelky dárky v podobě koled a vánočních recitací.
Na konci koncertu děti rozdaly našim klientům přáníčka a vlastnoručně vyrobené dárky.

Celý předvánoční týden zakončily děti z Klubu Archa z Trhových Svinů s pásmem písniček
a hádanek.

Je u nás již zažitou tradicí, že u nás o Vánocích vystoupí hudební soubor "Sedmikráska" z
Benešova nad Černou. Soubor se svým programem k nám zavítal před Silvestrem a
zpříjemnil nám tak sváteční atmosféru a blížící se konec roku 2015.

Ráda bych poděkovala, všem, kteří u nás vystupovali. Jsem ráda, že se na seniory
nezapomíná a že jsou stále důležitou součástí naší společnosti.
Text: Dagmar Netušilová
Během celého prosince jsme se také intenzivně připravovali na Vánoce.

Hádanka
Závěrem něco na protrénování našich „mozkových závitů“.
Co je to Solana?
a) klobouk bez dna k šisování vlasů na slunci
b) typ pantofle – kothurnu s vysokou podrážkou
c) ozdobná kovová obroučka na vlasech
Těšíme se na Vaše správné odpovědi.
Malá nápověda je součástí tohoto čísla ☺

Dana

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.
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