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Vánoční
Váno ní speciál

Vážení čtenáři prosincového vydání "Chvalkovských listů",
blíží se Vánoce, doba klidu, setkávání se s rodinou, s přáteli a s tím i možná malá
bilancování uplynulého roku. Bilancujeme to co bylo, úspěchy i neúspěchy, těšíme se na
dny volna.
Já bych chtěla tímto poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich práci, za vytváření
stále lepších podmínek pro spokojený život našich klientů a rodinám zaměstnanců za
pochopení pro své blízké při výkonu jejich náročného povolání.
Přeji všem zaměstnancům a našim klientům, aby vánoční svátky byly opravdu klidnými,
pohodovými, plné radosti.
Do nového roku 2014 přeji hodně štěstí, lásky, úspěchů a především zdraví.
Hoffelnerová L.
ředitelka DpS

Vánoční kouzlo
Jindřiška Balíková

Podzimní slota ke konci se chýlí,
posečkejme ještě malou chvíli...
Svíčka se zažehne a zvonek zacinká,
dáreček pod stromek nám položí maminka.

Pak se tajné kouzlo vánoční
všem tiše zapíše do tváří,
nálada sváteční
každému oči rozzáří.

Konec roku se kvapem blíží
však smutný nikdo není.
Vždyť Silvestr a celý nový rok
zatím všem skrývá mnohá překvapení.

Chrámový sbor Ševětín
Čas adventní – doba, kdy ve většině
domácností je nejvíce spěchu, uklízení,
pečení, zdobení perníčků a nakupování
dárků. Je třeba trochu se v tomto
krásném období pozastavit a udělat si
čas nejen pro sebe, ale také pro své
blízké.
V mnoha městech a vesnicích se konají
různé koncerty, divadelní představení,
zpívání koled nebo mikulášské besídky.
Také v našem domově se koná mnoho
kulturních akcí. Druhou neděli adventní
k nám přijel již po několikáté Chrámový
sbor ze Ševětína. Jsou to lidé, kteří
zpívají s velikým nadšením a rádi dělají
radost všem svým posluchačům. Kromě
našich klientů si přijeli poslechnout
Chrámový sbor také rodiny našich
obyvatel a lidé z okolí. Všichni společně
jsme prožili krásné nedělní odpoledne,
našim klientům se po tomto zážitku jistě

dobře usínalo a nám ostatním po
příchodu domů šla práce lépe od ruky
(např. zdobení cukroví).

Text: Dagmar Netušilová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Vánoční canis- a felinoterapie
Již po třetí, tentokrát v pátek
třináctého, se v našem domově konala
canisterapie. S paní Janou přišli naše
klienty potěšit pejsci Baily a Týna, kteří již
u nás byli. Tentokrát nepřišli sami, ale
vzali sebou nalezeného kamaráda
kocoura Maxe. Všichni tři byli velice
přátelští, zábavní a zpříjemnili nám
odpoledne.
Jelikož budou brzy Vánoce, paní Jana
přinesla klientům malý dárek v podobě
čokoládových figurek. Také přinesla
vánočku, kterou jsme spolu s kávou
rozdělili a pohostili naše obyvatele.
Společně jsme si zazpívali koledy a
popřáli si krásné Vánoce a šťastný nový
rok 2014.
Těšíme se na další setkání s paní
Janou a jejími čtyřnohými kamarády.

Text: Dagmar Netušilová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Mikuláš
Svatý Mikuláš patří k prvním biskupům
křesťanské církve. Žil na přelomu 3. a 4.
století.
Mikuláš
byl
vychován
v
křesťanské víře, zdědil po smrti rodičů
bohatství. Své dědictví rozdal chudým a z
toho se vyvozuje tradice mikulášské
nadílky.

Na přání každého obdarovaného zahrála
písničku muzika „Veselá muzika z
Trhových Svinů“. Kdo měl zájem, mohl si
také zatancovat. Nechyběla ani spousta
dětí ( většinou děti našich zaměstnanců ).
Těm Mikuláš také balíčky nadělil, ale až
poté, co řekli nějakou básničku.
Mikulášská nadílka se letos opravdu
vydařila, všichni byli spokojeni a příští rok
si vše dozajista zopakujeme.

U nás na Chvalkově se taková nadílka
konala 4. prosince. Všichni jsme se sešli
v jídelně, Mikuláš rozdával obyvatelům
našeho domova balíčky, andílci mu
pomáhali a nechyběla ani spousta
čertíků, kteří zlobili jako v pekle.

Text: Jindřiška Balíková
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Vánoční výzdoba v našem domově

Ve chvíli, kdy se vzduchem začne
linout vůně jehličí a cukroví a do uší nám
zazní z rádia první koleda, všichni víme,
že přišel čas slavit. Také, že je ten
správný čas vyzdobit si náš domov
zevnitř i zvenku a přispět tak k veselí a
sváteční náladě Vánoc.
Abychom mohli začít s vánoční
výzdobou, bylo potřeba zajistit živý
materiál a proto jsme dojeli do lesa pro
jedlové chvojí na adventní věnce a
svícny, i chvojí z borovice na závěsné
koule a ostatní zdobení. Klienti nám
vyrobili adventní věnce a ostatní výzdobu
jsme čerpali z vlastní inspirace.

Snažili jsme se, aby jsme vykouzlili tu
správnou vánoční atmosféru a vytvořili
tak veškerou výzdobu pokud možno
podle představ našich klientů.
Text: Dana Bedlánová

Předvánoční přípravy
Předvánoční přípravy začali výrobou
vánočních ozdob z hmoty, která je
novinkou v našem domově. Využili jsme
všech jasných barev, vykrojili různé
vánoční tvary a dozdobili. Po upečení
jsme netrpělivě čekali, jak to dopadne..
Ozdoby jsou krásné! Podívejte se sami:

Poté přišel čas na adventní věnce. Je to
každý rok práce klientů, sešli jsme se
v dílně, kde nám pan údržbář zatopil.
V kamnech krásně praskalo, za poslechu
koled jsme popíjeli vánoční punč.
Nastříhané větvičky klienti zasouvali za
připravenou gumu na větvích. Tentokrát
jsme si dva ozdobili, jeden do naší
kulturní místnosti a jeden do kaple.
Zbylých 10 věnců jsme nechali na fantazii
děvčat z úklidu a prádelny.
Přišel čas i na perníčky. Naše paní
kuchařky nám dali vyzkoušený recept. Při
poslechu vánočních koled a vyprávění o
pečení nám to šlo dobře. Překvapivě
jsme zjistili, že málokdo z našich klientů
pekl dříve perníčky. Zdobení perníčků
však šlo těžce, každý si to vyzkoušel,
každý se zapojil. Na Mikulášské kavárně
jsme perníčky ochutnali a nezbyl žádný.

Text: Romana Tisoňová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Naše stromečky
Jako každý rok jsme si ozdobili na
každém patře vánoční stromeček.
V 1. patře jsme ho naladili do barevného
tónu, ve 2. patře jsme ho kombinovali
červenou a zlatou a 3. patro je ozdobené
do zlata.
Klienti si připravili kolekce, které nám byly
věnovány
sponzorským
darem.
Zavzpomínali jsme na vánoční stromečky
z dřívějších dob a zazpívali si koledy.
Borovičky nám provoněly patra a
prozářily oči našich klientů.
Text: Romana Tisoňová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Vánoční pečení
Druhý adventní týden naší pracovní
místností zavoněla vanilka. Nastal čas
pečení vánočního cukroví. Sice každý z
našich klientů dostane krabičku cukroví,
pečeného našimi kuchařkami, ale pro
vůni a potěšení z přípravy, jsme se
zapojili i my. Zadělat těsta, vyválet,
vykrájet a napéct nám vyplnilo dvě
dopoledne. Do vánočního pečení se u
nás zapojily nejen ženy, ale i muži. A že
jim to šlo hezky od ruky. Před Štědrým
dnem si uděláme vánoční posezení, kde
si všichni klienti pochutnají na těchto
dobrotách s punčem.

Text: Miloslava Šuplerová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Adventní vystoupení dětí
Celý adventní čas byl pro naše seniory
vyplněn řadou krásných vánočních
vystoupení dětí. Navštívily nás postupně
dětičky z MŠ z Trhových Svinů a Slavče
a děti z Besednice. Navodily příjemnou
předvánoční
atmosféru
svým
vystoupením a ještě obdarovaly naše
klienty malým, vlastnoručně vyrobeným
dárečkem, který všechny moc potěšil.

Text: Miloslava Šuplerová

Od ledna 2013 se zvýší důchody
Od lednové splátky roku 2013 se zvýší
všechny důchody vyplacené z českého
důchodového systému. Zvýšení provede
Česká správa sociálního zabezpečení
(dále jen ČSSZ) - není potřeba o ně
žádat.
Zvyšuje se základní výměra důchodu (
ta je stejná pro všechny druhy důchodů) zvýší se o 60 Kč. Procentní výměra
důchodu, která je individuální v závislosti
na získaných dobách důchodového
pojištění a dosahovaných příjmech vzroste o 0,9% (vyhláška č.324/2012 Sb.)

Všichni poživatelé důchodů obdrží o
zvýšení důchodů oznámení. Osobám ,
kterým důchod vyplácí Česká pošta, bude
oznámení
předáno
poštovním
doručovatelem
spolu
s
výplatním
dokladem při výplatě zvýšeného důchodu
za leden 2013. Klientům, kterým je
důchod poukazován na bankovní účet,
bude oznámení zasíláno běžnou listovní
zásilkou na adresu, která je evidována u
ČSSZ a
zvýšený důchod jim bude
připsán na účet v lednu 2013.
Jitka Hoffelnerová

Virtuální Univerzita třetího věku
Milí čtenáři, na základě Vašich dotazů
bych ráda upřesnila základní informace,
které se týkají Virtuální Univerzity třetího
věku, která bude od ledna 2014 probíhat
v našem domově.
 Studium na naší Univerzitě není
podmíněno pobytem v našem domově
 Začátek výuky je uzpůsoben tak, aby
byl
zajištěn
autobusový
spoj
z Trhových Svinů na Chvalkov a zpět.
Autobus
z Trhových
Svinů
na
Chvalkov odjíždí z Autobusového
nádraží Trhové Sviny v 12:50 ze
zastávky č. 8.
 Přihlášku ke studiu a podrobnější
informace zájemce obdrží při první

hodině, která se z technických důvodů
přesouvá na úterý 14.1. 2013
(začínáme ve 13 hod.)
 Na první hodinu s sebou nic
nepotřebujete,
pouze
doma
nezapomeňte dobrou náladu!
V případě dotazu mě i nadále
kontaktovat
na
soc.chvalkov@seznam.cz,
386323137, popř. nás můžete
navštívit, tak jak již učinili někteří
o studium. Těšíme se na Vás!

můžete
emailu:
tel.
osobně
zájemci

Dana Červonyjová

Nocleh pro Pannu Marii
Již několik let se v některých rodinách v

Marie a sv. Josefa po Betlémě, jak je

naší farnosti udržuje zvyk, který z

známe z Lukášova evangelia: "I porodila

Tyrolska do Nových Hradů přinesl páter

svého prvorozeného syna, zavinula jej do

Bonfilius, když začátkem 90. let přišel

plenek a položila do jeslí, protože se pro

obnovit zdejší klášter řádu servitů.

ně nenašlo místo pod střechou." Farníci,

Je to adventní hledání noclehu, které je

na rozdíl od dávných obyvatel Betléma,

připomínkou marného putování Panny

přijímají prosící poutníky do svých

domovů i do svých srdcí. Soška Panny
Marie se vždy v podvečer přinese do
některého domu ve farnosti, a tam se
všichni společně pomodlí růženec nebo
Anděl Páně. Soška pak v domě
přenocuje do dalšího dne, kdy ji opět
přenesou o dům dál.

Domov pro seniory Chvalkov poskytl
Panně Marii nocleh z 18.12. do 19.12.
2012.

Recept
Vánoční perníčky
Jak zmínila naše aktivizační pracovnice Romana v článku výše, pečeme u nás perníčky
dle osvědčeného receptu z naší kuchyně. Oslovili jsme tedy naše paní kuchařky, aby nám
recept napsaly. A tak ho předáváme dál.
500 g hladké mouky
100 g másla
150 g moučkového cukru
100 g medu
3 žloutky

1 vejce
2 lžičky perníkového koření
1 lžíce kakaa
1 čajová lžička jedlé sody

Česko zpívá koledy

11.12. 2013 se náš domov zapojil do
celorepublikové akce „Česko zpívá
koledy“.
V 18:00 se pod naším
venkovním stromečkem, stejně jako na
dalších 280 místech naší republiky,
rozezněla první koleda.
Pořadatelem akce byl Českobudějovický
deník, partnerem Hitrádio Faktor.
Přestože akce nebyla dopředu plánovaná
a uskutečnila se díky pohotové reakci
naší aktivizační pracovnice Milušky, která
si informaci o akci přečetla v novinách a
ihned informovala „naší kancelář“. Mě a
Jitku akce nadchla, paní ředitelka nám
„dala zelenou“ a již tentýž den jsme tak
byli do akce přihlášeni.

Naši klienti průběžně zpěv koled
trénovali. Společně s nimi trénovaly i
pracovnice
Dáša
naše
aktivizační
s Miluškou. Dáša se jako obvykle ujala
hraní na elektronické varhany a Miluška
si vzala triangel.

Doufali jsme v pěkné počasí, aby se akce
mohla uskutečnit pod naším venkovním
stromečkem a počasí nám přálo.
Do akce se zapojili zaměstnanci našeho
domova ze všech úseků. Paní kuchařky
napekly cukroví a všem nám pro zahřátí
vařily punč. Pan údržbář nám to pod
stromečkem hezky nasvítil, aby všichni
účastníci akce viděli na noty, text písní a
aby se dalo fotografovat.

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit
a věříme, že se jim stejně jako nám –
klientům a zaměstnancům domova,
společně strávená „vánoční hodinka“
líbila a tato krásná akce se stane tradicí
pro další léta.

Velký zájem o akci byl i mezi našimi
obyvateli. Ti, kteří se nemohli akce venku
ze zdravotních důvodů osobně zúčastnit,
sledovali průběh akce na televizní
obrazovce.

Celkem si s námi přišlo zazpívat 95 lidí,
mezi nimiž byl i starosta obce Čížkrajice
Ing. Petr Skamene. Všem dohromady se
nám podařilo vytvořit pohádkovou,
vánoční atmosféru, kterou korunoval
smích dětí, které kolem stromečku
„skotačily“.

Děkuji také Bc.

Martinovi Trösterovi

(lokální šéfredaktor Českobudějovického
deníku) za průběžné informace, které
nám po dobu celého plánování akce
dodával a za dárky, který Deník našim
klientům věnoval.

Naši
klienti
si
s
aktivizačními
pracovnicemi na závěr připravili ještě
koledu Tichá noc, kterou jsme si s nimi
všichni moc rádi zazpívali.

Text: Dana Červonyjová

Foto: Archiv DpS Chvalkov

„Redakční rada přeje všem svým čtenářům krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví
do roku 2014“
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