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Významný Deň matiek
Zvyčajne v každom roku sa v máji oslavuje jeden deň, spravidla
je to druhá májová nedeľa, venovaný našim drahým mamám ako Deň
matiek. Tento slávnostný deň je výnimočný tým, že naše matky si
zaslúžia prejavy úcty za to, že nás vychovali,
uviedli do života a dali nám základ dobrej výchovy.
Patrí im za to veľká vďaka.
Za tieto istoty by sme im mali byť vďační
a odplácať im všetko, čo pre nás v živote urobili,
ale aj naďalej robia.
Pokiaľ má dieťa svoju matku, netreba sa
obávať, viaže ho povedomie, že matka je útecha,
vzpruha a balzam na dušu. Šťastné sú tie deti, ktoré majú na žive
svoju milujúcu matku, pretože ona je im všetkým. Teplotu jej srdca nič
nevyváži.
Taká je naša dobrá matka, veľká je jej láska k nám. Preto by sa
všetky deti mali k svojim mamám správať úctivo, oddane, venovať im
veľa pozornosti, aj v pokročilom veku. Tiež je potrebné pomáhať
v starobe, čo sa týka zdravotných ale aj psychických problémov.
Podať pomocnú ruku, rozprávať sa, načúvať starostiam,
komunikovať a dodať istotu bezpečia potrebujú nielen deti od svojich
matiek, ale aj matky od svojich detí. Avšak nevážme a nectime si
naše mamy iba jeden deň v roku, tento deň je venovaný oslave
materstva. Ctime, vážme, chráňme a dávajme lásku matkám
každý deň v roku.
Našim seniorkám - matkám, babkám, prababkám, v našom
domováckom zariadení želáme do ďalšieho života hlavne veľa
zdravia, spokojnosti, dobré spolunažívanie so spolubývajúcimi, veľa
optimizmu a dobrej pohody. K tomu nech nám pomáha všemohúci
Pán Boh.
Vážení obyvatelia, dopisovatelia a čitatelia, želám Vám pri čítaní
nášho časopisu dobrú pohodu a spomeňte si na naše matky a babky
v tom najlepšom úmysle.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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Odhaľujeme čaro kníh s Katkou
Kedysi niekto povedal: „Desaťkrát
opakované sa začne páčiť“. Besedy
v našom
zariadení
sa
opakujú
pravidelne každý mesiac a verím, že
svojich obľúbencov si už našli. Veď
besedy sú určené pre každého, kto
nielen rád rozpráva a rád počúva, ale
sa aj rád dozvedá niečo zaujímavé
a vie sa o svoje skúsenosti podeliť
s ostatnými.
My
sme
takýchto
nadšencov a priaznivcov literatúry,
čítania a kníh našli aj v našom zariadení.
Nakoľko máme u nás pomerne veľkú knižnicu s množstvom
zaujímavých kníh, bola by škoda nevyužiť to. Preto skupinové čítania
kníh sú ideálnou voľbou trávenia voľného času pre tých, ktorí sú radi
v spoločnosti iných, radi sa dozvedajú nové veci a samozrejme radi
čítajú.
Čítaním a rozprávaním sa zlepšuje slovná zásoba, posilňuje
sebavedomie, rozvíja sa empatia a okrem iného sa aj podporuje
šírenie úcty k iným. Za ten čas sme už prebrali množstvo tém
a mnoho nás ich ešte čaká.
Preto verím, že aj pri májovej besede s témou „Vydávaj ma
mamko“ sa spolu s našimi obyvateľmi porozprávame a dozvieme
niečo nové o svadobných zvykoch a samozrejme, dúfam, že sa
podozvedáme o zaujímavostiach zo svadieb našich obyvateľov.
V júni sa vrátime do detských čias a
prečítame si rozprávky, v júli sa pozrieme
bližšie na naše srdiečko, v auguste si
pripomenieme všeliek - MED, v septembri
nás čakajú „čarovné“ bylinky a veľa veľa
iného. Budem rada ak sa v príjemnej
a milej atmosfére budeme aj naďalej
stretávať a vzájomne sa obohacovať.
(kr)
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Matkina náruč je nenahraditeľná
Čaká nás mesiac lásky, kedy si spomenieme aj na naše
mamičky. Preto sme sa rozhodli venovať im chvíľočku aj v našej
aprílovej besede pod názvom „Žena a jej ruky“, ale na mysli sme
mali najmä ruky mamine.
Ich dotyky, pohladenie, všetka tá starostlivosť keď sme boli malí,
ale matkine ruky si neoddýchli. Aj varili, prali, žehlili, objímali nás,
hladili.... a modlili sa. Za nás... Ako aj Mária za svojho syna. Keď ho
zložili z kríža, vzala si ho do náručia, s láskou ho objímala
a bozkávala.
Naša zvedavosť zablúdila aj k symbolike ruky v náboženstve,
neverbálnom prejave a v chiromantii - čítaní z ruky. Taktiež prišla reč
aj na liečenie rukami, s ktorým mali napodiv niektorí aj skúsenosti.
Ďakujem zúčastneným a teším sa na ďalšiu besedu!
(kr)

Verte, neverte, ale...
Každý deň sa stretávame na IT 3 na 1. poschodí, aby sme strávili
príjemný čas pri rôznej skupinovej aktivite. Veľmi časté a obľúbené sú
aktivity spojené s čítaním rôznorodých kníh, prácou s textom. Počas
každej skupinovej aktivity sa zameriame na iný druh literatúry, aby to
nebolo jednotvárne, aby sme našich obyvateľov vždy zaujali.
V poslednej
dobe
rozoberáme príbehy z knihy
Rozhovory s anjelmi, kde
sa dozvedáme skutočnosti
medzi nebom a zemou.
Záujem
o spirituálne
témy je veľký. Niekto v tieto
nadpozemské bytosti verí,
iní zasa nie. Pravda je však
vždy len jedna, a výber je
vždy na každom z nás.
Na skupine býva vždy
dosť
obyvateľov,
ktorí
pozorne počúvajú, reagujú a zapájajú sa do diskusie.
(aj)
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Stále je čo oslavovať
„Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev,
aby sme potešili človeka.“ Terézia z Lixieus
Tak ako v každej rodine
aj v našej nezabúdame na
jubileá našich obyvateľov.
V čase, keď som bola
koordinátorom IT1, začali
sme sa pravidelne každý
mesiac
stretávať
pri
príležitosti
osláv
menín
a narodenín
obyvateľov
nášho oddelenia.
Prianie
obyvateľov, aby sa oslavovali meniny a narodeniny, pani riaditeľka
podporila realizovaním osláv na všetkých oddeleniach. Jeden krát do
mesiaca sa na spoločenských miestnostiach stretnú oslávenci, ale aj
ostatní obyvatelia, aby spoločne v kruhu svojich blízkych
a spoluobyvateľov oslávili svoje sviatky. To, čo je ďalší prínos týchto
stretnutí je, že sa snažíme do tejto aktivity zapájať aj príbuzných.
Aprílových oslávencov B budovy sme oslávili 26. apríla. Popri
gratuláciách sme sa
dozvedeli
význam
mien oslávencov a
zaspievali
si.
Spestrením bolo hranie
na ústnej harmonike
Jána
Brachu.
Navzájom
sme
prezradili o sebe odkiaľ
kto pochádza, kde
pracoval,
s cieľom
spoznať sa. Obyvatelia
vyjadrili spokojnosť a rozlúčili sme sa slovami Justíny Liptákovej:
„Tieto zvyky si zachovať ráčte.“
(sč)
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Zo života zariadenia sociálnych služieb
v Prašiciach
Prešli pôstne dni, prešli sviatky Veľkej noci a za bláznivého
aprílového počasia sme sa posunuli do mája. Veľkonočné sviatky
patria k najväčším kresťanským sviatkom – Zmŕtvychvstaniu Ježiša
Krista. Tento zázrak už celé dve tisícročia utvrdzuje vieru v Boha
u miliónoch ľudí. Pomáha veriacim ľuďom prekonávať ťažké chvíle
a prekážky v živote.
O sile modlitby sú presvedčené aj naše obyvateľky, ktoré sa
pravidelne stretávajú na utorňajších a štvrtkových spoločných
modlitbách.
Pravú
atmosféru
týchto
kresťanských
sviatkov
si
však
dotvárame aj našou
veľkonočnou výzdobou.
V dnešnej dobe sú
obchody plné rôznych
ozdôb a dekorácií, ale
najvrelejší vzťah máme
k veciam,
ktoré
si
vieme vytvoriť samy.
Aj keď už prsty
a oči neslúžia, máme
veľa
ručných
prác
našich obyvateliek aj z predošlých rokov, ktoré vytvorili zo srdca.
S radosťou každý rok zdobíme zariadenie výtvormi našich šikovných
žien a dokazujeme, že vlastnoručnou prácou vytvoríme vždy
najkrajšie diela.
V apríli k nám do zariadenia nastúpila pani Mária Sucháňová
z Podhradia. Prajeme jej príjemný pobyt a dobré zdravie.
(ll)
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Nováčikovia vyhrali
Populárna súťaž 5 proti 5 sa musí pochváliť s novými súťažiacimi.
V aprílovom kole tejto súťaže sa predstavilo hneď niekoľko nových
hráčov, ktorí dlho váhali no nakoniec sa k nám pridali. Sú to Natália
Medová, Anna Zembová a Peter Šimun. Ďalšiu zmenu, ktorú máme
je, že Peťa Zaťka, ktorý mal na starosti počítač a technické veci
vystriedala pre nás všetkých už známa Veronika Naňová.
Toto kolo bolo trošku chladné, keďže jedáleň sa z dôvodu
rekonštrukcie nevykuruje, ale zároveň sa niektorí súťažiaci potili od
strachu či správne odpovedajú. Otázky však neboli náročné, ale
trému bolo cítiť.
Tím A boli zložený, už zo starých ostrieľaných hráčov, kapitánom
bol Štefan Hučko, Magdaléna Drábiková, Milan Hanzlovič, Peter
Macko a nový hráč Peter Šimun.
Tím B bol poskladaný z hráčov, kapitán Ján Móri, Eva
Kohútová, Helena Blažiová a nové dve hráčky Natália Medová
a Anna Zembová.
Prvé dve kolá
vyhrávali skúsený
hráči
Tímu
A, potom sa karta
obrátila
a šťastie
začalo padať na
Tím B, ktorí aj celú
súťaž vyhrali. Na
tvárach
nových
hráčov bolo vidieť
neskúsenosť
v súťaži, o to väčšia
bola radosť z výhry.

Ale ako sa hovorí „Človeče nehnevaj sa!“ Dúfam, že to platí aj
v tomto prípade. Teším sa na Vás v budúcom kole.
(jr)
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Bohatý program naplnil jedáleň
Najtypickejšou ľudovou tradíciou, ktorá sa zachovala až dodnes,
je stavanie mája. A ako to už zvykom býva, stavanie mája je vždy
spojené aj s veselicou. Tento rok nás aprílové počasie skúšalo,
zábava sa preto odohrala v priestoroch jedálne.
Veselicu, sprevádzanú hudbou a tanečnými vystúpeniami,
otvorila príhovorom pani riaditeľka Viera
Bútorová, kde pozdravila všetkých
obyvateľov a popriala im príjemnú zábavu.
K slovu sa dostal aj predseda domového
parlamentu Miroslav Kleman, ktorý
neobišiel aj históriu stavania májov
a tradície s ňou spojené.
Pozvanie do nášho zariadenia prijala
materská
škola
Tribečská
a
detská tanečná
skupina
Tosuma.
Výborná nálada a nadšenie obyvateľov,
tak
také
bolo
vystúpenie
našich
najmenších.
Veľkým
prekvapením
a zároveň spestrením programu, bol
folklórny súbor seniorov Ilusanka. ktorým to naozaj ladilo! Bez
pochyby nesmel chýbať program pripravený našim speváckodramatickým súborom Domovníček, ktorý opäť predviedli, čo dokážu.
Prevetrali sme aj
tanečný
parket,
ktorý
doprevádzal
Vladko
Kluka – náš už tradičný
DJ. Piesne nám blízke,
hrali do konca veselice.
Občerstvenie
bolo
zabezpečené a atmosféra
fantastická.
Ďakujem
obyvateľom za ich hojnú
účasť a dúfam, že takto
o rok, sa spolu opäť stretneme!
(zb)
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Domový Parlament
Aj tento mesiac sa stretli členovia domového parlamentu
s riaditeľkou zariadenia aby riešili dôležité otázky chodu zariadenia.
Stretnutie viedol predseda domového parlamentu pán Miroslav
Kleman. Informácie, ktoré odzneli na tomto stretnutí:
 predĺženie pracovnej doby vrátnice od 5.00 h do 23.00 h; dôvod:
zvýšenie bezpečnosti obyvateľov
 získanie finančných prostriedkov na rozšírenie kamerového
systému v areáli zariadenia; dôvod: opäť zvýšenie bezpečnosti
 získanie finančných prostriedkov z Ú-NSK na výmenu časti
interiérového vybavenia obytných buniek, vrátane gumolínu
 od apríla 2017 máme v prevádzke nový služobný automobil Škoda
Fabia; týmto sa Citroen presúva do Prašíc
 vytvára sa nová chránená dielňa s cieľom pokryť potreby obsluhy
v jedálni obyvateľov počas raňajok, obedov aj večerí; opatrovatelia
budú obsluhu zastupovať len počas ich neprítomnosti
 vedúca úseku služieb Mgr. Simona Červená bude dočasne
koordinovať/riadiť oddelenie IT3 na B budove
 zmenila sa štruktúra obsadenia nočných zmien: nočné zmeny sú
zabezpečené 4 zamestnancami; na každej budove jednou sestrou
alebo zdravotníckou asistentkou a jednou opatrovateľkou
 zmenil sa spôsob zaobstarávania nákupu pre obyvateľov – tento
bude zabezpečovaný prostredníctvom len bezhotovostne
 na bezhotovostný platobný styk sa prechádza pri všetkých
úhradách za poskytované sociálne služby, iné služby a nákupy
 o denných aktivitách sú informovaní obyvatelia na nástenkách vo
vchodoch A aj B budovy – tieto informácie pripravuje pre vás
Veronika Naňová a František Bošanský, obyvateľ
 firma, ktorá rekonštruuje stravovaciu prevádzku potrebuje pre
dovoz a odvoz materiálu prístupovú cestu cez záhradu za
budovami; po ukončení prác poškodený trávnik dajú do pôvodného
stavu navozením zeminy a kultivačnou úpravou.
Miroslav Kleman, predseda DP
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Maľované vajíčko
Ani tento rok sme neporušili jarné tradície a zúčastnili sme sa
akcie, na ktorú nás pozvalo Zariadenie Borinka v Nitre. Akciu
s názvom „Maľované vajíčko“ otvorila pani riaditeľka z Borinky,
nechýbali ani deti, ktoré
nás privítali so svojim
vystúpením.
Naše
zariadenie
v tejto kreatívnej tvorbe
reprezentovali
tri
obyvateľky
–
Beáta
Révayová,
Helena
Stolárová a Magdaléna
Drábiková.
Na stoloch čakalo chutné pohostenie vo forme chlebíčkov
a fánok. Prichystané boli štetce, farby a vyfúkané vajíčka. Atmosféra
bola výborná, veľa sme sa nasmiali a samozrejme, že sa budeme
tešiť na pozvanie aj o rok.
(kr)

Hubárska sezóna odštartovala
Jarné obdobie nás láka čoraz viac do prírody, na prechádzky po
vyčerpávajúcej zime. Pri jednej takejto prechádzke sme zablúdili do
Tríbečského múzea. Aktuálna výstava bola venovaná našim lesom
a bohatstvu, ktoré skrývajú - „Huby našich lesov“.
Prezreli
sme
si
expozíciu
takmer
200
vystavovaných
makiet
húb. Boli tam huby jedlé chutné, so zlou chuťou,
hríby, ktoré sú jedovaté aj
smrteľne jedovaté.
Myslíme, že výstava
splnila
svoj
účel
a obohatila
vedomosti
našim obyvateľom.
(aj)
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Na Memoriáli nesmieme chýbať
Každý rok v Apríli sa koná v stolnotenisovej hale Memoriál
Viliama Kajzera v stolnom tenise, na jeho počesť a pamiatku. Ani
tento rok na ňom
tradične
nechýbalo
naše zariadenie, ktoré
reprezentovala trojica
výborných športovcov
– Milan Hanzlovič,
Ján Móri a Imrich
Karaba. Veľmi
radi
sme prijali pozvanie
a zúčastnili sa turnaja.
Na úvod turnaja
nás pozdravil primátor
mesta Topoľčany Peter Baláž. Všetkým zúčastneným poprial veľa
športového šťastia a kvalitné športové výkony, v neposlednom rade
najmä príjemnú zábavu. Potom si zobral slovo Róbert Kajzer, syn
Viliama Kajzera. Poprosil nás o tichú spomienku na jeho otca
a potom už turnaj mohol začať. Na turnaji štartovali kvalitní hráči, ale
medzi nimi sa naši hráči nestratili. Príkladne bojovali za seba, ale aj
za naše zariadenie. Bolo
vidno, že im pomohli
pravidelné tréningy.
Napokon ani jeden
z našich
hráčov
nepostúpil do boja o
prvenstvo, ale aj tak sme
dostali na pamiatku peknú
medailu.
Medzi
jednotlivými
zápasmi sme sa pohostili na chutných chlebíčkoch, aby sme mali
dostatok síl. Na záver chceme poďakovať, že sme sa mohli zúčastniť
a už teraz sa teším na ďalší ročník tohto vydareného športového
podujatia.
(mm)
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Máj – mesiac Panny Márie
Mesiac máj je v Cirkvi oddávna mesiacom Panny Márie. Panna
Mária vo vzťahu k Ježišovi nikdy
nestojí v popredí, no vždy je s ním
vnútorne veľmi úzko spojená.
Okrem
konkrétnej
praktickej
každodennej
pomoci
prvému
kresťanskému
spoločenstvu
veriacich nikdy nechýba ani vo
chvíľach spoločnej modlitby a
slávenia Eucharistie.
Preto je v Cirkvi už od začiatku
veľmi živá prax modlitieb a
pobožností k Panne Márii. V jej
prítomnosti sa môžeme cítiť oveľa
bezpečnejšie vo všetkých krížoch
života, ale sa od nej aj učiť umeniu
modlitby. Či už osobnej alebo
spoločnej. V hornej sieni – teda vo
Večeradle, kde Ježiš slávil s
apoštolmi Poslednú večeru a prvú
svätú omšu, bolo miesto modlitby
veriacich s Pannou Máriou. Práve tam apoštoli v deň Turíc dostali
Ježišom prisľúbenú posilu Ducha Svätého, vďaka ktorej sa stali
neohrozenými ohlasovateľmi Krista.
Aj tento dar zostúpil na zem vďaka mocnému príhovoru Panny
Márie uprostred zhromaždenej Cirkvi. Aj keď je mesiac máj zvlášť
zasvätený Panne Márii, neznamená to, že by sme ju mali v iných
mesiacoch roka zanedbávať. Naopak, májové pobožnosti nás majú
povzbudiť a obnoviť v horlivosti v tejto úcte počas celého roka.
Využime teda čo najlepšie tento mesiac Panny Márie a načerpajme
do svojich sŕdc novú posilu pre hlbší duchovný život prostredníctvom
tej, ktorú nám dobrý Boh dal za matku a sprostredkovateľku mnohých
milostí.
Richard Wagner
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Úsmev na tvárach našich matiek
Keď tvoja ruka ustatá, pohladí všetky vnúčatá,
jej dotyk trochu ťažký, ma v sebe veľa lásky.
Je nekonečne láskavá, tá tvoja ruka vráskavá,
jej dotyk rany lieči, len tak, bez dlhých rečí.
Otvor tašku s mladosťou, dozadu nech plynie čas,
vítame ťa s radosťou, poď sa tešiť medzi nás.
Nech ti úsmev na tvári kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho užívaj, s nami tento krásny svet.
Dnes tvoje ruky ťažké od práce už majú právo na oddych,
zostaň tu s nami mamička a nikdy od nás neodíď.
Ruže čo ti zdobia náruč, iba láskou voňajú,
líca sú rozpálené, tvoje meno volajú.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Aforizmy
Ženy nemajú zmysel pre humor, pretože mužov milujú, namiesto toho,
aby sa im smiali. Láska je vždy krásna, aj keď je nešťastná.
Zamilovaný, bohatý a prechladnutý to pred ostatnými neutají.

Porekadlá
Ktorý roj sa v máji rojí, za plný voz sena stojí. Májová tráva moc úžitku
dáva. Chladný máj je pre ovocie raj. Dážď na prvého mája, úrodný rok
dáva. Pred Servácom niet leta, po Servácovi niet mrazu.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Výroky slávnych
Hesse: Múdre je myslieť skepticky a konať optimisticky. Cervantes:
Čestní muži sa ženia rýchlo, múdri nikdy. Lessing: Kto ma nazýva
géniom, tomu by som najradšej dal facku. Turgenová: Omyl je vždy
nebezpečný, ak sa k nemu pridá trochu pravdy. Dietrichová: Láska je
pre ženu zrkadlo, v ktorom hľadá opak seba. Horatius: Hudba je
liekom, pre utrápené duše. Moliere: Kto nič nevie, musí veriť
všetkému. Platón: Odpúšťaj celému svetu, iba sebe nič.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
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Mesiac lásky
Viacero ľudí vníma máj ako mesiac, ktorý súvisí s ukončením
vojny, významný je tam aj sviatok práce. Avšak podstatné je, že tento
mesiac je mesiacom lásky. Je predsa omnoho krajšie milovať, ako
spomínať na vojnové udalosti našej minulosti.
Aj v súčasnej dobe je predsa oveľa krajšie vidieť zamilovaný pár
ako sa drží za ruky, ako pozerať na zbrane. Veď jeden úprimný bozk
je silnejší ako najväčšia mína. V dnešnom svete plnom násilia, má
predsa láska význam, preto na tento cit nezabúdajme a živme ho
v našich srdciach. Žime preto v mieri, a prekypujme láskou,
porozumením a úctou jeden k druhému. Všetkým Vám milí obyvatelia
prajem veľa lásky a veľa rokov krásneho života.
Štefan Hučko, obyvateľ

Bylinkáreň
Choroby kĺbov – Artróza, Artritída, Koxartróza. Pri kĺbovom
ochorení, zápaloch kĺbov, deformácii kĺbov alebo pri ich opotrebovaní
sa chorí vyliečia v priebehu 1 – 2 rokov.
Samotná liečba vyžaduje piť ráno pol hodiny pred raňajkami
a večer pol hodinu pred večerou – šálku záparu z prasličky poľnej.
Cez deň treba vypiť 4 šálky pŕhľavového čaju. Z týchto štyroch šálok
sa do tretej pridáva jedna polievková lyžica švédskeho horkého.
Rozdelia sa tak, že pol šálky sa vypije pred jedlom a pol šálky po
jedle. Lepšie znášať bolesť nám pomôže aj natieranie kĺbov esenciou
z Kostihoja. Pri zápale kĺbov sa používajú parné obklady z prasličky
poľnej. Tak isto je doporučené jeden krát mesačne prasličkový sedací
kúpeľ. Na noc sa dá bylina do studenej vody, na druhý deň sa zohreje
a kúpeme sa 20 minút.
Beáta Révayová, obyvateľka

Postreh z domova
Vďaka patrí Štefanovi Hučkovi za príspevok v časopise
ohľadom fotografii, ktoré niektorí obyvatelia strhli z nástenky. Tejto
nástenky sa ujala Magdaléna Drábiková, ktorá chcela, aby naše
aktivity boli zviditeľnené. Neuváženým konaním, obyvatelia, ktorí strhli
fotky znehodnotili našu prácu a aktivity, ktoré vykonávame. Mali by si
to uvedomiť a zobrať k srdcu – nástenka predsa reprezentuje
obyvateľov a aktivity v zariadení.
Anna Szabová, obyvateľka
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Vitajte medzi nami!

Aneta
Voleková

Pavel
Medo

Ľudmila
Rabčanová

Mária
Sucháňová

Prišli k nám aj Ján Kupec, Janka Nitranová a Vladimír Polonský

MÁJOVÍ oslávenci
03.05
11.05
11.05
12.05
12.05
13.05
13.05
13.05
14.05
15.05
15.05
15.05

Marta Langová
Rudolf Báleš
Alžbeta Fazekašová
Katarína Lukačková
Viliam Valo
Vlasta Peterková
Alojz Schlenc
Oľga Geršiová
Veronika Remešová
Darina Mikátová
Milan Hanzlovič
Ilona Šnajderová

17.05
19.05
20.05
22.05
22.05
23.05
24.05
25.05
25.05
26.05
28.05
31.05

Anna Štefancová
Helena Slobodová
Zuzana Miklósová
Milan Zvalo
Božena Stančeková
Ján Vlčko
Milan Galbavý
Gabriel Lavo
Žofia Kulaviaková
Ján Bitarovský
Katarína Marková
Anna Zembová

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,
veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti.
V mesiaci APRÍL nás opustili
Helena Galabová, Viktória Grežďová, Mária Vančová,
Alojz Kolka, Helena Smatanová, Jozef Néma

Česť ich pamiatke
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MÁJI
Denne
Denne
Denne
Denne
Denne
Denne
Denne
Po

Pohybom ku zdraviu
Vysielanie interného rozhlasu
Vypožičiavanie kníh
Uvar si sám
Rehabilitačné cvičenia
Rehabilitačné cvičenia
Rehabilitačné cvičenia
Rehabilitačné cvičenia
+ skupinové cvičenia
Ut-Pia Rehabilitačné cvičenia
Ut,Štv Skupinové cvičenia
Ut,Štv Skupinové cvičenia
Po,Ut,Št DomAteliéR
Ut,ŠT,Pi Kognitívna rehabilitácia
01.05
02.05
03.05
03.05
04.05
04.05
04.05
05.05
05.05
08.05
09.05
10.05
10.05
10.05
11.05
11.05
12.05
12.05
15.05

Práca s farbami
Práca s knihou
Práca s hudbou
Športové dopoludnie
Práca s knihou
Redakčná rada
Domový parlament
Spoločenské hry
Práca s farbami
Práca s farbami
Pamäťové cvičenia
Turnaj v kolkoch
Beseda „Vydávaj ma mamko“
Práca s materiálmi
Práca s knihou
Práca s farbami
Hranie spoločenských hier
Práca s hudbou
Práca s farbami

CHD-RhB
RŠ
Knižnica
CHD
Rhb
Rhb
Rhb

P. Macho
Zuzka
M. Valko
Evka
Janka T.
Soňa
Katka K.

PRAŠICE
Andrejka
Rhb
Andrejka
chodby Andrejka,Janka
chodby
Soňa, Katka
B/3
Janka G.
B/4
Majka
A/4
A/2
A/4
jedáleň
A/4
jedáleň
B/1
A/4
A/2
A/4
A/4
jedáleň
knižnica
B/1
A/4
B/1
A/4
B/1
A/4

Martin
Zuzka
Katka
Martin
Katka
Veronika
riaditeľka
Martin
Zuzka
Katka
Martin
Martin
Katka
Anička
Martin
Natália
Katka
Anička
Katka
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16.05
16.05
17.05
17.05
17.05
18.05
19.05
19.05
22.05
22.05
22.05
23.05
23.05
24.05
24.05
24.05
25.05
25.05
26.05
29.05
29.05
29.05
30.05
31.05
31.05
31.05

Pamäťové cvičenia
Stretnutie pri spomienkach pre B
Športové dopoludnie
Práca s hudbou
Kognitívne cvičenia
Stretnutie pri spomienkach pre A
Spoločenské hry
Duchovne cvičenia
Práca s farbami
Kognitívne cvičenia
Nácvik súboru Domovníček
Práca s knihou
Pamäťové cvičenia
Športové dopoludnie
Oslava narodenín pre IT3
Hranie spoločenských hier
Nácvik súboru Domovníček
Uspokojov. duchovných potrieb
Oslava narodenín pre IT2
Nácvik súboru Domovníček
Práca s farbami
Práca s farbami
Práca s hudbou
Kognitívne cvičenia
Práca s hudbou
Zábava – Válanie Mája
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A/4
B/1
jedáleň
A/4
B/1
B/1
A/4
kaplnka
A/4
B/1
A/4
B/1
A/4
jedáleň
B/1
B/1
A/4
B/1
A/4
A/4
A/4
B/1
B/1
B/1
A/4
jedáleň

Katka
Anička
Martin
Katka
Richard
Anička
Martin
Richard
Katka
Richard
Janka R.
Anička
Martin
Martin
Simonka
Natália
Janka R.
Anička
Janka R.
Janka R.
Katka
Natália
Anička
Richard
Katka
Anička
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Zasmejme sa
Zhovárajú sa dvaja kamaráti. Fero sa pýta Joža – Čo si myslíš, prečo
Boh stvoril ženu až ako druhú? Na to Jožo pohotovo odpovie –
Pretože, keby pri stvorení muža musel počúvať všetky pripomienky
ženy, nebol by hotový dodnes.
Malý Jožko stále otravuje zaneprázdnenú matku – Mami, pomôž mi
s algebrou. Na to mama povie – Nemám čas, choď za otcom. Tak
Jožko ide za otcom – Tati, pomôžeš mi s algebrou? Otec na to –
Dobre synak, priveď ju večer.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Príde ráno manžel domov a hovorí svojej žene – Pekne ti ďakujem,
kvôli tebe som bol až do rána zavretý na policajnej stanici. Manželka
na to – Hádam kvôli sebe, nie? Čo si zase spravil? Manžel nato – Nie,
kvôli tebe! Tebe predsa napadlo dať na vkladnú knižku heslo: Peniaze
alebo život.
V ZOO pribehol vystrašený kŕmič do kancelárie a hovorí – Pán
vedúci, ten velikánsky medveď pohryzol nejakú ženu a potom ju celú
zožral! Na to vedúci hovorí – Dobre, že si mi to prišiel povedať! Dnes
mu už večeru teda nedávaj.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
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Tajnička
Piaty mesiac v roku je významný svojim sfarbením. Kvety rozkvitajú,
príroda je v krásnych farbách jari. Máj je mesiacom najkrajšieho
ľudského citu. Zvyšok nájdete v tajničke.
Dedina na Záhorí
Mužské meno
Náš známy herec
Väznica, basa
Naše mesto
Ručný vozík
Cudzie ženské meno
Zvláštny človek
Mesto na Morave
Značka automobilu
Simeon Masár, obyvateľ

Hádanka č.1:
Ktorý chemický prvok má značku Fe?
a.) železo
b.) meď
c.) zinok

Rudolf Sokolík, obyvateľ

Hádanka č.2:
Ktorý kvet je typický pre mesiac Máj?
1. Kaktus
2. Orgován
3. Ruža

Štefan Hučko, obyvateľ

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 05. 2017 svojmu sociálnemu
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 04/2017 sa stávajú:

Anna Szabová a Jozef Makový

Srdečne gratulujeme!
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Spoznali sme naše huby

Foto: Anička J.
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