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Letné spomienky
Horúce letné počasie má často za následok pokles chuti, či
úplné vypustenie jedla. Potraviny, ktoré konzumujeme sú základné
suroviny, celozrnné obilniny, zelenina, ovocie,
semienka, oriešky a kvalitné tuky.
V lete je najdôležitejšie zvýšený prísun
tekutín. Už na raňajky by sme preto mali začať
poriadnym dúškom džúsu alebo vody. S tým sa
spája aj zvýšený príjem v potrave. Nie je nič
chutnejšie ako začať deň kúskom šťavnatého
ovocia.
Ovocie
dobre
vplýva
aj
na
vyprázdňovanie. Spolu s tekutinami do seba dostaneme potrebnú
vlákninu a zároveň aj prírodný cukor, ktorý naštartuje každý náš deň.
Ak sa rozhodneme pre akékoľvek raňajky, treba ich zaliať ako sa
dá. Telo a hlavne jeho energické potreby sa vám jednoznačne
poďakujú. Ďalšími potravinami, ktoré sú dôležité, ale nielen v lete, sú
šalát, špenát alebo bylinky. Vo všetkých týchto lístkoch je kyselina
listová, ktorá je v našom organizme nenahraditeľná. Obnovuje rast
buniek, elasticitu pokožky a pomáha pri krvotvorbe.
Prísun tejto kyseliny listovej sa odporúča pri častom pobyte na
slnku. Tiež je dôležitý aj citrón, nie je určený len na ochutenie nápoja
či jedla, ale čistí krv a môže sa piť nalačno – dokáže divy!
V letnom období sa skoro každý človek potí. Potenie je
prirodzený a normálny jav. Exitujú potraviny, ktoré nás vnútorne
ochladia a tak zabránia, aby sa organizmus zvnútra prehrieval. Patria
sem potraviny s obsahom vitamínu C.
Na záver si položme otázku: „Čo je pre človeka najdôležitejšie?“
Hlavne zdravie, najkrajšie medziľudské vzťahy, medzi nami seniormi,
šťastný úsmev, dýchanie, láska, blízkosť a porozumenie jeden
k druhému. To sú najvzácnejšie atribúty v živote.
Vážení obyvatelia, dopisovatelia a čitatelia, prajem Vám v tomto
letnom období veľa žiarivého slniečka a dobrej pohody s našim
časopisom.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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Pravidelne precvičujeme pamäť
s Majkou na IT4
Pre seniorov je veľmi dôležitý tréning pamäti,
myslenia, samovzdelávania, učenia a podobne.
Na oddelení IT 4 sa 3 x do týždňa vykonáva
kognitívna rehabilitácia.
Pomocou krížoviek sa zameriavame na
cibrenie pamäti a zlepšovanie slovnej zásoby
klientov. Krížovky sú výborná voľba, pretože ich
princíp všetci dobre poznajú, a tajomstvo ukryté
v tajničke našu zvedavosť núti vylúštiť vždy celú
krížovku.
Vytváranie rôznych kombinácii je cieľom vyplňovania
osemsmeroviek.
Formy
poznávania
sa
snažíme
prehĺbiť
prostredníctvom hádaniek a hlavolamov.
Všetkých účastníkov cvičenia zapájame do riešenia problému,
krížovky, kvízu, hlavolamu a vyhodnocujeme ich aktivitu.
Formou
hry
vedomostných otázok
chceme
dosiahnuť
u všetkých jednotlivcov
väčšiu
schopnosť
zapamätať si niečo
nové, koncentrovať sa
na
úlohu
a v neposlednom rade
sa aj zabaviť.
Pre odľahčenie kognitívnej rehabilitácie si porozprávame zopár
vtipov alebo veselých príhod zo života. Veď smiech je najlepší liek,
ktorý rozšíri cievy a rozprúdi krv. Úsmev zatieni stres a zlú náladu.
Okysličenie mozgu prispeje k stimulácie pamäti a mozgovej
rehabilitácie. Život i v zrelšom veku by mal byť krásny, v dobrej nálade
a psychickej kondícii, ktorú sa snažíme dosiahnuť prostredníctvom
kognitívnej rehabilitácie.
(mm)
3

Domáci spravodaj

MD-7/2017

Šikovné ručičky
Trikrát v mesiaci sa stretávame na 1. poschodí B budovy
v spoločenskej miestnosti, kde z rôznych materiálov vytvárame
výrobky, ktoré nás potešia. Keďže nám leto zaklopalo na okno a
prinieslo nám vôňu lúky, kvetov, my sme sa rozhodli vytvoriť kvet
margarétky.
Skôr než sme začali
pracovať museli sme si
pripraviť
košíčky
na
mafiny, farebný papier,
akrilovú farbu, štetec,
lak,
špajle, nožnice
a lep. Počas práce nám
znela ľudová pieseň.
Všetci
účastníci
aktivity usilovne pracovali
a vytvorili prekrásnu podobu kvetu margarétky.
(aj)

Návrat do rozprávky
Pre všetkých tých, ktorí sa chceli vrátiť do detských čias
a zaspomínať si na rozprávky, bola určená práve táto beseda. Na
začiatok sme hádali čiernobiele fotografie českých aj slovenských
sfilmovaných rozprávok – to nám išlo veľmi dobre, pretože išlo
o známe rozprávky, ktoré máme
všetci radi. Potom sme si overili
rozprávkovú pamäť kvízom, čo už
bolo
náročnejšie,
ale
všetci
zúčastnení to spoločnými silami
zvládli.
Nakoniec sme si aj zopár
rozprávok prečítali. Každý z klientov si
pospomínal ešte na iné rozprávky,
a možno keby sa niektorí nehanbili, aj by nám nejakú tú ich obľúbenú
porozprávali. Verím, že sa klientom páčilo a v príjemnej a uvoľnenej
atmosfére sa stretneme aj nabudúce.
(kr)
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Desiata pod holým nebom
Teplé letné počasie priam ťahá do prírody. K letu neodmysliteľne
patrí
aj
atmosféra
opekačky
–
vôňa
mäska,
čerstvého
pečiva, čerstvý vzduch
a samozrejme
dobrá
spoločnosť. Aby ste
toto všetko vychutnali,
nemusíte pritom vôbec
chodiť ďaleko.
Naše
zariadenie
vytvorilo
opekanisko
šité na mieru pre naše
potreby. Chuť opekať
špekáčiky bola veľká
a ešte väčšia radosť bola pri ich ochutnávaní. Úlohy pomocníka pri
opekaní týchto dobrôt sa zhostil náš Valent Jančich, ktorý presne vie
ako na to.
Poďakovanie patrí
aj našej obyvateľke
Ľudmile Binčikovej,
ktorej
vďačíme
za
chutné zákusky, ktorá
s nami zároveň oslávila
aj svoje narodeniny.
Ďalšim
oslávencom,
ktorý
sa
zúčastnil
nášho
pikniku
bol
Pavel Dzíbela.
O hudbu
sa
postaral Alojz Schlenc
hrou na harmoniku.
Posedenie sa vydarilo, všetci odchádzali s plnými bruškami,
dobrou náladou a úsmevom na tvári.
(zb)
5

Domáci spravodaj

MD-7/2017

Prajeme pevné zdravie
S uvedením prianím sme otvorili naše posedenie, aby sme si
uctili a oslávili našich júnových oslávencov. Narodeniny v mesiaci jún
nemal nikto na oddelení IT4, preto sme zablahoželali meninovým
oslávencom, každému popriali veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
Spomenuli sme si aj na tých oslávencov, ktorí sa nezúčastnili
posedenia. Potom sme si spoločne zaspievali nejaké piesne, ktoré
začala spievať Beátka Révayová a Vladimír Remeň a postupne sa
pridali ďalší obyvatelia. Piesne vystriedali vtipy a dozvedeli sme sa aj
význam mien meninových oslávencov. Obyvatelia sa vzájomne
rozprávali, spoznávali, spomínali na svoju minulosť a nechýbali ani
veselé príhody.
(ez)

Za hranicami našej fantázie
Ako sa to hovorí? Fantázii sa medze nekladú. Tak, týmto heslom
sa riadime na novej aktivite, ktorá prebieha na oddelení IT4. Hoci
každý asi má nejaké hranice, čo sa predstavivosti týka, pri tejto
aktivite sa ich snažíme rozšíriť. Aktivitu začíname rozcvičkou
s porekadlom. Pri arteterapii využívame najmä prácu s farbami,
rôznymi tvarmi, obrázkami, a inými pomôckami. Témy sú vždy iné,
aby sme to mali s našimi obyvateľmi pestré.
Napríklad sme tvorili tak, že si obyvatelia vybrali geometrické
tvary, pastelky, potom tieto geometrické tvary nalepili na výkres
a k tomu dokreslili obrázok – príbeh. Simonka Bizoňová zvládla
opísať výkres aj v anglickom jazyku.
Ďalšie stretnutie bolo na tému – Splnený životný sen. Používali
sme farebné obrázky z rôznych časopisov, nožnice, lepidlo a výkres.
Zúčastnení obyvatelia si povyberali také farby a obrázky, ktoré im
najviac pripomínali ich naplnený životný sen. Všetci sa zhodli na tom,
že ich splneným snom bola rodina, chvíle strávené s ňou a taktiež
záľuba v záhradkárčení – pestovanie zeleniny, ovocia a sadení
kvetov.
Touto aktivitou podporujeme nielen tvorivosť u našich obyvateľov,
ale aj kognitívne funkcie, pamäť, pozornosť a v neposlednom rade už
spomínanú fantáziu.
(ez)
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Zo života zariadenia sociálnych služieb
v Prašiciach
Júnový kalendár mal niekoľko výnimočných dní. Začal sa dňom
detí, pokračoval Medardom, ktorý si však v našich záhradách
a poliach zabudol plniť svoje povinnosti, potom bol Deň otcov, Peter
a Pavol. A koniec júna má aj jednu tajomnú noc. Áno, je to
„svätojánska noc“. Pojem noci svätojánskej má v sebe niečo
magické a tajomné. S touto nocou sa spája množstvo rituálov, povier
a povestí. Ľudia verili, že rastliny kvitnúce na Jána majú čarovnú moc.
Svätojánskych bylín sa v našich končinách traduje dosť, za
zmienku stoja hlavne dve. Krv svätého Jána – Ľubovník bodkovaný
a Pás svätého Jána – Palina pravá. A prečo sa ľubovníku hovorilo
„krv svätého Jána“? Keď rozdrvíte puky ľubovníka medzi prstami
hneď uvidíme.
O sile liečivých rastlín vedeli naši predkovia celé stáročia.
Netreba za tým hľadať žiadnu mágiu,
proste príroda sa postarala o ľudí
a zvieratá,
v čase
keď
neboli
„tabletky“.
V súčasnosti, keď sa kŕmime
tabletkami ako cukríkmi, ešte veľa
ľudí používa bylinky na liečenie
rôznych chorôb a neduhov. Zbierajú
ich presne v tom čase, keď je účinok
najsilnejší. Proste je to aj múdrosť,
ktorú treba ovládať.
Medzi takéto „bylinkárky“ patrí aj
naša pani Poláková. Priebežne
zbiera a suší bylinky, ktoré neskôr
niekomu pomôžu. A keď aj nie je
aktuálny čas zberu, poteší sa
bohatou kyticou poľných kvetov
z okolitej lúky.
(ll)
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Čisté terasy každý deň
Vďaka nášmu pracovitému obyvateľovi
Stanislavovi Černému, sú každý deň
v týždni, obe terasy
v našom zariadení
vyzametané do posledného ohorku. Pán
Černý sa stará aj o to, aby boli vysypané
popolníky a stoly vždy čisté. I vzhľadom na
jeho dôchodkový vek, má elán a práca mu
ide od ruky. Pracuje vždy s úsmevom, ale
i rázne napomenie neporiadnikov, kvôli
ktorým berie každý deň do rúk metlu.
Týmto by sme sa mu chceli veľmi
pekne poďakovať za to, že sa na našich
terasách cítime príjemne a okolo nás je
čisto.
(jg)

Altánok je takmer hotový
Isto ste si všetci všimli, že v našej záhrade vyrástol oddychový
kútik - drevený altánok. Iniciátorom a „otcom“ tohto diela, bol Anton
Marko, ktorý odišiel do dôchodku. Mladšia generácia pokračovala
v jeho diele. Medzi členmi, ktorí sa podieľali na tejto realizácii boli aj
obyvatelia Milan Mihálik,
Henrich Toráč a Július
Ferenčík. Altánok bude
slúžiť na rôzne aktivity,
opekačky,
ale
i na
príjemné
posedenie
obyvateľov v chládočku.
Ďakujeme všetkým,
ktorí priložili ruku k dielu
a postavili
v záhrade
našu malú pýchu. Všetci
Ste
srdečne
vítaní,
altánok na Vás čaká.
(jg)
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DOMOVÝ PARLAMENT
Júnové stretnutie domového parlamentu sa po úvodnom slove
predsedu Miroslava Klemana začalo vcelku aktívne a to rozcvičkou
s porekadlami: Ohýbaj ma mamko, Láska hory prenáša... Príjemné
spestrenie malou pohybovou aktivitou budeme praktizovať častejšie,
uvoľnilo to atmosféru na stretnutí. Následne riaditeľka zariadenia
informovala prítomných členov:
- o novom metodickom usmernení týkajúcom sa zodpovednosti za
preberanie
vecí
osobnej
potreby,
podpisovanie
súvisiacich dokladov
za
prijímateľov
sociálnej služby,
o riešení
pripomienok ako aj
o udalostiach
od
posledného stretnutia
DP.
Čo sa udialo od posledného stretnutia domového parlamentu?:
 realizujú sa práce na altánku – zámková dlažba, prístupové
chodníky, vybavenie altánku stoličkami a lavicami sa plánuje
vybaviť zo sponzorských finančných prostriedkov
 deratizácia proti mravcom prebehla
 guľa na kolky, kolky a reťaz na kolky sú už na mieste, na B
budove, tohto roku sa už kolky na terase B budovy hrali
 po rekonštrukcii jedálne budú zabezpečené v obsluhe vždy dve
zamestnankyne
 vchodové dvere na B budove sú opravené, aj sklíčko na výťahu
na 2. poschodí B budovy
 nová rubrika do časopisu – návrh Beáty Révayovej o výbere
z literatúry, príbehy z diel zaujímavých kníh alebo autorov.
Ďalšie stretnutie Domového parlamentu je plánované na
september 2017.
Miroslav Kleman, predseda Domového parlamentu
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V lete na výlete
Začali slnečné teplé dni a preto sme sa rozhodli si ich spríjemniť
malými
prechádzkami,
spojenými
s posedením
v neďalekej
cukrárni.
Záujem o túto akciu bol
natoľko veľký, že tieto
prechádzky
budeme
absolvovať každý piatok,
počas leta, samozrejme,
pokiaľ nám letné počasie
bude priať.
Prechádzka a príjemné posedenie v cukrárni padne vhod každému
z nás.
Obyvatelia sa osviežili citronádou, zmrzlinou a kávičkou. Naše
obyvateľky nezapreli v sebe ženu, a využili aj to, že sa v blízkosti
cukrárne nachádzali obchody, v ktorých si nakúpili rôzne drobnosti.
(jg)

Čarovné koleso
V mesiaci jún sme prijali pozvanie aj od zariadenia v Horných
Obdokovciach na súťažno-zábavné dopoludnie, ktoré skončilo
úsmevne s diplomom a vecnými cenami. Vyskúšali sme si mnohé
súťažné
disciplíny,
či
už
zamerané na pamäť, pozornosť
alebo rýchlosť. Na túto akciu sa
tento krát vybrali Simona
Bizoňová,
Štefan
Hučko
a Natália
Medová.
Disciplínami nás sprevádzal
tamojší
personál
a taktiež
v rámci občerstvenia na nás
čakali chlebíčky, voňavý perník
a káva. Ak aj na budúci rok nás
slniečko poteší takým krásnym
počasím, budeme sa opäť tešiť na pozvanie.
(kr)
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Čerta sme sa nezľakli a vyhrali sme
Za krásneho slnečného počasia sme sa vybrali na Čertovu pec,
konal sa tu totiž štvrtý ročník Žochársko – trogárskej senioriády.
Po príchode sme sa usadili, občerstvili, vypočuli príhovor a potom už
nič nebránilo tomu, aby sa začalo súťažiť.
Ako to na takýchto
podujatiach býva, nechýbala
súťaživosť, ale aj potlesk,
spontánna radosť a hlavne
dobrá nálada. Po súťažiach
sme si dali dobrý obed vo
forme gulášu a netrpezlivo
sme čakali na vyhodnotenie.
Vyhrali sme celkovo päť zo
šiestich súťaží.
Absolútne dominantným spôsobom si počínala Magdaléna
Drábiková, ktorá vyhrala tri súťaže a stala sa tak najúspešnejšom
športovkyňou
na
podujatí.
Samozrejme nás teší aj celkový
tímový úspech. Vyhrali sme
totiž aj krásny pohár a chutnú
tortu pre celkového víťaza
Žochársko-trogárskej
senioriády.
Náš tím reprezentovali
Imrich
Karaba,
Milan
Hanzlovič, Ján Móri, Rudolf
Sokolík, Beáta Révayová a
Magdaléna Drábiková.
Po vyhlásení výsledkov sme sa išli pozrieť na jaskyňu a zvieratká
v okolí. Na druhý deň sa stretol celý tím s pani riaditeľkou a oslávil
cenný triumf. Výhru sme oslávili šampanským a zároveň sme si
pochutili na tortičke. Na záver by sme ešte chceli poďakovať za
skvelú organizáciu zariadeniu Penzión a už teraz sa tešíme na ďalší
ročník.
(mm)
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Milí čitatelia, bratia a sestry,
verím, že každý z vás v živote nie jedenkrát ochutnal dobré kysnuté
koláče. Ich základom je kvalitné, dobre vymiesené cesto, ktoré sa neraz
musí miesiť veľmi dlho, aby bolo nadýchané a pekne nakyslo. No okrem
poctivého miesenia zohráva dôležitú úlohu pri kysnutých koláčoch aj
múka. Aj od nej závisí konečný výsledok. Dobré gazdinky už vedia, pri
ktorom výrobcovi sa môžu spoľahnúť na kvalitnú múku.
Keď Pán Ježiš rozprával svoje podobenstvá o kráľovstve Božom
neobišiel ani bežnú oblasť každodenného života domácich gazdiniek. Iste
preto, aby aj ženy mohli lepšie pochopiť Jeho zvesť. Na jednom mieste
v Biblii, v Matúšovom evanjeliu v 13. kapitole hovorí, že „kráľovstvo
Božie je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch štvrtiek
múky, takže všetko nakyslo“. Jeho sila je ohromujúca, pomaly sa
rozširuje medzi ľuďmi v tomto svete, prostredníctvom cirkvi,
prostredníctvom veriacich. Kráľovstvo Božie je medzi nami, ako raz
povedal Pán Ježiš svojim učeníkom.
Ono sa chce rozpínať, Pán Boh chce obrazne povedané nakvasiť
svojim požehnaním, svojou dobrotivosťou celý svet, viac a viac ľudí, nové
a nové miesta. Avšak to, ako sa bude Božie kráľovstvo rozširovať záleží
na tom, akou preň budeme my ľudia „múkou“. Či budeme mať tú
pomyselnú kvalitu, teda správny základ viery postavený na Kristovi. A ako
spracujeme to, čo z viery prijímame.
Musíme sa teda pýtať bratia a sestry, ak Božie kráľovstvo ako kvások
je pridané do môjho života, akou som ja múkou? Vykvasí cezo mňa do
väčších rozmerov. Som ja ozaj nositeľom, šíriteľom Božieho kráľovstva??
Napomáham mu rásť v tomto svete medzi ľuďmi? Usilujem sa o pokoj,
lásku, spravodlivosť medzi svojimi najbližšími? Toto sú základné hodnoty,
ktoré charakterizujú Božie kráľovstvo. Ak sa učíme milovať, ak vieme
odpúšťať, ak namiesto hnevu snažíme sa vytvárať pokoj a porozumenie,
a ak presadzujeme čo je spravodlivé v spoločnosti, vtedy poskytujeme
Pánu Bohu priestor, aby Jeho kráľovstvo rástlo. Rástlo cez nás, v tomto
svete. Vtedy sme „múkou“, ktorú On môže použiť.
Želám vám, milí bratia a sestry, aby ste boli tou dobrou múkou pre
nášho Pána. Aby sa ten kvások, teda hodnoty Božieho kráľovstva vo vás
dobre „zahniezdili“ a nakvasili vás a cez vás aj čo najširšie okolie!
Vaša EKB
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Letná romanca
Keď divé husi v šikách tiahnu v modravé diaľky,
je už leto, v láskavom slnci srdcia prahnú,
len ľúbosť zvlaží túto súš.
Spieva si deva rozjasaná,
pod modrým nebom pieseň sŕdc,
a škovránok vo výškach
zrána jej plaché srdce čuje tĺcť.
To vesna budí skryté túžby,
a človek s dušou na dlani,
priaha lásky v svoje služby
pre život teplom vystlaný.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Aforizmy
Vo svete je oveľa viac hladu po láske a ocenení ako po chlebe. Láska
je jediná choroba, ktorú sme ochotní vyležať. Pozor ani hluchonemej
svokre nemožno odvrávať. Rýchlejšie ako chrípka sa šíria klebety. Nie
každý kurič vie vytvoriť teplo domova.

Pranostiky
Sv. Prokop prosí, nech slniečko svieti. Prvý dážď na Margitu potrvá
štrnásť dní. Koľko mračien na Jakuba, toľko snehu v zime. Dážď na
Ignáca znamená lahodnú zimu. Chladný júl celé leto ochladí.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Výroky slávnych
Vauvenargues: Zvyčajná zámienka tých, ktorí robia iných
nešťastnými je, že chcú ich blaho. Saint-Exuperyy: Keď si
uvedomíme svoje úlohy, hoci celkom bezvýznamné, až potom
budeme šťastní. Slovenské príslovie: Radšej nech sa pred sobášom
povraz roztrhne, akoby sa potom mala reťaz. Carlyle: Tvoja situácia
je vždy materiálom, z ktorého máš vystavať svoj ideál. Sekera: Každý
lekár dokáže vyliečiť, prinajmenšom z ilúzií o medicíne.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
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Hurá prázdniny
Dospeláci, ktorý celý rok pracujú nepoznajú to obdobie, ktoré jej
pre naše deti a tých najmenších jednoznačne najkrajšie. Dva mesiace
prázdnin, na to čakajú všetky deti asi od začiatku školského roka. Dva
mesiace voľnosti, žiadnych úloh, smiechu, slnka, hier a nekonečného
oddychu. Obdobie ako stvorené pre detské radovánky.
Ale aj pre dospelých a seniorov, je leto obdobie niečím iné ako
ostatné mesiace. Aj dospelí sa vedia tešiť zo slnka, teplých letných
dní, a predsa je to obdobie, kde niet toľko starostí. Hoci dávať pozor
na šantiace deti pri ich hrách dá občas aj zabrať. No uznajme sami,
poznáme niečo krajšie ako detský smiech a džavot? Keď sa
zamyslíme nad tým, že tieto šantiace deti nám raz budú pomáhať keď
zostarneme, zahreje nás táto myšlienka na srdci.
Preto dajme deťom počas leta viac voľnosti a zábavy. Raz nám to
určite oplatia.
Štefan Hučko, obyvateľ

Bylinkáreň
Skleróza multiplex – aj keď zlepšenie iba len krok za krokom,
človek sa nesmie vzdať dúfať a spoliehať na nášho stvoriteľa. Opäť
zdôrazňujeme, že na ochorenia takéhoto typu je potrebné používať
byliny iba čerstvé.
Kapsičku pastiersku umyjeme, nadrobno nakrájame, naplníme
do fľaše a zalejeme liehom. Fľašu potom postavíme na 10 dní na
slnečné miesto. Touto tinktúrou sa potom natierame 2-3x denne.
Čerstvé listy Kysličky obyčajnej odšťavíme, a pijeme počas dňa
každú hodinu 3-5 kvapiek zriedených s čajom. Priaznivo pôsobí aj
natieranie ľubovoľným rumančekovým alebo tymianovým olejom.
Používa sa aj korenie Kostihoja nadrobno nakrájané a zaliate
liehom, vďaka čomu získame esenciu, ktorou sa natierame.
Pri ochrnutí sa využívajú sedacie kúpele zo smrekových
výhonkov, šalvie, prasličky,... Kúpeľ má trvať 20 minút. Špeciálne
odporúčaný je kúpeľ z materinej dúšky, ktorý ovplyvňuje svalstvo
a tkanivo.
Beáta Révayová, obyvateľka
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Vitajte medzi nami!

Jozef Adamkovič

Bohumil Hašana

Prišla k nám aj pani Irena Candráková a Dezider Kucha

JÚLOVÍ oslávenci
01.07.
03.07.
04.07.
06.07.
08.07.
09.07.
09.07.
10.07.
10.07.
10.07.
10.07.
11.07.

Marta Uhareková
Gabriela Jacková
Margita Balážová
Zita Petríková
Valéria Pecháčová
Eva Kohútová
Jozef Beňo
Margita Meszárošová
Aneta Voleková
Alžbeta Gogová
Peter Macho
Terézia Kmeťová

12.07.
13.07.
13.07.
17.07.
20.07.
20.07.
21.07.
22.07.
25.07.
28.07.
29.07.
30.07.

Štefan Beňo
Júlia Kissová
Vilma Ladická
Jozef Jankal
Peter Jašák
Štefan Daniš
Helena Beniaková
Vladimír Remeň
Emília Toporová
Katarína Fáberová
Milan Valko
Peter Macko

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,
veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti.
V mesiaci JÚN nás opustili
Gabriel Lavo, Ladislav Halász, Dušan Labuda

Česť ich pamiatke
15

Podujatia

MD-7/2017

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JÚLY
Denne
Denne
Denne
Denne
Denne
Denne
Po
Ut-Pia
Ut,Štv
Ut,Štv
Po,Ut,Št
04.07
04.07
04.07
04.07
04.07
05.07
05.07
06.07
06.07
06.07
07.07
07.07
10.07
10.07
10.07
11.07
11.07
11.07
11.07
12.07
12.07
12.07
12.07
12.07
13.07
13.07
13.07
14.07
14.07

Pohybom ku zdraviu
Vysielanie interného rozhlasu
Vypožičiavanie kníh
Rehabilitačné cvičenia
Rehabilitačné cvičenia
Rehabilitačné cvičenia
Rehabilitačné + skupinové cvičenia
Rehabilitačné cvičenia
Skupinové cvičenia
Skupinové cvičenia
DomAteliéR
Kognitívna rehabilitácia
Redakčná rada
Práca s knihou
Práca s farbami
Pamäťové cvičenia
Práca s drevom - PINOKIO
Pamäťový tréning
Práca s knihou
Relaxačné cvičenia
Muzikoterapia
Arteterapia
Spoločenské hry
Práca s farbami
Kognitívna rehabilitácia
Kognitívna rehabilitácia
Práca s farbami
Biblioterapia
Pamäťové cvičenia
Kognitívna rehabilitácia
Pamäťové cvičenia
Zdravotná prechádzka
Práca s hudbou
Športové dopoludnie
Kognitívna rehabilitácia
Z rozprávky do rozprávky
Práca s knihou
Muzikoterapia
Spoločenské hry
Duchovné cvičenia

CHD-RhB
M.Mihálik
RŠ
Zuzka
Knižnica
M. Valko
Rhb
Janka T.
Rhb
Soňa
Rhb
Katka K.
PRAŠICE
Andrejka
Rhb
Andrejka
chodby
Andrejka,Janka
chodby
Soňa, Katka
B/3
Janka G.
B/4
Majka
B/1
Veronika
A/2
Zuzka
terasa B
Natália
A/4
Martin
B/0
Jozef
A/2
Zuzka, Renátka
areál
Katka
terasa B
Natália
A/2
Betka
A/2
Renátka
A/4
Katka
A/4
Katka
terasa B
Richard
B/4
Majka
terasa B
Natália
A/2
Renátka
A/4
Martin
B/4
Majka
A/2
Renátka
areál
Richard
A/4
Katka
terasa B
Martin
B/4
Majka
terasa B
Natália
A/4
Martin
A/2
Betka
A/4
Martin
kaplnka
Richard
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17.07
17.07
17.07
17.07
18.07
18.07
18.07
18.07
19.07
19.07
19.07
19.07
19.07
20.07
20.07
20.07
21.07
21.07
21.07
21.07
24.07
24.07
24.07
25.07
25.07
25.07
26.07
26.07
26.07
26.07
26.07
27.07
27.07
27.07
27.07
27.07
28.07
28.07
31.07
31.07
31.07

Kognitívna rehabilitácia
Spoločenské hry
Kognitívna rehabilitácia
Beseda „Moje srdce“
Kognitívna rehabilitácia
Práca s drevom - PINOKIO
Uspokojovanie duchovných potrieb
Práca s knihou
Kognitívna rehabilitácia
Pamäťové cvičenia
Pracovná činnosť
Práca s farbami
Turnaj v hre Boccia
Práca s hudbou
Práca s knihou
Muzikoterapia
Práca s drevom - PINOKIO
Zdravotné prechádzky
Arteterapia
Spoločenské hry
Kognitívna rehabilitácia
Kognitívna rehabilitácia
Spoločenské hry
Práca s knihou
Práca s farbami
Pamäťové cvičenia
Športové dopoludnie
Kognitívna rehabilitácia
Pracovná činnosť
Pamäťové cvičenia
Zdravotná prechádzka
Kognitívna rehabilitácia
Súťaž 6 rán do klobúka
Práca s knihou
Júloví oslávenci IT3
Júloví oslávenci IT4
Júloví oslávenci IT1
Uspokojovanie duchovných potrieb
Kognitívna rehabilitácia
Júloví oslávenci IT2
Zdravotné prechádzky
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B/4
A/2
terasa B
knižnica
B/4
B/0
B/1
A/2
B/4
A/2
areál
areál
areál
terasa B
A/4
A/2
B/0
areál
A/2
A/4
B/1
B/4
A/2
A/2
terasa B
A/4
terasa B
B/4
areál
A/2
areál
B/4
terasa B
A/4
B/1
B/4
A/2
B/1
terasa B
A/4
areál

Majka
Renátka, Zuzka
Natália
Katka
Majka
Jozef
Anička
Zuzka
Majka
Zuzka, Renátka
Anička
Natália
Martin
Anička
Martin
Betka
Jozef
Zuzka, Natália
Renátka
Martin
Richard
Majka
Renátka
Zuzka, Renátka
Richard
Martin
Martin
Majka
Anička
Zuzka, Renátka
Richard, Natália
Majka
Richard
Martin
Simonka
Milka
Betka
Anička
Richard
Janka R.
Zuzka
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Zasmejme sa
Učiteľ vyvolá malého Ferka pred tabuľu a pýta sa ho – Ferko, čím je
tvoj otec? Na to Ferko odpovie – Môj otec je baník. Učiteľka sa
začuduje – No to hádam nie, Ferko? Ja viem, že tvoj ocino je vedúci
pohostinstva. Ferko sa nevzdáva a bráni sa – A nie je to zlatá baňa?
Dvaja kamaráti sa zhovárajú – Jano, prišiel som na to, že papier,
z ktorého sú výplatné pásky, sa vyrába z cibule. – Ako si na to prišiel?
– pýta sa druhý. On odpovedá – Zakaždým keď sa na ňu pozriem, tak
mi tečú slzy.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
Manželia prichádzajú k divadlu, keď muž vyčítavo hovorí manželke –
Prečo som ťa len poslúchol a zobral si tento oblek! Manželka na to –
Ale veď ti sedí ako uliaty. Manžel na to – Je to možné, ale vstupenky
zostali v tom druhom.
Príde mladík do cukrárne a pýta sa predavačky – Máte prosím,
perníkové srdce s nápisom SI MOJA JEDINÁ? Predavačka na to –
Áno, máme! Mladík teda pohotovo – Tak si vezmem päť kusov.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

Jožko sa pýta otecka - Oci, kto mi
tento rok prinesie darčeky? Otecko
hovorí - Kto iný ako Ježiško. Jožko
odpovie - Aha, ty si sa na mňa
zase tento rok vykašlal.
Prosí chlapík diabla - Pokojne si
zober dušu, len ma zbav svokry.
Diabol na to - Tak to nepôjde, my
máme zakázané robiť dobré
skutky!
Rudolf Sokolík, obyvateľ
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Tajnička
Slávni slovanskí vierozvestci, tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť
Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna. Svoj
deň v kalendári majú 5. júla. Po vylúštení všetkých políčok, Vám
tajnička prezradí ich mená.
Nevojak
Cudzie ženské meno
Sito
Mesto na Považí
Biely kvet
Prvý muž
Európsky štát
Znak, odznak, symbol
Východoslovenská rieka
Postavenie mimo hry
Americká mena
Simeon Masár, obyvateľ

Hádanka č.1:
Čím bol Ivan Mičurin?
a.) geológ
b.) botanik
c.) chemik

Rudolf Sokolík, obyvateľ

Hádanka č.2:
Akým skóre sa skončil zápas našich mladých futbalistov proti Švédom?
1. 3:0 sme vyhrali
2. 2:0 sme vyhrali
3. remíza 1:1
Štefan Hučko, obyvateľ
Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 07. 2017 svojmu sociálnemu
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 06/2017 sa stávajú:

Rudolf Sokolík a Vojtech Klačanský

Srdečne gratulujeme!
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Takto sa u nás pracuje

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥
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