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Letné spomienky
Po jari prichádza vytúžený letný čas, ktorý je najkrajší
a najhorúcejší v našom ďalšom živote a z ktorého
máme vynikajúci pocit.
Vyhrievame si svoje telo v tomto období na
slniečku, ktoré nám dodáva potrebnú energiu pre náš
organizmus, ktorý je už v staršom veku opotrebovaný.
Tým naberáme veľa ozónového kyslíka, ktorý je
nevyhnutný pre náš život.
Duševnou a fyzickou silou vykonávame v našom domováckom
zariadení veľa aktívnych činností, ktoré nás udržujú v kondícii
a dobrej pohode. Tým si rozširujeme svoj vedomostný obzor
a posilňujeme našu pamäť a tak získavame viac skúseností
a informácií, ktoré sú potrebné pre náš ďalší život.
Naši šikovní obyvatelia sa zapájajú do pracovných činností, tým
si upevňujú svoje zdravie a skrášľujú okolie nášho domova,
neváhajú priložiť ruku k dielu, začo im patrí úprimná vďaka.
Pre svoj zdravotný stav sú tiež potrebné zdravotné prechádzky,
ktoré absolvujú so svojimi zdravotnými a sociálnymi pracovníkmi,
začo im patrí poďakovanie.
Týmito prechádzkami sa udržujú a utužujú aj vzájomné vzťahy
medzi obyvateľmi a pracovníkmi zariadenia.
Leto je tiež príznačné svojou výnimočnou krásou a rozkvitnutou
voňavou zeleňou, čo pôsobí pozitívne na náš život, čím naberáme
veľa vitamínov, hlavne tak veľmi dôležitý vitamín D, potrebný na rast
a vývoj našich kostí.
Tiež treba dodržiavať pitný režim, ktorý potrebujeme pre naše
zdravie, hlavne veľa vody a minerálnych látok. Tie sú nevyhnutné
v boji proti dehydratácii a rôznym ochoreniam.
Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, želám Vám v mene
vedenia zariadenia, Domového parlamentu a Redakčnej rady počas
leta načerpanie nových síl a veľa vitality.
Verím, že k príjemnej letnej pohode Vám prispeje aj júlové číslo
nášho časopisu „Môj domov“.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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Domový parlament
Dňa 16. júna 2020 zasadal Domový parlament. Predseda DP
Miroslav Kleman privítal riaditeľku zariadenia Vierku Bútorovú
a vedúcu úseku služieb Simonku Červenú.
Pani riaditeľka oboznámila prítomných členov zasadnutia
o uvoľňovaní opatrení ohľadne pandémie COVID-19:
1. Návštevy môžeme prijímať denne, v návštevných hodinách doobeda od 09.00 do 11.00 h a poobede od 13.00 do 16.00 h
2. Je možné využívať novovytvorenú návštevnú miestnosť, ktorá
sa nachádza na prízemí budovy B
3. Pohyb a vychádzky mimo areál zariadenia sú povolené tak,
ako to bolo aj pred vyhlásením opatrení a pred zákazom
návštev a vychádzok
4. Obnovuje sa konanie bohoslužieb v kaplnke nášho
zariadenia, ako aj svätých spovedí.
Schôdza pokračovala diskusiou prítomných členov, v ktorej
zazneli rôzne pripomienky a návrhy na riešenie:
- požiadavka na častejšiu údržbu a čistotu terás; sú znečisťované
napadaným lístím, na ktorom hrozí riziko pošmyknutia; prenáša
sa do budovy a sťažuje prácu upratovačiek na chodbách, vo
výťahoch a aj na samotných izbách
- návrh na realizáciu výletov vlakom, len si musíme vybaviť
„seniorskú“ preukážku, aby sme mohli cestovať zadarmo.
Vedúca úseku služieb oboznámila prítomných o príprave výletov
do okolitých a obľúbených lokalít, ako napr. Bojná, Duchonka a pod.
za účelom zberu húb, opekania, návštevy kultúrnych pamiatok.
Lacko Bištura pripravuje turistiku spojenú so zberom húb na
Kulháň. Katka Rosová pripravuje Pokoronové varenie kapustnice.
Návrhy padali na Oponice, Uhrovec, Hvezdáreň. Je možnosť
podávať ďalšie návrhy zo strany obyvateľov, o aké lokality je záujem.
Na podnet predsedu sa Domový parlament
jednohlasne
uzniesol na domováckych parlamentných prázdninách. Najbližšie
zasadnutie je plánované na mesiac september 2020.
Miroslav Kleman, predseda DP
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Kontakt s rodinou v čase koronavírusu
V čase šírenia koronavírusu sú práve seniori
najohrozenejší. Preto je potrebné im venovať
špeciálnu pozornosť. Aj v našom zariadení sme
museli pristúpiť k zákazu návštev rodinných
príslušníkov, aby sme zamedzili šíreniu
nebezpečného
vírusu
a ochránili
našich
obyvateľov.
Rodina však každému chýbala. Aby
nezostali úplne bez kontaktu s nimi, zabezpečili sme im ho
telefonicky, ale aj videohovorom, tak ako i Justínke Liptákovej. Nič
nás tak nepotešilo, ako vidieť, akí boli šťastní obyvatelia a ich rodiny,
že sa môžu počuť, zasmiať a podporiť sa navzájom.
(M. Rusňáková)

ZBER HÚB NA KULHÁNI
Po uvoľnení nariadenia dodržiavania preventívnych opatrení
pred šírením koronavírusu sme sa konečne po vyše trojmesačnom
uzatvorení nášho zariadenia dočkali
zorganizovania aktivity mimo areálu
a to zberu húb v lokalite Nemečky –
Kulháň. Po výdatných dažďoch začali
vo veľkom rásť huby všetkých druhov.
A preto sme sa vybrali skúsiť šťastie
do uvedenej lokality aj my. Ráno nás
vítalo slnečné počasie, spev vtákov
a samozrejme aj plná hora hubárov.
Poprechádzali sme sa po hore z kraja
od priehrady a našli zopár masliakov,
dubáčikov, plávok i kuriatok. Asi po hodine sme sa presunuli za
priehradu na Nemečkách k starej železnici, chceli sme si domov
priniesť ešte lepší „úlovok“. Aj tu sme našli zopár húb rôzneho druhu.
Zapotili sme sa aj unavili, preto padlo vhod posedenie v reštaurácii
na terase pri kofole v Prašiciach, kde sme sa porozprávali, rozobrali
priebeh zberu a skonštatovali, že húb mohlo byť aj viac. Ale zase,
pohyb v prírode a na čerstvom vzduchu stál za to. A všetci sme sa
zhodli, že najlepšou hubárkou je jednoznačne Katarína Kánová,
ktorá je schopná nájsť huby hoc aj na asfalte. 
(L. Bištura)
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Čistenie lavičiek
Po takmer troch mesiacoch sa už konečne skončil mimoriadny
stav z dôvodu koronavírusu a otvorili
sa brány nášho zariadenia pre
návštevy, ktoré, samozrejme, vždy
potešia obyvateľov. Pri tejto príležitosti
sme s Michalom Janíkom, ktorému
týmto zároveň ďakujeme, využili
pekné počasie a rozhodli sme sa, že
vyčistíme všetky lavičky v areáli
zariadenia. Dôkladne sme ich vyčistili
a pripravili tak na príjemné posedenie
našich obyvateľov s ich príbuznými.
Veríme, že budete spokojní a oddýchnete si v peknom prostredí
nášho udržovaného areálu.
(Z. Kováčiková)

Údržba zeleninovej záhradky
Aby
zelenina
na našom
políčku na
prvý
pohľad
zaujala
a aby sa jej
aj darilo, je
potrebné
pravidelne
jej venovať
potrebnú
starostlivosť. Preto sa s našimi obyvateľmi z IT5, najmä s Jarmilou
Huslicovou, Jozefom Serfőzőm a Michalom Janíkom o políčko
príkladne staráme. Pravidelne okopávame, vytrhávame burinu, ktorej
je po dažďoch neúrekom a v neposlednom rade, keď toho dažďa
zase až tak veľa nie je, aj polievame. A tak nám zelenina utešene
rastie a my sa už nevieme dočkať zberu prvých dozretých plodov,
ktoré budú už onedlho.
(Z. Kováčiková)
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V plnom nasadení
Po dlhom období dažďov nám
konečne zasvietilo slniečko, ktoré
nás priam vyhnalo von. Využili
sme tento nádherne slnečný
a teplý
deň
zmysluplne.
Zorganizovali sme menšiu brigádu,
ktorej
sa
zúčastnil
Milan
Hanzlovič,
Mária
Káčerová
a Júlia
Kissová.
Obyvatelia
zariadenia radi sedávajú na terase
a v altánku. Preto sme sa rozhodli,
že im spravíme menšiu službičku a poumývame im stoly a stoličky.
Naši usilovní brigádnici sú šikovní a umývanie im išlo od ruky. Stoly
a stoličky dôkladne poumývali. Takže teraz sa už všetkým
obyvateľom bude na nich sedieť jedna radosť. My zároveň ďakujeme
týmto trom ochotným obyvateľom za pomoc.
(M. Miško)

VIEME AKO NA TO!
Počas jednej kreatívnej chvíľky sa nám podarili vyrobiť rozkošné
húsenice, vďaka ktorým sme si perfektne precvičili jemnú motoriku.
Poviem vám, že to
bolo celkom ťažké
na to, ako sa to
zdá jednoduché.
Najviac sme sa
popasovali
a
zároveň
pospomínali ako
sa
zapletajú
vrkoče ešte za
našich mladých liet. Veď sami uznajte,
keď sa pozriete na naše konečné dielo.
Stačilo pár šikovných rúk, štipka
fantázie a k tomu nožnice, kúsok papiera, lepidla a bavlny, a na svet
pribudli naše usmievajúce sa húseničky. Necháme sa prekvapiť, veď
možno sa z nich aj vykuklia krásne motýle...
(M. Mäsiarová)
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DÁMSKE DOPOLUDNIE
Predposledné júnové slnečné dopoludnie priam vyzývalo, aby
sme sa vychystali s Annou Šaturovou, Ľudmilou Raffajovou
a Annou
Štefancovou na
kávu do neďalekej
reštaurácie
Srdiečko.
Na
vrátnici sme ešte
stretli
Jolanu
Gálikovú,
ktorú
sme
prehovorili,
aby sa pridala do
našej
čisto
dámskej
partie.
Trochu sme „poklebetili“ o našich radostiach, vypočuli si vzácne
rady, vychutnali vitamín D, vypili voňavú kávičku a osviežili sa
minerálkou. Vrátili sme sa naspäť s úsmevom na tvári a tešíme sa
na ďalšie naše spoločne strávené chvíle.
(L. Petráková)

Aj jún mal svojich oslávencov
Ani v júni na
našom IT1 nechýbala
akcia
Oslávenci,
ktorých bolo tentoraz
hojne.
Štyria
narodeninoví
a päť
meninových
oslávencov. Spoločne
sme zaspievali „Živio“
a pochutnali sme si
na káve a koláčiku.
Niektorí sme pokračovali v speve našich obľúbených pesničiek
a ďalší sa bavili v družnom rozhovore. Takto sme si spríjemnili voľné
chvíle a nabudúce sa tešíme na vás, júloví oslávenci. Nechýbala ani
gratulácia našim imobilným obyvateľom Lýdii Pavlíčkovej a Vítovi
Hubovi, ktorých sme navštívili v ich izbičkách.
(E. Jančeková)
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„Uhádni ma a zaspievaj“
Naším cieľom je spájať. Hudbu, tanec, pamäť. Chceme nielen
to, aby sa naši obyvatelia aktívne zapájali spevom a hrou na
jednoduché
hudobné
nástroje, ale aby si
popritom
precvičili
aj
pamäť. Preto prv ako
začnú spievať, spoločne
dopĺňajú chýbajúce slová
v texte
piesne
alebo
podľa
čítaného
textu
hádajú jej názov. Takto
nevšedne
spájame
príjemné
s užitočným!
Keďže sme sa na terase stretli v celkom hojnom počte, veríme, že
sme navodili aspoň na malú chvíľku našim obyvateľom príjemnú
atmosféru zábavy plnú spevu, tanca, radosti a spokojnosti. (K. Rosová)

PODHRADIE – cieľ nášho výletu
Koronavírus je našťastie u nás na Slovensku pod kontrolou
a my už pre vás môžeme pripravovať výlety, aby ste spoznali krásy
nášho okresu. Neďaleko nás nad obcou Podhradie sa týči zrúcanina
hradu z 13. storočia. Hrad mal veľa majiteľov, posledným boli
Stummerovci. Kolujú o ňom zaujímavé povesti. Jedna je o krásnej
baronese Ľudmile, dcére hradného pána, ktorú otec odmietal dlho
vidieť, pretože ju vinil zo smrti svojej ženy, ktorá zomrela pri jej
pôrode. Po čase však hradný pán zmenil názor a snažil sa všetko
svojej dcére vynahradiť. Dokonca po istom čase prestal brániť láske
Ľudmily a chudobného Janka z Radošiny, ktorú prekazila vojna, do
ktorej musel narukovať. Počas jeho neprítomnosti chcel jej ruku
získať pán Tematínskeho hradu, ktorý využil veľa intríg, len aby
zaľúbencov rozdelil. Ľudmila nakoniec klamstvám o smrti Janka
uverila a z veľkého žiaľu zomrela. Táto povesť natoľko zaujala
slovenských režisérov, že v roku 1977 bola sfilmovaná. Po
zrekonštruovaní Podhradia tu bývajú predstavenia Divadla Tesáre.
Dušou divadla je pani Mária Bagová, ktorá je predstaviteľkou Evy,
Bystrovej ženy, v obľúbenom seriáli „Horná Dolná“.
(J. Záhradníková)
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BOH KRÁČA S NAMI
Iste ste mnohokrát dostali otázku, čo to znamená byť veriaci.
Znamená to byť, v kontakte s Bohom.
Z uznania, že Boh je tu akosi automaticky, vyplýva aj naša
pripravenosť na rozhovor s ním. Teda jednoducho povedané, my
ľudia počúvame, čo nám Boh hovorí a my hovoríme k Bohu v našej
modlitbe.
Boh neustále kráča s nami osobitne v Ježišovi Kristovi. Lebo
„Slovo sa telom stalo“ a v našom živote má veľmi dôležitú úlohu.
Toto uvedomenie je obzvlášť pre nás dôležité aj v tejto ťažkej
dobe. Kráča s nami aj v našich ohrozeniach, chorobách, v našich
utrpeniach a to preto, aby s nami zdieľal ten náš život, so všetkými
ťažkosťami a epidémiami.
A môžeme sa na neho obrátiť v našej modlitbe. Keď chceme
precítiť, prežiť, uvedomiť si, že Boh je tu a kráča s nami, musíme sa
na neho obracať v modlitbe. Bez toho to nejde.
Ježiš nás pozýva na stretnutie s ním v modlitbe, v pozornom
počúvaní Božieho slova. Ale aj v spoločnej modlitbe nás všetkých,
aby nám Boh dal milosť, vydržať tento čas. Ak je táto cesta
namáhavá, predsa všetko môžeme v tom, ktorý je náš Vykupiteľ.
Preto sa neobracajte na iných než na Ježiša. Nehľadajte inde to,
čo len on vám môže dať, keďže v nikom inom niet spásy.
Kresťan je človek, ktorý sa nechal nájsť Ježišom. Popri radosti z
tohto objavu, blednú všetky nepravé hodnoty, pravé však začnú
žiariť novým leskom. Radosť bola základnou skúsenosťou ranného
kresťanstva.
Bohatstvo na zemi, nech je akokoľvek cenné, nech je to
športová sláva, medaily, vence, diplomy, ako aj iné ocenenia veľmi
rýchlo blednú, zanikajú, zabúda sa na ne, ničia sa.
Poklad Božieho kráľovstva však nezničí hrdza, moľ a zlodej
neukradne. Ježiš sám nám ukázal a dáva nám tiež prostriedky, ako
žiť v jeho pravde a ako skrze ňu dosiahnuť spásu.
Skúsme, aj my s Ježišom, nastúpiť na loďku jeho pravdy a dôjsť
s ním do konečného cieľa, ktorým je on sám.
Odovzdajme všetko do rúk Pána a on sa už postará. Kráčajme
v jeho stopách a on nás nenechá zahynúť. Naučme sa kráčať vo
svetle pravdy, lebo pravda nás vyslobodí.
(R. Wagner)
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Zo života zariadenia v Prašiciach
Buďme
veselí
a zaspievajme
si....
A nielen
sporadicky. My
sme si spievali aj
doteraz, ale po
korone,
ktorá
poriadne
odskúšala naše
nervy
a
trpezlivosť,
už
konečne
spievame
a hráme aj za
sprievodu
muzikoterapeutky
nášho
zariadenia
Betky
Angelovičovej.
Je to pre nás nová skúsenosť, dostať do rúk jednoduchý
hudobný nástroj a hrať do rytmu. Betka má bohatú ponuku piesní,
ktoré sprevádza hrou na keyboard. Každý zúčastnený má možnosť
vybrať si pieseň
podľa
čísla
v spevníku
a môže
sa
veselo
realizovať.
Piesne sú pre
nás
známe,
spievali sme si
ich aj doteraz,
ale s hudobným
sprievodom
je
to
oveľa
veselšie a zaujímavejšie, cítili sme sa skutočne ako nejakí
profesionáli. Bolo vidieť, že dobrý hudobný sluch majú všetci,
nedal sa zahanbiť nikto a prsty šikovne narábali s perkusiami.
10

Domáci spravodaj

MD-7/2020

Úsmevy na tvárach tých, ktorí
sa zúčastnili boli len potvrdením,
že
sú
všetci
spokojní
a prekvapení sami zo seba, ako
im to ide.
Ale život nie je len o zábave,
treba aj pracovať, aj keď
v našom prípade je to len ďalšie
využitie a spríjemnenie voľného
času.
Avšak všetci poznáme to
staré známe „práca šľachtí“ a my sa potrebnému zušľachťovaniu
nášho tela i mysle nevyhýbame.
Preto sme sa postarali o kvety
v záhrade. Ale to nie je všetko,
staráme sa pravidelne aj o kvety
vnútorné,
ktoré
nám
následne
prejavujú vďačnosť svojou krásou
a pohľad na ne teší nielen naše oko,
ale aj dušu. Totiž, poskladať kvety
z parapety,
poutierať
parapet,
poukladať naspäť, aj to patrí
k drobným činnostiam, ktoré treba pre
ich krásu urobiť.
Obdivuhodný zmysel pre poriadok
má naša obyvateľka Otília Kasanová
jednoducho v sebe, čo vidieť aj v jej
izbe, do ktorej stačí len nazrieť. Preto jej
nerobí problém poutierať prach, aj keď
jej zdravotný stav umožňuje pohyb už
len za pomoci invalidného vozíčka. Pri
takejto robote je však potrebných viac
rúk, preto sa ochotne pridala aj Emília
Grežďová. Spoločnými silami dali do
poriadku parapety a kvety na všetkých
chodbových oknách nášho malého útulného prašického zariadenia,
za čo si zaslúžia našu chválu a poďakovanie.
(L. Laciková)
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Medzinárodné dni mesiaca JÚL
Deň vtipov máme 1. júla. Život je veselý a keby nám náhodou
niečo vadilo, môžu pomôcť vtipy, ktoré uvoľňujú
a zlepšujú náladu, čo prospieva nášmu zdraviu.
Významný Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
oslavujeme 5. júla. V r. 863 cisár poslal bratov zo
Solúnu ako vierozvestcov na Veľkú Moravu.
Hlásali evanjelium, zostavili slovanské písmo
(hlaholiku) a preložili do staroslovienčiny liturgické
a biblické texty. 6. júl zase patrí bozkom, tie liečia,
preto nielen v tento deň cíťme lásku k svojim blízkym a prejavujme to
úprimnými bozkami a objatiami. Čokoláda má svoj deň 7. júla, tak si
oslaďme život! Je biela, mliečna a horká, ktorá je dokonca zdravá,
len to neprežeňme. Aj hlavolamy majú svoj deň, 13. júl. Plní energie
po čokoláde vypĺňajme a lúštime hlavolamy, tajničky, krížovky,
osemsmerovky i hádanky. A na koniec spomeniem Medzinárodný
deň priateľstva, ktorému prináleží 30. júl. Tu nejde len o priateľstvo
medzi ľuďmi, ale aj o priateľstvo medzi krajinami. V týchto časoch
vďaka korone prežívame ťažké časy, ale práve vďaka priateľom sa
dá toto obdobie ľahšie zniesť, súhlasíte?
Štefan Hučko, obyvateľ

Môj prejav lásky babičke
A čas, ktorý zastal v mojej duši zas,
bolože to preto, že som sa zmenila včas.
Nebola to veľká zmena, iba z duše vychádza.
Slzy, bolesť, keď ťa vidím babka ako ležíš, že si nevládna.
A keď chodím k tebe babka každý deň pozrieť sa, pomôcť ti,
môj jemný prejav lásky je,
že ťa rada mám a ruku ti podám.
Spievaš mi vždy piesne našich starých mám
a vodičku večer vždy ti naberám.
A ako krásne to vyznelo z tvojich úst,
to sú moje deti, ktoré sa o mňa starajú.
Načo sú nám hádky, spory, keď sa spolu ľúbiť môžeme.
Veď denne treba iba jeden malý skutok lásky,
aby sme boli bližší jeden k druhému.
Beáta Révayová, obyvateľka
12

Z pera našich obyvateľov

MD-7/2020

PRVÁ LÍNIA
Výsledky: u nás sme všetci negatívni! Nám sa zdravie podarilo
udržať aj vďaka ľuďom, ktorí pracovali v prvej línii. Mali sme dostatok
dezinfekčných prostriedkov a zariadenie fungovalo vo zvýšenom
hygienickom režime.
Za čisté toalety, sprchové kúty, kľučky, ďakujeme našim svedomitým
upratovačkám.
Ďakujeme nášmu zdravotnému úseku, ktorý mal naše zdravie
v rukách. Sestričky zabezpečovali pravidelné podávanie liekov
alebo injekcií. Naši lekári elektronickou formou ordinovali
a komunikovali so sestričkou v ambulancii.
Ďakujeme sociálnemu úseku, ktorý dvakrát do týždňa spisoval
a realizoval nákupy pre nás – maškrtníkov. Ďakujeme za realizáciu
aktivít,
aj
počas
víkendov,
sociálnym
pracovníčkam,
muzikoterapeutke, psychológovi a fyzioterapeutom. A sociálne
pracovníčky nezaháľali, strihali a upravovali účesy dámam aj pánom.
A opatrovateľky sa starali o našu osobnú hygienu. Chodili s nami
na zdravotné prechádzky do nášho krásneho udržiavaného parku.
Ďakujeme našim kuchárkam, že nám vždy uvarili chutné jedlo.
Vďaka patrí aj našim údržbárom, ktorí opravili aj nemožné, napr.
televízory. Ale aj našim vrátnikom, ktorí sa dokázali rýchlo
zorientovať v nových podmienkach.
A kto pral a žehlil, denno-denne, okrem tej kopy prádla, aj rúška?
Pracovníčky práčovne. Ďakujeme vám!
Viem, že tu fungoval krízový tím: vedúci pracovníci, aj hlavná
sestra. A viem, že aj administratíva bola pripravená, v prípade, že
by muselo byť zariadenie zatvorené.
Vy všetci vidíte ako Vás potrebujeme? Vy všetci, čo ste boli v prvej
línii, vieme, že ste svoju prácu vykonávali s obrovským nasadením.
Psychicky aj fyzicky ste nám pomáhali, či milým slovom alebo
úsmevom, schovaným pod rúškom. Vaše oči sa smiali...
Ďakujeme, naša drahá pani riaditeľka Vierka Bútorová, že všetko,
vďaka vám, na 100 % funguje.
Andrea Múdra, obyvateľka
„Boj nebol ľahký, ale ani zbytočný. Veď srdce za srdce dať, je to
najkrajšie, čo sa môže stať.“13
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ÓDA NA KORONAVÍRUS
Prežívame najťažšie obdobie v našom živote,
ktoré nám spôsobuje „potvora“ korona,
číha na nás zo všetkých strán.
V tomto letnom čase buďme seniori optimisti,
nepoddávajme sa korone,
pretože nám ubližuje a robí nám zdravotné problémy.
Tejto situácii treba čeliť a znášať s úsmevom a optimizmom,
ktorý nás povzbudí a dodá chuť
k ďalšiemu spolunažívaniu.
Prevenciou a opatreniami proti korone
si naše zdravie budeme udržiavať v pohode
v tomto našom Domováckom zariadení k spokojnosti nadriadených.
Anna Szabová, obyvateľka

Aforizmy
Jaskyňa, do ktorej sa bojíte vstúpiť, ukrýva poklad, ktorý hľadáte. Ak
ešte stále hľadáš osobu, ktorá ti zmení život, pozri sa do zrkadla.
Ten, kto je slabý, nikdy nedokáže odpustiť. Odpustenie je znakom
sily. Čím viac sa zriekaš samého seba, tým väčšia a úprimnejšia je
tvoja láska. Čo z pravej lásky vyviera, to nikdy nevysychá.
Zamilovaný, bohatý a prechladnutý to pred ostatnými neutaja. Bolesť
je otcom a láska matkou múdrosti.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Porekadlá
Zaplače Margita, bude dažďov do sýta. V júli do košele obleč sa,
v decembri po uši odej sa. Ak bude slnko na deň Jakuba, na tuhú
zimu bude žaloba. Keď na Margitu prší, nebude hrozna. Na sv. Jána
jahody do džbána. Na Cyrila a Metoda mnoho hospodárov smeje sa.
Čo júl a august nedovarí, to september neusmaží. Ak je pred Annou
pekne, je po Anne mrzko.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Výroky slávnych
Marcus Aurelius: Šťastie tvojho života záleží na druhu tvojich
myšlienok. Paganini: Hovorí sa, že deti, blázni a filozofi hovoria
pravdu. Preto deti bijú, bláznov zatvárajú a filozofov nechápu. Letko:
Nielen so starosťami, aj so šťastím sa treba podeliť. Cicero: To, čo
robí človeka je srdce. Matka Tereza: Keby sme mohli navrátiť lásku
do rodín, svet by sa zmenil na raj.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
14
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Tajnička
Sú každodennými vychovávateľmi a životnými vzormi. Zaslúžia
si preto našu úctu, vďaku a rešpekt za ich trpezlivosť, odovzdanosť,
starostlivosť, hodnoty a rady. Právom teda majú 26. júla svoj... Po
vylúštení vám tajnička prezradí odpoveď...
Sorta
Deň v týždni
Plameň
Iskrička
Lyžiarske preteky
Vládca
Obytná miestnosť
Malý sad
Pretočí
Prevezenie
Miroslav Kleman, obyvateľ

Hádanka č. 1:
Ktoré zviera je najrýchlejšie na svete?
a.) Gepard
b.) Slon
c.) Antilopa
Hádanka č. 2:
Aká veda sa zaoberá skúmaním vesmíru?
a.) Psychológia
b.) Astronómia
c.) Teológia

Beáta Révayová, obyvateľka

Magdaléna Drábiková, obyvateľka

Správnu odpoveď odovzdajte do 23.7.2020 svojmu sociálnemu pracovníkovi.

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 6/2020 sa stávajú:

Anna Szabová a Simona Bizoňová

Srdečne gratulujeme!
15
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JÚLI
Na oddeleniach
Deň

IT1

10

MT

13

spol. hry

14
15
16

modlenie
práca – areál
oslávenci
tréning pamäti
farby
práca – areál

IT2
tréning pamäti

IT3
práca – areál

IT4
práca – areál

IT5
DomAteliéR

IT6
šport

spol. hry

relaxačné cv.

relaxačné cv.

relaxačné cv.

tréning pamäti

tréning pamäti

spol. hry

oslávenci
práca – areál
tréning pamäti
hudba
modlenie

spol. hry

modlenie

farby

oslávenci

práca-interiér

farby

SEP

SEP

SEP

MT

čítanie kníh

práca – areál

spol. hry

MT

DomAteliéR

modlenie

tréning pamäti

DomAteliéR

šport

relaxačné cv.

relaxačné cv.

tréning pamäti

spol. hry

DomAteliéR
práca – areál

oslávenci
spol. hry

DomAteliéR

modlenie

práca – areál

práca-interiér

farby

farby

DomAteliéR

MT

spol. hry

relaxačné cv.

20

spol. hry

farby

tréning pamäti

modlenie

tréning pamäti

spol. hry

práca – areál

MT

spomienky

tréning pamäti
MT

23

farby

24

MT

27

spol. hry

28

modlenie

29

tréning pamäti
MT

30

farby

31

hudba
farby

tréning pamäti
MT

spol. hry

DomAteliéR

MT

22

DomAteliéR

tréning pamäti

spomienky

17

21

práca – areál

oslávenci

MT

tréning pamäti

čítanie kníh

SEP

SEP

práca – areál

práca – areál

DomAteliéR

šport

relaxačné cv.

relaxačné cv.

relaxačné cv.

tréning pamäti

tréning pamäti

spol. hry

spol. hry

„Čaj o desiatej“

modlenie

spol. hry
spomienky
farby
SEP
čítanie kníh
spol. hry
relaxačné cv.

tréning pamäti
SEP

SEP

spol. hry
relaxačné cv.

modlenie

farby
MT
modlenie

relaxačné cv.

šport
tréning pamäti
16

Podujatia

MD-7/2020

Pohybové aktivity
Aktivita

IT1

Skupinové
cvičenie

IT2

IT3

IT4
2,9,
16,23,
30

2,7,9,14,16,21,23,28,30

Prechádzky
v areáli

1,2,3,6,7,8,9,10,
1,3,6,10,13,
13,14,15,16,17,
15,17,20,22,
20,21,22,23,24,
24,27,31
27,28,29,30,31

Vychádzky
do mesta

1,2,3,6,7,8,9,
10,13,14,15,16,
17,20,21,22,
23,24,27,28,29,
30,31

3,6,13,
17,31

3,10,17,31

1,8,22

14

IT5

IT6
6,13,
20,
27

7,14,
21

Celé zariadenie
Deň

Aktivita

Miesto

Organizátor

14

Hermélyovky

veľká jedáleň

Betka

16

Turnaj v Bocii

areál

Martin

Varenie
kapustnice
Práca
s drevom

areál

Katka

Pinokio

Janka G.

24
2,9,16,23,30
1,6,8,13,15,20,22,27,29

Šport

veľká jedáleň

Martin

6,13,20,27

Domovníček

veľká jedáleň

Betka

1,6,7,8,13,14,15,20,21,22,27,28,29,

Šikovné ruky

DomAteliéR

Janka G.

Vysvetlivky:
SEP – sebapoznávacia skupina
MT – muzikoterapia

Čo povedali o aktívnom životnom štýle
G. B. Shaw: Ak stráca človek radosť z práce, stráca aj schopnosť
zabávať sa. R. Browning: Ak začne bojovať človek sám so sebou,
potom stojí za niečo. P. A. Lagarde: Čím je cesta nejakého človeka
pohodlnejšia, tým menej toho v živote dokáže.
17
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Zasmejme sa
V osamelom dome na okraji mesta zvoní zvonček. Muž otvorí. Vo
dverách stojí maskovaná príšera – Som škrtič žien z Bostonu! Muž sa
obráti a kričí na manželku – Miláčik, máš návštevu!
Policajti robia obchôdzku po námestí a vidia ako farár vyhadzuje
z kostola mladú atraktívnu ženu. Dôstojný pán, prečo ju vyhadzujete, nie
je katolíčka? Farár im odpovedá – Katolíčka je, ale chodí sem každý deň
na spoveď a zakaždým mi rozpráva príšerné nemravnosti!
Bolo Všetkých svätých a Jožkova prastarká sadla na bicykel a ide
z dvora preč. Jožko sa pýta – Babi a kam ideš? Vnúčik môj drahý, ja už
len na cintorín! Áno? A kto privezie späť bicykel? Petronela Kittlerová, obyvateľka
Záujemca o prenájom hovorí – Toto že je izba s komfortom? Moje nervy!
Ako potom vyzerá izba bez komfortu? To je táto istá izba, ibaže vás bude
obsluhovať moja matka.
Príde žena do kuchyne a vidí svojho muža s mucholapkou. Čo robíš?
Predsa zabíjam muchy. A už si nejaké zabil? Dvoch samcov a tri samice.
A to si podľa čoho poznal? Dve sedeli na pivovej fľaši a tri na telefóne.
Mladé a veľmi pekné dievča si kupuje plavky. Predavačka sa ho pýta –
Aké by mali vlastne byť? Chcete na dovolenke niečo príjemné zažiť
alebo si tam len oddýchnuť?
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
Ide podnapitý muž domov. Cestou sa mu spraví nevoľno, nuž sa
vyvracia do kontajnera na smeti. Zrazu odtiaľ vyskočí mačka. Opitý muž
sa poškrabe na hlave a začudovane vraví – A teba som kedy zjedol?
Včera som nebol taký opitý, však? Och vôbec, môj milý. Vzal si si
sprchovaciu hlavicu do náručia a hovoril si jej, aby prestala plakať.
Príde domov Jožko a pýta sa ocka – Oci, prečo sa náš jazyk volá
materinský? Lebo my otcovia sa nikdy nedostaneme k slovu.
Kam privedie človeka alkoholizmus? Do krčmy.
Eva Kohútová, obyvateľka
Sudca sa pýta obžalovaného – Povedzte, čo ste urobili s peniazmi, ktoré
ste poškodenému ukradli? Väčšinu som minul na alkohol a zvyšok prepil.
Rozprávajú sa dve priateľky – Nezdá sa ti, že som v manželstve
omladla? Akoby nie, predtým si bola stará dievka a teraz si mladá pani.
Tak váš muž spáchal samovraždu? Áno. A zanechal list na rozlúčku? Ale
áno, aby som ráno nezabudla vyvenčiť psov.
Mária Grendelová, obyvateľka
18
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V mesiaci JÚN k nám prišli

Oľga

Hiadlovská

Jozef Bobula
VITAJTE MEDZI NAMI!
JÚLOVÍ oslávenci
01.07. Emília Matejová
03.07. Gabriela Jacková
09.07. Eva Kohútová
10.07. Aneta Voleková
10.07. Peter Macho
11.07. Terézia Kmeťová
11.07. Marta Novotná
12.07. Eduard Vacula
12.07. Štefánia Matejková
13.07. Júlia Kissová

14.07. Mária Novotná
15.07. Petr Chlapovič
18.07. Jarolím Kročka
18.07. Peter Kopál
18.07. Otília Kasanová
22.07. Vladimír Remeň
28.07. Katarína Fáberová
29.07. Slavomír Banáry
30.07. Peter Macko

Všetkým oslávencom prajeme
pevné zdravie,
veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti.
♥♥♥ ♥♥♥

V mesiaci JÚN nás opustila
Helena Luleiová

Česť jej pamiatke!
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„UHÁDNI MA A ZASPIEVAJ“
na jednej z našich terás

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥
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