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A už je tu leto!
Po jari prišlo vytúžené
leto, na ktoré sa všetci celý
rok tak tešíme. Veď, prečo
by aj nie? Slniečko nás
vyhrieva
svojimi
lúčmi,
dodáva nám životodarnú
energiu a blahodarne
pôsobí na naše zdravie.
Leto je tiež príznačné
svojou výnimočnou krásou
a rozkvitnutou
voňavou
zeleňou.
Nemalý podiel na skrášľovaní a udržiavaní okolia nášho
domova majú aj samotní obyvatelia. Poniektorí z nich totiž
neváhajú priložiť ruku k dielu, za čo im patrí úprimná vďaka.
Pochvalu si taktiež zaslúžia členovia nášho spevokolu, ktorí
nás v dobrom svetle reprezentujú na rôznych vystúpeniach.
V období leta by sme si mali užívať pobyt na čerstvom vzduchu.
Ale, ako sa hovorí, všetkého veľa škodí. Preto treba pamätať na to,
že najmä na pravé poludnie, by sme sa mali slniečku radšej
vyhýbať. S tým samozrejme súvisí aj dodržiavanie pitného režimu,
ktorému sa venujeme i v poradni nášho júnového vydania.
Leto je ideálne obdobie na načerpanie nových síl a vitality.
Ľudia s radosťou odchádzajú na dovolenky a užívajú si zaslúžené a
sladké ničnerobenie.
Aj ja vám želám, aby ste si počas tohto obdobia oddýchli a
zrelaxovali. Zároveň, i za ostatných členov našej redakčnej rady,
verím, že k príjemnej letnej pohode vám prispeje aj júnové číslo
nášho časopisu.

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Musíme poznať nielen
ľudské telo, ale i dušu
O fyzickú
pohodu
klientov sa starajú naše
usilovné
rehabilitačné
pracovníčky. Viac o ich
krásnom
a zároveň
náročnom poslaní nám
porozprávala
Janka
Tomková.
Čo
vlastne
práca
fyzioterapeuta obnáša?
Staráme sa o to, aby všetci
klienti vyvíjali potrebnú
pohybovú aktivitu. Zvláštnu pozornosť venujeme tým, ktorí k nám
prišli po zlomeninách, infarktoch či iných zdravotných komplikáciách
a snažíme sa ich prinavrátiť do pôvodného stavu. U mobilnejších sa
nám osvedčila skupinová telesná výchova.
Nedávno ste sa presťahovali do vynovených priestorov. Zlepšili
sa tým aj možnosti pre klientov?
Určite áno. Každá terapia má už vyhradenú špeciálnu miestnosť. Pri
masážach, elektroliečbe aj cvičení je tak zaručené súkromie klienta.
Obľube v našej telocvični sa teší stacionárny bicykel, k dispozícii
máme aj rebriny a ponúkame i možnosť cvičenia na fit loptách.
Kedy pociťujete najväčšie zadosťučinenie z vašej práce?
Fyzioterapeut musí dobre poznať nielen ľudské telo, ale i dušu.
Každý je iný a vyžaduje si osobitý prístup. Pri srdci vždy zahreje,
keď rozhýbeme človeka, ktorý len nemohúcne ležal na lôžku.
Najviac nás však poteší, keď klienti pochopia, ako im rehabilitácia
prospieva a sami nás vyhľadajú s tým, že si potrebujú zacvičiť.
(vh)
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K júnu neodmysliteľne patrí aj rozdávanie vysvedčení. Oslovili
sme našich obyvateľov a pýtali sa ich: Ako si spomínate na
školské časy a svoje prvé vysvedčenie?
MARUŠKA SUŠELKOVÁ (73)
Na svoje pani učiteľky spomínam
s veľkou láskou. Veď boli pre nás, ako
druhé mamy. Aj známky som mala
dobré. Vlastná mamička mi umrela
veľmi skoro. Ale spomínam si, že keď
ešte žila, tak ju dojalo až k slzám, keď
som doma čítala pekne po slovensky zo
šlabikára. Ona sa totiž musela učiť ešte
v maďarčine. A keď jej to nešlo tak ich
dokonca v škole aj bili.

ŠTEVKO HUČKO (55)
Na školské časy v Šali, kde som strávil
svoje detstvo, mám len tie najlepšie
spomienky. Učenie mi nikdy nerobilo
problémy, takže aj na tom prvom
vysvedčení žiarila jedna veľká jednotka.
Najradšej som mal humanitné predmety
a bavili ma najmä cudzie jazyky.
V štúdiu som pokračoval na gymnáziu
a neskôr
aj
na
vysokej
škole
ekonomickej.

JARKO KRIŠTOF (56)
Musím priznať, že ja som bol poriadny
lapaj. U nás v Solčiankach som nikdy
nemohol chýbať tam, kde sa zomlela
nejaká lotrovina. Veru, preto aj moje
prvé vysvedčenie dopadlo veľmi zle.
Mňa a ešte dvoch spolužiakov nechala
pani učiteľka prepadnúť. Stále sme sa
totiž bíjavali a chodili sme aj poza školu.
Namiesto učenia sme išli radšej na
čerešne.
(vh)
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Na výber klientov dohliadne
sociálna komisia
Od mája funguje v našom
zariadení sociálna komisia v
novom zložení. „Jej cieľom je
zabezpečiť objektívnosť a
transparentnosť pri prijímaní
klientov,“ hovorí riaditeľka
ZSS „Môj domov“ Viera
Bútorová.
Župan
Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milan
Belica menoval do komisie
poslanca vyššieho územného
celku a primátora Topoľčian
Petra Baláža. Z krajského zastupiteľstva sú jej ďalšími členmi Pavol Goga
a Ľubomír Bošanský.
Z našich zamestnancov sú riaditeľkou menovaní: Dana Neumannová,
Elena Dobiasová, Zuzana Michalková a Miroslava Grežďová, ktorá ako
podpredsedkyňa sociálnu komisiu manažuje a zvoláva. Ako uvádza
riaditeľka nášho domova, zo strany klientov je o zariadenie veľký záujem.
V prípade, že sa z kapacitných dôvodov nepodarí záujemcu umiestniť,
komisia ho zaradí do poradovníka. „Napríklad, do domova sociálnych
služieb máme momentálne 6 čakateľov,“ dodáva Viera Bútorová.
Členovia Sociálnej komisie pri ZSS „Môj domov“ Topoľčany
z radov zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

Ing. Peter Baláž

PaedDr. Pavol Goga

Ing. Ľubomír Bošanský
(vh)
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Rozprávanie rehoľných sestričiek
nás chytilo za srdce
Nedávno sme hostili vzácnu
návštevu.
Naše
pozvanie
prijali rehoľné sestry Petra
a Pavla z Rádu Panny Márie
Jeruzalemskej, ktorý vznikol
ešte počas Križiackych výprav
a pomáhal
pri
ošetrovaní
chorých pútnikov a ranených
bojovníkov. Sestričky nám
porozprávali
o bežnom
rehoľnom živote a núdza
nebola ani o vtipné historky.
Na pretras však prišli aj
vážnejšie témy týkajúce sa problematiky cirkvi. Prítomnosť sestričiek
duchovne obohatila a povzbudila klientov natoľko, že mnohí sa neubránili
slzám dojatia. „Vo všetkom zlom hľadajte niečo dobré,“ zaznelo z úst
jednej z nich. Nikdy sa netreba poddať nepriazni osudu a za všetkým
utrpením treba vždy hľadať niečo pozitívne.
(zb)

Vyskúšali sme si základy krajinomaľby
Ešte na sklonku apríla sme
prijali pozvanie na inšpiratívnu
akciu. Zariadenie „Nitrava“
zorganizovalo vernisáž obrazov
svojho
klienta
Františka
Demanka.
Po
slávnostnom
otvorení sme sa oboznámili so
základmi
krajinomaľby.
Na
tvorivý
minikurz
dohliadal
samotný
výtvarník.
„Z
vystavených obrazov sa mi
najviac
páčila
tatranská
príroda. Som rada, že sme si prácu s farbami i sami vyskúšali,“ vyjadrila
sa Terezka Kupková. Z pekného podujatia sme si odniesli aj inšpiráciu pre
naše výtvarné aktivity.
(vh)
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Od dojatia sme rozplakali
aj pútnikov v Marianke
V rámci našich potuliek sa
snažíme spoznávať históriu
Slovenska. „Vlani
sme
navštívili
baziliku
v Šaštíne a tento rok sme
zavítali do Marianky pri
Bratislave,“
hovorí
organizátorka výletu Anička
Jahodová.
Ako
ďalej
dodáva, známe pútnické
miesto
je
opradené
tajomstvom
a
mnohými zázrakmi. Svedčia
o tom aj ďakovné tabule, pred Lurdskou skalou so soškou Panny
Márie, ktorej je zasvätený aj tamojší kostol. „Tu sme sa posadili
a začali spievať mariánske piesne. Jednou z nich bola i
„Pôjdem k tebe Mária“, ktorú pútnici nepoznali,“ pokračuje
Anička. V kostole zrazu ostalo ticho a každý počúval.
„Pútnikov
naše
vystúpenie
potešilo
natoľko, že niektorým od
dojatia a vďačnosti tiekli až
slzy,“ spomína Maruška
Sušelková so Simeonom
Masárom. Na spiatočnej
ceste sa výletníci zastavili aj
v zoologickej
záhrade.
Domov sa vrátili plní nových
poznatkov, krásnych zážitkov
a ďalšieho elánu do života.
(aj, vh)
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Oslávili sme Deň matiek
Aj medzi našimi klientkami žijú
mamičky, babičky a dokonca aj
niekoľkonásobné
prababičky.
Ku Dňu matiek sme sa im
preto
rozhodli
podarovať
symbolickú kyticu uvitú z tónov
a veršov. O pestrý program sa
postarali deti z tunajších škôl.
Žiaci zo Škultétyho nás potešili
vystúpením
mažoretiek,
zaspievali a pridali i veselú
básničku. Úsmev na tvári
vyvolali aj roztomilí škôlkari
z Gogoľovej.
Pri mladšej generácii sa nedali zahanbiť ani domáci. Anička Szabová
s Petronelou Kittlerovou si pri tejto príležitosti pripravili prednes vlastnej
poézie. Absolútnou „čerešničkou na torte“ sa stali piesne v podaní študentov
Konzervatória Dezidera Kardoša. Vystúpenie mladých umelcov nadchlo
klientov natoľko, že si potleskom vyžiadali hudobný prídavok. „Program sa
mi veľmi páčil a bol príjemným spestrením našich dní,“ vyjadrila sa
Maruška Rybanská.
(vh)

Kajzerparáda sa opäť vydarila!
Na „Seniorských
Kajzerparádach“ sme nechýbali
ani tento rok. Program otvorila
tanečná skupina Carmen, po
ktorej
nasledoval
slávnostný
príhovor nášho primátora Petra
Baláža. Potom už pódium patrilo
obľúbenému
humoristovi
Róbertovi Kajzerovi, ktorý opäť
porozprával vtipné príhody a
vystúpenie
spestril
aj
piesňami Louisa Armstronga. Nechýbal ani folklór a zaslúžený potlesk zožala
i sólistka Anka Jurašková. Po tejto časti programu nám hrala do tanca
skupina M-TRIO a všetci sme sa výborne zabávali.
(sh)
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S májom sme sa rozlúčili
poriadnou veselicou
S májom sme sa rozlúčili
ako
sa
patrí.
Jeho
slávnostné váľanie koncom
uplynulého
mesiaca
sprevádzala
poriadna
veselica. Úvodného slova
sa ujal Richard Wagner
a po
milom
príhovore
vedúcej
úseku
služieb
Dany Neumannovej nás
potešil pestrým vystúpením
súbor Domovníček.
A hoci nám plánovanú
grilovačku prekazilo rozmarné počasie, obyvatelia si pochutili aj na
voňavých špekáčikoch z našej kuchyne.
Klienti sa výborne zabávali a veru, rušno a veselo bolo i na
tanečnom parkete.
Vďaka patrí aj sociálne pracovníčke Alexandre Neumannovej,
ktorá sa po celý čas starala o to, aby nám do tanca i na počúvanie
vyhrávala skvelá muzika.

(rw, vh)
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Zapojili sme sa do športových hier
Minulý mesiac sme sa
zúčastnili na Športových
hrách v Krškanoch. Naše
zariadenie reprezentovali
Simonka
Bizoňová,
Vladko Varga a Jožko
Skladaný.
Súťažilo
sa
v štyroch
športových
disciplínach:
štafetový beh, skok do
diaľky,
hod
do
basketbalového koša a hod
kriketovou loptičkou. V silnej konkurencii 15 družstiev z desiatich
zariadení sme sa síce neumiestnili na popredných priečkach, ale
heslo dňa bolo: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa! Športový
deň je športový deň, a tak prevládal športový duch a u všetkých
súťažiacich aj radosť zo stretnutia a nových zážitkov.
(gr)

Vyhrali sme zlatý pohár!
V máji sme nechýbali ani na Žochársko – trogárskej
senioriáde, ktorú zorganizoval „PENZIÓN“ zariadenie v
Topoľčanoch. Súťaž prebiehala
priamo na futbalovom štadióne.
Nášmu tímu sa v jednotlivých
disciplínach podarilo podať
vynikajúce
výkony.
Zo
súťažiacich
družstiev
sme
získali najviac bodov a odniesli
sme si zlatý pohár! Z výhry
sme mali všetci veľkú radosť a
už teraz sa tešíme na ďalšie
športové podujatie.
(sš)
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Kolky nahradili rolky
Ani
nepriazeň
počasia
športové
zápolenie
nezmarila. Práve preto sme
pôvodne
plánovaný
„Kolkový turnaj“ presunuli
do jedálne domova a kolky
tentoraz nahradili papierové
rolky.
Hráči medzi sebou súperili
o to, kto ich zhodí najviac
a získa tak najvyšší počet
bodov.
Súťaž prebehla v troch kolách, a každý mal tri pokusy. Turnaj
okrem dobrej hudby sprevádzali športové pokriky i nadšené
povzbudzovanie divákov.
Prvé miesto nakoniec získal Milan Hanzlovič, druhé priečku si
vybojoval Rudolf Sokolík a tretí skončil Jaroslav Krištof. Štvrté
miesto s rovnakým počtom bodov obsadili dvaja športovci - Vít
Huba a Milan Mikuška.
„Takýto turnaj by sa
mohol
opakovať
aj
častejšie,“ zhodli sa svorne
všetci súťažiaci.
„Veríme, že počasie sa
už nabudúce umúdri a
rolky vystriedajú skutočné
kolky na terase nášho
zariadenia,“ vyjadril sa s
nádejou organizátor podujatia
Richard Wagner.
(rw, vh)
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Klientky v Prašiciach potešili
roztomilí škôlkari
Určite mi dá každý za
pravdu, keď poviem, že máj
patrí
k najkrajším
mesiacom v roku. Príroda
ukazuje
všetky
svoje
zázračné
schopnosti.
Všetko kvitne, vonia a my
sa toho nevieme nabažiť.
S pôžitkom
si
vychutnávame
slnečné
dni, chodíme na zdravotné
prechádzky a vyhrievame
sa na slniečku. Tešia nás upravené, rozkvitnuté záhony a kvety plné
včiel. Aj včely sú akýmsi symbolom. Hovorí sa, že štyri roky po
vyhynutí poslednej včely na zemi, ľudstvo tiež vyhynie.
V prvých dvoch májových týždňoch sme si uctili významné
štátne sviatky. Bol to 1. a 8. máj a my sme si o nich prečítali
zaujímavú prednášku. Sviatok práce sa oslavuje už vyše 125 rokov
na počesť robotníkov v Chicagu, ktorí sa rozhodli štrajkovať za
osemhodinový pracovný čas. 8.máj je sviatok - Deň víťazstva nad
fašizmom, keby bola v roku 1945 podpísaná bezpodmienečná
kapitulácia Nemecka so všetkými spojencami.
Druhá májová nedeľa patrila Dňu matiek. U nás sa začal
oslavovať v roku 1923, a to zásluhou dcéry prezidenta Masaryka Alice. Naše už „staré mamy“ pri príležitosti ich sviatku pozdravili
škôlkari. Šesťdesiat malých „umelcov“ predviedlo krásny program.
Prišli vyparádení v krojoch, zaspievali, zarecitovali a zatancovali.
Vďačnému potlesku nebolo konca-kraja. Odmenou im bol sladký
koláčik, na ktorých si pochutili aj všetky prítomné babičky. Bol to
sladký pozdrav z kuchyne „Môj domov“ v Topoľčanoch. Za koláčiky
ďakujeme zase my!
(ll)
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Prihovára sa ešte k ľuďom Boh?
Milí priatelia, pre povzbudenie by som vám rád odovzdal tento
príbeh, ktorý som aj ja nedávno dostal:
Raz jeden mladík, ktorý žil vážny duchovný život, zašiel na
biblické stretnutie. Chlapcovi potom neustále chodila po rozume
otázka, či sa Pán Boh prihovára ľuďom ešte aj dnes? Bolo už
neskoro, keď sa rozlúčil s priateľmi.
Sadol do auta a začal sa modliť: „Bože môj, keď sa ešte
prihováraš ľuďom, prihovor sa aj mne. Počúvnem a urobím
všetko, aby som konal to, čo si želáš” Ako tak išiel, zrazu dostal
čudnú myšlienku. Ako by mu niekto hovoril: „Zastav sa, a kúp liter
mlieka!” Mládenec si spomenul na biblický citát, keď Boh oslovil
malého Samuela, a on nespoznal jeho hlas. V poriadku, Bože môj,
keď si to skutočne ty, potom to mlieko kúpim. Na nasledujúcej
križovatke znovu cítil zvláštne vnútorné nutkanie: „Zaboč do tejto
ulice!”
Bola to typická mestská štvrť. Nie najlepšia, ale ani nie
najhoršia. Okná vo väčšine domov už boli tmavé. V jednom z nich
sa ešte svietilo. Chlapec znova počul ten hlas: „Choď, a podaj to
mlieko ľuďom v dome oproti.” Z vnútra sa ozýval detský plač. Dvere
sa otvorili skôr, ako stihol ujsť. „Kto je to? Čo chcete?” oslovil ho
neznámy muž. Potom nejaká žena prebehla cez chodbu. „Modlili
sme sa, musíme zaplatiť veľkú dlžobu, a už sme minuli všetky
peniaze. Nemáme ani mlieko pre malého.” K rozhovoru sa pridala aj
jeho manželka: „Prosila som Boha, aby poslal anjela....”
Mládenec neváhal a podal im nielen mlieko, ale aj všetky
peniaze, ktoré pri sebe mal. Potom sa otočil, a slzami v očiach sa
vrátil k autu.
A teraz jednoduchá skúška: Veríš, že Boh sa aj dnes prihovára
k ľuďom? Keď čítaš tento príbeh, to znamená, že Boh sa
prihovoril aj k tebe.
Požehnané dni vám praje páter Vladislav Bednár
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Letná idyla
Čas uteká, zastaviť sa nedá,
Lebo jar hneď s letom sa strieda.
Rozkvitli stromy i kvety voňavé,
do našich sŕdc vstúpilo leto zas,
hľadáme štvorlístok v tráve,
nespálil ho mráz.
Na lúke z trávy margarétky, zvončeky,
červené maky vyrastajú
a na ich vrcholkoch nádherné
lupienky vyháňajú.
Leto znovu kúzlo očarilo,
odelo stromy v biely šat,
zelenie sa hora i lúka ožila,
vrátil sa život do záhrad.
Anna Szabová, šéfredaktorka

Vyznanie
Keď divé husi v šíkoch tiahnu
V modravé diaľky, jar je už.
V láskavom slnku srdcia prahnú,
len ľúbosť zvlaží túto súš.
Spieva si deva rozjasaná
pod modrým nebom pieseň sŕdc.
A škovran v modrých výškach zrána
jej plaché srdce čuje tĺcť.
To vesna budí skryté túžby.
A človek s dušou na dlani,
priaha cit lásky, v svoje služby
pre život teplom vystlaný.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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Na Simonkine stretnutia
sa vždy tešíme
V našom zariadení je o klientov perfektne postarané. Týka sa to
nielen bežných služieb, ako je varenie, pranie či upratovanie.
O rozptýlenie a relax sa starajú naši sociálni pracovníci.
Ja napríklad pravidelne navštevujem stretnutia, ktoré
organizuje Simonka Červená. Na jej aktivity sa všetci veľmi
tešíme a navzájom sa informujeme, kedy sa už stretneme. Vždy
sa spolu dobre zabavíme, podebatujeme na rôzne témy, počúvame
hudbu a je nám spolu veľmi fajn.
„Samozrejme, že záujem klientov ma veľmi teší a som
vďačná za ocenenie mojej práce. Snažím sa im pripravovať
taký program, aby ich zaujal. Musím povedať, že sme naozaj
dobrá partia a fungujeme ako jedna rodina,“ vyjadrila sa
Simonka.
Štefan Hučko, obyvateľ

Vďaka za pomoc
Človek, ktorý sa ocitne
v núdzi,
sužujú
ho
zdravotné
a neraz
i finančné problémy to
nikdy nemá ľahké. V stave
zúfalstva, keď sa mu
i vlastné
deti
otočia
chrbtom, nastáva vážny
problém.
Práve
v takýchto
situáciách
podáva
pomocnú ruku naše zariadenie a preto všetkým, ktorí tu pracujú
patrí úprimná vďaka. Dnešný svet je konfliktný. Z ľudí sa vytráca
slovo, ktoré poteší, láska i úcta. O to viac si preto treba vážiť tých,
pre ktorých sa stala pomoc blížnemu poslaním.
Beáta Révayová, obyvateľka
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Pranostiky
Daždivý jún celé leto pokazí. * Aký jún, taký december. * Netreba
v júni v daždi prosiť, príde až začneme kosiť. * Na júna dážď, mokrá
žatva. * Jún mokrý a teplý, neurobí gazdu biednym. * V júni mnoho
rýb, málo zrna. * Medardove mrazy, vínne révy nepokazí. * Po Jáne
sa dni krátia i kravy mlieko tratia. * Južný vietor teplo donesie,
severný zimu. * Keď sa baránky pasú, bude dážď. * Aký mesiac,
taká noc, aké slnko, taký deň.

Aforizmy
Šťastie ženatého muža spočíva v množstve žien, s ktorými sa
neoženil. * Je vždy lepšie byť druhým, než prvým manželom vdovy.
* Chcel by som mať kvapku šťastia, alebo plný sud rozumu. * Ak sa
dvaja milujú, je veľmi dôležité, aby sa to ten tretí nedozvedel. *
Rozum musí každý nadobudnúť, hlúposť sa šíri sama. * Kto miluje,
ten chce darovať seba samého. * Muž má byť stále zamilovaný,
preto sa nemá ženiť. * Žena po manželstve túži, muž sa mu len
podrobuje. * Rýchlejšie ako chrípka sa šíria klebety. * Chýbajú
krematóriá na mŕtve myšlienky. * Nie každý kurič vie vytvoriť teplo
domova.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Výroky slávnych
Hugo: Pravda má jednu výhodu: človek si nemusí pamätať, čo
povedal.
Twain: Muž chce byť prvou láskou ženy, žena poslednou láskou
muža.
Seneca: Najbohatší je ten, ktorý nemá čo prísť.
Ľudmila Dúcka, obyvateľka
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Nikdy to netreba vzdať!
Keď prišiel Jarko Krištof (56) pred
rokmi do nášho zariadenia, bol
úplne
pripútaný
na
lôžko
a odkázaný na cudziu pomoc.
„V
96-tom
som
prekonal
mozgovú príhodu,“ spomína. To
však nebola jediná komplikácia,
ktorú mu život nadelil. Absolútnu
nehybnosť
mu
pred
časom
spôsobili
cievne
problémy.
„Nevládal sa vôbec pohnúť,
nedokázal sa ani len posadiť,“
hovorí
Janka
Tomková
fyzioterapeutka, ktorá sa aj spolu
s Andrejkou Kubinovou o Jarka
starala.
„Začínali
sme
úplne
od
základných vecí. Od rúk, od nôh,
ako keď učíte malé dieťa,“ opisuje. Zároveň s úsmevom dodáva,
že on našťastie patril medzi pozitívne naladených pacientov, všetko
sa snažil brať s humorom a skutočne chcel na sebe pracovať.
Odhodlanie bojovať mu dodával aj jeho syn. To však neznamená, že
ani Jarka nezastihli slabé chvíle. „Veru, aj ja som to už niekedy
vzdával a myslel som na najhoršie,“ priznáva. Neraz sa snažil na
ťažký údel zabudnúť aj pohľadom na dno pohárika...
Dnes je všetko inak a na izbe už neobsedí. Dokonca už pomaly
opúšťa invalidný vozík a s barličkou sa pokúša aj o vlastné kroky.
Nedávno úspešne bodoval v domácom kolkovom turnaji a občas
vypomáha i našim údržbárom v dielni. A samozrejme, popri tom
každý deň usilovne cvičí. A čo by odkázal tým, ktorých postihol
podobný osud?: „Nikdy to netreba vzdať. Veď život je až príliš
krásny.“
(vh)
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Obyvatelia
Prišli k nám v máji

Irena Plačková

Antónia Rybanská

Vitajte medzi nami!

Júnoví oslávenci
4. 6.
4. 6.
5. 6.
5. 6.
6. 6.
8. 6.
9. 6.
11.6.

Pavel Dobrík
Mária Páleníková
Ladislav Výčapi
Ľudmila Želisková
Eva Beňová
Zlatica Kupcová
Dobruša Feranská
Viktória Čerňanová

13. 6.
18. 6.
19. 6.
19. 6.
21. 6.
25. 6.
26. 6.
30. 6.

Mária Mandúchová
Vilma Krížová
Mária Vaňová
Helena Korcová
Vít Huba
Margita Sklenárová
Marta Pavlíková
Petronela Kittlerová

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

V máji nás opustili
Emil Kollár, Jozef Jedinák, Jozef Štefkovič
Česť ich pamiatke
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Zamestnanci
Do našich radov pribudli

Jana Šípošová, sestra
prešla z Prašíc na 1. odd.

Henrieta Gajdošová
opatrovateľka 1. odd.

Mária Drugdová
sestra 3. odd.

Iveta Peterková
opatrovateľka 3. odd.

Marek Fogáda
opatrovateľ 1. odd.
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Nezabúdajme na pitný režim!
Dodržiavanie
pitného
režimu je vo vyššom veku
obzvlášť dôležité. Keďže
horúcich dní bude iba
pribúdať s odborníčkou na
zdravú výživu Eliškou
Tökölyovou
sme
si
posvietili práve na túto
tému.
„Seniori často pijú oveľa
menej, ako je potrebné.
Môže za to znížený pocit
smädu,“
konštatuje
špecialistka. Každý dospelý človek by mal denne vypiť asi 2,5 litra
vody. Približne pätinu z tohto množstva prijímame zo stravy, najmä
z polievok, zeleniny a ovocia.
Vo vyššom veku je dôležité neustále dopĺňať niektoré minerály.
A to najmä vápnik, zinok, železo a horčík. Ako ďalej pokračuje
odborníčka, tieto prvky možno získavať výberom vhodne zvolenej
pramenitej vody.
Treba pamätať i na to, že jednotlivé druhy je potrebné striedať:
„Ideálne sú pramenité vody s nižšou mineralizáciou, ktoré
organizmus príliš nezaťažia.“
Aj napriek horúcim letným dňom by sme však mali uprednostniť
tekutiny izbovej teploty. Piť by sme mali skôr v menších dávkach
v priebehu celého dňa.
Pre zaujímavosť, až 97,4 percenta vody na našej planéte nie je
pitnej. „Tá, ktorú pre jej vzácnosť nazývame aj modrým zlatom,
predstavuje len zvyšných 2,6 percenta,“ dodáva Eliška.
Našťastie, Slovensko, na rozdiel od iných krajín, akútnym
nedostatkom pitnej vody netrpí a môžeme sa pochváliť aj
množstvom liečivých minerálnych prameňov.
(vh)
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Pripravujeme pre vás v júni
5. 6.

Výlet – „Ranč pod Babicou“

Bojná

(zb)

6. 6.

Beseda o knihe: „Sladkosti,
od ktorých sa nepriberá“

knižnica

(sh)

6. 6.

Zber liečivých rastlín

12.6.

Redakčná rada

(sč)
spol. miest.

(vh)

12.,26, 6.Komunitné stretnutie

DpC

(zv)

13. 6.

Výlet s vozíčkarmi a čiastočne
mobilnými obyvateľmi

Duchonka

(rw)

16. 6.

Burza ošatenia

Prašice, TO

(vj)

17. 6.

Stretnutie pri spomienkach:
„Mariánske piesne, Cyril a Metod” jedáleň

(aj)

18. 6.

Turnaj v stolnom tenise

jedáleň

(rw)

19. 6.

Výlet pre klientov s PSS z 1. odd. Bojnice

(gr)

19. 6.

Zdravotná prechádzka
do cukrárne

mimo areálu

(aj)

19.,24. 6. Prednáška: „Význam farieb
a ich vplyv na náš organizmus“

spol. miest.

(gm)

26. 6.

Podolie

(sh)

Výlet s spojený s návštevou
parku miniatúr

Stretnutia s obyvateľmi – podľa plánu riaditeľky Viery Bútorovej
(mga)
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Zasmejme sa
Dvaja opití muži idú po železničnej trati.
„Ale sú tie schody dlhé...a zábradlie nízke.“
„Kašli na to, už nám ide výťah.“
Riaditeľ hovorí zamestnancovi podniku.
„Stále sa sťažujete na krízu, a pritom len vďaka nej máte tento rok
o polovicu vyššie platy.“
„Vyššie? A oproti čomu?“
„No oproti budúcemu roku.“
Osemnásťročná Zuzka príde nadránom domov. Vo dverách ju už
čaká nahnevaná matka:
„Kde si bola doteraz? Ja keď som bola v tvojom veku...“
„Tak už som mala pol roka,“ preruší ju dcéra.
Tetka s rozpráva po omši so susedou:
„Počula si to? Anča na omši chrápala.“
„No jasné. Všetky nás pobudila.“
Peter Lipták, obyvateľ

Jano sa vychvaľuje pred kamarátmi:
„Môj brat pracuje na takom pracovisku, že má pod sebou stovky
ľudí.“
„Pracuje v továrni?“
„Nie, je strážca na cintoríne,“ odpovedá Janko.
„Kedy si sa zoznámil so svojou ženou?“
„Žiaľ, až keď som sa s ňou oženil.“
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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TAJNIČKA
U lekára

Vínko ešte len nesiem to bol

_____

___!

1

jednotka hmotnosti drahých kovov

2

Učiteľ

3

Súhlas

4

stotina eura

5

samec kravy

6

dejisko MS v hokeji

7

dolná končatina

8

Kočiar
(mm)

Hádanka: Ktorý vták kradne šperky?
a) straka, b) stehlík, c) krahulec
dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 6. sociálnej pracovníčke Veronike
Hanuliakovej, ktorá má na starosti odovzdávanie cien. Na vyžrebovaného
víťaza čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 5/2014 sa stávajú:
Miroslav Kleman a Radek Malošík
Srdečne gratulujeme!
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FOTO MESIACA
Šikovní členovia DomAteliéRu dali
starým črepníkom nový šat

Foto: Veronika Hanuliaková
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