MÔJ DOMOV
Spoločenský mesačník

Ročník VII.

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
TOPOĽČANY – PRAŠICE

V decembri k nám zavítali
malí koledníci
1/2015

Úvodník

MD-1/2015

Privítali sme nový rok...
So starým rokom 2014 sme
sa rozlúčili. Prichádza nový
rok, ktorý nie je len
obyčajným
dátumom
v kalendári, ale pre každého
z nás, aj
v tomto našom
domove, má znamenať aj
začiatok nových očakávaní
a predsavzatí.
To znamená, že všetci si
zaiste podvedome kladieme
rovnakú otázku: Čo nám
prinesie do budúcnosti?
Čas, ten sa veru zastaviť
nedá, pomaly starneme a preto mali by sme sa snažiť jeden
druhému porozumieť, pochopiť ho a vychádzať si vzájomne
v ústrety, ako sa na slušných ľudí patrí.
K tomuto nám veľkou mierou napomáha i naše vedenie
zariadenia, zdravotní, sociálni a v neposlednom rade samozrejme, aj
ostatní zamestnanci, a to po všetkých stránkach. Za to im patrí naša
srdečná a úprimná vďaka.
Členovia redakčnej rady nášho časopisu „Môj domov“ a Výboru
obyvateľov vám všetkým, milí naši obyvatelia, čitatelia
a dopisovatelia v tomto nastávajúcom novom roku 2015 želajú do
ďalšieho života hlavne veľa pevného zdravia, životného
optimizmu a veľkého porozumenia jeden pre druhého.
Tiež veľa radosti s vašimi najbližšími počas celého roku. A na
dôvažok samozrejme, aj dobré vzájomné spolunažívanie v tomto
našom „domováckom“ zariadení. Nech vám k tomu napomáha Božia
milosť.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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Viera Bútorová: Máme za sebou rušný rok
Stojíme na prahu nového roka. O tom, aký bol ten predošlý, ale
i o plánoch do budúcna nám porozprávala riaditeľka nášho zariadenia
Viera Bútorová.
Ani sme sa nenazdali a ďalší rok je za nami. Aké zmeny priniesol
obyvateľom nášho zariadenia?
Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme rozšírili a skvalitnili ponuku aktivít pre
našich obyvateľov. Založili a sprevádzkovali sme napr. DomAteliéR, skvalitnili
náš interný časopis, obliekli členov súboru Domovníček do „nového šatu“,
zveľadili okolie, zdvihli latku pri podávaní občerstvenia počas
významných akcií v zariadení formou rautu. Významne sme pomohli k
samostatnému štartu ôsmym našim, dnes už bývalým klientom, ktorí dnes
majú svoju prácu a svoje vlastné bývanie. Zrekonštruovali a rozšírili sme
fyzioterapeutické miestnosti – bývalú rehabilitáciu, vytvorili „klientské centrá“
na jednotlivých oddeleniach. Investovali sme do nákupu nových kvalitných
matracov, paplónov, vankúšov. Vybudovali sme dve bezbariérové kúpeľne na
B budove a v Prašiciach, dovymieňali dlažbu, vymaľovali časť priestorov,
dovymieňali všetky okná za plastové v Prašiciach, vymenili vchodové dvere a
zádveria na A budove, nakúpili sme sušičky prádla. Je toho ešte oveľa viac.
Možno teda jednoznačne povedať, že vlaňajšok bol u nás rušný a plný
noviniek. Plánujete v podobnom duchu pokračovať i naďalej?
Ak Pán Boh dá a budeme zdraví, určite áno. Veľmi rada by som
pokračovala v rozširovaní rôznych foriem aktivít, výletov, v rozširovaní
poznávania
a
možností
stretávania
sa
našich
obyvateľov
seniorov, zamerala sa na obyvateľov, ktorí z dôvodu svojej imobility potrebujú
individuálnejší prístup, rada by som hľadala ďalšie možnosti uplatnenia
obyvateľov, ktorí sú ešte v aktívne činnom veku. Verím, že v tomto roku
budeme môcť zahájiť plánovanú rekonštrukciu stravovacej prevádzky. Od júla
nás čaká nutnosť dovážať stravu. Bude to určite náročný proces. Chcela by
som zrekonštruovať a zlúčiť prevádzku práčovne, chcela by som zefektívniť
využívanie miestností pri výťahoch, hľadať financie na výmenu okien a
zateplenie. Je vypracovaný projekt na nákup ďalších polohovateľných postelí;
chcem sa zamerať na skvalitnenie služieb rehabilitácie a fyzioterapie...
Stojíme na prahu nového roku. Čo by ste zaželali klientom nášho
zariadenia?
Všetko len to najlepšie. Veľa zdravia, radosti, lásky, dobrých susedov, ochotný
a milý personál. Každému v tomto domove nech sa splnia ich vlastné osobné
želania.
(vh)
3

Anketa

MD-1/2015

Nový rok sa už tradične nesie v znamení srdečných prianí. Preto
sme sa tentoraz našich obyvateľov opýtali: Čo by ste vy zaželali
klientom a zamestnancom nášho zariadenia?
EVKA KOHÚTOVÁ (67)
Do tohto nového roka 2015 by som
chcela všetkým našim obyvateľom
i zamestnancom
zariadenia
„Môj
domov“ popriať hlavne veľa pevného
zdravia, lásky a Božieho požehnania.
Aby sa im všetkým vo všetkom darilo
a boli
vždy
šťastní,
spokojní
a trpezliví.
ANKA RÉVAYOVÁ (47)
Ja by som všetkým obyvateľom
a zamestnancom samozrejme, okrem
zdravia a lásky, zaželala aj pevné
nervy. Všetkým pracovníkom, ktorí sa
o nás starajú, želám, aby to zvládali
tak trpezlivo a obetavo, ako doteraz,
za čo im patrí naša veľká a úprimná
vďaka.
JANKA EMILOVÁ (56)
Všetkým
našim
obyvateľom
a zamestnancom želám v prvom rade
zdravie, lebo to je to najdôležitejšie.
Rada by som sa poďakovala aj
opatrovateľom,
sestrám,
ale
i ostatným pracovníkom, ktorí sa tu
o nás tak pekne starajú a zo srdca im
popriala len to najlepšie.
(vh)
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Deti a študenti nám spríjemnili advent
Adventné obdobie symbolizuje
príchod Ježiša. A hoci by sme
mali tento čas tráviť najmä
rozjímaním
a duchovnou
prípravou na Vianoce, realita je
zvyčajne úplne iná. Pre väčšinu
z nás totiž predstavujú tieto
týždne iba naháňanie za
darčekmi,
upratovanie
a chystanie dobrôt na sviatočný
stôl. A práve preto sme sa
v našom zariadení rozhodli na
okamih zastaviť a spríjemniť si
tieto hektické chvíle.
„Pre našich obyvateľov sme nachystali milé prekvapenie v podobe
hudobného darčeku. Ten si pre nás pripravili roztomilí škôlkari z
Gogoľovej, študenti zo strednej pedagogickej školy a nadaní umelci
z Konzervatória Dezidera Kardoša,“ uviedla Simonka Červená, ktorá
spomínané kultúrne podujatie pripravila. Ako sa ďalej vyjadrila, účinkujúci
rozdávali navôkol úsmevy aj dobrú náladu.
„Vianočný čas so sebou prináša aj malé zázraky, ktoré neraz
dokážu pohladiť dušu a rozjasniť chvíle tým, ktorí to potrebujú trochu
viac, ako ostatní. O spríjemnenie týchto dní sme sa pokúsili aj my. A
keďže z očí našich obyvateľov sa dala čítať spokojnosť, verím, že sa
nám to i podarilo,“ dodala spokojne usporiadateľka.

(sč, vh)
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Zdobili sme medovníčky v Borinke
„Čo to šuští, čo to zvoní?
Vzduch je plný krásnych vôní.
Veď chystáme medovníčky
pre deduškov, pre babičky.“
S takýmto milým veršíkom nás
Zariadenie sociálnych služieb
„Borinka“ v Nitre aj v tomto
roku pozvalo na tradičné tvorivé
podujatie. Veď, čo by to už len
boli
za
Vianoce
bez
medovníčkov?!
A tak sme si svoju zručnosť pri
zdobení týchto klasických cukroviniek vyskúšali aj sami. „Medovníčky som
zdobila prvýkrát v živote. Sama som prekvapená, ako dobre sa mi to
podarilo,“ pochvaľovala si Martinka Chanátová. Z podujatia sme si odniesli
nielen príjemný pocit z pekne stráveného dopoludnia, ale i vlastné výtvory
a originálne vianočné ozdoby na pre inšpiráciu i na pamiatku.
(vh)

Tvorivé podujatie v Harlekýne sa vydarilo!
V topoľčianskom zariadení Harlekýn
sa konal, v poradí už 7. ročník
tvorivého podujatia v duchu ľudových
remesiel, ktoré sa nieslo v znamení
Vianoc. Vďaka šikovným zamestnancom
sa do prípravy tradičného pečiva
a dekorácií ponorili aj naši obyvatelia.
„Upiekli sme perníky, jahodové
koláče, linecké a čokoládové kolieska,
perníkové a lístkové rolády či iné
dobroty,“ uviedla Anička Jahodová, ktorá
sa s našimi klientmi spomínanej akcie
zúčastnila. Ako ďalej dodala, obyvatelia si
vyrobili aj originálny svietnik, snehuliaka a
vianočné
stromčeky
z rozmanitých
materiálov. „Prežili sme krásne dopoludnie, za čo organizátorom veľmi
pekne ďakujeme,“ dodala v mene všetkých zúčastnených Anička.
(aj, vh)
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V decembri k nám zavítali
malí koledníci
Pre väčšinu z nás predstavujú
Vianoce zaiste tie najkrajšie
sviatky v roku.
„Počas nášho stretnutia pri
spomienkach sme si preto
pripomenuli
práve
toto
sviatočné
obdobie.
Porozprávali sme sa o tom,
prečo
vlastne
Vianoce
slávime a aký význam majú
pre náš život,“ vyjadrila sa
organizátorka
obľúbeného
podujatia Anička Jahodová.
Sociálna pracovníčka sa spolu
s obyvateľmi zamyslela nad príchodom Spasiteľa a jeho večným odkazom
viery, lásky a dobra pre nás všetkých. Pútavé rozprávanie spríjemnila aj
pieseň „Vstávajte pastieri“ v podaní našej Gabiky Šutovej a Marušky
Sušelkovej. Postupne rôznymi vianočnými vinšami, či zážitkami prispeli do
programu aj ostatní obyvatelia.
Stretnutie svojím milým
vystúpením
oživili
aj
malí
koledníci. Škôlkari z Tríbečskej
ulice si pre nás pripravili
pestré pásmo tanca, piesní
a samozrejme, kolied. To všetko
v tradičnom duchu, ktorý ešte
umocnili typické ľudové kroje.
„Bolo to naozaj krásne
dopoludnie, ktoré sme si
vychutnali plnými dúškami,“
uviedla Anička. Ako ďalej dodala,
na záver nechýbalo ani spoločné spievanie „Tichej noci“ či modlitba za
zosnulých, ktorí sa už žiaľ, týchto Vianoc nedočkali...
(aj, vh)
7

Domáci spravodaj

MD-1/2015

Adventnú atmosféru umocnili aj
tradičné vianočné trhy
K adventnému
obdobiu
neodmysliteľne
patria
aj
vianočné trhy. „Tento zvyk
pochádza
z Rakúska
a Nemecka. Odtiaľ sa tradícia
vianočných trhov postupne
rozšírila do celého sveta.
Pôvodne slúžili k tomu, aby
sa ľudia zásobili pred zimným
obdobím potravinami, teplým
oblečením
a
ďalšími
potrebami
nutnými
pre
prežitie
zimy,“
ozrejmila
Simonka Červená, ktorá sa rozhodla takéto milé podujatie zorganizovať
priamo v našom zariadení. Ako nám ďalej prezradila, k usporiadaniu tejto
milej akcie ju priviedla myšlienka sprostredkovať našim obyvateľom skutočne
pravú vianočnú atmosféru.
A to zďaleka nie je všetko. Spomínané podujatie malo aj dobročinný
charakter. „Celou jedálňou sa niesla vôňa vareného punču, medovníkov,
pečiva,
oblátok
a klobások.
Pravú
nefalšovanú
náladu
navodili aj vianočné koledy,
vinše a zvyky, o ktoré sa
obyvatelia podelili s ostatnými,“
pokračovala usporiadateľka. Na
stoloch samozrejme, nechýbala
nádherná vianočná výzdoba a na
každého doslova dýchalo magické
čaro Vianoc.
„Teší ma, že naši obyvatelia
odchádzali s dobrým pocitom
a teplom na duši. Zároveň ďakujem všetkým kolegom, ktorí túto akciu
podporili a pomohli nám tak naplniť šľachetné posolstvo podujatia,“
dodala Simonka.
(sč, vh)
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Výroba ozdôb nám išla od ruky!
K predvianočnému zhonu patrí nielen
zháňanie darčekov, pečenie, ale
i zdobenie stromčeka. A práve výrobe
originálnych vianočných ozdôb
sme venovali aj jedno tvorivé
dopoludnie
v našom
zariadení.
„Použili sme obyčajné slané cesto.
Z neho sme potom vykrajovali
rôzne
srdiečka,
zvončeky
či
rybičky,“ ozrejmila usporiadateľka
Veronika Hanuliaková. S prípravou
materiálu ochotne vypomohla aj Eliška Tökölyová.
Nachystané výtvory potom naši šikovní obyvatelia
podľa vlastnej fantázie vymaľovali. V záverečnej
úprave sme ešte ozdôbky dotvorili zlatým sprejom
a zabalili. Aj vďaka tejto aktivite sme sa opäť
presvedčili, že nie vždy sme odkázaní na obchody.
Veď niekedy skutočne stačí len dobrý nápad,
trochu času a hlavne, chuť priložiť ruku k dielu!
(vh)

Štedrá večera sa niesla v duchu pokoja
Štedrovečerný čas rozžiaril prívetivým
teplom aj jedáleň zariadenia. Tradičnú večeru
so všetkým, čo k tomu patrí si vychutnalo
takmer 70 našich obyvateľov. Nechýbala ani
spoločná modlitba, gazdiná s gazdom nám
pekne zavinšovali a poďakovali za zdravie
a úrodu. Všetkých potešila aj riaditeľka
domova Viera Bútorová, ktorá medzi nás
zavítala aby nám popriala krásne a pokojné
sviatky.„Vždy sa na túto udalosť veľmi
tešíme. Aj šalát a vyprážaná ryba
sa
vydarili a počas celého večera sme sa
veľmi príjemne cítili,“ vyjadrila sa, zaiste
v mene všetkých, naša obyvateľka Maruška
Rybanská.
(sh, vh)
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Mikuláš nezabudol ani na Prašice
A je za nami už aj posledný
mesiac
v
uplynulého roku.
Každý človek či starý, či mladý,
cíti to zvláštne jemné napätie
vo svojom vnútri. Niekde hlboko
v nás je uložený pocit, že
prichádzajúci čas Vianoc je
niečo
výnimočné
a
nenapodobiteľné.
Ľudia, ktorí sú roztrúsení po
celom svete, snažia sa na
vianočné sviatky dostať domov.
Počas adventu nachádzame
v kalendári známe mená – Barbora, Lucia, Mikuláš, ktoré poznáme z našich
slovenských pranostík. Sú to vlastne mená svätých z ranných začiatkov
kresťanstva. Prečo je meno Mikuláš spojené s vkladaním darčekov do
čistých topánok sme sa dozvedeli na jednej s prednášok a druhá sa
týkala samotných Vianoc – narodenie malého Ježiška - mesiáša, ktorý sa
neskôr obetoval, aby vykúpil ľudstvo.
Mikuláš so svojim sprievodom nezabudol na nás ani tento rok. Spolu
s čertom a anjelom porozdávali balíčky všetkým našim obyvateľom a úprimný
stisk ruky pridala aj pani riaditeľka Viera Bútorová. Zaželala všetkým veľa
zdravia a pokojných dní nielen počas vianočných sviatkov, ale aj počas
nasledujúceho roka.
V čase príprav a kupovaní darčekov našli si zase čas na vystúpenie
speváci súboru Prašičan. Za sprievodu harmoniky zaspievali známe vianočné
piesne, ku ktorým sa pridali aj naši klienti. Posedeli spolu pod vianočným
stromčekom pri sladkých perníkoch a živých rozhovoroch.
Tento rok sme museli vynechať vystúpenie malých škôlkarov, nakoľko
prebieha maľovanie celého zariadenia. Aj keď sme boli ukrátení o vystúpenie
malých detičiek o to máme väčšiu radosť z novej bezbariérovej kúpeľne,
nových okien, dverí a vymaľovaného celého zariadenia. Vyžadovalo to
veľa trpezlivosti a síl, ale do nového roku vstupujeme v čistom a voňavom
šate.
Tak si všetci spoločne zaželajme, aby bol ešte lepší ako ten
predchádzajúci.
(ll)
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Pripomenuli sme si Zjavenie Pána
Na Východe bol už od
tretieho storočia 6. január
sviatkom Zjavenia Pána.
Cirkev si v ňom pripomínala
"tri
zázraky":
príchod
mudrcov z Východu, Ježišov
krst a jeho prvý zázrak v
Káne Galilejskej. Vo 4.
storočí sa tento sviatok
rozšíril aj na Západe, kde
liturgia a čítania kládli dôraz predovšetkým na poklonu mudrcov z
Východu.
Títo učenci z Perzie boli v apokryfných spisoch a náboženských
legendách zobrazovaní ako "Traja králi" s menami Gašpar, Melichar
a Baltazár, hoci evanjeliový záznam tohto príbehu (Mt 2, 1-12) o ich
počte, kráľovskej hodnosti a menách, nič nehovorí. Kult
Troch
kráľov bol v stredoveku veľmi rozšírený. Ich údajné relikvie sa
prechovávali v Miláne, odkiaľ ich cisár Fridrich Barbarossa (11551190) odniesol do Kolína nad Rýnom, kde boli uložené v katedrále
a sú tam dodnes.
Zjavenie Pána je zjavením Ježiša Krista ako Mesiáša Izraela,
Božieho Syna a Spasiteľa sveta. Spolu s Ježišovým krstom v
Jordáne a so svadbou v Káne sa slávi poklona Ježišovi zo
strany "mudrcov", ktorí prišli z Východu. V týchto mudrcoch, ktorí
sú predstaviteľmi okolitých pohanských náboženstiev, vidí evanjelium
prvotiny národov, ktoré prijímajú dobrú zvesť o spáse skrze vtelenie.
Príchod mudrcov do Jeruzalema s cieľom pokloniť sa
židovskému kráľovi ukazuje, že v mesiášskom svetle Dávidovej
hviezdy hľadajú v Izraeli toho, kto bude kráľom národov.
Zjavenie Pána zvestuje, že všetky národy vstupujú do rodiny
patriarchov a nadobúdajú "výsady vyvoleného ľudu".
(rw)
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Šťastný nový rok
Prichádza nový rok
a s ním možno šťastný krok.
V novom roku je vždy
život ľahký,
keď máme v našom domove
veľa dobrej a úprimnej lásky.
Zdravie, šťastie akurát,
aby vás mal každý v tomto
nastávajúcom roku rád.
Po zime očakávame príchod jari,
nech nám v našom domove
všetkým Božie slnko žiari.
Aké sme si predsavzatia dali,
aby sme v nich naďalej
vytrvali a obstáli.
V novom roku zdravý človek
má milión želaní,
chorý iba jedno, aby bol zdravý.
Anna Szabová, šéfredaktorka

Traja králi prichádzajú
My traja králi ideme k vám,
zdravia, šťastia vinšovať vám.
Šťastia a zdravia, dlhé letá,
my sme prišli zďaleka k vám
Zďaleka je cesta naša,
od Betlehema do salaša.
Nad Betlehemom hviezda svieti,
Spasiteľa nášho matka kojí.
Buďte zdraví hospodári.
To vám vinšujeme za tie dary.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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Kam sa len podela
slušnosť naša každodenná?
Ja viem, že sám nie som
ideálny, ale predsa len
existujú veci, ktoré by mali
byť
medzi
slušnými
dospelými
ľuďmi
samozrejmosťou.
Preto by som rád tentoraz
upozornil na problém týkajúci
sa správania poniektorých
našich obyvateľov v jedálni
zariadenia.
Viem, že nemám absolútne
žiadne právo hodnotiť a kritizovať druhých. Avšak moja profesionálna
deformácia týkajúca sa dlhoročnej praxe v oblasti stravovacích
služieb mi jednoducho nedovolí, neozvať sa. Sú jednoducho veci,
isté hranice, ktoré by sa nemali prekročiť.
Ja napríklad nemám rád mľaskanie, sŕkanie, či iné podobné
neduhy počas jedenia. Iste, uvedomujem si, že sú medzi nami aj
ľudia so závažnými zdravotnými problémami. O tých, ale teraz nie je
reč. Hovorím o skupine tých, ktorí akoby si jedáleň nášho zariadenia
zamenili s krčmou.
Preto by som vás chcel pekne poprosiť, aby ste sa skutočne
zamysleli nad svojím správaním a najbližšie, keď sa stretneme pri
raňajkách či obede, aby sme sa naozaj chovali ako dospelí,
kultúrni a vychovaní ľudia.
A to nielen s ohľadom na ostatných obyvateľov, ale i ochotný
a obetavý personál zariadenia, ktorý sa každodenne podieľa na
výdaji nášho jedla.
Štefan Hučko, obyvateľ

Foto: ilustračné (pozn. red.)
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Pranostiky
Na Nový rok blato, na veľkú noc sneh. * Keď nie je zima v januári,
bude v apríli a v máji. * Zelený január, biely marec. * Čo január
zazelená, to máj spáli. * Svätý Pavel jasný, prináša rok šťastný. * Ak
je na Tri krále jasno, podarí sa pšenica. Keď je v januári teplo, siaha
bieda až na dno. * Keď je január studený a mrazivý, k poľu a ľuďom
je priaznivý. * V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov za
to. * Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.

Aforizmy
Kto nemá chuť pracovať, len ten stratí ihlu a náprstok. * Aj na kameni
sa vyspíš, keď máš čisté svedomie. * Nebyť milovaný, to je smola,
ale nemilovať, to je nešťastie. Lepšie chlebík v pokoji, ako koláče
v rozbroji. * Kto nemá roboty, začne si klebety.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Slová sú ako listy n strome, kde je ich najviac, tam je najmenej
ovocia. * Žiadny človek nie je taký bohatý, aby si mohol kúpiť svoju
minulosť. * Kto ranu nepocítil, ranám druhých sa smeje. * Radosti sú
naše krídla, bolesti naše ostrohy. * Bolesť nie je od lásky nikdy
ďaleko. Stačí jeden úsmev, aby sa všetko stalo možným.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

Výroky slávnych
Ján Pavol II.: Kto miluje, ten chce darovať seba samého.
Albert Einstein: Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia
uvidieť hviezdy.
Konfucius: Mudrc hľadá všetko v sebe, nerozumný človek všetko
v druhom.
(vh)
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Prišli k nám v decembri
Obyvatelia

Mária Trnková

Júlia Dobríková

Marián Zigo

Zamestnanci

Martin Mangel
opatrovateľ, odd.3

Vitajte medzi nami!
(vh)
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Januároví oslávenci
01.01.
01.01.
02.01.
05.01.
05.01.
06.01
07.01.
08.01.
08.01.
14.01.
16.01.
20.01.

Mária Brišková
Milan Šimko
Jaroslav Krištof
Ján Ševela
Ján Mucha
Michal Žovinec
Emília Gálisová
Anastázia Klobučníková
Valéria Rybanská
Róbert Pudiš
Martina Chanátová
Margita Sroková

21.01.
22.01.
22.01.
28.01.
28.01.
28.01.
28.01.
29.01.
29.01.
29.01.
31.01.
31.01.

Štefan Hučko
Margita Závadská
Mária Čurgaliová
Pavlína Guliková
Amália Kučerková
Ľubomír Lučanský
Mária Vilinová
Miroslav Bečica
Matilda Hudecová
Zdenek Tichanský
Mária Čuliová
Imrich Karaba

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

V decembri nás opustili
Štefánia Godálová, Mária Hroššová, Františka Hroteková,
Veronika Knézlová, Margita Šuranová, Milan Žembera,
Paulína Šišková, Anežka Pavlíková,
Marta Kučerková, Zuzana Budová

Česť ich pamiatke
(vh)
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Pripravujeme pre vás v januári
05.01

Prechádzka do
mestského betlehema

TO

(aj)

09.,14.01.Nácvik programu na Novoročný ples
so súborom Domovníček

jedáleň

(an)

13.01.

Stretnutie pri spomienkach
„Angeológia- Vnímanie anjelov...“

jedáleň

(aj)

14.01.

Návšteva galérie spojená
s prechádzkou

TO

(sč)

15.01.

Novoročný ples s tombolou

jedáleň

(rw)

19.01.

Potulky kinematogafiou
„Moulin Rouge“

jedáleň

(an)

20.01.

Redakčná rada

spol. miest.

(vh)

22.01.

Vedomostný kvíz:
„Novoročné osemsmerovky“

jedáleň

(zb)

27.01.

Prednáška s besedou
„Vplyv stavovania na život seniorov“

jedáleň

(zv)

26.-30.01.Voľby do „Domového parlamentu“

areál zariadenia

(vh)

28.01.

knižnica

(sh)

Beseda o knihe: „Ježiš Nazaretský“

Zároveň vás pozývame na pravidelné aktivity v Chránených dielňach:
Knižnici, Uvar si sám, Pohybom ku zdraviu, v tvorivej dielni
DomAteliéR, ale i v našej rehabilitačnej miestnosti a na pravidelných
pohybových cvičeniach, pravidelných záujmových skupinových
aktivitách v spoločenských miestnostiach, ako aj pri vysielaní nášho
rozhlasového štúdia.
(mga)
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Zasmejme sa
„Ocko, teba mama bila?“
Moja nie, ale tvoja áno.“
Chlapec prvýkrát navarí frajerke obed. Počas hlavného chodu sa
frajerka pýta:
„To mäso je z konzervy, zlatko?“
„Áno miláčik. Bol tam nápis: „Pre vášho miláčika“ a vedľa taký chutný
psík.“
Simeon Masár, obyvateľ

Môj manžel, čím je starší, tým je lepší. Keď mal 40 rokov prestal piť,
keď mal 50 rokov prestal fajčiť, od 60 nebehá za ženami a teraz
nevynechá ani jeden večerníček.
„Kedy si želáte ráno zobudiť?“ pýta sa chyžná hosťa.
„O siedmej, ale chcem, aby som bol zobudený bozkom,“ nástojí hosť.
„Dobre, poviem to vrátnikovi,“ odpovie chyžná.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Práve som sa vrátila od zrkadla a mala som pocit, žeby som mala
niečo zhodiť. Tak som sa rozhodla a zhodila som zrkadlo.
Hovorí Novák susedovi: „Posielam ženu do kúpeľov“
„Áno? Ja si tú svoju dokážem uspokojiť sám.“
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

Cudzinka v kvetovaných šatách a šatke pribehne v Prahe na políciu
a kričí:
„Páni policajti! Pomôžte mi! Na obed na Václaváku ma okradli!“
„A čo vám ukradli?“ pýtajú sa jej.
„Kabelku .“
„A čo ste v nej mali?“
„Osemdesiattri peňaženiek!“
Peter Lipták, obyvateľ
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Tajnička
Tentoraz si trochu preveríme vaše znalosti zo
svetovej geografie.
Japonsko sa rozprestiera na štyroch ostrovoch.
Ten najväčší z nich sa volá _ _ _ _ _.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Slovenská rieka
Orgán zraku
Krstné meno slávnej modelky Campbell
Slovom 100
Východ slnka
Ľuboš Klačanský, obyvateľ

Hádanka:
Ktorý kov je najťažší?
a) olovo
b) zinok
c) železo
dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 01. sociálnej pracovníčke Veronike
Hanuliakovej, ktorá má na starosti odovzdávanie cien. Na vyžrebovaných
víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 12/2014 sa stávajú:
Ľubomír Lučanský a Vincencia Révayová

Srdečne gratulujeme!
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FOTO MESIACA
Aj medzi nás zavítal Mikuláš!

Foto: Silvia Herdová
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