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Nastáva letné obdobie
Milí obyvatelia,
každý rok sa tešíme, keď po jari
prichádza vytúžené leto, spojené
s krásnym počasím. Slniečko nás
zohreje, dodáva nám potrebnú
energiu a získame veľa vitamínov.
Hlavne vitamín D, ktorý je potrebný
pre rast a vývoj našich kostí.
V tomto letnom období by sme
sa mali viac pohybovať vonku na čerstvom vzduchu a nie tráviť čas
doma. Je to už na každom z nás ako si to zariadi. Tiež by sme mali
dodržiavať aj pitný režim, ktorý potrebujeme pre naše zdravie, hlavne
veľa vody a minerálnych látok. Tie sú nevyhnutné v boji proti
dehydratácii a rôznym ochoreniam.
Čím je človek starší, tým viac sa musí o seba a svoje zdravie
starať. Priaznivo vplývajú na zdravie človeka aj prechádzky v prírode,
v blízkosti vodných nádrž a priehrad.
Počas leta si ľudia užívajú spoločné dovolenky s rodinami.
Navštevujú termálne kúpaliska, aby nabrali veľa energie a mohli sa po
absolvovaní dovoleniek, zrekreovaní opäť vrátiť do zamestnania, plní
síl a optimizmu.
Vážení obyvatelia – čitatelia, tiež dopisovatelia, prajem Vám veľa
výdatného slniečka počas letných dní a príjemnú pohodu
strávenú pri našom časopise „Môj domov.“

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Janka Gogolová: „Práca v ateliéri ma
napĺňa šťastím.“
Od novembra minulého roka pracuje
v našom zariadení veľmi šikovná a kreatívna
pracovníčka Janka Gogolová. Má na starosti
výtvarné
práce
s našimi
klientmi
v DomAtelieRi, bylinkáreň, chránenú dielňu
„Uvar si sám“ a môžete sa s ňou stretnúť aj
počas obedov v našej jedálni. Janke sme
položili zopár otázok, aby sme zistili pozitíva
a negatíva jej každodennej práce.
Ako vychádzaš s klientmi nášho zariadenia?
S klientmi nášho zariadenia vychádzam veľmi dobre.
Snažím sa im byť oporou v každej situácii a dovolím si
tvrdiť, že s niektorými mám až kamarátsky vzťah. V
našom zariadení som spoznala veľa ľudských osudov
a preto sa snažím byť našim klientom kamarátkou,
sestrou, poradkyňou a vlastne všetkým, čo vo mne vidia a potrebujú.

Aký máš

vzťah

k

práci

v

ateliéry a

chránenej

dielni?

Čo sa týka mojej práce v ateliéri, pravdu povediac, tam sa cítim byť naozaj
šťastná a táto práca ma nesmierne napĺňa. Dôvodom mojej radosti sú naši
obyvatelia, ktorí sú veľmi zruční a vyrábajú naozaj nádherné výrobky. Ako
napríklad, koženkové púzdra na okuliare, malé peňaženky, stojany na perá
atď. V ateliéri vládne, povedala by som, až rodinná atmosféra a to je pre
mňa najdôležitejšie. Čo sa týka mojej práce v chránenej dielni, som rada , že aj
tu môžeme tvoriť a že majú naši klienti záujem, hlavne mladšie ročníky, o
pečenie a varenie.

Vidíš nejaké pozitívne zmeny v správaní, pri každodennej práci s
klientmi?
Pri každodennej práci s klientmi pozorujem zmeny. Vidím ich rozžiarené oči,
široký úsmev ,objatie a poďakovanie. Nie je nič krajšie, ako mať okolo seba
šťastných ľudí, ktorým ste k úsmevu dopomohli aj vy sami.
Je jedno motto, ktoré by som chcela odkázať našim klientom:

„Možnosť zostarnúť je dar. Je to dar, ktorý nedostali všetci.“
(jg,pv)
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Leto je pre mnohých najkrajšie obdobie v roku. Deti
a študenti majú dvojmesačné letné prázdniny, počas
ktorých získavajú množstvo zážitkov a dobrodružstiev.
Preto sme sa spýtali našich klientov, ako si pamätajú na
letné zážitky zo svojej mladosti.
SIMEON MASÁR (82)
Moja mladosť – to bola nádhera. S kamarátmi sme
hrávali futbal, alebo sme chodili na ryby. Mal som
prísneho otca. Cez prázdniny sme chodili aj
pracovať na pole a v dome musel byť vždy
poriadok. Mám aj jednu smutnú spomienku. Počas
leta, tragicky zahynul otec mojej dobrej
spolužiačky, pri bombardovaní bratislavskej Apolky
Američanmi. Táto správa nás všetkých hlboko
ranila.
MILAN ŠIMKO (60)
Svoju mladosť som prežil v Lehote pod Vtáčnikom,
kde som vyrastal. Cez leto som chodil pásť husi
a aj kozy. Vtedy to bolo bežné, nie ako dnes. Stále
som bol vonku na čerstvom vzduchu. Keď bolo
veľmi horúco, chodili sme sa kúpať na hrádzu
s kamarátmi a spolužiakmi zo školy. Boli to
bezstarostné a veselé časy.
TERÉZIA KUPKOVÁ (76)
Leto bolo za mojej mladosti, v Dvorníkoch nad
Váhom, veselšie ako teraz. Keď bolo pekné
počasie, chodili sme s rodinou na huby. Keď sme
našli pekné veľké dubáčiky, to bola radosť. Často
sme aj trhali kvietky v hájiku. Najčastejšie to boli
margarétky. Tiež sme chovali husi, ktoré bolo treba
pásť. Potom sme ich kúpali v potôčiku. Na svoju
mladosť rada spomínam, bolo to najkrajšie obdobie
môjho života.
(pv)
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Putovná Múdra sova
Tento
rok
sme
zorganizovali
vedomostnú súťaž o „Putovnú múdru
sovu“, Ukáž, čo vieš! v našej jedálni.
Súťaže sa zúčastnili ako páni tak aj dámy.
Plní odhodlania sa posadili za stoly a
samostatne vypĺňali zložku plnú testov,
hádaniek,
doplňovačiek,
hľadaní
rozdielov, ciest k nejakému bodu.
Na víťazov čakali ceny v podobe
dobrôt v balíčkoch a výherca celej súťaže
dostal na pamiatku symbolickú malú
sovu plus veľkú putovnú múdru sovu,
ktorú si uschová a odovzdá ďalšiemu
nástupcovi v budúcej súťaži.
Tretiu cenu si odniesol Ján Móri v počte bodov 56. Na druhom mieste sa
s 58 bodmi umiestnila Gabriela Šutová a prvé miesto s plným počtom bodov
60 získal Miroslav Kleman.
Zúčastnení sa vyjadrili: „Sme vďační, že sme prežili také príjemné
dopoludnie a niečo nové sa aj naučili.“

Víťazom gratulujeme.
(an)

Turnaj v stolnom tenise
Na júnovom turnaji v stolnom tenise sa
predstavilo 9 športovcov. Hralo sa v
jedálni zariadenia a hráči boli rozdelení do
dvoch skupín. Hráči každej skupiny medzi
sebou hrali o postup do finále.
Nechýbali ani diváci. Svojich favoritov
prišlo podporiť množstvo fanúšikov
z celého zariadenia. Po tuhom boji sa do
finále dostali Peter Macho a Milan
Hanzlovič. Z druhého miesta postúpili
Beata Revayová a Milan Mihalik. Prítomní hráči ako aj fanúšikovia športu sa
mohli občerstviť malinovkou, kávou a sladkým pečivom. Prvé miesto obsadil
tento krát Milan Hanzlovič.
„Kto by to bol povedal", vyjadril sa Alojz Schlencz, keď videl snahu
súťažiacich. Druhý skončil napokon Peter Macho a tretie miesto bude
obhajovať nabudúce Milan Mihalik.
(rw)
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Domový parlament v prospech nás
všetkých
Pre potreby tohto článku, sme oslovili
predsedu DP – Petra Macha, aby sa
s nami podelil o dojmy z fungovania
domového parlamentu a napĺňania
jeho funkcie.
P. Macho sa vyjadril: „Na poste
predsedu domového parlamentu sa
Obrázok 1 Stravovacia komisia
cítim dobre, spolupráca je výborná,
s obyvateľmi,
zdravotným
personálom, ako aj s vedením.“
S členmi parlamentu diskutujeme
o návrhoch, ktoré nám predkladá domová rada a obyvatelia zariadenia.
Snažíme sa problémy vyriešiť v prospech spokojnosti všetkých obyvateľov,
v rámci našich možností a schopností. Problémy, sťažnosti a pripomienky,
ktoré nie sme schopní vyriešiť ,
posúvame vedeniu zariadenia. „ Ja,
ako predseda, sa snažím aby sme
vzniknuté
návrhy
obyvateľov
doviedli k úplnej spokojnosti nás
všetkých.“
K tomu nám slúžia aj zriadené
komisie. Ich úlohou je zamerať sa na
konkrétny
okruh
sťažností
obyvateľov. Ako napr. zdravotná
komisia rieši otázky hygieny,
zdravotných
a ortopedických Obrázok 2 HospodárskoObrázok 3 Zdravotná
komisia
pomôcok
obyvateľov.
Členovia sociálna komisia
stravovacej komisie riešia návrhy
obyvateľov týkajúce sa zlepšenia kvality jedál v zariadení. Každý z obyvateľov
má iné predstavy o kvalitnej strave, preto vedieme dlhé diskusie.
Hospodársko – sociálna komisia má na starosti, predovšetkým zlepšovať
medziľudské vzťahy v zariadení, aby bolo spolunažívanie obyvateľov
harmonické. O to sa musíme snažiť my všetci! Na záver by som povedal len
toľko:
„ Obyvatelia nemajte obavy podávať pripomienky, návrhy a sťažnosti. Od
toho sme tu, aby sme ich za vás vyriešili k maximálnej spokojnosti nás
všetkých. Očakávam väčšiu účasť na zasadnutiach, ale aj v
pripomienkach.“
(kl)
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Zo života zariadenia sociálnych
služieb v Prašiciach
Skončil sa školský rok, máme
pred sebou 2 mesiace prázdnin. Aj
keď sa nás to už bytostne netýka,
v podvedomí
na
to
všetci
reagujeme. Čakajú nás letné
mesiace
plné
dovoleniek
a výletov. Podstatné však
je
nabrať sily do ďalších dní. Len
oddýchnutý
a zregenerovaný
organizmus dokáže znovu naplno
pracovať.
Naši klienti už tej sily v sebe veľa nemajú, ale športový deň, ktorý sme si
usporiadali začiatkom júna, prekvapil aj mnohých z nich. Aj keď disciplíny
neboli náročné, predsa vyžadovali určitú zdatnosť a šikovnosť. Súťažili sme
v zrážaní kolkov, zhadzovaní pyramídy z plastových pohárov loptičkou
a triafaní lopty do koša. Vyhrali, tí s najväčším počtom bodov. V kategórii
„kolky“ vyhrala pani Maringová Matilka, v kategórii „pyramída“ vyhrala pani
Bartoňová Štefka a v kategórii „hod do koša“ vyhrala pani Vozníková
Olinka. Tak ako sa patrí na správnu súťaž boli udelené diplomy za 1až
3.miesto.
Veľmi nám prospievajú aj zdravotné prechádzky. Každý slnečný deň sa
snažíme čo najviac zdržiavať na čerstvom vzduchu. Na prechádzky po okolí
chodia tí, ktorým ešte nohy dobre slúžia, ostatným umožníme prechádzku na
vozíčku. Aj z vozíčka sa dá porozprávať s prašičanmi, poobdivovať udržiavané
záhrady a zalízať si dobrú zmrzlinu.
Niektoré dni však venujeme práci na našich hriadkach. Burine sa darí, či
prší, alebo je sucho. Treba pookopávať, oslobodiť rastlinky od zeliny,
polievať - niekedy denne. Jún v záhrade je zaujímavý – teoreticky sme si to
prebrali a porozprávali na utorkovej prednáške. Utorky u nás patria
rozprávkam. Už sme čítali rozprávky zo všetkých kútov sveta. Zhodli sme sa,
že tie naše slovenské sú asi najkrajšie. Na druhé miesto by sme dali rozprávky
od známeho rozprávkara H. CH. Andersena.
V júni nastúpila do nášho zariadenia nová klientka pani Margita Pešlová
z Práznoviec, pôvodne rodáčka z Prašíc. Prajeme jej spokojný pobyt v zdraví
a pohode.
(ll)
7

Aktivity

MD-7/2015

Celodenný výlet na Babicu
Tak ako to už každoročne
zvykom býva, aj tento mesiac
sme strávili pekné chvíle spolu
s našimi obyvateľmi v krásnom
prostredí v obci Bojná. Ranč
pod Babicou nás opäť vniesol
do tajov nádhernej prírody,
oddychu, zábavy a načerpania
energie. Nastal čas na poriadnu
tradičnú opekačku.
Vôňa
špekáčikov
nám
pripomenula detstvo a obohatila
o nové zážitky. Deň sme si, ako
zvyčajne,
spríjemnili
aj
návštevou
ZOO,
v ktorej
nechýbali rôzne exotické zvieratá.
Najkrajšie zážitky v nás zanechali skákajúce klokany, levy africké,
tiger bengálsky a rodinka lám krotkých, ktorá na svet priviedla minulý
rok mláďatko, pri ktorom
zrode sme boli aj my.
Nové sily a energiu sme
načerpali
oddychom
na
lavičkách
a v oddychových
zónach.
Smiech a radosť sa nám
znásobili
pri
komunikácií
o zážitkoch, spomienkach na
minulosť
a humorných
scénkach.
Pobyt
v prírode
sme
ukončili známymi ľudovými
piesňami a rozlúčili sme sa so slovami:
„Budúci rok tu opäť nesmieme chýbať.“
(zb)
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Súťaž o putovný pohár
Jedno
júnové
dopoludnie poriadalo
ZSS Harlekýn druhý
ročník
turnaja
o putovný pohár v hre
boccia. Zúčastnili sa
ho
okrem
nášho
zariadenia
aj
ZSS
Benefit
Ľudovítová,
ZSS Harmónia Horné
Štitáre, ZSS V Kaštieli Horné Obdokovce, ZSS Clementia Kovarce
a domáci ZSS Harlekýn Topoľčany. Naše zariadenie reprezentovali
športovci Milan Hanzlovič a Beáta Révayová, ktorí majú s touto hrou
veľké skúsenosti.
Víťazom
sa
stali
domáci
športovci.
O ďalšom
umiestnení
rozhodoval rozstrel, kde
našim však o dve gule
ušlo
medailové
umiestnenie.
Trochu
sklamania
bolo
vidno
v ich tvárach. Milan sa na
margo vyjadril: „vidieť, že
aj dve gule robia medailu.“ No napriek tomu získali diplom a ceny.
My ďakujeme Beatke i Milanovi za ich bojovnosť až do konca.
Rozhodne ukázali svoju silu i súťaživosť, že sú aj v tomto športe
zdatnými súpermi každému.
(rw)
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Výlet do Šalgoviec sa vydaril na
jednotku
Slnečný utorok patril našim
seniorom
Špecializovaného
oddelenia. Cieľom nášho výletu
bol
kaštieľ
v Šalgovciach,
návšteva
Čertovej
peci
a Havranu. Výletu sa zúčastnilo
7 seniorov. Prvou zástavkou bol
kaštieľ
The
Chateau
v Šalgovciach.
Privítala
nás
kastelánka,
previedla
nás
kaštieľom
a porozprávala
zaujímavosti z histórie kaštieľa.
Všetci sme si so záujmom
prezreli expozíciu, zaujali nás
historické nábytky, hodiny, telefóny a ostatné predmety. Na terase
sme sa osviežili kávou a zmrzlinou. Zasúťažili sme si v rozprávaní
vtipov a vtipných príhod zo života. Srandovali sme ako sa patrí.
Milana Hanzloviča sme navliekli aj do chomúta. Druhou
zástavkou bola Čertova pec, ktorú sme si obzreli skokom a obed sme
si vychutnali na čerstvom vzduchu obklopení prírodou na
Havrane.
Skrývať radosť a nadšenie zo
zmysluplne prežitého dňa nedokázal
nikto
zo
zúčastnených.
Helenka
Blažiová s Vladkom Vargom sypali vtipy
ako z rukáva, Lojzko Schlenc všetkým
vyspevoval,
Peter
Minka
žiaril
spokojnosťou a od Michala Vozára sme
sa dozvedeli zaujímavosti zo zákulisia
stolného tenisu.
Všetci sme sa cítili dobre, pre našich obyvateľov výlet znamenal
zážitok, ktorý ich osviežil v ich každodennom živote.
(sč)
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Prijímať návštevy
Verím, že je medzi nami veľa tých, ktorí majú
radi návštevy. Teší nás prítomnosť ľudí, ktorí nás
majú radi. Verte mi , že je to pravda, pretože v
dnešnej dobe , keď ma skoro každý človek málo
času, len ten, kto nás má skutočne rád, nám ten
svoj čas venuje. Keď návšteva príde, rozprávame
sa o našich dňoch a hovoríme o svojich pocitoch.
Po chvíli nám však dôjdu slová. Zisťujeme, že príliš
veľa slov je na škodu.
Sme jednoducho radi spolu. B O H nás chce
nielen každý deň navštíviť , ale chce byť stále s
nami. S N í M nebudeme nikdy cítiť samotu, ani opustenosť.
Kedy môžeme počuť Boha ? Vieme, že je to pri svätej omši, pri čítaní
biblie. Ak naozaj počúvame Božie slovo a odpovedáme na toto slovo v
modlitbe, je logické, že sa v istom zmysle zmeníme. Písmo sľubuje, že Božie
slovo sa k Bohu nikdy nevráti naprázdno; vždy niečo vykoná v živote ľudí,
ktorí ho prijímajú.Každý biblický text dáva tým, čo ho počúvajú, výzvu, aby
urobili niečo, čo bude odpoveďou na milosť, ktorú prijali. Keď sme
počúvali, uvažovali a modlili sa, takmer inštinktívne sa dostaneme k otázke:
„Čo Boh odo mňa žiada?“ Alebo ako sa pýtal žalmista: „Čím sa odvďačím
Pánovi
za
všetko,
čo
mi
dal?“
(Ž
116,
12).
Niekedy čítame o veľkých svätcoch, ktorým čítanie Písma radikálne zmenilo
život. Avšak v mojom i vašom prípade zmena, ktorú Písmo vytvára v našom
živote, je skôr nenápadná a postupná. Niekedy si túto zmenu v nás všimnú
druhí ľudia skôr než my!
Ako hovorí apoštol Jakub, keď sa usilujeme pochopiť Písmo, stávame
sa „uskutočňovateľmi slova a nielen poslucháčmi“ (Jak 1, 22). Keď
počúvame Božie slovo, vedie nás to k svedectvu o Božom slove. Keď sa nás
Božie slovo dotkne a bude nás meniť, budeme uskutočňovať jeho ciele vo
svojej rodine, v našom domove, Cirkvi i vo svete.
Akú návštevu alebo rozhovor si nadlho alebo navždy zapamätáme ? No
predsa tie , ktoré prinesú ovocie nielen v našom živote, ale aj v živote ľudí
okolo nás.
S prianím Božieho požehnania páter Vladislav Bednár O.T.
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Idyla leta
Leto slnka, jas je najkrajšie a
najhorúcejšie obdobie v našom domove
okolo nás.
Rozkvitli stromy i kvety voňavé,
do našich sŕdc vstúpilo leto zas.
Hľadáme štvorlístok v tráve,
nespálil ho v zime celkom mráz.
Leto nás všetkých znovu očarilo,
odelo stromy v biely šat,
zelenie sa hora i lúka ožila,
vrátil sa život do záhrad.
Anna Szabová, šéfredaktorka

Hora, horička zelená
Horička, hora zelená
a cez ňu preteká bystrá vodička studená.
Osvieži každého i chodca zblúdilého
aj vtáčika spevavého.
Vtáčatko sa napije vodičky studenej
a za to sa jej pekným spevom poďakuje.
Poďakuje sa horičke zelenej i vodičke studenej,
že osvieži každého i kosca zrobeného.
A vodička studená tečie dole cez horičku zelenú,
osviežiť každého smädného, kto prejde cez horičku.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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Poďakovanie nášmu zamestnancovi
Každé vydanie časopisu zvyknem
písať kritický článok, ale tentokrát to bude
inak. Nemôžem nespomenúť jedného
príjemného a sympatického sociálneho
pracovníka. I keď je síce na vozíku, jeho
správanie by si mohli zobrať za príklad
všetci klienti zariadenia.
Petra som si obľúbil hneď od začiatku
ako som ho spoznal. Je inteligentný,
zhovorčivý, vtipný a napriek svojmu
hendikepu pomáha ostatným. Môžete sa
mu zdôveriť so všetkými starosťami aj
radosťami, ktoré sa vyskytnú vo vašom
živote a on vás vždy podporí, pochopí,
pomôže.
Dodá vám odvahu, keď je to potrebné, rozhovor s ním vás
nabije pozitívnou energiou a potrebnou silou do ďalších dní. Taký
empatický človek je pre naše zariadenie obrovským prínosom.
Neraz si uvedomujem, ľudovo povedané, „na neho nemám“. Na
záver môžem iba povedať:
„Peter, držíme vám palce v pracovnom aj súkromnom
živote.“

Štefan Hučko, obyvateľ
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Pranostiky
V júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa* Na rozoslanie
apoštolov býva deväť búrok* Zaplače Margita, bude dažďov do sýta*
Sv. Prokop prosí, nech slniečko svieti* Na sv. Eliáša je dopoludnia
leto, popoludní jeseň* Koľko mračien na Jakuba, toľko snehu v zime*
Ak je pred Annou pekne, je po Anne mrzko* Čo júl a august nedovarí,
to september neusmaží* Július mokrý a studený, znivočí nám všetko
oseví* Navštívenie Panny Márie čisté, prináša ovocie isté* Na Cyrila
a Metoda, mnohý hospodár sa smeje* Keď na Margitu prší, nebude
hrozna* Jakub, chleba kúp, pálenky nalej, pôjdeme ďalej*

Aforizmy
Povaha ženy je ako more, poddá sa najľahšiemu vánku a odolá aj
najťažšej búrke* Ženíme sa z dvoch príčin, z lásky, alebo pre
následky z nej* Slobodné slečny si píšu denníky, vydaté si píšu knihu
výdavkov* Je lepšie byť nešťastná sama než s niekým* Múdra žena
bozkáva ale nemiluje, počúva ale neverí a opúšťa predtým ako je
opustená* Nemal šťastie v láske, každá sa chcela za neho vydať* Ak
vás nemá nikto rád nezúfajte, ešte ste tu vy* Peniaze, čo vám spadnú
z neba, čertovsky dobre padnú* Ak má byť manželstvo vydarené,
treba sa zamilovať veľa ráz, ale vždy do tej istej osoby* Kto ranu
nepocítil, ranám sa smeje* Sú muži, ktorých možno klamať s každou
ženou*
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Výroky slávnych
EDMONDO DE AMICIS: Práve tomu, kto by dokázal celý život
niekoho milovať, to nie je dopriate.
JÁN VERICH: Dobrá nálada síce nevyrieši všetky problémy, ale
dokáže nasrať toľko ľudí, že stojí zato si ju udržať.
STEVE JOBS: Bez dôvery nie je priateľstvo.
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Prišla k nám OBYVATEĽKA

Janka Slažanská

Vitajte medzi nami!

Júloví oslávenci
01.7 – Marta Uhareková
03.7 – Jozef Sitkey
03.7 – Gabriela Jacková
06.7 – Zita Petríková
07.7 – Dalina Cápayová
09.7 – Jozef Beňo
09.7 – Emília Majdanová
09.7 – Eva Kohútová
10.7 – Margita Meszárošová
10.7 – Peter Macho
11.7 – Terézia Kmeťová

11.7 – Pavel Livinský
12.7 – Štefan Beňo
17.7 – Marta Májiková
18.7 – Pavlína Krošláková
20.7 – Štefan Daniš
21.7 – Helena Beniaková
22.7 – Vladimír Remeň
24.7 – Anna Hurychová
25.7 – Emília Toporová
28.7 – Katarína Fáberová
29.7 – Milan Vaľko

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

V júni nás opustili
Eleonóra Arpášová, Ernest Martonka, Marián Martonka

Česť ich pamiatke
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JÚLI
02.07
06.07
08.07
09.07
14.07
16.07
16.07
17.07
20.07
21.07
21.07
22.07
23/28.07
24.07

Zdravotná prechádzka
Prednáška – Pohyb a šport u seniorov
Turnaj v kolkoch
Krškanská vareška
Spomienky – Alžbeta Bathory
Celodenný výlet do termál. kúpeľov
Burza ošatenia
Kinematografia – Kameňák 2
Beseda - Čím žila slov.rodina
Celodenný výlet – Dom Ľ. Štúra
Vedomostná súťaž v osemsmerovkách
Turnaj v boccia
Pobyt na letnom kúpalisku
Duchovná pred. – Stvorenie sveta

centrum
jedáleň
terasa B
Krškany
jeáleň
H.Saliby
jedáleň
jedáleň
knižnica
Uhrovec
jedáleň
areál
TO
kaplnka

Simonka
Richard
Richard
Simonka
Anička
Gabika
Valent
Saška
Silvia
Zuzka
Simonka
Richard
Zuzka
Richard

CHRÁNENÉ DIELNE
PONDELOK – UTOROK
knižnica vypožičiavanie kníh
14.00(po) 9.00(ut)
rozhlas
vysielanie interného rozhlasu
13.00
posilňovňa
individuálne cvičenia
9.00 a 14.00

Milan
Zuzka, Petra
Peter Macho

STREDA - ŠTVROK
knižnica vypožičiavanie kníh
14.00(st) 9.00(št)
rozhlas
vysielanie interného rozhlasu
13.00
posilňovňa
individuálne cvičenia
9.00 a 14.00
kuchynka kurzy a krúžky varenia,peč.
13.30

Milan
Zuzka, Petra
Peter Macho
Janka

PIATOK
knižnica vypožičiavanie kníh
posilňovňa
individuálne cvičenia
kuchynka BYLINKÁREŇ

Milan
Peter Macho
Janka

9.00
9.00 a 14.00
13.30

PRACOVNÉ AKTIVITY
PONDELOK – PIATOK
Ing. Anton Marko, Valent Jančich
Pracovné aktivity sú zamerané na zveľaďovanie prostredia: práca na záhradkách,
kosenie, hrabanie, okopávanie, sadenie, polievanie, starostlivosť o kvety a záhony,
starostlivosť o kvety v črepníkoch, zametanie, čistenie a polievanie chodníkov, cesty,
terás, ničenie burín, zbieranie odpadkov, cigaretových ohorkov a zametanie popola
po obyvateľoch, ktorí znečisťujú areál.
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SKUPINOVÉ AKTIVITY
Spoločenské miestnosti
PONDELOK
A2
spoločenské hry
A4
práca s farbami, ručné práce, spoloč. hry
A4
uspokojovanie duch. potrieb

9.30
9.30
13.30

Peter
Zuzka
Gabika M.

B1
B2
B3

9.30
9.30
9.30

Saška
Richard
Monika, Janka

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Peter
Zuzka
Saška
Anička
Monika, Janka

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Peter
Gabika M.
Saška
Monika
Richard

9.30
15.30-16.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Peter
Simonka
Zuzka
Anička
Richard
Monika

9.30
15.00
9.30
9.30
9.30

Simonka
Richard
Zuzka
Anička
Richard

A2
A4
B1
B2
B3

A2
A4
B1
B3
jedáleň/areál
A2
A2
A4
B1
B2
B3
A2
A3
A4
B1
B2

spoločenské hry
trénovanie pamäte
DomAteliéR
UTOROK
práca s knihou a hudbou
uspokojovanie duch. potrieb
chvíle s hudbou
práca s hudbou
DomAteliéR
STREDA
trénovanie pamäte
trénovanie pamäte
uspokojovanie duch. potrieb
práca s knihou
športový deň
ŠTVRTOK
práca s hudbou
práca s hudbou
uspokojovanie duch. potrieb
práca s farbami, ručné práce
práca s hudbou
spoločenské hry
PIATOK
práca s farbami, ručné práce
duchovné prednášky a cvičenia
spoločenské hry
spoločenské hry
uspokojovanie duch. potrieb

POHYBOVÉ AKTIVITY
PONDELOK – STREDA – PIATOK
rehabilitácia
zdravotné cvičenia
areál / okolie
zdravotné prechádzky
oddelenia individuálne cvičenia na izbách
UTOROK – ŠTVRTOK
rehabilitácia
zdravotné cvičenia
oddelenia skupinové cvičenia na chodbách
oddelenia individuálne cvičenia na izbách

Janka T., Andrejka K., Simonka F.
7.00
13.30
7.20
7.00
13.30
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Zasmejme sa
V škôlke: „ Mňa musí mať moja mama veľmi rada.“ „Otca už vymenila
4-krát, ale mňa ešte ani raz.“
Žena kričí na muža: „Bola som slepá, hluchá a hlúpa, keď som si ťa
brala.“ Muž odpovedá: „Vidíš, ako som ťa vyliečil.“
Jano sa večer vrátil domov a pobozkal manželku Zuzu a tá mu bozk
vrelo oplatila. „Ako sa ti páčim bez brady Zuzka?“ „Ježiš, Jano, to si
ty?“
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

Učiteľka napísala do žiackej knižky:
„Vaša dcéra je drzá, arogantná a za chrbtom sa mi smeje do očí.“
„Aké mal váš syn známky na vysvedčení?“ „ Najlepšiu mal trojku, aj to
zo správania.“
„Vojak Metlička, vy neviete, že pitie vína vo veľkom množstve zabíja?“
„Vojak sa nesmie smrti báť, pán kapitán!“
Simeon Masár, obyvateľ

Manželka leží na smrteľnej posteli a smutne hovorí mužovi. „ Muž
môj, ak zomriem, daj ma spopolniť a popol rozsyp po dvore.“ Muž
odpovie: „ Čo si šialená?“ „Zafúka vietor a mám ťa zas v kuchyni.“
Hovorí dedko: „ Vnúčik môj, pred sedemdesiatimi rokmi som musel
chodiť od jari až do jesene bosí.“ Vnúčik odpovie: „ Dedko, keď
nadávaš na svoju penziu, tak to vyzerá, že zasa tak budeš chodiť.“
Vraví muž svojej žene: „Ešte raz sa vyspíme a dostaneme dôchodok.“
„Veru starký, a potom sa ešte raz vyspíme, prídu deti a bude po ňom.“
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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Tajnička
1.Domáci vták
2.tokal
3.kobercová tkanina
z umelých vláken
4.pil
5.malé zviera
6.kôň má . . .
7.veselosť je ...
8.zápis
9.jedovatý plaz
10.kúpime ju v kníhkupectve
11.konské mäso
12.slovenské mesto
13.Tatry sú . . .

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Simeon Masár, obyvateľ

Hádanka:
Viete čo znamená slovo elefant?
a.) slon
b.) bizón
c.) zubor
Rudolf Sokolík, obyvateľ

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 06. 2015 svojmu sociálnemu
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 05/2015 sa stávajú:
Lubomír Lučanský a Gabriela Šutová

Srdečne gratulujeme!
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Stolný tenis sa teší, v našom
zariadení, veľkej obľube

Foto: Zuzka Božíková
♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥
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