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Úvodník
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Škola volá
Letné prázdniny už pomaly
ťahajú za kratší koniec. Ako sa deti
tešili sa ich príchod, teraz sa radujú
na
začiatok
školského
roka.
Postretajú po dvoch mesiacoch
svojich spolužiakov, s ktorými sa
podelia
o zážitky
z dovolenky,
výletov, kúpalísk. Tieto prázdniny
boli nadmieru horúce, preto deti aj
dospelí väčšinu voľných dní strávili
pri vode.
Ale už je tu september a povinnosti na seba čakajú. Rodičia
musia pripraviť deti do školy. Prváci nastúpia do prvého ročníka, ruka
v ruke so svojimi rodičmi, plní očakávania čo škola prinesie. Zoznámia
sa s pani učiteľkou, ktorá ich privíta s úsmevom a zaželá im prijemné
spolunažívanie s ňou aj ostatnými učiteľmi a žiakmi. Čakajú ich aj
neodkladné povinnosti, na ktoré si deti zo začiatku ťažko zvykajú, ale
ako sa hovorí: „škola je len malou hrou“.
Aj my dospelí, sme sa ako malí školáci tešili na príchod našej
pani učiteľky. Tiež sme ju spoznali, s radosťou nás aj ona privítala
a hneď sme si ju obľúbili. Naučila nás písať, čítať a počítať, za čo sme
jej vďační doteraz. Bola nám ako naša druhá mama. Máme pekné
spomienky aj po rokoch na jej úprimnú tvár a prívetivé vystupovanie.
Veľa nás naučila a dala nám základ dobrej výchovy. Z jej výkladu
sme sa veľa naučili, získali sme hlavne veľa vedomostí, ktoré sme
preniesli do ďalšieho života tým, že sme ich použili v našom
zamestnaní.
Dnešné deti, naši vnuci a vnučky nás nasledujú, vštepujeme im
veľa z našich skúseností, ktoré sme v živote nadobudli.
Milí naši obyvatelia – čitatelia a dopisovatelia, prajem Vám
príjemné čítanie pri našom septembrovom vydaní časopisu Môj
domov.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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Monika Sitárová: „práca sestry je
veľká zodpovednosť“
Práca sestry je veľmi náročná ale rovnako tak aj zaujímavá. Je to
neustály kontakt s ľuďmi, každý deň prinesie niečo nové. Preto sme
zvedaví, ako túto prácu vníma jedna zo sestier – Monika.
Ako hodnotíte prácu sestry v našom
zariadení?
Práca sestry v našom zariadení je
veľmi náročná. Ani nie z tej fyzickej
stránky, ale skôr z psychickej. Je to
veľká zodpovednosť. A v neposlednom
rade si táto práca vyžaduje aj veľkú
dávku trpezlivosti - koniec koncov ako
každá práca s ľuďmi.
Kedy pociťujete zadosťučinenie
z vašej práce?
Keď vidím usmiate a spokojné tváre
našich klientov.
Kde pracovala predtým?
Pracovala som v nemocnici
na
oddelení dlhodobo chorých.
Je rozdiel medzi prácou v nemocnici a prácou v našom
zariadení?
No to teda je a veľký. Pozitívny rozdiel je ten, že tu sú stáli klienti, ten
vzťah sestra-klient je iný, krajší a oveľa bližší. V nemocnici sa to mení,
tam má sestra za sebou hneď lekára. Tu musím sama poriešiť
a posúdiť zdravotný stav našich obyvateľov. A je tu samozrejme
väčšia zodpovednosť.
Prezradíte nám nejakú úsmevnú situáciu z vašej práce?
Bolo pre mňa milé prekvapenie, keď som poznala niektorých našich
obyvateľov už z nemocnice, a ich pozitívne reakcie na mňa ma veľmi
potešili.
(vn)
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Každý človek vo svojom živote zažije rôzne udalosti, ktoré ho
ovplyvnia. Niektoré pozitívne a iné naopak negatívne. Hovorí sa,
že ľudia by mali spomínať len na to dobré čo zažili a na zlé
zabudnúť. Preto sme chceli našich obyvateľov rozveseliť, aby si
zaspomínali na tie NAJKRAJŠIE CHVÍLE ICH ŽIVOTA.
RUDKO SOKOLÍK (68)
Najkrajšie chvíle môjho života som zažil,
keď som chodil do práce a dávali odmeny.
To bolo radosti. S kolegami máme množstvo
zážitkov, na ktoré rád spomínam. Som starý
mládenec, nikdy som sa neoženil. Ale mal
som tri frajerky, ktoré mi vypĺňali samotu.
S kamarátmi sme chodili na hríby.
Z každého úlovku sme sa nesmierne tešili.
MÁRIA RYBANSKÁ (77)
Moje najkrajšie časy som prežila ešte
v detstve. Pamätám si ako som chodila
pásť husi. Veselo bolo na potoku. Husi sa
vykúpali, aj ja s kamarátkami sme šantili vo
vode.
V dospelosti
som
pracovala
v Partizánskom, kde sme vyrábali gumáky.
Mala som sa tam dobre. Výborne nám varili,
každý večer sme chodili na omšu. Bol to
bezstarostný život.
ŠTEFAN HUČKO (56)
Najviac som sa tešil vo svojom živote,
presne 17. novembra 1989. Konečne sme
sa zbavili KSČ a nastala demokracia v našej
krajine. V ten deň po celej Bratislave zvonili
telefóny a ľudia si oznamovali túto radostnú
novinu. Okrem toho som bol nesmierne
šťastný, keď sa mi deti narodili. Takú radosť
človek nepochopí, pokým sa nestane otcom.
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Premietanie filmu z osláv
V júli sa naša obyvateľka pani Margita Mészárošová dožila
krásneho veku 100 rokov. Spoločne sme oslávili jej životné jubileum
a pripomenuli sme si oslavu prostredníctvom premietania. Na tejto
milej udalosti sa zišla plná jedáleň našich obyvateľov, ktorí sa
zúčastnili oslavy, ale aj takých, ktorí na oslave neboli a túžili ju zažiť
aspoň prostredníctvom videa.
Na začiatku
stretnutia sme si
predstavili našu
jubilantku.
Prečítali sme si
čo
o našich
oslavách
storočnice píšu
v topoľčianskych
novinách
MY
a PARDON.
Prítomní
zaujato sledovali
premietanie, niektorí si pospevovali spolu s našimi spevákmi, iní boli
prekvapení, že sa vidia na obrazovke televízora. Po skončení sme
sa pohostili perníkom a kávou, ktorú nám pripravili naše šikovné
dievčatá v Chránenej dielni Uvar si sám.
V deň premietania oslavovali svoje meniny Jany, tak sme využili
situáciu a zúčastneným Jankám zablahoželali. Pridali sme aj
narodeninových oslávencov v tomto týždni.
Na záver sme si ako jedna veľká rodina zaspievali zopár
ľudových piesní. Atmosféra bola po celý čas radostná. Obyvatelia tak
mali možnosť si opäť zaspomínať na túto milú oslavu, ktorá sa niesla
v znamení zábavy a úsmevov z každej strany.
(sč)
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Športom ku zdraviu
Tento rok sme otvorili
novú športovú súťaž so
šiestimi disciplínami –
ŠESŤBOJ SENIOROV.
Všetky súťaže boli pre
našich športovcov nové,
ale nie úplne neznáme.
Nultého ročníka sa
zúčastnilo 20 pretekárov.
Mená víťazov jednotlivých
disciplín:
Hod
loptičiek
do
plechoviek – Milan Hanzlovič, Lov rýb – Imrich Karaba, Vladimír
Remeň a Simeon Masár zvíťazili až v dvoch súťažných disciplínách;
Vladmír Remeň - Hod kruhmi a Kop do brány; Simeon Masár Kuželky a Hod lopty do koša.
Každý súťažiaci si mohlo vybrať,
v ktorej súťažnej disciplíne sa
zúčastní. Nie všetky súťažné
disciplíny boli povinné. Ale každý si
prišiel na svoje. Nezabudli sme ani
na občerstvenie. Okrem chutných
pagáčikov z chránenej dielne sme
dodržiavali pitný režim, tak dôležitý
pre tieto letné mesiace.
„Najskôr som nechcel súťažiť,
len byť ako divák. No keď som sa
na to dal, a vyhral, dokonca až
v dvoch disciplínach, tak ma to
samozrejme
veľmi
potešilo“,
povedal o svojom dvojnásobnom
víťazstve Vladimír Remeň.
(rw)
6

Domáci spravodaj

MD-9/2015

Zo života zariadenia sociálnych
služieb v Prašiciach

Obrázok 1 Matilda Klobučníková

A prázdniny
sú
za nami. Nastáva čas
zabehnutých denných
rituálov.
Deti
do
škôlky, školy a rodičia
do práce.
Dni sa pomaly
skracujú, noci sú
chladnejšie
a aj
slniečka cez deň
ubúda. My si žijeme
svojim
zabehnutým
životom, v ktorom sa
striedajú
lepšie

a horšie dni.
Naše staré kĺby sú barometrom každej zmeny počasia. „Lúpajú“
pred každým dažďom a zaberá na ne len pravidelný telocvik.
V priebehu týždňa robíme zdravotné prechádzky a každý piatok
rozcvičíme telo pri pohybových cvičeniach.
V septembri nám počas posedenia na lavičkách v areály
spríjemní džavot malých škôlkarov. Tento nám počas prázdnin chýbal.
Teraz nás teší pohľad na krásne rozkvitnuté kvety v záhonoch,
dozrievajúce slivky, ringloty, jabĺčka, hrušky. Aj náš jedálniček je
bohatý na ovocie z tohtoročnej domácej úrody ovocia a zeleniny.
Niektoré naše babičky si vedia pripraviť dobrý ovocný, alebo
zeleninový šalát aj u seba na izbe. Na ovocie a zeleninu boli
zamerané aj dve augustové prednášky. Jedna sa špecializovala na
zloženie a využitie rajčiaku. Druhá prednáška sa týkala prác typických
nielen pre ženy – zaváraniu. Sterilizácia ovocia a zeleniny do pohárov
chytila aj veľa mužov. Pohľad na plné poličky pohárov v komore
poteší každého starostlivého gazdu, alebo gazdinú.
(ll)
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VÝLETY, VÝLETY...
V tomto mesiaci sa s výletmi roztrhlo vrece. Každého výletu sa
zúčastnila prevažne iná skupinka našich obyvateľov, čo nás všetkých
veľmi teší. Dva z výletov sme absolvovali v kúpeľných mestách, jeden
v prírode, čo je pre tieto horúce letné dni aktuálne.

História kúpeľného mesta
Už štvrtý rok
poznávame kúpeľné
mesto Bojnice. Láka
nás svojou históriou,
poznávame
život
našich predkov.
Bojnický zámok
patrí k najstarším a
najvýznamnejším
pamiatkam
na
Slovensku. Stojí na
travertínovej
skale
nad mestom obklopený jazerom.
Bojnická zoologická záhrada je najstaršou, najkrajšou
a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku. Pre
verejnosť bola otvorená 1. apríla 1955.
Počet druhov chovaných v ZOO Bojnice je najväčší zo všetkých
piatich zoologických záhrad. Celkovo tam žije 414 živočíšnych
druhov, v počte 2 268 exemplárov. Ako jediná slovenská ZOO chová
napr. slony africké, antilopy bongo, orangutany bornejské a mnohé
ďalšie. Tento rok je otvorený pavilón s prekrásnou zbierkou
cudzokrajných motýľov. „Bolo výborne, zámok bol krásny, aj
zámocká jaskyňa. V ZOO bolo tiež dobre. Len po fyzickej stránke
to bolo náročnejšie pre niektorých účastníkov“, povedal o výlete
Simeon Masár.
(aj)
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Celý deň na nohách
V kúpeľnom meste Piešťany
sme jeho obhliadkou zregenerovali
pohybový aparát. Vybrali sme sa
na
zdravotnú
a
poznávaciu
prechádzku po meste.
Na kúpeľnom ostrove sme
ochutnali liečivú „vajcovú“ vodu,
ktorá mala až 60 °C a bola bohatá
na minerály, vápnik, horčík.
Obdivovali sme leknové jazierka
plné korytnačiek a cestou do centra
sme sa prešli po sklenom moste,
kde sme sa aj odfotili. V centre
sme sa zastavili na zmrzlinu
a kávičku.
Počas cesty na Čertovu pec sme si spravili obednú prestávku
v prírode a urobili si malý auto piknik. Našim výletníkom to
pripomenulo mladé časy, a tak sme sa rozprávali o tom, ako sa
chodilo na dovolenky kedysi.
Na Čertovej peci sme si
pozreli
zvieratká
v mini
zoologickej záhrade, jaskyňu
pravekého človeka a posedeli
v reštaurácii.
„Piešťany sú moje druhé
najkrajšie
mesto
na
Slovensku. Bol to pekný,
poučný a veselý výlet. Bodaj
by takých výletov mohlo byť
viac, aby ľudia videli aj niečo
iné, ako naše ubytovanie“,
povedal Štefan Hučko po ceste
domov.
(an)
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Relax v prírode
Pobytom na čerstvom vzduchu sme spoznávali prírodu v okolí
mesta Topoľčany.
Vo vzdialenosti 10
km od Topoľčian sa
rozprestiera dedinka
Tesáre. Je obklopená
lesmi,
s
bohatými
vinicami.
Do
prekrásnej
prírodnej
scenérie
okolitých
lesov zapadá vodná
nádrž,
ktorá
je
lákadlom
pre
milovníkov
prírody
a rybárov.
A v tejto
nádhere
sme
relaxovali alebo sa prechádzali.
Rekreačné stredisko Duchonka, ktoré leží 18 km od nášho
okresného mesta je obklopená horami Považského Inovca.
Tu sme sa usadili pri ohnisku, rozprávali vtipy, pospevovali si,
debatovali. Takto, na čerstvom vzduchu sme si vychutnali obed.
Počas pobytu v prírode obyvatelia vyjadrovali svoje pocity.
“To úžasné ticho my starí ľudia potrebujeme“, povedal Alojz
Schlenc.
Marta Langová nám prezradila, že je prvý krát z nášho
zariadenia na výlete, z čoho sa naozaj tešila.
Števko Daniš si zaspomínal ako v minulosti rybárčil na rieke
Nitra, obdivoval úlovky tesárskych rybárov a Ladislav Vozár zbystrel,
keď sme prechádzali rodnou dedinou Tovarníky.
Všetci sme pociťovali pozitívny vplyv prírody na naše prežívanie.
(sč)
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Nezarmucovať Boha, ale voňať pred ním
Kresťanský Boh nie je boh
nemiernosti ani nevypočítateľného
osudu, ale Boh prichádzajúci
v láske a čakajúci na našu odpoveď
lásky. V tejto súvislosti Pavol
pripomína konkrétne veci, ktoré
treba konať. Sú to v prvom rade
skutky voči iným ľuďom: Buďte
k sebe
láskaví
a milosrdní,
navzájom si odpúšťajte, aby aj
vám odpustil Boh v Kristovi! (Ef 4,32) Napodobňovanie Boha sa
nedeje v pokuse o moc nad inými, ale v pokuse o odpustenie. Nie
moc ako veľký majetok, fyzická sila, neriadená vášeň, je božská, ale
moc odpustenia je božská sila veľkorysosti a pochopenia.
Keď pálime kadidlo, nie je dôležité, že zhoria uhlíky, ale voňavý
dym, ktorý symbolicky stúpa do neba. V tomto zmysle apoštol napíše,
že Kristus vydal seba Bohu za nás ako obetu ľúbeznej vône. Takže
o toto ide: Nezarmucovať Boha, ale voňať pred ním. A voňať aj ľuďom
schopnosťou odpustenia. Nie krik a rúhanie, bláznivá vášeň, ale
milosrdenstvo a láskavosť majú byť vôňou kresťanského človeka.
Rímsky vladár sa správal tak, ako si pohania predstavovali
svojich bohov. Urobil, na čo mal práve náladu. Kresťan má tiež
napodobňovať Boha.
Pri istej príležitosti povedal niekto Matke Tereze, že ani za milión
dolárov by nemal odvahu dotknúť sa malomocného. Odpovedala:
"Ani ja by som to nespravila. Keby šlo o peniaze, ani za dva
milióny dolárov. Naopak, robím to dobrovoľne, zadarmo, z lásky
k Bohu." A tak si teraz položme otázku: Akú obetu Bohu prinášam ja
osobne? Kainovu alebo Ábelovu?
Viac o obete sa budete môcť dozvedieť v jednom z nasledujúcich
príhovoroch a duchovných cvičeniach v kaplnke nášho zariadenia.
(rw)
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Blahoželanie pani riaditeľke k
narodeninám
V deň Vášho krásneho sviatku,
prijmite od našich seniorov na pamiatku:
zdravia, šťastia, optimizmu veľa,
čo si Vaše srdce želá.
Radosť a úsmev na tvári každý deň,
Nech sa Vám v kruhu najbližších
splní aj ten najtajnejší sen.
V tento deň kladieme kvety na Váš stôl,
Aby Váš ďalší život šťastný a krajší bol,
V ktorom sa báseň snúbi s láskou v ňom.
Všetky šťastné rozhodnutia,
Menej starostí, vždy dobrú náladu
A s ňou aj s našimi obyvateľmi vznikajúcu pohodu.
Zo srdca želajú:
Redakčná rada časopisu Môj domov, Vaši domováci a Domový
parlament.
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Pekárov cisár a cisárov pekár
Doteraz som písal kritiku, pochvaly, ale teraz napíšem rozprávku
o našej kuchyni, t. j. Pekárov cisár a cisárov pekár.
Osoby a obsadenia: cisárovi pekári – kuchárky zariadenia
komparzisti – obyvatelia domova
Kde bolo tam bolo, bola jedna kuchyňa, ktorá varila
a pripravovala jedlá pre 200 komparzistov. Niektorí boli spokojní,
niektorí nie. Ale 200 názorov nemôže byť rovnakých. Môj osobný
názor: „strava je výborná“, vďaka našej cisárke. Komparzisti snažte
sa vyhovieť ťažkej práci našej cisárovnej a našim princeznám za
obsluhu – Peťke, Janke, Zuzke a Eliške. Ja vám prajem dobrú chuť
a pevné nervy. Pomáhajme kuchárom ako vieme! Veď oni nám
robia každý deň krajším, tým že nás dobre nasýtia a dievčatá nás
pekne obslúžia.
Štefan Hučko, obyvateľ

Strom v poli
Som ako strom kvitnúci v poli,
spievam si za vetrom,
svetlo musí svietiť,
ruža musí voňať.
Rozdali stromy posledné listy,
ako vlani,
vietor ich rozniesol,
na všetky svetové strany.
Opadne zeleň, aj ružové kvety,
smútia stromy, holými konármi.
Či je strom mŕtvy a či zdravý
nepoznať to až v období jari.

Snažím sa vyletieť z halúziek
stromu,
padnem späť do kvetín v strání,
zas budem ako strom,
zakvitnem v najtuhšom spaní.
Tá moja ozvena mámivá,
pieseň je bezmenná,
kde vznikáš, komu znieš,
komu, ozvena moja.

Anna Szabová, obyvateľka
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Pranostiky
Horúčosť v auguste ničomu neškodí, iba čo sa mlynár po potoku
brodí* Ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku očakávať* Severné
vetry v auguste, prinášajú stále počasie. Keď sa potí Dominik, Marek
bude v kožúšku* Keď príde Vavrinec, ber oči na klinec* Čo Vavrinec
uvarí, to Bartolomej dosmaží* Okolo Augustína tiahnu vetry do
Budína* Keď august páli, bude páliť aj víno* Sv. Vavrinec nesie z poľa
veniec* Na sv. Vavrinca švábka ide do hrnca* Na Bartolomeja každá
plánka zrelá* Zrelé hrozno na Bartolomeja, dobrú nádej k hojnosti
vína dáva* Horúčosť na sv. Dominika znamená, že nastane veľmi
tuhá zima* Ak je na Vavrinca slnko, budú medu plné hrnce*

Aforizmy
Človek zomiera toľkokrát, koľkokrát stratil priateľov* Váž si starca
i vtedy, keby zo stareckej slabosti zabudol to, čo vedel* Keď som bola
mladá, mala som hladkú tvár a skladanú sukňu. Teraz je to naopak*
Bohužiaľ byť starým je jediný spôsob, ako dlho žiť* I v mladej hlave,
starý rozum sa nájde* Dokiaľ je človek šťastlivý, má vždy priateľov*
Zlá svokruša aj na zadku má oči* Kto zobral smotanu, nech si vezme
i mlieko* Škoda je už dávať umierajúcemu drahých liekov* V žiarlivosti
je viac sebalásky ako lásky*
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Výroky slávnych
Fromm: Ak nie je človek tvorcom v iných oblastiach, nie je tvorcom
ani v láske.
Laskomerský: Kto nemá peňazí, tomu zaľahne polárna noc, a to bez
polárnej žiary.
Spinoza: Nenávisť, pravý opak lásky, vzniká z bludu vychádzajúceho
z domnienok.
Talmud: Váž si starca i vtedy, keby zo stareckej slabosti zabudol to,
čo vedel.
August: Ľudia si navzájom nerozumejú. Milujú sa, ale nie v tých
istých hodinách.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
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Prišli k nám OBYVATELIA

Obrázok 5 Marta Turčeková

Obrázok 6 Peter Macko

Obrázok 7 Zuzana Gieciová

Obrázok 4 Dobruša Žitňanská

Vitajte medzi
nami!
Mária Opoldusová
Obrázok 9 Anna Kováčová
Obrázok 8 Manželia Ľudovít a Vlasta
Mikulášoví

Septembroví oslávenci

02.09 – Jozef Vančo
16.09 – Milan Božík
04.09 – František Šustala
18.09 – Jozefa Deličová
09.09 – Štefánia Geletová
19.09 – Magdaléna Drábiková
09.09 – Emil Kopček
19.09 – Margita Reisingerová
10.09 – Jozef Janček
22.09 – Jozefína Cvrčková
10.09 – Natália Medová
22.09 – Eduard Čierny
13.09 – Beáta Revayová
24.09 – Milan Jančovič
13.09 – Anna Revayová
24.09 – Rozália Boháčiková
14.09 – Štefan Červený
24.09 – Valéria Králová
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,
veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti.
__________________________________________________

V auguste nás opustili
Terézia Hatašová, Otília Kišacová, Aurélia Masariková, Helena Junásová,
Jozef Spolník, Marta Macková, Vladimír Kuna, Ľudmila Kopčeková, Dobiáš
Ján, Kohútová Mária, Žaťková Júlia, Páleniková Mária, Markovičová Valéria

Česť ich pamiatke
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V SEPTEMBRI
02.09
03.09
03.09
04.09
07.09
08.09
08.09
09.09
10.09
10.09
11.09
14.09
16.09
16.09
17.09
21.09
22.09
23.09
24.09
29.09

Komisia športu a duch. podpory
Komisia služieb
Výstava ovocia a zeleniny
Prechádzka pre imobilných
Komisia pracovno-aktivizačná
Krajský turnaj v stolnom tenise
Beseda o knihe
Komisia zdravotná
Komisia kultúrno-spoločenská
Vedomostná súťaž – Ukáž čo vieš
Zdravotná prechádzka
Stretnutie pri spomienkach
Komisia stravovacia
Burza ošatenia
Výlet pre imobilných – park
Premietanie filmu
Cesta ku hviezdam
Jesenné dekorácie
Vedomostná súťaž – Z každého rožka
Kúpanie v krytom bazéne

A2
B1
jedáleň
mesto
B1
stol.tenis.hala
knižnica
zasadačka
A2
jedáleň
mesto
jedáleň
kuchynka
jedáleň
Oponice
jedáleň
Harlekýn ZSS
Levice
jedáleň
Polný Kesov

Richard
Saška
Simonka
Veronika
Marko
Richard
Silvia
Anna D.
Simonka
Anička
Simonka
Anička
Eliška
Valent
Zuzka
Saška
Richard
Silvia
Zuzka
Anička

SKUPINOVÉ AKTIVITY
Spoločenské miestnosti
PONDELOK
RHB
Zdravotné cvičenia
RHB
Individuálne cvičenia na izbe
posilňovňa
individuálne cvičenia
A2
spoločenské hry
A4
práca s farbami, ručné práce, spoločenské hry
B1
spoločenské hry
B3
DomAteliéR
A2
spoločenské hry
A4
uspokojovanie duch. potrieb
areál/okolie
zdravotné prechádzky
A2
uspokojovanie duchovných potrieb
posilňovňa
individuálne cvičenia
knižnica
vypožičiavanie kníh
areál
pracovné aktivity

RHB
RHB
knižnica
A2
A4
B1

UTOROK
zdravotné cvičenia
Individuálne cvičenia na izbe
vypožičiavanie kníh
práca s knihou a hudbou
uspokojovanie duch. potrieb
chvíle s hudbou

7.00
Janka,Andrejka
8.00 Janka,Andrea,Simonka
9.00
Peter Macho
9.30
Peter
9.30
Zuzka
9.30
Saša
9.30
Veronika,Janka
11.00
Peter
13.30
Gabika M.
13.30 Janka, Andrea,Simonka
14.00
Betka
14.00
Peter Macho
14.00
Milan
celý deň
Marko

7.00
Janka,Andrejka
8.00 Janka,Andrea,Simonka
9.00
Milan
9.30
Peter
9.30
Zuzka
9.30
Saška
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B2
B3
posilňovňa
A2
rozhlas
areál/okolie
posilňovňa
areál

UTOROK
práca s hudbou
DomAteliéR
individuálne cvičenia
športové okienko
vysielanie interného rozhlasu
zdravotné prechádzky
individuálne cvičenia
pracovné aktivity

9.30
Anička
9.30
Veronika,Janka
9.00
Peter Macho
10.45
Peter
13.00
Zuzka
13.30 Janka,Andrea,Simonka
14.00
Peter Macho
celý deň
Marko

RHB
RHB
posilňovňa
A2
A4
B1
B3
jedáleň/areál
rozhlas
kuchynka
areál / okolie
knižnica
posilňovňa
areál

STREDA
zdravotné cvičenia
individuálne cvičenia na izbách
individuálne cvičenia
trénovanie pamäte
trénovanie pamäte
uspokojovanie duch. potrieb
práca s knihou
športové hry
vysielanie interného rozhlasu
kurzy a krúžky varenia,pečenia
zdravotné prechádzky
vypožičiavanie kníh
individuálne cvičenia
pracovné aktivity

7.00
Janka,Andrejka
8.00 Janka,Andrea,Simonka
9.00
Peter Macho
9.30
Peter
9.30
Gabika M.
9.30
Saška
9.30
Monika
9.30
Richard
13.00
Zuzka, Petra
13.30
Janka
13.30 Janka,Andrea,Simonka
14.00
Milan
14.00
Peter Macho
celý deň
Marko

RHB
RHB
knižnica
posilňovňa
A2
A4
B1
B3
B2
rozhlas
areál/okolie
kuchynka
A2
posilňovňa
areál

ŠTVRTOK
zdravotné cvičenia
individuálne cvičenia na izbách
vypožičiavanie kníh
individuálne cvičenia
práca s hudbou
uspokojovanie duch. potrieb
práca s farbami, ručné práce
spoločenské hry
práca s hudbou
vysielanie interného rozhlasu
zdravotné prechádzky
kurzy a krúžky varenia,pečenia
posedenie pri káve
individuálne cvičenia
pracovné aktivity

7.00
Janka, Andrejka
8.00 Janka,Andrea,Simonka
9.00
Milan
9.00
Peter Macho
9.30
Peter
9.30
Zuzka
9.30
Anička
9.30
Monika
9.30
Veronika
13.00
Zuzka, Petra
13.30 Janka,Andrea,Simonka
13.30
Janka
14.00
Simonka
14.00
Peter Macho
celý deň
Marko

RHB
RHB
knižnica
posilňovňa
A2
A4
B1
kuchynka
areál / okolie
kaplnka
A4
posilňovňa
areál

PIATOK
zdravotné cvičenia
individuálne cvičenia na izbách
vypožičiavanie kníh
individuálne cvičenia
práca s farbami, ručné práce
spoločenské hry
spoločenské hry
BYLINKÁREŇ
zdravotné prechádzky
duchovné prednášky a cvičenia
terapeutická skupina
individuálne cvičenia
pracovné aktivity

7.00
Janka,Andrejka
8.00 Janka,Andrea,Simonka
9.00
Milan
9.00
Peter Macho
9.30
Simonka
9.30
Zuzka
9.30
Anička
13.30
Janka
13.30 Janka,Andrea,Simonka
14.00
Richard
14.00
Richard
14.00
Peter Macho
celý deň
Marko
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Zasmejme sa
V kupé osobného vlaku sedia dvaja cestujúci. Jeden si stále len tak
popod nos pobzukuje ako komár. „Prosím vás prečo stále bzučíte?“
Pýta sa nahnevaný cestujúci. „Napodobňujem komára. Cestujem do
Komárna a bojím sa, že zabudnem kde mám vystúpiť.“ „Tak ihneď
prestaňte! Ja idem do Serede, a tiež si to v kupé neopakujem.“
Atraktívna mladá žena vraví
farárovi:“ Minulý týždeň som
vyhodila svojho manžela, lebo
stále chodil za ženskými. Teraz by
sa chcel vrátiť domov. Poraďte mi
čo mám robiť.“ „Je vašou
kresťanskou povinnosťou ho zasa
prijať. Ale čo keby sme to tomu
hriešnikovi trochu vrátili?“ Šepká
jej farár a objíme ju.
„Dežo, prečo si ukradol toho koňa?“ „Ja som ho neukradol. Ja som
išiel po lese, keď tu nájdem podkovu. Otočím ju a z druhej strany
kôň.“
Petronela Kittlerová, obyvateľka

„Obžalovaný, prečo ste ukradli to auto?“ „Stálo pred cintorínom, tak
som si myslel že majiteľ už zomrel.“
„Vy muži ste pred sobášom ako anjeli a po sobáši ako čerti!“
„Pravdaže, lebo pred sobášom sa nachádzame ako v raji a po ňom
ako v pekle.“
Láska a múdrosť sú dve najkrajšie veci na svete. „Chcem sa vydať iba
za múdreho muža, ktorý ma bude mať nesmierne rád.“ „Tak si môžeš
byť istá, že zostaneš na ocot.“ Múdreho muža nikdy ani len
nenapadne myslieť na ženbu.
Peter Lipták, obyvateľ
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Tajnička
September je už predo dvermi a s tým súvisí zhon s prípravami detí
na začiatok školského roka. Treba pokupovať pomôcky do školy,
kytice pre pani učiteľky. S týmto pravidelným aktom súvisí aj odpoveď
na našu tajničku. Prajem Vám veľa šťastia pri lúštení.
Pútnické miesto
Je na voze......
Rodič
Cez rieku je .........
Mužské meno
Réva
Chyba
Sadni si na----------Árešt

Simeon Masár, obyvateľ

Hádanka:
Rastie na poliach a na oku. Čo je to?
a.) jačmeň
b.) pšenica
c.) raž
Rudolf Sokolík, obyvateľ

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 09. 2015 svojmu sociálnemu
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 08/2015 sa stávajú:
Radek Malošík a Anna Szabová

Srdečne gratulujeme!
19

FOTO MESIACA

Špor tovalo sa o sto šesť

Foto: Zuzka Božíková
♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥
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