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30. výročie zariadenia „Môj domov“
Čas neúprosne beží, už dlhých tridsať rokov sa otvárajú brány
pre našich obyvateľov z Topoľčian a z rôznych
obcí nášho kraja.
Zariadenie „Môj domov“ to nie sú len
postavené budovy, ale predovšetkým naši
obyvatelia, ktorí tu našli svoj domov, pretože
bez nich by tento domov nebol tým, čím je.
Len máloktoré domovy dôchodcov majú taký
areál, ktorý sa rovná mestským parkom,
vysadený krásnymi listnatými a ihličnatými stromami, udržiavanými
trávnikmi, osadenými lavičkami, ktoré sú postupne vymieňané.
Za tridsať rokov pôsobenia a existencie nášho domováckeho
zariadenia sa zrealizovalo množstvo projektov. V posledných rokoch
je to napr. výmena výťahov, podláh na chodbách, rekonštrukcia a
zateplenie balkónov, prestavba bezbariérových kúpeľní, maľovanie
obytných miestností a chodieb, ale aj nákup tovarov, ako napr. 9miestneho auta, polohovateľných postelí atď. Tieto projekty boli
zrealizované zásluhou súčasnej pani riaditeľky Viery Bútorovej, začo
jej patrí zo strany obyvateľov srdečné ďakujem. V našom zariadení
sa realizujú aj ďalšie aktivity: máme založený Domový parlament,
už 8 rokov vydávame časopis Môj domov, vysielame vo
vlastnom internom rozhlasovom štúdiu, vyrábame dekoračné ozdoby
v DomAteliéRi, reprezentačné výrobky v stolárskej dielni Pinokio,
pečieme alebo cvičíme v chránených dielňach a pod.
Naďalej pokračujeme v organizovaní výletov či spoločenských
podujatí, reprezentujeme zariadenie so súborom Domovníček, ktorých
tradícia začala ešte za pôsobenia bývalého pána riaditeľa Jaroslava
Tomana. Aj jemu, za jeho takmer 20 ročné pôsobenie patrí od nás
obyvateľov veľké ďakujem.
Vďaka patrí všetkým sociálnym, zdravotným pracovníkom
a ostatným zamestnancom – ekonómom a hospodárom, kuchárom,
údržbárom, vrátnikom, upratovačkám aj práčovni - za ich snahu
a svedomitú prácu vykonávanú v ich odbore.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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PINOKIO
„Nič, čo by stálo za to, som nerobila náhodou.
Vždy za tým bola poctivá
práca.“
(Ivana Železníková)
V našom zariadení som
si nikdy nepredstavovala
stolársku
dielňu
ako
obrovskú výrobnú halu s
pásovou výrobou nábytku z
drevotriesky.
Môj záujem je pracovať
s drevom, vyrábať rôzne
produkty na drevenej báze,
prípadne realizovať drobné
rekonštrukcie.
Foto: Ivanka Železníková a Janka Gogolová

Cieľom je zapojiť sa, rozvíjať voľnočasové aktivity obyvateľov a
aktívne využívať svoj voľný čas prácou s drevom. Práca s drevom je
zároveň
v úzkom
spojení
s ostatnými
prevádzkami
činnosti v našom zariadení, čo
napomáha
k pochopeniu
prepojenia jednotlivých oblastí
práce, orientácie v pracovnom
procese.
Takouto spoluprácou je
v poslednom
období
renovácia
stoličiek,
spoluprácou
našej
dielne
PINOKIO s DomAteliéRom.
(iž)
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Šikovné ruky
Počas skupinových aktivít v našom zariadení majú obyvatelia
možnosť nielen
príjemne stráviť
čas, ale si aj
niečo
milé
vyrobiť.
Nebolo tomu
inak
ani
na
jednej zo skupín
na B budove,
kde
si
naše
obyvateľky
vyrábali ozdoby na ruku v podobe náramkov. Navliekaním farebných
korálikov si precvičovali jemnú motoriku, drobnú prácu rúk a prstov
a vyrobili naozaj krásne jedinečné náramky.
Aby im to išlo lepšie, hrala im rezká hudba, a sem tam si aj
zaspievali. Všetky zúčastnené ženy odišli nielen s úsmevom, ale aj
ozdobené vlastnoručne vyrobeným doplnkom.
(aj)

Keď na Jána kukučka kuká...
Piesne, radosť a dobrá nálada vládla na našom stretnutí pri
spomienkach, kedy sme si pripomenuli tradície a zvyky jánskej noci,
čary a kúzla prenášané z generácii na generáciu. Krstné meno Ján
má hebrejský aj nemecký pôvod a v preklade znamená “Boh je
milostivý”. Všetci zúčastnení so zaujatím získavali nové poznatky či
už o mene Ján, ale aj o zvykoch a tradíciách, ktoré sú so začiatkom
leta spojené. Zvykov v tomto období bolo veľmi veľa, významnou
zložkou bolo zbieranie liečivých bylín, nesmela sa rušiť zem
okopávaním, rýľovaním, sadením. . Na oslavách Jánskej noci je jasne
vidno, ako dlho trvá prekonanie masovej ľudovej tradície.
Obyvateľom sa júnové stretnutie páčilo. Napriek teplému počasiu
si prišli vypočuť čo-to o tradíciách a zvykoch, ktoré aj oni dodržiavali.
Nechýbal spoločný spev, čím si spríjemnili atmosféru a posedenie.
Tešíme sa na ďalšie „stretnutie pri spomienkach“.
(aj)
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Každý deň je dar
Každý deň je výnimočný a neopakovateľný. Prináša nové zážitky
a skúsenosti. V deň, kedy začalo astronomické leto sme my spolu
s našimi obyvateľmi otvorili letnú sezónu 2016 na terase zariadenia.
Pripravili sme program plný hudby a skvelej zábavy vďaka pánovi
Rudolfovi Chovancovi a jeho priateľom, ktorý svojim spevom
a hrou na hudobné nástroje vyčarili na tvárach našich obyvateľov
skutočnú a nefalšovanú radosť zo života.
Spievalo sa, tancovalo,
dýchali sme čerstvý letný vzduch. Osviežili sme sa citrónovo
mätovými nápojmi a sladkými koláčikmi, ktoré neodmysliteľne patria
k horúcim dňom. Atmosféru dotvárala vyzdobená terasa, za čo
ďakujeme obyvateľkám, ktoré navštevujú DomAteliér. Zažili sme
deň s pokojným a veselým duchom. Deň plný radosti a optimizmu.

Celú udalosť dokumentoval pán Kľačanský, náš obyvateľ. A na
záver výroky našich obyvateľov: Anna Szabová: „Dnešný deň na
jednotku, sme spokojní, ďakujeme“, Jozef Makový: „Osvieženie
v našom živote“, Vladimír Remeň: „Vynikajúce, spokojnosť,
Anastázia Opáthová: „Zaspievala som si ako za čias, keď som
bola v súbore“.
(sč)
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Zo života zariadenia sociálnych služieb
v Prašiciach
Jún sa spája s koncom školského roku. Aj keď naši obyvatelia sú
už iná veková kategória a školské roky majú za sebou, boli zvedaví
ako by zvládli vedomostný kvíz. Pripravili sme pre nich nenáročné
otázky na krátkodobú i dlhodobú pamäť, ktoré mali vypracovať
v časovom limite. Vtipné boli snahy o opisovanie a našepkávanie. Po
sčítaní bodov sa najlepšie umiestnila Matilda Klobučníková.
Okrem diplomu boli prví traja ocenení chutnou čokoládou,
ostatných za účasť potešili ovocné cukríky.
Podľa vzoru školákov naplánovali sme aj my športové hry. Využili
sme
prítomnosť
dvoch
praxujúcich
študentiek
a pre
súťažiacich pripravili
tri športové disciplíny.
Jednalo
sa
o hádzanie loptičky
do
pyramídy
z plastových pohárov,
zrážanie
kolkov
a triafanie loptičiek do
koša. Vznikalo veľa
vtipných situácií, kedy sa loptičky kotúľali kade-tade. Pri pokusoch
bolo teba držať sa buď palice, stoličky a Štefka Bartoňová súťažila
z vozíka. Zase sme sčítali body zo všetkých disciplín a ako prvá sa
umiestnila Adelka Geschvandtnerová. Boli dve druhé miesta, takže
diplom a sladkosť dostali celkom štyri súťažiace. Takéto športové hry
absolvujeme už štvrtý rok a vždy sa na ne tešíme.
Všetkých zúčastnených pochytí súťažný duch a snažia sa o čo
najlepšie výsledky. Zdravú rivalitu sprevádzali povzbudzovania
a prejavy radosti pri každom presnom zásahu. Spoločná fotografia do
albumu uzatvorila deň a našim prianím je, aby sme sa v tomto zložení
zišli aj o rok.
(ll)
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5 proti 5 pokračuje
Tretie kolo bolo síce odložené, ale nakoniec sme sa dočkali.
Súťažiaci boli netrpezliví aké otázky
budú, a či budú vedieť na ne
odpovedať. Znovu sa nám podarilo
zostaviť dva tímy.
Súťaž prebiehala veľmi hladko.
Vylepšenia
v
podobe
dataprojektoru, mali znovu veľký
úspech. Súťažiaci si pochvaľovali
ako dobre bolo všetko vidieť, a aj
divákom sa to páčilo. Súťaž
nakoniec vyhrali noví hráči z Tímu
A. Ďakujem všetkým súťažiacim
a zároveň gratulujem víťazom.
(jr)

Liečenie vôňou
Telo je ako harfa, ak sú jej
struny príliš voľné, alebo napäté,
nástroj je rozladený. Ak je harfa
ľudského tela rozladená, môžeme
hľadať liek v bohatstve prírody.
Vône,
ktoré
dokážu
vyvolať
uspokojenie sú v rastlinách tak
výrazné a príjemné, že žiadne
pilulky sa im nevyrovnajú.
Naši obyvatelia sa dozvedeli
o sile a vplyve vône na organizmus.
Každý zúčastnený mal možnosť na
vlastnom
tele
skúsiť
vôňu
vdychovaním. Mali sme zapálené
voňavé
sviečky
a aromatické
lampy. Jedálňou sa niesla relaxačná inštrumentálna hudba, ktorá
prispela k duševnej pohode organizmu.
(aj)
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Ďalšia oslava
Na konci mesiaca jún sme sa stretli v spoločenskej miestnosti na
oddelení 1, aby sme oslávili narodeniny i meniny obyvateľov, ktorí
mali svoj sviatok v prvý letný mesiac. Stretli sme sa v hojnom počte
a na úvod sme spoločne zagratulovali oslávencom. Narodeniny
oslavovali Ladislav Výčapi a Pavel Dzíbela. Meninových oslávencov
sme mali pani Sidóniu Valentovú, pánov Alojza Schlenca,
Ladislava Vozára, Pavla Dzíbelu a Petra Minku. Všetci sme si
zaspievali a posedeli pri malom občerstvení. Alojz Schlenc bol ako
vždy ťahúňom a hlavným sólistom pri spievaní piesní, a dokonca nás
doprevádzal hraním na ústnej harmonike. Spokojné úsmevy na
tvárach našich obyvateľov značili spokojnosť s príjemným
popoludňajším posedením.
(pz)

Hrnčiarske remeslo
V zariadení sme privítali staro-nového návštevníka pána
Čakajdu, ktorý má hrnčiarsku dielnu
neďaleko nášho zariadenia. Sme radi,
že prijal naše pozvanie a prišiel nám
ukázať svoje remeslo. Stretnutie sa
konalo vonku na terase, kde na nás
nesvietilo slniečko a mohli sme sa
venovať výrobe. Pán Čakajda priniesol
nielen hlinu na výrobu hrnčiarskych
výrobkov, ale aj hrnčiarsky kruh.
Na ňom si mohli naši obyvatelia
vyskúšať
výrobu,
samozrejme
s pomocou profesionála. Niektorí využili
túto ponuku a vytočili si či už popolník,
vázičku, alebo misku na guláš. Tí, ktorí
nechceli skúsiť kruh mali možnosť si pri
stole vytláčať z formičiek mnohé
výrobky. Naše výrobky boli odvezené do dielne, kde budú vypálené
v peci a namaľované a následne na to privezené k nám do zariadenia
a odovzdané výrobcom - majiteľom.
(jr)
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Znovu stáli na javisku
Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Humanus
z Hlohovca nás pozvali na VI. ročník Malých Javiskových Foriem
Empíria. Pozvanie spočívalo vo vystúpení buď divadelnej scénky,
hovoreného slova alebo v speve. My sme sa rozhodli prezentovať
naše zariadenie s pásmom ľudových piesní.
Piesne sme si už po ceste do Hlohovca preskúšali v aute. Po
príchode na miesto nás privítal krásny záhon levandúľ pred divadlom.
V divadle
nás už čakali,
pekne privítali
a popriali veľa
šťastia.
Priestory boli
krásne
vyzdobené,
na
stoloch
nás
čakal
prípitok
a
občerstvenie.
Naše
zariadenie
vystupovalo
ako piate.
Odprezentovať sa prišli aj iné zariadenia, domáci z Hlohovca, Harmónia
Hlohovec, Domov Partizánske, DSS pre deti a dospelých Pastuchov,
DSS Šoporňa - Štrkovec, Alzheimer centrum Piešťany, ZSS Jacovce.
Náš súbor Domovníček mal trošku trému, ale tá začala pomaly ale
isto opadávať. Náš výkon, ktorí sme vydali zo seba na javisku bol
výborný, ani jedna chybička.
„Musím pochváliť všetkých mojich spevákov a zároveň im aj
poďakovať, že sa dali nahovoriť na niečo nové, niečo kde sme
ešte neboli“, povedala šéfka súboru Janka Režová.
(jr)
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Príroda - najlepší relax
Najkrajšie strávený voľný čas je zaiste v prírode. Naše zariadenie
umožnilo
aj
tento
rok
absolvovať našim obyvateľom
výlet nielen za prírodou, ale aj
za zvieratami. Obec Bojná,
konkrétne
Ranč
pod
Babicou, je spojenie prírody,
dobrej
hudby a lásky k
zvieratám, ktoré sa stalo
miestom našej pravidelnej
návštevy.
Zabudnúť
na
starosti
všedného
dňa
a vychutnávať si symbiózu
prírody s oddychom celého
tela, bolo našim prvotným
cieľom. Tradičná opekačka, pri
ktorej sme si zaspomínali na
staré – dobré časy opäť nestratila svoje čaro. Návšteva MINIZOO
bola bohatá na zvieratá a zaujímavá na poznatky. Zdokumentované
fotografie nám slúžia
ako
spomienky
na
nevšedné
chvíle. Atmosféra bola
príjemná aj vďaka živej
hudbe, ktorá náš relax
znásobovala.
Vtipné
príhody a ľubozvučné
pesničky
v podaní
našich obyvateľov, boli
ako balzam na duši.
Príliv novej energie
sme nasávali dúškami
a domov
sme
odchádzali šťastní, spokojní a obohatení novými zážitkami.
(zb
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Deň plný športu
Podporiť športový potenciál a rozvíjať lásku k športu, sú základné
faktory, ktoré robia šport športom. O vyčistenie mysle a vyplavenia
istého množstva endorfínov nám poslúžili súťažné disciplíny, ktoré
sme absolvovali mimo nášho
zariadenia.
Športové hry v Krškanoch boli
dobrým odrazovým mostíkom,
vďaka ktorému sme si cibrili nielen
našu bojovnosť, ale aj kondíciu.
A s tou
sme
sa
naozaj
pasovali! Veď „omladina“ je predsa
viac zdatnejšia a ohybnejšia. V
„DOMUM“ Krškany to platilo
dvojnásobne. Ich zverenci boli
nielen mladí, ale aj športovo
obratní. Dôležitá bola vytrvalosť
a chuť súťažiť a tá nám nechýbala!
Do
zariadenia
zavítalo
13
športových družstiev z rôznych
krajov. Disciplíny boli náročné na presnosť a kondíciu. Súťažné
disciplíny boli 4 – slalom
s fúrikom, hod loptičkou na cieľ,
hra
molky,
jazda
na
trojkolesovom bicykli.
Vidieť,
že
„domáci“
športovali tvrdo, pretože v troch
športových
disciplínach
si
odniesli 1. miesto. Hra molky im
o chlp nevyšla. 1. miesto získali
športovci z Platanu Lontov.
Napriek
neúspechu
sme
odchádzali s peknými zážitkami,
novými
priateľstvami
a originálnymi darčekmi.
(zb)
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Viera a svetonázor
Veriť znamená povedať Bohu „áno", čiže súhlasiť s Kristovým
učením a žiť podľa neho. Viera je zvláštny Boží dar, ktorý dostávame
hlavne preto, aby sme mohli získať spásu. Duchovnú schopnosť veriť
vlieva človeku Duch Svätý. Na úkone viery sa teda okrem rozumu,
slobody a srdca človeka podieľa aj pôsobenie Božej milosti. Viera je
dynamický dar - môže rásť a
rozvíjať sa, ale aj hynúť a celkom
sa stratiť. Závisí to od toho, ako sa
človek o svoju vieru stará a rozvíja
si ju.
Vieru rozvíjame slávením a
prijímaním
Najsvätejšej
Eucharistie,
čítaním
Svätého
písma, navštevujeme duchovné
cvičenia v kaplnke, modlitbou, ale
aj konaním skutkov lásky. Naša viera má byť: živá, pevná, stála a
katolícka - všeobecná. ŽIVOU je naša viera, ak podľa nej žijeme a
konáme dobré skutky. Viera je činná skrze lásku. PEVNÁ viera je
vtedy, ak nepochybujeme o pravdivosti Kristovho učenia, ktoré
predkladá Cirkev. STÁLA viera je taká, čo vie znášať aj ťažkosti a
prenasledovanie, a je ochotná pre duchovné hodnoty prinášať obete.
KATOLÍCKOSŤ viery je v tom, že veríme všetko, čo učí Cirkev a tak,
ako verí Cirkev.
S vierou súvisí svetonázor. Kresťanský svetonázor je pohľad
človeka vo svetle viery na svet a na všetky otázky života. Je to
osobné presvedčenie človeka. Nie je totožný s úkonom viery.
Svetonázor je teóriou, viera je viac praxou - poslušnosťou Bohu. Veda
a viera si nemôžu protirečiť, lebo veda hovorí o stvoreniach a viera o
Stvoriteľovi. Môžu si však vzájomne pomáhať v úsilí človeka poznať
pravdu.
Túžbu poznať pravdu a nakoniec poznať Boha vložil do srdca
človeka Boh, aby človek tým, že bude poznávať a milovať Boha,
mohol dospieť aj k plnej pravde o sebe samom. „Verím, aby som
chápal a chápem, aby som viac veril." (sv. Augustín)
(rw)
12

Z pera našich obyvateľov

MD-7/2016

Prameň života
Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť, ako tri krát počuť. Toto platí aj
o maľbe od Janky Gogolovej na A budove v spoločenskej miestnosti
na druhom poschodí.
Tento obraz vyjadruje
radosť,
spev,
farby,
hudbu – všetko čo máme
radi. Zobrazené sú tam
rôzne hudobné nástroje,
ktoré ako keby vyvierali
z prameňa.
Takéto maľby potešia
každého,
pretože
to
spríjemní miestnosť aj
celkovú atmosféru pri
skupinových aktivitách. Chcel by som za všetkých obyvateľov
poďakovať Janke: „Janka, si super“.
Štefan Hučko, obyvateľ

Zdravotné okienko
Voda – darca života
Naše telo sa skladá zo 75% vody. Nemá asi zmysel písať, čo je
pre život potrebné. Bez vzduchu vydržíme 2-3
minúty, bez vody pár dní, bez jedla niekoľko
týždňov. Takže VODA je druhá najdôležitejšia
látka pre naše telo. Preto najmä v letných
mesiacoch, nezabúdajte na pitný režim! A aké
sú prínosy pitia vody?
Napríklad
posilní
imunitný systém, pociťujeme menšiu únavu,
odplavujú sa nečistoty z organizmu, pomáhajú predchádzať
ochoreniam obličiek, zlepšuje duševnú bystrosť. Preto je pre ľudský
organizmus tak dôležitá, vo svojej čistej podobe, nie formou
sladených nápojov. Tak NA ZDRAVIE!
Ľuboš Klačanský, obyvateľ
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Blahoželanie
k 30. výročiu nášho zariadenia
Tridsiate výročie domováckeho zariadenia,
to je krásny a jubilejný deň,
dávno sa nám seniorom splnil vytúžený sen.
Naše zariadenie si už dávno zažilo svoje,
no aj tak vynikajúco vyzerá dobre.
Jednou časťou pre nás seniorov
je uspokojujúce šťastie,
a druhou by mala byť disciplína,
ktorá je činiteľom nášho života.
Zariadenie naše milé, práve tridsať rokov oslavuje,
radujme sa všetci dosť, všetko je nám pre radosť.
V prvej polovici života sa každá prežitá minúta,
vlečie ako dlhý rok, a v tej druhej každý rok, ubehne ako minúta.
Anna Szabová, obyvateľka

Horička zelená
Horička hora vysoká, slnkom zaliata,
a cez ňu preteká bystrá voda studená.
Osvieži každého i chodca zblúdilého,
aj vtáčika spevavého.
Vtáčatko sa napije vodičky studenej,
a zato sa jej poďakuje pekným spevom.
Poďakuje sa i horičke zelenej, i vodičke studenej,
že osvieži každého i kosca zrobeného.
A vodička studená preteká ďalej cez horičku zelenú,
osvieži každého smädného.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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Aforizmy
Starý mládenec sa nudí všade, ženatý muž len doma. Láska je prales,
do ktorého keď raz niekto vstúpi je očarený a nenájde cestu späť.
Ľudia majú dvojitú tvár, nemôžu milovať bez toho, aby pritom
nemilovali sami seba.

Porekadlá
V júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa. Svätý Prokop
prosí, nech slniečko svieti. Zaplače Margita, bude dažďov do sýta.
Maria Magdaléna čistá, je hojnosť v záhrade istá. Jakub posväcuje
ovocie, čo ponechá to je už isté.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Výroky slávnych
Chesterfield: Výrazy, ktoré používame, keď popisujeme iných ľudí
obyčajne odhaľujú veľmi málo z nich, zato veľa z nás.
Periandros: Ak ťa postihlo nešťastie, skrývaj ho, aby si neurobil
radosť nepriateľom.
Rüžička: V niektorej situácii nás iba smiech zachráni pred tým, aby
sme neboli smiešni.
Morgenstern: Smiech a úsmev sú bránou, cez ktorú môže do
človeka prekĺznuť všeličo dobré.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

Ženy vydržte, chlapi držte palce
Ako iste všetci vieme, práve sa odohrávajú Majstrovstvá Európy
vo futbale. Niektorí to vnímajú pozitívne, iní zase negatívne. Ide o 51
prenosov z futbalových zápasov. Tohto turnaja sme sa zúčastnili aj
my Slovensko – „sokoly“. Prebojovali sme sa zo základnej skupiny do
osemfinále, kde sme žiaľ podľahli veľmi silnému súperovi.
Nemecká reprezentácia bola nad naše sily, ale aj tak chlapcom
môžeme poďakovať za skvelý výkon a vzrušujúce minúty. Určite
svojich fanúšikov nesklamali, a budeme ďalej sledovať vývoj
majstrovstiev.
Ale ženy, netešte sa, že je koniec! Bude tu aj Tour de France,
letná Olympiáda v Rio de Janeiro.
Štefan Hučko, obyvateľ
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Vitajte medzi nami!

Milan Junás

Anna Priecelová

Andrea Kopernická

Prišla k nám aj pani Alžbeta Gogová

JÚLOVÍ oslávenci
01.07
03.07
03.07
06.07
07.07
08.07
09.07
09.07
10.07
10.07
10.07
11.07
12.07

Marta Uhareková
13.07 Vilma Ladická
Jozef Sitkey
14.07 Teodor Mikuláš
Gabriela Jacková
17.07 Marta Májiková
Zita Petríková
18.07 Pavlína Krošláková
Miroslav Jánoš
20.07 Štefan Daniš
Valéria Pecháčová
21.07 Helena Beniaková
Eva Kohútová
22.07 Vladimír Remeň
Jozef Beňo
24.07 Miloš Režo
Peter Macho
25.07 Emília Toporová
Margita Meszárošová
28.07 Katarína Fáberová
Alžbeta Gogová
29.07 Milan Vaľko
Terézia Kmeťová
30.07 Peter Macko
Štefan Beňo
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,
veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti.
V mesiaci JÚN nás opustili
Pavlína Gulíková, Jozef Janček, Jozef Beňo,
Oľga Mlynarčíková, Milan Mikuška

Česť ich pamiatke!
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JÚLI
06.07
07.07
11.07
11.07
11.07
12.07
14.07
18.07
19.07
20.07
26.07
28.07

Súťaž 6 rán do klobúka
Súťaž v hre Scrabble
Hudba lieči
Oslava júlových oslávencov
Redakčná rada
Stretnutie pri spomienkach
Duchovné cvičenia
Prechádzka po sídlisku
Súťaž Z každého rožka troška
Turnaj v hre „Boccia“
Premietanie fotiek
Duchovné cvičenia

jedáleň
terasa
mesto
A/2
B/2
jedáleň
kaplnka
mesto
jedáleň
areál
jedáleň
kaplnka

Richard
Peter
Betka
Simonka
Veronika
Anička
Richard
Ivanka
Zuzka
Richard
Janka R.
Richard

Zábavná a športová aktivita
pre obyvateľov

Príďte si zasúťažiť v obľúbenej športovej
hre.

Vítaný je každý! 

20. 07. 2016
Začíname o 9.45 hod
v priestoroch areálu zariadenia
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Zasmejme sa
Matka vyčíta dcére – Prečo si sa mu nevytrhla, keď ťa začal
bozkávať? Dcéra na to odpovie – Nemohla som, držal ma za gombík,
a vieš ako ja nerada prišívam gombíky.
Anička hovorí milencovi – Želala by som si, aby si ma vybozkával na
troch miestach. Milenec na to – Len povedz drahá, kde a stane sa to
skutočnosťou. – Na to Anča odpovedá – V Ríme, na Kube a v Grécku.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

- Evička veď si mi sľúbila , že pokiaľ sa vrátim z vojny, budeš mi verná
a počkáš na mňa. A ja som sa dozvedel, že vraj máš chlapca! –
Hádam nežiarliš, veď má ešte len tri mesiace.
Jano sa kúpe v rybníku. Ide okolo strážnik a kričí na neho – Okamžite
von z vody! Nevidíte tú tabuľu „Prísny zákaz kúpania“? – Veď ja sa tu
nekúpem, ja sa topím.
Peter Lipták, obyvateľ

Blondínka položí hrnček na pec a zvolá – Hrnček var! Hrnček nič. –
Hrnček var! A hrnček zase nič. – Už aj v tých rozprávkach klamú –
vraví blondínka. Vtom hrnček zvolá – Čo keby si tak skúsila zapnúť
plyn?!
Príde starší pán do obchodu a pýta sa – Máte dnešný chlieb?
Predavačka na to – Nie, iba včerajší. – A kedy bude dnešný?, pýta sa
pán. – Zajtra!
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

- Mami! Dnes ma pani učiteľka v škole pochválila. – A čo ti povedala?
- pýta sa zvedavá mama. – Že som najväčší idiot z celej triedy.
Dedko kupuje toaletný papier. Predavačka sa ho pýta – Ešte niečo? –
dedko na to odpovedá – Áno, mydlo. – Toaletné? – Nie na ruky!
Simeon Masár, obyvateľ

18

Zábava a relax

MD-7/2016

Tajnička
Keď leto začína – škola sa končí. Pre deti nastávajú dva mesiace
oddychu. Čo je ukryté v tajničke sa dozviete po jej vylúštení.
Kant
Zajac slangovo
Konám
Svetadiel
Lano
Dopravný prostriedok na Mesiac
Slovo súhlasu
Ročné obdobie
Morský cicavec
Etnikum
Mesto na Považí
Opak starého
Cudzie ženské meno
Simeon Masár, obyvateľ

Hádanka č.1:
Zimný mesiac zastarale?
a.) sečeň
b.) rujen
c.) lipen
Rudolf Sokolík, obyvateľ

Hádanka č.2:

Ako sa volá divadlo, ktoré sa nachádza v Nitre?
1.
2.
3.

Andreja Bagara
Hviezdoslavovo divadlo
Radošinské divadlo
Štefan Hučko, obyvateľ

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 07. 2016 svojmu sociálnemu
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 6/2016 sa stávajú:

Petronela Kittlerová, Viktória Čerňanová

Srdečne gratulujeme!
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FOTO MESIACA
Radosť

Na fotografii: Magdaléna Drábiková a Miroslav Kleman na výlete na
Ranči v obci Bojná
Foto: Zuzka B.
♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥
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