Na našom stretnutí pri stromčeku sa celá atmosféra niesla vo vianočnom duchu. Mali sme možnosť predstaviť si, čo
ľudia kedysi počas vianočných sviatkov jedli a robili, ako zdobili vianočný stromček a ako celkovo trávili vianočný
čas so svojimi blízkymi. Mohli sme porovnať, ako trávime tieto sviatky dnes,a ako ich slávili ľudia v minulosti. Naši
klienti sa zapájali do rozhovoru, rozprávali, ako ,, prežívajú “ vianočný čas oni. Na záver nášho stretnutia sme si pozreli
krásny slovenský film ,, Perinbaba “.

Dňa 25.01.2016 sme sa zúčastnili výstavy prác členov Denného centra seniorov v Považskej Bystrici, v organizačnej
miestnosti kina Mier, s názvom ,, Z truhlíc starých materí “. Bolo čo obdivovať na vystavených prácach s krásnou
ručnou výšivkou, ale aj paličkovanou čipkou, do očí nám padla prekrásna výšivka na obrusoch používaných pri
stolovaní i vyšívaných obrazoch, ktorými si ľudia zdobili svoje príbytky a taktiež pestrofarebné šaty, ktoré boli
zhotovené háčkovaním. Všetky práce sú náročné a ťažké, ale výsledok je krásna nad krásou.

Koniec mesiaca január patril v našom zariadení oslave 80 – ky, kedy sme zablahoželali nášmu klientovi Jožkovi
k jeho okrúhlemu jubileu. Popriali sme mu do života všetko najlepšie, najmä veľa zdravia a pohody, potešili ho milými
darčekmi a krásnymi kyticami kvetov. Bol nesmierne rád,že jeho oslava bola podľa jeho predstáv . Pre každého mal
pripravené pohostenie .

Spoločenské hry predstavujú jeden z najvhodnejších prostriedkov, ako centrum nervového systému udržať aktívne
a zdravé čo najdlhšie. Precvičovať mozog je potrebné v každej životnej etape, no najmä vtedy, keď človek začne
starnúť. Hranie spoločenských hier je veľmi prospešné, pretože často aktivizuje psychické funkcie ako pamäť,
pozornosť, vnímavosť či logické myslenie.

Dňa 11.02.2016 predpoludní v Materskej škole Štiavnik zahrali dvaja profesionálni herci potulného divadla
z Prievidze ,, NAtraKY “ rozprávku pre deti i našich klientov s názvom ,, Vláčik Pomalík “. Rozprávka bola plná
zaujímavých nápadov s množstvom humoru, taktiež živou hudbou a pesničkami. V rozprávke sa stretli rôzne
rozprávkové príbehy zvieratiek, ktoré cestovali vlakom do mesta Rozprávkovo. Do hry sa zapájali všetci diváci, malí
i veľkí, i pani učiteľky. Na každej zastávke si všetci zaspievali novú pesničku, ktorú si ešte raz na záver zopakovali.
Silným potleskom sme sa so šikovnými hercami rozlúčili a tešíme sa na ďalšie podobné predstavenie.

Výtvarný prejav je dôležitým prostriedkom vyjadrovania sa starších i mladších ľudí. Prostredníctvom neho dokážu
vyjadriť svoje pocity, nálady, povedia nám, čo sa im páči a čo nie. Ruže z krepového papiera, ktoré sme si vytvorili
vzájomnou spoluprácou sa tešia stále veľkej obľube. Vyzerajú pôvabne a naviac zanechajú skvelý pocit vlastnoručne
vyrobenej dekorácie, s ktorou sme si vyzdobili naše zariadenie.

S náručou plnou kvetín prišiel dňa 8. marca blahoželať všetkým obyvateľkám, ale i pracovníčkam nášho zariadenia p.
starosta obce Štiavnik pri príležitosti medzinárodného dňa žien. Kvety dokážu ,,hovoriť“, možno práve preto ako
darček nikdy nevyjdú z módy a potešia každú ženu. V tento slávnostný deň každá žena v zariadení dostala z rúk p.
starostu kvetinku ako prejav úcty a vďaky.

Mužské meno Jozef má hebrejský pôvod a význam mena je „ Boh pridá,rozhojní“. Na Slovensku takmer každý deň
prináleží aspoň jednému menu. Pôvodný zoznam bol vlastne kalendár svätých, keďže meniny boli pôvodne
sviatkom svätca alebo svätice, ktorého meno človek nosí. Nositeľov tohto skôr v minulosti zaužívaného mena, ktoré
sa prevažne dedí, máme u nás v zariadení štyroch, ktorým sme pri príležitosti ich sviatku zablahoželali a popriali
len to najlepšie.

Pri svätej omši, čiže pri Pánovej večeri sa zhromažďuje Boží ľud pod prostredníctvom kňaza, ktorý zastupuje
osobu Krista – na slávenie pamiatky Pána, čiže eucharistickej obety. Prežehnaním sa vyjadruje naša viera, ale tiež
tým prosíme Boha o milosť, aby silou kríža osvecoval náš rozum, napĺňal srdce láskou a aby naše skutky boli
konané s dobrým úmyslom.

Príbeh o chudobnom rybárovi, jeho chamtivej žene a zázračnej rybke, je ako ľudová rozprávka známa deťom po
celom svete. Veselé bábkovo – činoherné predstavenie, ktoré vzniklo na motívy klasickej ruskej ľudovej rozprávky.
Aj my zo zariadenia sme sa spolu s deťmi z materskej školy zúčastnili tejto divadelnej rozprávky. Okrem spevu,
zábavy a výtvarne nápaditých scén priniesla rozprávka o zlatej rybke aj dôležité posolstvo veľkým i malým
divákom. Priniesla poučenie o tom, že lakomosť a chamtivosť sa nevypláca.

V mesiaci apríl sme so záujmom sledovali film na DVD - posviacka kostola Panny Márie Cirkvi na hore
Živčáková. Po siedmych rokoch od začiatku výstavby bol kostol 4.októbra 2015 slávnostne posvätený žilinským
diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom. Tejto nielen pre región, ale aj pre diecézu významnej udalosti sa
zúčastnilo množstvo biskupov, rehoľníkov, kňazov, predstaviteľov spoločenského života a veľké zástupy pútnikov
nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska a Maďarska. Kostol je obrazom tajomstva Cirkvi. “ V ňom
Boh prebýva medzi ľuďmi. Nech naplní kostol i oltár, aby bol pripravený na Kristovu obetu. Nech sa pri oltári
zhromažďujú Kristovi veriaci.“

Dňa 26.04.2016 sme navštívili kolibu Papradno, ktorá sa nachádza na farme v obci rovnakého mena. V kolibe
ponúkajú ovčie syry a mliečne výrobky z vlastnej produkcie a taktiež sa venujú chovu hovädzieho dobytka.
V reštaurácii je možnosť ochutnať aj špeciality z jahňacieho mäsa. Organizujú detské letné tábory, kde sa deti
môžu zoznámiť so životom na farme. Koliba je postavená v krásnom prírodnom prostredí v okolí lesov a lúk.

Klienti v našom zariadení radi trávia čas kreslením a vyfarbovaním obrázkov.Trénujú tak šikovnosť rúk, pri ktorej
každá omaľovánka má svoj príbeh a klienti využijú svoju fantáziu. Maľovanie obrázkov obyvateľom pomáha
premýšľať o dobe, kedy bol život jednoduchší a bezstarostný. Mnohí odborníci sa zhodujú, že vymaľovávanie
významne zlepšuje duševné zdravie, čiže pomáha pri problémoch s nespavosťou, nepokojom a pri depresiách.

Sledovali sme životopisný film o svätcovi, uctievanom talianskom kapucínovi - pátrovi Piovi, ktorý sa stal známy po
celom svete svojou zbožnosťou, pokorou, odvahou a trpezlivosťou. Jeho stigmy ho poznačili na celý život.Vo filme
je zachytený jeho všedný život v kláštore v San GiovanniRotondo. Tu ho navštevovali tisíce ľudí so svojimi
ťažkosťami, hľadali u neho útechu a radu. Boh na príhovor Pátra Pia konal zázraky a uzdravoval nešťastných ľudí.

V mesiaci máj prišli deti zo Základnej školy Štiavnik potešiť svojim pásmom nielen mamy a staré mamy, ale aj
ostatných klientov a zamestnancov nášho zariadenia. Úprimná vďaka patrí najmä pani učiteľkám, ktoré nacvičili
s deťmi nádherný program a pripravili krásne darčeky pre všetkých klientov.

Výlet do mesta Rajecké Teplice.

Pokiaľ nám to počasie dovolí, užívajú si naši klienti príjemné chvíle, relaxáciu a odpočinok na terase zariadenia. Nie je
nič príjemnejšie ako pohodlné posedenie pri káve na terase, popoludňajší oddych v krásnom slnečnom počasí.
Vzájomné rozhovory medzi spolubývajúcimi umocňujú príjemnú atmosféru krásneho slnečného dňa na terase.

Dňa 25.06.2016 sa v našej obci konala pekná akcia - Štiavnická vareška, ktorá bola spojená zo zapálením Jánskej
vatry, na ktorej sa zúčastnili aj naše klientky. Štiavnickú varešku získali len tí najlepší, ktorí navarili najchutnejší
guláš, za ktorý boli odmenení. Toto podujatie bolo obohatené vystúpením tunajších folklórnych skupín i pozvaných
hostí z Terchovej. Po bohatom folklórnom vystúpení skupín bola ukážka zásahu hasenia požiaru horiaceho auta
našim DHZ Štiavnik. Počas celého dňa boli pripravené súťaže a akcie pre deti i dospelých. Na záver podujatia
bola zapálená Jánska vatra, po nej nasledovala veselá zábava pri hudbe.

V mesiaci jún sme navštívili rázovitú dedinu, jednu z najznámejších na Slovensku - obec Čičmany. Príťažlivá
a atraktívna národopisná lokalita so starobylým ľudovým odevom, maľovanými drevenicami a svojráznym
folklórnym prejavom. V roku 2012 oslávila 740. výročie písomnej zmienky. Je najvyššie položenou obcou v okrese
Žilina, s nadmorskou výškou 655 m n.m. Najväčším pokladom dediny je dodnes zachované vyšívanie ľudových
krojov, hudobný folklór a najmä maľovanie drevených domov. Vďaka osobitej ľudovej kultúre a architektúre je
čoraz viac navštevovaná domácimi, ale aj zahraničnými návštevníkmi.

Výlet na chatu Bariny, ktorá sa nachádza v blízkosti obce Štiavnik, sme uskutočnili v mesiaci júl. Okolo chaty
prechádza viacero zaujímavých cyklotrás a turistických chodníkov , kde si turisti môžu vychutnať scenérie tunajšej
prírody a za priaznivého počasia aj výhľady až na Martinské hole. V blízkosti chaty sa nachádzajú viaceré
pôvodné osady, kde si návštevník môže vychutnať a precítiť život našich predkov. Zaujímavými turistickými
cieľmi sú hlavne vrchy Veľký Javorník, či túra z chaty hrebeňmi hôr až do centra dediny. Pri chate sa nachádza
oddychová zóna, ktorú je možné využiť v letných i zimných mesiacoch.

Spôsob prípravy jedla nad otvoreným ohňom je starý ako ľudstvo samo. Vďaka tomu, že ide o veľmi
jednoduchú a hlavne rýchlu úpravu, prežila celé storočia. Grilovanie, to nie je len samotná príprava dobrého jedla.
Je to malá spoločenská udalosť. Kým sa na grile opeká jedlo, môže sa spoločnosť uvoľnene a nezáväzne rozprávať.
Príjemná vôňa a zvuk pekných piesní, dodajú tú správnu atmosféru, tak, ako u nás v zariadení.

Sušenie byliniek je jeden zo spôsobov, ako si uschovať voňavé a často aj liečivé listy alebo kvety aj na zimné
obdobie, kedy nemáme možnosť ochutiť si pokrmy alebo navariť čaj z čerstvých rastlín. A tak sme si pripravili
chutné a zdravé zásoby na celý rok, kedy si môžeme uvariť chutný bylinkový čaj, ktorý nielenže zaženie príznaky
nachladnutia, ale aj únavu po ťažkom dni.

Dňa 04.08.2016 nás do zariadenia prišla potešiť ľudová muzika Juraja Jakubíka z Hvozdnice. A bolo to tak doslova. Do
zariadenia nám priniesli radosť a potešenie z muziky, ktorú naši klienti veľmi dobre poznali. Ľudová folklórna skupina sa
zameriava na svoj miestny, autentický folklór, v minimálnej úprave. Ľudová muzika rozveselila našich obyvateľov piesňami,
ktoré si spoločne zaspievali a p. Veronika, ktorá sa v tento deň dožila 97 rokov si aj zatancovala, ako ona povedala, skoro ako za
mladi.

V letnom období počas horúčav sa potrebujeme schladiť. Preto často siahame po obľúbenej letnej pochúťke - zmrzline.
Ochutnávka a návšteva zmrzliny vyvoláva u našich klientov spomienky na detstvo. Ale iba tie najkrajšie.

Posledná augustová nedeľa je u nás v obci Štiavnik už roky spojená s významným hudobným podujatím – Štiavnická
heligónka. Heligónka je jeden z ľudových nástrojov, ktorý vznikal v dobe, kedy sa človek na dedine len pramálo venoval
teórii hudby. Potreboval hudobný nástroj, ktorý bude hlasný a vhodný ku tancovačke, nástroj pri ktorom si zaspieva a na
ktorom sa aj celkom rýchlo naučí hrať. To heligónka je. Na podujatí vystúpili mnohí heligonkari, z rôznych regiónov
Slovenska. Zazneli nielen Štiavnické ale aj Kysucké, Oravské, ale aj iné piesne. Všetci zahrali ako najlepšie vedeli
a obecenstvo im za to bolo vďačné. Nešlo vôbec o výkon, ale o tradičnú zábavu pri ľudovej hudbe, krásnych piesňach
a výbornej nálade.

Divadelné predstavenie ,, o klaunovi “ na ktorom sme sa zúčastnili i my zo zariadenia, zahrali dve veľmi šikovné
herečky z bábkového divadla. Predstavenie, v ktorom boli uplatnené rôzne bábkarské techniky, výtvarný a herecký
prejav i hudba, vychádzali z priameho kontaktu z malým i veľkým obecenstvom. Predstavenie bolo plné humoru,
tanca a spevu, ale aj plné vedomostí a praktických zručností.

Svätá omša u nás v zariadení v mesiaci september bola výnimočná tým, že nám ju odslúžili bratia kapucíni Michal
a Miroslav, z rehole Sv. Františka z Assisi, ktorí majú svoje pôsobisko v Bratislave v Rači. U nás v obci sa konali
ľudové misie a preto sme boli veľmi radi, že bratia kapucíni nás navštívili u nás v zariadení. Svojim zaujímavým
rozprávaním z ich osobného i rehoľného života nám priblížili život v kláštore i nespočetné aktivity, ktoré
vykonávajú po Slovensku i po celom svete.

V mesiaci september sme navštívili pútnické miesto na Turzovke. Vrch Živčáková je takmer celý odetý do
vysokého smrekového lesa. Vedie naňho viacero prístupových chodníkov, ktoré za posledné desaťročia vyšliapali
tisícky pútnikov, pravidelne navštevujúcich miesta spojené so zjaveniami Panny Márie. Panna Mária sa svojimi
zjaveniami na tomto mieste, osobne dotkla viacerých ľudí. Nech nám jej jednoduché slová dajú inšpiráciu k
modlitbám za svet, pozitívnej zmene v našom živote a uchránia nás pred tým skutočným zlom.

Veľa druhov kvetín potrebuje počas zimného obdobia veľa svetla a nižšiu teplotu vzduchu. Kvety sú detailom
každodenného života. Pestujeme ich pre potešenie, ale aj pre skrášlenie a spestrenie okolia, či už vo svojich
domovoch alebo v záhradách. I tento rok sme si pripravili naše muškáty i ostatné črepníkové kvetiny na
prezimovanie, aby nás zase na jar potešili svojou bohatou pestrosťou farieb a krásnych kvetov.

U našich klientov sa snažíme podporovať precvičovanie jemnej motoriky maľovaním, vystrihovaním, lepením
a ďalšími výtvarnými aktivitami. Tým, že sa stretávajú pri rôznych aktivitách, podporujeme ich vzájomnú
komunikáciu a spoločenské kontakty. Máme radosť z každého výrobku, ktorým môžeme obdarovať blízkych, alebo
ho využiť pri výzdobe našich interiérov.

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je mesiacom úcty k starším, preto, aby sme si uctili
našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Úcta k starším by mala byť stála, nielen v ,,Mesiaci úcty
k starším “. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším.
Napokon, vďačíme im za svoj život.

Rozprávkový príbeh o Jankovi a Marienke – Materská škola Štiavnik.

Výstava starých fotografií, na ktorej sme sa zúčastnili i my zo zariadenia, sa konala v mesiaci november na
Obecnom úrade v Štiavniku. Zaujímavé pohľady do histórie obce prostredníctvom historických fotografií
a pohľadníc ponúkla táto výstava, ktorú možno nazvať výlet do minulosti. Výstava bolo jedinečné podujatie,
vďaka ktorej sme si mohli pozrieť rôzne fotografie ľudí zo života, ktorí prebiehal v obci Štiavnik v minulosti.

S našimi starkými sme sa zúčastnili divadelného predstavenia v materskej škole Štiavnik s názvom o Kohútikovi
Pier ovi a mlynárovi. Predstavenie sa páčilo deťom i našim klientom, prežívali ho naplno a zapájali sa ako sa len
dalo. Pomáhali svojim spevom i slovom a na koniec predstavenia odmenili účinkujúcich veľkým potleskom.

Adventom voláme obdobie štyroch týždňov pre Vianocami. Prvá adventná svieca sa na venci zapaľuje v prvú
adventnú nedeľu. Každú ďalšiu adventnú nedeľu sa na svieci zapľuje o jednu sviecu viac, až na koniec na venci
horia všetky štyri sviece. Výroba vlastného venca nám všetkým priniesla zábavu a potešenie v čase príprav pred
Vianocami.

Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Každý rok sa 6. decembra rozžiaria tváre detí ale
i dospelých radosťou a prekvapením. Obrovská skromnosť a dobrota preslávila tohto biskupa po celom svete.
Nikdy nedal ľudom, ktorým pomohol, žiadnu šancu, aby sa mu mohli aspoň poďakovať. Nikdy ho nikto pri
pomoci ľudom nevidel, vždy sa potajomky vytratil. Aj tento rok navštívil našich klientov v zariadení, ktorým
priniesol sladké darčeky.

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je typická vianočná výzdoba, ktorá dotvára čaro Vianoc. Adventné vence ,
vianočné aranžmá, vianočné gule a ďalšie vianočné ozdoby a dekorácie, zdobia samotný vianočný stromček, ale aj
ďalšie časti našich príbytkov v období Vianoc. I my sme si spoločne povystrihovali vianočné ozdoby, ktorými sme si
vyzdobili naše zariadenie.

Ako aj každý rok, aj tento, sme si vyzdobili vianočný stromček u nás v zariadení. Jedným zo symbolov, bez ktorých
si ťažko môžeme dnes predstaviť Vianoce je vianočný stromček. Naši klienti sa zapájali do výzdoby stromčeka,
navzájom si radili, kde aké ozdoby zavesiť, kde čo ešte upraviť, aby bol náš vianočný stromček krásny.

