Stalo sa už peknou tradíciou, že na začiatku Nového roka sa stretneme na posední pri stromčeku so všetkými
obyvateľmi zariadenia. A tak to bolo i 09.01.2014. Niektorí klienti boli cez Vianočné sviatky doma, ktoré
strávili v kruhu so svojimi najbližšími a tak my ostatní, sme boli zvedaví ako prežívali tieto sviatky. Všetci spolu
potvrdili, že sa mali veľmi dobre. Na našom posedení pri stromčeku sme priblížili vianočnú atmosféru našim klientom
vzájomným rozhovorom o Vianociach a malým občerstvením.

V jedno januárové dopoludnie sme si s našimi starkými zahrali rôzne spoločenské hry – človeče nehnevaj sa,
pexeso, dámu, sedmové karty, a taktiež si cvičili jemnú motoriku v podobe stavania stavebníc z dreva a rôznych
farebných skladačiek. Medzi sebou navzájom súťažili, kto nájde viac rovnakých obrázkov z pexesa, alebo kto
príde skôr do cieľa v hre človeče nehnevaj sa. Všetci sa príjemne zabávali a mali radosť zo spoločne strávených
chvíľ v domove.

Oslava narodenín nášho klienta Jožka, bola príjemným spestreným dňa, v ktorom sme mu zablahoželali a popriali
veľa zdravia a pohody do ďalšieho života. Obdarovali sme ho malými pozornosťami, ktorým sa veľmi potešil.
Na oslave sa zúčastnili aj známi z jeho rodnej obce a taktiež obyvatelia zariadenia spolu so zamestnancami. Pre
všetkých sme mu pomohli pripraviť pohostenie a tak spríjemniť mu pobyt v zariadení.

Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov ( šiesteho januára ) do Popolcovej stredy. Tá tento rok pripadla na
5.marca. Názov fašiangy označuje posledné dni pred pôstom, ktoré sú vyvrcholením prechodného obdobia medzi
zimným a jarným obdobím. Fašiangy sú nemysliteľné bez masiek. Samotné masky predstavujú zvykoslovné
predmety vyrobené z najrozličnejších, v ľudovom prostredí dostupných materiálov. Aj naši klienti si pripravili
fašiangové masky, ktoré si sami navrhli. Pri ich výrobe si pomáhali navzájom spoluprácou a užitočnými radami.
Vytvorili veľmi pekné a pôsobivé masky.

Sledovanie sv. omše. Každé ráno o siedmej hodine vysiela televízna stanica Lux priamy prenos sv. omše.
Obyvatelia nášho zariadenia sa radi zúčastňujú tejto sv. omše, ktorú môžu sledovať na televíznej obrazovke
v zariadení, v pohodlí domova.

Návšteva kňaza. Náš pán farár, vdp. Š. Junas, navštevuje naše zariadenie v pravidelných intervaloch, kedy sa stretne
so všetkými obyvateľmi domova. Vždy od skorého rána, keď má prísť do zariadenia, sa pripravujú na jeho
príchod. Trpezlivo čakajú, že si splnia svoju duchovnú potrebu, ale aj na jeho prítomnosť medzi nimi, kedy sa
s ním môžu porozprávať o každodenných radostiach i starostiach.
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Pri hraní spoločenských hier si naši klienti utužujú vzájomné vzťahy, posilňujú vzájomnú dôveru, rozvíjajú
schopnosť spolupráce, zažívajú pocit spolupatričnosti a zároveň stimulujú funkcie mozgu. Stretnutie umožnilo
klientom preukázať svoje schopnosti, podporiť ich pamäť a kognitívne funkcie, nadobudnúť samostatnosť
a sebaistotu.

V našom zariadení sme opäť tento rok pripravili pre naše klientky veľkonočnú oblievačku. Klienti - naši chlapi,
vyšibali všetky ženy v zariadení, nechýbali pekné veršovačky, či oblievanie vodou. Šibačka najviac potešila
imobilné ženy na izbách, ktoré s radosťou privítali všetkých šibačov. Takmer všetky si zaspomínali na svoju
mladosť a s vďakou privítali, že nezabúdame a zachovávame tradície. Obdobie veľkej noci sme prispôsobili
veľkonočnou výzdobou v našom zariadení.

Len čo k nám poslalo slniečko prvé teplé lúče, vybrali sme sa na vychádzku po našej dedinke Štiavnik. Náš cieľ
prechádzky bol kostol a kaplnka v našej obci. Kostol sv. Františka z Assisi sa nachádza približnev strede obce, bol
postavený v roku 1771. Patrí medzi najvzácnejšiu historickú pamiatku obce. Klientky mali radosť, že mohli
navštíviť tieto pamiatky a tak spojiť príjemnú prechádzku s ich duchovnou potrebou.

Naši obyvatelia radi trávia čas kreslením a vyfarbovaním obrázkov. Trénujú tak šikovnosť rúk a zdokonaľujú
svoj talent a fantáziu. Precvičujú si jemnú motoriku, pri ktorej je potrebný pohyb prstov na rukách. Taktiež je
dôležité určenie správnych farieb podľa predlohy. Všetkým sa podarilo vymaľovať omaľovánky veľmi pekne.

Dňa 19.05.2014 sa v našom zariadení uskutočnila kultúrno-spoločenská akcia, ,, Deň Matiek“. Všetkým našim
klientkam prišli popriať veľa zdravia, šťastia, lásky a potešiť svojím programom deti z Materskej školy Štiavnik.
Deti potešili všetky prítomné obyvateľky svojím programom, pesničkami a tancami, ktoré s nimi nacvičili pani
učiteľky, ako i milým prekvapením, v podobe vlastnoručne vyrobených kvetov z krepového papiera, ktoré skrývali
sladké potešenie v podobe lízanky. Naši obyvatelia neskrývajú radosť z návštevy detí, ktoré ich vždy výborne
naladia pozitívnou energiou. Sú im za to veľmi vďační.

Teplých dní v mesiaci máj pribúdalo, striedali sa s dňami, kedy aj bolo daždivo a tak bolo potrebné postarať sa
o našu záhradku, kde sme pokosili trávu, pokopali a odstránili burinu okolo kvitnúcich kvetov a následne sme
pripravili záhradku na ďalší rast. Pravidelným kosením a starostlivosťou dosiahneme dostatočný rast a kvalitný
vzhľad trávnatej plochy.

Dňa 04.06.2014 sa deti z našej materskej školy zúčastnili divadelného predstavenia, ku ktorým sme sa pridali aj my
s našimi starkými zo zariadenia.Herci zahrali rozprávku o ježkovi, pri ktorej použili rôzne hudobné nástroje a
a zaspievali viaceré pesničky, ktoré boli jednoduché na zapamätanie si slov. Divadelníci poprosili o spoluprácu deti pri
predstavení, ktoré ich ponuku ochotne prijali. Deti postupne predstavovali rôzne zvieratká, ktoré ježko stretol na
svojich cestách za dobrodružstvom. Deti sa opäť presvedčili, že dobro víťazí nad zlom a múdrosť nad hlúposťou. Našim
starkým sa divadelné predstavenie veľmi páčilo.

V stredu 11.06. 2014 sme boli opäť pozvaní do materskej školy na divadelné predstavenie, na ktorom sme sa veľmi
radi zúčastnili. Predstavenie bolo pôsobivé nielen pre deti ale aj pre našich seniorov, ktorí sa dozvedeli, ako vzniklo
priateľstvo medzi strašiakom a jeho kamarátmi z mesta, a aké je dôležité navzájom si pomáhať. Po predstavení sa deti
s našimi starkými porozprávali, ako sa im páči v škôlke, aké majú radosti i starosti a ešte veľa rôznych tém, ktoré našli
pri spoločnom rozhovore.

Tradícia, ktorá sa vždy teší väčšej a väčšej účasti tu bola opäť. Tento tretí ročník ,, pálenia Jánskej vatry “ sa konal
28.06.2014. Počasie nám prialo a celé podujatie sprevádzala dobrá nálada miestnych občanov, ale aj hostí z blízkeho, či
ďalekého okolia. Vystúpenie folklórnych skupín zo Štiavnika a Kysuckého prameňa bolo vynikajúce, zaspievali mnohé
známe ľudové piesne z nášho kraja, čo umocnilo výbornú náladu všetkých zúčastnených. Vo večerných hodinách bola
zapálená Jánska vatra, po ktorej pokračovala zábava až do skorých ranných hodín.

I v dnešnej dobe sa čím ďalej tým viac ľudí snaží spoliehať na liečivá priamoz našej prírody. Práve bylinky sú
pritom jedným z najúčinnejších prostriedkov na liečenie rôznych zdravotných problémov. Medzi liečivé bylinky
a rastlinky, ktoré sme si z našimi starkými nastrihali a nasušili máme skorocel kopijovitý, šalviu lekársku, nechtík
a medovku lekársku, materinu dúšku, mätu piepornú, lipu a viaceré liečivé bylinky, z ktorých bude v chladných
dňoch vynikajúci čaj, ktorý nielen zahreje ale aj určite pomôže pri zdravotných ťažkostiach.

Dňa 18.07.2014 sme navštívili Budtínsky hrad, ktorý sa nachádza v miestnej časti Budatín, na sútoku riek Váh
a Kysuca. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1321, keď zomrel jeho majiteľ Matúš Čák Trenčiansky.
V súčasnosti je Budatínsky hrad sídlom Považského múzea, ktoré tu má zriadených niekoľko expozícií: dobový
interiér a sakrálne zbierky, zbierka drotárskych výrobkov, pravek severozápadného Slovenska, dejiny
Žiliny.Samotná veža ponúka návštevníkom unikátny výhľad na všetky svetové strany vďaka zdvihnutému krovu
strechy. Súčasťou hradu je aj park, v ktorom sa nachádzajú vzácne dreviny ako aj lipa, ktorá má okolo 330 rokov.

Naši klienti si radi pochutia na kvalitnej a chutnej zmrzline, akou naša štiavnická zmrzlina nepochybne je. Boli
veľmi spokojní, každému pani zmrzlinárka vyhovela podľa chuti a pridala malú pozornosť v podobe väčšej
porcie zmrzliny.

Z príležitosti dožitia sa životného jubilea 95. narodenín našej klientky p. Veroniky sa konala 04.08.2014
narodeninová oslava. Personál i spolubývajúci v zariadení p. Veronike zablahoželali k jej krásnemu životnému
jubileu, ku ktorým sa pridal aj p. starosta obce, ktorý za všetkých oslávenkyni poprial veľa zdravia a božieho
požehnania . Oslava bola spestrená pohostením výborných koláčikov, na ktorých si všetci pochutili.

Obecný úrad Štiavnik nám zakúpil záhradný krb na grilovanie, ktorý sme 12.08.2014 prví krát vyskúšali. Nakúpili sme
dobroty a s chuťou sme sa pustili do grilovania . Naši klienti nám boli veľmi nápomocní, spoluprácou s nimi sme
našu ,,grilovačku“ zvládli vynikajúco. Všetci si výborne pochutili, výbornú atmosféru dopĺňali rozhovory medzi
všetkými klientmi nášho zariadenia.

14.08.2014 sme sa zúčastnili výstavy v Makovického dome v Žiline pod názvom „ Košieľka bielená, rubáčik riasený“.
Túto výstavu usporiadalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v rámci medzinárodného folklórneho festivalu
Jánošíkove dni v Terchovej. Na vernisáži boli vystavené tradičné kroje z rôznych slovenských regiónov a originálne
fotografie p. K. Plicku zo zbierky Slovenského národného múzea v Martine. Vernisáž bola veľmi zaujímavá
a pôsobivá.

Dňa 31.08.2014 sa konal VII. ročník Štiavnickej heligónky, na ktorom sme sa zúčastnili s našimi klientmi.
V programe tohto hudobného a kultúrneho podujatia bolo vystúpenie mnohých heligónkarov z blízkeho i ďalekého
okolia, ako aj vystúpenie detských hudobníkov. Všetci účinkujúci hrali prekrásne, mnohí rozospievali prítomných
divákov a milovníkov dobrej hudby. Hra na heligónke je pekné dedičstvo po našich prastarých rodičoch, pre ktorých
práve ľudová pieseň bola takým hnacím motorom v ich ťažkom živote.

Našu jesennú nástenku sme si vyzdobili maľovanými obrázkami na výkres s rôznymi druhmi ovocia. Všetky tieto
krásne výkresy namaľoval náš klient p. Pavel, ktorý má maľovanie ako svoju záľubu a vyplnenie svojho voľného času.
Taktiež pomáhal pri zostavovaní nástenky, kde ktoré výkresy umiestnime. Spoločne sme vytvorili našu ,, vymaľovanú
jeseň“.

Dňa 18.09.2014 sme spolu s našimi klientmi sledovali slovenský film s názvom „ Pacho hybský zbojník“. Táto
slovenská komédia rozpráva príbeh o legendárnom zbojníkovi Pachovi, ktorý je modelom možného a vysnívaného
zbojníka, ktorý bohatým berie a chudobným dáva a okrem toho neznáša krivdy a feudálny nátlak. Častejšie ako silu
používa svoj vlastný rozum. Film sa všetkým veľmi páčil, nakoľko bol zo života obyčajných ľudí, na ktorých si vždy
naši klienti spomínajú z rozprávania svojich predkov.

Dňa 26.09.2014 sme navštívili cukráreň v Štiavniku . Značka Tvrdovski v sebe nesie luxusný sortiment pravých,
tradičných zákuskov, koláčov, cukroviniek, medovníkov, spracovaných na vysokej umeleckej úrovni. Všetky suroviny
používané pri výrobe vlastných výrobkov sú pôvodné a vo svojej produkcii nepoužívajú žiadne umelé náhrady
a polotovary na výrobu korpusov, krémov či náplní. Presvedčili sme sa o tom sami, keď sme ochutnali výborné
zákusky domácej výroby. Všetkým nám veľmi chutili, boli vynikajúce, atmosféru návštevy umocňovalo veľmi pekné
prostredie cukrárne.

09. Október sa niesol v znamení hudby. Do Materskej školy Štiavnik kde sme boli pozvaní aj mi z nášho
zariadenia, zavítali speváci a hudobníci z Martina. Mali pripravený pestrý program, zložený z melodických piesní,
hraných na rôznych hudobných nástrojoch. Pri všetkých piesňach sa deti zapájali do spevu aj pohybu a mali z
toho veľkú radosť, ako aj naši klienti, ktorí sa tiež pridali svojím spevom k účinkujúcim. Chytľavá melódia a
jednoduchý text sa im páčili a rýchlo sa ich naučili. V závere sme sa so všetkými účinkujúcimi srdečne
rozlúčili a odchádzali sme v dobrej nálade a s úsmevom na tvári.

Posedenie pri záhradnom krbe je spojené so zmyslovými zážitkami. Teplo z praskajúceho ohňa, vôňa dreva a opečenej
klobásky v nás vyvoláva príjemné pocity a osobnú pohodu. Dňa 14. Októbra sme si zopakovali opekačku v našom
zariadení, pri príležitosti mesiaca október – mesiac úcty k starším. Grilovali sme klobásky, na ktoré sa klienti už veľmi
tešili. Tento deň bol pre nich výnimočný tým, že mohli vypnúť z bežného stereotypu a odreagovať sa na terase pri
grile. Napriek drobným prehánkam počasia tu vládla dobrá nálada, všetci sa príjemne bavili a pochutili si na výbornej
grilovanej klobáske a výbornom bylinkovom čaji.

Dňa 15.10.2014 sme navštívili Slovenský Betlehem v Rajeckej lesnej. Slovenský Betlehem v Rajeckej lesnej vytvoril
majster Jozef Pekara, ktorý začal na tomto diele pracovať v roku 1980. Nádherná expozícia zobrazuje Kristovo
narodenie v meste Betlehem a jeho život, ako aj dejiny slovenského národa. Betlehem je zapracovaný do scenérie
najvýznamnejších slovenských pamiatok, je tu stvárnený bežný život aj pracovné činnosti slovenského ľudu v
minulosti. Súčasťou budovy Slovenského Betlehemu je aj Galéria na prvom poschodí, kde sú vystavené drevorezby
významných rajeckých rezbárov. Návšteva Betlehemu sa nám veľmi páčila.

V stredu 05.11. 2014 prišli k nám do zariadenia deti z Materskej školy Štiavnik, potešiť našich klientov peknými
piesňami, básničkami i tancom. Ich štebotavý spev, krásne básne a tance, ktoré nacvičili spolu s pani učiteľkami urobil
veľkú radosť našim klientom, ktorí deti odmenili úprimným potleskom. Vystúpenie ich veľmi potešilo a zanechalo
v našich starkých dobrú náladu a radosť do ďalšieho života. Na záver svojho vystúpenia deti podarovali všetkým
klientom vlastnoručne vyrobené darčeky z papiera.

V mesiaci November oslavovali svoje meniny naše dve klientky pani Renáta a pani Emília. Zablahoželali sme im
peknou kytičkou kvetov a malou pozornosťou, čo ich veľmi potešilo. Ku gratulácii sa pridali aj spolubývajúci zo
zariadenia s prianím dobrého zdravia a pohody v kruhu svojich najbližších. Pre spolubývajúcich i pre zamestnancov
mali pripravené malé pohostenie.

Dňa 13.novembra sme sa zúčastnili divadelného predstavenia v Materskej škole Štiavnik. Predstavenie zahrali herci
zo žilinského bábkového divadla s názvom rozprávky ,, Kráska a zviera “ . Víťazstvo krásy a lásky nad škaredosťou,
zlom a nenávisťou v tomto príbehu prezentovali najušľachtilejšie prejavy ľudského ducha. Predstavenie bolo
veľmi pôsobivé a taktiež poučné nielen pre deti ale aj pre našich klientov.

Vianočné reťaze z farebného papiera.

Aj tento rok 05.12.2014 zavítal do nášho zariadenia sv. Mikuláš spolu s čertom, aby sa presvedčili, či starkí
poslúchali a či ich môţe obdarovať sladkými balíčkami. Sv. Mikuláš potešil svojou prítomnosťou všetkých
obyvateľov zariadenia a presvedčil sa, ţe všetci poslúchali celý rok a tak ich obdaroval sladkými balíčkami
a výbornými medovníčkami. Starkí boli veľmi potešení návštevou sv. Mikuláša a uţ teraz sa tešia, ţe sa stretnú opäť
o rok.

Vystrihovanie vianočných vločiek z papiera, ktorými sme si vyzdobili nástenku s rôznymi vianočnými maľbami.

Vianočné trhy majú dlhoročnú tradíciu v jednotlivých mestách a obciach po celom Slovensku. I my sme sa zúčastnili
vianočných trhov u nás v obci Štiavnik dňa 14.12.2014. Návštevníci si mohli zakúpiť vianočné ozdoby a dekorácie,
darčekové predmety či remeselnícke výrobky. Nechýbali zabíjačkové špeciality, tradičné domáce pochúťky a teplé
nápoje. Súčasťou vianočných trhov bol aj kultúrny program, kde vystúpili viaceré folklórne skupiny zo Štiavnika a
Hvozdnice, ako aj pozvaní hostia, folklórny súbor Rozsutec zo Ţiliny. Všetci účinkujúci prezentovali svoje tradičné
vianočné koledy, piesne, tance a zvyky z vianočného obdobia, za ktoré ich odmenilo obecenstvo veľkým potleskom.

V dobrej nálade sme ozdobili vianočný stromček vlastnoručne vytvorenými ozdobami, ktoré sme si pripravili v mesiaci
December. Príjemnú atmosféru Vianoc sme si spríjemnili počúvaním vianočných kolied. Čaro Vianoc je čas plnenia
prianí, kto z nás ich nemá? Kým máme skryté sny a túţby, vieme byť šťastní a preţívať radosť, ak sa nám splnia.

