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  November je zvláštnym mesiacom v roku. Mohol by sa javiť pochmúrnym, ale myslím, že 

predsa len sa mu krivdí. November je krásny mesiac. Toľko, čo sa počas neho človek naspomína 

na svojich blízkych, priateľov, rodinu... Je to čas, ktorý je vzácny a treba ho prežiť naplno. 

Dušičkové obdobie si pripomíname aj my v Seniorville malou spomienkovou slávnosťou. Tá 

tohtoročná sa konala v piatok 4. novembra. Je to čas, počas ktorého môžeme spomínať na tých, 

ktorí odišli, s tými, ktorí sú ešte s nami. To ako ho využijeme, je už na nás.
Majka

Milí priatelia,  podporovatelia a rodinní príslušníci.

Podporte - nančným príspevkom rozšírenie aktivít pre našich klientov. 

Otvárame   nančnú zbierku na vybudovanie bylinkovej záhrady, ktorá 

bude plniť nielen terapeutický, ale aj úžitkový účel pre našu kuchyňu. Tiež 

otvárame   nančnú zbierku na zakúpenie polohovateľných kresiel do 

spoločenskej miestnosti. Svoj - nančný príspevok pošlite na číslo účtu 

2665590251/0200.  Tiež môžete prispieť osobne v zariadení. 

Kontaktujte nás na tel.č. 02/324 10 309 alebo na emailovej adrese  

jablonove@seniorville.eu                                                                      Ďakujeme Vám!

Príhovor

Október v Alzheimer Home Avalon
Október v Alzheimer Home Avalon sa niesol už tradične v jesenných témach.  Vrámci ergoterapie sme si vyrobili šarkana, 
akurát sme sa nezhodli na tom ako sa bude volať. Návrhov bolo hneď niekoľko: drak Drakula, Vendelín, Zuza ani Fero 
neprešli,  je to jednoducho len ŠARKAN. 

Našimi ďalšími témami na reminiscenčnej terapii boli zber ovocia a jeho spracovanie, typické práce súvisiace s jeseňou a 
nástupom zimy ako páračky či práce priadok v kúdeľných izbách. Záver mesiaca sa niesol v spomínaní na blízkych a témami 
spojenými s dušičkami.                                               Lukáš

Spevácky zbor Seniorville
Už dávnejšie mi počas našich spevavých popoludní skrsla myšlienka na 

náš vlastný spevácky zbor. Moje vnímanie mi potvrdil až náš klient, pán Rojko, 
ktorý mi viackrát kládol na srdce, aby sme založili vlastný spevácky zbor, lebo 
naši klienti aj klientky naozaj krásne spievajú. S blížiacou sa vernisážou sme 
už neodolali a v stredu 12.10. sa konala historicky prvá skúška zboru klientov 
Seniorville. Mali sme šťastie, že na návšteve bol práve aj pán Juraj Zajac a túto 
udalosť nám aj zvečnil. Ďakujeme za super fotku! :) 

No a ohlasy? Boli výborné! Už premýšľame nad ďalším podujatím ;)     Vierka

Alzheimer Home Avalon  sa stane 

od 1. januára 2017 o# ciálnym 

Kontaktným miestom 

Slovenskej Alzheimerovej 

Spoločnosti
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Prechádzka
 Tohoročná jeseň síce prišla náhle a chladne, na pohľad je však krásna. 
Skonštatovali sme to aj 24.10. na slnkom zaliatej prechádzke po Jablonovom s 
našimi klientmi. Krásne počasie trošku komplikoval len nárazový vietor, no cestou 
späť sme sa pokochali pohľadom na impozantného šarkana našich susedov. 
Hneď sme sa dohodli, že aj my to vyskúšame, no ako na potvoru odvtedy stále 
alebo pršalo alebo nefúkal vietor. Šarkana však už máme prichystaného a veríme, 
že sa nám ho v novembri podarí prevetrať.       Vierka

Poďakovanie za 10 rokov Seniorville - púť do Marianky
 V utorok 18. októbra, napriek všetkej nepriazni počasia, sme sa vybrali putovať do Marianky. Samozrejme sme 
sa zo Seniorville odviezli autami až do Marianky ku kostolu, no poslednú časť cesty sme prešli pešo. Krátko po našom 
príchode prišli za nami aj pán Ing. Martin Hantabál , riaditeľ Harmónie života, n.o. , prevádzkovateľa zariadení Seniorville a 
Alzheimer Home Avalon, spolu s manželkou.  

Pán Hantabál klientov privítal a 
poďakoval sa za 10 ročné fungovanie 
Seniorville. Sociálna pracovníčka Majka 
prečítala krátku históriu najstaršieho 
pútnického miesta na Slovensku.  
Potom sme sa spoločne pomodlili 
desiatok zo Slávnostného ruženca a 
v tichosti sme predniesli naše osobné 
ďakovania a prosby.

Veľa klientov s nami na púť nemohlo ísť 
a tak sme sa všetci duchovne spojili v 
modlitbe. Majka predniesla modlitbu 
za všetkých klientov, pracovníkov, 
príbuzných, podporovateľov a priateľov 
Seniorville. Pomodlili sme sa aj za tých, 
ktorí nás už predišli do Večnosti. 

Pán Viktor Halíř, projektový manažér, následne prilepil ďakovnú tabuľku na stenu Mariánskej jaskyne a pani riaditeľka Mgr. 
Denisa Morgensternová zapálila sviečku, ako poďakovanie za všetko dobré, ale aj ťažké, s čím sa Seniorville stretol za 10 
rokov svojho fungovania. 
 Púť do Marianky bola pre všetkých veľkým požehnaním a radostnou udalosťou. A vďaka Bohu, pršať začalo práve 
vtedy, keď sme nastúpili do áut a vyštartovali späť do Jablonového. Ďakujeme za krásny čas!                                              Majka

Návšteva z Televízie LUX
 Štvrtok, 8. október, zostáva dňom, na ktorý sa bude spomínať ešte dlho. Prečo? Pretože 
na stretnutie so zakladateľom a pracovníkmi najobľúbenejšej televíznej stanice u nás v 
Seniorville sa jednoducho nezabúda. Medzi našich klientov prišiel zakladateľ TV LUX Juraj 
Drobný, riaditeľ klubu priateľov TV LUX Marián Bér a PR manažérka Eva Hrešková. Pán farár Juraj 
Drobný si pripravil pre našich klientov fotogra- ckú prezentáciu o vzniku TV LUX a rozprával 
o tom, ako sa vyrábajú programy, čo všetko je na to potrebné a koľko ľudí sa „motá“ okolo 
takého vysielania. Pán farár Marián Bér nám na začiatku zahral na klavíri a spoločne sme sa 
pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Strávili sme spolu veľmi príjemný a požehnaný 
čas. Pre všetkých bolo toto stretnutie prínosom. Pre našich klientov veľká radosť, že si mohli 
podať ruku a pozhovárať sa s ľuďmi, ktorých denne vidia na televíznych obrazovkách a aj  pre 
„Luxákov“ bolo stretnutie s našimi klientmi výnimočné, pretože, ako povedala Evka Hrešková, 
konečne reálne videla a stretla sa s ľuďmi, ktorí najviac sledujú TV LUX. Všetci sme  boli radi, 
keď sme videli, koľko dobra a požehnania môže prameniť z relácií TV LUX. 
Ďakujeme za milé, vtipné a požehnané popoludnie.        Majka
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CompanyArt Seniorvillu
 Minigaléria CompanyArt, ktorá pravidelne vystavuje diela známych i začínajúcich umelcov, pripravila pre klientov 
Seniorville v Jablonovom naozajstnú umeleckú výstavu so všetkým, čo k takejto výstave patrí.

V rámci projektu Galéria na výlete, po dohode s maliarom pánom Petrom Hargašom, sme jeho výstavu Farby Bratislavy 
presunuli z výstavných priestorov na bratislavských Palisádach do priestorov Seniorville v Jablonovom. Naši seniori si tak 
môžu tohtoročnú jeseň vychutnať aj vizuálne krásnym zážitkom pri prechádzaní sa po všetkých priestoroch Seniorville a 
vnímaní nádherných plných farieb a scenérií zachytených na vystavených obrazoch.

13. októbra 2016 sme výstavu o- ciálne otvorili veľmi milou vernisážou za účasti umelca a jeho vzácnej pani manželky, 
ktorá je súčasne aj manažérkou diela pána Petra Hargaša. Pán Hargaš v spoločenskej miestnosti zaplnenej do posledného 
miesta rozprával o tom, ako sa k maľovaniu dostal, čo ho láka k výtvarnému prejavu, aké témy ho oslovujú, tiež aké techniky 
používa a čo – to prezradil aj o svojich múzach. Počas celého rozprávania si mohli naši seniori na veľkoplošnom plátne 
prezerať aj ďalšie obrazy pána Hargaša a utvoriť si tak predstavu o rozsahu jeho tvorby. Rozprávanie bolo popretkávané 
súčasnou hudbou: Hannah Brighton (spev) a Jakub Hantabál (akustická gitara), žiaci ZUŠ Ľudovíta Rajtera z Bratislavy, 
predniesli skladby Jany Kirschner, Adele, ako i vlastnú tvorbu a boli ocenení vrelým potleskom publika. A naši seniori 
neváhali všetkých účinkujúcich zasypať zvedavými otázkami.

Pán Hargaš v závere vernisáže venoval jeden zo svojich obrazov klientom 
Seniorville.

Ako poďakovanie, naši seniori venovali umelcovi pieseň, ktorú pod dohľadom 
terapeutky Vierky nacvičili v „tajnom speváckom krúžku“ a za sprievodu Vierkinej 
gitary aj zaspievali. Prekvapenie, ako má byť: nádherné, dojemné …
Obraz visí na čestnom mieste nad krbom v spoločenskej miestnosti.
Ďakujeme pánu Hargašovi za tento darček. Veľmi si to vážime!

S pánom Hargašom a jeho manželkou sme po prípitku a malom raute (naše skvelé pani kuchárky naozaj zaexcelovali 
dvojakou štrúdľou a lahodnými pagáčikmi – veľmi ďakujeme!) ešte dlho diskutovali o vernisáži, vystavených obrazoch, či 
len tak – o živote.

Skvelé je, že pán Hargaš ponúkol našim klientom zorganizovanie workshopu v 
rámci arteterapie, ktorá je u nás v Seniorville veľmi obľúbená. Takže 24. októbra 
sa seniori znova stretnú s umelcom, tentoraz v našej dielničke, ktorá sa zmení 
na ateliér, a pod odborným vedením pána Hargaša si vyskúšajú odhaliť svoje 
skryté umelecké vlohy.

Nádherné farebné obrazy zaradené do cyklu s názvom Farby Bratislavy pána 
Petra Hargaša si môžeme užiť do konca novembra 2016. Výstava v priestoroch 
Seniorville v Jablonovom je prístupná okrem našich seniorov a ich návštevám 
aj širokej verejnosti a to každý štvrtok v čase od 15. do 17. hodiny.
Srdečne pozývame!

CompanyArt, organizátor výstavy, je charitatívny projekt WBA holdingu, ktorého členom je aj Seniorville – sieť zariadení 
pre seniorov na Slovensku. CompanyArt sa venuje podpore vzdelávania, umenia, športu a rozvoja osobnosti a to formou 
minigalérie s výstavnými priestormi na bratislavských Palisádach a vlastnej vydavateľskej činnosti. Finančné prostriedky, 
ktoré CompanyArt získa z predaja vystavených umeleckých diel, zbierok, či z darov, sú určené na pomoc deťom a občanom, 
ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách.

www.companyart.eu                       vaša Janeta Hantabálová
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Ako sa k nám dostanete?

Z Bratislavy po diaľnici D2 smer Brno (cca 20 
km), použiť výjazd Lozorno, smer Lozorno, 
prejsť obcou Lozorno smer Jablonové, v Jablo-
novom odbočiť pred kostolom doľava, po 100 
m odbočiť opäť doľava a po ďalších cca 100 m 
odbočiť doprava. Seniorville sa nachádza na 
konci ulice (sledovať informačné tabule v obci).
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Program na november

Rozcvička 

Krížovkársky klub

Pamäťové cvičenia

Filmový klub / Literárny klub / Muzikoterapia

Dielnička / Červené nosy

Duchovné okienko / Adventné piatky

Maľovanie s výtvarníkom Petrom Hargašom

Dušičková spomienková slávnosť

Filmový klub

1. adventný piatok v Seniorville

V druhej polovici novembra očakávame návštevu psíkov z Canisterapia tímu.

každý deň, okrem utorka,

pondelky

utorky

stredy

štvrtky

piatky

3. novembra o 15:00

4. novembra  o  11:00

16. novembra o 14:45

25. novembra

Oslávenci
Novembroví narodeninoví oslávenci:
Alica Bažíková, Klára Bieleková,  Júlia Mikolášiková, Mojmíra Remeňová, Pavel Rojko, PeadDr.

Novembroví meninoví oslávenci:
Irma Petrová, Alžbeta Nováková, Alžbeta Richterová, Katarína Považanová, Ondrej Choleva

Príspevky klientov a návštevníkov
„Ďakujem za Vašu prácu ešte raz a tisíckrát... !

Pri čítaní infoletteru som si znova pripomenula úžasný zážitok z KAVIARNE a znova sa mi hrnuli slzy do očí... Veľa sa od vás 
všetkých učíme. Veľmi nám pomáhate a vašou zásluhou sú aj naše stretnutia s našimi milovanými krásne. Ste všetci výnimoční 
ľudia a LUKÁŠ je zázrak :-) Vďaka. Časnochová“ 

„Želám všetkým pracovníkom veľa zdravia a veľa úspechov v práci a v živote. Oľga Bachratá“

Poďakovanie
Ďakujeme pani Helene Čerňanskej za darovanie tvorivých materiálov do dielničky.

Ďakujeme príbuzným pani Kimličkovej, ktorí nám priniesli do dielničky krásne korálky. Už sa tešíme na výrobky z nich.

Srdečná vďaka patrí aj pánovi Petrovi Hargašovi, ktorý nám počas vernisáže daroval jeden svoj obraz. Je naozaj krásny a už 
zdobí čestné miesto nad kozubom v spoločenskej miestnosti.  

Poďakovanie patrí aj synovi pani MUDr. Greve za sošky, ktoré daroval do našej kaplnky. 


