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Úvodník                    MD-2/2018 

Deň svätého Valentína 
 Svätý Valentín bol veľkou legendou, žil v Ríme v 3. storočí. 
Pôsobil ako kňaz, pôvodne bol však lekárom. Je jedným 

z najznámejších a najobľúbenejších svätcov. 
Príbeh sa odohrával za vlády cisára Claudia II., 
ktorý sa preslávil svojimi túžbami a vojnovými 
výpravami.  
 Napadlo ho, že ženatí muži sú slabší 
vojaci, pretože sa museli starať o svoje rodiny 
a preto zakázal zaľúbeným párom zosobášiť 
sa. Valentín tento zákaz ignoroval a naďalej 
potajme tieto páry sobášil. Keď sa to cisár 
dozvedel, uväznil ho. Valentín vo väzení liečil 

chorých. Neskôr ho dal cisár za jeho snahu spájať životy 
zamilovaných sviatosťou celoživotnej lásky popraviť. Pred svojou 
popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho 
žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy, dokonca zamiloval 
 Poprava sa konala 14. februára v roku 269. Na deň svätého 
Valentína sa zamilovaní na znak úcty a vďaky obdarúvajú 
Valentínkami, romantickými darčekmi a tak prejavujú hĺbku svojich 
krásnych citov. 
 V tento významný deň by mal mať sviatok svätého Valentína 
svoje čaro a aspoň pár láskavých slov by malo zaznieť v každom 
manželstve či vzťahu. 
 Slová ako – chcem s Tebou zdieľať všetky úskalia a ťažkosti, 
ktoré sa v bežnom živote vyskytnú.  
  
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, zamyslite sa pri 
čítaní nášho časopisu a uvážte, že človek by naozaj nemal byť 
sám. Každý potrebuje niekoho, kto ho vypočuje a snaží sa mu 
porozumieť aj v tomto našom domováckom zariadení.  

 
 
 
 

Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domáci spravodaj           MD-2/2018 

DOMOVÝ PARLAMENT 
Na januárovom stretnutí domového parlamentu (DP) boli odkonzultované 
návrhy z posledného zasadnutia ako aj nové informácie, ktoré sa udiali:  
 prebehla kolaudácia stravovacej prevádzky, na ktorej boli dodávateľovi 

stavby vytknuté nedostatky, kvôli ktorým rozhodnutie o uvedení 
prevádzky do užívania boli posunuté až po ich odstránení 

 členovia DP vykonali prehliadku zrekonštruovanej stravovacej 
prevádzky 

 začali sa montovať nové kuchynské linky na B budove   
 bola vymenená podlahová krytina na nábehoch do jedálne zariadenia  
 vďaka kamerovému systému boli na A budove odhalení obyvatelia, ktorí 

vyhadzujú odpadky. Opatrenia zamedzujúce vyhadzovaniu odpadkov 
ako aj dôsledky z toho vyplývajúce budú riešené individuálne 

 momentálne sa sleduje vyhadzovanie odpadkov na B budove 
 boli prijatí 4 noví zamestnanci: 2 opatrovatelia, 1 vedúca oddelenia 

sociálnej práce – sociálna pracovníčka z IT3 Natália Bujnová a 1 
vedúca opatrovateľskej starostlivosti – opatrovateľka z IT1 pani Tatiana 
Juhászová 

 DP sa rozšíril o 2 nových členov: pán Drahoš Petruš z IT4 a pani Oľga 
Geršiová z IT3. Zo zdravotných dôvodov ukončila členstvo v DP pani 
Helena Stolárová. Pani Gabriela Šutová podala návrh rozšíriť DP vo 
väčšom počte aj o členov z A budovy, vzhľadom k tomu, že zostala len 
jediná členka z IT2. Členovia DP sa dohodli, že oslovíme ďalších 
obyvateľov z A budovy, ktorí by boli schopní a ochotní pracovať 
v prospech obyvateľov zariadenia 

 terajšími členmi domového parlamentu sú: Miroslav Kleman, 
predseda, Petronela Kittlerová, podpredsedníčka, členovia – Miroslav 
Arpáš, Bernardína Bencová, Hedviga Bednáriková, Magdaléna 
Drábiková, Oľga Geršiová, Štefan Hučko, Pavol Karadi, Terézia 
Kupková, Jozef Makový, Simeon Masár, Drahoš Petruš, Vladimír 
Remeň, Beáta Révayová, Rudolf Sokolík, Anna Szabová, Gabriela 
Šutová.                                                       Miroslav Kleman, predseda DP                                                                                        
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Jar nám bola múzou 
 Keďže vonku nám počasie pripomína „apríl“, chceli sme si aspoň 
takto privolať nachvíľu jar. Z kartónu vystrihnuté rámiky sme vyzdobili 

rôznymi technikami. Použili sme farebný 
papier, temperové farby, bavlnky, či 
čipky a nádherné rámiky boli na svete.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Do rámikov sme si dali pestrofarebné obrázky, ktoré nám 
pomohol vytvoriť starý kalendár plný kvetov. A my sme z toho mali 
veľkú radosť.                                                                                     (kr) 

Aj kvety potrebujú starostlivosť 
 Hoci je na presádzanie kvetov ešte 
priskoro, malá zmena neuškodí. 
Šikovnými rukami našich obyvateľov sme 
dali izbovým rastlinám v spoločenskej 
miestnosti IT2 „živinovú bombu“ 
v podobe novej zeme. Našim žienkam to 
išlo od ruky, ale ani chlapi sa nedali 
zahanbiť.  
 Urobili sme to preto, aby nám, 
rastlinky, mohli robiť radosť svojím 
kvitnutím a zdravším vzhľadom počas 
celého roka.                                          (kr) 
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Zo života obyvateľov zariadenia 
v Prašiciach 

 Prehupli sme sa do nového roka 2018. Hovorí sa „na Nový rok 
o slepačí kvoč“, „na Tri krále o krok dále“ a ani sme si to nestihli 
uvedomiť a január je za nami. Mnohí sa zamýšľame nad tým, čo nás 
v tomto roku čaká. Určite si každý povie, že by ho chcel prežiť 
v zdraví, a choroby a nešťastia, aby nás obchádzali. Niekto verí 
v osud, niekto tvrdí, že život je taký, aký si ho urobíme.  
 Je alibistické tvrdiť, že náš osud riadia hviezdy, ale pri nepriazni 
osudu, máme sa aspoň na čo vyhovoriť. V silu horoskopov však verí 
veľké množstvo ľudí na celej planéte. Národy si vytvárali svoje etnické 
symboly, ktoré mali ovplyvňovať ich osudy. Pamätáme si, aký rozruch 
vyvolal v roku 2012 „mayský kalendár“. Našťastie koniec sveta sa 
nekonal a naše životy plynú ďalej. V Číne sa tento rok nesie 
v znamení „Psa“. Bude to 
rok spravodlivosti a 
uvedomenia sa.  
 Má sa dariť 
jednotlivcom, ale tiež celej 
ľudskej spoločnosti. Podľa 
čínskej astrológie sa tento 
rok naučíme hovoriť „nie“, 
a začneme rozlišovať 
falošných priateľov od tých 
skutočných. Bezprávie, 
ľudská hlúposť 
a bezohľadnosť nám prestanú byť ľahostajné a začneme sa viac 
zaujímať o osudy druhých. Rok „Psa“ sľubuje zlepšenie sociálnych, 
ekonomických a kultúrnych pomerov.   
 Nech  nám už hviezdy plánujú akúkoľvek budúcnosť, snažme sa 
byť voči sebe milí, ústretoví a nemyslieť len na seba. A to nielen 
v rodinách, ale aj v zariadeniach ako sme my. Veď keď rozdávame 
úsmev a dobré slovo, sila vesmíru nám to vráti dvojnásobne. 
                                                                                                 (ll) 
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Prvá tohtoročná beseda – Naši svätí 
 „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas 
a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so 
mnou.“ 
 Každý, kto sám seba skúma, prežíva vo svojom živote určitý 
nedostatok alebo prázdnotu. Vie, že by síce chcel milovať, ale napriek 
tomu je často sebecký. Chce byť síce dobrý, ale predsa je závistlivý. 
Vie, že trávi čas rôznymi aktivitami, ktoré ale nemôžu jeho život 
natrvalo naplniť. Dokáže ľahko ospravedlňovať svoje hriechy. Na 
sebectvo môžem povedať „chcem sa len cítiť dobre“, na povýšeneckú 
pýchu „mám zdravú sebadôveru“, na lož „sebaobrana je potrebná, 
dnes sa nedá prežiť len s pravdou“, na nečistotu „túžim po láske“. Boh 
nám podľa evanjelia dal však život pre niečo iné. Boh nás stvoril, aby 
sme našim životom slúžili iným, milovali, boli nezištní, verní, pravdiví - 
rovnako ako ON. 
 My sme si na januárovej besede pripomenuli tých, ktorí svojím 
obrátením sa k Bohu prispeli do histórie kresťanstva a naplnili tým nie 
len svoje životy a svoje poslania: sv. Pavol, sv. Peter, sv. Augustín, sv. 
Lýdia a mnohí ďalší.                                                                        (kr) 

JUBILEJNÝ ROČNÍK 
 Tento rok, je pre náš časopis výnimočný. Týmto číslom vstúpil 
časopis Môj domov do jubilejného DESIATEHO ročníka. 
 Áno, je to už desať rokov, čo svetlo sveta uzrelo historicky prvé 
číslo časopisu. Veríme, že tento náš mesačník prinášal a stále aj 
bude prinášať články, ktoré zaujmú čitateľa, ale zároveň, aby aj tí 
obyvatelia, ktorí prispievajú svojimi článkami a postrehmi, mali stále 
múzu na nové nápady, básne, vtipy.  
 Prvé tohtoročné stretnutie Redakčnej rady, sme si spríjemnili 
malým občerstvením, aby sme do jubilejného ročníka časopisu 
vstúpili tou správnou nohou. Zároveň sme prijali do Redakčnej rady 
nového člena – pána Drahoša Petruša, na ktorého príspevky sa 
veľmi tešíme.  
 Ďakujeme za priazeň, ktorú nám prejavujete, a veríme, že nám 
zostanete verní aj naďalej.                                                 Tím redakčnej rady 
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Pestrý január 
 Vianoce rýchlo ubehli, spoločne sme privítali aj Nový rok 2018. Je  
január a dni sa pomaly predlžujú.  
 U nás na oddelení IT3, podnikáme rôzne aktivity, zamerané na 
tvorivosť a kreativitu našich obyvateľov. Tento mesiac sme skladali 
obrúsky, ktoré môžu poslúžiť  pri stolovaní a potom sme vyfarbovali 
šišky. Na ďalšom stretnutí sme navliekali cestoviny. S takto 
vytvorenými náhrdelníkmi sme si vyzdobili nástenku.  
     Pri týchto aktivitách sa nielen zabavíme, ale aj porozprávame 
a pospomíname na rôzne životné príbehy. I v ďalšom období budeme 
pripravovať aktivity, ktoré spríjemnia pobyt obyvateľom v našom 
zariadení.                                                                                          (mm) 

Kúsok radosti  
 Projekt Darujte Vianoce cez Nadáciu Orange podporuje ľudí k 
vnímavosti voči svojmu okoliu, občianskej angažovanosti a 

starostlivosti voči 
deficitným skupinám 
spoločnosti.  
 Urobiť radosť 
jednému z našich 
obyvateľov sa podarilo 
bývalému sociálnemu 
pracovníkovi Petrovi 
Zaťkovi, ktorý požiadal 
o finančný príspevok. 
Bol úspešný a obdaroval 
nášho obyvateľa Petra 
Macku novým 
notebookom.  

 Darček mu prišiel odovzdať osobne Peter Zaťko spolu s kolegami 
z Občianskeho združenia socialData.  Pri tejto príležitosti sa mohol 
Peter Macko podeliť o radosť aj s ostatnými obyvateľmi formou 
posedenia pri vianočnom punči a pečive. 

 
                                                                                                                                                               (sč) 
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Kaplnka                                    MD-2/2018 

Pôstna doba je čas oživiť si svoj vzťah  
k “živej vode“ 

V gréckej mytológii môžeme čítať o utrpení Tantala, ktorý stojí vo 
vode a veľmi trpí smädom. Nikdy nemôže svoj smäd uhasiť. Vždy keď 
si dá do úst vodu, v jeho rozpálených ústach sa vyparí. Pôstna doba 
je čas oživiť si svoj vzťah k “živej vode“. Vyžaduje si to položiť 
niekoľko základných otázok a pravdivých odpovedí.  

Náš nemorálny život, život nie podľa Božích príkazov, ale život v 
hriechu je podobný žene Samaritánke pred stretnutím s Ježišom. Je 
na každom z nás, aby sme sa zastavili a prehodnotili svoj život vo 
vzťahu ku sviatosti krstu, čo sme na seba pri krste vzali, aké záväzky, 
povinnosti, ale aj práva. Sme pozvaní piť živú vodu, nie vodu hriechu. 
Jedine vtedy, keď plníme vôľu Božiu, môžeme uhasiť svoj smäd.  

Na svete nie sme večne. Sme pozvaní po skončení pozemského 
života k inému, večnému životu, kde len živá voda nám môže 
zabezpečiť vstup. Je potrebné znova si vybrať živú vodu, ktorú dáva 
Boh, pretože len tá nás môže celkom uspokojiť.  

Jakubova studňa jestvuje aj dnes. Ako turisti môžeme zostúpiť k 
nej do hĺbky 23 až 35 metrov, podľa toho, aké je počasie, či prší alebo 
je sucho. „Živá voda“ je v hĺbke a žena Samaritánka potrebovala 
vedro, aby vodu vytiahla.  Ježiš nám chce pripomenúť, že tým 
vedrom je sám človek, naše srdce, naša vôľa, náš návrat k Bohu. 
„Živá voda“ je v každom z nás, nemusíme ju hľadať. Po krste máme 
túto vodu čerpať pre svoje povinnosti, úlohy všedného i sviatočného 
života.  

V rímskych katakombách nad hrobmi mučeníkov možno vidieť 
namaľovanú skalu, z ktorej tryská prúd vody. V prvých dobách si takto 
kresťania pripomínali vieru v Krista. Žriedlo života a obraz im zároveň 
pripomínal krstnú vodu.   

Pôstna doba je čas oživiť si svoj vzťah k “živej vode“. Vodou sme 
boli pokrstení. Začali sme nový život. A v pôstnej dobe sa máme 
nielen pripraviť na veľkonočné sviatky, ale viac spolupracovať s 
Kristom na svojej spáse. 

                                                                                       (rw)                    
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Z pera našich obyvateľov            MD-2/2018

Zima v plnej paráde 
Prišla zima v plnej paráde, sniežik poletuje, 

belie sa kraj okolo nás, 
na stromoch kvitne inovať. 

Padajte, sypte sa chumáče snehu, 
hvízdaj si vetríček v divej fujavici, 

mráz maľuje červeň na každom líci. 
Po zime znovu ruže vypučia, 
zmrznutú zem slnko zohreje, 

zazelenajú sa aleje, a budeme čakať jar. 
Vyčíňaj babka zima a meluzína nám, 
hraj, hraj pieseň, ktorú má každý rád. 

Petronela Kittlerová, obyvateľka

Aforizmy 
Milujte celý svet tak, ako matka miluje svoje jediné dieťa. Človek je tak 
zložitá bytosť, že ľudstvo o tom nemá ani poňatia. Kto naháňa naraz 
dvoch zajacov, ľahko dostane zápal pľúc. Nebyť milovaný to je smola, 
ale nemilovať to je nešťastie. 
Pranostiky                            
Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak v marci sa bude 
vyhrievať pri peci. Radšej vidí bača na Hromnice vlka v košiari, ako 
sedliaka v košeli. Ak ti na Valentína mrznú päty, to na Jozefa obuj si 
krpce. Svätá Agáta, býva na sneh bohatá.  
                                                                             Petronela Kittlerová, obyvateľka 
Výroky slávnych 
Milton: Moja manželka je ruža, cítim to podľa jej ostňov. Halík: 
Pravda je kniha, ktorú ešte nikto nedočítal dokonca. Gracián: 
Najväčšia pravda bola vždy vyrieknutá žartom. Bismarck: Zákony sú 
ako klobásy, je lepšie nevedieť, ako sa robia. Aristoteles: Ani dobre 
napísané zákony, by sa nemali nechávať bez zmeny. Addison: 
Ľudskosť sa javí v tom, že tým, ktorých nemilujeme, prajeme aspoň 
šťastie.                                                               Magdaléna Drábiková, obyvateľka                    
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Príbehy z knižnice: Jar Adely Ostrolúckej 
 Evkin otec založil nedeľnú školu, v ktorej učila aj Eva. Raz ju v 
škole vyrušili, že vraj k nim prišla vzácna návšteva. Bola to rodina 
Ostrolúckych, ktorá u nich mala zostať kým im neopravia koč. Evka sa 
spriatelila s dcérou Ostrolúckych, Adelou. Evka sa podujala, že bude 
Adelu doučovať slovenčinu. Neskôr tam prišiel aj Adelin nápadník 
barón Rotschütz, ale Adela ho odmietla. Po ňom tam prišiel Ľudovít 
Štúr, s ktorým viedli zaujímavé rozhovory. Keď odišla rodina 
Ostrolúckych na Ostrú lúku, Evka šla domov. Medzi tým vo voľbách 
Ostrolúcki vyhrali a nasledujúcu zimu sa Adela presťahovala do 
Prešporku, Evka išla s nimi, zoznámila sa s Laciakom, za ktorého sa 
neskôr vydala. Chodili tam na snemy kde prednášal Štúr.  Ukázal im aj 
redakciu Slovenských Národných novín. Eva nemala najskôr dobrú 
mienku o Štúrovi, ale neskôr sa dokonca do neho zamilovala. K 
vyvrcholeniu deja došlo na bále kde Štúr vyznal Adelke lásku. Po 
revolúcii sa už nemohli stretávať a Adela vážne ochorela. V marci 
1853 Adelka zomrela, o tri roky neskôr zomrel aj Štúr. 
                                                                                Beáta Révayová, obyvateľky                                                              

Športoví nadšenci tešte sa 
 A je to tu! 9. februára začína obdobie, na ktoré čakajú všetci 
športu chtiví muži. Začína sa totiž Zimná olympiáda 2018. To 
znamená, že väčšina chlapov bude celé dva týždne nalepená na 
televíznych obrazovkách, a zo všetkých síl budú fandiť našim 
olympionikom. Čo ja osobne očakávam od tejto olympiády? Dúfam 
aspoň v dve, možno tri medaile. Vlajkonosičkou našej olympijskej 
výpravy bude tento raz lyžiarka Veronika Velez Zuzulová.  
 Čoskoro otvárame aj našu novo-zrekonštruovanú kuchyňu. 
Tešíme sa opäť na chutné jedlá od našich kuchárok. Viete čo by bolo 
najlepšie? Keby po vyhratej zlatej olympiáde nasledoval výborný 
obed. Každopádne sa tešíme. 
 Držíme našim športovcom palce, a dúfame, že nás potešia aj 
dobrými výsledkami. Neviem či to viete, ale náš bývalý zamestnanec 
Peter Zaťko, je tak isto členom olympijského tímu. Gratulujeme mu, 
a držíme mu palce. Budeme aj jeho výkony sledovať. 
                                                                                     Štefan Hučko, obyvateľ 
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Spoločenská rubrika             MD-2/2018 

V mesiaci JANUÁR k nám prišli noví obyvatelia      
              Prašice         Štefan Buček  

  
 Topoľčany  Július Ďurák 
    Vilma Michalíková 
    Edita Kostollanská  
    Elena Šišková 

 

FEBRUÁROVÍ oslávenci 
 

01.02. Agáta Zemaniková  13.02. Ľudmila Koštialová 
01.02. Valéria Palušová   13.02. Jozef Serfőző 
03.02. Mária Poláková   15.02. Pavol Hromada 
05.02. Alojz Schlenc   15.02. Anna Ondrušová 
05.02. Irena Grežďová   17.02. Bernardína Vančová 
07.02. Vladimír Varga   20.02. Valéria Krumpárová  
08.02. Ľudmila Dúcka  22.02. Marta Šimková 
09.02. Mária Šulová  22.02. Božena Bajcárová 
10.02. Jozef Makový  23.02. Mária Fabiánová 
11.02. Janka Nitranová  27.02. Mária Lednická   

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 
veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 
V mesiaci JANUÁR nás opustili 

 

  Topoľčany   Július Ďurák  
      Ján Vlčko 
                                Štefánia Šmatláková 
                                Ondrej Farbiak 
 

  Prašice  Kristína Svitáčová  
    Verona Mojžišová 
                        Mária Okšová  
 

Česť ich pamiatke! 
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Podujatia              MD-2/2018 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS VO FEBRUÁRI 
Denne Pohybom ku zdraviu     CHD   M.Mihálik 
Denne Rehabilitačné cvičenia    Rhb          Janka,Soňa,Katka 
Ut-Pia Rehabilitačné cvičenia    Rhb   Andrejka 
Ut,Štv Skupinové cvičenia     chodby   Andrejka,Janka 
Ut,Štv Skupinové cvičenia     chodby  Soňa, Katka 
P,U,S,Š DomAteliéR      B/3   Janka G. 
02.02 Spoločenské hry     B/4   Martin 
05.02 Zdravotná prechádzka    mesto  Katka 
05.02 Kognitívne cvičenia     B/1   Richard 
05.02 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
05.02 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
06.02 Zdravotná prechádzka    mesto  Zuzka 
06.02 Kognitívne cvičenia     A/4   Katka 
06.02 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
06.02 Práca s farbami     B/1   Majka 
06.02 Pracovná činnosť     areál  Richard 
07.02 Pamäťové cvičenia     A/2   Zuzka 
07.02 Práca s farbami     A/4   Natália 
07.02 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
07.02 Práca s hudbou     B/1   Richard 
07.02 DOMOVÝ PARLAMENT    B/1   p. riaditeľka 
08.02 Muzikoterapia      A/2   Betka 
08.02 Práca s knihou      A/4   Katka  
08.02 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
08.02 Skladanie puzzle     B/1   Majka 
09.02 Posedenie oslávencov IT1   A/2   Betka 
09.02 Spoločenské hry     A/4, B/4  Katka, Martin 
09.02       Uspokojov. duchovných potrieb  B/1   Richard 
09.02 Zdravotná prechádzka    mesto  Majka 
12.02 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
12.02       Práca s farbami     A/4   Katka 
12.02 Vedomostné dopoludnie    B/1   Majka 
12.02 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
12.02 Fašiangová zábava    jedáleň  Janka, Martin 
13.02      Zdravotná prechádzka    mesto  Renátka 
13.02 Fašiangová zábava    Dom kultúry Renátka 
13.02 Kognitívne cvičenia     A/4   Natália 
13.02 Pracovná činnosť     areál  Martin 
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Podujatia              MD-2/2018 
13.02 Práca s knihou      A/2, B/1        Zuzka,Richard 
14.02 Valentínska súťaž     jedáleň        Richard,Zuzka 
15.02 Muzikoterapia      A/2   Betka 
15.02 Práca s knihou      A/4   Katka 
15.02 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
15.02 Posedenie pri čaji     B/1   Majka 
16.02 Práca s farbami     A/2   Renátka 
16.02 Spoločenské hry     B/4   Martin  
16.02 Krížová cesta      kaplnka  Richard 
16.02 Posedenie oslávencov IT4   B/4   Janka M. 
19.02 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
19.02 Kognitívne cvičenia     B/1   Richard 
19.02 Pracovná činnosť     B budova  Majka 
19.02 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
20.02 Práca s knihou      A/2   Zuzka 
20.02 Beseda s knihou     knižnica  Katka 
20.02 Práca s farbami     B/1   Majka 
21.02 Pamäťové cvičenia     A/2   Zuzka 
21.02 Pracovná činnosť     areál  Renátka 
21.02 Práca s farbami     A/4   Katka 
21.02 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
21.02 Zdravotná prechádzka    mesto        Majka,Richard 
22.02 Muzikoterapia      A/2   Betka 
22.02 Práca s knihou      A/4                 Natália 
22.02 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
22.02 Posedenie oslávencov  IT3   B/1   Janka R. 
23.02 Spoločenské hry     B/4   Martin 
23.02 Krížová cesta      kaplnka  Richard 
23.02 Práca s farbami     A/2   Renátka 
26.02 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
26.02 Pamäťové cvičenia     A/4, B1  Natália,Majka  
26.02 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
27.02 Práca s knihou      A/2   Renátka 
27.02 Pracovná činnosť     A budova  Zuzka 
27.02 Kognitívne cvičenia     A/4, B/4  Katka,Martin 
27.02 Práca s knihou      B/1   Richard 
28.02 Pamäťové cvičenia     A/2   Renátka 
28.02 Práca s farbami     A/4   Katka 
28.02 Spoločenské hry     B/1   Majka 
28.02 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
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Zasmejme sa 
Zákazník si obzerá výklady, potom nazrie do otvorených dverí. 
Obchodníka to nahnevá a osopí sa na neho – Čo toľko nazeráte? Pán 
na to odpovie – Chcel som len vedieť čo tu predávate. Predavač 
odvrkne – Somárov! Pán na to – Iste vám to dobre ide, keď už je tu 
iba jeden.  
 

Muž sa po piatich rokoch vráti z väzenia domov. Žena ho víta 
s ročným dieťaťom. Muž sa rozčúli a kričí – Okamžite mi povedz kto je 
otcom tohto dieťaťa! Manželka na to – Keby ťa neboli zavreli, mohol si 
to byť aj ty.                                                              

                                                                            Petronela Kittlerová, obyvateľka   
 

Dve blondínky na pláži. Jedna vysmädne a ide sa napiť do mora. – 
Fuj, je strašne slaná! Hodí do mora tri kocky cukru a napije sa znova 
– Fúúj, stále je slaná! Na to jej kamarátka odpovie – Ty sprostá, veď si 
si to nepomiešala.  
 

Fero s Janom sa rozprávajú – Čo si taký smutný? Jano odpovie – 
Zomrela mi svokra. Nato sa Fero začudovane opýta – A prečo si taký 
doškriabaný? Jano sa naňho pozrie a hovorí – Strašne sa bránila.  
                                                                                   Eva Kohútová, obyvateľka  
 

Muža uštipol komár, chytil ho, ale potom ho zase pustil. Žena sa ho 
pýta – Prečo si ho nezabil? Muž  odpovedá – Vari môžem, keď mu 
v žilách koluje moja krv?   
 

Učiteľka vraví – Deti, musíte sa snažiť, aby ste svoje okolie urobili 
šťastným. Ferko na to – To som urobil už minulý týždeň. Keď som 
odchádzal od babky tak povedala „Som vždy taká rada, že 
odchádzaš“.   
                                                                                                               Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

Aký je rozdiel medzi družicou na svadbe a družicou vo vesmíre? 
Družica vo vesmíre hovorí: pí, pí, pí. A družica na svadbe hovorí 
družbovi – nepi, nepi nepi.  
                                                                                   Rudolf Sokolík, obyvateľ 

Príde starček na hlavnú stanicu k pokladni a hovorí pokladníčke -  
Prosím si jeden lístok. Predavačka sa ho pýta – A kde ho chcete? On 
natiahne ruku a hovorí – Sem, do ruky.                       Drahoš Petruš, obyvateľ 
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Tajnička 
 Čas od Troch kráľov do škaredej stredy, je obdobie osláv, plesov 
a bohatej zábavy. Je  tiež predzvesťou blížiaceho sa 40 dňového 
pôstu. Okrem iného sa podľa zvyklostí pochováva basa.  V tajničke je 
ukrytý názov tejto čarovnej fázy v roku. Uhádnete?  

 
 
 
 
 
 

                                      
Simeon Masár, obyvateľ 

Hádanka č. 1: 
Ktorý kvet je zákonom chránený? 

a.) snežienka 
b.) sedmokráska 
c.)    fialka                                                                          Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                               

 
Hádanka č. 2: 
Kto bude vlajkonosičom našej reprezentácie na ZOH 2018? 

1.  Miroslav Šatan 
2.  Petra Vlhová 
3.  Veronika Velez Zuzulová 

                                                                                             Štefan Hučko, obyvateľ 
 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 02. 2018 svojmu sociálnemu 
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 1/2018 sa stávajú: 
 
 

Magdaléna Drábiková a Ján Móri 

Srdečne gratulujeme! 
 

      Obľúbená loptová hra (kopaná) 
         Koniec modlitby 

         Dámske oblečenie 
         Napodobenina, kópia 

         Tropické ovocie s hrubou šupou  
         Dolná končatina 
         Slúži na zapínanie košele, kabáta 
         Cudzie ženské meno 
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Novoročný prípitok  

            
                                                                                                                                            FFoottoo::  VVeerroonniikkaa  
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