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Úvodník MD-2/2019 

Srdečné poďakovanie 
V čase Adventného obdobia, so súhlasom pani riaditeľky, sa 

uskutočnilo podujatie v jedálni nášho 
domováckeho zariadenia pod názvom 
VIANOCE OD NÁS PRE VÁS, ktoré pripravili 
pre našich obyvateľov sociálni pracovníci. 
Úvodným slovom ho otvorila pani Simonka 
Červená, vedúca úseku služieb, v zastúpení 
pani riaditeľky Vierky Bútorovej. Popriala 
všetkým zúčastneným všetko najlepšie, 
hlavne veľa zdravia k nastávajúcim 
vianočným sviatkom, ako aj k Novému roku 

2019 a oboznámila s bohatým programom. 
Všetkým patrí, najmä organizátorke Simonke Červenej, od nás 

obyvateľov srdečná vďaka za ich krásny a bohatý program s tematikou 
dnešnej a minulej generácie z Adventného obdobia. 

Ďakujeme Simonke Červenej za ocenenia našich aktivít, ktoré 
v našom Domove vykonávame pod vedením našich vedúcich sociálnych 
pracovníkov, aj oni majú na tom veľký podiel, čo sa týka našich 
vystúpení a organizovania aktivít. 

V neposlednom rade patrí vďaka aj našim paniam kuchárkam, ktoré 
pre nás vždy pri každých oslavách pripravujú bohaté občerstvenie. Za 
každodennú starostlivosť patrí srdečné poďakovanie sestrám, 
zdravotníckym asistentom, rehabilitačným pracovníčkam 
a opatrovateľkám, za poriadok a udržiavanie zariadenia upratovačkám, 
vrátnikom a operátorkám práčovne. 

Viem, že aj administratíva v našom zariadení nie je jednoduchá. 
Ďakujeme aj našim pracovníčkam v kanceláriách za ich prácu pre nás 
obyvateľov zariadenia. 

Nakoniec sa pripája k poďakovaniu: DOMOVÝ PARLAMENT, 
REDAKČNÁ RADA časopisu „Môj domov“, ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO, 
DomAteliéR a súbor DOMOVNÍČEK pod vedením vedúcich 
pracovníkov. 

Prajem Vám príjemné čítanie nášho časopisu „Môj domov“. 

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Domový  parlament                            MD-2/2019 

NOVÝ ROK 2019 
Nový rok sme začali novoročným prípitkom pani riaditeľky v jedálni 
zariadenia a prianiami, ktoré potešili každého.  

NOVOROČNÉ STRETNUTIE DOMOVÉHO 
PARLAMENTU 

 Predseda Domového  parlamentu privítal všetkých členov na prvom 
stretnutí a poprial prítomným všetko dobré v novom roku. K prianiu 
k novému roku sa pridala aj pani riaditeľka zariadenia. 
 Prítomných informovala o udalostiach v novom roku: 
 od 1. 1. 2019 sa zvýšil počet zamestnancov zo 160,5 na 174. 

Z toho opatrovateľov je 60, sestier a zdravotníckych asistentov je 
25 

 plánujeme poskytovať zdravotnú starostlivosť, k čomu je potrebné, 
aby naše zariadenie zazmluvnila Všeobecná zdravotná poisťovňa 

 informácia o realizácii Fašiangového plesu s tombolou a kultúrnym 
programom Pochovávanie basy 

Informácie členov Domového parlamentu 
 prítomní vyjadrili spokojnosť s novozriadeným bufetom, vyslovili 

pochvalu zamestnancom bufetu za ich ústretovosť a ochotu, ktorá 
je prínosom pre všetkých obyvateľov 

 požiadavka zaradiť do jedálneho lístka dia žemľovku, fazuľovú 
polievku s rezancami 

 pochvala kuchyni za navarenie chutnej kulajdy a boršču a tiež 
príjemnou zmenou bolo na druhú večeru varené vajíčko 

 riešenie vzniknutých nedostatkov ohľadom stravy s výživovou 
asistentkou p. Chropeňovou, ktorú členovia privítali opäť v našom 
kolektíve (presolené mäso na keli, palacinky natreté džemom na 
oddelení a v jedálni nutelou...) 

Na záver stretnutia predseda DP zisťoval záujem členov o realizáciu DP 
doobeda alebo poobede. Z prítomných 11 členov, 10 hlasovalo za 
doobedňajšie stretnutia. 

 
                                                                                                Miroslav Kleman, predseda DP 
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Domáci spravodaj                                                      MD-2/2019 

Voňavý vianočný návrat  
Na štvrtom poschodí prvej budovy rozvoniavala omamná vôňa 

čerstvo upečených oblátok a medovníkov. 
Predvianočné obdobie sme totiž našim obyvateľom spestrili 

pečením vianočných oblátok a zdobením medovníkov, ktoré nesmú 
chýbať na štedrovečernom stole. Obyvatelia mali možnosť zaspomínať 
si na ich pečenie vo svojich domácnostiach a niektorí aj priamo 
vyskúšať v našom zariadení. Pečenie oblátok sa im veľmi páčilo a 
zvládli ho na  jednotku.  

Odmenou boli vlastnoručne upečené oblátky a čaj. Chvíle pečenia 
sme si spestrili koledami a príjemným posedením. Následne sme taktiež 
zdobili vopred pripravené medovníky. Obyvateľom to išlo od ruky. Každý 
si ozdobil svoj medovník podľa vlastných predstáv. Následne po 
ozdobení si svoj vyzdobený medovníček odniesol na svoju izbičku, aby 
si ju vlastnoručným sladkým výtvorom vyzdobil a zároveň aj rozvoňal. 
                         (M. Šmotláková) 
 
 
 
 
Zľava:  
Vladimír 
Remeň, 
Zuzana 
Miklósová, 
Zdenka 
Karasová, 
Gabriela 
Šutová 
 
Sprava: 
 Božena 
Stančeková, 
Júlia Kissová, 
Rozália Krátka, 
Mária 
Káčerová 
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Domáci spravodaj                                                      MD-2/2019 

Kto bol svätý Štefan?  
Po slávnosti Božieho narodenia zaradila cirkev spomienku na 

prvého mučeníka, sv. Štefana. Tento sviatok sa zaradil do sviatkov 
okolo roku 380 po ustanovení Vianoc, aby sa zvýšil ich lesk a vážnosť. 

I my z IT4 a IT3 sme si pripomenuli tento sviatok Štefanským 
posedením, na ktorom bolo 16 obyvateľov. Sv. Štefan sa narodil 
pravdepodobne okolo r. 1 n.l. v Jeruzaleme a zomrel v r. 30-40 pri 
Jeruzaleme. Meno Štefan znamená Koruna. Bol prvým Ježišovým 
učeníkom, ktorý podstúpil za neho mučenícku smrť. Stal sa diakonom 
prvej Cirkvi, bol poverený starať sa o vdovy, chorých a chudobných. 
Biblia hovorí, že jeho tvár bola ako tvár anjela. O Ježišovi hovoril ako 
o prisľúbenom Mesiášovi. Vyčítal svojim nepriateľom, že mu neveria. 
Uprene pozeral do neba a povedal: “Vidím nebo otvorené a Ježiša po 
pravici Boha.“ Vtedy si nepriatelia zapchávali uši, schytili Štefana, 
vyviedli ho von z Jeruzalema a tam ho ukameňovali. On sa modlil 
a prosil o odpustenie pre neveriacich. Pri jeho smrti bol prítomný aj 
Šavel, budúci apoštol Ježiša známeho ako veľký Pavol. 
Obyvatelia prítomní na posedení so zatajeným dychom počúvali tento 
príbeh, po ňom sa miestnosťou ozýval spev vianočných kolied 
a vianočných príhod z vlastného detstva. Nechýbala Tichá noc, ktorá 
prilákala obyvateľov sediacich na chodbe, tí sa tíško prikrádali a všetci 

spoločne sme si zaspievali.          (A. Jahodová) 
 
Zľava: Anastázia Opáthová, Hedviga Bednáriková, Zuzana Belkovičová, Bernardína 
Bencová, Antónia Feketeová, Štefan Belička, Jarmila  Huslicová 
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Domáci spravodaj                                                      MD-2/2019 

Stačí papier a šikovné ruky 
Je mrazivý a zasnežený január a dni sa podľa príslovia „na Tri krále 

o krok dále“ pomaličky predlžujú. 
Na oddelení IT3 preto podnikáme rôzne aktivity. Maľovali sme 

obrázky na momentálne, zimné ročné obdobie a skladali origami. 
Origami je staré japonské umenie skladania papiera. Takto vytvorenými 
obrázkami a poskladanými dielkami sme si vyzdobili nástenku. 

Pri týchto aktivitách sa nielen zabavíme, ale aj precvičíme jemnú 
motoriku, porozprávame sa a pospomíname na rôzne životné príbehy. Aj 
v nasledujúcom období budeme pripravovať aktivity tak, aby vykúzlili 
úsmev našim obyvateľom na tvári a spríjemnili im pobyt v našom 
zariadení.                      (M. Miková) 
 

VZÁJOMNÉ BLAHOŽELANIE 
 Srdečné prianie k narodeninám je to najmenej čo môžeme našim 
obyvateľom dať. Preto sme v januári zorganizovali malú oslavu pre tých, 

ktorí sa narodili hneď 
na začiatku roka. A 
že ich nebolo málo, 
svedčila plná 

spoločenská 
miestnosť. 

Narodeniny slávili 
Imrich Beller, Viktor 
Gajdošík, Amália 
Kučerková, Janka 
Cibulová a Robko 
Pudiš. Nie všetci 
oslávenci však mali 
možnosť prísť medzi 
nás,  ale prajeme im 
rovnako všetko 
najlepšie a hlavne 

veľa veľa zdravia.
                      (V. Halová) 
 

Na fotografii zľava: Anna Chochulová, Robert Pudiš a Anna Šaturová 
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Domáci spravodaj                                                      MD-2/2019 
Zo života zariadenia v Prašiciach  

Do Nového roku sme vhupli s haldami snehu. Bolo ho veľa a všade. 
Skôr by sa hodil cez Vianoce, ale príroda sa rozhodla takto. Deti sa 
tešili, no dospelým narobil veľké problémy. Nestíhali sa odhŕňať cesty 
a chodníky. Problém mali aj sanitky, ktoré sa nemohli dostať do nášho 
zariadenia. Odhŕňalo a odmetalo sa vo veľkom. Aby bol areál prechodný 
a mohli sme sa bezpečne pohybovať, pomáhali nášmu zamestnancovi 
aj dvaja šikovní   obyvatelia – páni Ernest Barta a Ladislav Stanko 
(viď foto), ktorých sme odfotografovali priamo pri práci. Podľa počasia 
brali do rúk lopaty a odhadzovali sneh.   

V polovici januára sme odzdobili vianočné stromčeky a všetky 
ozdoby sme uložili zase na rok do skladu. Pred nami je ďalší rok, 
uvidíme čo komu prinesie. Seniori už toho od života veľa nechcú. Len 
relatívne dobré zdravie a aby sa ich deťom a rodine dobre darilo. Telo 
a srdce starého človeka najlepšie pookreje, keď ho prídu navštíviť 
spokojné deti a šťastné a zdravé vnúčatá. Vonku fujavica a vo vnútri 
spokojné popíjanie kávičky s návštevou, čo viac si môžeme priať?! 

                 (L. Laciková) 
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Kaplnka                            MD-2/2019

Milí čitatelia, bratia a sestry! 
My kresťania sa pravidelne v kostoloch, doma, i pri rôznych 

príležitostiach modlievame modlitbu Pánovu ako akési vyvrcholenie 
spoločných modlitieb. Mnohí ju máme naučenú odmalička a učíme ju 
svojich potomkov, čo je iste dobré a správne.  

No neraz práve preto, že ju máme namemorovanú a opakujeme ju 
toľko ako žiadnu inú stáva sa, že pri jej odriekaní už ani hlboko 
nerozmýšľame nad jej obsahom. Napríklad hneď nad jej samotným 
začiatkom, oslovením „Otče náš“.  

Takéto oslovenia boha, je v duchovnom a náboženskom svete 
nevídané, jedinečné. V žiadnom inom náboženstve aspoň dosiaľ nebolo 
zistené nič podobné. Pán Boh nám dovoľuje vnímať a oslovovať seba 
ako Otca. Milujúceho, láskavého, dobrotivého Otca. Práve taký On je. 
Náš Otec v nebesiach.   

Už len tento úvod modlitby Pánovej nás unáša zo sveta smútku 
a bolesti, zo sveta strachu, beznádeje k úplne obyčajnému nádhernému 
postaveniu pred Pánom Bohom. Nie je treba žiadne hlboké biblické 
bádanie ani teologické vzdelanie. Sme Jeho deti a On náš Otecko. Také 
nežné, sladké oslovenie, aké dnes málokedy počujeme vo svojom okolí 
a ak, tak skôr z úst malých detí. Nie dospelých.  

Už len toto oslovenie nás pozýva do Božej blízkosti. Boh, je tvoj 
Otec, ocko, milý brat, milá sestra.  Máš k Nemu bezprostredný prístup. 
Ak pozemskí otcovia vedia dávať dobré veci svojim deťom, o to viac 
Otec nebeský dá tým, čo Ho prosia. Tým, ktorí prichádzajú a v modlitbe 
s detinskou otvorenosťou dávajú sa do náručia svojho Otca, zlí, 
neposlušní, jedovití, no predsa túžiaci, aby ich znovu a zas ten milujúci 
Otec hoc aj cez pokarhanie prijal a poláskal.  

Najkratšou možnou cestou smieme každý deň nového roka „utekať“ 
k Nebeskému Otcovi, pocítiť Jeho láskavé objatie a vyrozprávať Mu 
všetko, čo nám leží na srdci.  

Môžeme si byť istí, že nás počúva a nám rozumie.“ Áno taký je 
Boh, náš Otec. Otvorený pre svoje deti, len už aby prišli. Je pripravený 
dávať, pripravený utešiť, pripravený pomôcť, pripravený usmerniť, 
pripravený odpustiť, pripravený pretvoriť to zlé v nás, jednoducho je tu 
v celej svojej moci a vznešenosti, pre nás, nehodných a slabých synov 
a dcéry. AMEN 

Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Z pera našich obyvateľov                              MD-2/2019

Čože je to šesťdesiatka? 
Myslím, že všetci Slováci poznajú text pesničky „Čože je to 

päťdesiatka?“, ale ja som ju 
zmenil v pondelok 21. januára na 
šesťdesiatku. To som mal svoje 
okrúhle šesťdesiate narodeniny. 
Vďaka kolektívu našich 
šikovných a ochotných 
sociálnych pracovníčok som 
zažil oslavu na výbornej úrovni. 
Mal som pozvaných veľa hostí, 
všetci boli milo prekvapení a 
spokojní s bohatým pohostením 
a celkovou úrovňou osláv môjho 
životného jubilea.  
 Týmito slovami sa chcem 
poďakovať sociálnym 
pracovníčkam štvrtého oddelenia 
za prípravu slávnosti. Oplatilo sa 
mi dožiť tohto veku a prežiť s 
kolektívom pekné chvíle. 
 

Na fotografii je oslávenec Štefan Hučko 
                   Štefan Hučko, obyvateľ 

Snehom zima zaviata 
V januári, keď všetko na bielo splynulo, 

krásu vločiek snehových Perinbaba husto z neba zosypala. 
Oblôčiky maľované, majstrom mrazom nakreslené a v domčeku 

maličkom deťúrence pri kachličkách vesele si prespevujú. 
Ráno otecko z dreva zbil búdku pre vtáčiky a vložil do nej slaninku. 

A vtáčiky veselo spievajú, zo slaninky pojedajú. 
Deťúrence veselé snehuliakov stavajú, noštek z mrkvy a gombičky 

z čiernych uhlíkov v každom domčeku nájdeme. 
Svahy plné ratolestí, veď začala sa sánkovačka a na horách lyžovačka. 

Biela zima prituhuje, svoju moc všetkým ukazuje.  
     Beáta Révayová, obyvateľka                               
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Z pera našich obyvateľov                            MD-2/2019

Valentínske vyznanie 
Valentín je deň lásky, keď sa máme radi, 

srdiečka sa posielajú a všetci sa radi majú, 
až sa vám na tvári robia vrásky. 

Láska to je aj smútok, ide vám na rozum každý zlý skutok, 
keď vidíš svoju pravú si jak holúbok. 

Valentín je deň lásky, keď máme radi krásky, 
neháda sa nikto z nás, veď je lásky čas, poteší vždy všetkých nás. 

Keď sa Valentín ku koncu schyľuje, každý svoju lásku zo srdca miluje, 
žiadne slzy, lásky veľa, 

veď na budúci rok to príde zas, ten krásny pekný čas, 
tam ti šťastím zaspievam tie najkrajšie slová ĽÚBIM ŤA.  

               Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Skutočný hrdina je ten, kto premôže svoj vlastný hnev. Pravda, ktorá 
mrzí je lepšia ako lož, ktorá sa teší. Sú tri druhy mužov, ktorí 
nerozumejú ženám – mladí, dospelí a starci. Len srdcom vidí človek 
správne, to podstatné je očiam neviditeľné. Láska sa začína tam, kde 
pôsobí bolesť. Žiarlivosť sa rodí s láskou, ale nie vždy s ňou umiera. 
Plody lásky zhorknú, ak si neskoro uvedomíme, že sme nič nezasiali. 
Remeslo sa naučí každý, umeniu nikto.    Petronela Kittlerová, obyvateľka 
Porekadlá                           
Keď je suchý február, je mokrý august. Zúrivé vetry na konci februára 
suchý rok predpovedajú. Keď severák vo februári neduje potom 
v apríli strechy rozduje. Radšej vidí bača na Hromnice vlka v košiari, 
ako sedliaka v košeli. Dorotka vtáčikom rozdáva pesničku. Na sv. 
Valentína zima siliť sa počína. Na Mateja ľad už ani líšku neudrží. Na 
sv. Blažeja má ísť furman zo dvora.    Petronela Kittlerová, obyvateľka 
Výroky slávnych 
R. May: Pamäť nie je iba odtlačok minulosti v nás. Je to strážca toho, 
čo je zmysluplné pre naše najhlbšie nádeje a hrôzy. N. Bonaparte: 
Každá hodina strateného času v mladosti je zárodkom nešťastia v 
budúcnosti. N. Boileau: Hlupák nájde vždy ešte väčšieho hlupáka, 
ktorý ho bude obdivovať.         Magdaléna Drábiková, obyvateľka    
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Spoločenská rubrika                              MD-2/2019  

V mesiaci JANUÁR k nám prišli  
                   

                                        Eva Jakubčiaková             
                                             Viliam Fodor 

                                              Zdenka Ďuráková 
                                            Hermína Raučinová 

                                              Anton Jančovič 
                                               Helena Mojžišová 
      Pavol Belohorec 

                Jaroslav Dubeň 
                Mária Grendelová 
                 Mária Balážiová 
               Matilda Šturmová 

             
 

 

FEBRUÁROVÍ oslávenci
01.02. Agáta Zemaníková 
01.02. Valéria Palušová 
05.02. Alojz Schlenc 
07.02. Vladimír Varga 
08.02. Ľudmila Dúcka 
08.02. Júlia Mondoková 
10.02. Jozef Makový 
12.02. Karol Jankušík 
13.02. Ľudmila Koštialová 
13.02. Jozef Serfőző 
14.02. Lýdia Lukačiková 
15.02. Pavol Hromada 
 

15.02. Anna Ondrušová 
17.02. Bernardína Vančová 
19.02. Bohumil Fraňo 
20.02. Valéria Krumpárová 
22.02. Božena Bajcarová 
22.02. Vojtech Valný 
22.02. Marta Šimková 
22.02. Štefan Belička 
23.02. Mária Fabianová 
26.02. Ján Valach 
26.02. Mária Grendelová 
27.02. Mária Lednická 
 

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

 

 

V mesiaci JANUÁR nás opustili 
 

Valéria Pecháčová, Elena Lazanyiová, Peter Mráz, Mária Šulová  
Česť ich pamiatke! 
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Zdravotné okienko                     MD-2/2019 

Každý vek má svoje čaro 
Starnutie je umenie, nie každý ale dokáže svoj vek prijať s 

nadhľadom. Ibaže zdravo starnúť sa dá. Iste, genetické faktory nikto 
neovplyvní, životné a okolité prostredie áno i nie, záleží od okolností. Čo 
sa teda zmeniť dá? Životný štýl, najmä spôsob stravovania, telesnú 
aktivitu, pohľad na svet a život v novej životnej úlohe. 

V podstate nejde o nič iné, len si vytvoriť nové - zdravšie návyky. 
Lekárska starostlivosť je z roka na rok na vyššej úrovni, ale najviac si 
môžeme pomôcť sami. Napoleon Bonaparte vyslovil 
myšlienku: „Najlepším liekom pre vaše telo je pokojná myseľ“. 

A o to ide. Neponáhľať sa, všetko robiť zľahka a v pokoji. Dopriať si 
čas, lebo práve stres najviac okráda telo o energiu a poškodzuje 
zdravie. Byť optimistom! Kedy, ak nie teraz? Senior má predsa čas na 
všetko, čo počas aktívneho života nestihol. Spomaliť, ak treba, na chvíľu 
sa zastaviť. Nič nie je dôležitejšie ako zdravie! Byť pozitívne naladený, 
šťastný je prvým predpokladom duševného zdravia, ktoré ide ruka v 
ruke s telesným zdravím.  

A tu je pár rád pre seniorov overených životom: 
1. Čas prísť a čas odísť. Reálne zhodnotiť situáciu, odísť z aktívneho 

života vyrovnane a so cťou. 
2. Hľadať v ľuďoch vždy to, čo je v nich dobré. V každom človeku 

je niečo dobré. 
3. Mať rád sám seba. Stavať na svojich pozitívnych stránkach. Veď, 

kto nás môže mať rád, ak to odmietneme sami. 
4. Vyhľadávať pekné veci. Hovoriť viac o šťastí ako o smútku. Tešiť 

sa z toho, čo človek má. 
5. Otvorene hovoriť o tom, čo ho trápi. Podeliť sa o starosti i 

radosti. Nebáť sa požiadať o pomoc. 
6. Učiť sa novým veciam, nebáť sa kritiky. Vždy sa dá niečomu 

naučiť a nik učený z neba nespadol. 
7. Pomáhať, ak o to niekto požiada.   
8. Zdolávať prekážky, žiť tu a teraz. Prekážky sú na to, aby sa 

prekonávali, aby zoceľovali. Minulosť tá je za nami. Budúcnosť? 
Treba myslieť na „zadné kolieska“, ale zo všetkého najviac je 
potrebné prežívať realitu – súčasnosť. 

       
  (Zdroj: https://www.zdravie.sk › Zdravie › Magazín o zdraví) 
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Aktuality                       MD-2/2019 
 

Náš domov 
Mesto Topoľčany pod záštitou pani primátorky mesta uskutoční 

ocenenie najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok 2018. 
Samozrejmosťou bude aj vyhlásenie ankety o najobľúbenejšieho 
športovca mesta, kde bude rozhodovať o výsledku iba verejnosť.  

Fotografická súťaž – mesto Topoľčany vyhlásilo aj 1. ročník 
fotografickej súťaže “Topoľčany v obrazoch“. Súťaž je určená 
amatérskym aj profesionálnym fotografom. Ich úlohou je zachytiť krásy 
a zaujímavosti Topoľčian.  

Do tretice, našim mestom je vyhlásená anketa o najobľúbenejšieho 
učiteľa – najobľúbenejšiu učiteľku mesta. Výsledky budú vyhlásené pri 
príležitosti Dňa učiteľov 28. marca. 

Národný týždeň manželstva, v dňoch od 11. februára do 17. 
februára bude v Galérii mesta malá výstava na tému Národný týždeň 
manželstva.  

Bezplatná právna poradňa. Od februára sa bude konať 
v pravidelnom čase vždy poslednú stredu v mesiaci od 15,00 hodiny do 
17,00 hodiny v zasadačke MsÚ bezplatná právna pomoc pre občanov 
mesta. 

Mestské kultúrne stredisko otvára od 26. 02. Tanečný kurz pre 
dospelých. Tanečný kurz je výsledkom hlasovania občanov v 
participatívnom rozpočte. 

                                                                (Zdroj: www.topolcany.sk) 
 
 
Topoľčianske nárečie 

Topoľčiansky región má svoje nárečie, ktoré je vo veľkom podobné 
susednému nitrianskemu nárečiu.  Náš dialekt má určité pravidlá a 
špecifiká, ktoré by mal poznať každý Žochár. Ako ste na tom? 
Zvládnete to? 

Vecheť, fiok, duchna, núťer, hyngalka, merkuvať, bantuvať, 
upískaný, drik, fertucha. 

 
 
                                                                                              Simona Červená, vedúca úseku služieb 

 



 
14 

Podujatia                          MD-2/2019 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS VO FEBRUÁRI  
4. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
5. Zdravotná prechádzka   areál  Renátka, Betka 
6. Zdravotná prechádzka   areál  Monika 
6. Pracovná činnosť     IT 1   Betka 
6. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
7. Pracovná činnosť     IT 3   Majka Mi. 
7. Domovníček      jedáleň  Betka 
8. Zdravotná prechádzka   mesto  Janka T., Majka G. 
8. Pracovná činnosť     IT 3   Richard 
11. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
12. Zdravotná prechádzka   areál  Renátka, Betka 
12. Športová súťaž     V Kaštieli Martin 
13. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
14. Zdravotná prechádzka   areál  Majka Mi., Richard 
14. Domovníček      jedáleň  Betka 
14. Pracovná činnosť     IT 1   Majka Mä. 
15. Zdravotná prechádzka   mesto  Janka T., Majka G. 
18. Pracovná činnosť     IT 1   Renátka 
18. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
19. Zdravotná prechádzka   areál  Renátka, Betka 
19. Zdravotná prechádzka   areál  Richard 
20. Zdravotná prechádzka   areál  Monika 
20. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
21. Pracovná činnosť     IT 1   Betka 
21. Pracovná činnosť     IT 3   Richard 
21. Domovníček      jedáleň  Betka 
22. Pracovná činnosť     IT 3   Majka Mi. 
22. Zdravotná prechádzka   mesto  Janka T., Majka G. 
25. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
26. Zdravotná prechádzka   areál  Renátka, Betka 
27. Domovníček      jedáleň  Betka 
27. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
28. Pracovná činnosť     IT 1   Majka Mä. 
27. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
28. Fašiangový ples     jedáleň  Simonka 
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Zábava a relax                                       MD-2/2019 

Zasmejme sa 
Pán vedúci, mali by ste kuchárke, ktorá varila tento guláš poriadne 
vynadať a potom ju prepustiť, vraví hosť vedúcemu reštaurácie. 
Bohužiaľ, to nemôžem. Ten guláš varila moja manželka.   
 
Ako to, pán krčmár, že váš hostinec nesie meno U DRAKA, keď ešte 
vlani sa nazýval U ANJELA? Ono, pane, vtedy som ešte nebol ženatý... 
 
Treskúca januárová zima. Trojčlenná rodina býva v jednej izbe, pretože 
v ostatných sa nekúri. Tu manžel za bieleho dňa zatúžil po nehe, preto 
vraví svojmu synčekovi – Pozeraj sa stále do okna, keď uvidíš pána 
s čiernym klobúkom, dostaneš korunu. Všade šuchoce posteľ a synček 
s nosom na skle vraví – Oco, to milovanie ti príde draho, vonku ide celý 
pohreb.                Petronela Kittlerová, obyvateľka  
 
 

Jožko, čo ti chýba do somára? Nič. Tak potom si somár! 
 
Žiak sa pýta spolužiaka – Akú máš rád knižku? Vkladnú a nenávidím 
triednu, zas ma tá stará rachetla zapísala!                Rudolf Sokolík, obyvateľ 
  
Na požiarnickom cvičení sa učia mladí adepti požiarnictva skákať do 
plachty. Jano si to akosi zle vyrátal, zdá sa mu, že nedopadne dobre 
a kričí – Peter, pomáhaj, tuším dopadnem vedľa plachty! Peter 
odpovedá – To nič, veď je to len cvičenie! 
 
Môj doktor ma dôkladne prehliadol a zistil, že mám mierne zvýšený tlak. 
Podotkol, že zatiaľ postačí, keď obmedzím tekutiny. Čo som mal urobiť? 
Prestal som sa umývať...       Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 

Blondínka položí hrnček na pec a zvolá – Hrnček var! Hrnček nič. 
Hrnček var! A hrnček zase nič. Už aj v tých rozprávkach klamú, vraví si. 
Vtom hrnček zvolá – Čo keby si tak skúsila zapnúť plyn? 
 
Príde deväťdesiatročný deduško do domu lásky s našetrenou kôpkou 
peňazí a bordelmama sa ho pýta – A čo vy tu deduško? Na sklonku 
života by som si rád ešte užil. Dedko, veď vy už to máte dávno za 
sebou. Áno? A čo som dlžný?      Eva Kohútová, obyvateľka 
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Zábava a relax                                  MD-2/2019 

TAJNIČKA 
Máme najkratší mesiac celého roka, ktorý má však jeden 

neobyčajný medzinárodný deň, oslavovaný 14. februára. Ten je, najmä 
medzi mladými, čoraz populárnejší a má názov...  

Odpoveď nájdete v našej tajničke.  

               Miroslav Kleman, obyvateľ 
 

Hádanka č. 1: 
Kto bol Nikita Sergejevič Chruščov? 

a.) Bulharský politik  
b.) Nemecký politik 
c.)    Ruský politik                                                                                                                                                                 

 

Hádanka č. 2: 
Ktorý vták je lekár stromov? 

a.) Ďateľ  
b.) Sokol 
c.)    Orol                                                                      Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                               

 

Hádanka č. 3: 
Kto je autorom diela  „Hájnikova žena“? 

a.) Janko Kráľ 
b.) Pavol Orságh Hviezdoslav 
c.) Samo Chalupka        Beáta Révayová, obyvateľka 

 

        Košický humorista 
           Prvá číslovka 

           Lesné zviera 
            

           Ženské meno 11. 08. 
 

  
        Poctivé dievča 

           Mnoho 
           Malý kus 
           Brat Kaina 
           Ročné obdobie 
           Chemický prvok 
           Elita 
        Porast v lese 
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Zábava a relax                                   MD-2/2019 

OSEMSMEROVKA 
 

M A Z L A B O V Ž J C T M M R L K 
A L Ž K R N A Ň A Á E D U A Ý E S 

CH E Á O E J I N E Z N D D D J T T 
N L D T B D I P Á I T A Á O O O Ó 
M Y E O O D Á R I N R S P N P R R 
M R Á B O Ž I A E L Á S K A M A A 
V K R R Y I I V R E L A R A T I C 
S O T O O V N D O E A CH V D Y Í B 
K R Í D L O O A I Z I P O R C I E 
Ž O Í O K T V L N E Ä V O E J I T 
K R I Z M A Á I E E O V R C R L A 
Á P S V E K E R S Z T Y B E T O P 
K A R A S V K E E O Ú S P O R Y A 

 
 

APANÁŽ BANÁN BALZAM BRODY CENTRÁLA CÍCERY CITARA 
DOBRO DOVOZ ETAPA CHLEBY CHRAPOT KARAS KONVENT 
KRÍDLO KRIZMA LETORA LIPINA MADONA MAJOR MLÁKA MLÁTO 
NÁDEJ OBDIV OBJAV OBVÄZ ODOZVA OLTÁRE ALELY OSIVO 
OTVORY PERIE POCTY PORCIE PRAVDA PROROK RADAR RODINA 
SENIOR SRDCIA SRIEŇ SKÁLIE SPOJE STENA STONKA STÓRA 
TUDOR ÚSPORY VEZÍR VIERA VRETENO ZNIEV ŽIVOT 
 
   Eleonóra Argalášová 
 
Správne odpovede odovzdajte do 25. 2. 2019 svojmu sociálnemu pracovníkovi.  

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 1/2019 sa stávajú: 
 

Petronela Kittlerová a Peter Macko 
Srdečne gratulujeme! 
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Od nás pre vás                                                          MD-2/2019 

 Novinky našej rodinky 
V mesiaci február začíname poskytovať zdravotnú starostlivosť v 

rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti na základe zmluvy so Všeobecnou 
zdravotnou poisťovňou. Cieľom poskytovania je zvyšovanie kvality 
života pre našich obyvateľov.  Z pohľadu obyvateľa je poskytovanie 
ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení výhodnejšie, nakoľko aj 
v prípade niektorých zdravotných komplikácii môže obyvateľ zostať vo 
svojom známom prostredí zariadenia a nemusí byť hospitalizovaný.  
 
Posila na našich oddeleniach 

Naše zamestnanecké tímy sme posilnili o zdravotnú sestru, 
opatrovateľku, sociálnych pracovníkov, výživového asistenta 
a projektového manažéra. Vitajte medzi nami kolegovia! 
 
Milovníci dobrej zábavy sa môžu tešiť 

Fašiangy boli odjakživa 
symbolom radosti, veselosti a 
hojnosti. Nebude tomu inak ani u nás, 

pozývame Vás na 
Fašiangovú zábavu. 
Ponúkame dobrú hudbu, 

vynikajúce občerstvenie, 
bohatú tombolu 

a kultúrny 
program.  

 
 
 

 
 
Milí obyvatelia 

Buďte aj naďalej ako ten potôčik. Žblnkajte aj spievajte tú svoju 
vlastnú pieseň a nepoddajte sa tomu, čo Vás trápi. My budeme vždy tu 
pre Vás, aby sme Vám mohli podať pomocnú ruku alebo Vás aspoň 
potešili pekným slovom... 
                                                                                                                                           (S. Červená) 
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Zaujímavosti z diania voľnočasových aktivít                  MD-2/2019                                                                   

ZÁBAVNÉ ŠARÁDY – ZÁBAVKA NA PÁRTY, 
ALE AJ DO OBÝVAČKY  

 
 
 Sociálni pracovníci 
s koordinátorkou 
zrealizovali nápad ozvláštniť 
skupinovú aktivitu na IT4 
v spoločenskej miestnosti a 
usporiadali pre  obyvateľov 
v tomto zimnom počasí 
zábavnú hru Šarády. Hry sa zúčastnilo 12 obyvateľov. Rozdelení boli do 
troch súťažných družstiev. Cieľom aktivity bolo pantomimicky znázorniť 
určitú činnosť alebo povolanie. Formou hry si obyvatelia rozhýbali 

svalstvo a zároveň sa aj zabavili.         
Na prvom mieste sa umiestnil Štefan 
Hučko, druhé miesto si vybojovala 
Magdaléna Drábiková a na treťom 

mieste skončila Anastázia 
Opáthová. 

 
Na fotografii Milan Kľačanský  

 
Zúčastnení obyvatelia spoločne 

so zamestnancami strávili príjemné 
dopoludnie, ktoré sa nieslo v duchu 
 hesla baróna Pierra de Coubertaina: 
„Nie je dôležité zvíťaziť, ale 
zúčastniť sa!“  
Zábavnú súťaž si obyvatelia ešte 
zopakujú. 

Motorom v pozadí 
spoločenských hier je zábava. „Hravosť“ je prirodzená ľudská 
vlastnosť, ktorou podnecujeme ducha súťaživosti, tvorivosti, zručnosti či 
postrehu a podporujeme rozvoj motoriky, komunikáciu a vzájomné 
spoznávanie obyvateľov. 

(S. Červená) 
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Fotografia mesiaca                               MD-2/2019 
  

VIANOČNÉ DOZVUKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na fotografii: Zdenka Karasová, Vladimír Remeň, Vilma Michaliková, 
Františka Pochybová a Mária Káčerová  

  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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