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Úvodník             MD-3/2017 

Medzinárodný deň žien 
 Obvykle v každom roku je 8. marec výnimočný deň. Traduje sa 
a má v našom živote zastupiteľné miesto slovom „naša matka, 

babka, a tiež prababka“. Tento deň je venovaný 
úcte všetkým ženám. Samozrejme by sa im 
nemala úcta prejavovať iba jeden deň, ale po celý 
rok, pretože si to ženy naozaj zaslúžia. 
 Tieto vzácne ženy vychovali svoje pokolenie, 
za čo im patrí zo strany detí úcta, vďaka 
a samozrejme zaslúžené ocenenie. Sú príkladom 
a vzorom pre všetkých z nás a hrajú prvoradý 

prím. Naše mamy sú tie naj, sú naše a my ich milujeme pre milión 
vecí, ktoré pre nás robili a robia. Matky majú v živote každého z nás 
nezastupiteľné a nenahraditeľné miesto. 
 Dávame im najavo, že sú v našom živote dôležité z toho dôvodu, 
že nám darovali život a nezištne sa o nás starajú, aj v pokročilom 
veku. Spomienky, ktoré sa nám s nimi spájajú by sa nezmestili do 
žiadneho fotoalbumu. 
  
 Našim seniorkám – matkám, babkám a prababkám v špeciálnych 
podmienkach nášho domováckeho zariadenia, želáme do ďalšieho 
života a pôsobenia u nás, hlavne veľa zdravia, Božieho požehnania, 
spokojnosti a vždy dobrej pohody v kruhu spolubývajúcich.  
 Mali by sme si jeden druhému odpúšťať a žiť podľa Božieho 
prikázania a nepodceňovať sa, pretože každý z nás má svoj, ako sa 
hovorí „kríž“, ktorý si nesie. 
 
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, zamyslite sa nad 
týmito riadkami a prajem Vám dobrú pohodu strávenú pri čítaní 
nášho časopisu. 
 
 

                                                                                              Anna Szabová, šéfredaktorka 
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To nás baví                          MD-3/2017 

Športom za zdravím 
 Vplyv telesného zdravia a vôbec telesného stavu organizmu na 
psychiku človeka je známy už veľmi dlho. V minulosti bol tento 
poznatok vyjadrený citátom „v zdravom tele, zdravý duch“. Týmto 
citátom sa riadime aj my v našom zariadení. Športovými aktivitami 
chceme prispieť k zlepšeniu zdravia našich obyvateľov, ale aj 
k zdravej psychickej kondícií. Ako vieme dobrá nálada a smiech je 
najlepším liekom na zdravie človeka a práve takáto dobrá nálada 
panuje na našich športových aktivitách.  

 Keď sa k tomu 
pridá ešte trochu 
pohybu, niet na 
lepšiu kombináciu 
pre naše zdravie. 
 Každú stredu 

v pravidelnom 
intervale sa koná 

v jedálni 
zariadenia stolný 
tenis. Tento šport 

je obľúbený najmä u mužov, ale zúčastňujú sa aj ženy, pravidelnou 
športovkyňou je Beátka Révayová. Z mužov sú najväčšími 
športovcami Alojs Schlenc, Milan Hanzlovič, Ján Móri, Milan 
Mihálik.  
 Každý september organizujeme Krajský turnaj v stolnom tenise. 
Posledný turnaj, v roku 2016 sa nám podarilo premiérovo vyhrať, 
z čoho sme mali obrovskú radosť. Z ďalších športových aktivít 
v našom zariadení sa obľube teší turnaj v hádzaní kruhov a turnaj 
v kolkoch, ktoré sa konajú v jedálni zariadenia raz za mesiac 
s pravidelnou obmenou. V lete, keď je príjemne teplučko a hreje 
slniečko, organizujeme v areáli zariadenia turnaj v hre Boccia. 
 Myslíme si, že naši obyvatelia majú dostatok možnosti sa 
športovo vyžiť počas celého roka a spolu si prajeme vysoké účasti na 
jednotlivých turnajoch a hlavne „kopec“ skvelej zábavy a smiechu.                             
                                                                                               (mm) 
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Domáci spravodaj           MD-3/2017 

Naštartovali sme si závity 
 Zima je jedno z najkrajších období v roku. Má svoje čaro aj vďaka  
svojej nenahraditeľnej snehovej prikrývke, ktorá nás v posledné dni 
trochu potrápila. Keďže slnka máme v toto obdobie málo a energia 
nám klesá, sme sa rozhodli ju naštartovať. A doping bol veru silný! 
 Súťaž v osemsmerovkách je tým najlepším relaxom a zároveň 
oživením rozumových závitov. Určite to chce dávku tréningu 
a odhodlania. A to nechýbalo ani našim lúštiteľom. Lúštili sa 3 
osemsmerovky, a ich 
výsledkom boli vtipné 
hádanky. To, že sme 
vyberali opatrne 
a v náročnosti sme 
poľavili, bolo vidieť aj na 
výsledkoch našich 
súťažiacich.  
 Prvé miesto 
s prehľadom opäť vyhral 
Miroslav Kleman. 
Hedviga Bednáriková 
ukázala opäť svoju 
bojovnosť v podobne 
krásneho druhého miesta.  Snaha a odhodlanie nechýbala ani 
Antónii Feketeovej, ktorá získala tretie miesto.  Výhercovia si 

odniesli nielen pocit 
víťazstva, ale aj sladké 
odmeny. Veľké 
ďakujem patrí všetkým 
súťažiacim za ich 
vytrvalosť a ochotu 
zúčastniť sa a zároveň 
dať svojmu mozgu 
doping, ktorý si 
vyžaduje aj v starobe. 
                                                (zb) 
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Domáci spravodaj                                                      MD-3/2017 

Stali sa z nich súperi 
 Súťaž 5 proti 5 špeciál sa nám podarilo vo februári odštartovať. 
A tým pádom sme zahájili rok 2017. Toto kolo bolo špeciálne aj sa tak 
volalo 5 proti 5 špeciál - zamestnanci proti obyvateľom. Skoro 
každý z nás dobre pozná známu súťaž 5 proti 5, ktorá je mimoriadne 
obľúbená u divákov Slovenskej televízie, ale aj u našich obyvateľov. 
 Špeciálne kolo bolo veľmi zaujímavé lebo si mohli zmerať silu 
obyvatelia proti zamestnancom. Tím A boli zamestnanci zariadenia: 
Katka Rosová, Monika Chropeňová, Betka Angelovičová, Riško 
Wágner a Martin Miško. Tím B zase obyvatelia: Magdaléna 
Drábiková, Evka Kohútová, a Štefan Hučko, Milan Hanzlovič 
a Peťo Macko. Prvé dve kolá vyhrávali zamestnanci po treťom kole 

sa karta obrátila, 
prebrali žezlo 
obyvatelia. Toto 
kolo sme obohatili 
aj o finálne otázky. 
Prvých 5 kôl po 
zrátaní bodov 
vyhrali obyvatelia 
s 299 bodmi, Tím 
A získal 236 
bodov. Do finále 
išli súťažiť 

Magdaléna Drábiková a Martin Miško.  
 Napokon zvíťazil Martin a tým pádom sa stali zamestnanci 
víťazmi s počtom bodov 333 a obyvatelia mali 321 bodov. Pre víťazov 
bolo pripravené sladké prekvapenie. Zamestnanci sa všetci dohodli 
a darovali sladké baličky obyvateľom.  Napriek obavám z aktivity 
a prístupu súťažiacich, sa nám kolo vydarilo nad očakávanie. 
Vyskúšali si na vlastnej koži, aké je to súťažiť hoci „len“ pred svojimi 
priateľmi zo zariadenia. Boj bol napínavý do poslednej chvíle. 
 Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže 5 proti 5 zapojili a 
ďakujeme aj chránenej dielni Uvar si sám, ktorá nás osviežila kávou a 
dobrým čajom.                                                                                    (jr) 
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Domáci spravodaj                                                      MD-3/2017 

 Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

    Krátky mesiac február prebehol akosi  prirýchlo. Na začiatku 
mesiaca sme si porozprávali aké tradície sa používajú na  Hromnice 
v kresťanskom svete. Naše starké dobre vedeli, čo je hromničná 
sviečka a na čo ľuďom slúžila. Posvätené sviečky sa zapaľovali, aby 
ochraňovali úrodu a ľudí uviaznutých v búrke. Zapaľovali sa aj pri 
umierajúcom a používali sa v ľudovom liečiteľstve proti boleniu hrdla. 
 Kto bol svätý Valentín a ako sa zapísal do histórie si  so 
záujmom vypočula aj  väčšina našich obyvateľov. Príbeh o tom, ako 
sa stal patrónom zaľúbených ohúril nejedného z nás. Dnešní mladí 
ľudia vedia len, že je to sviatok zaľúbených, ale dôvod prečo sa slávi 
práve na Valentína mnohí nevedia.  
 Február je aj čas fašiangov, plesov a veselíc. Je to čas kedy si 
ľudia dopriali jedenia, 
pitia, veselosti, radosti. 
Po hodovaní nasleduje 
40 dní pôstu, pokoja 
a stíšenia.   
 O stíšení nemohlo 
byť reči, keď nás 
navštívili deti 
z materskej škôlky 
v krásnych 
karnevalových 
maskách. Docupitali 
k nám do zariadenia za 
spevu a kriku ako 
rôzne  rozprávkové bytosti. Naši obyvatelia len natešene tlieskali 
Batmanom, Spidermenom, baletkám, princeznám, vílam a zvieratkám.  
Keď potešili nás, pokračovali v škôlke maškarným plesom.     
 Na samom konci februára sa „pochovala basa“ ktorá  ukončila 
čas veselíc a hodovania.                                                                      
                                                                                                            (ll)   
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Domáci spravodaj            MD-3/2017 

Presnosť bola nutná 
 Od nášho posledného športového dopoludnia, kedy sa konal 
Turnaj v kolkoch, neuplynul ani mesiac a znovu tu máme športovú 
aktivitu. Konkrétne sa jedná o Turnaj  
v hádzaní kruhov. Tento turnaj sa už 
v našom zariadení uskutočnil, ale 
uplynula už dlhá doba od jeho 
posledného konania. Preto nás teší 
záujem obyvateľov o túto športovú 
aktivitu. Turnaj bol opäť rozdelený do 
dvoch kategórií.  
 Prvou kategóriou boli imobilní 
súťažiaci. Druhou kategóriou boli 
mobilní súťažiaci. Po vysvetlení 
pravidiel nasledovala už samotná súťaž. 
Súťažiaci boli už „nažhavení“ a tak 
kruhy lietali jedná radosť. Táto súťaž 
bola náročná na odhad dĺžky a sily 
hodu.  
 S touto náročnou úlohou si najlepšie v kategórii imobilných 
poradil Peter Šimun, ktorý bol nováčikom na súťaži, ale aj tak zvíťazil 

s prehľadom. Na druhom 
mieste sa umiestnil Jozef 
Hrutka a tretí skončil 
Viktor Halo.  V kategórii 
mobilných sa najlepšie 
darilo Alojzovi 
Schlencovi. Na druhom 
mieste skončila Helena 
Blažiová a tretí skončil 
Vladimír Remeň. Nás teší, 
že na turnaji opäť panovala 
dobrá atmosféra a nálada 
a už teraz sa nemôžeme 

dočkať ďalšieho pokračovania tejto športovej aktivity.                      (mm)   



 8 

Domáci spravodaj            MD-3/2017 

Fašiangové posedenie pri spomienkach 
Februárové Stretnutie pri spomienkach  sa nieslo vo fašiangovom 

duchu. Pripomenuli sme si tradície a zvyky počas fašiangov. Prítomní 
si zaspomínali na chvíle svojej mladosti, kedy prežívali chvíle radosti, 
zábavy a zvykov v svojej rodnej dedinke. Každý rozpovedal príbeh zo 
svojho domova, preniesli sa do čias, kedy boli fašiangy boli sviatkom 
radosti, zábavy, masiek, tanca a hudby. Ako sa hovorí boli tým 
„pravým, orechovým“. Nakoľko v súčasnosti sa tie tradície už 
nedodržiavajú, dediny s fašiangovými vinšovníkmi sú skôr 
vzácnosťou. Príbehy boli popretkávané piesňami riekankami, 
vinšovačkami.                                                                                     (aj) 

Sovička putovala do správnych rúk 
 Vedomostná súťaž „O putovnú múdru sovu“, je tradičným 
kvízom, kde zúčastnení  klienti súťažia o sošku múdrej sovy a iné 
hodnotné ceny. Tento raz sa súťažilo v týchto oblastiach: nájdi 10 
rozdielov, nájdi vo vete ovocie/zviera,  hádanky,  osemsmerovka  a 
vedomostný kvíz s rôznorodými otázkami.  

 Celkový čas 
na zhotovenie 
úloh bol  60 minút.  
V priebehu súťaže 
boli dotazy, ktoré 
sme im ochotne 
pomohli riešiť. 
 Prvé miesto  
a sochu múdrej 
sovy získala  
Gabriela Šutová  
druhé miesto  

obsadil Miroslav Kleman, a  tretie miesto si vylúštila Hedviga 
Bednáriková  . 
 Súťaž sa prítomným páčila, hoci ich troška zaskočila, že nelúštili 
len osemsmerovku, ale museli siahnuť  hlbšie do vedomostí a tak si 
precvičili pamäť, pozornosť a šikovnosť.                                          (aj) 
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Domáci spravodaj            MD-3/2017 

Stále vyzerajú výborne 
 V tradičných oslavách narodenín a menín na oddelení IT1 sme 
pokračovali aj v mesiaci február. Bohaté občerstvenie si pre nás tento 
krát pripravila Ľudmilka Ducká spolu so Simonkou Bizoňovou 
a Vladkom Vargom, za čo im samozrejme všetci veľmi pekne 
ďakujeme.  

 Vo februári sa dožil 
životného jubilea Alojz 
Schlenc a svoje 70. 
narodeniny okomentoval 
svojsky: „Kto by to bol 
povedal!“ Narodeniny 
oslavovala aj Ľudmila 
Ducká, Vladimír Varga, 
Pavol Hromada, 
Jozefína Ručkayová a 

Božena Bajcárová, ktorá slávila vo februári aj svoje meniny.  
 Na úvod sme zablahoželali našim oslávencom, a popriali im 
všetko dobré do ďalších rokov života, najmä zdravíčko, šťastie, lásku. 
Po úvodných slovách a prípitku sme si zaspievali slávnostné „Živio“ 
a pohostili sa na pripravenom občerstvení. V družnej debate sme si 
na záver dopriali tradičnú kávičku.                                                    (pz) 

Posedenie pri básni 
 Keďže sa tento mesiac v kalendári vyskytol Valentín, patrón 
všetkých zamilovaných, aj my sme si ho chceli pripomenúť 
prostredníctvom básní. Ale neboli to len básne venované našim 
polovičkách, ale aj naším matkám, otcom, starým rodičom a deťom. 
 Veď ide o lásku k blížnemu a to naše deti, rodičia a starí rodičia 
sú. V spomienkach  sme sa vrátili do detstva, keď ako malé deti sme 
recitovali básne rodičom, starím rodičom ale aj v neskoršom veku 
svojím prvým láskam. Nazreli sme okrajovo aj do poetickej tvorby 
našich najznámejších slovenských básnikov a taktiež sme „kúsok 
lásky“ venovali našej vlasti v básni Modlitba za Slovensko, ktorou 
sme sa vrátili do našich rodísk.                                                           (kr) 
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Domáci spravodaj            MD-3/2017 

Slzy smiechu nechýbali 
 Fašiangová veselica priniesla do nášho zariadenia trošku 
z dedinských tradícii v podobe súboru Domovníček, ktorý perfektne 
pochoval basu. Prítomným tiekli slzy od smiechu a radosti nad 

výkonom našich obyvateľov 
a tiež humoru vedúcej súboru 
Janky Režovej. V duchu 
ľudových tradícii vyprevadili 
basu na odpočinok, pomodlili sa 
litánie, nezabudli na otčenáš 
a prosby o vypočutie a splnenie 
priania pre našich obyvateľov.  
 Smrtka kosila jedna báseň 
po celej jedálni, podaktorým 
pohrozila, aby nefajčili, zdravo 
sa stravovali, no ona si veselo 

z fľašky rumu popíjala. Gurmánsku príchuť tejto zábave dodali kuchári 
z našej jedálne a chránenej dielne, ktorí pre návštevníkov napiekli 
chutné  šišky a pagáče.  

Veď fašiangy ako bolo spomenuté v príhovore sú symbolom 
veselosti, zábavy, hodovania a pitia. A keďže o pár dní sa končia, 
treba ich osláviť tak, 
aby počas nich bol 
svet „hore nohami“. 
 A ten náš 
pokračoval „super 
zábavou“, ktorú si 
naplno vychutnali 
všetci návštevníci. 
 Jedáleň bola 
plná hudby, tanca, 
zábavy, spevu a na 
tanečnom parkete 
sa horko-ťažko našlo voľné miesto. Kto mal ruky, nohy alebo aj na 
vozíčku sedel  už sa veselo v tanci vrtel.                                           (aj) 
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Domáci spravodaj                                                                    MD-3/2017 

Domový parlament 
Každý mesiac sa stretávajú zástupcovia obyvateľov s riaditeľkou 

zariadenia aby spoločne riešili problémy obyvateľov zariadenia. Na 
spoločnom stretnutí obyvateľov, ktoré sa konalo v mesiaci január sa 
vytvorila nová skupinka zástupcov obyvateľov - členov domového 
parlamentu.  

Prvé zasadnutie v novom zložení prebehlo 13. februára. Členovia 
domového parlamentu – zástupcovia obyvateľov - na najbližšie 
obdobie: Bednáriková Hedviga, Bencová Bernardína, Drábiková 
Magdaléna, Hučko Štefan, Kittlerová Petronela, Kleman Miroslav, 
Kupková Terézia, Makový Jozef, Masár Simeon, Remeň Vladimír, 
Révayová Beáta, Sokolík Rudolf, Stolárová Helena, Szabová 
Anna, Šutová Gabriela (viď foto na zadnej strane časopisu). 

 
Členovia si, na svojom prvom zasadnutí zvolili predsedu – stal 

sa ním Miroslav Kleman. Podpredsedníčkou sa stala Petronela 
Kittlerová.  

Na zasadnutí domového parlamentu boli prejednané a riešené: 
 pripomienky obyvateľov, ktoré vyplynuli z prieskumu spokojnosti 

obyvateľov s poskytovanými službami, ktorý sa konal koncom 
roku 2016 

 možnosti podávania stravy počas plánovanej rekonštrukcie 
stravovacej prevádzky.  

  
 V závere stretnutia členovia Domového parlamentu zagratulovali 
pánovi Jozefovi Makovému, ktorý sa v tomto roku dožil významného 
životného jubilea 80 rokov.  

 Zo zasadnutia Domového parlamentu je spísaná zápisnica, 
overená novozvoleným predsedom Domového parlamentu. Ďalšie 
stretnutie Domového parlamentu bude dňa 1. marca 2017.  

Plánovaným programom je prerokovanie nového Domáceho 
poriadku a Interného cenníku zariadenia. 

 
Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia 
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Aktivity                                     MD-3/2017 

V Dome kultúry sme ukončili Fašiangy 
 Rok ubehol zase ako voda, a opäť 
tu máme Fašiangy, sviatky radosti, 
zábavy, jedla a pitia, veselíc a plesov. 
Ani my sme tento rok nesmeli chýbať na 
nejednej takejto zábave. 
 Po úspešnej fašiangovej veselici 
u nás v jedálni zariadenia sme sa 
zúčastnili zábavy v Dome kultúry 
v Topoľčanoch pod názvom 
Fašiangové slávnosti. Ani tento rok na 
nás mestské kultúrne stredisko 

nezabudlo a boli sme pozvaní a túto milú a veľmi príjemnú akciu. 
Pozvanie radi prijali Milan Hanzlovič, Helena Stolárová, Mária 
Čurgaliová, Bernardína Bencová, 
Hedviga Bednáriková, Simeon Masár 
a Rudolf Sokolík, pretože naši obyvatelia 
sa radi zabávajú.   
 Program sa začal členskou schôdzou, 
a pokračoval kultúrnym programom 
jednotlivých denných centier seniorov. 
Bohaté občerstvenie, na ktoré sa tešili 
najmä naše bruchá nesklamalo ani tento 
rok. Podávala sa výborná kapustnica.  
 Počas voľnej zábavy sme si 
zaspievali, zatancovali, smiali sa a zabávali 
do neskorých večerných hodín.  
 Nesmela chýbať ani tombola. V nej 
tento rok triumfovala Mária Čurgaliová, 
ktorá vyhrala hneď niekoľko krát. Odniesla 
si spolu tri krásne ceny, za čo jej srdečne 
gratulujeme, nech si ich užije v zdraví. Ale 
ani Helenka Stolárová neodišla naprázdno, pretože jej tombola 
priniesla novú „spolubývajúcu“ – veľkú žirafu.  Z milej odmeny sa 
veľmi tešila a my samozrejme spolu s ňou.                                     (jg) 
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Z pera našich obyvateľov            MD-3/2017

Kráčajme cestami Krista 
Kráčať po cestách Krista, počúvať jeho hlas, 
dnes to je cesta, z tých mnohých vôkol nás. 

Kráčať po cestách Krista a spriadať pravdy niť, 
kto za ním ísť sa chystá, nemôže zablúdiť. 

Keď naša duša čistá poprosí o milosť, 
v láskavom srdci Krista nájde jej stále dosť. 

A keď ju raz noc hmlistá zvedie od prahu dvier, 
ak verí, pomoc Krista zas nájde správny smer. 

Chorály smútku ťarchou doby dane, 
zmiznú aj u tých, čo ich necenia, 
premkne ťa radosť vzkriesenia, 

veľkonočný zvon svetla všetkým zazvoní. 
                                                                                                                     Petronela Kittlerová, obyvateľka 
Aforizmy 
Elegancia je jediná krása, ktorá nikdy nezmizne. Smiech iba blbcov 
uráža, ale múdrych lieči. Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia. 
Keď ti bude najhoršie, obráť sa k slnku a všetky tiene padnú za teba. 
Láska je kompromis medzi veľkými ideálmi a malými možnosťami. 
Pranostiky                              
Marec bez vody, apríl bez trávy. Koľko je v marci rosy, toľko v máji 
mrazu. Ak mrzne na Gertrúdu, bude mrznúť celý mesiac. Keď na 
Jozefa vietor fučí, potrvá celý týždeň. Keď na Gregora hory hučia, 
gazdovia ešte štyri týždne doma čušia.                Petronela Kittlerová, obyvateľka 
Výroky slávnych 
Ascher: Najistejší spôsob, ako stratiť priateľa, je povedať mu niečo 
pre jeho dobro. Fonda: Nikdy nie je neskoro začať znova a nikdy nie 
je neskoro byť šťastný. Campbell: Jaskyňa, do ktorej sa bojíš vstúpiť, 
ukrýva poklad, ktorý hľadáš. Sekera: Každý lekár dokáže vyliečiť, 
prinajmenšom z ilúzií o medicíne. Lukáč: Nič také dokonalé ako les 
sme nevytvorili. Iuvenalis: Od starého vola učí sa orať mladší. 
                                                                           Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov            MD-3/2017

Šéf nášho časopisu 
 Každý mesiac dostávame všetci náš interný časopis, ktorý je 
pýchou nášho zariadenia. Sú v ňom mesiac čo mesiac nové, 
príjemné, často aj poučné články. Nie každý možno vie, že 
šéfredaktorkou tohto „dielka“ je Anička Szabová, sympatická 
a nesmierne príjemná pani, ktorá dohliada na články, fotky 
a príspevky v časopise.  
 Osobne si myslím, že svoju úlohu šéfky zastáva veľmi 
zodpovedne a na sto percent. Anička je mojím vzorom, a ja sa teším, 
že môžem byť jej zástupcom.  
 Ďakujem aj za ňu, aj za priazeň, ktorú venujete nášmu časopisu.  
                                                                                      Štefan Hučko, obyvateľ 
 

Bylinkáreň 
 Alchemilka pasienková – rastie na okrajoch lesov a ciest, na 

svahoch a vlhkých lúkach, vo vyšších polohách 
a v horských oblastiach. Alchemilku poznáme 
podľa pevnej krátkej stonky a podľa toho, že má 
drobné žltozelené kvety. Kvitne od apríla do 
júna, ale aj neskôr.  
 V nadmorskej výške nad 1000 metrov rastie 
Alchemilka alpská. Je bylinkou, ktorá sa 
preslávila ako bylinka pre ženy. Pretože 
blahodarne pôsobí pri menštruačných 
problémoch, pri ochorení podbrušia. Používa sa 
pri posilňovaní srdca, horúčkach, hnisavých 
ranách a zanedbaných vredoch. Pôsobí pri 

poranení pri pôrode, ochabnutí podbrušia. Pomáha spolu Kapsičkou 
pastierskou pri obrátení maternice a slabinovej prietrži.  
 Roztlačená rastlinka sa prikladá zvonka a hojí rany. Spolu obe 
bylinky liečia atrofiu svalu a ťažké neliečiteľné choroby svalstva. 
                                                                                                                           
                                                                                                                          Beáta Révayová, obyvateľka                                                              
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Spoločenská rubrika             MD-3/2017 

Vitajte medzi nami!                    
              

Prišiel k nám aj 
 

Jaroslav Ružička 
 

 
 
      
   
 

    Albín Pokus                                                             Ján Zajac 
 

MARCOVÍ oslávenci 
 

01.03 Helena Veselá   13.03 Michal Vozár 
02.03 Terézia Opoldusová  13.03 Ladislav Vozár 
02.03 Ján Vlček    13.03 Mária Sušelková 
07.03 Pavel Karadi    20.03 Ondrej Farbiak 
08.03 Hedviga Kohútová  22.03 Ľudevít Adamčík 
09.03 Elena Lazanyiová  24.03 Oľga Vozníková  
09.03 Gabriela Jančeková  25.03 Erika Kučová 
11.03 Peter Minka                30.03 Viktor Halo 
12.03 Emília Toboříková  30.03 Henrich Toráč 
13.03 Jozef Šulo  31.03 Zuzana Belkovičová 
      31.03 Milan Kapusta 
 

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

 
V mesiaci FEBRUÁR nás opustili 

 
Viktória Čerňanová, Vlasta Mikulášová, Mária Galbavá, 
Sidónia Valentová, Magdaléna Vígová, Anna Struhárová 

 

Česť ich pamiatke 
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Podujatia              MD-3/2017 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MARCI 
 

Denne Pohybom ku zdraviu      CHD-RhB  P. Macho 
Denne Vypožičiavanie kníh    Knižnica  M. Valko 
Denne Uvar si sám      CHD  Evka  
Denne Rehabilitačné cvičenia   Rhb           Janka T. 
Denne Rehabilitačné cvičenia   Rhb   Soňa  
Denne Rehabilitačné cvičenia   Rhb   Katka K.  
Po  Rehabilitačné cvičenia  
              + skupinové cvičenia                      PRAŠICE Andrejka 
Ut-Pia Rehabilitačné cvičenia   Rhb   Andrejka 
Ut,Štv Skupinové cvičenia    chodby   Andrejka,Janka 
Ut,Štv Skupinové cvičenia    chodby  Soňa, Katka 
Po,Ut,Št DomAteliéR      B/3   Janka G. 
 
01.03 Domový Parlament    B/1   riaditeľka 
01.03 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
01.03 Práca s knihou     B/1   Anička 
01.03 Pamäťové cvičenia    A/2   Betka 
01.03 Práca s hudbou     A/4   Katka 
02.03 Muzikoterapia     A/2   Betka 
02.03 Práca s knihou     A/4   Katka 
03.03 Spoločenské hry     A/4   Martin 
03.03 Redakčná rada     jedáleň  Veronika 
03.03 Práca s farbami     A/2   Betka 
05.03 Prechádzka po areáli    areál  Anička 
06.03 Práca s materiálmi    B/1   Anička 
06.03 Spoločenské hry     A/2   Betka 
07.03 Práca s knihou     A/2   Betka 
07.03 Stretnutie pri spomienkach pre B B/1   Anička  
08.03 Vystúpenie detí a študentov  jedáleň  Katka 
09.03 Stretnutie pri spomienkach pre A B/1   Anička 
09.03 Práca s knihou     A/4   Katka 
10.03 Práca s textom     B/1   Anička 
10.03 Spoločenské hry     A/4   Martin 
10.03 Práca s farbami     A/2   Betka 
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Podujatia              MD-3/2017 
 

13.03 Spoločenské hry     B/1   Anička 
15.03 Turnaj v stolnom tenise   jedáleň  Martin 
15.03 Uspokojovanie duchovných potrieb B/1   Anička 
15.03 Beseda v knižnici     knižnica  Katka 
16.03 Spoločenské hry     B/1   Anička 
16.03 Práca s knihou     A/4   Katka 
16.03 Muzikoterapia     A/2   Betka 
17.03 Práca s hudbou     B/1   Anička 
17.03 Práca s farbami     A/2   Renátka 
20.03 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
20.03 Práca s farbami     A/4   Katka 
22.03 Práca s knihou     B/1   Anička 
22.03 Práca s knihou     A/4   Katka 
22.03 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
22.03 Pamäťové cvičenia    A/2   Renátka 
23.03 Muzikoterapia     A/2   Betka 
24.03 Uspokojovanie duchovných potrieb B/1   Anička 
27.03 Práca s farbami     A/4   Katka 
27.03 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
27.03 Práca s materiálom    B/1   Anička 
29.03 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
29.03 Pamäťové cvičenia    A/2   Renátka 
30.03 Práca s knihou     A/4   Katka 
30.03 Muzikoterapia     A/2   Betka 
31.03 Spoločenské hry     A/4   Martin 
31.03 Práca s textom     B/1   Anička 
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Zábava a relax              MD-3/2017 

Zasmejme sa 
Zhovárajú sa kamaráti – Keď som pred rokom išiel na montáže, moja 
žena to komentovala, že čo si bezo mňa počne. Na to sa druhý 
kamarát pýta – Ako to dopadlo. On odpovie – No počala aj bezo mňa. 
 

Pýta sa známy herec režiséra – Už si robil skúšky s tou novou 
herečkou? Režisér na to – Áno a bol som veľmi prekvapený. Keď sa 
vyzliekla ukázalo sa, že ma oveľa väčší talent, ako som predpokladal. 
                                                                              Petronela Kittlerová, obyvateľka                                                            

 

-Pozrite sa, John, podajte mi prosím moje zlaté hodinky a retiazkou – 
prikazuje anglický lord svojmu komorníkovi. – Prosím, mylord! Mám 
Vám ich aj natiahnuť? Na to lord odpovie – Nie, neunavujte sa John! 
Počnúc dnešným dňom si ich budem naťahovať sám, lekár mi 
predpísal ťažšiu fyzickú prácu. 
 

Jeden pán vykladá rozumy pri pollitri piva v krčme – Zďaleka nie 
všetci automobilisti sú hulváti. Niektorí zastavia, zvezú vás, pozvú na 
fľašu vína a ešte vás aj nechajú prespať. – Nehovorte, to sa vám 
niekedy stalo? – Mne nie, ale manželke už niekoľko krát. 
                                                                           Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

 

Stretne sa kaleráb s mrkvou a kaleráb vraví – Ahoj, mrkva a čo si 
dnes taká bledá? Na to mrkva odpovie – O čo ti ide? Ja som petržlen. 
 

Pani učiteľka vysvetľuje v triede – Hovoríme, že krava sa otelila, 
mačka sa okotila. Kto povie nejaký ďalší príklad? Okamžite sa prihlási 
malý Móricko a hrdo hovorí – Prosím, žralok sa ožral. 

                                                                                                                           Simeon Masár, obyvateľ  
 

Malý chlapec sa pokúša dočiahnuť na zvonček pri dverách. Ide okolo 
starý pán a hovorí – Počkaj, pomôžem ti. Pán zazvoní a chlapec 
hovorí – Fajn, dedo, a teraz zdrháme! 
 

Drahá, vieš že ťa ľúbim a chcel som ti na narodeniny kúpiť blúzku. Na 
to žena povie – A prečo si mi ju nekúpil? – Nedalo sa, predavačka zo 
mňa nespustila oči.  
                                                                                  Eva Kohútová, obyvateľka 
 



 19 

 
Zábava a relax              MD-3/2017 

Tajnička 
Tretí mesiac v roku ukrýva viaceré zaujímavosti. V marci nastáva 
jarná rovnodennosť, mení sa čas, je zasvätený bohovi Martovi, 
v neposlednom rade sa v tomto mesiaci oslavuje Medzinárodný deň 
žien. Okrem toho je marec aj mesiacom čitateľov. Inak povedané – 
uhádnite v tajničke.  
 
 

      Okresné mesto 
         Ovocný ker s chlpatými plodmi 
         Cesta po česky 

         Apač 
         Chválospev 
         Nádor 
          
         Dymovod 
         Obzor 
         Námraza 
         Kopy 
         Cudzie ženské meno 

                Simeon Masár, obyvateľ 
Hádanka č.1: 
Ktorá rieka preteká cez Varšavu? 

a.) Temža 
b.) Rýn 
c.)    Visla                                                                         Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                         

Hádanka č.2: 
Aký je deň, ktorým sa začína pôstne obdobie?  

1.    Veľký piatok 
2.    Popolcová streda 
3.    Štedrý večer                                                             Štefan Hučko, obyvateľ 

  
Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 03. 2017 svojmu sociálnemu 

pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 02/2017 sa stávajú: 
 

Peter Macko a Bernardína Bencová 
Srdečne gratulujeme! 
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