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Medzinárodný deň žien – 8. marec
V mesiaci marec si pripomíname sviatok všetkých žien. Je
významný práve týmto dňom, ktorý pripadol v kalendári na 8. marec
ako Medzinárodná deň žien. Oslavuje sa aj ako deň uctievania ženy,
ako rovnoprávnej bytosti s mužmi.
Naše mamy sú tie naj, sú naše, a my ich
milujeme pre milión vecí, ktoré pre nás robili
a stále robia. Patrične im dávame najavo, že sú
v našom živote dôležité, pretože nám darovali
život, starali sa o nás a zaujímajú sa vždy o nás
a naše radosti a starosti, aj v našom pokročilom
veku.
V každej rodine boli mama, babka a prababka
veľkou posilou a vzpruhou pre ďalšie generácie,
ktoré s láskou vychovávali, pomáhali im prežiť šťastné detstvo a tak
im umožniť vstup do dospelosti. Šťastné sú tie deti, ktoré majú ešte vo
svojom živote milujúcu matku, pretože ona je „balzamom na dušu“.
Preto všetky deti by sa mali k svojim mamám správať oddane
a s úctou, venovať im veľa pozornosti aj v pokročilom veku. Majú
s nimi komunikovať, pretože každému dobre padne, keď sa o neho
vlastné deti zaujímajú.
Aj tu u nás v našich špeciálnych podmienkach nášho
domováckeho zariadenia želáme všetkým mamám a babkám, tiež
prababkám veľa zdravia, Božieho požehnania a radosti z detí
a vnúčat. Taktiež veľa spokojnosti, dobré spolunažívanie so svojimi
spolubývajúcimi, veľa optimizmu a dobrej nálady. K tomu nech Vám
pomáha „Náš všemohúci Boh“.
Vážení obyvatelia, dopisovatelia a čitatelia, želám Vám pri čítaní
nášho časopisu dobrú pohodu.

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Zrekonštruovaná kuchyňa
Takmer rok trvala rekonštrukcia
stravovacej prevádzky.
Veľké
ĎAKUJEM
patrí
kuchárkam
a všetkým
pracovníkom kuchyne, ktorí sa
počas
rekonštrukcie
museli
prispôsobiť náročnej práci.
ĎAKUJEM patrí šoférom, ktorí
vozili stravu denno-denne, v každom
počasí, aj počas sobôt, nedieľ
a sviatkov; ráno, na obed, večer.
ĎAKUJEM patrí tiež Strednému
odbornému
učilišťu
obchodu
a služieb Topoľčany - pánovi
riaditeľovi Milanovi Naňovi, pani
vedúcej stravovacej prevádzky Evke
Bekovej a ich kuchárom. Poskytli
priestory svojej kuchyne a snažili sa

PRED REKONŠTRUKCIOU
vyhovieť našim potrebám.
Tak naši kuchári ako aj šoféri nakladali a vykladali ťažké hrnce, aby ste
Vy,
naši
obyvatelia, mali
stravu
vždy
načas.
Pod
vedením Lenky
Janskej
a Zuzany
Janákovej však
zvládli
svoju
prácu
vynikajúco. Aj
organizačne.
Posúďte sami!
PO REKONŠTRUKCII
(V. Bútorová)
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Poriadna veselica pred pôstom
Fašiangovú
atmosféru
sme si pripomenuli v našom
zariadení 12. februára.
Po
príhovore
pani
riaditeľky, sme sa pustili do
pochovávania basy. Ako je už
tradíciou o tuto milú povinnosť
sa
nám
postaral
súbor
„Domovníček“, ktorý zvládol
celý program výborne aj za
pomoci našich zamestnancov. Všetci si pochutili na koláčikoch,
dobrotách a ostatnom občerstvení, ktoré zabezpečili pracovníci
chránenej dielne. Veselo bolo i na tanečnom parkete, kde tancoval
každý, ktorému to zdravotný stav dovolil.
Všetci si pospevovali pri ľudových pesničkách nášho obľúbeného
harmonikára Vladka Kluku. Sme radi, že tradície našich predkov sa
stále zachovávajú.
(M. Miško)

Naše rozhlasové hviezdy
Zodpovední a príjemní „kolegovia“, uvoľňujúca atmosféra a kopec
zážitkov. Aj tak sa dá opísať jeden veľký počin, ktorý ťaháme už
niekoľko rokov. Určite mnohí nadšenci denných aktualít postrehli, že
reč je o rozhlasovom štúdiu, ktoré Vás sprevádza počas týždňa.
Veľké poďakovanie za poskytnuté priestory, šírenia tejto
„psychohygieny“ patrí nielen našej pani riaditeľke, ale predovšetkým
mojim spolupracovníkom. Veď práve oni dodávajú ten najväčší
zmysel a iskru tomuto skvelému nápadu. A keď vravím o mojich
„spolupracovníkoch“, je čas vyjsť s pravdou von.
Vďaka patrí Petronele Kittlerovej a Aničke Szabovej, dvom
silným ženám, ktoré sa na vysielaní podieľajú už od jeho zrodu.
Rozhlas učaroval aj Beátke Revayovej, nasej ďalšej šikovnej členke,
ale aj Drahošovi Petrušovi, chlapovi medzi nami ženami. Všetci ste
úžasní. Prajem si, aby Vám zdravíčko ešte dlho slúžilo, a aby vo vás
to nadšenie nikdy neutíchlo!
Vaša Zuzka
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Zo života obyvateľov oddelenia IT 2
Napriek februárovej zime sa nám podarilo zrealizovať niekoľko
prechádzok na čerstvom vzduchu. Tí, ktorých nepremohla viróza
sa boli v sprievode personálu IT2 „nadýchať“ čerstvého vzduchu.
Prechádzka, hoci len 10 – 15 minút, zlepšuje zdravie srdca, okysličuje
mozog, znižuje krvný tlak, zlepšuje náladu, posilňuje kosti, zlepšuje
zdravie pľúc atď. atď.
Aktivity v interiéry smerujeme na precvičovanie jemnej motoriky
a na tréningy pamäti. Spravidla skupinovou formou práce. Sú medzi
nami ľudia, ktorí majú také zdravotné obmedzenia, že sa nemôžu
zúčastňovať skupinových aktivít. Snažíme sa s nimi pracovať
individuálne, na ich izbách, pri lôžku. Prínosnou je pre nich
rehabilitácia, ktorú pravidelne vykonáva fyzioterapeutka Andrejka
Kubinová.
Naše oddelenie pracuje pod vedením koordinátorky Svetlanky
Šimkovej. Koncom roka sme získali nové polohovateľné postele,
farebné polokreslá, ktorá oživujú naše chodby ale aj pohodlné kreslá
na izby, priamo pre konkrétnych obyvateľov. Polohovateľné postele sú
nielen estetické, ale majú zároveň aj praktické využitie pre
opatrovateľov pri práci.
Polokreslá využívame aj pri skupinovej liečebnej telesnej
výchove, ktorá prebieha na
chodbe na 3. poschodí.
Poniektorým obyvateľom robí
spoločnosť knižka alebo iné
čítanie. K pohodlnému čítaniu
patrí pohodlné kreslo, ktoré
majú radi, napríklad, Katka
Fáberová
alebo
Irenka
Hupková.
Každého
obyvateľa zaujíma niečo iné.
Podľa toho sa snažíme
napĺňať jeho deň.
Na obrázku: opatrovateľky Božena Dunčková a Gabriela Pacoňová
pri lôžku obyvateľky Vilmy Michalíkovej
(S.Šimková a K.Rosová)
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Zo života obyvateľov oddelenia IT 3
Na oddelení IT3 sa stále niečo deje. V mesiaci február sme medzi
sebou privítali dvoch nových obyvateľov, Máriu Lepóniovú a staro
nového Jozefa Hrudku. Veríme, že sa v našom kolektíve budú cítiť
ako doma, že sa aktívne budú zúčastňovať na akciách na našom
oddelení. Nových obyvateľov sme oboznámili s chodom oddelenia
a hlavne sme im ukázali spoločnú jedáleň.
Táto miestnosť je asi pre každého tá najobľúbenejšia.
Spoločenskú miestnosť zatiaľ nemáme dokončenú, ale všetci veríme,
že onedlho sa v nej budeme stretávať pri spoločenských aktivitách.
V priebehu mesiaca vykonávame rôzne aktivity, ako sú kognitívne
cvičenia na cibrenie pamäti, a to najmä formou hier. Okrem
zlepšovania pamäti, sa snažíme aj o zlepšenie fyzickej kondície
našich obyvateľov. Ich náladu sa snažíme spríjemniť aj pomocou
hudby a spievaním rôznych ľudových piesní. Mesiac február bol
bohatý na rôzne činnosti. I keď vonku vládlo nepríjemné počasie, my
sme si tento čas spríjemnili posedením pri teplom čaji.
Nikdy nezabudneme ani na narodeniny našich obyvateľov, hoci
tento mesiac sme nútení presunúť termín spoločného stretnutia,
nakoľko vládol na oddelení vírus.
Pripomenuli sme si aj „Valentína“,
sviatok zaľúbených. Pri tejto príležitosti
Richard Wágner zorganizoval súťaž pre
všetkých obyvateľov zariadenia. Veď
láska kvitne v každom veku. Máme zopár
obyvateľov, ktorí si vymieňajú listy so
svojimi láskami z iných zariadení v rámci
Slovenska.
V mesiaci február nám bolo na
oddelenie pridelených niekoľko nových
postelí a nové vybavenie kuchyniek na
izbách. Robíme všetko pre to, aby sa
obyvatelia u nás cítili ako doma.
A čo nás čaká v mesiaci marec?
Nechajte sa prekvapiť!!! Bude isto veselo.
(J. Režová)
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Zo života obyvateľov v Prašiciach
Skončil sa čas fašiangov, veselia a hodovania a žijeme časom
predveľkonočným. Tento rok bol „fašiang“ krátky, preto každý kto sa
chcel vyšantiť musel sa poponáhľať. Po dedinách chodili rôzne
maškary, strašili, ale hlavne rozosmievali a vinšovali.
Podobná návšteva zavítala aj k nám do zariadenia. Aj keď to
neboli maškary, ale
deti z materskej škôlky v karnevalových
maskách. Našim starkým sa predviedli rôzne rozprávkové bytosti,
filmoví hrdinovia a zvieratká. Ťažko povedať kto mal väčšiu radosť,
či deti alebo naši starkí. Tí len krútili hlavami nad tým, aké krásne
masky majú deti oblečené. Za čias ich detstva sa deti poobliekali do
toho čo sa doma našlo. Dnes sa dá všetko kúpiť v obchode.
Deti prešli celým zariadením, spievali a vinšovali. Svojou
veselosťou spestrili a oživili jeden z februárových dní.
(L. Laciková)

Pavučina nápadov
Na oddelení IT4 v malej jedálničke, sme si utkali veľkú pavučinu,
ktorá bude slúžiť na vystavovanie kresieb a výrobkov z aktivity
ARTETERPIA.
Pod
vedením Ľubice
Barčiakovej a
Marty
Šimovičovej,
sa
naši
obyvatelia
venujú rôznym
výtvarným
technikám ako
sú
koláže,
kresby, maľby,
mozaiky.
Tu sa obyvatelia na chvíľu stávajú opäť deťmi a vracajú sa do
sveta fantázie.
(J. Gogolová)
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Súťaž plná srdiečok a lásky
Hoci sviatok svätého Valentína pripadol na ten istý deň ako
Popolcová streda, usporiadali sme pre našich obyvateľov Valentínsku
súťaž. Moderátorom bol Richard Wagner. Súťažné
otázky
boli
zamerané na hádanie ľúbostných piesní, dopĺňaní porekadiel o láske
a vedomostného
kvízu
o svätom Valentínovi.
Po
napínavom
súperení súťažných dvojíc
sa napokon podarilo vyhrať
Gabike Šutovej a Milanovi
Hanzlovičovi. Tesne za
nimi sa umiestnil pár
Drahoš
Petruš
a Eva
Kohútová.
Do súťaže boli zapojení
aj diváci, najviac zapájali
Natália Medová a Anastázia Opáthová.
Všetci súťažiaci ale aj diváci napokon odišli s darčekom –
srdiečkom, ktoré si mohli nechať alebo z lásky podarovať blízkemu.
(R. Wagner)

Aj skromná pomoc dokáže
vytvoriť veľké veci
Pomáhať nezištne ľuďom patrí medzi najcennejšie cnosti. O tom,
že veľkorysosť má v našich hodnotách stále pevné miesto sa
môžeme presvedčiť aj vďaka pani Ivete Barátovej, ktorá pracuje
v našom zariadení na pozícii opatrovateľky.
Pre obyvateľov z oddelenia IT1, ktorí sú pri podávaní stravy
odkázaní na pomoc, zaobstarala prostredníctvom svojej matky pani
Grmanovej podbradníky z pogumovanej látky. Podbradník je
vynikajúcou pomôckou, ochráni odev pred znečistením. Patrí Vám
naše „Ďakujeme“.
(S. Červená)
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Športovať sa dá v každom veku
Pohyb by nemal byť len výsadou mladých ľudí. Pravidelný pohyb
prospieva nielen kostiam a svalom, ale aj vnútorným orgánom
a všetkým sústavám v ľudskom tele. Okrem zdravotných prechádzok,
skupinových rehabilitačných
cvičení a návštevy posilňovne
organizujeme aj športové
aktivity v letnom aj v zimnom
období.
Obyvatelia hrajú stolný
tenis, kolky, loptové hry, bociiu
v areáli zariadenia, na terase,
v
jedálni.
V disciplínach
vzájomne obyvatelia medzi sebou súťažia a tiež sa zúčastňujeme
športových
akcií
mimo
zariadenia.
Vďaka
obchodnému
spoločenstvu Lyoness a organizácii Slovenský orol sme mohli
zakúpiť potreby pre šport a zábavu - futbalové bránky, volejbalovú a
futbalovú loptu, stolnotenisové rakety, kolky, terče na suchý zips.
Informácia pre Vás milí športoví nadšenci „Športové aktivity
zastrešuje sociálny pracovník Martin Miško“.
(S. Červená)

Zohriali sme sa pri práci
Hoci sa február radí ešte medzi zimné mesiace, prevažne pekné
počasie vyhnalo našich
obyvateľov na čerstvý
vzduch. Ranný mráz
vystriedal slnečný deň,
a tak sme sa svojou
troškou
pričinili
k zveľadeniu
areálu.
Nepohrabané
jesenné lístie sme zo
záhradky vyhrabali a upratali. Ochotných pomocníkov bolo dosť,
februárová zima nás neodradila, pri práci sme sa zahriali a čerstvý
vzduch nám tak isto vdýchol silu a energiu.
(K. Rosová)
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UROBME TO SPOLOČNE
„Práca je činnosť, ktorá potvrdzuje jedinečnosť každého človeka...“
(Giddens )
V našom zariadení máme veľa šikovných ľudí, ktorí radi pomôžu
keď je treba. Veď predsa žijeme tu všetci spoločne a je na nás, aby
sme sa snažili vytvoriť si čisté a príjemné prostredie, v ktorom
môžeme tráviť svoj voľný čas. Počas uplynulých mesiacov sme
viackrát s našimi obyvateľmi spojili svoje sily pri práci.
Strávili sme príjemné chvíle pri hrabaní lístia v našom areáli,
pomáhali sme v práčovni pri skladaní bielizne, starali sa o rastliny na
chodbách alebo upratovali kaplnku, či pomáhali v našej knižnici.
Každý kto sa chcel zapojiť, si mohol nájsť prácu, ktorá ho baví a ide
mu od ruky.
Počas práce bolo vždy veselo, s obyvateľmi sme spomínali na ich
pracovné skúsenosti a ani o veselé zážitky nebola núdza. Všetci
určite
poznáte
ľudové
príslovie
„každý
chvíľku,
ťahá
pílku“,
a presne to by
mohlo byť heslo
našej spolupráce,
pri práci sme sa
striedali
a navzájom
si
pomáhali. Radi pri
práci
privítame
nové
tváre
a budeme sa tešiť z každého spoločne vytvoreného diela.
Najusilovnejší obyvatelia: Imrich Karaba, Milan Hanzlovič,
Margita Helbichová, Štefánia Matejková, Peter Macko, Vladimír
Čabrák, Móri, Anna Révayová, Bernardína Bencová, Vojtech
Klačanský, Rudolf Sokolík, Beáta Révayová, Helena Blažiová, Jarmila
Huslicová, Jozef Serfőző, Milan Mihálik, Henrich Toráč.
(N. Bujnová)
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Aktívny január
Ešte koncom januára sme sa zúčastnili športového podujatia
v Horných Obdokovciach. Naše
zariadenie reprezentoval Drahoš
Petruš a Beátka Révayová.
Všetci
účastníci
športovali
s chuťou a veľkou bojovnosťou.
Disciplíny,
v ktorých
sa
súťažilo boli: hod kriketovou
loptičkou, kolky, stolný tenis
a šípky. Napokon sme si domov
odniesli diplom za jedno prvé
miesto. Vyhral ho Drahoš
Petruš v hode kriketovou loptičkou. Okrem diplomu taktiež dostal
sladký balíček.
(M. Miško)

Fašiangové slávnosti
Vo februári sme dostali pozvanie od
Jednoty dôchodcov Topoľčany, aby sme sa
zúčastnili fašiangových slávností, ktoré sa
konali v popoludňajších hodinách v Dome
kultúry.
My
sme
pozvanie
prijali
a s obyvateľmi sme sa tešili na skvelú
zábavu.
Slávnosť začala privítaním hostí
a potom už nasledovala zábava spojená
s občerstvením
v podobe
vína
a kapustnice.
Nechýbala ani tombola, v ktorej pán
Peter Macho ako jediný z nášho
zariadenia vyhral dve ceny. Obyvatelia sa
vytancovali
do
sýtosti.
Najväčšími
tanečníkmi
boli
Vladimír
Čabrák
s Beátkou Révayovou. Na záver bol
pripravený program „Pochovávanie basy“.
(J. Gogolová)
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Podiel na víťazstve
„A povedal Ježiš všetkým: Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám
seba, berie svoj kríž deň po dni a tak ma nasleduje.“
Evanjelium podľa Lukáša 9,23
Milí bratia a sestry, milí čitatelia časopisu „Môj domov“,
v poslednú februárovú nedeľu sa skončili ďalšie, v poradí už 23. zimné
olympijské hry, na ktorých bolo rozdaných množstvo medailí. Samozrejme
ako najcennejšie tie zlaté. Aj naša malá krajina získala zlatú medailu
vďaka našej reprezentantke Anastazii Kuzminovej. Môžeme byť na ňu
právom hrdí. Olympijské víťazstvo je vo svete športovcov považované za
omnoho dôležitejšie než možno desiatky iných zo svetových súťaží, ktoré
sa konajú každoročne. O proti tomu Olympiáda sa koná len raz za štyri
roky. Aj preto už samotná účasť na nej, je pre športovcov zadosťučinením,
aj keď nevyhrajú a nezískajú žiadnu medailu. Už to, že sú vôbec na
Olympiáde je vlastne veľkým víťazstvom, pretože sa museli kvalifikovať
cez rôzne súťaže, splniť podmienky, dosiahnuť potrebné body, či limity.
V duchovnom svete sa tiež odohralo zápolenie, len jedno jediné za
celé dejiny ľudstva. Boj na život a na smrť. A víťaz mohol byť len jeden
jediný. Žiadne druhé a tretie miesto, strieborná, či bronzová medaila. Iba
takpovediac „zlato“. Pán Ježiš Kristus, Boží Syn zomrel na kríži a vstal
z mŕtvych. Zvíťazil nad hriechom i smrťou. Stal sa víťazom raz a navždy,
a Jeho víťazstvo nemôže nikto napodobniť. A predsa na ňom môže mať
podiel každý človek.
Tak ako olympijskí víťazi víťazia pre svoje krajiny, tak Pán Ježiš
zvíťazil pre všetky národy sveta. Každý kto Mu otvorí svoje srdce môže
prijať všetko čo slávny Víťaz získal. Z Kristovho víťazstva plynú výhody,
ktoré môžeme prijímať. Božia blízkosť, Božia sláva, odpustenie hriechov
vždy po úprimnom pokání. To všetko a ešte omnoho viac nám vybojoval
Pán, ktorý nám aj dnes hovorí „Kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba
samého...“
Keď sme hovorili o Olympiáde nemožno nespomenúť, že za všetkým
športovým úspechom, za všetkými tými medailami je obrovská drina
a sebazapieranie športovcov. Musia pravidelne trénovať, aj vtedy keď sa
možno my ostatní zabávame, či oddychujeme počas sviatkov a víkendov.
Veľa tiež cestujú, často na úkor rodiny, tak ako aj naša Nasťa Kuzminová.
Musia premôcť únavu, svalovicu, vypotia množstvo potu.
(EKB)
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Našim drahým ženám
Milé mamy, babky, k Vášmu sviatku
prijmite od našich seniorov na pamiatku:
zdravia, šťastia, Božej milosti veľa,
všetko čo si len Vaše srdce želá.
Šťastie je krásne, keď človek má pokoj v duši,
čestný charakter, lásku v srdci,
a má sa na čo tešiť a spomínať.
Zastavte sa a počúvajte tlkot srdca v tichom objatí,
nech náruč matky sa k Vám navráti.
Anna Szabová, obyvateľka

Porekadlá
V kožuchu sej jarinu, v košeli oziminu. Lepšie keď ťa zima chveje, ako
marcové slnko hreje. Keď na Jozefa vietor fučí, aj týždeň potrvá. Keď je
marec daždivý, bude suché leto.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Výroky slávnych
Bierce: Mozog je aparát, pomocou ktorého si myslíme, že myslíme.
Fletcher: Jediné, čo je viac nedôstojné lásky ako nevera, je žiarlivosť.
Gilmore: Čím horšia spoločnosť, tým viac zákonov. V pekle nebude nič
len zákony. Kant: Veda sú zorganizované poznatky. Múdrosť je
zorganizovaný život.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

Príbehy z knižnice: Babička
Božena Nemcová napísala úchvatné dielo, ktoré sa začína
príchodom babičky za svojou dcérou a odchodom zo svojej dediny.
Prišla k vnúčatám, ktoré nevedeli babičku spustiť z očí a veľmi rýchlo
si ju obľúbili. Piekla chlieb, ktorý pre ňu bol božím darom, modlila sa za
zdravie a šťastie všetkých, rada priadla a starala sa o zvieratá. Babička
rada rozprávala o stretnutí s cisárom Jozefom, od ktorého dostala
strieborný toliar. Ten toliar vždy nosí pri sebe.
Babička veľmi rada rozprávala vnúčatám príbehy, ktoré pozorne
počúvali každé slovo. Spomínala si na najkrajšie roky svojho života,
o spomienky sa rada podelila s vnúčatami.
Kniha Boženy Nemcovej končí smrťou babičky, ktorú kňažná
Záhaňská okomentovala slovami: „Šťastná to žena.“ Beáta Révayová, obyvateľky
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Už 10 rokov nás teší
Práve v marci uplynie desať rokov od vydania prvého čísla nášho
časopisu. Bezchybný dozaista nebol, ale vždy sa každý snažil. Či sa
nám to darí, musia posúdiť naši čitatelia. Každým novým číslom
nášho mesačníka sa snažíme čitateľov informovať, pobaviť, ale
predovšetkým zaujať. A minimálne ďalších 10 rokov v tom budeme
pokračovať, aby sme boli stále lepší, aktuálnejší. Ja som pred 10
rokmi ešte nebol v zariadení, ale za ten čas, čo som tu sa udialo veľa
zmien, väčšinou pozitívnych. Náš časopis je žiadaný, čítaný aj na
internete, čo nás robí šťastnými a dodáva nám chuť pokračovať.
Výraznejšia kritika zatiaľ nebola, a dúfam, že to tak bude aj
naďalej. Iste robíme aj chyby, ale nie sú úmyselné. Zapojiť sa do
časopisu môže každý z obyvateľov, a vaše pripomienky nám pomôžu
ho zlepšiť. Ďakovať pani riaditeľke je v tomto prípade na mieste,
pretože bez nej by tento časopis nevznikal každý mesiac už 10 rokov.
Štefan Hučko, obyvateľ

Najväčšie športové úspechy Slovenska
Aj naše malé Slovensko má skvelých športovcov. A toto sú ich
výsledky za posledných 5 rokov.
V roku 2013 Veronika Zuzulová skončila v svetovom pohári na 3.
mieste. O rok neskôr, v roku 2014 biatlonistka Anastasia Kuzminová
obhájila prvenstvo v biatlonovom šprinte na ZOH v Soči.
Rok 2015 prial letným športom. Atlét Matej Tóth získal na
Majstrovstvách sveta v Pekingu zlatú medailu v chôdzi na 50 km. Svoj
prvý titul majstra sveta získal aj náš najobľúbenejší cyklista Peter
Sagan.
Vytrvalostný chodec Matej Tóth získal v roku 2016 na letnej
olympiáde v Rio de Janeiro zlatú medailu. Tenistka Dominika
Cibulková vyhrala Turnaj majsteriek v Austrálii. A aj cyklista Peter
Sagan sa mohol tešiť – obhájil svoje prvenstvo na Majstrovstvách
sveta.
Do tretice sa Peter Sagan minulý rok – 2017 stal tretí krát
Majstrom sveta v cyklistike.
Drahoš Petruš, obyvateľ
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V mesiaci FEBRUÁR k nám prišli noví obyvatelia
do Topoľčian: Mária Leponiová
Ján Valach
Janka Cibulová
Helena Vestenická
Gabriela Bitarovská
Štefan Belička
Emília Zubčáková
do Prašíc: Mária Palušová

MARCOVÍ oslávenci
01.03.
01.03.
02.03.
02.03.
03.03.
07.03.
07.03.
09.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.

Rudolf Viselka
Helena Veselá
Terézia Opoldusová
Ján Vlček
Melánia Matejková
Drahoš Petruš
Pavel Karadi
Gabriela Jančeková
Elena Lazanyiová
Johana Hurčíková
Peter Minka
Emília Toboříková
Oľga Bajzíková

13.03.
13.03.
13.03.
15.03.
21.03.
21.03.
22.03.
25.03.
25.03.
30.03.
30.03.
31.03.
31.03.
31.03.

Michal Vozár
Ladislav Vozár
Mária Sušelková
Emília Zubčáková
Jozef Klačanský
Gabriela Bitarovská
Ľudevít Adamčík
Ľudmila Rabčanová
Erika Kučová
Viktor Halo
Henrich Toráč
Milan Kapusta
Zuzana Belkovičová
Jarmila Huslicová

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,
veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti.
V mesiaci FEBRUÁR nás opustili
Margita Meszárošová

Česť ich pamiatke!
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MARCI
Denne
Denne
Denne
P,U,S,Š
U,Š,Pi
01.03
01.03
01.03
02.03
05.03
05.03
05.03
05.03
06.03
06.03
06.03
07.03
07.03
07.03
07.03
09.03
09.03
09.03
09.03
12.03
12.03
12.03
12.03
12.03
13.03
13.03
13.03
13.03
13.03
14.03
14.03
14.03
14.03

Pohybom ku zdraviu
Vysielanie rozhlasu
Vypožičiavanie kníh
DomAteliéR
PINOKIO
Práca s farbami
Práca s knihou
Pamäťové cvičenia
Spoločenské hry
Práca s farbami
Spoločenské hry
Kognitívne cvičenia
Športové dopoludnie
Pracovná činnosť
Spoločenské hry
Zdravotná prechádzka
Pamäťové cvičenia
Práca s farbami
Zdravotná prechádzka
Športové dopoludnie
Práca s farbami
Spoločenské hry
Pracovná činnosť
Krížová cesta
Spoločenské hry
Zdravotná prechádzka
Pracovná činnosť
Kognitívne cvičenia
Športové dopoludnie
Redakčná rada
Zdravotná prechádzka
Práca s farbami
Kognitívne cvičenia
Pamäťové cvičenia
Práca s farbami
Zdravotná prechádzka
Športové dopoludnie
Domový parlament

CHD
RŠ
knižnica
B/3
B/0
B/1
A/4
B/4
B/4
A/4
A/2
B/1
jedáleň
areál
B/1
areál
A/2
A/4
mesto
jedáleň
A/2
A/4
areál
kaplnka
A/2
mesto
areál
B/1
jedáleň
jedáleň
mesto
B/1
A/4
B/4
A/4
areál
jedáleň
B/1

M. Mihálik
Natália
M. Valko
Janka G.
p.Marko
Majka
Katka
Martin
Martin
Katka
Renátka
Richard
Martin
Richard
Majka
Evka
Renátka
Katka
Richard, Majka
Martin
Renátka
Evka
Martin
Richard
Renátka
Katka,Evka
Majka
Richard
Martin
Veronika
Renátka
Majka
Evka
Martin
Katka
Majka
Martin
riaditeľka
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15.03
15.03
15.03
15.03
16.03
16.03
16.03
19.03
19.03
19.03
19.03
20.03
20.03
21.03
21.03
21.03
22.03
22.03
22.03
22.03
23.03
23.03
23.03
23.03
26.03
26.03
26.03
26.03
27.03
27.03
28.03
28.03
28.03
28.03
29.03
29.03
29.03
29.03

Oslávenci IT 1
Pracovná činnosť
Uspokojov. duchovných potrieb
Pamäťové cvičenia
Krížová cesta
Práca s farbami
Spoločenské hry
Vedomostné dopoludnie
Športové dopoludnie
Spoločenské hry
Práca s farbami
Vystúpenie detí k MDŽ
Maľované vajíčko
Športové dopoludnie
Pracovná činnosť
Zdravotná prechádzka
Beseda „Naše obličky“
Pamäťové cvičenia
Uspokojov. duchovných potrieb
Muzikoterapia
Spoločenské hry
Krížová cesta
Práca s farbami
Pracovná činnosť
Kognitívne cvičenia
Športové dopoludnie
Spoločenské hry
Zdravotná prechádzka
Súťaž v skladaní puzzle
Oslávenci IT2
Práca s farbami
Športové dopoludnie
Zdravotná prechádzka
Oslávenci IT3
Kognitívne cvičenia
Práca s knihou
Muzikoterapia
Pamäťové cvičenia

MD-3/2018

A/2
Betka
areál
Katka
B/1
Richard
B/4
Martin
kaplnka
Richard
A/2
Renátka
A/4, B/4
Evka, Martin
B/1
Majka
jedáleň
Martin
A/2
Renátka
A/4
Katka
jedáleň
Katka
Borinka NR
Simonka
jedáleň
Martin
areál
Renátka
mesto
Richard, Majka
jedáleň
Katka
B/4
Martin
B/1
Richard
A/2
Betka
B/4
Martin
kaplnka
Richard
A/2
Renátka
areál
Majka
B/1
Richard
jedáleň
Martin
A/2
Renátka
mesto
Katka, Evka
jedáleň
Renátka,Martin
A/4
Svetlana
A/4
Katka
jedáleň
Martin
areál
Renátka
B/1
Janka R.
B/1
Richard
A/4
Katka
A/2
Betka
B/4
Martin
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Zasmejme sa
Manžel vraví manželke – Ja sa ti divím, že sa vydržíš na ten televízor
celé dni pozerať. Manželka mu odpovie – Na teba sa dívam už skoro
30 rokov, každý deň a to ti vôbec nie je divné?
Manžel sa vráti domov až nad ránom a manželka naňho hneď spustí
– Kade ťa doteraz čerti vláčili? Manžel jej iba odsekne – Kade ma
vláčili to neviem, ale že ma dovliekli do pekla to viem.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Mamička hovorí Jožkovi - Jožko, zapáľ vianočný stromček. O pár
minút príde Jožko a hovorí - Mám zapáliť aj sviečky?
Medveď zakázal zvieratkám piť v lese alkohol. Na druhý deň ide cez
les a vidí ako sa opitý zajac váľa v malej mláke. Ty si pil! - kričí
medveď. A zajac hovorí - Rozkazuj si zvieratkám v lese, a nám rybám
daj pokoj."
Eva Kohútová, obyvateľka

Zavolá si riaditeľ zamestnanca a pýta sa ho – Máte rád teplé pivo? On
na to odpovie – Nie. Riaditeľ sa pýta ďalej – A máte rád spotené
ženy? On opäť odpovie NIE. Riaditeľ na to – Tak pôjdete na
dovolenku až v zime!
Stavbyvedúci kričí na svojho robotníka – Veď sme vás na hodinu
prepustili, ako to, že ste zase tu? Robotník odpovedá – Hodina už
predsa uplynula.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

Dvaja kamaráti sa zhovárajú o ženách. A jeden druhému hovorí Krásna žena je nebom pre oči, peklom pre dušu a očistcom pre
peňaženku.
Rudolf Sokolík, obyvateľ

Viete prečo má blondínka mozog ako zrnko piesku?
.... Lebo jej napuchol.
Drahoš Petruš, obyvateľ
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Tajnička
V ČSR sa 8. marec ako Medzinárodný deň žien oslavuje od roku
1921. Dokonca rada OSN uznala tento deň za sviatok. Medzinárodný
deň žien sa stal oslavou nadobudnutej rovnoprávnosti. Oslávme aj my
tento sviatok. Uhádnete čo sa skrýva v tajničke?
Opak suchého
Horná končatina
Slovo súhlasu
Chrám
Africké zviera s dlhým krkom
Veľký ničivý oheň
Mladá žena
Krajské mesto
Tradícia
Simeon Masár, obyvateľ

Hádanka č. 1:
Ktorý vták je lekárom stromov?
a.) sýkorka
b.) straka
c.) ďateľ

Rudolf Sokolík, obyvateľ

Hádanka č. 2:
Aká je približná rýchlosť svetla vo vákuu?
1. 300 tisíc km/hod.
2. 300 tisíc m/sek.
3. 300 tisíc km/sek.
Drahoš Petruš, obyvateľ

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 03. 2018 svojmu sociálnemu
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 2/2018 sa stávajú:

Petronela Kittlerová a Gabriela Šútová

Srdečne gratulujeme!
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RADOSŤ PRACOVAŤ

Na obrázku personál stravovacej prevádzky využíva novú technológiu na
porcovanie obedov do tabletov pre obyvateľov oddelení: (spredu sprava
doľava) Erika Valápková, Ivana Hustá, Mária Mičovská, Zuzana Janáková,
Helena Mitošinková, Iveta Grmanová

Foto: Veronika
♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥
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