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Úvodník MD-3/2020

Medzinárodný deň žien 

V mesiaci marci obvykle v každom roku, je 8. marec 
výnimočným „Medzinárodným dňom žien“. 
Pripomína nám, aké miesto v našom živote majú 
význam slová: "Naša mamka, babka a tiež 
prababka". Tento deň je samozrejme venovaný 
úcte všetkým ženám, bez rozdielu spoločenskej 
vrstvy. Mala by sa im prejavovať úcta nielen v 
tento deň, ale aj po celý rok, lebo nás vychovali v 
najlepšej počestnosti. Dali nám základy dobrej 

výchovy, správneho správania a dobrého spolunažívania. 
Tieto vzácne ženy vychovali svoje pokolenie, za čo im patrí zo 

strany detí, patričná vďaka za všetku námahu a pomoc, ktorú im s 
láskou a porozumením zabezpečovali. Takže pripravili svojich 
potomkov z mladosti do dospelosti a umožnili im vstup do života, 
čiže na životnú dráhu. Sú príkladným vzorom pre všetkých z nás a 
hrajú "prvoradý prím". Preto ich uznávame a milujeme pre milión 
vecí, ktoré pre nás robili s 
najväčšou vďakou, preto majú 
nezastupiteľné a nenahraditeľné 
miesto v našom živote, ktoré 
atribúty treba veľmi oceniť. 
Spomienky na nich sú v našich 
srdciach a povedomí 
nezabudnuteľné. 

Našim seniorkám – mamkám, babkám a prababkám v 
špeciálnych podmienkach nášho domováckeho zariadenia, želáme 
do ďalšieho života a pôsobenia u nás hlavne veľa zdravia, Božieho 
požehnania, spokojnosti, veľa optimizmu a dobrej pohody v kruhu 
spolubývajúcich, ako aj s vedením nášho domova. 

Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, želám Vám pri čítaní 
nášho časopisu "Môj domov" veľa pohody. Pripájajú sa členky a 
členovia "Domového parlamentu", "Redakčnej rady" a 
"Rozhlasového štúdia“. 

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Domový  parlament           MD-3/2020 

Interné parlamentné novinky 

Februárové stretnutie Domového parlamentu sa nieslo v duchu 
organizačných zmien. Prítomní členovia sa uzniesli na upravenej 
a rozšírenej forme spolusprávy s vedením zariadenia, nasledovne: 

1. DOMOVÝ PARLAMENT (DP) je zložený z 15 členov, vrátane 

predsedu Miroslava Klemana. Stretnutia prebiehajú za účasti 

riaditeľky zariadenia Viery Bútorovej. 

2. STRAVOVACIA KOMISIA bude prebiehať ako samostatná časť, 

s možnosťou účasti obyvateľov, podľa záujmu. Predsedníčkou je 

Petronela Kittlerová a členmi stravovacej komisie: Monika 

Chropeňová, výživový asistent a Anna Drugdová, hlavná sestra. 

3. Vytvára sa PRACOVNÁ SKUPINA DOMOVÉHO PARLAMENTU, so 

zameraním na skvalitňovanie životného prostredia. Jej predsedom je 

Vladimír Vacho a členovia Štefan Belička a Monika Šmotláková, 

vedúca oddelenia sociálnej práce a rehabilitácie 

Na obr. M. Drábiková, P. Karadi, B. Bencová, E. Lopatka, M. Kleman, V. 

Bútorová, V. Vacho, M. Ondová (za stravovanie), M. Arpáš, A. Szabová, P. 

Kittlerová, A. Zembová. Členmi DP sú aj: H. Bednáriková, B. Révayová, Š. 

Hučko              Miroslav Kleman, predseda DP 
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Domáci spravodaj           MD-3/2020 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde   

 Najveselšie zvyky počas roka majú pôvod v predkresťanskom 
období a patria k 
zvykom spojeným 
s prelomom zimy 
a jari. Fašiangy 
predchádzajú 
veľkonočnému 
pôstnemu obdobiu. 
Sú obdobím 
veselosti, hodovania, 
vyvrcholením ktorého 
je fašiangová zábava. 
 A nebolo tomu 
inak ani u nás 
v zariadení. 
Zorganizovali sme Fašiangový ples, ktorý sa niesol v duchu dobrej 
zábavy, spevu a tanca. Dobrú náladu podporila hudobná skupina 
KOMFORT BAND pod vedením Rudka Chovanca. Posilou bol aj 
obyvateľ Ernest Lopatka, ktorý hral na ozembuch. Občerstvenie 
v podobe obložených chlebíčkov, koláčikov a vanilkového pudingu 
padlo všetkým zúčastneným vhod. Nechýbalo ani symbolické 
pochovávanie basy. Pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca 

skutočný 
pohreb. Jej 

základným 
motívom je 
zákaz zábav 

počas 
nasledujúceho 

pôstu. Jednalo 
sa o výrazné 

komické 
stvárnenie 

v podaní členov 
súboru 

DOMOVNÍČEK, za čo im patrí naše ĎAKUJEME ako aj vedúcej 
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Domáci spravodaj           MD-3/2020 

súboru Betke Angelovičovej. Tento rok boli do hry zapojení aj 
fyzioterapeuti Katka Kutňanská a Marek Blaho, čím prispeli 
k spestreniu programu. Záverečnou bodkou plesu bola bohatá 
tombola. Obdarovaní sa výhre tešili, 35 cien im vyčarovalo úsmev 
na tvárach. Prvá 
cena v podobe 
darčekového koša 
Gurmán potešila 
obyvateľku Evu 
Macejkovú. Cenu 
útechy získal Milan 
Hanzlovič. Za 
podporu pri realizácii 
akcie patrí 
poďakovanie našej 
pani riaditeľke Vierke 
Bútorovej a všetkým koordinátorkám za organizáciu. Sme jeden tím 
zamestnancov, jedna veľká rodina, čo sa potvrdilo aj pri tejto akcii. 
Zúčastnení obyvatelia vyjadrovali radosť, spokojnosť, pohodu, ktorú 
cítili a mali možnosť prežívať na Fašiangovej bavenici.     (S. Červená) 

Turnaj v kolkoch 

 Február patril aj prvému tohtoročnému Turnaju v kolkoch. 
Tradične súťažili mobilní aj imobilní súťažiaci spolu, v troch kolách. 

V každom mal súťažiaci dva 
pokusy, aby zhodil všetky kolky. 
Oni však boli šikovní a neraz sa 
stalo, že všetky kolky padli hneď 
po prvom hode. Panovala prajná 
a priateľská atmosféra, keďže si 
všetci navzájom nadšene fandili. 
O víťazovi ale musel rozhodnúť 
až rozstrel. Napokon vyhrala celý 
turnaj Helenka Blažiová. Druhá 
skončila Zdenka Karasová, no 
a tretia bola Ľudmila Raffajová. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a pekne strávené 
dopoludnie plné športu a dobrej nálady.          (M. Miško) 



 
6 

Domáci spravodaj           MD-3/2020 

Čože je to šesťdesiatka? 

 Vo februári oslavoval náš obyvateľ Vladimír Varga životné 
jubileum – 60 rokov. 
Obyvateľom zariadenia je od 
roku 2013. Pochádza z obce 
Hrušovany. Má rád 
spoločnosť, ale zároveň aj 
samotu. Jeho veľkou záľubou 
je láska k turistike, horám, 
hudba, šport a pohyb. Každý 
deň brázdi trasu v areáli 
zariadenia viackrát počas 
dňa. Je priateľský, 
zhovorčivý, jeho prednosťou je pomoc druhým. Rád robí sprievod 
imobilným obyvateľom pri zdravotných prechádzkach. Silu 
a optimizmus mu dodávajú práve oni svojou húževnatosťou a chuťou 
žiť. Každý deň nechýba šálka dobrej kávy, čítanie novín či rozhovory 
s blízkymi osobami. Blahoželania a spoločné živio mu zaspievali 
pozvaní obyvatelia a zamestnanci. Na oslavu prijala pozvanie aj pani 
riaditeľka, ktorá venovala milé slovo nielen oslávencovi, ale aj 
všetkým prítomným. Vladko prajeme Vám, aby každý Váš deň bol 
niečím krásny!                  (S. Červená) 

Keď sa nelení ale zelení 

 Kvety sú tým pravým potešením pre 
každého jedného z nás. A u nás na IT1 
sa zeleným rastlinkám veľmi darí. Čo 
k tomu dodať? Stačí k tomu štipka lásky, 
pozornosti a času. Jednou z najväčších 
expertiek u nás je obyvateľka Evka 
Jakubčiaková, ktorá má veľa nápadov 
a inšpirácií. Služba v jedálničke 
pravidelne kvety polieva a to vždy 
s úsmevom na tvári. Sme toho názoru, 
že o zeleň sa treba starať, či vo vnútri 
alebo vonku. Vďaka nej sa nám veru aj 
lepšie dýcha.          (M. Mäsiarová)  
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Gratulácia trochu inak 

 Ako každý mesiac, aj vo februári sme mali na našom oddelení 
IT2 oslávencov. Pri 
tejto príležitosti sme 
si pre nich pripravili 
špeciálne pozvanie 
do chránenej dielne 
„Uvar si sám“, kde 
si každý mohol 
priviesť svojho 

známeho 
a posedieť si za 
jedným stolom pri 

pudingovo-šľahačkovom pohári a káve. Medzi našich februárových 
oslávencov patrili aj Valéria Krumpárová a Júlia Mondoková, ktoré 
sa príjemnému posedeniu potešili. Nechýbalo spoločné blahoželanie 
a niekoľko pesničiek na dobrú náladu. Samozrejme, že oslávencov 
bolo viac a nezabúdame ani na nich pri každomesačnom posedení 
so Svetlankou Šimkovou v našej spoločenskej miestnosti.  (K. Rosová) 

Valentínska tvorivosť 

 Február plynul podľa príslovia „Na Hromnice o krok více“. Pri 
príležitosti Valentína sme na IT3 vyrábali rôzne pozdravy, srdiečka 
a vyfarbovali motívy. Tieto umelecké dielka nás zahriali pri 
srdiečkach a vyčarili 
úsmev na tvári. Pri 
ich tvorbe sme sa 
porozprávali o 
láskach z minulosti, 
pospomínali na 
najbližších, ale si aj 
zanôtili. V marci 
zaveje jarný vánok 
do našich izieb aj 
duší. Aj my pre vás 
chystáme novú 
súťaž, ale viac vám zatiaľ neprezradíme.         (M. Miková)  
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Domáci spravodaj           MD-3/2020 

Vyrobme si JAR 

 Na našom 
oddelení IT4 sme 
sa všetci zhodli, 
že najkrajším 
obdobím je Jar. 
Zatiaľ sa jej 
nevieme dočkať 
a preto sme 
kúzlili 
v DomAteliéRi 
z farebného 
papiera kvety, z dreva motýle a srdiečka. Roboty máme vyše hlavy. 
Výrobky z dreva nám vyrezávajú v chránenej dielni Pinokio a my ich 
zdobíme a maľujeme. Tešíme sa, že takéto činnosti radi robia aj naši 
obyvatelia mužského rodu a to Miroslav Arpáš, Štefan Belička, 
Vojtech Klačanský a Ján Móri. Privítali by sme medzi sebou aj viac 
obyvateľov, preto vás všetkých srdečne pozývame do stolárskej 
dielne Pinokio na prízemí a do DomAteliéRu na 3. poschodí – obe 
v budove B. Zavítajte medzi nás a uvidíte, že budete odchádzať 
vždy s dobrou náladou a pocitom užitočnosti.           (J. Gogolová) 

Zveľaďovanie IT5 pokračuje 

Počasie je ešte stále nepriaznivé, fúka studený vietor, je 
sychravo. Preto nás to von ešte stále 
neláka. Naši obyvatelia ale majú chuť 
pracovať a preto pokračujú 
v skrášľovaní vnútorných priestorov 
zariadenia. Prác sa zúčastnili Jarmila 
Huslicová, Jozef Serfőző, Stanislav 
Černý a Michal Janík. Tentoraz 
poumývali nástenné sokle, dvere 
a kľučky na bytových jednotkách, lebo 
chcú bývať v čistom a pekne 
upravenom prostredí. Nevedia sa už 

dočkať lepšieho počasia, aby mohli pokračovať v prácach aj vonku.
               (Z. Kováčiková) 
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Tréning robí majstra   

 Každý utorok o 10,00 hod. sa stretávame na 4. poschodí budovy 
B v spoločenskej miestnosti 
IT4. Nenamáhame však telo, 
ale „mozgové závity“. 
Rozcvičíme sa krátkym 
cvičením so slovnou zásobou, 
koncentráciou, či selekciou 
a nasleduje obľúbené Meno, 
mesto, zviera, vec s vlastnými 
pravidlami. Najrýchlejší čaká 

na ostatných, ale tí to majú sťažené. Ak vymyslia rovnaké slová, 
body idú dolu. Obľube sa teší aj Bingo, kde sa správne zaškrtávajú 
náhodne vylosované čísla v hracích tiketoch, ktoré sme si vyrobili 
sami! Riešime slovné úlohy, hlavolamy, lúštime krížovky, 
osemsmerovky, vypĺňame pracovné listy, nechýbajú vedomostné 
kvízy, rozvíjanie slovnej zásoby, tréning pamäti. Robíme všetko, aby 
naše myslenie, koncentrácia, pozornosť a pamäť boli v dobrej forme 
aj vo vyššom veku. Pripojte sa k nám, potešíte nás!          (M. Gašparíková) 

OLLÁRYOVKY 

 „Lístoček z brezy dolu vodou pláva, dievčatko za ním bielou 
šatkou máva.“ Túto a ďalšie piesne spievali účastníci muzikohrania 
„Olláryovky“. A veru si aj zatancovali. Síce na stoličkách, ale ruky 
a nohy zaberali ako sa len dalo! Okrem piesní Melánie Olláryovej si 
precvičili aj pozornosť 
prostredníctvom aktivity 
s názvom „dirigent“. 
Vynikajúco sa tejto roly 
zhostili Eduard Vacula 
a Milan Klačanský. 
Nezastupiteľnú rolu 
v speve má Anastázia 
Opáthová, ktorú účastníci 
sami požiadali o spev 
ľubovoľnej piesne, no a tentoraz si od srdca zaspievala aj Mária 
Bakitová. V marci sa na vás tešia „Laiferovky“.        (A. Angelovičová) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach 
 Ani vo februári sme sa 
rozhodne nemali kedy nudiť, 
Hneď na začiatku mesiaca 
sme mali v zariadení malú 
oslavu. Pani Matilda 
Maringová sa dožila 83. 
rokov a tak sme spolu s jej 
rodinou pre ňu pripravili 
príjemné posedenie.  
 Kúsok krásnej, ale hlavne 
dobrej domácej dobošovej 
torty sa ušiel každému 
a popriali sme oslávenkyni 
veľa zdravia a  spokojnosti. 
A, samozrejme, zdravie, lebo 
pokiaľ ho máme, máme 
obrovský dar, ktorý si počas 
mladosti a zdravia často ani 
veľmi neuvedomujeme 
a nedokážeme dostatočne 
oceniť jeho hodnotu. 

 Február plynul a na stretnutie s našimi obyvateľmi prišla aj pani 
riaditeľka Vierka Bútorová so Simonkou Červenou. Predstavili 
obyvateľom Moniku Šmotlákovú, vedúcu oddelenia sociálnej práce.  
 Na stretnutí mali obyvatelia priestor porozprávať o sebe, o tom 
ako sa majú, čo majú nové, o spokojnosti/nespokojnosti 
s poskytovanými sociálnymi službami, o návrhoch a radostiach 
bežných dní. V rámci komunikácie obyvatelia vyjadrili: 

 spokojnosť s personálom, menovite udelili pochvalu sestre Márii 
Grznárovej a opatrovateľovi Ondrejovi Palušovi za ich prístup 
a komunikáciu  
 spokojnosť s poskytovanými sociálnymi službami 
 radosť z pozdravov od dobrovoľníkov 
 v jedálnom lístku by uvítali žemľové jaternice, moravské koláče, 
viacej zeleninových šalátov a nátierok  
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Tiež im bola predstavená knižka Môj jedinečný príbeh. 
Možnosť si do nej zapisovať spomienky z jednotlivých životných etáp 
štyri obyvateľky ihneď uvítali. Uvítali by aj návštevu seniorov – 
dobrovoľníkov z Topoľčian s cieľom spoločnej komunikácie a  
spomínania.  

Na konci stretnutia boli všetci prašickí obyvatelia zariadenia 
pozvaní pani riaditeľkou na „Pochovávanie basy“ do zariadenia v 
Topoľčanoch.  
 Február je totiž, ako všetci dobre znalí tradícií vedia – mesiac 
veselosti, hodovania a zábav. Je to čas fašiangov, kedy si ľudia vždy 
dopriali  hojnosť  jedenia, pitia a veselých ľudových  zvykov. Na konci 
fašiangov,  po  pochovaní   basy  nastáva  tradičné štyridsaťdňové   
obdobie pôstu, ktorí naši predkovia poctivo dodržiavali.  

V posledný februárový týždeň sme mali ešte jedného oslávenca. 
Poblahoželali sme aj pánovi Viktorovi Gajdošíkovi k jeho meninám 
a popriali mu ešte veľa zdravia a spokojných dní v našom zariadení.
 Spoločne sa už tešíme na príchod jari, prvé teplé a príjemné 
slnečné lúče a možnosť trávenia času vonku na čerstvom vzduchu 
v našom areáli.                                                                   (L. Laciková) 
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ODHODLANÝ BOJOVAŤ   

Imobilita by nemala znamenať stratu samostatnosti. Pre nášho 
obyvateľa Petra Macku je nohami invalidný vozík. Je však plný 
odhodlania svoj stav zmierniť. Je rozhodnutý urobiť všetko pre to, 
aby prinavrátil do svojho života „Radosť bežných dní“. 
Rehabilitácia je prvým krokom k naplneniu jeho sna. V našom 
zariadení má túto možnosť.   

Rehabilitácia mu pomáha  udržať pevnosť svalov a zlepšiť 
hybnosť. Doobeda cvičí v Chránenej dielni Posilňovňa s asistenciou 

Milana Mihálika, posilňuje 
svalstvo horných končatín. Tri krát 
do týždňa rehabilituje 
s fyzioterapeutkou Katkou 
Kutňanskou – vykonáva 
asistované cvičenie, nácvik stoja 
a chôdze. Poobede precvičuje  
hybnosť dolných končatín aj vďaka 
opatrovateľovi Jozefovi 
Lendelovi, ktorý sa mu 
s trpezlivosťou venuje, ako vidíme 
na fotografii. 

Oporou sú obyvateľovi aj 
sociálni pracovníci a psychológ 
Braňo Kerek, ktorý s Petrom 
Mackom pravidelne komunikuje 
a podporuje ho v jeho 
predsavzatiach. Okrem cvičenia 

Peter rád navštevuje stolársku dielňu Pinokio, kde s Jurajom 
Markom šmirgľuje, lakuje, opracováva drevo. Usmiaty navštevuje 
a čas trávi  aj na skupinových aktivitách. Baví ho skladať puzzle, 
kresliť a hrať spoločenské a vedomostné hry. Koníčkom mu je aj 
počítačový krúžok. Spriaznenou dušou mu je aj pani bufetárka 
Zlatica Beňová. Obľubuje pobyt na čerstvom vzduchu a výlety mimo 
zariadenie.  
 Všetky spomínané aktivity a vzťahy zlepšujú kvalitu života 
nášho obyvateľa. Prajeme mu veľa síl a trpezlivosti byť 
samostatnejším.                  (S. Červená) 
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Športová súťaž 
 Súťažíme radi, preto sme sa plní nadšenia 
a energie zúčastnili športovej súťaže v ZSS 
Horné Obdokovce. Naše zariadenie 
reprezentovali Beátka Révayová a Zuzana 
Miklósová. Najskôr nás pekne uvítali a popriali 
nám veľa šťastia v súťažiach. Súťažilo sa 
v štyroch disciplínach a to v hode na terč, 
v hode na škatuľu, v kolkoch a v obľúbenom 
stolnom tenise. Za každú disciplínu mohli 
súťažiaci získať určitý počet bodov, ktoré sa 
potom spočítali. Kto získal najviac bodov, vyhral. 
Nám sa nepodarilo umiestniť na medailových miestach, napriek 
tomu chceme poďakovať našim obyvateľkám, že nás vzorne 
reprezentovali a podali pekné športové výkony. Po súťažiach nám 
vyhladlo a tak sme si pochutili na chutných chlebíčkoch a káve. 
Nakoniec sme sa so všetkými rozlúčili a popriali si, aby sme sa takto 
všetci stretli aj o rok na ďalších súťažiach.          (M. Miško) 

Fašiangové slávnosti v Dome kultúry 

 Na pozvanie Jednoty dôchodcov Topoľčany sme sa zúčastnili 
fašiangových slávností v Dome kultúry. Zúčastnilo sa asi 500 
seniorov. Slávnosť začala privítaním hostí pani primátorkou 
Alexandrou Géciovou. Potom už nasledovala zábava spojená 
s občerstvením a kapustnica. Vystupoval spevácky súbor 
SLNEČNICA. Nechýbala ani tombola, v ktorej naša obyvateľka 

Anna Szabová vyhrala 
jednu z mnohých cien. 
Vytancovali sme sa do 
sýtosti. Najväčšími 
tanečníkmi boli Štefan 
Belička, Anna 
Szabová, Daniela 
Veľká a Magdaléna 
Drábiková. Záver 

patril „Pochovávaniu basy“. Vytancovaní, najedení, rozveselí sme sa 
vrátili domov.                   (J. Gogolová) 
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RROOZZHHOOVVOORRYY  NNAA  PPOOKKRRAAČČOOVVAANNIIEE  
 Bez toho, aby na podnet Žiackej rady Gymnázia Topoľčany 
nevznikol záujem študentov Gymnázia o dobrovoľnícku prácu so 
seniormi, by projekt Dni topoľčianskej komunity neuzrel svetlo 
sveta. Dobrovoľníci sú hlavným pilierom celého projektu, a to aj po 
rozšírení o plánovanú spoluprácu s organizáciami, inštitúciami 
a občanmi mesta Topoľčany. Je viac ako obdivuhodné, že mladí 
ľudia prejavili záujem o takúto formu činnosti – o spoluprácu so 
seniormi, založenú na dobrovoľnej (čiže bezplatnej) báze.
 V nasledujúcich číslach nášho interného mesačníka MȎJ 
DOMOV vám, milí čitatelia, postupne predstavíme jednotlivých 
dobrovoľníkov formou krátkych rozhovorov. Dnes vítam IVANKU 
KASALOVÚ, študentku 4. ročníka Gymnázia Topoľčany. 
 

1. Dobrovoľne ste sa prihlásili na výzvu „Hľadáme 
dobrovoľníkov“ a stali ste sa dobrovoľne spolupracovníčkou 
Zariadenia sociálnych služieb „Môj domov“. Čo Vás k tomu 
viedlo? 

Už aj pred týmto projektom som sa viac krát ako dobrovoľníčka 
stretla so seniormi, napríklad na Žatve, ktorá sa konala 
v Topoľčanoch pred 2 rokmi, alebo pod projektom Godzone, avšak 
nie na pravidelnej báze a preto keď nám naša pani profesorka 
predstavila, že by sa takýto projekt mal začať, veľmi ma to potešilo 
a hneď som vedela, že by som rada bola jeho súčasťou. 
 

2. Aké boli vaše prvé predstavy o práci so seniormi nášho 
zariadenia? 

Ako prvé som si predstavila výbornú atmosféru na spoločných 
stretnutiach, kedy sa prepojíme viaceré vekové skupiny a budeme 
spolu zdieľať pekné a aj tie smutné životné skúsenosti a zážitky. 

 

3. Spoločne sme mali možnosť spolupracovať na prvých 
spoločných skupinových aktivitách (otvorenie Dní topoľčianskej 
komunity, Tvorivé dielne, Vianočné pozdravy, Krst knihy). Ako 
vnímate svoj rolu dobrovoľníčky po prvých poznaniach seniorov 
a po prvom zachytení atmosféry zariadenia? 

Svoju úlohu dobrovoľníčky sa snažím brať čo najzodpovednejšie 
a preto sa vždy snažím prichádzať do vášho zariadenia s čo 
najlepšou  náladou, plná očakávaní, s tým, že sa  chcem  zaujímať o  
seniorov, byť  tu  pre  nich,  rozprávať  sa,  spoločne  sa  zabávať a  
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spoznávať.  
 

4. Na spomínaných stretnutiach ste mali možnosť zoznámiť s 
našimi seniormi. Spoznali ste sa s niektorou/ým seniorkou/rom 
osobnejšie, individuálne? 

Áno, mala som možnosť spoznať sa s viacerými seniormi osobne, 
avšak s jednou pani o niečo viac. Som za to veľmi vďačná, pretože 
už od prvého razu som si túto milú pani obľúbila a každým ďalším 
stretnutím sa tešila viac a viac. Mám pocit, že sme si skrátka sadli. 
Rozpovedala mi zaujímavý príbeh o celom svojom živote. Na akcii 
tvorivých dielní sme spolu vyrábali vianočné pozdravy pre jej rodinu 
a bol to veľmi príjemný čas strávený spolu. Som rada, že sme na 
seba narazili.  

 

5. Všetky doterajšie aktivity mali skupinový a organizovaný 
charakter. 12. 2. 2020 sme pripravili prvú individuálnu, ale opäť 
organizovanú aktivitu. Mali by ste záujem o dobrovoľnícku prácu 
bez spoločnej organizovanosti? Ak áno, akú máte predstavu 
o tejto forme generačnej spolupráce? 
Áno, rozhodne mala. Ako sme aj s pani profesorkou a výbornou 
tvorivou pani riaditeľkou zariadenia rozmýšľali, mohlo by ísť 
napríklad o prechádzky, hranie spoločenských hier, čitateľsky klub. 
Ja osobne sa rada prispôsobím nápadom, ktoré by prišli aj zo strany 
seniorov.  

 

6. Ste vo 4. ročníku Gymnázia. Kam chcete ísť študovať ďalej, 
aké máte svoje ďalšie životné plány? 

Rada by som chodila na odbor marketingovej komunikácie buď 
v Zlíne alebo v bližšej Trnave. Uvidíme kam ma príjmu a ako sa 
nakoniec rozhodnem. Tento odbor som si vybrala, pretože je to niečo 
k čomu prirodzene inklinujem a na predmety ako matematika, 
biológia, fyzika som aj tak nikdy nebola..   

 

7. Odkiaľ pochádzate? Vysoká škola bude náročnejšia na 
štúdium, čas, aj dochádzku? Bude sa dať naďalej skĺbiť práca 
dobrovoľníčky so všetkými povinnosťami? 
Pochádzam z Topoľčian. Po nástupe na vysokú školu očakávam, že 
to nebude s voľnočasovými aktivitami také jednoduché ako doteraz, 
ale budem sa usilovať, aby dobrovoľníctvo v akejkoľvek forme 
zostalo súčasťou môjho každodenného života. Či už u vás 
v zariadení Môj domov, ale aj kdekoľvek budem.        (V. Bútorová) 
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SSppoollooččnnéé  cchhvvííllee  ddoobbrroovvooľľnnííkkoovv  
V predchádzajúcom čísle časopisu sme Vás informovali 

o ďalšom plánovanom stretnutí dobrovoľníkov z radov študentov 
gymnázia a seniorov nášho zariadenia v mesiaci február.  

A tak sa aj stalo. Stretli sme sa v jedálni zariadenia, dobrovoľníci 
utvorili dvojice. Zabezpečili sme aj menovky pre jednoduchosť 
oslovovania. Stretnutie otvorila Simona Červená v prítomnosti pani 
profesorky Heleny Kopeckej. Niektoré dvojice dali prednosť 
vzájomnej komunikácii. Inšpirovali sa knižkou „Môj jedinečný 
príbeh“, ktorá je sprievodcom autobiografie.  

Dve dvojice sa pustili aj do zapisovania spomienok 
z jednotlivých životných období do spomínanej knižky. Ďalšie dvojice 
oslovila možnosť spoločne si zahrať spoločenskú hru – Scrable, 
Hádaj kto?, Človeče nehnevaj sa.  

Zúčastnení aktívne využili spoločnú hodinku, ktorá ubehla ako 
voda. O komunikáciu nebola núdza, stretnutie vo dvojici malo svoje 
čaro.  

Dobrovoľníci sa postupne vzájomne spoznávajú. Spoločná 
činnosť padla na úrodnú pôdu, na tvárach dobrovoľníkov sa dala 
čítať spokojnosť a nadšenie. Veríme, že aj budúcou akciou 
vyčarujeme všetkým úsmev na tvári.  

„Úsmev je svetlo, ktoré pri pohľade do očí naznačí, že srdce 
je doma.“                                                                Louis Schmidt 

Prezradíme Vám aj reakcie dobrovoľníkov seniorov po dnešnom 
stretnutí: 

 p. Jozefína Gogová – veľmi dobrý nápad, mám príležitosť 
zaspomínať si na minulosť, projekt sa mi páči.  

 P. Hedviga Bednáriková – bolo výborne, zahrali sme si 
spoločenskú hru a vzájomne sa rozprávali. Nabudúce príde 
Chiara aj na moju izbu, aby videla ako v zariadení bývame. 
Teším sa.   

 P. Miroslav Kleman – Emka zapisuje do knižky moje jednotlivé 
spomienky – úsmev. Sme na strane19. 

 P. Milan Klačanský – Saške som porozprával 
o archeologických nálezoch a o mojich záľubách.  
                                                                                (S. Červená) 
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Žena, manželka, matka – Panna Mária 

 Uctievanie blahoslavenej Panny Márie má svoj hlbší dôvod v 
nevyspytateľnej a slobodnej Božej vôli. „Keďže Boh je večná, božská 
láska, on koná všetko z lásky. On Pannu Máriu miloval a urobil jej 
veľké veci; miloval ju kvôli sebe, a miloval ju kvôli nám; daroval ju 
sebe a daroval ju nám.“ (Marialis cultus, č. 56) 
 Mariánska úcta v Cirkvi sa okrem iného prejavuje aj slávením 
mariánskych sviatkov. V priebehu doterajších dejín Cirkvi ich vzniklo 
veľa, no niektoré časom zanikli. Prinášame zoznam mariánskych 
sviatkov, ktoré sú vo všeobecnom cirkevnom kalendári po liturgickej 
úprave požadovanej Druhým vatikánskym koncilom. V zátvorke 
uvádzame liturgický stupeň patričného sviatku: 
1. január – Panna Mária Bohorodička (slávnosť) 
11. február – Panna Mária Lurdská (nezáväzná spomienka) 
31. máj – Navštívenie Panny Márie (sviatok - na Slovensku 2. júl) 
16. júl – Panna Mária Karmelská – Škapuliarska (nezáväzná 
spomienka) 
5. august – Posviacka hlavnej rímskej baziliky Panny Márie 
(nezáväzná spomienka) 
15. august – Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť) 
22. august – Panna Mária Kráľovná (spomienka) 
8. september – Narodenie Panny Márie (sviatok) 
15. september – Sedembolestná Panna Mária (na Slovensku 
slávnosť, vo všeob. kal. spomienka) 
7. október – Panna Mária Ružencová (spomienka) 
21. november – Obetovanie Panny Márie (spomienka) 
8. december – Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť) 
2. sobota po Najsvätejšom Kristovom Tele a Krvi – Nepoškvrnené 
Srdce Panny Márie (spomienka) 
 Okrem týchto sviatkov všeobecného kalendára jestvujú aj miestne 
mariánske sviatky, ktoré osobitne slávia niektoré krajiny, pútnické 
miesta, kostoly, rehole alebo iné cirkevné organizácie. 
 Napokon ešte možno spomenúť, že koncilová liturgická reforma 
zmenila dva známe mariánske sviatky na sviatky Ježiša Krista. Tak 
niekdajší sviatok Hromníc alebo Očisťovania Panny Márie (2. február) 
sa teraz slávi ako sviatok Obetovania Pána a bývalý sviatok 
Zvestovania Panny Márie (25. marec) sa teraz svätí ako sviatok 
Zvestovania Pána.        https://katolik5.webnode.sk/panna-maria-matka-bozia/ 

https://katolik5.webnode.sk/panna-maria-matka-bozia/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fkatolik5.webnode.sk%2Fpanna-maria-matka-bozia%2F
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Medzinárodné dni v marci 

 Marec. Tento mesiac je mesiac, keď si pripomíname sviatok 
tých, ktorí nás učili, učia... A práve 28. marec je ich dňom, keď si 
máme uctiť a vážiť práve učiteľov. 
Nie všetci ich majú radi, ale verte 
mi, že všetci učitelia sa snažia 
vychovať dobrých a múdrych 
ľudí. Ja si učiteľa vážim, aj 
budem. Aj moja sestra bola 
učiteľka, asi zato tá úcta k nim.  
 Keď už spomínam sviatky, 
tak nesmieme zabudnúť ani na  
8. marec, to je zase MDŽ, čiže 
Medzinárodný deň žien. Je to 
sviatok všetkých žien – našich 
matiek, dcér a sestier. Takže, všetko najlepšie prajem všetkým 
ženám. Bez vás by sme predsa nežili... Preto tento deň poznajú 
všetci ľudia po celom svete ako MDŽ.    Štefan Hučko, obyvateľ 

Narodeninová 

 Keď som dnes ráno vstala, prišiel synček s vnúčikom. Rúčky 
sme si podávali, všetci ste ma bozkávali. Obed sviatočný, torta 
rozkrájaná, sfúknuté sviečky na torte. Pieseň narodeninová, kytička 
čarovná, pestrá ako kolorit a vtedy sa mi duša šťastím naplnila. A 

starenka s paličkou dnes chodí a 
usmieva sa ako keď bola mladá, i keď 
čas vráskami skrášlil jej tvár.  

Toto mi dnes rozpovedala jedna 
starenka, ktorú som stretla. Tak 
blahoželáme všetkým seniorom v celom 
našom zariadení k ich narodeninám. S 
úctou si na Vás spomíname. 

Nakoniec chcem zablahoželať 
všetkým ženám v našom zariadení, 

obyvateľkám aj zamestnankyniam, k ich marcovému 
Medzinárodnému dňu žien. Zaslúžia si to.   Beáta Révayová, obyvateľka 
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Našim ženám k MDŽ 

Naše milé mamky, babky a prababky, 
v deň Vášho významného sviatku,  

prijmite od nás prejav úprimnej lásky, patričnú úctu a poetickú snahu. 
Máme Vás nadovšetko radi, pochopíte, potešíte a pritom poradíte, 

rozumiete citom i našej duši v každej chvíli.  
Nech zaznie Váš ľubozvučný hlas, ktorý rozoznieva piesne okolo nás. 

Drahé naše mamky, ste ako poklad náš,  
ste vzorom pre nás v každý čas, kyticu kvetov Vám z lásky uvijeme,  

pretože Vás vrúcne a nadovšetko milujeme,  
čo je podstatné pre Vašu dušu a srdce.  

                          Anna Szabová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Láska je liekom proti násiliu a kľúčom k tajomstvám sveta. Jazyk 
nemá kosti, ale kosti láme. Dobre hovoriť je striebro, dobre mlčať je 
zlato. Hlad a láska určuje celé ľudské dejiny. Budúcnosť patrí tomu, 
kto verí v budúcnosť. Každý deň prežívajte tak, akoby bol posledný 
vášho života. Nezáleží na tom, aká ťažká bola tvoja minulosť, vždy 
môžeš začať znova. Miluj a budeš milovaný!      Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu. Marec bez vody, apríl bez 
trávy. Ženská chuť, panská láska a marcové počasie, to je vždy 
nestále. Koľko dní pred Jozefom teplo, toľko pri ňom zima. Lepšie 
keď ťa zima chveje, než marcovo slnko hreje. Kto nenasial hrachu v 
marci, nebude ho variť v hrnci. Keď na Jozefa pekne, to 
predzvestuje úrodný rok. Na Jozefa slniečko dáva chlieb a vínečko. 
Na sv. Gregora, všetky volky do dvora.       Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Marcus Aurelius: Keď stretneš v živote naozajstnú lásku, nezavrhni 
ju, lebo keď ju stretneš druhýkrát, vyhne sa ti. Schopenhauer: 
Obyčajný človek premýšľa, ako by zaplnil čas. Talentovaný človek sa 
ho snaží využiť. Rochefoucauld: Sme hrdí na to, ako statočne 
znášame rany osudu, a zatiaľ je to len nedostatok odvahy vzoprieť 
sa im. Seneca: Nie je pravda, že máme málo času, je však 
pravda, že ho veľa premárnime.        Magdaléna Drábiková, obyvateľka                                                                                           
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS 

Marec na oddeleniach 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

10 MT tréning pamäti 
spomienky práca-interiér 

MT 
modlenie 

spol. hry tréning pamäti čítanie kníh 

11 MT hudba farby 
čítanie kníh práca-interiér 

farby 
SEP SEP 

12 farby modlenie 
spol. hry spomienky 

spol. hry modlenie 
čítanie kníh MT 

13 tréning pamäti spol. hry práca – areál 
tréning pamäti 

relaxačné cv. 
tréning pamäti 

práca-interiér šport 

16 čítanie kníh farby 
tréning pamäti 

spol. hry práca – areál spol. hry 
MT 

17 MT 
uvar si sám spomienky 

tréning pamäti relaxačné cv. modlenie 
tréning pamäti spol. hry 

18 oslávenci 
hudba 

farby MT práca-interiér farby 
práca-interiér 

19 farby 
modlenie spol. hry „Čaj o desiatej“ tréning pamäti 

modlenie 
práca-interiér čítanie kníh SEP SEP 

20 práca-interiér spol. hry práca – areál 
tréning pamäti 

relaxačné cv. 
tréning pamäti 

relaxačné cv. šport 

23 čítanie kníh 
farby tréning pamäti 

spol. hry práca – areál 
spol. hry 

oslávenci MT oslávenci 

24 MT tréning pamäti 
spomienky tréning pamäti 

MT modlenie 
spol. hry práca – areál 

25 MT spomienky 
farby čítanie kníh práca-interiér 

farby 
práca – areál SEP SEP 

26 farby 
modlenie spol. hry spomienky 

čítanie kníh modlenie 
práca-interiér čítanie kníh MT 

27 MT spol. hry 
práca – areál tréning pamäti 

relaxačné cv. 
tréning pamäti 

oslávenci relaxačné cv. šport 

30  
farby tréning pamäti 

spol. hry práca – areál spol. hry 
práca-interiér MT 

31 MT tréning pamäti 
spomienky tréning pamäti 

MT 
modlenie 

spol. hry oslávenci čítanie kníh 
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Apríl na oddeleniach do vydania čísla 4/2020 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

1 tréning pamäti hudba farby čítanie kníh práca-interiér 
farby 

MT 

2 farby modlenie 
spomienky „Čaj o desiatej“ tréning pamäti 

modlenie 
spol. hry MT MT 

3 MT spol. hry práca – areál   
tréning pamäti 

šport 

6 spol. hry farby 
tréning pamäti 

spol. hry práca – areál spol. hry 
MT 

7  
tréning pamäti spomienky 

tréning pamäti  
modlenie 

MT spol. hry čítanie kníh 

Celé zariadenie 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

11,16,18,23,25,30,1,6 Šport veľká jedáleň Martin 

13,20,27,3 
Práca 

s drevom 
Pinokio Janka G. 

5 MDŽ  veľká jedáleň Katka 

13 Modlenie Kaplnka Majka Mä. 

19 
Turnaj v hode 

na terč 
veľká jedáleň Martin 

26 
Súťaž „Slovo 

PIKNIK“ 
veľká jedáleň Janka R. 

27 Leiferovky veľká jedáleň Betka 

10,11,16,17,18,23,24,30,31,1,6,7 Šikovné ruky DomAteliéR Janka G. 

10,12,16,17,19,23,24,26,30,31 Masáže 
Individuálne, 

na izbách 
Andrejka a 
praktikanti 

 

 
Vysvetlivky:   
 

SEP – sebapoznávacia skupina 
MT – muzikoterapia 
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Pohybové aktivity 

Aktivita IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

10,12,13,17,19,24,26,31,2,7 

 

12,19, 
26,2 

 

 
16,23,
30,6 

Prechádzky 
v areáli 

10,17,24 

10,11,12,13,16,
17,18,19,20,23,
24,25,26,27,30,

31 

10,11,12,13, 
16,17,18,19, 
23,24,25,26, 

30,31 

   

Vychádzky 
do mesta 

 10 13,20,27,3 18 
10,17,
24,31 

 

PREČO TREBA POHYB A BYŤ AKTÍVNY   

 V dnešnej spoločnosti vedie k nedostatku pohybu sedavý 
spôsob života. Často uprednostňujeme pohodlné kreslo pred 
aktivitami vonku a v prírode. Podaktorí sa doslova vyhýbajú telesnej 
aktivite. Toto konanie má však často za následok zhoršenie 
zdravotného stavu. Nedostatok pohybu podstatne zvyšuje riziko 
vzniku ochorení srdca, osteoporózy, obezity, cukrovky, hypertenzie a 
psychických porúch, rôznych bolestí kĺbov, svalov a pod. 

 Už polhodina pohybu denne prináša množstvo pozitív: 

 Zlepšuje sa cirkulácia v tele 
 Zvyšuje sa schopnosť využívať kyslík a prekysličíme si 

organizmus 
 Zlepší sa koordinácia pohybov a motorika 
 Zlepšuje sa celková kvalita života a psychická pohoda 
 Znižuje a odbúrava sa stres 
 Prospieva kĺbom a najmä svalom a teda celkovej kondícii 
 Udržiava správnu hmotnosť  

 Nájdite si správnu motiváciu a začnite s pravidelným pohybom, 
rýchlou chôdzou či cvičením. Ak k tomu pridáte pravidelné a časté 
vetranie miestností, prechádzky na čerstvom vzduchu, bohatý prísun 
vitamínov z ovocia a zeleniny a dostatočný pitný režim, vaše telo a 
myseľ sa vám za to odmenia zdravím a vitalitou. 
         https://www.zdravieastyl.sk/pohyb-a-fit/418-cvicenie-a-pohyb-preco-mame-cvicit 

https://www.zdravieastyl.sk/pohyb-a-fit/418-cvicenie-a-pohyb-preco-mame-cvicit
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Spoločenská rubrika           MD-3/2020  

V mesiaci FEBRUÁR k nám prišli  

  

Karolína Tisovská 

Miloslav Vaňo  

Elmír Gulčík 

Ľudovít Milata 
 

 

MARCOVÍ oslávenci 

01.03. Helena Veselá 
02.03. Ján Vlček 
09.03. Miloslav Vaňo 
10.03. Johana Hurčíková 
11.03. Peter Minka 
11.03. Ľudovít Milata 
12.03. Emília Toboříková 
13.03. Mária Sušelková 
13.03. Oľga Bajzíková 
15.03. Emília Zubčáková 
17.03. Rozália Buchtová 
21.03. Gabriela Bitarovská 
22.03. Ľudevít Adamčík 

22.03. Gabriela Klečková 
22.03. Štefan Mikuš 
25.03. Ľudmila Rabčanová 
25.03. Erika Kučová 
27.03. Katarína Kánová 
30.03. Matilda Šturmová 
30.03. Ernest Lopatka 
30.03. Henrich Toráč 
31.03. Mária Adamkovičová 
31.03. Milan Kapusta 
31.03. Zuzana Belkovičová 
31.03. Jarmila Huslicová 

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥      
 

V mesiaci FEBRUÁR nás opustili 
 

Eduard Novotný, Mária Lednická, Juraj Verbír, Helena Slobodová  
Prašice – Margita Ďuríková, Milan Buday 

 

Česť ich pamiatke! 
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Aktuality             MD-3/2020  

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020 

AJ V NAŠOM ZARIADENÍ   

 V sobotu 29. februára 2020 sa na území Slovenskej republiky 
konali parlamentné voľby. Do parlamentných volieb 2020 
kandidovalo 25 strán. Aj naši obyvatelia mali možnosť odovzdať svoj 
hlas, a to prostredníctvom prenosnej urny, ktorú priniesli členky 
volebnej okrskovej komisie č. 10.  
 U nás v zariadení sa volieb zúčastnilo 70 obyvateľov, a to za 
jednotlivé oddelenia: 

IT1 – v počte 11,  
IT2 – v počte 24,  
IT3 – v počte 8, 
IT4 – v počte 27.  

 Niektorí naši obyvatelia išli voliť so svojou rodinou do miesta 
svojho trvalého bydliska. Po tom ako naši obyvatelia odovzdali hlasy 
svojim kandidátom, nastalo čakanie na výsledky parlamentných 
volieb. Mnohí sme si kládli otázku: „Čaká Slovensko zmena?“  

 A ako to nakoniec dopadlo? 
 Slováci najviac hlasov odovzdali Hnutiu OĽANO, ktoré získalo 
25,02 %, SMER – SD získal 18,29 %, tretí najvyšší zisk hlasov 
dosiahla strana SME RODINA - 8,24 %, ďalej KOTLEBOVCI – 
ĽSNS 7,97 % a parlamentné strany uzatvárajú strana SAS so 
ziskom 6,22 % a strana ZA ĽUDÍ so ziskom 5,77 %.  

Volebná účasť na Slovensku bola 65,8 %. 

 Čaká nás zostavovanie novej vlády na čele s novým premiérom. 
Tak spolu Slovensku držme palce!           (Natália Bujnová) 
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Vyberáme z tlače           MD-3/2020 

Zasmejme sa 

Čo to bol včera u vás za cirkus? Manželka vystrájala kvôli jednému 
hlúpemu listu. Zabudol si ho poslať? Nie, spáliť.  
 

Počula som, že bozkávanie je nebezpečná vec. Vraj pri tom možno 
chytiť kadejakú pliagu. To je pravda, ja som tak chytil svoju starú.  
 

Nevieš čo je s Jožom? Leží v nemocnici s rozbitou hlavou! Úbožiak, ešte 
pred dvoma dňami som ho videl v bare s krásnou blondínkou. No veď 
práve. Aj jeho žena ho tam videla.        Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Rozprávajú sa dvaja poľovníci – Môj Azor je veľmi inteligentný pes. 
Všimol som si. Po každom tvojom zamierení sa uteká schovať za strom.  
 

Perfektný muž: Vstáva skoro ráno, ustelie si posteľ, uprace izbu, 
pomáha v kuchyni, alkoholu sa ani nedotkne, cvičí a modlí sa každý deň, 
o deviatej večer je v posteli. A kde ho hľadať? Vo väzení. 
 

Dvaja policajti sledujú hviezdy a jeden hovorí – Veľký voz nejako čudne 
svieti. Asi mu zoberiem technický.      Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

Dedo hovorí lekárovi – Pán doktor, predpíšte mi nejaké pilulky, aby som 
bol schopný plniť babkine požiadavky. Ale dedo, vo Vašom veku!? No 
vidíte, a ona stále dobiedza. A ako? Porýľuj záhradu, poumývaj riad... 
 

Včera sme sa s manželkou pohádali, ale nakoniec priliezla po kolenách. 
A čo hovorila? Vylez spod toho gauča! 
 

Ona a on v posteli. Vtom zazvoní zvonček a žena hovorí milencovi – 
Muž sa vracia, ihneď vyskoč z okna!" Veď sme na 13-tom poschodí! 
Poďme, nie je čas na povery!         Eva Kohútová, obyvateľka 
 

List z finančného úradu: Vážený pán inžinier, vraciame Vám k 
prepracovaniu Vaše daňové priznanie. V kolónke „vyživované osoby" 
nemôžete uvádzať – vláda, parlament, štátni a mestskí úradníci a pol 
milióna Cigánov. 
 

Aký je rozdiel medzi mobilom a debilom? Nijaký, obaja sú všade 
dostupní.  
 

Akcia na jarmoku: Pri zakúpení 5 litrov burčiaku toaletný papier zdarma!  
 

Prečo majú potkany na Slovensku štyri nohy? Aby boli pri kontajneri skôr 
než naši dôchodcovia.          Mária Grendelová, obyvateľka 
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Zábava a relax            MD-3/2020 

Tajnička 

 Prišiel marec, so zimou a nepríjemným počasím sa pomaly 
lúčime, konečne prichádza jar a práve v piatok 20. marca nastane 
prvý jarný deň, kedy sú deň a noc rovnako dlhé. Tento deň má 
názov Jarná... Odpoveď nájdete v našej tajničke.      

            Miroslav Kleman, obyvateľ 

Hádanka č. 1: 

Ako sa volá liečivá bylinka s upokojujúcim účinkom? 

a.)  Žihľava dvojdomá  

b.) Medovka lekárska 

c.) Lipa malolistá        Beáta Révayová, obyvateľka                                                                                                

Hádanka č. 2: 

V ktorom roku bolo založené naše zariadenie „MÔJ DOMOV“? 

a.) 1986 

b.) 2002 

c.) 1996         Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 23.3.2020 svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 2/2020 sa stávajú: 

Jolana Mikulová a Otília Kasanová 

Srdečne gratulujeme! 

 

 
  

    
    Malý potok 

   
        Jedlo z ryže 

 
  

        Civilista 

 
  

        Cirkevný hodnostár 

 
  

        Rovnošata 

 
  

        Idyla 

 
  

        Kovový prvok (značka - Ni) 

 
  

        Ľahko po česky 

 
  

        Obyvateľka Nemecka 

 
  

        Mužské meno 29.6. 

 
  

        Nenáročná rastlina 

 
  

    
    Malý Matej 
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Od nás pre vás            MD-3/2020 

Novinky našej rodinky 

ZAUJÍMAJÚ NÁS VECI VEREJNÉ 

Členovia Domového parlamentu vyslovili pred pani riaditeľkou 
prianie stretnúť sa s vedením mesta Topoľčany na pôde zariadenia. 
Pozvanie našej pani riaditeľky Vierky Bútorovej prijali pani 
primátorka Alexandra Gieciová, viceprimátor Juraj Želíska 
a náčelník Mestskej polície Maroš Kmeťko. Stretnutia sa zúčastnili 
nielen obyvatelia, ale aj zamestnanci. Vedenie mesta informovalo 
zúčastnených o investíciách, plánoch, kultúre. Jednou zo 
zaujímavých bola informácia o možnosti využívania Sociálneho 
taxíka. Službu môžu využívať seniori nad 65 rokov po predložení 
dokladu totožnosti, občania s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a občania ťažko zdravotne postihnutí aj so sprievodom. Vozidlo je 
vybavené zdvíhacou plošinou. Taxík funguje od pondelka do piatka 
v čase od 6,30 do 15,00 hodiny. Jedna jazda stojí 0,50 €. 

 

Telefonický kontakt:    0910 544 211. 
 

Obyvatelia v priestore na diskusiu požiadali o riešenie nočného 
pokoja v súvislosti s hlukom a svetlom áut na komunikácii za 
zariadením, navýšenie smetných košov, lavičiek  a opravu chodníkov 
na ulici P. O. Hviezdoslava. Do diskusie sa zapojili aj zamestnanci 
v súvislosti s cyklotrasami, kanalizáciou v mestskej časti, potrebou 
budovania bezbariérových chodníkov. Milé stretnutie sme ukončili 
dohodnutou spoluprácou na hlasovaní za Žihadielko. 

 Nezostali sme ľahostajní 

 Na Slovensku v roku 2020 vyrastie posledných 10 Lidl ihrísk 
Žihadielko určených pre deti. Aj mesto Topoľčany za zapojilo do 
projektu prostredníctvom hlasovania. Nezostali sme ľahostajní ani 
my v našom zariadení. Požiadali sme dobrovoľníčky, ktoré mali 
pripravené podporné stredisko v priestoroch Galérie mesta 
o návštevu u nás v zariadení. Dobrovoľníčky sa pustili do 
prezentácie ako hlasovať. Ďakujeme všetkým obyvateľom 
a zamestnancom, ktorí sa bez váhania zapojili. Išlo o chvíľu nášho 
času a podporili sme dobrú vec. Aj toto gesto svedčí o tom, že 
chceme mať krajšie a súdržnejšie mesto.          (S. Červená) 
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Fotografia mesiaca           MD-3/2020 
  

POCHOVÁVANIE BASY 

  
  
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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