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Úvodník             MD-4/2017 

Požehnaná Veľká noc 
 Veľká noc sa nezadržateľne blíži. Tento týždeň, nazvaný aj 
„Veľký“ má každý jeden deň svoju farebnú symboliku. V minulosti 
išlo o dodržiavanie zvyklostí. Spomenieme si ich v nasledovnom 

poradí – od Modrého pondelka po ten Veľkonočný. 
 Modrý pondelok a Šedivý utorok – v tento 
deň gazdinky po dlhej zime upratovali svoje 
príbytky, čistili priestory od prachu a dymu. 
Škaredá streda – je pomenovaná podľa starej 
tradície „kto sa v tento deň bude mračiť, bude 
škaredý po všetky stredy v roku“. Volá sa aj 
Sadzová alebo čierna, pretože v minulosti v tento 

deň vymetali sadze z komínov. Zelený štvrtok – tento názov je 
odvodený od omšového rúcha, ktoré sa v ten deň obliekalo aj oblieka. 
Každý by mal zjesť niečo zelené, aby bol po celý rok zdravý. V tento 
deň prestali zvoniť zvony a nahrádzali ich rapkáče, s ktorými sa 
chodilo po dedine. Popoludní sa nesmelo pracovať. Piekli sa báleše 
a jedli sa potreté medom.  
 Veľký piatok – niesol sa v znamení ticha a pôstu. Nikto 
nepracoval, nič sa nepožičiavalo, pretože požičaná vec by sa mohla 
počarovať. Ľudia sa postili a nejedli mäso. Biela sobota – všetko sa 
„bielilo“, teda upratovalo. Zavčas rána sa novou metlou pozametala 
celá domácnosť, aby potom bola po celý rok čistá. Veľkonočná 
nedeľa – nastávajú veľkonočné sviatky, končí sa pôst a svätia 
v kostole veľkonočné pokrmy. Plietli sa korbáče a zdobili sa vajíčka. 
Na stole nesmeli chýbať veľkonočné baránky a sviatočné dobroty. 
 Veľkonočný pondelok – konala sa tradičná oblievačka 
a šibačka. Chlapci šľahali dievčatá a priali im zdravie a silu, ako 
odmenu za maľované vajíčka. 
 Vážení obyvatelia, prajem Vám požehnané Veľkonočné sviatky, 
hlavne veľa zdravia, spolu s Vašimi rodinami, tiež s vedením nášho 
domova. Prajem Vám pohodu pri čítaní nášho časopisu, ktorý Vám 
pripomenie zvyky a obyčaje počas Veľkej noci. 
 

                                                                                              
              Anna Szabová, šéfredaktorka 
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To nás baví                          MD-4/2017 

Keď je práca koníčkom 
 Branislav Kerek – odborný koordinátor, psychológ. Vyštudoval 

všeobecnú psychológiu v Nitre. Následne, viac 
ako 6 rokov pracoval pre Ozbrojené sily SR ako 
Vojskový psychológ na Rote Základného 
vojenského výcviku v Martine, kde jeho rukami 
prechádzalo ročne  600 až 800 nových vojakov.  
 Popri práci stihol vyštudovať 3-ročnú 
nadstavbu na Slovenskej Zdravotníckej univerzite 
v Bratislave a stal sa lektorom krízovej intervencie 
pre Ozbrojené zložky a jednotky na Slovensku. 
 Momentálne pracuje v našom zariadení. 
„Práca s ľuďmi sa stala mojim celoživotným 
poslaním a aj koníčkom. Je síce náročná 
a niekedy človek „padá na ústa“, ale tie 

najkrajšie veci, ktoré niekomu môžeme v živote dať nespočívajú 
v materiálnych, lež v nehmotných hodnotách ako sú 
porozumenie, náš čas, úsmev, či podpora a povzbudenie“. 
 Pri záujme o stretnutie s pánom Kerekom je k dispozícii, 
kedykoľvek, v pracovnom čase. Toho 
času, počas rekonštrukcie 
stravovacej prevádzky, má 
kanceláriu vedľa ambulancie lekára. 
Osloviť ho môžete kdekoľvek, aj pri 
náhodnom stretnutí a môžete si 
zároveň dohodnúť čas a miesto na 
rozhovor. Pravidelne, v piatky, 
zvyčajne v poobedných hodinách sa 
konajú   skupinové relaxačné 
stretnutia pre dobrú a pozitívnu 
náladu. Všetci záujemcovia ste srdečne vítaní!  
 Na záver vám vyzradíme informáciu, že spolu s našou kolegyňou 
tvoria prvý „pracovný“ pár zariadenia. Pánovi Kerekovi prajeme veľa 
radostí a úspechov tak v jeho súkromí ako aj v jeho práci.  

                                                         (vn) 
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Domáci spravodaj           MD-4/2017 

Gratulovať k MDŽ prišli tí najmenší 
 Opäť sme tu mali 8. marec, deň, ktorý už síce nie je tak 
oslavovaný ako v minulosti, no napriek tomu, stále je tu tá príležitosť, 
kedy môžeme naším žienkam vyjadriť nejaké tie slovká úcty a vďaky.  
 Spolu s deťmi z Materskej školy Tríbečská a študentmi zo 
súkromného konzervatória v Topoľčanoch sme spríjemnili naším 
ženám sviatočné dopoludnie bohatým programom.  O občerstvenie 

v podobe kávičky 
a koláča sa postarala 
Evka Želisková a 
Monika Chropeňová z 
chránenej dielne “Uvar 
si sám”, a samozrejme 
nechýbali ani kvety 
a papierové srdiečka od 
detí, za čo si zaslúžili 
veľkú vďaku a potlesk. 
Tento rok mali všetky 
zúčastnené obyvateľky 
ešte jeden príjemný 

darček.  
 Pán Szabo, syn našej 
obyvateľky Aničky 
Szabovej obdaroval 
všetky dámy milým 
darčekom v podobe 
odznaku s venovaním k 
MDŽ. Vyslovujeme mu za 
to srdečné ďakujeme.  

 Veríme, že sa našim 
obvateľkám vystúpenie 
páčilo, a že sme im aspoň takýmto spôsobom mohli vyjadriť lásku, 
úctu a vďaku.                                                                                     (kr) 
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Domáci spravodaj                                                      MD-4/2017 

Hospic 
 Tento krát sme sa stretli na oddelení IT2 na 4poschodí aby sme 
nazreli do menej známej alebo skôr pre viacerých neznámej témy 
„paliatívna a hospicová starostlivosť“. Viac-menej už každý sa 
stretol so stratou blízkej osoby ale aj po takom dlhom čase stále 
prevládajú na hospice mylné názory. Hospicová starostlivosť, hoci 
máme na Slovensku viac ako 14 hospicov a ešte niekoľko mobilných 
hospicov, je stále v plienkach oproti susediacim štátom.  

 Snažili sme si teda objasniť, čo to vlastne Hospic je, akú úlohu 
zohráva v živote ťažko chorého ale aj jeho príbuzných a čo je jeho 
cieľom. K nahliadnutiu boli aj fotografie, ako vyzerá zariadenie 
Hospicu. Mnohí boli milo prekvapení, lebo nič z toho nepripomínalo 
„nemocnicu nárekov plnú zomierajúcich ľudí a húkajúcich sanitiek“. 
 Besedu sme ukončili samozrejme niečím veselším a to vtipmi od 
našich chlapcov.                                                                                (kr) 

Čistota, pol života 
 Čistota, neznamená len mať čisté 
ruky a upravený zovňajšok, znamená aj 
mať čisté, príjemné a kultúrne prostredie 
okolo seba.  
 Separovaním odpadu sme sa začali 
v zariadení zaoberať v minulom roku. 
Denne treba po všetkých poschodiach 
zozbierať plasty zo špeciálne 
vyrobených nádob, naložiť na vozík 
a zaniesť na vytrieďovací dvor. 
Separovanie odpadu môže u nás 
prebiehať vďaka dvom mladým 
chlapcom, našim obyvateľom – Petrovi 
Tóthovi a Milanovi Mihálikovi. Je to 
každodenná mravenčia a pocitvá práca. 

Vykonávajú ju dobrovoľne, za náš všetkých. Patrí im za to od nás 
veľké POĎAKOVANIE.          (vn) 
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Domáci spravodaj                                                      MD-4/2017 

 Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

 Zima je za nami, pomyselné žezlo prebrala jar. Príroda sa 
prebúdza zo zimného spánku. Vzduch inak vonia, zo zeme rašia prvé 
kvety. Deti vyťahujú kolieskové korčule, dospelí pohodlné topánky. 
 Všetkých to ťahá von. Prechádzka prírodou robí divy. Prospieva 
telu i duši. Pravidelný pohyb všeobecne vyplavuje endorfíny a 
navodzuje pocit šťastia. Tohto pravidla sa držíme aj my v zariadení. 
 Naši starkí už nepodávajú majstrovské výkony, ale pravidelnú  
dávku pohybu si vychutnávajú.  Cvičíme  každý piatok jednu hodinu v 
spoločenskej miestnosti. Od nového roku však máme ďalšiu hodinu 
cvičenia navyše. Postarala sa o to rehabilitačná pracovníčka 
Andrejka Kubínová, ktorá každý pondelok precvičuje skupinové 
cvičenia , ale aj individuálne rehabilituje klientov na izbách.  
 Andrejka používa  
aj lopty, ktoré cvičenia 
oživili. Pri cvičeniach 
sa venujeme 
správnemu dýchaniu, 
cvičíme cviky na 
rozhýbanie celého 
tela. Pozornosť 
venujeme aj jemnej 
motorike, pretože 
ohybné prsty 
potrebujeme počas 
celého života.  
 
 Takže keď si kvalitne zacvičíme dvakrát do týždňa, k tomu 
pridáme zdravotné prechádzky v zime po zariadení a teraz už aj po 
vonku  jednoznačne nám z toho vychádza, že aj starí ľudia si môžu 
udržiavať „v zdravom  tele zdravý  duch.“ 
                                                                                                             (ll)   
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Domáci spravodaj            MD-4/2017 

Aj športovci maškrtili 
 Po úspešných športových turnajoch organizovaných v našom 
zariadení, sme sa rozhodli usporiadať ďalší. Konkrétne Turnaj 
v stolnom tenise. Stolný tenis je u našich obyvateľov obľúbený šport. 
Každú stredu pravidelne trénujeme v jedálni zariadenia.  
 Na úvod nás potešila svojou návštevou pani riaditeľka Viera 
Bútorová, ktorá si našla čas a priniesla so sebou aj milú pozornosť 
vo forme sladkého koláčiku. Každý zo súťažiacich sa posilnil touto 
sladkou dávkou energie a turnaj sa mohol začať. Osem hráčov sa 
rozdelilo do dvoch skupín. Z každej skupiny postúpili dvaja súťažiaci 
do semifinále. Počas turnaja si zahrala exhibičný zápas s Milanom 
Hanzlovičom aj pani riaditeľka. Bolo to príjemne spestrenie a bolo 
vidieť, že pani riaditeľka to má v ruke.   
 Zápasy v skupinách boli napínavé a dramatické. Napokon zo 
skupiny postúpili do semifinále Beáta Révayová, Milan Hanzlovič, 
Alojz Schlenc a Imrich Karaba. Po semifinále nasledoval zápas 
o tretie miesto a finále. Tieto zápasy sa hrali už na dva víťazné sety. 
 Napokon bez straty setu vyhral celý turnaj Milan Hanzlovič, na 

krásnom druhom 
mieste sa 
umiestnila Beátka 
Révayová a tretí 
skončil Alojz 
Schlenc.  
 Za zmienku 
stojí Peter Šimun, 
ktorý je síce na 
invalidnom vozíku, 
ale vôbec sa 
nestratil a podal 
krásny športový 
výkon. Zaslúži si 

naše plné uznanie. Taktiež sa ukázalo, kto pravidelne trénuje. Nás 
teší pekná účasť a dobra nálada.              
                                                                                                        (mm)   
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Domáci spravodaj            MD-4/2017 

S knihou sme sa vrátili do rozprávky 
 Je utorok. Ako obyčajne, každý utorok pracujeme s knihou. 

 Momentálne sú to 
nestarnúce Slovenské 
rozprávky. Vypočuť si 
príbeh, zapojiť 

predstavivosť 
a rozprávať sa 
o príbehu, alebo 
o živote na základe 
príbehu, aj to je cieľom 
skupinovej práce 

s knihou.  Na 
každom stretnutí sa 

snažíme, aby si každý z deviatich prítomných obyvateľov mohol nájsť 
niečo pre seba.                                                                              (aa) 

Tvoriví a šikovní v každom veku 
 Jedno slnečné pondelkové dopoludnie sme v spoločenskej 
miestnosti na IT2 sa rozhodli priblížiť veľkonočnej tematike. V rámci 
aktivity sme z farebného papiera vystrihovali a zliepali veľkonočných 
zajačikov. Výtvory, ktoré vznikli, boli originálne a zábavné, ale hlavne 
sme si zase veselo a farebne spríjemnili jarný deň.                           (kr) 
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Domáci spravodaj            MD-4/2017 

Hra so slovíčkami 
 Vo štvrtok sa vo veľkej jedálni nášho zariadenia uskutočnila súťaž 
„bystrých hlavičiek“ v SCRABBLE. Pri vytváraní slovných spojení boli 
niektoré momenty zábavné ale súťažiaci sa snažili držať v medziach 
spisovnosti. Medzi najbystrejšie hlavičky s najvyšším počtom 
nazbieraných bodov patril p. Šimon ako víťaz , p. Sokolík si vysúťažil 
2. miesto a s 3. miestom sa uspokojil pán Hanzlovič. Dúfam len, že 
porazených hra neodradila a stretneme sa opäť pri odvete. Za 
„psychickú podporu“ a šepkanie ďakujem aj Mgr. Branislavovi 
Kerekovi.                                                                                            (kr) 

Takto pracujú naši chlapi 
 Myšlienka na vybudovanie vlastného altánku vznikla už 
dávnejšie. Avšak až rok 2016 bol ten správny rok na jeho výstavbu.   

 Šikovné ruky 
našich chlapov dokázali 
postaviť altánok, ktorý 
je jedinečný, dosť 
priestranný, aby sa nás 
tam zmestilo čo najviac. 
Určite poslúži pri 
letných posedeniach, 

grilovačkách, 
opekačkách alebo 
akýchkoľvek aktivitách, 
ktoré sa budú diať 

vonku.      
 Pri výstavbe pomáhali pánovi Markovi aj pán Haluza, náš 
obyvateľ Ján Móri, a pri akýchkoľvek prácach s drevom nesmel 
chýbať ani Peter Macko.   
 Altánok je dielom našich chlapov – zamestnancov, ale aj našich 
obyvateľov, ktorý tam nájdu útočisko pred horúcim letným slnkom.  
A sme všetci veľmi vďační, že sa jeho stavba podarila a bude slúžiť 
ešte veľmi dlho.                                                                           (vn) 
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Aktivity                                    MD-4/2017 

Cez ruky k srdcu 
 Koncom mesiaca marec, sme sa s našimi šikovnými 
obyvateľkami Hedvigou Bednárikovou a Beátou Révayovou, 
zúčastnili prehliadky ručných prac v Zariadení sociálnych služieb 
Jeseň života v Leviciach.  
 Na prehliadke vystavovalo svoje výrobky niekoľko zariadení a 

súťažilo sa hneď 
v niekoľkých 

kategóriách. 
Samozrejme, že 
sme sa zapojili 
aj my, a odniesli 
sme si aj 
ocenenie. V 

kategórii 
PLETENIE, sme 
získali 1. a 2. 
miesto, vďaka 

šikovným rukám našich obyvateliek – Hedky Bednárikovej 
a Beátky Révayovej, ktoré sú svojimi pletenými vecičkami známe 
v celom zariadení. Vďaka ich šikovnosti sme si odniesli OBE 
POPREDNÉ 
MIESTA. Po 
prehliadke 
všetkých výrobkov 
nasledoval 
kultúrny program 
plný spevu. 
Nechýbalo ani 
občerstvenie, 
ktoré bolo opäť 
veľmi chutné 
a dodalo nám silu na dlhú cestu domov. 
 Tešíme sa z výhry a týmto chceme obom poďakovať za to, že 
naše zariadenie úspešne reprezentovali.       (jg) 
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Aktivity                                                                                          MD-4/2017 

Prechádzka s dobrým zámerom 
 Marec nám ubehol ako voda, čas sme prehodili o hodinu 
dopredu, aby sme mali dlhšie svetlo počas dňa, slniečko vykúka čoraz 
častejšie a teplejšie. Aj to je znamením, že príroda sa už prebúdza 

a jar je už tu.  

 A keďže Veľká 
noc už pomaly klope 
na dvere, rozhodli 
sme sa spríjemniť si 
jedno stredajšie 

dopoludnie 
prechádzkou. Avšak 
auto má obmedzenú 
kapacitu, tak tento 
raz sa na prvú jarnú 

prechádzku vybrali Rudko Sokolík, Magdaléna Drábiková, Helenka 
Stolárová a Mirko Arpáš. 

 Nevyšli sme si na prechádzku po 
areály zariadenia. Spojili sme príjemné 
s užitočným a išli sme rovno na 
Duchonku nazbierať pre seba aj pre 
ostatných obyvateľov baburiatka, či už do 
vázy alebo posvätiť k tomuto blížiacemu 
sa významnému kresťanskému sviatku. 
 Baburiatok tam bolo veru ešte dosť, 
tak sme si mohli povyberať tie najkrajšie 
konáriky, aby sme si jar a Veľkú noc 
priniesli aj do našich izieb. Počasie nám 
našťastie prialo a tak vychádzka dopadla 
nad očakávania dobre.  

 S úsmevom a dobrou náladou sme sa 
navrátili s plnými náručiami baburiatok 
späť do zariadenia.                                (kr) 
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Kaplnka                                    MD-4/2017 

Vzkriesenie Pána Ježiša 
 Milí bratia a sestry, 
 len nedávno sme vstúpili do jedného z najkrajších období roka, 
do obdobia jari. Všetko vôkol nás sa prebúdza, ožíva. Oči sa nám 
môžu popásť na množstve farieb a vôní, ktoré príroda ponúka. Nové 
kvietky, tráva, výhonky na stromoch. Nádhera, na ktorú sa iste tešia 
všetci, možno akurát s výnimkou tých, ktorým tento jarný „rozpuk“ 
spôsobuje alergické ťažkosti. Ale viem, že aj „alergici“ sa dokážu 
povzniesť nad svoje problémy keď vidia toľkú krásu.  
 Všetka tá nádhera ale povstáva v určitom zmysle z bolesti,  
z odumretia. Veď aby vzišla rastlinka, musí najskôr odumrieť 
semienko. Aby vyrašil výhonok na strome, musí puknúť kôra. Tráva 
aby bola zdravá musí sa najskôr poriadne prehrabať a povalcovať, 
aby mala silu. Najskôr je tu teda niečo nie príliš príjemné, čo ale vyústi 
do krásy.   
 Blížia sa veľkonočné sviatky a tie nám pripomínajú ukrižovania 
a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. On, Boží Syn niesol na sebe hroznú 
bolesť a utrpenie, smútok, úzkosť a žiaľ. Strašné veci. No bez toho by 
nikdy nenastal nový zrod človeka- nás, bratia a sestry. Nenastala by 
duchovná „jar“ pre ľudstvo. On trpel, aby sme my mali odpustenie. On 
smútil, aby sme sa my mohli tešiť z večného života. On bol opustený, 
aby sme my mohli mať trvalé spoločenstvo s našim Bohom.  
 A takto by sme mohli vymenúvať ešte mnoho toho, čo nám 
Kristova obeť priniesla. Rozkvitla kresťanská cirkev, lebo Pán Ježiš 
odumrel v ľudskom tele a vstal z mŕtvych na tretí deň. Musel prejsť 
cez smrť, aby sme my mali život. Spomeňme si na to milí bratia 
a sestry, keď sa budeme najbližšie pozerať na kvitnúci kvet, či na 
pučiaci strom. Aj my sme ako ony. Viera nás mení, dáva v našej duši 
rast novým veciam, novej podstate. Takže skutočne ožívame a môžu  
z nás byť krásni ľudia, ktorí rozdávajú krásu navôkol prívetivou rečou, 
slušným chovaním, nezištnou pomocou, milým úsmevom.  
 Tak milí priatelia, želám vám k nadchádzajúcim veľkonočným 
sviatkom: Nech jar je nielen v prírode, ale skrze Krista nech ju vidno aj 
na nás.  
                                                                                                                                                  Vaša EKB 
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Z pera našich obyvateľov            MD-4/2017

Veľkonočné vyznanie 
Príchod Veľkej noci, Ježiš sa k nám blíži. 

Hosana mu zaspievajme, vrúcne vďaky mu vzdávajme. 
 

Trpel za nás na kríži, vstal z mŕtvych už živý, 
vďačíme mu za veľa, vykúpil nás z trápenia. 

 

Ježišu náš sladký, milý, čakáme Ťa v každej chvíli, 
pomôžeš nám v každom trápení, aj v každom súžení. 

 

Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, želáme Vám k sviatku jari, 
nech s našim seniorom, vždy všetko len dobre darí. 

                                                                                                                     Anna Szabová, obyvateľka 
Aforizmy 
Sú tri druhy mužov, ktorí nerozumejú ženám: mladí, dospelí a starci. 
Láska je jediné bohatstvo, ktoré rastie tým, že sa s ním človek delí. 
Pravda, ktorá mrzí je lepšia ako lož, ktorá teší. Ani hluchonemej 
svokre nemožno odvrávať. Najväčším šťastím človeka je, keď môže 
žiť pre to, za čo by bol ochotný aj zomrieť.  
Pranostiky                              
Veľký piatok daždivý, znamená rok žičlivý. Studený Marek prinesie 
studené Krížové dni. Čo do Ďura vypučí, to po Ďurovi vysuší. 
Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok. Sadiť zemiaky na Ďura 
znamená mať plnú pivnicu i komoru.                   Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Výroky slávnych 
Slovenské príslovie: Zaspievalo vtáča na kosodrevine, čo komu 
súdené, to ho ver neminie. McLaughlin: V aritmetike lásky jeden plus 
jeden znamená všetko a dva mínus jeden neznamená nič. 
Vauvenargues: Mladí netrpia natoľko svojimi chybami ako 
opatrnosťou starých. Seneca: Kto nepozná prístav, do ktorého sa 
chce plaviť, tomu nie je žiadny vietor priaznivý. Ovidius: Spomienka 
kriesi lásku a rana sa otvára znovu. 
                                                                           Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov            MD-4/2017

Nástenka pre všetkých 
 Milí obyvatelia, iste všetci radi spomínate na pekné a príjemné 
chvíle zo svojho života. K tomu nám vždy pomôžu fotografie, ktoré 
tieto chvíle zachytávajú. Za tým účelom vznikla aj nástenka na B 
budove pri veľkej jedálni, o ktorú sa stará Magdaléna Drábiková.  
 Nástenka s fotkami nás všetkých, je pre všetkých, nie iba pre 
jednotlivcov, ktorí si fotky z nástenky strhajú. Namiesto pochvaly, sa 
fotky vytrácajú. Ale čo ak práve tú fotku chce niekto vidieť? Aj napriek 
tejto nepríjemnosti, ďakujeme Magde za snahu a aktívny život 
v zariadení. Ohlasy na nástenku boli vždy len pozitívne, napríklad 
som si vypočul: „Aha, tam som ja!“ Preto Vás milí obyvatelia prosím, 
neničte nástenky v našom zariadení, ale tešte sa, že sa aj takýmto 
spôsobom vieme pozitívne naladiť a reprezentovať.  
                                                                                      Štefan Hučko, obyvateľ 

 

Bylinkáreň 
 Po tom ako sme sa oboznámili so základnými bylinkami z nášho 
herbára, budeme si hovoriť rady pri liečení rozličných chorôb, zloženie 
bylín, ktorými sa liečia najrôznejšie ochorenia. 
 Diabetes, alebo inak povedané Cukrovka je jednou 
z najrozšírenejších chorôb dnešnej doby. Ľudia trpiaci cukrovkou 
musia dodržiavať prísnu diétu. Švajčiarsky prírodný liečiteľ Kunzle 
tvrdí, že cukrovka sa dá vyliečiť týmito rastlinami: 1 diel listov 
ostružiny černicovej a brusnice čučoriedkovej a 3 diely nátržníka 
zlatého a 2 diely zelených vysušených fazuľových strukov. Na ¼ litra 
vody sa dá vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi bylín, zaparí sa 
a nechá sa 3 minúty postáť. Za deň treba vypiť takmer 2 litre takto 
zarobenej vody. 
 Ak sa listy brusnice čučoriedkovej zbierajú v pravý čas, teda pred 
dozrievaním plodov, obsahujú myrtilín, ktorý zníži vylučovanie cukru. 
Nazýva sa tiež aj rastlinný inzulín. Receptom starých mám je aj šťava 
zo surovej kapusty, každodenné jedenie čerstvej mrkvy, cibule či 
cesnaku.                    
                                                                                Beáta Révayová, obyvateľka                                                              
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Spoločenská rubrika             MD-4/2017 

Vitajte medzi nami!                    

  Ladislav           Július            Ľudmila           Melánia            Oľga 
   Halász            Ďurák          Binčíková        Matejková      Bajzíková 

 
Prišli k nám aj  

 

Marta Šimková, Mária Lednická, Oľga Bajzíková 
Anton Grach, Jozef Néma, Dominik Meluš a Viliam Gálik 

 

APRÍLOVÍ oslávenci 
 

02.04 Bernardína Bencová  17.04 Ladislav Halász 
02.04 Miroslav Arpáš   18.04 Vladimír Kováčik 
03.04 Školastika Hýrošová  24.04 Gejza Mišových 
12.04 Vincencia Révayová  25.04 Ondrej Dovina 
12.04 Anna Szabová   26.04 Ján Bracho 
13.04 Ján Zajac    27.04 Michal Feranský  
15.04 Paulína Krajčíková  28.04 Pavla Vágaiová 
15.04 Peter Tóth                28.04 Matilda Klobučníková 
 

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

 

V mesiaci MAREC nás opustili 
 

Eva Hrnková, Milan Binčík, Verona Prekopová 
 

Česť ich pamiatke 
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Podujatia              MD-4/2017 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V APRÍLI 
 

Denne Pohybom ku zdraviu      CHD-RhB  P. Macho 
Denne Vysielanie interného rozhlasu  RŠ   Zuzka 
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. 
 
03.04 Domový parlament    B/1   riaditeľka 
03.04 Kognitívne cvičenia    B/1   Richard 
03.04 Práca s farbami     A/4   Katka 
03.04 Spoločenské hry     A/2   Renátka  
04.04 Uspokojov. duchovných potrieb B/1   Anička 
04.04 Práca s knihou     A/2   Renátka, Zuzka 
05.04 Prechádzka do múzea   mesto  Anička 
07.04 Redakčná rada     jedáleň  Veronika 
05.04 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
05.04 Maľované vajíčko     NR/Borinka Katka 
05.04 Pamäťové cvičenia    A/2   Renátka, Zuzka 
06.04 Práca s knihou     A/4   Katka 
06.04 Muzikoterapia     A/2   Betka 
07.04 Krížová cesta     kaplnka  Richard 
07.04 Práca s farbami     A/2   Renátka, Zuzka 
07.04 Spoločenské hry     A/4   Martin 
10.04 Kognitívne cvičenia    B/1   Richard 
10.04 Spoločenské hry     A/2   Renátka, Zuzka 
10.04 Beseda - Žena a jej ruky   knižnica  Katka 
11.04 Pamäťové cvičenia    A/4   Martin 
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Podujatia              MD-4/2017 
11.04 Práca s knihou     A/2   Renátka, Zuzka 
11.04 Stretnutie pri spomienkach pre B B/1   Anička 
12.04 Práca s hudbou     A/4   Katka 
12.04 Turnaj v kolkoch     jedáleň  Martin 
13.04 Krížová cesta     kaplnka  Richard 
13.04 Práca s knihou      A/4   Martin 
14.04 Spoločenské hry     A/4   Katka 
17.04 Práca s farbami     A/4   Martin 
18.04 Pamäťové cvičenia    A/4   Martin 
18.04 Spoločenské hry     A/2   Renátka, Zuzka 
19.04 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
19.04 Nácvik súboru Domovníček  jedáleň  Janka R. 
19.04 Výstava ručných prác    Nitra  Janka G. 
19.04 Práca s hudbou     A/4   Katka 
20.04 Práca s knihou     A/4   Katka 
20.04 Beseda s osobnosťou    jedáleň  Simonka 
20.04 Nácvik súboru Domovníček  jedáleň  Janka R. 
21.04 Duchovné cvičenia    kaplnka  Richard 
21.04 Práca s farbami     A/2   Zuzka 
21.04 Spoločenské hry     A/4   Martin 
24.04 Nácvik súboru Domovníček  jedáleň  Janka R. 
24.04 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
24.04 Kognitívna rehabilitácia   B/1   Richard 
24.04 Práca s farbami     A/4   Martin 
25.04 Stretnutie pri spomienkach pre A  B/1   Anička  
25.04 Kognitívna rehabilitácia   A/4   Katka 
26.04 Práca s hudbou     A/4   Katka 
26.04 Súťaž 5 proti 5     jedáleň  Janka R. 
26.04 Pamäťové cvičenia    A/2   Renátka, Zuzka 
26.04 Uspokojov. duchovných potrieb B/1   Anička 
27.04 Nácvik súboru Domovníček  jedáleň  Janka R. 
27.04 Práca s knihou     A/4   Martin 
28.04 Spoločenské hry     B/1   Richard 
28.04 Práca s farbami     A/2   Renátka, Zuzka 
28.04 Spoločenské hry     A/4   Martin 
28.04 Zábava - Stavanie mája   jedáleň  Zuzka 
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Zábava a relax              MD-4/2017 

Zasmejme sa 
 

Učiteľ vysvetľuje žiakom – Z Číny máme porcelán, od Rimanov 
kalendár, vie mi niekto povedať ešte iný príklad? Začne Dežko – My 
máme poháre z krčmy, taniere z reštaurácie, víno zo susedovej 
pivnice, papriku zo susedkinej záhrady, a mladší brat je od poštára. 
 

Malému Jankovi povedali, že ocko objednal bračeka. Narodili sa však 
trojčatá. Janko začne plakať a mame vyčíta – Nemohla si ty objednať, 
vieš že otecko kokce. 
                                                                              Petronela Kittlerová, obyvateľka                                                            

 

Karol ukazuje svojmu kolegovi nový dom a jemu nejde do hlavy, prečo 
má všetko okrúhle, tak sa pýta – Karol, prečo máš všetko okrúhle, 
obývačku, izbu, predsieň...? Karol na to – Moja svokra povedala, že 
keď si postavím dom, tak sa pre ňu nájde kútik, kde by sa mohla 
nasťahovať. 
 

Inšpektor sa pýta riaditeľa väznice – Máte to tu zle zabezpečené 
a napriek tomu vám nikto neušiel. Čím to je? Na to riaditeľ odpovedá 
– Veľmi ľahké, každý deň čítam väzňom oznámenia o zvyšovaní cien 
na Slovensku. 
                                                                           Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

 

Jeden muž o sebe vyhlasoval po celej dedine, že je Pán Boh. Keďže 
ho manželka vysmiala, vzal ju za ruku – Poď, žena, ideme sa 
presvedčiť. Prišli do krčmy a len čo ho krčmár zbadal zvolal – Pane 
Bože, zase si tu!  
 

Otecko sa zhovára so svojím malým nezbedným synom – Janko, vieš 
prečo som ťa nazval malým oslíkom? Na to synček pohotovo 
odpovedá – Samozrejme ocko, pretože nie som taký veľký ako ty. 

                                                                                                                           Simeon Masár, obyvateľ  
 
 

Dvaja kamaráti sa zhovárajú pri poháriku v krčme. Keď si idú opäť 
pripiť, jeden z nich vyhlási - Kto pripíja často na zdravie, ten príde 
o zdravie. 
                                                                                     Rudolf Sokolík, obyvateľ 
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Zábava a relax              MD-4/2017 

Tajnička 
Apríl sa tento rok vyznačuje najmä Veľkonočnými sviatkami, s ktorými 
je spojená aj oblievačka mladých dievčat mládencami. Do tajničky 
sme preto ukryli niečo, čo pozná každý správny šibač. 
 

      Vojna po česky 
         Sila 
         Kvet 

         Prináša šťastie 
         Fatimin milenec 
         Čakateľ do rehole 
         Mužské meno 30.11.  
         Malé plemeno psov 
         Ruské meno 
         Vzácny plyn 
          
         Rómsky richtár 
         Nebeský tvor 
         Bol ukrižovaný 
         Druh pánskeho klobúka 
         Nadšenie 

                Simeon Masár, obyvateľ 
Hádanka č.1: 
Pod vedením ktorého maršala bola oslobodená Bratislava? 

a.) Malinovský 
b.) Konev 
c.)    Jegorov                                                                     Rudolf Sokolík, obyvateľ               

Hádanka č.2: 
Ako sa volá druhý najrýchlejší šprintér v Európe?  

1.    Ján Volko 
2.    Peter Sagan 
3.    Michal Martikán                                                         Štefan Hučko, obyvateľ 

  
Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 04. 2017 svojmu sociálnemu 

pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 03/2017 sa stávajú: 
 

Petronela Kittlerová 
Srdečne gratulujeme! 
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Keď sa práca podarí 
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