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Významný Deň matiek
Už viac ako sto rokov si rok čo rok v tomto období pripomíname
sviatok žien. V marci je to MDŽ, keď si uctievame aj červenými ružami,
ktoré sú symbolom žien, bojovníčok, všetky ženy.
Druhý sviatok žien, Deň matiek, slávime v máji
tentoraz bielymi kaméliami, ktoré sú symbolom
pokojných a často aj pokorných žien.
Tento slávnostný deň je výnimočný tým, že
naše mamky, babky a prababky si zaslúžia prejavy
úcty za to, že nás vychovali a prejavili nám
nehynúcu lásku a dobrotu v každej chvíli
a v každom čase. Za to všetko im patrí zo strany detí veľké uznanie
a láska so spomienkou v srdci.
Ale napriek všetkému tým najkrajším a prvoradým ženským
poslaním vždy zostane len to jediné: „Byť mamou, čiže je to
najväčší záväzok, ale aj vzácny dar, ktorý dokáže naplniť ich život
skutočným šťastím.“
Preto si s najväčšou dôstojnosťou
naše
mamky
uctievajme,
vážme
a dávajme im patričnú lásku nielen v deň
ich sviatku, ale stále každý deň v mesiaci
a roku.
Našim seniorkám – mamkám,
babkám
a prababkám
v našom
domováckom zariadení želáme do ďalšieho života hlavne veľa zdravia,
šťastia, spokojnosti, Božej milosti, veľa optimizmu a dobrej pohody
v kruhu svojej rodiny a spolubývajúcich, ako aj s vedením Domova.
K tomu nech Vám napomáha všemohúci Pán Boh.
Nakoniec znie motto:
„Skromný úsmev je najkrajšou ozdobou ľudskej tváre. Pre
ľudské šťastie láska je základom, nech aj náš život je toho
príkladom.“
Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, v mene vedenia nášho
zariadenia, Redakčnej rady a Domového parlamentu Vám prajem
príjemne strávené chvíle pri čítaní časopisu.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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Domový parlament
Dňa 29. 04. 2020 sa uskutočnila členská schôdza Domového
parlamentu. Na začiatok privítal predseda DP Miroslav Kleman
všetkých zúčastnených, najmä pani riaditeľku Vieru Bútorovú,
hlavnú sestru Annu Drugdovú, vedúcu úseku služieb Simonu
Červenú a vedúceho úseku ekonomickej a prevádzkovej podpory
Miloša Čižmárika.
V úvode našej schôdze bola stravovacia komisia. Na začiatku
boli preberané úlohy, ktoré boli dané na predchádzajúcej komisii,
pričom bolo skonštatované, že tieto boli všetky splnené. Ďalej bola
diskusia, pri ktorej členovia parlamentu dávali svoje návrhy na
zlepšenie stravy a poukazovali na malé nedostatky, ktoré sa
v priebehu mesiaca vyskytli. Miloš Čižmárik oboznámil
zúčastnených o tom, že pekárenská firma TOPEC, a. s. ešte
nepracuje na plný výkon, ale postupne dopĺňa sortiment, ktorého
výroba v čase pandémie koronavírusu bola obmedzená.
Po ukončení stravovacej komisie schôdza pokračovala
Domovým parlamentom. Tak ako pri stravovacej komisii bolo
skonštatované, že všetky stanovené úlohy z predchádzajúceho
mesiaca boli splnené. V nasledujúcich bodoch, podľa programu,
jednotliví členovia poukazovali na občasné narušovanie
medziľudských vzťahov a drobné porušovanie domového poriadku.
Prítomným bola vysvetlená situácia, že počas zákazu návštev
nemôžu byť poskytované služby kaderníčky a pedikérky, preto je
nutné preklenúť toto obdobie trpezlivosťou a vlastnými silami.
Pani riaditeľka nezabudla zablahoželať ani jubilujúcim členom
Domového parlamentu pri príležitosti ich narodenín a menín. Ku
gratuláciám sme sa pripojili všetci členovia Domového parlamentu.
K ďalšiemu bodu programu boli prizvaní Monika Šmotláková,
vedúca oddelenia sociálnej rehabilitácie a obyvateľ Štefan Belička –
člen pracovnej skupiny, ktorí DP oboznámili o vykonaných prácach
a plánovaných činnostiach v budúcom období.
Na záver pani Simona Červená oboznámila prítomných
o plánovanom vystúpení speváčky zo súťaže „Hlas ČeskoSlovenska“ Ivanny Bagovej, ktoré sa uskutoční
v našom
zariadení dňa 6. mája 2020 o 14.30 h, na podnet primátorky
mesta Topoľčany Alexandry Gieciovej. Miroslav Kleman, predseda DP
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MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ...
Napriek súčasnému obdobiu, plnému nutných obmedzení
a zákazov, ktoré nám
znemožňujú
uskutočňovať
hromadné
stretnutia
a posedenia, sme sa
rozhodli
neprerušiť
dlhodobú
tradíciu
„STAVANIE
MÁJA“
v našom zariadení. Vo
štvrtok 30. apríla sme
stavali máj tak trochu
netradične.
Najskôr
šikovné
ruky našich obyvateliek
– Márie Gogovej, Danky Veľkej a Zuzky Miklósovej vyzdobili máj
pestrofarebnými stužkami.
Popoludní po krátkom príhovore v rozhlase nasledovalo
vystúpenie súboru DOMOVNÍČEK pod vedením Alžbety
Angelovičovej, kde zazneli básne, krásne ľudové piesne a nesmela
chýbať ani tradičná pieseň „Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom
sadený“. Tóny piesní sa niesli nielen v rozhlasovom štúdiu, ale cez
otvorený balkón zaleteli aj k našim
obyvateľom na terasách, v oknách
a na balkónoch.
Za
súčasného
spevu
DOMOVNÍČKA si naši zamestnanci,
mocní to chlapi – Marek Blaho,
Miroslav Grič, Jozef Kováčik
a Juraj Gális (fotografia na obálke
časopisu) vysúkali rukávy a postavili
nami pestrofarebne a bohato
vyzdobený máj do výšin, aby sa
pekne vynímal a ochraňoval našich
obyvateľov od všetkého zlého. Zároveň si prajme, aby pohľad na
tento náš Máj bol symbolom nádeje pre nás všetkých! (M. Gašparíková)
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VIDEOPOZDRAV cez Facebook
Situáciu zmeniť nemôžeme. Čo môžeme zmeniť, je náš postoj.
Technika nám umožňuje iný spôsob komunikácie, prečo ju nevyužiť?
Aj s nasadenými rúškami sa dá spievať a usmievať sa očami.
A hlavne, nechať sa vidieť a dať vedieť, že SME a pozdravujeme
doma:
Fašiangy, turíce, veľká noc ide,
pozdrav náš cez fejsbuk nech ku vám príde.
Vidieť nás osobne zatiaľ sa nedá:
korona vraj ľúbi babku, aj deda.
Zdravíčko slúži, čo treba, tu máme.
Len vy sa nám držte, spolu to dáme.
Fašiangy, turíce, veľká noc ide,
v zdraví ju užite, nech vám to vyjde.
Keď sa tu stretneme, pusu si dáme,
Teraz ju cez rúško vám posielame.
(A. Angelovičová)

Veľkonočné spestrenie
Ako sa na Veľkú noc patrí ozdobiť naše príbytky, tak aj my sme
využili prípravný veľkonočný čas a šikovné ruky na výrobu

veľkonočných ozdôb. Vyrobili sme pár zajačikov a zaspievali sme si
pritom aj veselé piesne. Po kreatívnej chvíľke sme si spolu posedeli
a vypili kávu. Verím, že všetkým dobre padlo sa takto stretnúť a že
sa čoskoro opäť zídeme spoločne v dobrej nálade.
(M. Mäsiarová) 5
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JARNÉ UPRATOVANIE pokračuje
S príchodom jari si zveľaďujeme okolie nášho zariadenia. Naši
usilovní obyvatelia trávia čas
zmysluplne a užitočne. V rámci
pracovnej aktivity hrabú suché
lístie a odrezky zo stromov
v areáli zariadenia. Následne na
pohrabané
lístie
a konáriky
využilo naše zariadenie kontajner,
do ktorého usilovní obyvatelia
Henrich Toráč, Michal Janík,
Štefan Belička, Vladimír Vacho,
Ján Blanárik, Milan Hanzlovič a
Jozef Serfőző ponakladali všetko
pohrabané lístie a odrezky zo
stromov. Vykonaná práca ich hreje pri srdci a zároveň robia niečo
počas jarných dní pre svoje zdravie.
(Z. Kováčiková)

ALTÁNOK pripravený na relax
Okrasné plochy
v našom
rozľahlom
areáli sa pomaly pod
rukami
ochotných
obyvateľov
a
zamestnancov
prebúdzajú. Aj my
sme chceli prispieť
rukami
k dielu
a
spoločnými
silami
sme
s Máriou
Pokusovou, Máriou
Leponiovou, Máriou
Grendelovou
a
Milanom Hanzlovičom vyčistili okrasný záhon pri altánku. Keďže
bolo krásne počasie, mnoho obyvateľov bolo na prechádzke a milým
slovom sa prihovárali a povzbudzovali nás, za čo im ďakujeme.
(K. Rosová)
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ÚŽITKOVÉ ZÁHONY
Dlhá zima konečne pominula, aj keď ranné mrazy sú stále ešte
tu. My, pracovníci a obyvatelia z IT1 a IT2, sme sa rozhodli prebudiť
úžitkovú záhradu k životu.
Našim cieľom bolo sadenie
hrášku, ale kým sme ho
vysadili, bolo treba povrch
pôdy pripraviť tak, aby sa
semená hrachu dostali
rovnomerne hlboko. Mária
Grendelová sa tejto úlohy
zhostila
výborne
a
nezabudla
okopať
ani
ríbezle. Majka Mäsiarová
spolu s Viliamom Fodorom pripravili hriadky a spoločne zasadili
hrach. Za psychickú podporu ďakujeme aj Jarolímovi Kročkovi a
Zdenke Karasovej, ktorí si spolu s nami užívali slnečné lúče.
Samozrejme, že hriadky sme si predpripravili aj pre iné druhy
koreňovej zeleniny, ale na to príde rad zase nabudúce. Verím, že
spoločné hriadky budú zrkadlom spoločnej práce.
(K. Rosová)

Presádzanie jahôd
Na záhonoch je ešte veľa práce.
Hrabanie, kopanie, odburiňovanie,
sadenie ale aj presádzanie. My
nezaháľame a postupne dávame do
poriadku záhradku tak, aby sme sa
potešili nielen okom, ale mali z nej aj
úrodu. Spolu s Milanom Hanzlovičom
a Zuzkou Miklósovou sme priložili
ruky k dielu a jahody, ktoré boli
z minulých rokov rozrastené, sme
porozsádzali do samostatných hriadok,
aby tohtoročná úroda bola bohatšia.
Milan
nakoniec
všetky
jahody
popolieval, aby sa lepšie prijali. Samozrejme, že ani ostatní sa nedali
zahanbiť a pomáhali. Ďakujeme všetkým za pomoc!
(K. Rosová)
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Čisté lavičky
Využili sme pekné
počasie
a
zrealizovali
činnosť, pri ktorej sme si
užili jarného slnka a aj boli
užitoční.
S Jolanou
Gálikovou
sme
sa
rozhodli, že spríjemníme
sedenie vonku aj nám a aj
vám. Za hodinku sme stihli
umyť
lavičky
v celom
areáli. Pridal sa k nám aj
Viliam Fodor, ktorý nás
podporoval
pozitívným
duchom. Do družiny sme pribrali i Johanu Hurčíkovú, ktorá sa
vyhrievala na slniečku a robila nám spoločnosť nech nám je
veselšie. Jolana Gáliková bola veľmi spokojná, vlastne ona
iniciovala k tomu, aby sa lavičky umyli. Pevne veríme, že budete
spokojní a že sme spravili krajší deň aj ostatným.
(M. Mäsiarová)

Betónové kvetináče ako nové
Každá ruka sa počíta a
obzvlášť ak treba pri práci
a zveľaďovaní areálu pomôcť.
Betónové kvetináče už síce
poznačil zub času, ale vďaka
šikovným
rukám
našich
obyvateľov a Zuzany Richter
budú čoskoro vyzerať ako
nové. S Vladkom Kováčikom,
Zdeňkom
Remešom
a
Máriou
Leponiovou
sme
pomohli
zopár
kvetináčov
aspoň
vyčistiť
drôteným
kartáčom, aby sa mohli
ponatierať a čoskoro ich
vyzdobili pestrofarebne kvitnúcimi kvetmi.
(K. Rosová)
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Zaváranie cvikle
V tomto období pandémie koronavírusu dostalo naše zariadenie
sponzorský dar v podobe zdravia – väčšie množstvo cvikle, ktorú
bolo potrebné spracovať. Po porade s pani riaditeľkou sa dohodlo,
že
cviklu
bude
spracovávať
zamestnankyňa
Chránenej dielne (CHD)
Evka
Želísková
a pracovníčka práčovne
Janka Kopčeková za
pomoci obyvateľov z
IT5
Róberta
Šarkőzyho,
Pavla
Karadiho,
Zuzky
Šarkőziovej a Františka Bošanského. Naše kuchárky cviklu
najskôr uvarili a potom ju táto šikovná zostava ošúpala a pripravila
na sterilizáciu, o ktorú sa postarali opäť kuchárky. Sterilizovaná
cvikla sa použije ako súčasť jedálneho lístka obyvateľov a časť z nej
si nechali aj stravníci z IT5 v CHD. Sponzorský dar prišiel vhod
a poslúži ako doplnok vitamínov pre našich obyvateľov. (Z. Kováčiková)

Duel ako sa patrí
Počas príjemného posedenia na jednej z našich dvoch
priestorných a slnečných terás sme si dali partičku spoločenskej hry
„Človeče, nehnevaj sa!“, pri ktorej sme sa schuti zabavili a nasmiali.
Na začiatku to vyzeralo dosť
napínavo
i keď
Štefanovi
Hučkovi šťastie evidentne prialo.
Šestky hádzal „jedna radosť“
akoby bol s kockou vopred
dohodnutý. Ale šťastie sa
nakoniec umúdrilo a priklonilo aj
k Miloslavovi Vaňovi. Bola to
slušná
hra.
Z víťazstva
sa
nakoniec tešil Štefan Hučko, ale samozrejme, česť aj porazeným!
(M. Mäsiarová)
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Pamäťové cvičenia
Na našom oddelení IT2 sa stretávame pravidelne každý utorok,
aby sme si precvičili pamäť
a kogníciu, t.j. poznávanie a
poznávaciu
schopnosť.
Precvičujeme rôzne cvičenia
na krátkodobú aj dlhodobú
pamäť, ale aj slovotvorbu,
sústredenie,
koncentráciu
a pozornosť. Prispievame tak
k správnemu
fungovaniu
mozgu a udržaniu kognície,
čo
prospieva
a pomáha
fungovať našim obyvateľom pri bežnom živote a bežných denných
situáciách. Tiež to pomáha udržať ich sebestačnosť. Tentoraz sme
sa rozohriali stláčaním tenisových loptičiek. Tým sa nám rozprúdila
krv v tele a lepšie sa nám rozmýšľalo. Loptičky taktiež pôsobili
motivačne a obyvatelia za každú správnu odpoveď hodili loptičku do
koša. Mali z toho dobrý pocit a viditeľne ich to bavilo. Keď už sme
boli rozcvičení a rozohriati, postúpili sme na ťažšie úlohy. Precvičili
sme si pozornosť a sústredenosť počítaním čísiel na obrázku.
Samozrejme, nesmel chýbať ani vedomostný kvíz. Vedomostné
kvízy majú obyvatelia najradšej.
Kvízy sú z rôznych oblastí a sú
v nich rôzne otázky o Slovensku,
zvieratách, histórii a nájdu sa tam aj
otázky z náboženstva. Na záver
sme si precvičili dlhodobú pamäť,
pretože si naši obyvatelia mali
spomenúť na rôzne európske
krajiny, slovenské mestá a zvieratá.
Na našich pamäťových cvičeniach
sa naučíme aj nové veci, lebo keď
niečo nevieme, spoločne si povieme
správnu odpoveď a tým sa naučíme nové vedomosti. Sme radi, že
obyvatelia nášho oddelenia majú záujem o toto inšpiratívne cvičenie
na čo najlepšie fungovanie svojho mozgu.
(M. Miško)
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BINGO
Dnešnú kognitívnu rehabilitáciu sme si spríjemnili hrou BINGO,
ktorou sme si precvičovali
svoju
pozornosť.
Na
začiatku
sme
sa
oboznámili s trochu pre
nás
upravenými
pravidlami a mohli sme
začať. Zúčastnili sa Juraj
Danóczy ako šarmantný
asistent, ktorý vyťahoval
očíslované štuplíky z PET
fliaš. Ďalej sa zúčastnili
Jolana Gáliková, Johana
Hurčíková,
Ľudmila
Raffajová, Anna Šaturová, Eva Jakubčiaková, Jana Hubová
a Helena Vestenická. Bingo sa našim obyvateľom veľmi páčilo, bolo
to malé ozvláštnenie našej zvyčajnej kognitívnej rehabilitácie. Ako
výhra nám slúžilo sladké pokušenie v podobe cukríkov, čo našich
obyvateľov ešte viac motivovalo.
(L. Petráková)

Výroba srdiečok
Mesiac lásky je predo dvermi, tak sme si povedali, že naše
šikovné ruky nezostanú len tak nečinne oddychovať a skúsili sme si
vyrobiť
niečo,
čo
pohladí naše oči, aj
srdcia. Vedia sa zapojiť
do
aktivít
všetci
obyvatelia, aj
na
izbách,
individuálne.
Pomocou farebného i
ozdobného
papiera,
lepidla,
nožničiek,
občas
za
našej
asistencie si Ľudmila Koštialová a Jolana Michalidesová vyrobili
krásne 3D srdcia, ktoré skrášľujú dvere priamo do izby. Veríme, že
pohľadom potešia aj ostatných, ktorí k nám zavítajú.
(M. Mäsiarová)
11

Domáci spravodaj

MD-5/2020

Zo života zariadenia v Prašiciach
Mesiac apríl prebehol v našom malom, útulnom a takmer
domáckom
zariadení
pod
prísnymi nariadeniami zákazu
vychádzania a zákazu návštev.
Do
zariadenia
okrem
zamestnancov a lekára nesmie
nikto vstupovať.
Trvá to už niekoľko týždňov
a všetkým chýbajú sociálne
kontakty, predovšetkým však
návštevy rodiny a blízkych, ktoré
boli
pred
zavedenými
opatreniami
bežnou dennou
samozrejmosťou.
Našim obyvateľom chýbali
ich najbližší zvlášť, keď boli Veľkonočné sviatky, kedy sa ľudia
navštevujú ešte oveľa viac ako inokedy.
Obyvateľky mávajú pripravené kraslice a sladkosti pre svojich
vnúčikov a tešia sa zo šibačky
a polievačky. Veď práve seniori sú
tými,
ktorí
naďalej
udržiavajú
a podporujú aj u svojich potomkov
dodržiavanie rôznych našich krásnych
a originálnych tradícií.
Pred Veľkou nocou sa každý rok
v tomto našom malom zariadení
pripravujeme na polievací a šibací
pondelok
maľovaním
vajíčok.
Používame na to vyfúknuté slepačie
vajíčka, ktoré nám pripravujú naše
ochotné pani kuchárky.
Do tejto veselej aktivity sa vždy
zapájalo päť, šesť obyvateliek, tento
rok boli napokon len tri. Ale nevadí,
veď napriek tomu sa vytvorila tá pravá veľkonočná veselá
atmosféra a dobrá nálada! Špinavé prsty a mokré stoly nezabránili
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tomu, aby sme si pri maľovaní aj
nezaspievali
a nepospomínali
na
Veľkonočné pondelky, ktoré sme zažívali
v minulosti.
Takže si naše tri obyvateľky Oľga
Bajzíková, Otília Kasanová a Emília
Grežďová nielen precvičili jemnú
motoriku, ale popustili aj uzdu svojej
fantázii a kreativity a my sme sa
nevedeli vynadívať na kraslice, ktoré
hýrili farbami a vzormi. Napokon nastal
očakávaný Veľkonočný pondelok a naše
obyvateľky nezostali napriek prísnym
opatreniam
bez
jedinečného
veľkonočného zážitku.
Poliať, vyšibať a zavinšovať ich
totiž prišlo mužské zastúpenie
nášho zariadenia. Mužov pracuje
v zariadeniach sociálnych služieb
málo, o to radšej sme, že sanitára
Ondreja Paluša máme a všetci ho
majú radi, takže si pokladal za
povinnosť
aspoň
symbolicky
vyšibať a poliať všetky ženy
v zariadení. Rozveselil aj tie, ktoré
sú
imobilné
a
ležiace.
Z topoľčianskeho
zariadenia
zase prišli Miloš Čižmárik a
Ľubomír Šenkárik. Obyvateľky si
vážili to, že keď už nemôžu byť
s rodinou, tak sa na nich pamätalo
aj takouto formou. Takže napriek
vážnej situácii a nie príliš veselej
dobe, ľudia si robia navzájom
radosť a snažia si spríjemňovať
sviatočné chvíle.
(L. Laciková)
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„PIKNIK slovo“
A opäť sme rozbehli úplne
novú súťaž. Má názov „PIKNIK
slovo“. Na začiatku sme sa,
samozrejme,
oboznámili
s
pravidlami. Súťažiacich bolo šesť a
každý súťažil sám za seba.
Obyvatelia mali na začiatku mierne
obavy a strach v očiach, čo ich
čaká, nakoľko ani jeden túto hru
nepoznal. Ale po pár minútach
pochopili gro súťaže, predbehovali
sa jeden pred druhým a chceli
všetci naraz súťažiť. Súťaž dopadla
výborne, napriek našim obavám ako obyvatelia príjmu novú hru. Boli
sme milo prekvapení, ako ich hra zaujala a po skončení sa pýtali na
jej pokračovanie. Na to sa už aj my tešíme, ale súťaž nebude taká
ľahká ako táto. Na záver ešte nesmú chýbať výhercovia:
1. miesto – Miroslav Kleman
2. miesto – Jolana Mikulová
3. miesto – Magdaléna Drábiková
(M. Rusňáková)

SCRABBLE
Keďže spoločenské hry sú medzi
našimi obyvateľmi obľúbené, jednu z nich
sme si upravili a zahrali. Spoločenskú hru
Scrabble poznali viacerí, pretože sú však
hracie písmenká a hracia plocha maličké
na čítanie, nehrávali ju. Z toho dôvodu
a na oživenie skupinových aktivít sme si
vyrobili svoju vlastnú zväčšeninu hry
a prispôsobili pravidlá. Obyvateľom Zuzke
Miklósovej,
Štefanovi
Rehákovi
a Rozálii Krátkej sa hra páčila a doslova
sa predbiehali pri vytváraní slov z písmen.
Nabudúce sa pokúsime zapojiť viacerých
hráčov a vyskúšať aj hru „PIKNIK slovo“, ktorá má podobné pravidlá.
(K. Rosová) 14
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Máj je mesiacom Panny Márie
Mesiac Máj sa oddávna v Cirkvi slávi ako mesiac Panny Márie. Je
venovaný jej úcte a najmä rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o moci a
dobrote, o jej svätom živote tu na zemi a oslávení v nebi. Celým mesiacom
zaznieva vzývanie a oslava jej mocného príhovoru u Boha v krásnych
Loretánskych litániách. My sme túto tradíciu zdedili po našich rodičoch a je
na našej zodpovednosti, aby sme ju odovzdali aj našim deťom.
Pamätám si, ako mi raz jedna obyvateľka nášho zariadenia po jednej
májovej pobožnosti dala otázku: „Riško, a čo to znamená, keď hovoríme
Veža zo slonovej kosti, alebo Hviezda ranná…?“ Veža vo Svätom písme bola
chápaná ako pevnosť a ochrana pre nepriateľom. Jednoducho poskytovala
útočište. Preto je v prenesenom význame slova Panna Mária vežou, pretože
ju diabol ako nepriateľ nikdy nedobyl. A zo slonovej kosti preto, pretože je to
najvzácnejší materiál. Slonovina je krásna, biela bez škvrny. Mária je tak veža
zo slonovej kosti (slonoviny). Narodenie Márie je predzvesťou príchodu
Božieho Syna, ktorý je Svetlom pre celý svet. Ranná hviezda – Zornica je
predzvesťou príchodu dňa. Preto obrazne je Panna Mária ranná hviezda.
Máriino poslanie Pomocnice kresťanov vyviera z ustanovenia jej Syna na
kríži, aby nám bola Matkou. Aj takto môžeme vysvetľovať jednotlivé nápevy z
litánií.
Máj je považovaný zo všetkých mesiacov v roku za najkrajší,
najvoňavejší, najzelenší mesiac. Všetko kvitne, je v rozpuku a preto mesiac
máj venovala Cirkev Márii, pretože aj ona je najkrajšia, najčistejšia Kráľovná
neba i zeme. Azda najlepší spôsob úcty k Panne Márii je nasledovanie jej
spôsobu života a jej čností. Ako sa dozvedáme zo Svätého písma, Panna
Mária bola obdarená mnohými milosťami. Archanjel Gabriel vo chvíli
zvestovania sa k nej prihovára slovami: „Zdravas, milosti plná, Pán s
tebou.“ (Lk 1, 28). Panna Mária vynikala mnohými čnosťami, zvlášť veľkou
pokorou, poslušnosťou, láskou k Bohu, aj láskou k blížnym. Množstvo
milostí a tieto čnosti, Panna Mária vyprosuje u Trojjediného Boha aj svojím
ctiteľom. Preto sa k nej často a s veľkou dôverou obracajme. Pomoc Panny
Márie sa netýka len pozemských vecí, ešte o mnoho výraznejšie pomáha vo
veciach našej Spásy. My totiž Krista nemáme iba napodobovať, ale žiť. Ale
aby sme ho mohli žiť, teda, aby sme ho mali v sebe ako svoj život, musíme
napodobovať Pannu Máriu, ktorá ukazuje, ako i my môžeme povedať Bohu
svoje Áno.
Medzi jej najvýznamnejšiu pomoc patrí pomoc v hodine smrti zrejmá
hlavne u jej ctiteľov. Mnohí sa dopustili nevernosti, vzdialili sa, ale pretože jej
raz s dôverou zverili svoju dušu, ona im pred smrťou pomohla. A tam je to pre
každého z nás najdôležitejšie. Všetci ju môžeme poprosiť: „Svätá Mária,
Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej, amen!“
(R. Wagner)
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Máj – mesiac lásky
Hovorí sa, že ľudia zaľúbení v máji sú šťastní. Ale niektorí sú
šťastní, aj keď sa zaľúbia hoci v novembri.
Lebo to nezávisí od mesiaca alebo
počasia, ale od citov. Myslíte si vari, že tí,
ktorí sa zaľúbili v novembri nemôžu byť
šťastní? Ja si myslím, že môžu.
Inak, odľahčím to – najlepšie je asi
zaľúbiť sa každý mesiac. Potom jeden
z tých mesiacov a lások iste vyjde.
Veď vy, ženy, ste krásne vždy a my,
muži, sme stále frajeri. Tak ako v pesničke Petra Nagya: „Všetci
sme stále frajeri.“ Dievčence a ženy, čo na to hovoríte? 
V máji majú sviatok všetky matky a práve láska matky k svojim
deťom je tá naozajstná láska.
Oslavujeme ale aj 1. máj a 9. máj. Tieto dátumy sú historické
a nezabúdajme na ne. Pretože v máji oslobodili Bratislavu aj Prahu.
Ale je milšie písať o láske ako o vojne.
Štefan Hučko, obyvateľ

Vázičky s kvietkami maľované
Vázičku nakreslím a kvietky v nej.
Sama sa snažím maľovať
krásne kvietky dnes.
Vystrihnem vázičku, kvietky
a krásne ich na papier prenesiem.
Vyrobím obrázok, ako najkrajšie viem.
Kvietočky belavé smejú sa na všetkých,
čo ich v srdci obdivujú.
Všetci sa snažíme ich krásu preniesť
na človeka, na jeho pocity.
Veď sú to malé umelecké diela.
A o to sa snažíme všetci v ateliéri spoločne.
A že sme šikovní,
to vždy potvrdíme našimi výrobkami,
ktorými vyzdobíme celé naše zariadenie.
Beáta Révayová, obyvateľka
16
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Ku Dňu matiek
Čas mladosť odniesol, ale nie srdce,
všetci dnes na Vás myslíme vrúcne.
Popriať Vám chceme radosť a zdravia do mnohých ďalších rokov.
Popriať Vám chceme zdravia a radosť a čas nech ide krokom.
Nech kvitnú ruže každej Vám na tvári
a z očí nech Vám len úsmev a šťastie nadovšetko žiari.
Nech Vaše srdiečka nepocítia sveta bôľ a klam,
to všetko zo srdca ku Dňu matiek prajeme všetkým Vám.
Anna Szabová, obyvateľka

Aforizmy
Láska je jediné bohatstvo, ktoré rastie tým, že sa s ním človek delí.
Sú tri druhy mužov, ktorí nerozumejú ženám: mladí, dospelí a starci.
Pravda, ktorá mrzí je lepšia ako lož, ktorá teší. Daj každému dňu
šancu byť najkrajším dňom tvojho života. Pre lásku nie je dôležité,
aby sa k sebe ľudia hodili, ale aby boli spolu šťastní. Ak sa
sklameme v láske, nezmúdrieme, len sa staneme opatrnými. Ak
poznáš tvár človeka, neznamená to, že poznáš jeho srdce. Nechoď
vždy len po vychodených cestách, lebo vedú tam, kde už boli iní.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Porekadlá
V mesiaci máji padajú najväčšie rosy. Na Jakuba a Filipa zelená sa
každá lipa. Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu. Májové
blato, pre hospodára zlato. Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.
Keď sa Urban smeje, hrozno plače. Jasné slnko na Urbana, hojnosť
dobrého vína znamená. Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale
škodný viniciam.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Výroky slávnych
Marcus Aurelius: Život je len krátke otvorenie a zatvorenie očí. Je
len na tebe, čo za túto chvíľu uvidíš. Dalajláma: Šťastie nie je niečo,
čo k vám príde samé. Pochádza z vašich vlastných činov.
Konfucius: Život je v skutočnosti veľmi jednoduchý, to len my
trváme na tom, aby bol komplikovaný. Epiktetos: Existuje len jediný
spôsob, ako dosiahnuť šťastie: nerobiť si starosti o veci, ktoré
nedokážete nijak ovplyvniť.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
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Tajnička
V najkrajšom a najrozkvitnutejšom mesiaci máj máme v našej
republike ustanovené dva štátne sviatky: 1. máj – Sviatok práce a
8. máj na počesť ukončenia druhej svetovej vojny pomenovaný ako
Deň víťazstva... Odpoveď nájdete v našej tajničke.
Spodok nádoby
Pracovný nástroj
Zariadenie na odvod vody
Náboženský milodar
Obraz svätých
Šitím vložilo
Ponáralo
Mužské meno 19.3.
Stal sa mokrým
Koľkýže
Obruby
Miroslav Kleman, obyvateľ

Hádanka č. 1:
Aký plyn potrebuje človek dýchať, aby mohol žiť?
a.) Uhlík
b.) Dusík
c.) Kyslík
Beáta Révayová, obyvateľka
Hádanka č. 2:
Ktorá liečivá rastlina je naša najlepšia krvčistiaca a súčasne
krvotvorná?
a.) Puškvorec obyčajný
b.) Pŕhľava dvojdomá
c.) Praslička roľná
Beáta Révayová, obyvateľka
Správnu odpoveď odovzdajte do 22.5.2020 svojmu sociálnemu pracovníkovi.

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 4/2020 sa stávajú:

Jolana Mikulová a Simona Bizoňová
Srdečne gratulujeme!
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Zasmejme sa
Hovorí gazda susedovi – Keď ešte dva dni bude pršať, tak vyjde zo
zeme všetko! Preboha, len to nie! Ja tam mám tri ženy!
Uplakaná žena príde na políciu ohlásiť stratu manžela. A kedy zmizol?
Pred mesiacom. A to nám oznamujete až teraz?! Keď až dnes mali v ich
závode výplatu.
Prečo sa vlastne chcete rozviesť so svojou ženou? Lebo sa správa pod
kritiku! Každý večer chodí z krčmy do krčmy... Chcete povedať, že je
notorička? To nie, ale chodí tak dlho, kým ma každý večer nenájde
a neodvlečie domov.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
Dedo sa sťažuje lekárovi – Pán doktor, bolí ma celý človek. Lekár ho
poobzerá, prehmatá a hovorí – Dedo, vy sa mi moc nepáčite. No, pán
doktor, ani vy nie ste bohvieaký krásavec.
Sedí muž so ženou na predstavení Labutie jazero. Žena sa nakloní k
mužovi a pýta sa – Prosím ťa, prečo tie ženy stále behajú po špičkách?
No vieš, to je predstavenie o labutiach, určite je voda studená!
Príde chlapec do školy a spolužiak sa ho pýta: Čau, máš domácu? Áno.
Tak nalej, nie?
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
Pán doktor, prečo mám také zlé výsledky? A koľko ste zaplatili? 500 eur.
Tak sa nečudujte. Dobré výsledky stoja minimálne dve tisícky.
Sú tri veci, ktorým v živote nepochopím: Gramatika a počítanie.

Výletná loď. Vystrašená ženská telefonuje na recepciu – Pomoc!!!
Neviem sa dostať von z kajuty! Pani, upokojte sa a povedzte, čo sa
stalo. Som tu uväznená! Jedny dvere vedú do kúpeľne a na druhých visí
kartička s nápisom: Nerušte, prosím!
Eva Kohútová, obyvateľka
Na súde: Prečo ste zastrelili manžela? No, stále pri tom hokeji vrieskal –
Strieľaj, no už strieľaj, ty nemehlo!
Inzerát: Hľadám ženu do voza aj do koča. Zn.: Zdochol mi kôň.
Ponáhľa sa jeden po pohyblivých schodoch a skočí pri tom druhému na
nohu. Po pár krokoch si to rozmyslí a vráti sa. Prepáčte, pane, nechcel
som vám stúpiť na nohu. Nemusíte sa mi ospravedlňovať, už som vám
napľul na chrbát.
Mária Grendelová, obyvateľka
19
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MÁJI
Na oddeleniach
Deň

IT1

IT2

7

farby

modlenie

11

spol. hry

12

modlenie

13

tréning pamäti

14
15

farby
práca – areál
farby
MT

farby
práca – areál

IT3
čítanie kníh

IT4
spomienky

spol. hry

MT

tréning pamäti

spol. hry

tréning pamäti

spol. hry

práca-interiér

spomienky

hudba
modlenie
spol. hry

práca – areál

spol. hry

tréning pamäti

modlenie

relaxačné cv.

spol. hry

oslávenci

tréning pamäti

čítanie kníh

„Čaj o desiatej“

SEP

práca – areál

tréning pamäti

relaxačné cv.

relaxačné cv.
spol. hry
relaxačné cv.

práca – areál

spol. hry

tréning pamäti

práca-interiér

modlenie

práca – areál

čítanie kníh

práca – areál

SEP

práca – areál

SEP

oslávenci

spomienky

čítanie kníh

MT

relaxačné cv.

relaxačné cv.

tréning pamäti
relaxačné cv.
spomienky
spol. hry
farby
práca – areál
čítanie kníh
spol. hry
práca – areál
relaxačné cv.

spol. hry
relaxačné cv.
tréning pamäti
práca – areál

modlenie

oslávenci

spomienky

práca – areál

MT

spol. hry

20

tréning pamäti

hudba

21

farby

modlenie

22

MT

25

spol. hry

farby

26

modlenie

tréning pamäti
MT

27

tréning pamäti

hudba

28

farby
práca – areál

modlenie

29

MT

spol. hry
čítanie kníh

čítanie kníh

modlenie

práca – areál

tréning pamäti

spol. hry

spol. hry

čítanie kníh

farby

19

IT6

farby

oslávenci
spol. hry

18

IT5

práca – areál

relaxačné cv.

spol. hry

farby
modlenie
tréning pamäti
šport

farby
modlenie
tréning pamäti

relaxačné cv.

šport

práca – areál

spol. hry
modlenie

čítanie kníh

práca – areál

farby

MT
SEP
tréning pamäti
relaxačné cv.

tréning pamäti
SEP

modlenie

relaxačné cv.

oslávenci
tréning pamäti
20
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Pohybové aktivity
Aktivita

IT1

Skupinové
cvičenie

IT2

IT3

IT4

Prechádzky
v areáli

4,6,15,19,27

Vychádzky
do mesta

IT6

7,14,
21,29

5,7,12,14,19,21,26,28
5,6,12,13,
19,20,
26,27

IT5

4,5,6,7,8,11,12,
13,14,15,18,19,
20,21,22,25,26,
27,28,29

7,14,
18,21,
22,28

3,8,17,21,24

Celé zariadenie
Deň

Aktivita

Miesto

Organizátor

4,6,11,13,18,20,25,27

Šport

veľká jedáleň

Martin

15,22,29

Práca
s drevom

Pinokio

Janka G.

4,11,18,25

Domovníček

veľká jedáleň

Betka

4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26,27

Šikovné ruky

DomAteliéR

Janka G.

4,5,7,11,12,14,18,19,21,25,26,28

Masáže

Individuálne,
na izbách

Andrejka a
praktikanti

Vysvetlivky:
SEP – sebapoznávacia skupina
MT – muzikoterapia

Výroky slávnych o pohybe a aktivite
Pascal: Naša prirodzenosť je pohyb; úplný pokoj
je smrť.
Neznámy autor: Každé ráno na svoje konto
dostaneš 24 hodín. Záleží iba na tebe, ako ich
využiješ.
Helvétius: Zamestnaný človek je šťastný človek.
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Spoločenská rubrika
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Komu sme gratulovali na IT1 v apríli?
Evka Jakubčiaková a Juraj Danóczy oslávili svoje narodeniny
i
meniny.
Pohostili
nás
chutnými
koláčikmi
a
k nim
sme
popíjali kávičku,
počúvali hudbu
a zaspievali si.
Oslávencom
sme
zaželali
najmä
veľa
pevného zdravia a hodne Božieho požehnania.
(E. Jančeková)

MÁJOVÍ oslávenci
11.05. Karolína Tisovská
12.05. Katarína Lukačková
14.05. Elena Šišková
14.05. Veronika Remešová
15.05. Anežka Hradská
15.05. Darina Mikátová
15.05. Milan Hanzlovič
15.05. Ilona Šnajderová
17.05. Anna Štefancová
19.05. Zuzana Grežová

20.05. Zuzana Miklósová
21.05. Mária Križmová
21.05. Mária Hajnovičová
22.05. Milan Zvalo
22.05. Božena Stančeková
24.05. Milan Schwarz
24.05. Milan Galbavý
30.05. Emília Grežďová
31.05. Anna Zembová

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

V mesiaci APRÍL nás opustili
Helena Veselá, Milan Vaľko, Milan Jančovič,
Bernardína Vančová, Margita Ficová
Prašice – Matilda Maringová

Česť ich pamiatke!
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Od nás pre vás
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Novinky našej rodinky
Úprimné ĎAKUJEME !
Už začiatkom marca sme prijali viacero opatrení v súvislosti
s ochorením COVID-19 v záujme zníženia rizika prenosu nákazy.
V súčasnej zložitej situácii nás veľmi potešila spolupatričnosť
a iniciatíva Vás milí darcovia. Sami od seba ste nás kontaktovali
a podali nám pomocnú ruku.
V rámci komunitnej spolupráce na nás neustále myslí
primátorka mesta Topoľčany Alexandra Gieciová, ktorá nám
zabezpečila prostredníctvom obchodného reťazca Kaufland
ovocie a zeleninu. Tak mali naši obyvatelia a aj zamestnanci viac
krát spestrený jedálny lístok o bohatú porciu zeleniny a ovocia nad
rámec. Vitamíny sú veľmi dôležité pre správne fungovanie ľudského
tela. Veď nie nadarmo sa hovorí „V zdravom tele, zdravý duch“.
Štedrý sponzorský dar sme dostali aj od topoľčianskej akciovej
spoločnosti Hyza v podobe kvalitných kuracích rezňov, dezinfekcie
a bavlnených rúšok.
Prekvapením pre nás bol aj balík od spoločnosti Fresenius
Kabi, ktorá nám poslala dvadsať kusov antimikrobiálneho gélu na
ruky s vôňou uhorky. Prostredníctvom menovanej spoločnosti
zabezpečujeme pre našich obyvateľov nutričnú jogurtovú výživu.
Vďaka pani Streďanskej, dcére nášho obyvateľa Tibora
Šveca, sme obdržali od spoločnosti Ultramed s.r.o. a Unique
Medical s.r.o. sponzorský dar v podobe jednorázových rúšok,
respirátorov FFP2, ochranných štítov.
Sponzorské dary boli využité na skvalitnenie poskytovaných
sociálnych služieb našich obyvateľov a ochranné pomôcky pomôžu
zamestnancom bezpečne zvládnuť ich aktuálne nasadenie pri
poskytovaní starostlivosti obyvateľom a zároveň u obyvateľov
umocnia pocit istoty v ochrane pred pandémiou koronavírusu.

Všetkým Vám patrí naše úprimné Ďakujeme! Veľmi si
vážime Vašu nezištnú pomoc, obzvlášť v súčasnej situácii.
(S. Červená)
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