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Úvodník             MD-6/2017 

Človek nie je číslo, ale emócia 
  V dnešnej dobe žijeme vo svete, v ktorom vládne stres a chaos. 
V tomto období čoraz menej dokážeme urovnávať konflikty, ktoré nás 

často oberajú o energiu, silu a občas dostávajú aj 
do konfliktu so sebou samým. Často hľadáme 
zmysel svojho života a snažíme sa o maximálnu 
dokonalosť, čím všetko s plným nasadením 
vyhodnocujeme.  
 Venujeme sa číslam, hodnoteniam, tiež 
analýzam, ako by človek na seba zabudol. Potom 
nám hýri hlavou neporiadok a máme pocit, že 

niečo nie je v poriadku, čiže pomaly prichádzame o rozum.  
 V tomto prípade pozrieme na človeka vedľa seba, ako na to 
zareaguje, či má na tvári úsmev alebo pôsobí spokojne. Prečo je 
niekto šťastný a iný nie? Jeden dokáže a druhý nedokáže naplniť 
svoje poslanie?  
 Ak chceme pochopiť princíp mikro a makrosveta, v ktorom sú 
dané zákonitosti, mali by sme na to prísť. Stačí ich prijať a život bude 
jednoduchší ako sa zdá. Podceňujeme ľudský faktor a význam slova, 
nerozumieme koľkokrát ani sami sebe, ani ostatným. V zhone, 
v ktorom žijeme zabúdame na to, že sme sa narodili preto, aby sme 
boli šťastní, a nie dokonalí. Ten, kto je šťastný – neopustí svoj 
domov, neodchádza zo vzťahu, ale si urovná všetko v svojej hlave 
a mal by pracovať na svojom šťastí.  
 Čas a doba naučí človeka žiť podľa jeho vôle, predstáv a blízkosti 
k druhému človeku. Poznať sám seba je dôležité, nielen pre nás 
samých, ale aj pre naše vzťahy s druhými ľuďmi. 
  
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, zamyslite sa nad 
skutočnou realitou života a prajem vám príjemnú pohodu strávenú 
s našim časopisom. 
 

                                                                                              
              
 
                                                                                         Anna Szabová, šéfredaktorka 
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To nás baví                          MD-6/2017 

MUZIKOTERAPIA –  
hudba a zvuk ako liek 

 Existuje mnoho spôsobov sebavyjadrenia a 
uvoľnenia emócií. Hudba je jedným z nich. Jej cieľom 
je pomocou zvukov priaznivo ovplyvniť psychický a 
fyzický stav človeka.  
 Na oddelení IT 1 prebieha každý štvrtok takáto 

muzikoterapia v dvoch skupinách pod vedením Betky 
Angelovičovej. Do prvej skupiny patria tí, ktorí majú obmedzenú, 

alebo poškodenú hybnosť hornej končatiny. 
Jemnú motoriku aktivizujeme hraním na 
gitare, na bongo alebo rámový bubon či 
klávesy. 
 Druhá, početnejšia skupina 
prostredníctvom hry na ľahko ovládateľné 
nástroje aktivizuje svalstvo horných končatín 

a jemnú motoriku.  Prostredníctvom 
spevu, nielen že zlepšujeme náladu, ale aj 
precvičujeme našu schopnosť zapamätať si 
niečo nové, alebo rozpamätať sa na staré 
šlágre. Tak hra na nástroje, ako aj spev 

a počúvanie hudby sa dotýka 
našich emócií. Muzikoterapia je 
miesto kde sa smeje aj plače, 
zdieľajú sa radosti aj ťažkosti 
života.  
 Táto terapia predlžuje 
a zlepšuje sústredenosť, 
koordináciu pohybov, hrubú 
i jemnú motoriku a zlepšuje 
pamäť. Počúvanie príjemnej 
hudby má na ľudský organizmus 
rovnaké účinky ako smiech, rozširuje cievy a rozprúdi krv.                                                                          
                       (aa) 
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Domáci spravodaj          MD-6/2017 

Správny čas na sobáš 
 Hovorí sa, že máj je mesiac lásky, tak prečo sa nesobášiť? 
Svadobný deň si vyslúžil prívlastok najkrajší, najdôležitejší či 
najzodpovednejší okamih v živote človeka. Svadba znamená prechod 
z jedného stavu do druhého, rozlúčenie sa s doterajším spôsobom 
života a vstup do života nového, k novým výzvam.  
 Spolu s obyvateľmi sme si pripomenuli ako vyzerala slovenská 
svadba v minulosti a taktiež zvyky, tradície a povery, nielen u nás, ale 
aj vo svete. Zato spomienky na svadby našich obyvateľov, ktorí sa 
ochotne podelili o svoju svadobnú skúsenosť nám vyčarili úsmev na 
tvári. A pravdupovediac sme boli prekvapení, koľkí z našich 
obyvateľov do „chomúta“ ešte nevstúpili. Ďakujeme za účasť a 
nabudúce si prečítame rozprávku.                                                    (kr) 
Od zjavenia vo Fatime ubehlo už storočie 

100. výročie zjavenia vo Fatime, sme si pripomenuli na stretnutí 
s obyvateľmi, ktorí so zatajeným dychom počúvali príbeh malých 
pastierikov, ktorým sa zjavila Panna Mária. A čo sa vlastne v ten deň 

stalo? V nedeľu 13. mája 
1917 išli ako obyčajne 
pásť ovečky.  

Vtedy sa im nad 
mladým dubom okolo 
zjavila tajomná pani. Bola 
oblečená v bielom a 
skvela sa ako slnko. 
 Najstaršia z detí Lucia 
sa osmelila a spýtala sa: 
„Kto ste, krásna pani, a 
odkiaľ prichádzate?“ 

Tajomná pani jej hovorí: „Prichádzam z neba.“ 
Pred ukončením zaznela pieseň: „Celá krásna si Mária“, ktorá 

oživila naše stretnutie. Cieľom bolo zaspomínať si na pútnické miesta, 
na zjavenie vo Fatime, a jeho odkaz pre ľudstvo. Vystavené boli i 
fotky detí, ktorým sa zjavila Panna Mária.                                                                (aj) 
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Domáci spravodaj                                                    MD-6/2017 

Športovci sa predviedli 
 Čas nám utiekol rýchlo ako voda a v našom zariadení sa opäť 

konal náš obľúbený turnaj 
v kolkoch. Táto športová 
aktivita je príjemným 
spestrením dňa. V tomto 
turnaji treba mať presnú 
ruku na dobrý hod a trošku 
aj toho povestného šťastia. 
Kto to zvládne najlepšie tak 
vyhrá.  
 Znova sme turnaj 
rozdelili do dvoch kategórií. 
 V prvej kategórii 

súťažili imobilný súťažiaci na invalidných vozíkoch, v druhej kategórii 
súťažili mobilný súťažiaci. Taktiež bol rovnaký systém turnaja, čiže 
súťažilo sa 
trojkolovým 
systémom. 
 V každom 
kole mal každý 
súťažiaci 3 
pokusy zhodiť 
všetky kolky. 
 Všetci si 
navzájom 
fandili, ale na 
druhej strane 
každý sa snažil podať čo najlepší výkon a vyhrať.  
 Napokon v kategórií imobilných zvíťazila s prehľadom Zdenka 
Karasová, druhý skončil Peter Šimun a tretia skončila Janka 
Oháňková. V kategórií mobilných premiérovo zvíťazil Rudko 
Sokolík, druhý skončil Milan Hanzlovič a tretie miesto obsadila 
Helenka Blažiová. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalšie 
pokračovanie turnaja.                                                                      (mm) 
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Domáci spravodaj                                                      MD-6/2017 

 Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

  Hovorí sa, že kde nechodí slnko, tam chodí lekár. Je to vekmi 
overená pravda. Po dlhých studených dňoch prišli dni, kedy sa 
slniečko šplhá vysoko na oblohu a dlhšie ohrieva ľudí aj prírodu. 
 A veru my máme teplo radi. Začali sme už častejšie a vo väčšom 
počte absolvovať zdravotné prechádzky na čerstvom vzduchu. Niekto 
sám bez pomoci, niekto za pomoci palíc, a niekto na vozíčku. 
Pomalou chôdzou aj 2-3 krát prejdeme areálom a parčíkom.  
 Tým, ktorým je to veľa, môžu si posedieť na lavičkách. Nastavujú 
chrbty a tváre teplým lúčom a vychutnávajú si tento pocit. Na dlhšie 
vychádzky mimo zariadenia si trúfnu len traja klienti, ktorým to ešte 
umožňuje zdravotný stav.  
V letných mesiacoch sa za každého počasia vyberú na prechádzku 
do dediny, pozdravia sa so známymi a absolvujú zdravý pohyb. 
Účinky pohybu na čerstvom vzduchu, si ten čo má možnosť hýbať sa 
ani neuvedomuje. Ale čo by za to dali tí, ktorí sú dlhodobo pripútaní 
na lôžko, keby sa mohli prejsť po zelenom trávniku pod rozkvitnutými 
stromami.  
 Preto potlačme v sebe lenivosť a nechuť, a snažme sa každý deň 
prejsť aspoň toľko metrov, koľko máme kilogramov.     (ll)   
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Domáci spravodaj            MD-6/2017 

Zveľaďujeme naše okolie 
 Aktuálne ročné obdobie je bohaté nielen na krásne sfarbené 
kvety, ale aj na množstvo práce v záhradách. Naša záhradka a areál 
zariadenia nie sú žiadnou výnimkou. Postupne zapájame obyvateľov 
do ľahkých, nenáročných prác, ktoré poľahky zvládnu aj vo vyššom 

veku.  
 Naše políčko na 
sadenie zeleniny sa 
pomaly zapĺňa, 
a drobné semienka 
sa premieňajú na 
väčšie rastliny, ktoré 
na konci obdobia 
prinesú úrodu.
 Záhony kvetov 
potrebujú tak isto 

starostlivosť a ráznu ruku, aby sme ich oslobodili od buriny.  
 Záhradka s kvetmi a kvetináče na terase A budovy dostali nový 
šat. S podporou pani riaditeľky mohla Katka Rosová s Jankom 
Mórim – našim obyvateľom, vysadiť tieto kvetináče rôznymi 
kvietkami, ktoré nám budú, dúfajme robiť radosť celú sezónu.  
 Kvietky sú 
zasadené, tráva 
pokosená. Uschnutú 
trávu je potrebné 
pohrabať – o to sa 
postarali Anička 
Révayová, Vojtech 
Klačanský a Viliam 
Gálik s pomocou 
a podporou Aničky 
Jahodovej to zvládli, 
a areál zariadenia je zase o čosi krajší.  
 Obyvateľom prajeme príjemné prechádzky po areály, ktorý 
postupne vlastnými silami zveľaďujeme.                                            (vn)   
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Domáci spravodaj            MD-6/2017 

Leto zahájené zvalením mája 
 Na konci mesiaca máj bolo na Slovensku veselo. Muzikanti a 
mládenci prichádzali do dvorov, hrali, spievali a zabávali sa. Za jeho 
zváľanie obdarovali dievky mládencov peniazmi, matky ich núkali 

pálenkou a koláčmi. 
Všetky tieto zvyky 
a tradície okolo váľania 
mája pomaly zanikajú. 
Avšak niektoré miesta na 
Slovensku stále 
zachovávajú  tradície, 
ktoré sú pre nás typické.  
 Aj v našom zariadení 
sme na konci mesiaca 
zvalili máj. Programom 

nás sprevádzal organizátor Richard Wagner.  
 Na úvod sa zúčastneným obyvateľom a hosťom prihovorila pani 
riaditeľka Viera Bútorová, 
ktorá všetkých privítala a 
popriala im dobrú zábavu. 
 Potom nasledovalo 
vystúpenie tanečného 
klubu Karmen 
z Topoľčian.  Pri tradičnom 
váľaní mája nesmelo 
chýbať vystúpenie nášho 
súboru Domovníček. Na 
úvod zarecitovala báseň 
Gabika Šútová, 
nasledovalo zopár známych piesní, ktoré si všetci prítomné potichu 
pospevovali. Duet Jožka Makového a Anastázie Opáthovej bol 
speváckym zážitkom. O dobrú náladu sa postaral hudobník Vladko 
Kluka.  Obyvatelia si mohli pochutnať na obložených chlebíkoch 
a koláčikoch.  Napriek naozaj teplému májovému počasiu prišlo 
dosť obyvateľov, z čoho máme veľkú radosť.                            (rw) 
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Domáci spravodaj            MD-6/2017 

DOMOVÝ PARLAMENT  
rozširuje svoje rady 

V mesiaci máj sa domový parlament rozšíril o dvoch členov. 
Hneď v úvode stretnutia ich predstavil predseda Miroslav Kleman. 
Novými členmi sa stali Pavol Karadi a Miroslav Arpáš, obaja 
z oddelenia 4 (B budova). Domový parlament má týmto 17 členov – 
zástupcov obyvateľov. Spoločných stretnutí sa zúčastňuje aj riaditeľka 
zariadenia Viera Bútorová. 

Na májové zasadnutie domového parlamentu prišiel každý člen 
s návrhom na riešenie niektorého z problémov, napríklad návrh 
Vladimíra Remeňa, aby sa tlačili jedálne lístky na každé poschodie; 
návrh Beáty Révayovej, ktorá prejavila záujem o počítačový kurz pre 
obyvateľov; návrh Anny Szabovej na riešenie množenia sa mravcov.  

Čo sa udialo od posledného stretnutia domového parlamentu?:  
 vymenili sa zámky na vchodových dverách; cieľom výmeny je 

zvýšiť bezpečnosť obyvateľov zariadenia a zamedziť kopírovanie 
kľúčov 

 plánuje sa výmena podlahovej krytiny časti obytných buniek 
(podľa opotrebovanosti), na výmenu ktorej, na základe našich 
žiadostí, poskytne finančné prostriedky Nitriansky samosprávny 
kraj; celý proces výmeny jednej obytnej bunky môže trvať 5 dní; 
preto, počas výmeny sa budú musieť obyvatelia dočasne 
presťahovať tak, aby bunka zostala prázdna 

 bol vypracovaný projekt na vybavenie altánku a vybudovanie 
prístupovej cesty k altánku aj pre klientov na invalidných 
vozíkoch; tento neprešiel, preto budeme svojpomocne upravovať 
altánok a vybavenie zariadenia altánku zabezpečíme sponzorsky 

 riešilo sa vzájomné spolunažívanie obyvateľov, napríklad 
sťažnosti na opakované nežiadúce návštevy niektorých klientov 
na izbách iných klientov; vyhadzovanie odpadkov z okien 
a znečisťovanie priestorov pľuvaním; zbieranie špakov a pod. 
O riešení jednotlivých návrhov vás budeme informovať po ďalšom 

stretnutí domového parlamentu, ktorý je plánovaný na mesiac jún 
2017.           Miroslav Kleman, predseda domového parlamentu 
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Domáci spravodaj            MD-6/2017 

Blahoželanie pre všetky matky 
 Deň matiek je špeciálny čas kedy by sme mali povedať našim 
mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú. Určite mi dáte za 
pravdu, že toto poslanie je krásne a náročné zároveň.  

 Veľké poďakovanie 
a uznanie všetkým mamám 
vyjadrila prostredníctvom básne 
Petronela Kittlerová a naše 
zariadenie sa k jej krásnym 
slovám pripojilo.   
 Detičky z materskej škôlky 
spríjemnili predpoludnie milým 
tanečným vystúpením a naši 
konzervatoristi nám predviedli 
nádherné piesne. Nechýbali ani 
darčeky v podobe papierových 
srdiečok od detí z materskej 

škôlky, venované našim obyvateľkám. Ďakujeme všetkým 
zúčastneným a dúfame, že takto o rok opäť budeme spomínať na 
tento nádherný sviatok. Ale pamätajte, lásku, nehu a pozornosť svojim 
mamám vyjadrujme každý deň v roku.                                             (zb) 

Oslavovalo sa aj v mesiaci lásky 
 V mesiaci máj mali meniny a narodeniny viacerí obyvatelia 
oddelenia IT1 na A budove. Tento mesiac oslavovali iba ženy a to 
Marta Langová, Vlasta Peterková, Darina Mikátová, Anna 
Štefancová, Zuzana Miklósová, Žofia Kulaviková, Katarína 
Marková, Anna Zembová.  
 Pani Anna Zembová v spolupráci s Renátou Tomanovou za 
finančnej podpory svojej sestry zabezpečili chutné krémeše, slané 
a suché dobroty a malinovky. Všetkým oslávencom zo srdca 
blahoželáme a prajeme veľa veľa zdravíčka.  
 K dobrej nálade prispel tradične Alojz Schlenc hrou na ústnu 
harmoniku. Oslavu sme uzavreli spevom obľúbených ľudoviek.                                                         
                                                                                                         (aa) 
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Kaplnka                                    MD-6/2017 

Symboly Ducha Svätého 
 Cieľom poslania Ducha Svätého v každom liturgickom slávení je 

uvádzať do spoločenstva s Kristom, a tak utvárať jeho telo. Písmo 
Sväté, keď hovorí o pôsobení Ducha Svätého, spomína tri symboly: 
oheň, prudký vietor a holubicu. Predstavujú tajomnosť a zároveň 
dynamizmus Ducha Svätého. Dobre poznáme mocný živel ohňa, 
ktorý dokáže všetko spáliť. Mnohokrát sme už videli, čo dokáže 
požiar. Poznáme aj silu prudkého vetra a uragánu, ktorý dokáže lámať 
stromy a vytrhávať ich aj s koreňmi. Oheň a víchor – mohutné živly 
majú okrem ničiacej energie v prírode aj úlohu očisťovania, 
zoceľovania  a pretvárania. Oheň očisťuje, ohrieva a osvecuje.  

 Vietor veje kade chce, počuješ jeho šum, ale nevieš odkiaľ 
prichádza a kam smeruje. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha 
Svätého. Duch Svätý je neraz vo svojej činnosti nepozorovateľný. 
Pripomína vzduch, ktorý dýchame. Duch Svätý býva vo svojej činnosti 
prirovnávaný holubici – čo predstavuje jemnosť a tajomnosť jeho 
konania. Je zosobnením miernosti a tajomnosti jeho pôsobenia; 
zosobnením miernosti, pokoja a zmierenia. Tajomné pôsobenie Ducha 
Svätého poznáme podľa účinkov. Aj tí, ktorí zakúsili silný „dotyk“, 
„vyliatie“ Ducha Svätého, nie sú schopní vyjadriť to a opísať.  

 Ako vidíme pôsobenie Ducha Svätého je mohutné a zároveň 
jemné, tajomné   a predivné. Môže z nás ako víchor vytrhávať korene 
hriechu  a všetky jeho príčiny a jeho pôsobenie je zároveň veľmi 
jemné. Svätý Ján Pavol II. sa modlil takto:  

 

Duchu Svätý, prosím ťa o dar Múdrosti, aby som lepšie spoznával 
Teba a dokonalosť Božiu, o dar Rozumu, aby som lepšie rozumel 

tajomstvám našej svätej viery, o dar Rady, aby som vo všetkom hľadal 
radu u Teba a stále ju nachádzal, o dar Sily a Odvahy, aby žiadne 
obavy a pozemské záujmy ma od Teba neodlúčili, o dar Poznania, 

aby som sa v živote vedel riadiť zásadami našej viery, o dar 
Nábožnosti, aby som vždy slúžil Tvojej vznešenosti  

so synovskou láskou, o dar Bázne Božej,  
aby som sa bál hriechu, ktorý teba, ó Bože uráža.   

Amen.    
                                                                                                                                   Richard Wagner 
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Z pera našich obyvateľov                                                         MD-6/2017 

Stále je čo obdivovať 
 Terasy v našom zariadení boli vždy udržiavané. Avšak veľké 
betónové kvetináče neboli veľkou pýchou. Úlohy za zveľadenie 
a obnovu krajšieho prostredia na terase sa zhostila Katka Rosová. 
Spolu s obyvateľmi Jankom Mórim a Milanom Hanzlovičom vysadili 
všetky kvetináče na terase A budovy, od buriny oslobodili záhony pred 
terasou aj okolo fontánky. 
 Za všetkých hovorí Gabika Šútová: „Urobila to veľmi pekne, 
dobre sa tam cítime a stále je čo obdivovať. Ďakujeme všetci 
obyvatelia A budovy.“                                
                                                                                Gabriela Štútová, obyvateľka          
 

Letné pohladenie prírody 
Potôčik modrý, čistý, blankytný, 

pri ňom tráva sa zelená, 
husičky vo vode plávajú,  

včielky z kvietka na kvietok sadajú. 
 

Vetríček pomaly povieva,  
chlapci si loďky po vode púšťajú 

a dievčence venčeky z kvietkov zapletajú, 
smejú sa a hrajú. 

 
Na lúke kvietky dvíhajú svoju hlávku k nebu, 
kvitnú púpavy, zlatisto odeté do čistej krásy, 

vôňu pestrých kvietkov vnímajú deti, behajúc po lúke. 
 

Na poli klasy žltnú, zrejú  
a ženci sa kosiť chystajú úrodu bohatú, 

na chlieb od Pána požehnanú. 
 

Slniečko vďaka i tebe, opaľuj ďalej líčka detí, 
 bozkami ich pohládzaj  

a smútok zo všetkých detí odletí. 
                                                                            Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov            MD-6/2017

Príchod leta 
Prichádza znova vytúžené a slnečné leto, 

vtáčí spev znie melodicky a trblietavo. 
Stromy rozkvitajú v plnej kráse, 

potešia nás všetkých svojou vôňou zase. 
 

Kvety v záhrade oplývajú svojou sviežou vôňou, 
ktorá rozohreje našu dušu aj srdce naše. 

Tešme sa všetci z tohto leta, 
ktoré nám dáva slnečné lúče z neba. 

                                                                                                                   Anna Szabová, obyvateľka 
Aforizmy 
Len ten má právo kritizovať, kto má odvahu pomáhať. Koho 
neuzdravia lieky, toho uzdraví príroda. Zdraví majú tisíc prianí, chorí 
iba jedno. Zdravý človek je len zle vyšetrený pacient. Chcel by som 
mať kvapku šťastia, alebo plný sud rozumu. Neobyčajne krásne ženy 
udivujú na druhý deň menej. 
Pranostiky                            
K trom zamrznutým patria aj Róbert a Norbert. Na sv. Jána otvára sa 
k letu brána. Ladislav huby sial, Peter a Pavol ich pozbieral. Keď hrmí 
v júny, žito bude mať hrubé zrno. Keď prší na Víta, sú skazené žitá. 
Ak prší na Barnabáša, bude víno tiecť do fľaše.                               
                                                                              Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Výroky slávnych 
Fonda: Nikdy nie je neskoro začať odznova a nikdy nie je neskoro byť 
šťastný. Campbell: Jaskyňa, do ktorej sa bojíš vstúpiť, skrýva poklad, 
ktorý hľadáš. Lukáč: Nič také dokonalé ako les sme nevytvorili. 
Publilus: Medové slová v sebe skrývajú jed. Caesa: Ľudia radi veria 
tomu, čo si želajú. Latinské príslovie: Treba jesť, aby sa žilo, a nie 
žiť, aby sa jedlo. Mahen: Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, 
aby sa niekedy delil o jeho radosť. Démokritos: Je panovačné všetko 
rozprávať a nič nechcieť počuť. 
                                                                           Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov            MD-6/2017

Uznanie pre sestry a opatrovateľov 
 Záujem každého vedúceho pracovníka je mať pri sebe dobrý 
a odborný kolektív zamestnancov. V našom zariadení takýchto 
zamestnancov máme, za čo môžeme byť vďační. Ja to vnímam 
najmä na oddelení IT4 – keďže tam bývam, ale určite sa nemýlim keď 
poviem, že aj ostatné oddelenia nášho zariadenia majú výborných a 
odborných pracovníkov, sú nielen profesionálni, ale aj ľudskí.  
 Každý z nás obyvateľov máme svoje zdravotné problémy, niekto 
ich má viac, iný menej, ale naše sestry a opatrovatelia sa snažia 
všetko riešiť a pomôcť s úsmevom. Keď sa spojí odbornosť, empatia, 
pohoda a poriadok, je to výsledok dobrého vedenia a cítia to nielen 
zamestnanci ale aj obyvatelia. Na IT4 je táto pohoda citeľná, je tam 
pokoj, príjemné prostredie v jedálničke, usmiati zamestnanci. Dá sa 
na takúto atmosféru sťažovať?  
 Ďakujem za všetkých obyvateľov nielen na IT4, a zaželám 
sestrám a opatrovateľom veľa trpezlivosti s nami.        Štefan Hučko, obyvateľ 

Bylinkáreň 
 Choroba – žlčníkové kamene. Je zaujímavé, že touto chorobou 
trpia častejšie ženy ako muži. Symptómy choroby sú zväčša – 
zvracanie, silné kŕče vyžarujúce spod pravých rebier k srdcu, 
sprevádzané veľkou nevoľnosťou.  
 Šesťtýždňová kúra šťavou z čiernej reďkovky doteraz vždy 
pomohla. Reďkovku treba odšťaviť v odšťavovači. Začneme ráno 
nalačno so šťavou a počas 3 týždňov zvýšime postupne dávku. Po 
uplynutí týchto troch týždňov opäť znížime dávku a pokračujeme ešte 
tri týždne.  
 Pri zápale žalúdka alebo čriev sa reďkovková šťava nemôže 
užívať. Prezradíme Vám ešte jednu čajovú zmes, ktorá odstraňuje 
koliku a kamene. Použijeme na to bedrovník väčšieho brečtanu 
popínavého, chmeľ obyčajný, repík lekársky, mäta pieporná a palina 
pravá. Na 1 liter jablčného muštu dáme 3 polievkové lyžice týchto 
bylín, necháme za studena lúhovať, potom privedieme do varu, 
odstavíme a necháme 3 minúty ešte lúhovať. Potom dávkujeme jednu 
polievkovú lyžicu odvaru piť počas dňa 8-9 krát.      
                                      Beáta Révayová, obyvateľka                                                              
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Spoločenská rubrika             MD-6/2017 

Vitajte medzi nami!                    
         

V mesiaci máj k nám prišli   
Mária Krasulová 

 Gabriela Hašanová 
Irena Hrdličková  

Ján Ladický 
  

JÚNOVÍ oslávenci 
04.06 Pavel Dobrík    20.06 Mária Naštická 
06.06 Eva Beňová    21.06 Vít Huba 
06.06 Verona Mojžišová  23.06 Ľudmila Binčíková 
10.06 Július Ferenčík   23.06 Bernardína Ondrušková 
10.06 Albín Pokus    25.06 Margita Sklenárová 
16.06 Jaroslav Ružička   27.06 František Kukan  
19.06 Pavel Dzíbela  27.06 Jozefína Kovačiková 
19.06 Helena Korcová                30.06 Petronela Kittlerová 
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

 
V mesiaci MÁJ nás opustili 

 

Irena Dorčiaková, Emília Bednárová,  
Jozefína Jakubíková, Michal Šípka 

 

Česť ich pamiatke 
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Podujatia              MD-6/2017 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JÚNI 
Denne Pohybom ku zdraviu       CHD-RhB  P. Macho 
Denne Vysielanie interného rozhlasu   RŠ   Zuzka 
Denne Vypožičiavanie kníh     Knižnica  M. Valko  
Denne Rehabilitačné cvičenia    Rhb           Janka T. 
Denne Rehabilitačné cvičenia    Rhb   Soňa  
Denne Rehabilitačné cvičenia    Rhb   Katka K.  
Po  Rehabilitačné + skupinové cvičenia      PRAŠICE  Andrejka 
Ut-Pia Rehabilitačné cvičenia    Rhb   Andrejka 
Ut,Štv Skupinové cvičenia     chodby   rhb pracovníčky 
Po,Ut,Št DomAteliéR      B/3   Janka G. 
01.06 Práca s knihou      A/4   Katka 
01.06 Práca s materiálom     B/1   Anička  
02.06 Spoločenské hry     A/4   Martin 
02.06 Práca s farbami     A/2   Zuzka 
02.06 Zábavné dopoludnie     terasa  Natália 
05.06 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
05.06 Kognitívne cvičenia     B/1   Richard 
06.06 Práca s knihou      A/2  Zuzka, Renátka 
06.06 Tréning zmyslov     B/1   Natália 
07.06 Práca s hudbou     A/4   Katka 
07.06 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
07.06 Pamäťový tréning     A/2  Zuzka, Renátka 
07.06 Pracovná činnosť     areál   Anička 
07.06 Práca s farbami       B/1   Natália 
07.06 Domový parlament     B/1   riaditeľka 
08.06 Práca s hudbou     A/4   Katka 
08.06 Uspokojovanie duchovných potrieb  B/1   Anička 
09.06 Spoločenské hry     A/4   Martin 
09.06 Duchovné cvičenia     kaplnka  Richard 
09.06 Práca s farbami     A/2  Zuzka, Renátka 
12.06 Práca s farbami     A/4   Katka 
12.06 Spoločenské hry     A/2   Zuzka 
12.06 Kognitívne cvičenia     B/1    Richard 
13.06 Pamäťové cvičenia     A/4   Martin 
13.06 Práca s knihou      A/2   Renátka 
13.06 Stretnutie pri spomienkach   B/1   Anička 
14.06 Práca s hudbou     A/4    Katka  
14.06 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
14.06 Pamäťový tréning     A/2  Zuzka, Renátka 
14.06 Pracovná činnosť     areál   Anička 
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Podujatia              MD-6/2017 
14.06 Pamäťový tréning     B/1   Natália 
15.06 Žochársko-Trogárska SENIORÁDA   Čertova pec Martin 
15.06 Čítanie z Biblie      B/1    Richard 
15.06 Práca s knihou      A/4   Katka 
15.06 Muzikoterapia      A/2   Betka 
16.06 Práca s farbami     A/2   Zuzka 
16.06 Spoločenské hry     A/4   Martin 
16.06 Práca s knihou      B/1   Anička 
19.06 Práca s farbami     A/4   Katka  
19.06 Spoločenské hry     A/2  Zuzka, Renátka 
19.06 Kognitívne cvičenia     B/1   Richard 
20.06 Výlet na Ranč pod Babicou   Bojná  Zuzka 
20.06 Pamäťové cvičenia     A/4    Martin 
20.06 Vedomostné hry     B/1   Natália 
21.06 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
21.06 Práca s hudbou     A/4   Katka 
21.06 Pamäťový tréning     A/2   Zuzka 
21.06 Prechádzka po areály    areál   Richard 
22.06 Práca s hudbou     B/1   Richard 
23.06 Beseda v knižnici     knižnica  Katka 
23.06  Práca s farbami     A/2   Renátka 
23.06 Piknik v tráve      areál   Natália 
26.06 Spoločenské hry     A/2  Zuzka, Renátka 
26.06 Kognitívne cvičenia     B/1   Natália 
26.06 Práca s farbami     A/4   Katka 
26.06 Júnoví oslávenci IT1     A/2  Zuzka, Renátka 
27.06 Pamäťové cvičenia     A/4   Martin 
27.06 Práca s knihou      A/2   Renátka 
27.06 Uspokojovanie duchovných potrieb  B/1   Anička 
27.06 Júnoví oslávenci IT2     A/4   Janka R. 
27.06 Júnoví oslávenci IT3     B/1   Simonka 
28.06 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
28.06 Júnoví oslávenci IT4     B/4   Milka 
28.06 Pracovná činnosť     areál   Anička 
28.06 Pamäťové cvičenia     A/2  Zuzka, Renátka 
28.06 Spoločenské hry     terasa  Richard 
28.06 Stretnutie pri spomienkach   terasa  Natália 
29.06 Muzikoterapia      A/2   Betka 
29.06 Práca s knihou      A/4   Katka 
29.06 Relaxačné cvičenia     B/1   Anička 
30.06 Práca s farbami     A/2  Zuzka, Renátka 
30.06 Duchovné cvičenia     kaplnka  Richard 
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Zábava a relax              MD-6/2017 

Zasmejme sa 
Manželia Tokárovci sú na dovolenke pri mori. Pani Tokárová si 
obľúbila potápanie. Každú chvíľu sa ponorí, chvíľu je pod vodou 
a potom sa vynorí a kričí na manžela – Táák Lojzo ako mi to ide? Čo 
povieš na moje potápanie? Na to muž odpovedá – Robíš to dobre, ale 
jedno sa mi nepáči, že sa stále vynáraš. 
 

Móricko v škole vraví učiteľke – Boh existuje. Presvedčil som sa 
o tom. Na to učiteľka zareaguje – Áno? A ako? – spytuje sa. Móricko 
odpovedá – Včera bol u nás! V noci som počul ako mamička vraví 
„Pane Bože, čo zase chceš?“                              Petronela Kittlerová, obyvateľka                                                                                                                                           
 

Okoloidúci sa pýta pani – Kam sa tak ponáhľate, pani? Na to pani 
v rýchlosti odpovedá – Ale, idem na Ústavný súd urobiť poriadok. Muž 
na to – To si ale trúfate! Pani bez okolkov – Čo by som si netrúfala, 
keď tam robím upratovačku! 
 

Opitý muž strká kľúč do pouličnej lampy. Okoloidúci policajt si chce 
z neho vystreliť a hovorí mu – Asi nie je nikto doma, čo? Na to muž 
reaguje – Mňa neoklameš, hore sa svieti! 
                                                                           Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
Malý Janko sa pýta otca – Oci, môžem pozerať televízor? Otec 
pohotovo odpovedá – Samozrejme, že môžeš. Ale ho nezapínaj! 
 

Syn čerstvo ako získa vodičský preukaz prosí otca o jazdu ich autom 
– Oco, veď som už dosť starý, dovolíš mi šoférovať? Na to otec 
odpovedá – Ty áno, ale naše auto nie!                                                                              
                                                                                      Simeon Masár, obyvateľ 
 

 

Učiteľka sa pýta svojho nového žiaka – Janko, čím chceš byť keď 
budeš veľký? Janko sa postaví a hrdo povie – Pani učiteľka, ja by 
som chcel byť kriminálnikom. 
 
Rozprávajú sa dvaja rybári po rybačke v krčme – Vieš prečo ryby 
vyskakujú tak často nad hladinu? Druhý odpovie – To teda netuším. – 
Ľahká odpoveď, chcú vedieť, ktorý idiot sa ich snaží uloviť. 
                                                                                      Rudolf Sokolík, obyvateľ 



 19 

 
Zábava a relax              MD-6/2017 

Tajnička 
A máme tu Jún! V tomto mesiaci oslavujú svoj deň nielen deti. Oslava 
tohto dňa nie je až tak populárna a známa, avšak treba si uctiť aj 
týchto ľudí, významných pre náš život. Z tajničky sa dozviete, komu je 
venovaný jeden júnový deň. 
 

      Príbytok 
         Ženské meno 22. februára 
         Nos psa 

          
         Zábavná pyrotechnika 
         Slúži na úschovu cenností 
         Južné ovocie 
         Infekčné ochorenie 
         Silný vietor 

                Simeon Masár, obyvateľ 
Hádanka č.1: 
Ktorý chemický prvok má značku Zn? 

a.) zinok 
b.) meď 
c.)    striebro                                                                       Rudolf Sokolík, obyvateľ               

 
Hádanka č.2: 
Kto bol predstaviteľom slávneho hybského zbojníka Pacha?  

1.    Ladislav Chudík 
2.    Michal Dočelomanský  
3.    Jozef Króner                                                               Štefan Hučko, obyvateľ 

  
 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 06. 2017 svojmu sociálnemu 
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 05/2017 sa stávajú: 
 

 
Petronela Kittlerová a Peter Macko 

 

Srdečne gratulujeme! 
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Fotografia mesiaca          MD-6/2017 

Naše záhony opäť rozkvitli 
  
            
  
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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