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Úvodník MD-6/2020

Smiech lieči telo aj dušu 

Vážení obyvatelia, prežívame najťažšie a závažné obdobie v našom 
živote, ktoré nám spôsobuje vírusové ochorenie zvané „Koronavírus“. To 

nám robí zdravotné ťažkosti a číha na nás zo všetkých strán, 
preto by sme sa mali tejto chorobe vyvarovať a čeliť tejto 
situácii a nepoddávať sa. Ľahšie to budeme znášať  
s úsmevom a optimizmom, ktorý nás povzbudí a dodá chuť do 
ďalšieho života. Prevenciou a opatreniami, ktoré sú nariadené 

z vyšších orgánov, ako aj zo strany vedenia nášho Domova sa náš život 
bude uberať k lepšiemu spolunažívaniu. Úsmev je najkrajším, ako aj 
najlacnejším darom a predsa je tak málo rozdávaný, hoci je krásny 
a naozaj lacný. Vždy nás poteší, povzbudí, nezarmúti v každej chvíli. Je 
znakom priateľstva, odpúšťa previnenia  a vracia lásku. Chorých pritom 
poteší, mnohokrát viac ako liek. Skrášľuje tvár starca a starenky, robí ich 
mladšími a zahladzuje vrásky, tiež urovnáva spory. Úsmev je dôležitý aj pre 
duchovný život, pretože chráni pred hriechom, prospieva láske k blížnemu 
a to má v podstate veľkú cenu. Najviac nám smiech prospieva vtedy, keď 
nám do smiechu práve veľmi nie je. V podobných chvíľach má úsmev 
dvojakú funkciu. Užitočný je pri komunikácii s okolím – týmto spôsobom 
totiž vysielame do sveta signál, že je všetko v poriadku a nehrozí nám 
nebezpečenstvo a zároveň vykonávame dobrý skutok pre seba samého. 
Pri úsmeve dochádza k uvoľneniu napätia, čím sa znižuje hladina 
stresového hormónu kortizolu. Preto od dneska: vždy s úsmevom, ktorý 
dnešný svet tak potrebuje. V týchto našich ťažkostiach nám pomôžu 
zdravotní, sociálni, rehabilitační pracovníci, ako aj ostatný personál pod 
vedením nášho Domova, začo im patrí zo strany obyvateľov „Srdečné 
ďakujeme“.  

Za usilovnosť, prínos a zveľaďovanie okolia v našom parku taktiež 
patrí právom srdečná vďaka aj našim šikovným obyvateľkám Hedvige 
Bednárikovej, Katke Kánovej a Beátke Révayovej, že priložili ruku 
k dielu a na úkor svojho voľného času sa zhostili nasledovných prác: 
vyzbierali veľké množstvo šišiek, posadili krásne kvetiny, okopali záhony 
a pleli buriny. Bodaj by bolo aj viacej zanietených obyvateľov, ktorí by sa 
pričinili a dokázali svoje umenie. V závere nech znie uvedené motto: 
„Život je cesta, láska je proces, starosť sa neobráti na mladosť. Vždy 
sa treba utiekať k Pánu Bohu, ktorý určite vyslyší naše prosby.“ 

Vážení obyvatelia, dopisovatelia a čitatelia, prajem Vám pekné čítanie 
pri našom časopise „Môj domov“.    

 Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový  parlament           MD-6/2020 

Domový parlament 

 Dňa 27. mája 2020 sa konalo v našom zariadení stretnutie 
Domového parlamentu.  
 Na úvod predseda Domového parlamentu Miroslav Kleman 
privítal pani riaditeľku zariadenia Vieru Bútorovú a vedúcu úseku 
služieb Simonu Červenú.  
 Hneď na začiatku pani riaditeľka oboznámila prítomných 
o úlohách, ktoré boli prijaté na minulej schôdzi, pričom bolo 
konštatované, že väčšina z úloh bola splnená.  
 Nesplnené úlohy (napr. oprava čerpadla na fontáne) sa 
prenášajú do ďalšieho mesiaca.  
  Následne boli členovia Domového parlamentu pani 
riaditeľkou informovaní o postupe pri preberaní balíkov v čase 
pokračovania pandémie koronovírusu.  
 Balíky budú preberané zamestnancom vrátnice, ožarované 
germicídnym žiaričom a po takto prebehnutej sterilizácii, ktorá ničí 
akékoľvek zárodky baktérií a vírusov, budú odovzdané obyvateľovi.  
 Od 1. júna bude pani poštárka nosiť dôchodky v hotovosti do 
zariadenia a bude sprevádzkovaný automat na kávu. 
 Zároveň pani riaditeľka informovala o tom, že núdzový stav 
zatiaľ platí do 15. 6. 2020.  
 Potom sa už slova ujali jednotliví členovia parlamentu, ktorí 
predniesli rôzne návrhy a podnety k ďalšej práci.  
 Nasledovala stravovacia komisia, ktorej sa zúčastnili aj hlavná 
sestra Anna Drugdová a výživový asistent Monika Chropeňová, 
ktorá prítomných informovala o zvýšení noriem na niektoré jedlá 
podľa požiadaviek obyvateľov, taktiež o skutočnosti, že pekárenská 
firma TOPEC, a. s. rozširuje svoj sortiment, čo sa prejaví aj na 
jedálnom lístku nášho zariadenia a prejednané boli i úlohy z minulej 
schôdze s konštatovaním, že boli splnené.   

V závere sa členovia DP a stravovacia komisia jednohlasne 
uzniesli, že konania schôdze DP a stravovacej komisie sa už nebudú 
konať v jednom termíne.  

Dôvodom je, aby sa stravovacej komisie mohli zúčastňovať aj 
obyvatelia, ktorí nie sú členmi DP a prejaviť tak svoj názor 
a pripomienky k jedálnemu lístku a podávanej strave. 
           Miroslav Kleman, predseda DP 
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Domáci spravodaj           MD-6/2020 

VÁĽANIE MÁJA 

 Čas rýchlo 
uteká. Nedávno 

sme máj stavali a 
už ho treba váľať! 
Zvyčajne bolo na 
konci mája veselo. 
Drevená muzika 
chodila po dedine. 
Muzikanti a 

mládenci 
prichádzali do dvorov, kde bol 
postavený máj, hrali, spievali a 
zabávali sa. Za zváľanie mája 
obdarovali dievky mládencov 
peniazmi, matky ich núkali pálenkou a 
koláčmi. Večer sa mládež zišla v 
dedinskej krčme, kde sa spoločne pri 
muzike zabávali.  
 Prežívame netradičné dni. 
Napriek stále trvajúcim obmedzeniam 
zachovávame všetky tradície, ktoré 

nám odovzdali generácie pred nami. Život je zmena a tej sa treba 
rýchlo prispôsobiť. Aj v takej veci, ako je láska. Preto sa rozhlasové 
štúdio pre hudobnodramatický súbor DOMOVNÍČEK stalo opäť 
javiskom, na ktorom odznelo pásmo piesní a slova. Texty piesní boli 
upravené do corona verzie:  

Každé čudo tri dni trvá. Pre nás je to doba dlhá. 
Nemôcť stretnúť, pohladiť, 

pekné slovo vymeniť, ísť do mesta nakúpiť. 
Túžime to ukončiť,  

slobodne si vykročiť, pri muzike zakrepčiť! 
Raz sa toho dočkáme!  

Životný štýl zmeníme, imunitu spevníme. 
Opatrenia dodržíme, vírus spolu porazíme! 

 My sme sa na vtipoch a textoch pobavili. Pevne dúfame, že aj 
Vy. Tešíme sa na ďalšie rozhlasové vystúpenie!       (A. Angelovičová) 
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“Nikdy nie ste sami, sme tu s vami!“   

 Už niekoľko týždňov sa snažíme našim obyvateľom počas 
pandémie ponúkať dostatok voľnočasových aktivít, aby sme zmiernili 

dopady izolácie od svojich najbližších. Pekné gesto, 
či myšlienka vzniká aj od ľudí a organizácií 
v komunite. Ich realizáciou vzíde neraz milé 
prekvapenie i dobrý skutok zároveň.  
 Takým sa stalo aj spevácke vystúpenie víťazky 
súťaže „HLAS ČESKO-SLOVENSKO“ Ivanny 
Bagovej, na podnet primátorky mesta Topoľčany 
Alexandry Gieciovej.  
 Bez nároku na honorár prišla zaspievať nielen 
našim obyvateľom. Jej hlas prenikal mnohým až pod 

kožu. 
Výstižne 
a úžasne 

ľudsky 
vyjadrila svoj motív 
vystúpenia slovami: 
„Nikdy nie ste sami, sme 
tu s vami!“ 
 Jej posolstvo sa šírilo 
mestom aj internetovým priestorom ako blesk. Z našich balkónov 
a terás zaznel niekoľkokrát obrovský potlesk. ĎAKUJEME!    (K. Rosová) 
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PRIDAJTE SA K NÁM  

 V polovici mája sme sa 
rozhodli skrášliť areál nášho 
zariadenia zametaním 
chodníkov pred B budovou 
a vyzbieraním šišiek na ceste. 
Vyzbrojení metlami, lopatou, 
vedrom na odpad, ale aj ochotou 
a  dobrou náladou sme sa pustili 
do práce. Napriek tomu, že 
vetrík „hral proti nám“ a snažil sa 
rozfúkať starostlivo pozametané 
listy, ihličie a šišky, my sme sa 
nevzdávali a prácu sme pekne dotiahli do konca. Brigády sa 
zúčastnili naše pracovité obyvateľky – Daniela Veľká a Zuzana 
Miklósová. Dúfame, že nabudúce sa nás zíde viac, veď ako sa 
hovorí: „Viac rúk viac urobí“. V areáli nášho zariadenia je stále čo 
skrášľovať a preto sa stretneme aj nabudúce.        (M. Gašparíková) 

IT5 už zasadilo  

 Po zime sa začína záhrada pomaly prebúdzať, a to je ten 
najvyšší čas začať 
s jarnými prácami. Apríl 
a máj je obdobie sadenia 
zeleniny. Sezóna klope na 
dvere, tak sme sa dali aj 
my s Michalom Janíkom, 
Jarmilou Huslicovou a 
Jozef Serfőzőm z IT5 do 
práce. Najskôr sme si 
pripravili políčko na 
sezónu. Pred sadením 

sme si dôkladne upravili pôdu kyprením a odstránením kameňov 
a tvrdých hrúd. Následne sme plochu zarovnali. Na takto upravené 
políčko sme zasadili cuketu, uhorky, tekvicu, reďkovku, cesnak 
a cibuľu. O naše políčko sa budeme teraz pravidelne starať, aby sa 
nám podarilo vypestovať dobrú úrodu.            (Z. Kováčiková)  
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JAR AJ NA NAŠICH ODDELENIACH 

 S príchodom jari prichádza slniečko a svet sa oblieka do 
všetkých farieb. Zo zeme vykúkajú kvietky a spev vtákov je 
najkrajšou hudbou. Nie 
iba príroda chce byť 
krásna, ale aj my na 
oddeleniach prinášame 
jarnú atmosféru 
a skrášľujeme si 
priestory chodieb. 
V DomAteliéRi sme 
tentoraz vyrábali 
papierový orgován 
a naša záhrada nám 
ponúkla konáriky, na 
ktoré sme ich vešali. Potrebovali sme aj chlapskú posilu a tú sme 
našli v Štefanovi Beličkovi a Štefanovi Plevkovi. Pri vešaní bola 
nápomocná aj Beátka Žáčiková a Andrejka Múdra. Naša mužská 
časť pomáhajúcich je šikovná ale aj zábavná a tak nám bolo počas 
vyzdobovania veselo.            (J. Gogolová) 

Tvoríme aj recyklujeme 

 Naše šikovné ruky dostali opäť dobrý nápad. Prečo si 
nespríjemniť chvíľky tvorenia aj tým, že trochu šetríme i naše životné 

prostredie? Zo 
starých časopisov 
sme pár dní počas 

Arteterapie 
s našimi zručnými 

obyvateľmi 
vystrihovali 

motýľov, z ktorých 
vznikol krásny 

obraz, ktorý zdobí naše oddelenie. Stačilo k tomu pár úsmevov 
a pomocná ruka Helenky Korcovej, ktorá s chuťou asistovala pri 
tvorení výsledného obrazu. Veríme, že ten ulahodí nielen očiam ale 
aj poteší nie jedno srdce.          (M. Mäsiarová) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach 
 Tento rok bol máj 
chudobný na sprievodné 
podujatia spojené 
s oslavami prvého aj 
ôsmeho mája. Nekonali 
sa žiadne skupinové 
stretnutia, ani masové 
oslavy. Všetkým akciám 
dáva nemilosrdný dištanc 
už niekoľko mesiacov 
prebiehajúca celosvetová 
koronakríza.  
 Ako prebiehali 
veľkolepé májové oslavy 
predošlé roky pozeráme 
aspoň z archívnych 

záberov rôznych televízií.  
 Keď sú také dni ako priniesli traja tradiční májoví zamrznutí – 
Pankrác, Servác, Bonifác a po nich ešte aj Žofia, vtedy sa veru 
dobre sedí v teple a suchu aj pri televízore...  
 Ale nás už viac ťahá von, na celú zimu očakávané jarné 
slniečko, ktoré je 
vraj v našich 
končinách 
nápomocné aj proti 
samotnému, práve 
najviac  pre vás, 
milí naši seniori, 
nebezpečnému 
koronavírusu.  
 Aj keď musíme 
chodiť a pracovať 
v ochranných 
rúškach, ktoré ušili 
šikovní a  ochotní 
dobrovoľníci,  nebráni  nám  to  byť  na  čerstvom  a jarou voňajúcom   
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vzduchu, ktorý potrebujeme nielen pre svoje fyzické ale, 
samozrejme, aj psychické 
zdravie.  
 Májové počasie bolo 
tento rok chudobné na 
zrážky. Tráva a burina však 
rastie ako by ju polievali. 
Bolo treba kosiť trávniky, 
okopať hriadky a pozametať 
chodníky.  
 Naši siláci chlapi, 
Ladislav Stanko a Ernest 
Barta sa ujali ťažšej roboty – 
rozhrabovali pokosenú trávu 

po trávniku. Bude ju treba poobracať viackrát, aby mohla byť dobrým 
krmivom pre zajace.  
 A nezaostávali ani ženy. Margita Balková sa ujala metly a aj 
keď má už problémy s pohybom, pomaličky zmetala nálety zo 
stromov a pokosenú trávu z chodníkov. Na pomoc jej prišiel aj 
Ladislav Stanko a spoločne ukázali ako má vyzerať čistý chodník. 
 Aj kvetinové hriadky bolo treba očistiť od buriny. Motyčky sa 
ujala Emília Grežďová, ktorá kvety zbožňuje a vyčistila hriadku od 
buriny. Vôňa „svätodušných a tureckých“ karafiátov bude odmenou 
a potešením nielen pre ňu. S jarou prichádzajú práce v záhrade, ale 
aj potešenie z posedenia 
na slniečku. Teplé lúče 
zohrejú človeka, 
zoslabnutého dlhou zimou 
a chorobami. Len tak 
sedieť, vystaviť tvár 
slniečku a byť myšlienkami 
so svojimi blízkymi, tak ako 
nás vidíte na fotografii, je 
veľmi príjemné. Zvlášť 
teraz, keď sú zakázané ich 
návštevy. Tešíme sa, keď 
koronakríza už konečne pominie a my sa zase všetci postretáme. 
              (L. Laciková) 
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Individuálny prístup k obyvateľom 

 Užili sme si máj, lásky čas aj na izbách v rámci individuálnej 
sociálnej práce s 

Gabrielou 
Jackovou a 

Helenou 
Lüleiovou a 
precvičovali jemnú 

motoriku 
navliekaním 

korálikov a aj 
postreh hádzaním 
tenisových loptičie

k. Tieto aktivity 
sme nevnímali ako 

povinné či nudné cvičenie, ale boli pre nás veľmi zaujímavé 
a zábavné. Popritom sme si zaspievali ľudové pesničky 
a porozprávali o láske, ako ju obe prežívali v minulosti a ako na ňu 
doteraz spomínajú.                   (M. Miková) 

Malé oslavy na IT1 

 Aj v máji sme zorganizovali pravidelnú akciu „Oslávenci“ pre 
obyvateľov nášho oddelenia IT1, ktorí v tomto mesiaci oslávili 
narodeniny alebo meniny. Medzi nich patrili aj Karolína Tisovská, 
Anna Štefancová a Anežka Hradská. Ako vždy sme sa stretli 
v našej 
útulnej 
spoločen
skej 
miestnos
ti pri 
káve a  
koláčiku. 
Čas sme 
si vyplnili počúvaním rádia a tiež aj maľovaním. Tieto chvíle sú pre 
našich obyvateľov vítané, pretože si posedia v príjemnej atmosfére 
a môžu sa zabaviť aktivitami, ktoré majú radi.        (E. Jančeková) 
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Nie iba vo sne 

 „Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom 
siahal po nebo a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, 
Hospodin stál nad ním.....“              1. Mojžišova 28, 12-13 

 Milí čitatelia, bratia a sestry, milujem rána u nás doma na dedine, keď 
je ešte všade navôkol pokoj a ja môžem priamo z postele, alebo vonku na 
balkóne počúvať štebotanie vtáčkov, kukanie kukučky ozývajúce sa z hôr, 
či ručanie jeleňov v období ruje. Sú to pre mňa jedinečné chvíle, ktoré mi 
v meste veľmi chýbajú. Ako protiklad k tej dedinskej jemnosti stojí mestský 
ruch, húkanie sanitiek, hluk áut, krik mladých ľudí vracajúcich sa v „dobrej 
nálade“ po prebdenej noci domov. Na myseľ mi tiež prichádzajú iné rána, 
keď som sa občas prebúdzala na nemocničnom lôžku. Z chodby sa ozýval 
hluk nemocničného personálu konajúceho si svoje povinnosti, škrípajúce 
vozíky pripravené s raňajkami, alebo stonanie ubolených spolupacientov. 
Také odlišné môžu byť rána, ale i obedy, večere a noci v našom živote. 
Raz pokojné a tiché, také milé a jedinečné, inokedy plné chaosu, stresov, 
naháňania sa, hluku. Veď to iste poznáte bratia a sestry. Tak to beží 
v našom pozemskom živote, že kľud strieda zhon. A toho zhonu je čím 
ďalej tým viac. Toho hluku, ktorý prevyšuje trilkovanie operencov, toho 
nepokoja, čo sála z našich ľudských sŕdc ako para z horúcich ciest po 
daždi. Dá sa však proti tomu bojovať. V tom vonkajšom svete tým, že bude 
menej áut, viac stromov a kvetov, viac ochrany prírody. V tom našom 
svete, vnútornom, ktorý si každý nesieme v srdci preklenieme hluk a chaos 
jedine prijímaním pokoja od Pána Boha. On, nevysychajúci prameň 
dobroty, lásky a milosti dáva nám počuť vo viere srdcom inú melódiu než 
tento svet. V spojení s Ním môže byť každý deň  pokojnejší než bez Neho.  
 Keď Jákob utekal z domu po tom, čo oklamal otca i brata, v tichu noci, 
uprostred prírody sníval sen, aký asi nikdy predtým a ani nikdy potom 
nemal. Ležiac na tvrdom kameni, sám so svojimi myšlienkami, ale v Božej 
blízkosti počul zasľúbenie, že bude požehnaný, že Boh ho bude chrániť 
a sprevádzať. Mocný, zvláštny, krásny i stiesňujúci zážitok. Človek 
obklopený Božou svätosťou. Smrteľník zakúšajúci večnosť. Muselo to byť 
bratia a sestry jedinečné občerstvenie pre klamára, bezdomovca 
a utečenca akým v tej chvíli Jákob bol. Hospodin začínal konať v jeho 
živote. Začal vkladať poriadok do chaosu, pokoj do nepokoja, požehnanie 
do prázdna. To je to, čo i my smieme prijímať od Neho skrze Pána Ježiša 
Krista. Aby boli iné naše rána. Aby mali pravú chuť naše životy v čase 
obeda. Aby boli jasnejšie večere i noci, hoc i prebdené. Čím viac budeme 
vyhľadávať Božiu spoločnosť, tým viac uvidíme nebo na zemi. 
 A nie iba vo sne!        Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 



 
12 

Z pera našich obyvateľov          MD-6/2020

Významné dni mesiaca JÚN 

 Hneď 1. júna je Deň detí, na ktorý všetci, aj deti čakáme. Ale 
hlavne dávame našim deťom lásku a učíme ich, čo je vo svete 
dobré, aj v týchto krušných časoch, ako 
všetci isto viete, ale dostaneme sa z toho! 
Ešte veľa prvých júnov budú deti oslavovať 
s nami. Takže dávajme na ne pozor. Hoci 
nás niekedy hnevajú, sú naše. 5. júna je 
Deň životného prostredia, aby tu bolo 
čisto a zdravo, t.j. pekne a ukážkovo. Je len 
na nás, aby sme mali výborné životné prostredie ako napr. Fíni alebo 
Nóri. Po voľbách sľúbila táto vláda dbať na zlepšenie nášho 
životného prostredia, tak uvidíme, ako im to pôjde. 14. jún patrí 
všetkým, ktorí chodia darovať najvzácnejšiu tekutinu – krv. Tento 
deň je jedným z najkrajších a najdôležitejších. Každý je šťastný, keď 
vie, že zachráni niekomu život svojou krvou, ktorá sa nepredáva, ale 
daruje. A nakoniec 21. jún, Deň otcov. Aj otcovia majú a zaslúžia si 
svoj sviatok. Som hrdý na to, že mám deti a moje deti sú, dúfam, 
hrdé na to, že majú mňa. A možno som už aj dedko. Na záver 
pohárom kofoly pripíjam na šťastie svojich detí.   Štefan Hučko, obyvateľ 

Pani príroda všetkých očarí 

 Nočné nebo jasné je plné hviezd, ktoré strieda ráno a teplučké 
hrejúce slniečko nás všetkých pozýva do 
záhradky a vábi na prechádzky lesom. 
Vtáčiky krásnu melódiu pospevujú a stromy 
svoj majestát k nebu pozdvihujú. Týčia sa 
a pýšia sa do veľkých výšok. Stavané sú 
koruny stromov tak, ako ich iba Pani príroda 
svojou zázračnou mocou skrášlila 
a vymodelovala. A vtáčik speváčik hľadá 
potravu v zemi a zrazu vyletí do svojho 

hniezda, nachová mláďatká a všetci si spolu štebocú. Veď Pani 
príroda pre človeka robí divy a všetkých nás živí.  
 Milujme prírodu, neničme ju, veď je pre nás stvorená. Príroda je 
aj liečivá, keď už nepomôže nič, vtedy nám bylinky pomôžu 
a spoliehajme sa na ich zázračnú silu.       Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov          MD-6/2020

VYZNANIE 

Keď divé husi v šíkoch tiahnu v modravé diaľky, jar je už. 
V láskavom slnku srdcia prahnú, len ľúbosť zvlaží túto súš. 

Spieva si deva rozjasaná pod modrým nebom pieseň sŕdc. 
A škovran v modrých výškach zrána jej plaché srdce čuje tĺcť. 

To vesna budí skryté túžby. A človek s dušou na dlani, 
priaha cit lásky, v svoje služby pre život teplom vystlaný.  

                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Väčšina mužov pokladá manželstvo za záväzok, než za lásku. 
Šťastie ženatého muža spočíva v množstve žien, s ktorými sa 
neoženil. Priateľ, ktorý sa dostal k moci, je stratený priateľ. Každý z 
nás žije z práce, no nie každý zo svojej. Keď sú deti malé, vodíme 
ich za ručičku, keď vyrastú vodia nás za nos. Nie je dôležité, odkiaľ 
vietor fúka, ale kam nás zaveje. V manželstve je to ako v tanci, vždy 
vedie jeden druhého. Keď si žena vezme svojho priateľa, skrotí ho 
a získa zlého manžela.          Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje celý mesiac. Pred sv. 
Jánom modli sa za dážď, po sv. Jáne prší bez modlenia. Na Petra 
a Pavla, keď deň je jasný a čistý, rok úrodný bude istý. Po Jáne sa 
i dni krátia i kravy mlieko tratia. Polnočný vietor v júni ženie do 
krajiny zbožie. Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo 
chleba. Na Sv. Trojicu pozri na palicu. Netreba v júni o dážď prosiť, 
príde až začneme kosiť. Na sv. Norberta zima ide do čerta.  
                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Einstein: Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre 
iných. Marcus Aurelius: Nie smrti by sa mal človek báť, ale toho, že 
nikdy nezačne žiť. Huxley: Skúsenosť nie je to, čo človeka stretne, 
ale čo človek urobí s tým, čo ho stretlo. Arland: Lož nie je 
nenávideniahodná sama o sebe, ale preto, že jej nakoniec uveríme. 
Čechov: Ak nerozumie človek žartu, urob nad ním kríž. Forbes: 
Charakter človeka môžete ľahko posúdiť podľa toho, ako sa správa k 
tým, ktorí pre neho nemôžu urobiť nič. Ján Pavol II.: Pravda nie je 
vždy taká istá, ako býva rozhodnutie väčšiny.   Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Zábava a relax            MD-6/2020 

Tajnička 

Ľudská krv je nenahraditeľná a životne dôležitá tekutina. 
Kedykoľvek môže nastať situácia, keď budeme potrebovať cudziu 
krv a práve tá rozhodne, či prežijeme. Preto bol práve 14. jún 
vyhlásený za Svetový deň... Odpoveď nájdete v našej tajničke.   

              Miroslav Kleman, obyvateľ 

Hádanka č. 1: 

Ako sa volá český spevák, ktorý má najviac „Zlatých slávikov“? 

a.)  Jiří Korn  

b.) Petr Muk 

c.) Karel Gott          Beáta Révayová, obyvateľka                                                                                                
 

Hádanka č. 2: 

Ktorý strom je listnatý? 

a.) Tuja  

b.) Dub 

c.) Tis          Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 22.6.2020 svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 5/2020 sa stávajú: 

Mária Pokusová a Beáta Révayová 

Srdečne gratulujeme! 

 
  

    
    Dole 

   
        Lepením uzavri 

 
  

        Dravý vták 

 
  

        Ľudský orgán 

 
  

        Hrubý povraz 

 
  

        Moderne 

 
  

         

 
  

        Akt, čin 

 
  

        Borovica 

 
  

        Testament 

 
  

        Zbavila fúzov 
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Vyberáme z tlače           MD-6/2020 

Zasmejme sa 

Partizána naháňali Nemci. Našťastie na poli mníška okopávala repu 
a tak sa jej skryl pod sukňu. Keď však Nemci zmizli, začal si dovoľovať. 
Nato mu mníška hrubým hlasom – Neblázni, ja som tiež partizán!!! 
 

Hosť pri platení zistil, že si doma zabudol peňaženku. Vraví čašníkovi – 
Zabehnem pre ňu a nechám tu zatiaľ svoju ženu. Nemohli by ste tu 
nechať niečo iné, napr. hodinky? Žena nestačí? Keď ja už jednu mám...  
 

Manželka leží na smrteľnej posteli a smutne hovorí mužovi – Muž môj, 
ak zomriem, daj ma spopolniť a popol rozsyp po dvore. Muž na to – Si 
šialená? Zafúka vietor a mám ťa zas v kuchyni!       Petronela Kittlerová, obyvateľka
       

Žena u lekára po prehliadke – Pán doktor, som vážne chorá? Nie je to 
také zlé, ale ak sa chcete uzdraviť, mali by ste každý deň zjesť jedno 
vajce. Viete, ale keď ja vajíčka neznášam. Povedal som zjesť, nie zniesť! 
 

Slečna, prepáčte, že som Vám stúpil na nohu. To nevadí, ja robím v 
kravíne a tam mi kdejaký vôl stále stúpa na nohy... 
 

Pred dvadsiatimi rokmi som sľuboval svojej žene, že by som kvôli nej 
išiel aj na kraj sveta! Keď sa na to tak po rokoch pozerám, mám pocit, že 
už čoskoro vyrazím!           Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

Ako prekvapíme milenku na Valentína? Predstavíme jej svoju manželku... 
 

Paľko nebol 3 dni v škole, na štvrtý príde akoby nič. Učiteľ sa ho pýta, prečo 
chýbal. Nemohol som prísť, lebo sa mi narodil braček a musel som sa starať 
o domácnosť.  Ako to, veď otec je roky v zahraničí. To nevadí, ale píše... 
 

Stretnú sa dvaja známi o polnoci v meste. Poďme na pivo. Nemôžem, idem 
na prednášku. Nevyhováraj sa. O polnoci už predsa prednášky nie sú. To 
teda nepoznáš moju ženu!            Eva Kohútová, obyvateľka 
 

Otec hovorí synovi – Syn môj, ty si mi za celý život urobil radosť len 
jediný krát, a to bolo 9 mesiacov pred tvojim narodením. 
 

Jožo, čo si vlastne dostal k narodeninám? Výbornú knihu: Slovenské 
ľudové rozprávky a najlepšia z nich bola – Ako išlo vajce na vandrovku a 
s ním aj naši politici.  
 

Občas by bolo dobré byť medveďom. V lete žrať, v zime spať a keď ťa 
niekto nahnevá, tak roztrhať.     Mária Grendelová, obyvateľka 
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Podujatia             MD-6/2020 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JÚNI 

Na oddeleniach 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

 9 modlenie 
tréning pamäti spomienky práca – areál 

 modlenie 
MT spol. hry tréning pamäti 

 
10 tréning pamäti 

hudba 
farby čítanie kníh práca-interiér farby 

práca – areál 

11 farby modlenie 
spol. hry spomienky spol. hry 

modlenie 
čítanie kníh SEP SEP 

12 
tréning pamäti 

spol. hry 
práca – areál tréning pamäti 

relaxačné cv. 
šport 

MT relaxačné cv. relaxačné cv. tréning pamäti 

15 spol. hry 
oslávenci 

tréning pamäti 
spol. hry 

práca – areál spol. hry 
farby práca – areál 

16 
modlenie tréning pamäti spomienky oslávenci 

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

17 
oslávenci hudba farby čítanie kníh práca-interiér 

farby 
tréning pamäti práca – areál SEP SEP SEP 

18 farby modlenie 
čítanie kníh spomienky 

tréning pamäti modlenie 
spol. hry MT 

19 
práca – areál 

spol. hry 
práca – areál tréning pamäti 

relaxačné cv. 
šport 

MT relaxačné cv. relaxačné cv. tréning pamäti 

22 spol. hry farby tréning pamäti spol. hry práca – areál 
oslávenci 

spol. hry 

23 modlenie 
MT oslávenci tréning pamäti  

 
modlenie 

čítanie kníh spomienky práca – areál oslávenci 

24 
tréning pamäti 

hudba farby tréning pamäti  farby 
práca – areál 

25 farby  
spol. hry „Čaj o desiatej“ spol. hry 

modlenie 
čítanie kníh MT SEP 

26 MT spol. hry 
práca – areál tréning pamäti 

relaxačné cv. 
šport 

relaxačné cv. relaxačné cv. tréning pamäti 

29 spol. hry farby tréning pamäti spol. hry práca – areál spol. hry 

30 modlenie 
tréning pamäti spomienky 

tréning pamäti práca-interiér modlenie 
MT spol. hry 



 17 

Podujatia             MD-6/2020 

Pohybové aktivity 

Aktivita IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

2,4,9,10,11,16,18,23,25,30 
4,11, 
18,25 

  

Prechádzky 
v areáli 

1,3,5,8,10,
12,15,17,1
9,22,26,29 

1,2,6,9,16, 
22,23,30 

1,2,3,4,5,8,9,10,
11,12,15,16,17,
18,19,22,23,24,

25,26,29,30 

1,4,8, 
11,12,
18,19,
26,29 

  

Vychádzky 
do mesta 

      

Celé zariadenie 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

1,3,8,10,15,17,22,24,29 Šport veľká jedáleň Martin 

5,11,18,25 
Práca 

s drevom 
Pinokio Janka G. 

1,8,15,22,29 Domovníček veľká jedáleň Betka 

1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24 Šikovné ruky DomAteliéR Janka G. 

1,2,4,8,9,11,15,16,18,22,23,25 Masáže 
Individuálne, 

na izbách 
Andrejka a 
praktikanti 

 

 

Vysvetlivky:   
 

SEP – sebapoznávacia skupina 
MT – muzikoterapia 
 

Čo povedali o aktívnom živote 
Charles Darwin: Verte, pochabý je človek, 
ktorý sa nikdy v živote neosmelil urobiť nejaký 
pokus. J. W. Goethe: Človeka nepoznávame 
podľa myšlienok, ale podľa skutkov. Nie, keď 
myslí, ale keď tvorí, čo má, poznáva svoju 
cenu. Marcus Aurelius: Život je len krátke 
otvorenie a zatvorenie očí. Je len na tebe, čo za túto chvíľu uvidíš. 
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Spoločenská rubrika           MD-6/2020  

V mesiaci MÁJ k nám prišli  

  

Irma Šimovičová  

Lýdia Pavlíčková 

Štefan Valko  

František Antalík 

 
 

JÚNOVÍ oslávenci 

01.06. Anna Dovičinová 
06.06. Helena Lüleiová 
12.06. Lýdia Pavlíčková 
16.06. Jaroslav Ružička 
19.06. Helena Korcová 
19.06. Margita Gogorová 
19.06. Pavel Dzíbela 
21.06. Vít Huba 

21.06. Rozália Krátka 
22.06. Emília Ondrušová 
24.06. Jozef Bartek 
25.06. Margita Sklenárová 
30.06. Petronela Kittlerová

 

Všetkým oslávencom prajeme  

pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania 

a spokojnosti. 

  
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

 

V mesiaci MÁJ nás opustili 
 

Topoľčany – Emília Toboříková  
Prašice – Mária Naštická 

 

Česť ich pamiatke! 
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Od nás pre vás            MD-6/2020 

 Novinky našej rodinky 

Milé mamy, matky, mamičky, staré mamy 
 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Je to 
deň, kedy si pripomíname dôležitosť žien, matiek. Matka je človek, 
ktorý nás nosil pod srdcom, človek, ktorý nám dal nezištnú lásku 
a starostlivosť od malého nemluvňaťa až po celý jej život. Každý vie, 
čo matka preňho znamená. Mama, je slovo kratučké, milé, láskavé. 

Deň matiek je aj špeciálny čas povedať našim mamám ako ich 
máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za 
všetko, čo pre nás urobili.  

V mene všetkých dcér, synov, vnučiek a vnukov pozdravila 
milým slovom všetky mamy pani riaditeľka Vierka Bútorová. 
Mamičky pozdravili aj sociálni pracovníci pod vedením 
muzikoterapeutky Betky Angelovičovej prostredníctvom hudobno- 
dramatického pásma v Internom rozhlasovom štúdiu. Program bol 
venovaný nielen obyvateľkám, ale aj zamestnankyniam – proste 
všetkým mamám. Éterom zneli spomienky na detstvo, verše básní, 
piesne z CD, ale aj odspievané sociálnymi pracovníkmi. Sólo Majky 
Gašparíkovej a Lenky Petrákovej „Vďačiť Ti chcem mama“ 
chytilo za srdce nejednu obyvateľku. 

Všetci obyvatelia boli obdarovaní aj sladkou pozornosťou 
venovanou od zariadenia. 

 Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou, je najkrajšie 
povolanie v živote každej ženy. Ako píše básnik Milan Rúfus: 

Vie o nás všetko. Viac než mnohí iní. 
A napriek tomu nikdy nesklame. 
A nespomína dlho na prečiny. 

O kom to vravím? Predsa o mame. 

A dá aj to, čo sama postráda. 
Srdcom je pri nás, kam nevidia oči. 
Nechce nás stratiť. Veľmi nerada. 

Preto sa bojí snáď viac, než by chcela. 
Hádam viac než my sami o seba. 

                  (S. Červená) 
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Fotografia mesiaca           MD-6/2020 
  

„VĎAČIŤ TI CHCEM MAMA“ 

  

PPiieesseeňň  kkuu  DDňňuu  mmaattiieekk,,  vv  ppooddaanníí  LLeennkkyy  PPeettrráákkoovveejj  aa  MMáárriiee  GGaaššppaarrííkkoovveejj  

  

  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

 

 
 

Časopis je interným informačným mesačníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ 

DOMOV“,  so sídlom P. O. Hviezdoslava 66, Topoľčany. ŠÉFREDAKTOR: Anna Szabová 

ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA: Štefan Hučko REDAKČNÁ RADA: Anna Szabová, Štefan 

Hučko, Petronela Kittlerová, Miriam Grežďová  OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA: Miriam 

Grežďová, Viera Bútorová TECHNICKÁ STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Beáta Révayová, 

Miroslav Kleman, Vladimír Vacho SPOLUAUTORI: Simona Červená, Veronika Halová, Eva 

Jančeková, Alžbeta Angelovičová, Richard Wagner, Mária Mäsiarová, Lenka Petráková, Peter 

Krošlák, Svetlana Šimková, Katarína Rosová, Martin Miško, Monika Šmotláková, Janka 

Režová, Mária Miková, Martina Rusňáková, Ladislav Bištura, Natália Bujnová, Janka Gogolová, 

Mária Gašparíková, Jana Záhradníková, Zuzana Kováčiková, Lýdia Laciková, Magdaléna 

Drábiková, Beáta Révayová, Eva Kohútová, Mária Grendelová, Miroslav Kleman, Eva 

Kahanová-Bašová, Vladislav Bednár. Redakčná rada si vyhradzuje právo príspevky v 

prípade potreby upraviť, prípadne neuverejniť. Neprešlo jazykovou a štylistickou 

úpravou. 


