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Úvodník MD-8/2019

Srdečné blahoželanie Vierke – pani 

riaditeľke k narodeninám 

Pri príležitosti Vašich narodenín, ktoré 
oslavujete v mesiaci august, Vám chceme popriať 
hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, ale hlavne pevné 
nervy so všetkými našimi seniormi, ale aj 
s pracovníkmi nášho domováckeho zariadenia. 

Ako riaditeľka nášho zariadenia „MÔJ DOMOV“ 
vo svojej náročnej a zodpovednej práci pristupujete 
k svojim povinnostiam veľmi zodpovedne. 

Vieme, že to nemáte ľahké, ale to robíte s najlepším úmyslom, 
hlavne s vedomím a svedomím. Keď niečo potrebujeme, vždy sa na Vás 
obrátime a vypočujete nás s veľkou ochotou a nájdete si na nás 
obyvateľov vždy váš vzácny čas, ktorý nám venujete s láskou 
a porozumením. 

Počas Vašej existencie pôsobenia jedenástich rokov ste v oboch 
našich prevádzkach zrealizovali množstvo projektov, ktoré boli pre tento 
náš domov potrebné uskutočniť. Za tento prínos Vám patrí zo strany 
obyvateľov srdečné ďakujem. 

Pod Vašim vedením sociálni a zdravotní 
pracovníci vykonávajú pre nás obyvateľov rôzne 
aktivity, ktoré napomáhajú rozvíjaniu mozgových 
buniek. 

Touto cestou by som sa Vám chcela 
poďakovať za Váš prínos pre nás všetkých 
v mene Redakčnej rady, Domového parlamentu, 
Rozhlasového štúdia, ako aj ostatných 
obyvateľov za to všetko, čo pre nás vykonávate. 

Na dôvažok nech zaznie motto: „Nech Vám na tvári stále úsmev 
žiari a Božia milosť nech Vás nadovšetko chráni, nech Boh žehná 
Vaše kroky do ďalekej budúcnosti.“ 

No a Vám, vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, prajem 
príjemne strávené letné chvíle a to, samozrejme, aj pri čítaní nášho 
mesačníka „Môj domov“. 

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Domový  parlament                              MD-8/2019 

PARLAMENTNÉ PRÁZDNINY 

 Hoci v letných mesiacoch júl – august má Domový parlament 
„parlamentné prázdniny“, členovia Domového parlamentu sa dňa 15. 
júla stretli mimoriadne, aby spoločne riešili podnet zameraný na 
nedodržiavanie základných noriem správania sa a základných 
hygienických noriem jednej z obyvateliek. Potreba mimoriadneho 
stretnutia vyplynula z dôvodu, že správanie obyvateľky ohrozuje zdravie 
a bezpečnosť tak ju samotnú, ako aj spolubývajúcu.  

 Členovia Domového parlamentu prijali opatrenia s cieľom zamedziť 
ďalšie rizikové správanie, obmedzovanie bezpečnosti a ohrozovanie 

zdravia. O konečnom výsledku 
prijatého opatrenia budeme 
všetkých informovať. 

 O desať dní po zasadnutí 
Domového parlamentu, 
v rámci Stravovacej komisie 
výživová asistentka Monika 
Chropeňová zorganizovala 
zaujímavé náučno-zábavné 
stretnutie s názvom  
PYRAMÍDA ZDRAVIA.  
  Z pyramídy sa 
dozvedáme, ktoré potraviny by 

mali byť v našom jedálnom lístku zaradené denne, ktoré striedmo, či 
príležitostne. Pyramída sa číta zdola-hore v rámci poschodí a zľava 
doprava. Zostavili ju odborníci zaoberajúci sa správnou výživou.  
 Stretnutie obsahovalo tri časti: prednášku, ochutnávku a krížovku. 
Ochutnávku si pripravila vedúca stravovania Magdaléna Ondová. 
Prítomní vyjadrili svoju spokojnosť hlasovaním. Najviac hlasov – 18 
získala mrkvová nátierka, 12 hlasov získala nátierka cviklová 
a strukovinový šalát z 3 druhov strukovín získal 10 hlasov. Nátierky sa 
plánujú zaradiť do jedálneho lístka. 
 Stretnutie, v spolupráci s Máriou Gašparíkovou a Martinou 
Rusňákovou,  bolo spestrené obrázkovou a slovnou krížovkou. 
Úspešnými luštiteľmi slovnej krížovky bol  Miroslav Kleman 
a obrázkovej krížovky Anna Zembová.           Miroslav Kleman, predseda DP 
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Domáci spravodaj                              MD-8/2019 

Hurá na výlet 

S príchodom prvých letných dní sme sa vybrali na výlet do 
kúpeľného mesta Piešťany. Bolo krásne slnečné počasie. Ako prvé sme 

si pochutnali na zmrzline, na ktorú 
sme sa už tešili. Pokračovali sme 
vyhliadkovou plavbou loďou po Váhu. 
Po nej sme sa cez Kolonádový most 
dostali do Kúpeľného parku, kde nás 
osviežila vôňa lipy, chládok a vánok. 
Obdivovali sme jazierka, fontány a 
pestrofarebné pávy. Očarilo  nás 
centrum mesta so svojimi malými 
kaviarničkami a v jednej z nich sme 
sa aj občerstvili chladenými nápojmi. 
Cestou domov sme sa zastavili v obci 
Radošina, kde sme zase ochutnali 
huspeninu, halušky a vybrali sme sa 
na Čertovu pec. Tá patrí medzi 
menšie slovenské jaskyne. 
Spestrením boli zvieratá ako muflóny 

či daniele. Ani sme sa nenazdali a bol čas návratu. Vrátili sme sa 
s peknými spoločnými zážitkami a verím, že naši obyvatelia budú na 
výlet radi spomínať.                     (M. Šmotláková) 

„Margarétková“ opekačka  

 Nedávno sme boli na opekačke 
v oddychovej zóne Margarétka na sídlisku 
JUH. Mali sme so sebou všetko potrebné a 
vybrali si ohnisko. Michal Janík a Jozef 
Serfőző pripravili drevo a založili oheň. 
Jarmila Huslicová narezala špekačky, ktoré 
sme si poopekali a pochutili si na nich. Ešte 
sme sa tam rozhliadli, fúkal však vietor, 
zostalo nám chladno, tak sme sa pobrali 
späť. Tamojšie prostredie sa nám zapáčilo. 
V prípade záujmu pôjdeme opekať znova. 
             (Z. Kováčiková) 
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Prikladáme ruky k dielu 

Pred časom naši 
obyvatelia pod dohľadom 
presádzali kvety. 
Presadené kvety však 
potrebujú starostlivosť. 
Preto sme sa dohodli na 
službách v polievaní 
kvetov. Na túto úlohu sa 
podujali štyria zodpovední 
obyvatelia. Jeden z nich 
má každú stredu službu polievania a údržbu kvetov. Poradie služieb im 
pripomína zoznam na dverách spoločenskej miestnosti. V stredu 
3.7.2019 mala službu Helena Vestenická. Odstránila suché kvety, 
poliala kvety, umyla nádobky na vodu pod kvetmi. Pomáhali jej pri tom 
Anna Šaturová, Eva Jakubčiaková, Katarína Marková. Po raňajkách 
zase poutieral stôl Viliam Fodor. Pri práci obyvateľov vždy radi 
usmerníme a pomáhame si navzájom.         (A. Angelovičová) 

Prečo by sme si opäť nenapiekli?  

 Na IT1 sa nelení ani v tomto teple a pracujeme ako včielky. 
Tentoraz sme sa odhodlali  pripraviť si niečo chutné a šťavnaté pod zub. 

Naši chlapi 
nezaháľali 

a s radosťou 
pridali ruku 

k dielu. 
Upiekli sme 
dva druhy 

koláčov 
s domácim 

ovocím, ktoré 
bolo čerstvo 

natrhané 
zo záhradky. Jeden druh koláča bol makový s čerešňami a druhý 
bublanina s jahodami a broskyňami. Všetci sme si náramne pochutnali 
a osviežili si deň šťavnatým koláčom a dobrou náladou.      (M. Mäsiarová) 
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DEŇ PLNÝ ŠPORTU A ZÁBAVY 

V júli sme usporiadali Športové hry. Záujem a účasť skutočne 
lámali rekordy, veď sa ich zúčastnilo až 66 obyvateľov. Súťažilo sa 

v šiestich  disciplínach a každá mala 
svoje stanovisko. V disciplíne Mačka 
vo vreci súťažiaci hmatom hľadali 
v naplnených ponožkách ukrytú 
hrkálku alebo rolničku. Letné 
osvieženie bola v teplom počasí 
príjemná disciplína, v ktorej z troch 
súťažiacich bol víťaz ten, ktorý prvý 
malým pohárikom naplnil fľašu po 
vyznačenú rysku. Veľmi zaujímavé 

boli aj ďalšie disciplíny. V Balónovom hokeji bol z dvoch súťažiacich 
víťaz ten, komu sa ako prvému podarilo tenisovou raketou dostať balón 
naplnený vodou do bránky. V disciplíne s originálnym názvom 
Strašiplachta súťažili štyria súťažiaci, ktorí držali po krajoch plachtu 
a snažili sa dostať tenisové loptičky do jej troch otvorov. Nemohli chýbať 
obľúbené Veselé 
kolky, kde bolo 
nutné zhodiť 
loptičkou čo 
najväčší počet 
kolkov. Súťažiaci 
v každej disciplíne 
získali jeden alebo 
dva žetóny, za 
ktoré boli na záver 
odmenení pestrými 
cenami. O každú 
disciplínu bol záujem, niektorí súťažiaci dokonca absolvovali disciplíny 
viackrát. Všetci statočne bojovali a užívali si veľa zábavy. Po skončení 
Športových hier si súťažiaci ale aj tí, ktorí nesúťažili pochutili na 
kotlíkovej fazuľovici, ktorú pripravilo oddelenie IT2. Na záver sa chceme 
poďakovať všetkým prítomným. V budúcnosti si súťaž určite 
zopakujeme a tešíme sa na vás všetkých.          (Z. Kováčiková) 
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Domáci spravodaj                              MD-8/2019 

Varenie kotlíkovej FAZUĽOVICE 

 Opäť máme leto a znova 
sme sa stretli s našimi 
obyvateľmi v areáli zariadenia. 
Pri súťažení, varení a logicky aj 
ochutnávaní. Odmenou boli 
nielen sladkosti ale aj z lásky 
navarená „Fazuľovica“. Počasie 
nám prialo, a tak sme od rána 
nemeškali s prípravami. Lúpali, 
šúpali, krájali, presne ako nás pri 
plnom nasadení s úsmevom na 
tvárach zachytil fotoaparát. 
 Kým naši obyvatelia 
súťažili, my sme túto tradičnú slovenskú polievku varili originál v kotlíku 
na tzv. trojnožke na otvorenom ohnisku, presne tak, ako to má byť, aby 
mala svoju jedinečnú chuť a vôňu. A miešali, miešali. Na záver 
nasledovalo dochucovanie a „koštovanie“, aby bola taká ako má byť.  
 Čas nám spríjemňoval dobrovoľník Roland svojim spevom a hrou 
na harmoniku. Kto mal chuť, mohol sa ponúknuť kávou a perníkom. Tí, 
čo si počkali,  sa aj dočkali, a veruže z fazuľovice neostala ani kvapka 

nazvyš, čo nás len teší, lebo to 
značí, že vám skutočne chutilo. 
 Samozrejme, že nás 
obrovský záujem našich 
obyvateľov o takúto akciu, veď 
nás bolo vyše 60, veľmi potešil, 
preto veríme, že takto o rok sa 
stretneme v dobrej nálade aj pri 
varení tradičnej slovenskej 
kapustnice. Tak si to teda 
nenechajte  ujsť!        (K. Rosová) 
 

A takto si pochutnávali: Mária 
Novotná, Peter Macko a Zuzana 
Miklósová 
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Čarovné vrecúško proti moliam 

V rámci našej skupinky sme na oddelení IT1 vyskúšali opäť niečo 
nové, voňavé 
a čarovné. Vyrobili 
sme si bylinkové 
vrecúška z levandule 
zo záhradky z nášho 
zariadenia, ktoré 
rozvoňajú naše izby 
upokojujúcou vôňou. 
A k tomu splnia ešte 
aj svoj ďalší účel 
a dajú aj výstrahu 
moliam... Dúfame, 

že aj počas spánku sa nám „privonia“ niečo pekné.   (M. Mäsiarová) 
Zľava: Valéria Bečárová, Anna Šatúrová, Jarolím Kročka, Róbert Pudiš 

Letná prechádzka 

Slniečko nás láka stále viac von. Preto sme sa s Aničkou 
Révayovu, Máriou Hajnovičovou, Justínou Liptákovou, Petronelou 
Kittlerovou a Antóniou Jamrichovou rozhodli ísť na zdravotnú 
prechádzku. 
V tomto 
príjemnom 
počasí nám 
cesta rýchlo 
ubiehala, až sme 
naďabili na 
obľúbenú 
reštauráciu 
uprostred 
sídliska. Posilnili 
sme sa dobre 
vychladenou 
kofolou, kávou a pochutnali na hranolkách a arašidových chrumkách. 
Spomínali sme na to ako sme prežili dovolenky v minulom období 
a zhodli sa na tom, že si prechádzku určite zopakujeme.      (M. Miková) 
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Zážitky z Ranča pod Babicou 

Aké by to bolo leto bez výletu na „Babicu“. Aj 
tento rok sme sa už tradične vybrali pozrieť 
zvieracie ratolesti do ZOO na Ranči pod 
Babicou. Hoci nás mraky na oblohe stále strašili, 
nakoniec bol krásny deň, ktorý sme zvŕšili 
opekačkou na Ranči a kto potreboval, schladil sa 
aj studenými nápojmi. Nechýbala však ani teplá 
káva a kúsok domácej bábovky k tomu. 
Prostredie ZOO sa každým rokom môže 
pochváliť niečím novým, a preto nepochybujem, 
že keď o rok prídeme, opäť na Babici strávime 
jeden príjemný deň v spoločnosti dobre 
naladených obyvateľov ako bol tento. Spoločnej 
fotke s morskou pannou neodolala p. Magdaléna Drábiková.     (K. Rosová) 

Muzikohranie 

Je pre tých, čo sa neboja hrať na hudobné nástroje: bubny, paličky, 
tamburíny, vajíčka, koncovku. Na začiatku si každý z 34 účastníkov 
vyskúšal hrať na bubon a zaobchádzať s dažďovou palicou. Potom sa 
vytvorila skupina perkusionistov: tých, ktorí hrali na bubny, paličky, 

vajíčka, 
tamburíny 

a tvorili 
základný 

rytmus pre 
skupinu 

spevákov 
a ich 

piesne. 
Anastázia 
Opáthová 

svojim 
pekným hlasom „držala“ spevácku časť orchestra. V ďalšej časti 
stretnutia si niektorí precvičili pľúca fúkaním do plastovej koncovky. 
Z píšťalky vyludzovali pekné melódie. Na záver sme si precvičili hybnosť 
rúk a nôh pri stoličkovom tanci za hudby Kollárovcov.     (A. Angelovičová) 
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Ženy so štýlom 

Po pozitívnom ohlase našich obyvateliek sa opäť konala relaxačná 
hodinka pre naše dámy, 
ženy so štýlom. Absolvovali 
tvárovú gymnastiku, ktorá 
spevňuje mimické svaly na 
tvári, odstránenie 
nežiaducich chĺpkov na 
tvári, masáž rúk a tváre. 
V príjemnej atmosfére si 
oddýchli, vypili kávu 
a pomaškrtili na sladkej 

pochúťke. Dámy odchádzali s úsmevom na tvári a s prívalom pozitívnej 
energie. Tešíme sa opäť na naše ďalšie babské stretnutie. (M. Mäsiarová) 

Turnaj v BOCCII 

Prišlo leto a k letu u nás neodmysliteľne patrí turnaj v Boccii. Ani 
tento rok nebol výnimka. Za pekného teplého počasia nič nebránilo sa 
zabaviť a zašportovať si pri tejto obľúbenej hre. Teší nás záujem zo 
strany obyvateľov. 
Na začiatok sme si 
zopakovali pravidlá 
a potom 21 
súťažiacich začalo 
hrať. Najskôr súťažili 
imobilní obyvatelia. 
Po napínavých 
hodoch napokon 
zvíťazil Jožko 
Hrutka, druhá 
skončila Anna Šaturová a tretia bola Zdenka Karasová. Potom súťažili 
mobilní. Súťažilo sa formou vyraďovania. Kto vyhral postúpil do ďalšieho 
kola. Napokon vo finále vyhrala tesne o pár centimetrov Zuzka 
Belkovičová, druhá skončila Natália Medová a tretí bol Jozef Serfőző. 
Panovala výborná nálada, všetci si navzájom fandili a podporovali sa. 
Pri každom peknom hode zaznel spontánny potlesk. Všetkým ďakujeme 
za účasť a pekne strávené športové dopoludnie.      (M. Miško) 
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PREVENCIA KRIMINALITY  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Odborom 
prevencie kriminality vypracovalo projekt Bezpečný senior. Cieľom 
prevencie kriminality je predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej 
činnosti tak, aby sa spoluprácou subjektov darilo zvyšovať kvalitu života 
a pocit bezpečia všetkých občanov. Našim obyvateľom projekt 
predstavila p. Valéria Domaracká.  

Odprezentovala DESATORO bezpečného seniora, ktoré odhaľuje 
praktiky, s ktorými pracujú podvodníci. Zároveň projekt prináša pravidlá,  
ktorými by sa mali seniori riadiť v každodennom živote.  

Jedným z cieľov poskytovania sociálnej služby v našom zariadení je 
vytvárať bezpečné prostredie a pokojný domov pre našich obyvateľov 
a preto dúfame, že nebudeme musieť vďaka vykonávaným opatreniam 
riešiť problémy s podvodníkmi.            (S. Červená) 

Zo života zariadenia v Prašiciach 

Človek je tvor súťaživý a každá správna odpoveď na otázku nám 
robí radosť. Pri súťažení je snahou jednotlivca dosiahnuť čo najlepší 
výsledok. Otázky musia byť samozrejme primerané veku 
a schopnostiam súťažiacich. Naši obyvatelia už patria do skupiny, kde  
otázky sú prispôsobené skôr ich životným skúsenostiam ako k tým, čo si 
zapamätali zo školských lavíc. Ale vyskúšali sme novú hru „Príroda 
v kocke“ kde sa dozvedáme zaujímavé veci formou hry a zároveň si 

precvičujeme 
pamäť 

a dopĺňame 
vedomosti. 

Otázky z oblasti  
prírody mali 
široký záber, 
obsahovali živú 
aj neživú 
prírodu, takže  

zvieratá, 
kvetenu, 

nerasty. Bolo to zas niečo nové, cibrila sa pri tom krátkodobá pamäť 
a samozrejme aj pozornosť.        (L. Laciková) 
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15. august – Nanebovzatie Panny Márie 

Je zo všetkých mariánskych sviatkov najstarší. Tradícia ho spomína 
už pred efezským snemom, ktorý bol v r. 431. Slávil sa i v najstarších 
východných cirkvách – v arménskej a etiópskej. Postupom času sa šíril 
na celú cirkev. Na I. vatikánskom sneme (1870) žiadalo 204 biskupov 
pápeža Pia IX., aby vyhlásil dogmu (článok viery), že Panna Mária bola 
po smrti s telom i dušou vzatá do neba. Nestalo sa. Až 1. 11. 1950 
vyhlásil pápež Pius XII. Nanebovzatie Panny Márie ako tajomstvo, v 
ktoré máme veriť. Biskupi uvádzali 3 vieroučné dôvody na základe 
učenia apoštolov (Rim 5,8; 1 Kor 15,24; Hebr 2,14), podľa ktorého triumf 
Krista nad diablom predpovedaný v raji spočíva v trojitom víťazstve: nad 
hriechom, žiadostivosťou a smrťou. Panna Mária má účasť na tomto 
triumfe podľa Božej predpovede v raji: „Nepriateľstvo ustanovujem 
medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, 
ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3,15) Kristus zostal 
neporušený na tele, vstal zmŕtvych, a tak právom môžeme hovoriť, že aj 
Panna Mária bola vzkriesená a oslávená aj so svojím telom. O mieste a 
čase smrti Panny Márie nemáme písomnosti. Najstaršia literatúra, ktorá 
hovorí o Nanebovzatí, je grécke dielo De obitu S. Dominae (O smrti sv. 
Panny). Tradične sa o mieste smrti Panny Márie zvykne hovoriť, že to 
bolo mesto Efez, kde pôsobil aj sv. Ján, apoštol, ktorému Kristus na kríži 
zveril svoju matku (Jn 19,25-27). Sv. Ján Damascénsky (P. G., I, 96) 
hovorí o tradícii jeruzalemskej cirkvi: „Sv. Juvenal, jeruzalemský biskup 
na chalcedónskom koncile (451) oznámil cisárovi Marciánovi a Pulcherii, 
ktorí si priali vlastniť telo Božej matky, že Mária zomrela v prítomnosti 
apoštolov. Keď neskôr na žiadosť sv. Tomáša otvorili jej hrob, zistili, že 
je prázdny. Na základe toho boli apoštoli presvedčení, že jej telo bolo 
vzaté do neba.“ Iná tradícia zase spomína, že zomrela vo veku 72 rokov 
bez bolesti. Niektorí pochybovali, že zomrela, keďže nemala dedičný 
hriech, no na druhej strane ona sama podliehala následkom dedičného 
hriechu, cítila bolesť. A keďže aj Kristus zomrel, hoci aj on bol bez 
hriechu, niet dôvodu pochybovať o Máriinej smrti. Nanebovzatie Panny 
Márie má pre nás veriacich veľký význam. Upevňuje nás v nádeji, že aj 
naše telá budú raz vzkriesené. Nebeská Matka nám vyprosuje mnoho 
milostí, aby sme tak ako ona boli vzkriesení na večnú slávu a prijali 
pozvanie jej Syna Ježiša Krista, ktorý každému z nás pripravil v nebi 
miesto (por. Jn 14,1-14).  (Zdroj: https://www.zivotopisysvatych.sk/nanebovzatie-panny-marie/ 

http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-apostol-a-evanjelista/
http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-damascensky/
https://www.zivotopisysvatych.sk/nanebovzatie-panny-marie/
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Z pera našich obyvateľov                                MD-8/2019

August  

Nastal ďalší z letných teplých 
mesiacov, august, deti si užívajú letné 
prázdniny a my dospeláci vytúžené 
a celoročne očakávané dovolenky.  

August je ale známy aj tým, že v ňom 
boli aj rôzne vojnové konflikty či zhodené 
dve atómové bomby na japonské mestá 
Hirošimu a Nagasaki.  

Následky boli katastrofálne a dodnes 
je toto neľudské ukončenie 2. svetovej 

vojny predmetom diskusií a nesúhlasu, keďže pri ňom zahynuli 
v najväčšej miere práve obyčajní civilní obyvatelia.  

Snažme sa žiť tak, aby sa tieto časy nevrátili, ak aj deti začujú 
výbuchy, tak nech sú to len prasknuté balóny alebo ohňostroj, ale nie 
streľba. 

Žime tak, aby to naše deti a vnúčence nikdy nezažili a buďme 
šťastní, že je mier a neschyľuje sa ani k vojne.  

Tak všetci, starší aj mladší, žite v pokoji spokojne a šťastne, veď 
život je krásny.                       Štefan Hučko, obyvateľ 

          

Ľúbivá kytička ruží 

Červená ružička a biela druhá, 
s láskou ťa priviniem, kytička moja. 
V diaľke sa vynímaš, do krásy kvitneš, 
na lúke zelenej vždy vyrastieš. 
Slniečko ohrieva a dáždik chladí, 
vetríček povieva a všetko spolu ladí. 
Ružička voňavá, ružička pekná 
celá ma potešíš, v kráse si moja. 
Srdiečka potešia lupienky ruží, 
pri hudbe ľúbeznej kvetinkám to sluší. 

     Beáta Révayová, obyvateľka                                
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Z pera našich obyvateľov                                MD-8/2019

Išlo dievča po vodu 

Horička hora, hora zelená slnkom zaliata 
a cez ňu preteká bystrá voda studená. 

A cez tú horu zelenú, po kamennom chodníčku,  
kráča dievčina s krčahom po vodu studenú,  

ktorá osvieži každého i chodca zblúdilého a vtáčika spevavého. 
Ako tak ide s vodičkou studenou po kamennom chodníčku,  

volá šuhaj na ňu: Postoj dievčina, za jeden dúšok tisíc bozkov ti dám. 
Smäd ty švárny šuhajko veľký máš?  

Krčah vody tu máš a na bozkávanie ja nemám čas.  
                   Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Líška mení srsť, ale nie svoju povahu. Usilujte sa vždy spájať lásku 
s pokorou. Radšej desať ráz zomrieť doma, než raz v cudzine. Spiaca 
mačka ešte nikdy myš nechytila. Ideš pomaly, bieda ťa dohoní, 
ponáhľaš sa, dohoníš ty biedu. Priatelia sú príbuzní, ktorých si človek 
vyberá sám. Manželstvo je pamiatka na lásku. Ži tak, aby sa tvoji 
známi začali nudiť až zomrieš.     Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Aký je v auguste posledný deň, taká má byť celá jeseň. Horúčosť 
v auguste ničomu neškodí, iba čo sa mlynár po potoku brodí. Dážď 
v auguste je ako ženský plač. Ako Vavrinec navarí, tak sa nám i jeseň 
darí. Suchý august suché víno, mokrý august vodnaté víno. Ako je 
teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína. Ak je na Vavrinca 
slnce, budú medu plné hrnce. Matka Božia varí, svätý Michal dovára.
           Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Edison: Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, 
ale nachádzať uspokojenie v tom, čo robíme. Cézanne: K tomu, aby 
človek dobre videl, nestačí mať otvorené len oči. K tomu je treba 
otvoriť aj srdce. L. da Vinci: Nikdy nevysvetľujte. Priatelia to 
nepotrebujú a nepriatelia vám aj tak neuveria. Apollinaire: Človek 
žasne, čo ľudia urobia, len aby nemuseli pracovať. Bacon: Ženy sú 
milenky mladých mužov, družky stredného veku a ošetrovateľky 
starcov. Descartes: Myslím, teda som.      Magdaléna Drábiková, obyvateľka    
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Spoločenská rubrika                          MD-8/2019  

V mesiaci JÚL k nám prišli 

 

Jarolím Kročka 

Mária Novotná 

Margita Balková 

Peter Kopál 

Paulína Povrazníková 

Jolana Michalidesová 

                        
 

AUGUSTOVÍ oslávenci

  01.08. Jolana Ondrašeková 
06.08. Jolana Mikulová 
07.08. Mária Rybanská 
12.08. Anna Novotná  
14.08. Gabriela Šutová 
19.08. Antónia Feketeová 
20.08. Justína Liptáková 
22.08. Marta Candráková 
22.08. Klaudia Košťálová 
23.08. Antónia Jamrichová 
23.08. Jozef Pavlovič 
23.08. Stanislav Černý 
27.08. Jozefína Herdová 
28.08. Valéria Bečárová 
31.08. Anna Belohorcová 

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

V mesiaci JÚL nás opustili 
 

Otília Vargová, Anton Illáš, Vlasta Peterková  
Prašice – Zdenka Ďuráková 

 

Česť ich pamiatke! 
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Podujatia                             MD-8/2019 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V AUGUSTE  

1. Svätá spoveď     kaplnka  páter 
6. Zdravotná prechádzka   areál  Betka, Richard, Majka Mä. 
6. Turnaj v kolkoch    areál  Martin 
7. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
7. Biblioterapia      terasa B  Majka G. 
7. Výlet do ZOO     Bojnice  Majka Mi. 
8. Arteterapia      terasa A  Majka Mä. 
9. Pracovná činnosť     areál  Majka Mi. 
9. Muzikoterapia     terasa A  Betka 
12. Spoločenské hry     B/4   Lenka 
13. Stretnutie pri spomienkach   terasa B  Martinka 
13. Zdravotná prechádzka   areál  Ladislav, Majka Mi. 
14. Pracovná činnosť     areál  Lenka 
14. Muzikoterapia     terasa A  Katka, Monika 
15. Biblioterapia      terasa B  Ladislav 
15. Zdravotná prechádzka   cukráreň  Majka Mi. 
16. Pracovná činnosť     areál  Majka Mi. 
16. Zdravotná prechádzka   mesto  Lenka 
19. Spoločenské hry     terasa A  Betka 
19. Arteterapia      A/4   Katka 
20. Pečenie       CHD  Katka, Monika 

20. Spoločenské hry     terasa B  Ladislav 
21. Biblioterapia      B/4   Majka G. 
21. Muzikoterapia     terasa A  Monika 
22. Výlet na kúpalisko    mesto  Richard 
22. Arteterapia      terasa A  Majka Mä. 
22. Zdravotná prechádzka   cukráreň  Majka Mi. 
23. Gratulácia oslávencom IT2  A/4   Svetlanka 
23. Spoločenské hry     terasa A  Katka, Monika 
26. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
26. Spoločenské hry     terasa B  Ladislav 
27. Zdravotná prechádzka   areál  Betka, Richard, Majka Mä. 
28. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
28. Gratulácia oslávencom IT3  B/2   Janka R. 
30. Spoločenské hry     A/4   Katka 
30. Zdravotná prechádzka   mesto  Martinka 
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Vyberáme z tlače                                          MD-8/2019 

Zasmejme sa 

Súkromný byt lekára. Ženička pomaly vyberá z košíka vajcia a kladie ich 
na stôl. Lekár sa čuduje – Iba desať?! Akosi slabo vám nesú tie sliepky. 
Váš Jožko mal predsa čierny kašeľ. Bol som u vás štyri razy. To je 
pravda, pán doktor, ale berte do úvahy, že Jožko nakazil celú triedu!  

Pýta sa žena svojho manžela – Ako sa ti páčia moje nové šaty? Prepáč, 
veľmi sa ponáhľam a na hádky nemám čas. 

Mladoženích Lojzo sa pýta farára, čo platí za sobáš. Farár – Zaplať 
toľko, na koľko odhaduješ svoju nevestu. Mladoženích vytiahol tučnú 
peňaženku a vytiahol iba päť korún v drobných. Farár sa pozrel na 
nevestu a dve päťdesiat mu ešte vrátil...     Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Aký je rozdiel medzi požiarnikmi a hasičmi? Požiarnici zapaľujú a hasiči 
hasia. 

Stará mama hovorí vnúčikovi – Oči máš po oteckovi, noštek po mamičke 
a nohavice po bratovi.         Rudolf Sokolík, obyvateľ 

Vyspím sa 1x a bude výplata. Potom sa 2x nevyspím a bude po výplate. 

Malý Jožko cestuje autobusom. Pani sediaca vedľa neho ho pohladí 
a povie, že je pekný chlapček. Jožko sa jej spýta, či má doma tiež 
takého chlapčeka. Pani smutne konštatuje, že jej bocian žiadneho 
nepriniesol. Máte aspoň dievčatko? Nie, vrana mi žiadne nepriniesla. 
Jožko sa na chvíľu zamyslí a potom sa nevinne opýta – A s iným vtákom 
ste to neskúsili?         Magdaléna Drábiková, obyvateľka 

Pracovný pohovor. Manažér, čo skúša moje obchodné zručnosti mi podá 
svoj notebook a hovorí – Choďte za dvere, zaklopte a skúste mi ho 
predať. Šiel som, ale nezaklopal som, vyšiel som na ulicu. Zrazu mi 
zvoní telefón, bol to manažér. Okamžite sa vráť aj s mojím notebookom! 
A ja mu hovorím – Za 500 eur je tvoj!!! 

Aký je rozdiel medzi bruchom a hlavou? Brucho sa vždy ozve keď je 
prázdne!           Eva Kohútová, obyvateľka 
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Zábava a relax                                      MD-8/2019 

Tajnička 

„Je lenivý august, všetko je spomalené“ – spieva vo svojej piesni 
Peter Nagy. 29. august 1944 však rozhodne nebol lenivý a ani 
spomalený, bolo nutné zjednotiť sa a bojovať proti fašizmu, preto 
vypuklo Slovenské národné... Odpoveď nájdete v našej tajničke.  

          

 Miroslav Kleman, obyvateľ 

Hádanka č. 1: 

Čo sú mokasíny? 

a.) Sandále  

b.) Topánky bez šnúrok 

c.) Čižmičky                                                                           Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 2: 

Čo v slovenčine znamená slovo VARHANY? 

a.) Organ  

b.) Klavír 

c.) Klarinet               Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 3: 

Ako sa nazýva čas, za ktorý sa Zem otočí okolo vlastnej osi? 

a.) Mesiac 

b.) Rok 

c.) Deň                      Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 23. 8. 2019 svojmu sociálnemu pracovníkovi.  
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 7/2019 sa stávajú: 
 

Beáta Révayová a Anna Szabová 

Srdečne gratulujeme! 

           Vŕšok 

           Skúpy človek 

           Prítok Váhu 

           Poetik 

           Súčasť auta 

           Opak čiernej 

           Vodná rastlina s veľkým kvetom 

           Zákmit 

           Skoro 
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Od nás pre vás                                                           MD-8/2019 

 Novinky našej rodinky 

LETO U NÁS 
Každoročne pripravujeme pre Vás, milí obyvatelia, na leto obzvlášť 

pestrý a bohatý program na poli kultúrno–zábavného aj športového 
vyžitia. Začiatok leta odštartoval celodenný výlet do Piešťan, spojený 
s návštevou Čertovej pece. Pokračovali sme tréningom pamäti  
zábavnou formou prostredníctvom  vedomostnej hry Šejker.  

Začiatok júla patril športovému dňu spojenému s varením výbornej 
fazuľovice. Skrášľovanie si mohli užiť naše obyvateľky vďaka masáži 
tváre, rúk a tvárovej gymnastike.  

Heslom ,,V zdravom tele zdravý duch“ ste sa  riadili na Turnaji 
v Boccii. Nechýbal výlet na Ranč pod Babicou spojený s opekačkou. 
Nezabúdame na posedenia oslávencov realizované koordinátorkami.  

Skupinové aktivity sa uskutočňujú na terasách zariadenia 
a v altánku na čerstvom vzduchu s využitím spoločenských hier, knihy, 
vedomostných kvízov.  

Hýbanie tela podporujeme rehabilitačnými cvičeniami s využitím 
hudby a prvkov tanečno – pohybovej terapie.                                                          

 

A čo nás ešte čaká? 

Výlet do Bojníc, Nitry, pobyt na kúpalisku, opekanie v areáli... 
 

A ako hodnotia letný program naši obyvatelia? 

 pani Rybanská: na Športových hrách a fazuľovici som sa cítila 
výborne. Chutný fazuľový guláš, veselá atmosféra. Tešila som sa, 
že som zvládla súťažiť a tiež z výhry. Ani som si nepomyslela, že 
takto príjemne strávim deň.  

 pani Cvopová: som v zariadení krátko, ale akcie sú tu bezvadné. 
Zažívam pekné dni.  

 pani Veľká: na Hodinke krásy som zrelaxovala, veľmi sa mi páčilo.  
 pán Vacula: bol som v Piešťanoch a na Ranči pod Babicou. Teším 

sa na každý výlet, ktorého sa môžem zúčastniť. Som spokojný.  
 pán Belička: učaroval mi výlet na Bojnú, opekali sme, obdivovali 

zvieratá a krásne prostredie. 
 pani Macejková a Zembová: bol to náš prvý výlet v zariadení. 

Počasie nám vyšlo, príroda bola čarovná, užívali sme si strávené 
chvíle.                      (S. Červená) 
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Pozvánka na akciu                                   MD-8/2019 
  

UŽ V SEPTEMBRI ZAČÍNA !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová zábavno-súťažná hra Richarda Wagnera 

Okrem našich obyvateľov sa ako súťažiaci predstavia 
aj zamestnanci nášho zariadenia  

Do začínajúcej prvej hry prijali pozvanie: 

Viera Bútorová, Simona Červená, Lenka Janská 
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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