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Úvodník           MD-4/2015 
 

Končí sa zima, nastáva jar 
 

Zimné obdobie sa pomaly končí a prichádza krásna 
rozkvitnutá jar. Slniečko nás lúčmi zohreje, čo je 
pozitívne pre náš organizmus. Stromy a kvietky budú 
rozkvitať, dodajú nám veľa energie a kyslíka, ktorý 
potrebujeme pre svoj zdravotný stav, ktorý je už 
v našom veku opotrebovaný.  

V mladosti sme si ho nechránili, nevyležali sme 
chrípky, angíny a preto máme z toho takmer trvalé 
následky. Teraz, „na staré kolená“ si naše zdravie 
snažíme chrániť, či už liekmi, alebo chôdzou 
a rehabilitačným cvičením.  

Jarné obdobie je takmer ideálne na poobedné 
prechádzky a regeneráciu po zimnom období. Preto by 

sme mali jesť veľa zeleniny a ovocia, ktoré obsahujú potrebné množstvo 
vitamínom a antioxidantov. Majú za úlohu chrániť naše telo pred jarnou únavou 
a rôznymi virózami. 

Vďačíme Pánu Bohu za to, že v pokročilom veku sme skoro všetci 
spoluobyvatelia ešte pohybovo mobilní a aktívni, s túžbou prežiť aj naďalej 
pokročilú starobu .  

Prajem Vám príjemný zážitok pri čítaní nášho časopisu Môj domov. 

       
                                                                                                                   Anna Szabová, šéfredaktorka 

Milí obyvatelia, 
ako ste si už iste všimli, redakčnú časť časopisu už nespracováva 

Veronika Hanuliaková, ako tomu bolo doteraz. 
Od marca som prebrala túto milú povinnosť, 
a preto sa vám chcem v krátkosti predstaviť.  

Volám sa Mgr. Petra Valentová a mám na 
starosti obsahovú a grafickú úpravu nášho 
časopisu.  

V prípade potreby ma nájdete od 20. apríla 
v kancelárii sociálnych pracovníčok na 4. 
poschodí A budovy v čase od 10.00 do 14.00 h. 

Verím, že sa nám bude dobre 
spolupracovať a náš časopis bude pre čitateľov 
stále viac atraktívnejší. 

Petra Valentová 
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Na slovíčko                   MD-4/2015 

Peter Macho: Aktívna komunikácia je 
prínosom pre všetkých 

 

Prvé zasadnutie domového parlamentu máme za sebou. 
„Vyspovedali“ sme novozvoleného predsedu Petra Machu o jeho 
prvých postrehoch. 
 

Vo voľbách do domového parlamentu ste získali 
najviac hlasov, rovnako ako Anička Szabová. 
Jednohlasne ste sa stali jeho predsedom. Čo to 
pre Vás znamená?  
V prvom rade ďakujem všetkým, ktorí mi dali svoj hlas. 
Takýto výsledok je pre mňa ocenením ale zároveň aj 
záväzkom. Vážim si to. Pre mňa to znamená  viac 
komunikovať, viac počúvať a konať nielen za seba ale 
v prospech nás všetkých. 
 
Aké máte predstavy o vašom prínose pre 
obyvateľov? 
Tak ako som povedal na prvom zasadnutí, ponúkam 

každému komunikáciu, pomocnú ruku pri riešení problémov a ich doriešení až 
do úplného konca. Mojim cieľom je pracovať rovnako pre všetkých, bez ohľadu 
na to, kto mi dal svoj hlas.  
 
Ako vnímate prechod na novú formu spolusprávy obyvateľov a 
zamestnancov? 
Jedno obdobie som pracoval vo Výbore obyvateľov, tiež ako predseda. Budem 
mať možnosť porovnávať. Išiel som do toho preto, že verím myšlienke, že 
aktívnejšia vzájomná komunikácia bude pre nás všetkých prínosom.  
 
Na záver: aké sú vaše postrehy z prvého zasadnutia?  
Postrehov je viac. Snaha vedenia o účinnú formu spolupráce. Záujem 
zvolených poslancov a členov spolupracovať. Všímam si názory a reakcie 
obyvateľov. Tie sa rôznia. Postrehom pre mňa je aj to, že na zasadnutí bola 
dosť veľká účasť obyvateľov. To na Výboroch nebývalo. Naše spolunažívanie 
je záležitosťou všetkých. Veď sa hovorí: „ako si ustelieme, tak budeme spať.“
                                                                           (pv) 
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Anketa            MD-4/2015 
  

Veľkonočné sviatky sa nezadržateľne blížia, prípravy sú v plnom 
prúde v každej domácnosti. Preto som vyspovedala našich 
obyvateľov, ako si oni spomínajú na Veľkú noc vo svojom 
detstve. 
      

ANNA RÉVAYOVÁ(48) 
U nás v Zbehoch sme trávili tieto sviatky veľmi 
tradične. Prišli bratranci, ktorí nás naháňali po 
celom dome, aby nás vyšibali korbáčom. Potom 
prišla na radu voda. Obliali ma poriadne, ale do 
vane ma nikdy nedostali. Darovala som im 
maľované vajíčko a do sýtosti sa najedli 
majonézového šalátu so šunkou. Spoločne sme 
to zavŕšili sladkosťami, ktoré nám v tom veku 
veľmi chutili. Zaspomínala si pani Anna 
s úsmevom na tvári. 

 
VLADIMÍR VARGA(55) 
Ja pochádzam z Hrušovian. Keď som bol malý, 
na Veľkonočný pondelok som skoro ráno vstal, 
obliekol si košeľu, nohavice a išiel polievať 
spolužiačky a kamarátky z dediny. Najskôr som 
ich dobre vodou pooblieval, potom aj voňavkou. 
Dostal som čokoládových zajačikov a vajíčka. 
Keď som bol starší, už mi naliali aj za štamperlík 
pálenky. Do obeda som mal všetky dievčence 
vyoblievané a vracal som sa domov.  
 
SIMONKA BIZOŇOVÁ(28) 
Na našom sídlisku v Topoľčanoch to cez sviatky 
žilo. Prišla nás navštíviť rodina zo širokého 
okolia. Ujovia s rodinami, bratranci, starí rodičia, 
ale aj kamaráti zo školy. Chlapci sa tešili že ma 
môžu obliať aspoň v tento deň. Ako výslužku 
dostali kraslice, sladkosti a veľkonočných 
zajačikov.    

(pv) 
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Domáci spravodaj         MD-4/2015 

Sladké MDŽ pre naše ženičky 
 

Deň ôsmy marec je Medzinárodným dňom žien. Pri tejto príležitosti muži 
obdarovávajú svoje manželky, priateľky, matky, dcéry a babičky.  

Na sviatok MDŽ sú 
rôzne názory. Či už tento 
deň uznávame alebo nie, 
je skvelou príležitosťou, 
všetkým ženám vo svojom 
okolí dať najavo svoju 
lásku či sympatie. Slová 
„ďakujem, že si“, urobia 
radosť každej žene, od 
malej slečny až po 
starenku. 

Aj my, v našom 
zariadení sme venovali 
mesiac marec ženám. Na 
stretnutí z príležitosti MDŽ 
sme si pripomenuli históriu 

sviatku a spomenuli na významné ženy, ktoré sa venovali 
chudobným, opusteným, chorým. Aby sme sa spoločne trošku zabavili, 
zasúťažili sme si vo vedomostnom kvíze.  Sviatočnú náladu nám spríjemnili aj 
koláčiky z dielne Elišky Tökölyovej, ktoré nám, pod jej vedením, napiekli naši 
obyvatelia.                    (rj,pv) 

 

Prišli nás pozdraviť 
 

Pri príležitosti MDŽ nás prišli pozdraviť škôlkári, školáci aj študenti. Deti z 
materskej školy nás rozveselili známymi ľudovými piesňami o Morene. Žiaci zo 
základnej školy Gogoľovej sálu roztancovali v podobe ľudových tancov. A 
študenti zo Súkromného konzervatória 
Dezidera Kardoša opäť nesklamali. 
Nejedno srdiečko našich obyvateľov 
zaplesalo piesňami mladosti. 

Naša obyvateľka Anička Szabová 
nám predniesla básničkou z jej vlastnej 
tvorby. Podujatie sme ukončili básničkou, 
ktorú venoval všetkým ženám Augustín 
Rybanský.                (sh)                                                
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Domáci spravodaj         MD-4/2015 
 

Maľovali sme veľkonočné vajíčka  
 

Maľované vajíčka sú 
neoddeliteľnou súčasťou Veľkej 
noci. Darom za veľkonočnú 
šibačku bolo odjakživa vajíčko. 
Keď bolo ručne maľované 
predstavovalo aj symbol lásky.  
Podľa spôsobu výzdoby na 
vajíčku sa mohol často 
mládenec presvedčiť, aké city 
k nemu dievčina prechováva.  

O technikách zdobenia 
kraslíc sme sa chceli niečo 
priučiť aj my. Preto sme prijali 
pozvanie ZSS Borinka v Nitre, 
kde sme mali možnosť využiť 
rôzne techniky maľovania,  
načerpať inšpiráciu a pokochať 

sa výrobkami z iných zariadení.  
Stretnutia sa zúčastnilo 7 zariadení. Obyvatelia nášho zariadenia: Beátka 

Révayová, Simonka Bizoňová a Rudko Sokolík vyrobili niekoľko 
veľkonočných vajíčok, pričom využili rôzne techniky zdobenia.                  (aj,pv)          

 

Slovensko zábavne 
 

Vedomostné súťaže, majú v našom zariadení svojich priaznivcov. 
V zábavnej hre pre zvedavých Slovákov – SLOVENSKO, sme si zasúťažili 
v šiestich okruhoch: história, kultúra, príroda, geografia, šport a rôzne.   

Spolu sme sa zabavili a pritom aj dozvedeli o našej krajine veľa 
zaujímavých informácií. Okrem vedomostí potrebovali naši súťažiaci aj trochu 
šťastia. Oboje prialo víťazom. Prvé miesto získal Miroslav Kleman; na 
druhom mieste skončili Vladimír Varga a Ľudmila Dúcka a na treťom mieste 
Helenka Blažiová. Diváci neboli len pasívni, zapojili sa k zábave formou 
spoločenských hier. Všetci zúčastnení boli odmenení sladkou odmenou. 

,,Bolo to na úrovni, lepšie ako v televízii a nabudúce sa zapojím aj 
ja“. Týmito slovami uzavrel súťaž pán Michal Žovinec.      
                                                                                                                 (sč) 
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Domáci spravodaj         MD-4/2015 
 

 

Stretnutie pri spomienkach  
 

„Jarný slnovrat, tradície a zvyky, očisťovanie tela i duše pred 
veľkonočnými  sviatkami“. V tomto duchu sa konalo marcové stretnutie pri 
spomienkach.  

Pripomenuli sme si sviatky jari, veľkonočné sviatky, tradície a zvyky od 
zeleného štvrtka až po veľkonočný pondelok. Akcie sa zúčastnilo 46 
obyvateľov, ktorí pozorne počúvali, zapájali sa do diskusie, spievali, spomínali 
na svoju mladosť, ako oni keď boli deti prežívali veľkonočné obdobie.  

Teraz si priblížime symboly tohto sviatku a informácie, ktoré boli súčasťou 
stretnutia.  

Prečo oslavujeme  Veľkú noc?  
Na počesť vyslobodenia Izraelitov z otroctva  
sľúbil Boh Mojžišovi, že  im pomôže 
k slobode. Čo sa i stalo.  
Tento deň slávili židia po tisícročia. A práve 
na tento sviatok, po mnohých tisícročiach, v 
piatok 7. apríla v 33 roku nášho letopočtu 
bol ukrižovaný Ježiš Kristus, aby zachránil 
hriešny ľud od zatratenia.  
 

Symboly Veľkej noci 
Symbol baránka sa používa ako obetné zviera za hriechy. Význam kríža 

bol v rôznych kultúrach a náboženstvách univerzálny, spojený s problémom 
orientácie v kozme, v priestore medzi nebom a zemou a v chápaní ako 
prepojenia božského a ľudského sveta. Stal sa symbolom večnosti.  

Oheň vyžaruje svetlo, ktoré je chápané ako znamenie života. Veľkonočná 
bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa, ktorý symbolizuje 
víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou.  

 
Sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života. 

Bahniatka symbolizujú týždeň pred Veľkou nocou - Kvetnú nedeľu - pripomína 
deň palmových ratolestí, kedy ľudia nimi vítali Pána pri jeho vstupe do 
Jeruzalema a takto mu vystielali cestu.  

Keďže vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach 
symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. Zajačik symbolizuje šťastie, plynúci 
čas, krátkosť života, označovaný je za atribút zmŕtvychvstania. Korbáč má 
priniesť zdravie, plodnosť, šťastie a odohnať zlých duchov.     
                                                                        (aj)                                              
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Domáci spravodaj         MD-4/2015 
 

Zo života zariadenia sociálnych 
služieb v Prašiciach  

 

V kalendári sme otočili nový list, začal nám marec, prvý jarný mesiac. 
Slnečné lúče sa silnejšie opierajú o stromy, kríky, trávičku a tie sa prebúdzajú 
zo zimného sna. Zo zeme sa tlačia prvé jarné kvety a stromy začali pučať.  

Prvé jarné tulipány v kytičke potešili pri príležitosti MDŽ aj mnohé z nás. 
Na tulipány z našich záhonov ešte musíme chvíľu  počkať, ale zato sme sa už 
“trochu v zemi hrabali“. Vyhrabali sme starú, suchú trávu a ostrihali kríčky. Blíži 
sa čas Veľkej noci, tak sme si vyzdobili vajíčkami, zajačikmi a sliepočkami 
každú spoločenskú miestnosť. Aj keď ruky už tak neslúžia, pustili sme sa do 
maľovania kraslíc. Vyfúkané vajíčka sa pod rukami našich babičiek menili na 
pestré kraslice.  

Tento rok sa mám na oblohe podarilo sledovať výnimočný prírodný úkaz – 
zatmenie slnka. Pomocou tmavého sklíčka sme so zatajeným dychom 
sledovali postupné prekrývanie slnka mesiacom. Ďalšie také bude možné 
sledovať až v roku 2026. 

Jedno slnečné dopoludnie sme sa pripojili k deťom z materskej škôlky 
a vyniesli Morenu - pani zimy a horiacu ju hodili  do potoka. Dúfame, že to 

“zobrala vážne“ a už sa nevráti.  
Nie každý deň sa dá byť vonku. Chladnejšie 
dni využívame na posedenie pri káve a čaji  so 
zaujímavou prednáškou. Tentoraz sme prebrali 
jeden s tajomstvom opradených príbehov – 
o svätom grále. Celé storočia  ľudia pátrajú po 

tejto 
záhadnej 
relikvii. 
Podľa 

mnohých je to kalich, z ktorého pil Ježiš 
počas poslednej večere. Témou ďalšej 
prednášky bolo zjavenie na hore Zvir pri 
Litmanovej, kde sa mala v deväťdesiatich 
rokoch deťom zjavovať Panna Mária.   

V marci nastúpili do nášho zariadenia 
dvaja noví klienti – Antónia Streďanská z Topoľčian a Gejza Stanko 
z Továrnik (viď foto). Prajeme im, aby prežili  v našom zariadení veľa pekných 
chvíľ v pohode a v zdraví.          (ll)                                                                             
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Aktivity            MD-4/2015 
 

Sladké potešenie 
 

Najskôr MDŽ a potom 
Veľká noc. Obe príležitosti 
boli dôvodom urobiť si 
„sladkú radosť“. 

Pre všetky ženy  
zariadenia, sme sme pri 
príležitosti MDŽ v chránenej 
dielni napiekli sladučký 
koláčik.  Pečenia sa ujali 
pod dohľadom Elišky 
Tökölyovej, naši prácechtiví 
obyvatelia Anička 

Révayová, Vladko Varga a Simonka Bizoňová.  
Keď sa všetci pustili do práce, o chvíľu sme vytiahli z trúby 

upečený koláčik, ktorý rozvoniaval po celej miestnosti. Vladko poctivo 
vážil všetky suroviny podľa receptu, Anička miesila cesto na koláč 
a Simonka kontrolovala, či je koláč správne dopečený.  

 
A čo by to boli za 

veľkonočné sviatky, keby sme si 
neupiekli veľkonočného 
barančeka? Aj pri tejto 
príležitosti naši šikovní 
obyvatelia vypekali o sto šesť.  
 Do pečenia zapojili svoju 
fantáziu a zo zvyšných 
dukátových buchtičiek vytvorili 
krásnu podobizeň 
veľkonočného barančeka.  
 Baranček bol servírovaný počas obeda ako dezert.  
 Dajte nám vedieť ako vám chutia koláčiky, ktoré pre vás 
pečieme. 
               (pv) 
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Kaplnka           MD-4/2015 

Veľkonočná radosť 
Máme Veľkú noc. Štyridsať uplynulých dní nás taktiež mohlo priviesť 

k nejakému novému rozhodnutiu, ktoré teraz prenesieme do ďalšieho obdobia, 
ba do celého svojho budúceho života. No nech táto naša viditeľná cesta bola 
o čomkoľvek, apoštol Pavol nám  pripomína, že hlavným bodom je vždy 
Kristus.  

Ľubomír Stanček, slovenský teológ a 
kazateľ nám ponúka tento príbeh: Turista v 
istom veľkomeste chcel telefonovať. Vošiel do 
telefónnej búdky a usiloval sa v zozname nájsť 
číslo, ktoré potreboval. Stmievalo sa, a tak sa len 
ťažko orientoval v zozname. Všimol si, že nad 
ním je umiestnené svetlo, ale nikde žiaden 
vypínač. Ako sa tak vrtel v búdke so zoznamom v 
ruke, okoloidúci mu povedal: „Pane, ak chcete, 
aby sa zasvietilo svetlo, musíte za sebou zatvoriť 
dvere.“ Turista tak trochu zahanbený, ale tiež 
potešený radou, zatvoril dvere a telefónna búdka 
sa naplnila svetlom. Rýchlo našiel potrebné číslo 
a mohol telefonovať.  

Podobne, keď chceme rásť vo viere, keď sa 
chceme modliť, musíme zatvoriť dvere svojho 

srdca pred týmto rušným a hlučným svetom. Len tak dokážeme otvoriť svoje 
srdce Nebeskému Otcovi. Všetko to „tmavé“ v našom vnútri spôsobené 
sklamaniami a skúškami bude osvietené. Vstúpime do rozhovoru s Otcom. 
On nás uistí, že je s nami.  

Ježiš často odchádzal na opustené miesta, aby bol sám s Nebeským 
Otcom. Najväčší sviatok, Veľká noc, zmŕtvychvstanie Pána Ježiša, je čas, 
milosť začať tak, ako chce od nás Boh. Človek často sníval a sníva o novom 
živote, večnom živote. Dnešné veľkonočné “aleluja“ nám plní našu túžbu po 
skutočnom večnom živote. Tešme sa, že Kristus vstal z mŕtvych. Vyprosujme si 
navzájom milosti, aby sme mali všetci účasť na večnom živote s Kristom, 
naším Vykupiteľom a Spasiteľom, a taktiež odprosme za naše hriechy, ktoré sú 
jedinou prekážkou nášho večného života. „Aleluja, radujme sa, Kristus Ježiš z 
mŕtvych vstal.“ Takto dnes spieva celá Cirkev po celej zemi. Ona je vyjadrením 
našej radosti. Je na nás, aby sme túto radosť aj my sami prijali. 

S prianím Božieho požehnania páter Vladislav Bednár O.T 
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Z pera našich obyvateľov       MD-4/2015 

Jarná idylka 
Po zime nastáva vytúžená jar,         
vyjdi starenka a starček von, 
slniečko svieti na lúky, kríky                                     
a na každý strom.  

 
Na lúke z trávy, stonky vyrastajú 
a na ich vrcholkoch, 
nádherné lupienky vyháňajú. 
                    

Slávik nádherne spieva pieseň              
svojej družke, pretože v hniezde                      
zohrieva vajíčka pre ďalší rod.                   
                                                                               
Vyjdi starenka, starček 
na priedomie von, 
zohrej svoje slabé údy, 
na starobu celkom zabudni.

Anna Szabová, šéfredaktorka 

Jar prichádza k nám 
Zaplesá srdce radoslov, 
keď lúky skvitnú kvietím, 
vetrisko v grujnoch žalosti, 
že slnce nám už vľudne svieti.  
 
Budi žlté krásne prvosienky, 
po uzimených stráňach, 
keď vietor šibol preveliký 
v jeseni schnúce trsy zráňal. 
 
 
Napokon zmizli pred snehom 
čo zdlavil vôkol všetko,  
čo mu prišlo do cesty, 
studenou bielou perinou. 
 

Lenže lúč slnka prišiel s nehou, 
ožil aj trs, čo v zime hlivel, 
lúky víta kvetom, a tak nám 
na vedomie dáva, že jar je už tu. 

 
 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-4/2015 
 

Pozvánka  
 

V našom zariadení sociálnych služieb sa každodenne organizujú rôzne 
skupinové aktivity a podujatia, ktorých sa obyvatelia radi zúčastňujú. Každý 
z nás si môže vybrať z bohatého programu to, čo ho baví, čo ho v živote 
ovplyvnilo, čo je jeho záľubou, prípadne využiť svoje vedomosti zo svojho 
povolania.  

Tí z nás, ktorí sa už 
zúčastňujeme ponúkaných aktivít 
vieme, kedy a kto jednotlivé 
skupiny zo sociálnych pracovníkov 
vedie a v ktorej spoločenskej 
miestnosti sa uskutočňujú, t.j. na 
ktorom oddelení budov A alebo B. 
  

Našou novinkou v podujatiach 
je napr. premietanie veselých 
komediálnych filmov, pod názvom 
„Potulky kinematografiou“, ktoré 
sa uskutočňujú v jedálni 

zariadenia.  
Na dennom poriadku je u veriacich modlitba a čítanie o živote svätých, 

ktorí položili život za vieru. Nechýbajú ani piatkové krížové cesty a modlitby za 
zosnulých v našom zariadení. Tieto prednášky sa uskutočňujú v piatok o 9.30 
h v B budove, na druhom poschodí pod názvom „Uspokojovanie 
duchovných potrieb“.  

Stredy patria už tradične športovým aktivitám, najčastejšie tréningom 
stolného tenisu. Ak sa chcete s nami podeliť o dojmy zo stolnotenisových 
tréningov, PRIDAJTE SA K NÁM, buď ako hráči alebo diváci a spoločne 
prežijeme krásne športové chvíle.  
 Štvrtky patria spoločenským hrám i dobrej muzike, kde sa všetci 
zabavíme a zahráme. Je na Vás, aký program si vyberiete z bohatej ponuky. 
Pridajte sa i Vy, ktorí ste noví, veď spolu v kolektíve nám bude veselšie 
ako samým.  

V našom spoločenskom mesačníku nájdete v rubrike „Podujatia“ program 
akcií i skupinových aktivít, ktoré sa v mesiaci uskutočňujú.  
 
           Beáta Révayová, obyvateľka 
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Obyvatelia zozbierali        MD-4/2015 
 

Pranostiky 
 

Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva * Veľký piatok daždivý, 
znamená rok žičlivý * Apríl v daždi, máj v kvete * Na sv. Marka, 
napijem sa z jarka*  Ak je apríl pekný, máj bude ružový * Saď zemiaky 
na Ďura, bude plná pivnica i komora * Do Ďura je vždy lepší sneh ako 
dážď * Ak je na sv. Marka rosa, podaria sa prosá * Aprílová a májová 
voda vypije víno * Veľký piatok pochmúrny, zvestuje rok neúrodný * 
Koľko žaba pred Ďurom krk, toľko po Ďure mrk * Ak v apríli 
pohrmieva, tak už mrazov viac nebýva 
 

Aforizmy 
 

Čo v srdci vrie, v ústach kypí * Človek je iba dotiaľ človekom, kým si 
slova stojí * Sľubujete hory-doly a nepodáte pohár vody * Viacej otrúb 
namelie jazykom ako sto mlynárov * I v pekle dobre, keď máš strýca 
diabla * Osud je ako žena. Ak nevyužiješ slabú chvíľu, nedosiahneš 
nič * Budúci osud dieťaťa je vždy dielom matky * Nepúšťajte sa do 
slovného súboja so ženou, zvíťazí v celú dĺžku jazyka * Nedostatok 
peňazí nám nedokážu odpustiť najmä naši dediči * Niektoré slečny sú 
na zjedenie, iné súce iba na vydaj * Nejedna peňaženka ženáča sa 
nudí, zíva prázdnotou * Láska silnie z podvýživy a umiera na 
presýtenosť * Život je preto krásny, lebo má viac začiatkov ako 
koncov*     

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Výroky slávnych 
 

SENECA: Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu nie je 
žiadny vietor priaznivý. 
 

BUDHA: Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, 
nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý 
vesmír.                                                            Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Spoločenská rubrika        MD-4/2015 
 
 

Prišli k nám OBYVATELIA 
 

                          
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ing. Dezider Michalik       Jozef Grman 
 
 
 
 

 
                                

 
 
                                     
                           

                                                       
 

  Jozefína Ručkayová             Ladislav Vozár  
 
 

 
 
 
  

 
     
 

Ľubica Kucharová        Valéria Králová          
 

Milan Zvalo                              
 
 

Vitajte medzi nami! 
(sh,an,pv) 
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Spoločenská rubrika        MD-4/2015 
 

Apríloví oslávenci 
 

02.04 – Miroslav Arpáš 
02.04 – Marián Kvasnica 
03.04 – Školastika Hýrošová 
06.04 – Ľudmila Kopčeková 
12.04 – Irena Plačková 
12.04 – Anna Szabová 
12.04 – Vincencia Révayová 
13.04 – Ľubica Kucharová 

14.04 – Radek Malošík 
15.04 – Peter Tóth 
15.04 – Paulína Krajčíková  
18.04 – Vladimír Kováčik 
24.04 – Gejza Mišovych  
25.04 – Ondrej Dovina 
27.04 – Michal Feranský  

   

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

 

V marci nás opustili 
 

Jolana Šišková, 
František Šipoš (Prašice),  

Pavol Geleta,  
Helena Hamouzová,  

Anna Fábiková,  
Valéria Rybanská (Prašice),  

Vilma Hrnčiarová 
 

Česť ich pamiatke 
 

 
 

 
 
 

 
      (pv) 
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Podujatia           MD-4/2015 

 

Pripravujeme pre vás v apríli 
 

08.04  Športové hry      jedáleň (rw,aj,et,pv) 
 
10.04  Zdravotná prechádzka mimo areálu 
   zariadenia k rieke Nitre    TO  (an,aj) 
 
14.04  Stretnutie redakčnej rady   spol.m. (pv)  
  
14.04               Domová rada                                          zasada     (vb) 
 
16.04  Prednáška s besedou na tému: 
   „Kognitívna rehabilitácia“    jedáleň (gr) 
 
16.04  Burza ošatenia     jedáleň (vj) 
 
16.04  Návšteva termálnych kúpeľov   V. Bielice (an) 
 
17-23-29.4 Nácvik kultúrneho programu k  
   podujatiu „Stavanie mája“ so súborom 
   Domovníček      jedáleň (an) 
 
21.04  Prechádzky kinematografiou 
   „Ako vytrhnúť veľrybe stoličku“  jedáleň (an,aj) 
 
23.04  Vystúpenie detí a študentov s  
   veľkonočnou tématikou    jedáleň (zb,sh) 
 
24.04  Prednáška s besedou na tému 
   „Tradičná ľudová kultúra“   jedáleň (sč) 
 
28.04  Stretnutie pri spomienkach na tému 
   „Apríl mesiac lesov a už nám opäť 
   prichádza máj“      jedáleň (aj) 
 
30.04  Stavanie mája spojené s veselicou  areál (gr,gm,rj,sč,aj, 
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Podujatia           MD-4/2015 
 

Pravidelné skupinové aktivity 
 
Po  spoločenské hry     spol. miest. A2     9.30    (sč,aj,rj) 
  spoločenské hry    spol. miest. B1   (an) 
  arteterapia     spol. miest. A4   (zb,sh) 
  kognitívn rehabilitácia    spol. miest. B2   (rw) 
  DomAteliéR     spol. miest. B3   (mk) 
 
Ut  biblioterapia      spol. miest. A2   (sč,aj,rj)      
  uspokojovanie duchovných potrieb spol. miest. A4   (zb,sh) 

posedenie pri káve     spol. miest. A4   13,30h (gr) 
muzikoterapia     spol. miest. B1   (an)  

  arteterapia     spol. miest. B3   (mk)  
  krúžok Uvar si sám                         CHD na  B 111                 (et) 
 
St  kognitívna rehabilitácia   spol. miest. A2          (sč) 
                kognitívna rehabilitácia                   spol. miest. A4   (gm) 

uspokojovanie duchovných potrieb spol. miest. B1   (an) 
  športový deň     jedáleň/areál    (rw)  
                biblioterapia     spol. miest. B3   (mk)  
  krúžok Uvar si sám                         CHD  B 111                (et) 
 
Št         kognitívna rehabilitácia   spol. miest. A2          (gr) 

muzikoterapia     spol. miest. A2   (sč,aj,rj) 
           uspokojovanie duchovných potrieb spol. miest. A4  (zb,sh)
  arteterapia     spol. miest. B1   (an)  
  muzikoterapia     spol. miest. B2   (rw)  
  spoločenské hry    spol. miest. B3   (mk) 
  krúžok Uvar si sám                         CHD  B 111                (et) 
 
Pia          arteterapia     spol. miest. A2                (sč,aj,rj) 
  spoločenské hry      spol. miest. A4   (zb,sh) 
   uspokojovanie duchovných potrieb spol. miest. A4   13,30h (gm) 

uspokojovanie duchovných potrieb spol. miest. B2   (rw) 
 

Po - Št Vysielanie interného rozhlasu    rozhlasové štúdio      (sč,zb) 
Po - Pia Požičiavanie kníh    CHD knižnica                 (mv) 
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Zábava a relax          MD-4/2015 
 

Zasmejme sa 
 

„V sobotu by som rád požiadal rodičov o tvoju ruku“, hovorí budúci 
ženích. „Čo by som si mal obliecť?“ „Ako poznám svojho otca, tak 
nepriestrelnú vestu“, odpovedá budúca nevesta.  
 

„Čo nám to tu vykladáte za nezmysly, ako by bolo možné, že vás zbil 
manžel,“ pýta sa sudca. Veď je to nepohyblivý mrzák. „Jaj prosím pán 
sudca, mrzákom sa stal až potom, ako ma začal biť.“ 
 

„Mamička, prečo sa poľuje na levy a tigre?“ „Lebo levy a tigre zabíjajú 
úbohé bezbranné zvieratá.“ „Mamička, a kedy bude poľovačka na 
mäsiarov?“ 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

V Arizone vojde kovboj do baru a objedná si lavór whisky. „Prečo do 
lavóra?“, pýta sa barman. „To bude pre môjho koňa.“ „A čo si vypijete 
vy?“ „Nič, ja predsa riadim.“ 
 

„Lojzo, vraj si bol zavretý. Prečo?“ „Kvôli úplatkom.“ „Ale ako to, že ťa 
tak skoro prepustili?“ „To vieš, úplatky.“ 
 
„Ukradli vám auto a vy sa tomu ešte smejete?“ 
„Bodaj by som sa nesmial, keď v ňom bola moja svokra.“ 

Peter Lipták, obyvateľ 
 
„Marienka, chcete byť mojou ženou?“ „Ľutujem, ale ja som veľmi 
prieberčivá.“ „Ako vidíte, ja vôbec nie.“ 
 

Na kúpalisku sa jeden pán rozpráva s neznámou slečnou. Slečna sa 
odrazu spýta: „Prosím vás, kto je tá pani, čo sa na nás tak bezočivo 
pozerá?“ „Nechajte to tak. Budem mať dosť roboty, kým jej vysvetlím, 
kto ste vy.“ 
 

Hovorí jedna blondínka druhej:  
„Rozhodla som sa pestovať jógu.“ 
„Výborne, zožeň aj mne semeno.“ 
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Zábava a relax          MD-4/2015 
 

Tajnička 
 

V tejto tajničke sme sa zamerali na medziľudské vzťahy. Chceme vedieť, jednu 
vzácnu vlastnosť človeka k človeku, ktorá je nevyhnutná hlavne v manželstve. 

          
1       

      
2                   

3               
  

4       
      

5         
     

6 
 

      
     

7 
 

          
   

          1. Rímsky pozdrav 
2. Napoly človek a kôň 
3. Známa rieka v Amerike 
4. Lenonova priateľka sa volá Yoko....... 
5. Skelet 
6. Podobné zviera ako los  
7. Dvojhrbá  ........ 
 

                                                            Ľuboš Klačanský, obyvateľ 
Hádanka: 
Najväčšie prírodné jazero na Slovensku sa vola? 
a) Liptovská Mara 
b) Zemplínska Šírava 
c) Veľké Hincovo pleso 

        Rudolf Sokolík, obyvateľ      

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 04. svojmu sociálnemu pracovníkovi. Na 
vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena! 
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 03/2015 sa stávajú: 
 

Miroslav Kleman a Ľubomír Lučanský. 

Srdečne gratulujeme! 
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FOTO MESIACA 
 

Maľovali sme veľkonočné vajíčka  
v Borinke 

   
                              Foto: Anna Jahodová   

        
                                                                                    

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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