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Úvodník           MD-5/2015 
 

Máj, mesiac lásky 
Máj je najkrajší mesiac v roku, kedy 

sú ľudia tolerantnejší, majú k sebe bližšie. 
Jednoducho bez lásky a porozumenia sa 
nedá žiť. Kde jej niet, nastupuje len zloba 
a nenávisť a niekedy aj závisť. To však 
neprospieva nášmu zdraviu!  

Dobrá žena muža inšpiruje, vtipná ho 
zaujme, krásna očarí, ale citlivá si ho 
získa. 

Čo počuje, to zabudne, čo vidí to si pamätá, čo vyskúša tomu 
rozumie. Šťastie je, keď človek má čo robiť, niekoho milovať, 
s niekým sa potešiť a stretávať. Proste má pokoj v duši a lásku 
v srdci.  

Máj nebýva len lásky čas. Je poznamenaný rôznymi udalosťami 
v živote človeka. Každoročne sa v mesiaci máj konajú veselé 
folklórne slávnosti – stavanie májov pred domami vyvolených 
dievčat, ktoré sú spojené so zábavou a hrami.  

Aj my v našom domováckom zariadení sme postavili máj 
a zachovali sme tak známe tradície. V tomto mesiaci býva nádherné 
počasie. Príroda sa prebúdza, v sade rozkvitajú kvety a stromy, ktoré 
prekrásne voňajú, dodávajú nám kyslík a vtáčky nám svoje melódie 
spievajú.  

Milí obyvatelia – čitatelia, v tomto mesiaci Vám prajem veľa 
lásky, porozumenia a dobrej pohody pri čítaní nášho časopisu 
„Môj domov“. 

        
                                                                                                    Anna Szabová, šéfredaktorka 

 

Milé obyvateľky – mamy, staré mamy, prababičky! 
 

Nedeľa 10. mája patrí Dňu matiek. Prajem vám k vášmu 
sviatku veľa lásky od svojich detí, vnukov, pravnukov, veľa 
potešenia z ich prítomnosti a veľa zdravia! S láskou   

Viera Bútorová, vaša riaditeľka 
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Na slovíčko                   MD-5/2015 

Zuzana Božíková: „Sociálna práca je 
pre mňa poslaním.“ 

 

Sociálna práca je v našom zariadení nevyhnutná a nadmieru 
potrebná. Preto sme sa chceli dozvedieť viac, aké sú úskalia 
a radosti tejto práce. 

 
V čom Vás práca sociálnej pracovníčky  
obohacuje? 
V našej profesií vidím množstvo utrpenia a bolesti 
v očiach našich klientov - či už ide o mobilných, 
imobilných, alebo  klientov rôzneho postihnutia. 
Napriek tomu, sú plní optimizmu, pokory a trpezlivosti, 
ktorú častokrát rozdávajú aj nám -  zdravým. Práve 
oni mi dodávajú potrebnú silu a energiu pri riešení 
mojich problémov v každodennom živote – to je to, 
prečo prichádzam a odchádzam do práce 
s úsmevom na tvári.  
 

Ako si ku klientom hľadáte cestu, aby Vám dôverovali? 
Ja si myslím, že základom je komunikácia založená na slušnom správaní, 
ohľaduplnosti, láskavosti, serióznosti a diskrétnosti. Sotva ma nejaký klient 
navštívi, alebo príjme, keď nepocíti, že som zodpovedná ku svojej profesii. Ide 
celkovo o jednoduchú matematiku -  to čo vy dávate s láskou a pokorou  
klientovi, skôr či neskôr vám to on vráti.  Určite ďalším dôležitým faktorom, 
ktorý buduje dôveru, je empatia. Riešiť problémy, vcítiť sa do nich, akoby boli 
naše. Pre mňa je dôvera klientov dôležitá, preto sa snažím  aj o odľahčenie 
situácie vo forme humoru a odstránenie šedých mračien z ich tvárí. 
 

Čo by si zmenila na pracovisku a na svojej práci? 
Medziľudské vzťahy sú v našej profesií najdôležitejšie. Preto by som 
očistu videla práve v nich. Snažiť sa o vytváranie harmonických vzťahoch nie 
len personálu vo vzťahu ku klientom, ale budovať harmóniu aj medzi klientmi 
navzájom. Je veľmi dôležité upustiť od konfliktného, neústupčivého, 
neprispôsobivého správania, dožiť život v starobe bez hádok a konfliktov a 
naučiť sa pokore a ľudskosti. Čo sa týka mojej práce, moje vízie sú 
jednoznačné – snaha vzdelávať sa vo svojom odbore, aby služby ktoré 
klientom odovzdám boli stále na vyššej a vyššej úrovni.    (pv) 
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Anketa            MD-5/2015 
  

Mesiac máj je spojený s každoročnými oslavami a stavaním 
májov na námestiach, pred domami vyvolených dievčat, ale bolo 
tomu tak aj v minulosti? Spýtali sme sa našich obyvateľov, ako si 
oni pamätajú na prvomájové oslavy vo svojej mladosti.  
      

MILAN HANZLOVIČ (57) 
Ja som na prvého mája chodil manifestovať 
na námestie P. O. Hviezdoslava v Bratislave. 
Vtedy to bolo zvykom. Všetci vyšli do ulíc, 
niektorí aj niesli sovietske zástavy. Bolo tam 
kvantum ľudí. Nakoniec sme sa s kamarátmi 
dobre najedli. Dostali sme párky a pivo. Vtedy 
bola iná doba ako dnes. 
 

 
Gustáv Rybanský (72) 
V dobe mojej mladosti bolo veselšie. Prvého 
mája som slávil doma. S priateľmi sme sa 
spoločensky zabávali. Išli sme do najbližšieho 
pohostinstva, kde sme si objednali pivo, 
porozprávali sme sa o našich starostiach aj 
radostiach a bolo nám spolu dobre. 
Neuznával som manifestačné pochody, radšej 
som sa ich zdržiaval.    

 
Rudko Sokolík (66) 
Ja pochádzam z Bánoviec nad Bebravou. 
V tej dobe sa v každom kraji manifestovalo. 
Nebolo človeka, ktorý by sa toho nezúčastnil. 
Vyučil som sa za murára a spolu s kolegami 
z podniku, kde som pracoval, sme sa 
spoločne zúčastňovali týchto pochodov. Na 
námestí v mojom rodnom meste, to na prvého 
mája žilo.    

(pv) 
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Domáci spravodaj         MD-5/2015 
 

Stavanie mája sme spojili 
s veselicou  

 

Deň pred prvým májom 
sme si aj tento rok v našom 
zariadení sociálnych služieb 
pripomenuli tradície stavania 
mája. Aj naši chlapi nám 
postavili máj, symbol na jar 
obnovujúcej sa prírody.  

Spoločný máj tak 
symbolizuje zdravie 
a vitalitu pre všetky ženy 
a dievčatá nášho 
zariadenia.   Po úvodných slovách našej pani riaditeľky Viery 
Bútorovej sa predstavili deti a študenti zo základnej umeleckej 
školy L. Mokrého a súkromného konzervatória s ich aktuálnym 
folklórnym programom.  

Na slávnosti stavania mája 
nechýbali pôvabné mažoretky 
z tanečného súboru Tosuma 
v Topoľčanoch, ako aj deti 
z materskej školy na ulici 
Tribečskej, ktoré nás prišli potešiť 
svojim milým kultúrnym programom. 
Program pokračoval, ako je dobrým 
zvykom pri každej významnej 
udalosti v našom zariadení, 

výstúpením spevácko-dramatického súboru Domovníček. 
Prítomným sa tiež prihovoril predseda výboru obyvateľov pán Peter 
Macho. Po programe nám do tanca a na počúvanie zahral Vladimír 
Kluka. Počas veselice sa mohli naši obyvatelia potešiť chutným 
občerstvením a nechýbala ani sladká dobrota z dielne Elišky 
Tökölyovej.             (gm) 
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Domáci spravodaj         MD-5/2015 
 

Správny relax v kúpeľoch  
 

        V jeden pekný slnečný deň 
sme navštívili termálne kúpele vo 
Veľkých Bieliciach. Relaxačného 
výletu sa zúčastnilo 7 obyvateľov: 
Petronela Kittlerová, Rudolf 
Sokolík, Jozef Finta, Pavel 
Dobrík, Imrich Karaba, Anna 
Szabová a Jozef Makový. 

Už po ceste tam bolo cítiť 
priateľskú atmosféru a nadšenie našich klientov, ktorí sa veľmi tešili 
na kúpanie. Zaplávali si  v dvoch bazénoch s rôznou teplotou 
vody. Tiež vyskúšali masáž šije z vodných trysiek. Počas plávania 
sme si spravili obednú prestávku. Rozprávali sme sa o vodných 
športoch a kúpaní, kde sa každý z prítomných pripojil do rozhovoru. 
Cestou späť sme sledovali okolie a záhradky domov. 

„Celodenný výlet sa nám páčil, cítime sa zrelaxovaní a radi si 
to ešte niekedy zopakujeme.“ Týmito slovami okomentovali 
rekreáciu naši klienti.            (an) 

Športom ku zdraviu  
Aprílové športové disciplíny boli 

prispôsobené tak, aby sa ich mohli 
zúčastniť aj imobilní klienti nášho 
zariadenia.  

Jednou z disciplín bol kop lopty do 
bránky,  hod loptičiek do koša a hod kruhov 
na daný cieľ. „Máme skutočne veľmi 
pekné a dojímavé športové zážitky“, 

vyjadrili sa súťažiaci. Všetky tri oddelenia boli zastúpené vo veľmi 
peknom počte 37 športovcov. Športovci sa počas prestávok mohli 
posilniť pagáčikmi a minerálkou. Prvé miesto získal Ján Móri. Na 
druhom mieste sa umiestnil Zdenek Tichanský a tretie miesto získal 
Milan Hanzlovič.                                                                          (rw)                                                                                          
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Domáci spravodaj         MD-5/2015 
 

 

Stretnutie generácií 
 

Príchod jari sa u 
mnohých z nás spája 
najmä s najväčšími 

kresťanskými 
sviatkami v roku Veľkou 
nocou, predlžovaním dní 
či omnoho väčším 
výskytom slnečného 
svitu, ale aj veľkým 
jarným upratovaním.  

Preto sme sa 
rozhodli odchod zimy 

a príchod jari osláviť, ako to už zvykom býva, aj v našom zariadení.  
Oslava jari sa niesla v duchu kultúry - tanca, spevu a  prednesu 

poézie. Uvítanie detí a študentov bolo pre mnohých zúčastnených 
symbolom radosti, pohody a načerpania pozitívnej energie. Veď sa 
stretli v jedálni nášho zariadenia všetky generácie. 

Vystúpením našich najmenších pookrialo srdce nejedného z nás. 
Deti z materských a základných škôl nám predviedli milé tanečné 
vystúpenia, zaspievali vtipné piesne a predniesli  krásne básne.  

Zariadením sa šírili aj tóny 
flauty, ktoré oživili celkovú 
atmosféru v podaní študentov – 
stredoškolákov zo súkromného 
konzervatórium Dezidera 
Kardoša. Zaspievali ľudové 
piesne, pri ktorých si prítomní 
obyvatelia aj zanôtili.  

Atmosféra gradovala a dobrá 
nálada bola citeľná. Takéto vystúpenia sú vždy u našich obyvateľov 
príjemným kultúrnym  zážitkom. 

              (zb) 
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Domáci spravodaj         MD-5/2015 
 

Zo života zariadenia sociálnych 
služieb v Prašiciach  

 

Teplé aprílové dni sa striedajú s pochmúrnymi, slnko striedajú dažďové 
mraky a silný vietor. Počasie ako na hojdačke - proste apríl.  

Napriek tomu je zaujímavý svojim zameraním. Mesiac apríl patrí lesom. 
Nielen to. Od roku 1970 za začal oslavovať 22. apríl  ako Deň Zeme.  Deň 
Zeme  vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.  
Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch 
poskytovaných Zemou. Je potreba celosvetového úsilia na ochranu prírody 
pre budúce pokolenia a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. 

My sa o náš „kúsok zeme“ 
poctivo staráme. Teší nás každá 
rozkvitnutá rastlinka, zachránime 
každú zablúdenú včielku. 
Nakoľko nemáme fajčiarov, 
nemusíme zbierať ohorky 
z cigariet. Chystáme sa 
separovať odpad. Už teraz 
triedime a  odovzdávame obaly 
z tetrapaku. 

Naši klienti, ktorí pracujú so 
zemou, nepotrebujú návody ako 
na to, ale prednášku „Apríl 
v záhrade“ si vypočuli so 
záujmom. Predsa len  novinky 
pribúdajú aj v tejto oblasti. 

So záujmom sme si vypočuli aj prednášku s inou zaujímavou tematikou – 
Život evanjelistov Mareka a Jána.   

Evanjelista Ján, ako jediný z apoštolov nezomrel mučeníckou smrťou. 
Evanjelista Marek zomrel za Kristovo učenie krutou smrťou - pohania mu 
uviazali okolo krku povraz a vláčili ho po uliciach mesta, kým nezomrel.  Svätý 
Ján je pochovaný na  gréckom ostrove Patmos, svätý Marek v Benátkach.  

Slniečko nás stále viac láka na jarné prechádzky, preto sa držíme hesla: 
„nie sto jarných kilometrov, ale nám stačí aj sto jarných metrov“.  

 
TAK S CHUŤOU NA ČERSTVÝ VZDUCH! 

(ll)  
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Domáci spravodaj         MD-5/2015 

KOMISIE  
DOMOVÉHO PARLAMENTU 

 

 Na ustanovujúcom zasadnutí Domového parlamentu sme si 
zriadili pracovné orgány – Komisie a Domovú radu. Jednotlivé komisie 
v minulých týždňoch rozbehli svoje prvé stretnutia.  

Komisií máme spolu sedem: stravovacia, zdravotná, kultúrno-
spoločenská, športu a  duchovnej podpory, hospodársko-
sociálna, pracovno-aktivizačná a služieb. Jej členovia – zvolení 
obyvatelia - zasadli spolu so zamestnancami za okrúhly stôl 
k spoločným rokovaniam. 
 Na Domovej rade sme potom prijali návrhy jednotlivých komisií 
a pripravili program pre nastávajúci Domový parlament. 
 
 Komisia služieb, ktorej členovia sú Alexandra Neumannová, 
Petronela Kittlerová, Vladimír Remeň zistili informácie, ktoré 
zaujímajú našich obyvateľov: 

Ceny služieb 
PEDIKÚRA     4,80 € 
HOLENIE     3,-- €   
STRIHANIE     4,-- €  
TRVALÁ      16,60 €  
FARBENIE vrátane úkonov: umývanie, strihanie, sušenie 16,60 € 
FARBENIE vrátane úkonov: umývanie, strihanie, sušenie 10,--   € 
ak si zákazníčka prinesie vlastnú farbu 
       

Otváracie hodiny bufetu 
Pondelok – piatok  9.00  – 10.00   13.30 – 14.30     
 

Plánovaný termín najbližšieho zasadnutia 
DOMOVÉHO PARLAMENTU  - 20. MÁJ 2015 

 

Ste srdečne vítaní!                                    
Kristína Langheiterová, tajomník DP 
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Aktivity            MD-5/2015 

Rozprávkové dielne  
 

V polovici apríla sme sa so Simonkou Bizoňovou, Natáliou 
Medovou a Rudkom Sokolíkom preniesli do rozprávkového sveta. 
V Kaštieli v H. Obdokovciach nás privítali príbehom z rozprávky Ako 

išlo vajce na vandrovku.  
Putovali sme jednotlivými 

tvorivými dielňami. V prvej dielni na 
nás čakal mlyn na múku, pec na 
pečenie chleba a úlohou našich 
obyvateľov bolo pripraviť obložené 
chlebíčky. V druhej drevárskej dielni 
sme opracovávali a zdobili drevené 
vajíčka. Keď sme sa ocitli na mori 
plnom rýb Natália so Simonkou 

chytali na udicu ryby. Všetky výrobky nosil v batôžku na palici Rudko. 
Po dlhom putovaní sme sa dostali k perníkovej chalúpke a ježibabe, 
kde sa vykrajovali a zdobili medovníky.  

Na záver cesty si náš Rudko zaspomínal: „Prežil som v tomto 
zariadení 15 rokov, postretal množstvo kamarátov“. (sč)  
      

Memoriál Viliama Kajzera 
 Tradičný turnaj seniorov Memoriál Viliama Kajzera sa konal 24. apríla 2015 
v stolnotenisovej hale. 

 Primátor mesta Topoľčany Peter Baláž turnaj 
otvoril.  „Veľmi si vážim, že  aj MÔJ DOMOV sa 
zúčastňuje na tomto turnaji“, takto oslovil našich 
športovcov.  

Reprezentovali nás Peter Macho, Milan 
Hanzlovič  a Ing. Peter Lipták, ktorí boli odmenení 
za svoje výkony pamätnými plaketkami. Poslanec 
Nitrianskeho samosprávneho kraja  Karol Gerhát 
odovzdal prvým trom výhercom víťazné poháre.  
 Na záver syn nebohého Viliama Kajzera, známy 
slovenský zabávač – Róbert Kajzer poďakoval 

všetkým športovcom, „ktorí si každoročne týmto turnajom spomínajú na  
môjho otca, veľkého milovníka stolného tenisu, Viliama Kajzera.“   (rw)  
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Kaplnka           MD-5/2015 
 

Máj , mesiac Panny Márie 
 

Mesiac máj sa oddávna v cirkvi slávi ako 
mesiac Panny Márie. Celým mesiacom 
zaznieva vzývanie a oslava jej mocného 
príhovoru za nás u Boha v Loretánskych 
litániach. Veľký ctiteľ Panny Márie svätý 
Ľudovít Grignion z Montfortu (17. stor.) nás 
uisťuje, že s Pannou Máriou sa za jeden 
mesiac dá urobiť väčší pokrok ako za mnoho 
rokov bez nej. Mariánsky mesiac môže byť 
pre nás príležitosťou, aby sme podľa vzoru a  
s pomocou Panny Márie rástli a upevňovali sa 

vo viere.       
 Budeme sa cítiť skutočne šťastní, ak sa budeme usilovať stále 
väčšmi milovať Pannu Máriu a ak to budeme učiť aj iných. Túto úctu 
presvätej bohorodičke môžeme prejaviť modlitbami ruženca, či inými 
modlitbami, ktoré vychádzajú z našich úst a srdca. Môžeme navštíviť 
aj mariánske pútnické miesto.                                                     

Azda najlepší spôsob úcty k Panne Márii je nasledovanie jej 
spôsobu života a jej cností. Ako sa dozvedáme zo svätého písma, a 
to najmä zo Svätého Evanjelia, vidíme že Panna Mária bola 
obdarená mnohými milosťami, pretože archanjel Gabriel vo chvíli 
zvestovania sa k nej prihovára slovami:  „Zdravas, milosti plná, Pán 
s tebou.“ (Lk 1, 28). Náš nebeský otec si vybral Pannu Máriu z 
galilejského mesta Nazaret za matku podľa tela pre svojho 
jednorodeného syna Ježiša Krista.       
 Preto ju na túto úlohu a poslanie aj náležite pripravil. Obdaroval ju 
množstvom milostí. Panna Mária vynikala mnohými cnosťami, zvlášť 
veľkou pokorou, poslušnosťou, láskou k Bohu, aj láskou k 
blížnym. Množstvo milostí a tieto cnosti, Panna Mária vyprosuje u 
trojjediného Boha aj svojím ctiteľom. Preto sa k nej často a s veľkou 
dôverou obracajme.  
                                                                             (rw) 
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Z pera našich obyvateľov       MD-5/2015 
 

Májová láska 
 

Po pravej láske každý túži, 
len verná láska vie 
nám šťastie dať. 

 
Nehodnoť ju podľa vášne, 
či to s Tebou myslí vážne, 
raz je krotká, nežná, tichá, 
v srdci býva skrytá túžba. 

 
Nikdy nevieš, či je pravá, 
to sa ľahko nespoznáva. 
Pravá láska je vlastne tá, 

čo za Teba i život dá. 
 

Chráň ju vždy v dobrej pohode, 
rozdá ti jedinečnú sladkosť 

i v pozdnej starobe. 
           Anna Szabová, šéfredaktorka 

Venovanie ku dňu matiek 
 

Keď z jari slniečko zľúba zem lúčmi, 
matkine srdiečko poteší kvetmi. 

Kvetinky voňavé krásne sa skvejú, 
srdiečko boľavé sťa balzam hrejú. 

 
Ťažko je vyrieknuť tie správne slová, 

Spánok si zrieknuť nútená bola. 
Odpusť mi láskavá predobrá mamička, 

Srdce ti podávam, bozk na líčko ti dávam, 
na líci slzička sa skveje. 

 
Odpusť mi prosím ťa všetky tie viny, 

čo som sa dopustila, zo srdca ľúbim ťa, 
v náruč tvoju ma príjmy. 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-5/2015 

Oslavy prvého mája kedysi a dnes 
 

Asi len málokto vie, že sviatkom práce si pripomíname pamiatku 
obetí justičnej vraždy v Chicagu, ktorými boli tamojší socialistickí 
anarchisti. Najmä tí skôr narodení si určite pamätajú na typické oslavy 
prvého mája osemdesiatych rokov.  

Vtedy sa 
povinne chodilo do 
sprievodu, nemohli 
chýbať ani 
transparenty 
hlásajúce večné 
víťazstvo 
socializmu, červené 
zástavy 
a pionierske šatky.  

A dnes? Je na 
každom z nás, ako 
chceme tento deň 
využiť. Či už 
budeme štrajkovať, oslavovať, alebo len tak oddychovať.  

„Už je iná doba, a podľa mňa lepšia.“ 
Ľudia prestali manifestovať, nejedia párky a zahodili mávatká. 

Podľa mňa je pre pracujúcich sviatkom už to, že majú voľno 
a nemusia ísť do práce. Netreba sa ukazovať pred pomyselnou 
tribúnou, pravdu povediac: „ja som nikdy nebol zástancom tohto 
cirkusu.“  

Dnes sa stavajú máje na námestiach a ozdobujú stromy 
stužkami, aby si každá slobodná žena našla svojho manžela. Vo 
večerných hodinách sa konajú miestne prvomájové oslavy a zábavy.  

Podľa môjho názoru, pracujúci si voľno zaslúžia, ale to môže byť 
aj iný deň v roku napr. 5. júl alebo 29. august. Ja osobne mám iba 
jeden sviatok, a tým je 17. november, kedy nastala revolúcia. 
Nemávame v tento deň vlajočkami, ale vieme, že sme dosiahli, čo 
sme chceli.          Štefan Hučko, obyvateľ 
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Obyvatelia zozbierali        MD-5/2015 
 

Pranostiky 
 

V mesiaci máj padajú najväčšie rosy* Na Jakuba a Filipa zelená sa 
každá lipa* Chladný máj pre ovocie raj* Do Petra neni tepla a po 
Petre už je po teple* Májové hrmoty nerobia trampoty* Keď sa v máji 
blýska, to si sedliak výska* Svätý Florián, úrodu nám chráň* Keď sa 
Urban smeje, hrozno plače* Keď sa na Želmíru včely začnú rojiť, 
dobrá ovca sa už môže dojiť* Suchá zima, suché leto* Na krížové dni, 
sadená fazuľa bude mať veľa strukov* Keď v máji chrústy poletujú, 
dobrý rok sľubujú* 
 

Aforizmy 
 

Láska oslepuje, manželstvo navracia zrak* Ženích musí dokazovať 
lásku, manžel svoje alibi* Ak zbohatne múdry, opraví si dom, ak 
zbohatne hlupák, nájde si druhú ženu* Na ružiach mal ustlané až na 
cintoríne* Pred sobášom maj oči otvorené, po sobáši ich napoly privri*    
Škoda krásy keď nieto rozumu* Láska je ako slza, rodí sa v očiach 
a padá k srdcu* Žena je počiatkom i koncom rodiny* Keby človek 
vedel že si nohu zlomí, tak by si sadol* Škoda je už dávať 
umierajúcemu drahých liekov* Zamilovaný i blchu od milej zje* Keď sa 
stará dievka vydá, hneď je z nej stará baba* Nešťastný ten dom býva, 
kde kohút kotkodáka a sliepka kikiríka* 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Výroky slávnych 
 

EPIKTETOS: Nežiadaj aby sa veci diali tak ako chceš, ale chci, aby 
sa veci diali tak, ako sa dejú a bude ti v živote dobre. 
 
BUDHA: Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí. 
 
CHALÍL DŽIBRÁM: Neverte že budete usmerňovať lásku. Ak zistí, že 
ste jej hodní, bude usmerňovať ona vás.              
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Spoločenská rubrika        MD-5/2015 

Prišli k nám OBYVATELIA 
                  

                        
 
 
 
 
 
 
 
 

     Irena Grežďová                  Ivona Režuchová 

               Vitajte medzi nami! 
 

Májoví oslávenci 
03.05 – Marta Langová 
03.05 – Irena Blchová 
05.05 – Helena Junásová 
07.05 – Štefánia Nastická 
11.05 – Alžbeta Fazekašová 
12.05 – Antónia Rybanská 
12.05 – Viliam Valo 
13.05 – Vlasta Peterková 
14.05 – Veronika Remešová 
15.05 – Milan Hanzlovič 
 

15.05 – Eduard Močko 
19.05 – Helena Slobodová 
21.05 – Ernest Bobko 
22.05 – Milan Zvalo 
23.05 – Ján Vlčko 
23.05 – Eleonóra Arpášová 
26.05 – Ján Bitarovský 
28.05 – Katarína Marková 
31.05 – Helena Smatanová

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

__________________________ 

V apríli nás opustili 
 

Marián Žigo, Marta Mokošová, Valéria Oravcová, Jozef Švec 
Stanislav Sasák, Zlatica Kupcová 

 

Česť ich pamiatke 
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Podujatia           MD-5/2015 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MÁJI 
11.05.  Vystúpenie detí a študentov ku dňu matiek jedáleň  simonka 
12./13.05.  Prednáška s besedou Krásy Slovenska  A4/B1  zuzka 
14.05. Vystúpenie súboru Domovníček – OSKAR Kozárovce saška 
18.05. Burza ošatenia      jedáleň  valent 
19.05.  Celodenný výlet – Antol, zámok, pamiatky B. Štiavnica anička 
20.05. Domový parlament      jedáleň  kristínka 
21.05. Beseda – zaujímavé miesta Slovenska  knižnica  silvia 
21.05. Senioriáda v ZSS Penzión     park Tovarníky richard 
22.05. Celodenný výlet - Dom Ľ. Štúra   Uhrovec  zuzka 
26.05. Spomienky – Lurdská hviezda   jedáleň  anička 
27.05. Športové hry o putovný pohár    Krškany  zuzka 
28.05. Váľanie mája spojené s grilovačkou  areál      richard 
  

CHRÁNENÉ DIELNE 
PONDELOK – UTOROK  
knižnica  vypožičiavanie kníh    14.00(po)9.00(ut) Milan 
rozhlas  vysielanie interného rozhlasu 13.00   Zuzka,Petra 
posilňovňa individuálne cvičenia    9.00 a 14.00  Jozef 
STREDA - ŠTVROK 
knižnica  vypožičiavanie kníh   14.00(st)9.00(št) Milan 
rozhlas  vysielanie interného rozhlasu 13.00   Zuzka,Petra 
posilňovňa individuálne cvičenia    9.00 a 14.00  Jozef 
kuchynka  kurzy a krúžky varenia,peč.     13.30   Janka  
PIATOK 
knižnica  vypožičiavanie kníh     9.00   Milan 
posilňovňa individuálne cvičenia    9.00 a 14.00  Jozef 
kuchynka  BYLINKÁREŇ    13.30   Janka 
   

PRACOVNÉ AKTIVITY 
PONDELOK – PIATOK         Valent Jančich 
Pracovné aktivity sú zamerané na zveľaďovanie prostredia: práca na 
záhradkách, kosenie, hrabanie, okopávanie, sadenie, polievanie, starostlivosť 
o kvety a záhony, starostlivosť o kvety v črepníkoch, zametanie, čistenie 
a polievanie chodníkov, cesty, terás, ničenie burín, zbieranie odpadkov, 
cigaretových ohorkov a zametanie popola po obyvateľoch, ktorí 
znečisťujú areál.          
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Podujatia           MD-5/2015 

SKUPINOVÉ AKTIVITY  
Spoločenské miestnosti      PONDELOK 
A2   spoločenské hry      9.30   Simonka   
A4   práca s farbami,ručné práce    9.30   Zuzka  
B1      spoločenské hry      9.30   Saša   
B2   trénovanie pamäte     9.30  Richard 
B3    DomAteliéR      9.30   Monika,Janka 

UTOROK 
A2   práca s knihou a hudbou    9.30        Simonka     
A4    uspokojovanie duch. potrieb    9.30        Zuzka     
B1    chvíle s hudbou     9.30        Saška     
B2   práca s hudbou     9.30  Anička 
B3    DomAteliéR      9.30        Monika,Janka  

STREDA 
A2    trénovanie pamäte     9.30  Simonka        
A4     trénovanie pamäte     9.30  GabikaM.  
B1   uspokojovanie duch. potrieb    9.30  Saša 
B3   práca s knihou      9.30  Monika 
jedáleň/areál  športový deň      9.30  Richard 

    ŠTVRTOK 
A2   trénovanie pamäte     9.30  Gabika R. 
A4    uspokojovanie duch. potrieb    9.30  Zuzka 
B1   práca s farbami, ručné práce   9.30  Anička  
B2   práca s hudbou     9.30  Richard  
B3   spoločenské hry     9.30  Monika 

PIATOK 
A2   práca s farbami, ručné práce   9.30  Simonka 
A4   spoločenské hry       9.30  Zuzka 
A4   uspokojovanie duch. potrieb 13.30  Gabika M.  
B2    uspokojovanie duch. potrieb   9.30  Richard 

POHYBOVÉ AKTIVITY 
PONDELOK – STREDA – PIATOK       Janka T., Andrejka, Simonka F. 
rehabilitácia zdravotné cvičenia      7.00      
areál / okolie zdravotné prechádzky    13.30 
oddelenia  individuálne cvičenia na izbách   7.20     
UTOROK - ŠTVRTOK 
rehabilitácia zdravotné cvičenia        7.00   
oddelenia  skupinové cvičenia na chodbách 13.30   
oddelenia  individuálne cvičenia na izbách 
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Zábava a relax          MD-5/2015 
 

Zasmejme sa 
 

Skúsená manželka poúča svoju kamarátku. „Nikdy neber na módnu 
prehliadku svojho manžela“. „Prečo?“ Pýta sa kamarátka. „Ty budeš 
vzdychať po nových šatách a on po novej žene.“ 
 
„Otecko mám dojem, že naša dcéra by sa už mala vydať.“ Otec 
odpovedá: „netreba ju súriť, len nech počká na toho pravého.“ „A či ja 
som sa dočkala?“ 
 
„Už ste skúšali s vašim manželom dovolenkovať každý zvlášť?“ Pýta 
sa suseda. „Áno pred piatimi rokmi.“ „Ako to dopadlo?“ Suseda 
odpovie: „neviem, ešte sa nevrátil.“ 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

„Pán advokát, pomôžte mi.“ „Kamarát mi včera vyrazil 5 zubov 
a roztrhal ucho.“ „Dobre, zažalujeme ho o bolestné a o náhradu 
škody.“ „To by bolo zbytočné, lebo si myslím, že nemôžeme zažalovať 
mŕtveho.“ 
 
Na bezpečnosti zvoní telefón. Poručík zdvihne slúchadlo a počuje 
rozrušený hlas. „Okamžite príďte sem! Vlámala sa ku mne mačka.“ 
„Ale pani, hádam nechcete, aby k vám kvôli mačke prišla 
bezpečnosť.“ „Ja nie som žiadna pani, ja som papagáj.“ 
 
„Počul som, že vás v pondelok popravia.“ Hovorí strážca 
odsúdenému. „Doparoma, to sa ten týždeň pekne začne!“ 

Peter Lipták, obyvateľ 
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Zábava a relax          MD-5/2015 
 

Tajnička 
 

Na lúke pestrej, kvietky dvíhajú svoje hlávky, k nebu kvitnú púpavy, zlatisto 
odeté do čistej - - - - - . 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5                                                             

Beáta Révajová, obyvateľka 
1. rybie vajíčka 
2. je tvorený vápencovými náhornými planinami 
3. mesiac lásky 
4. plamienok pri zapaľovaní  
5. rozum, um  

 
Hádanka: 
Čo znamená slovo vrštaď? 

a.) dielňa  
b.) komora 
c.) pivnica 

        Rudolf Sokolík, obyvateľ      

 
Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 05. svojmu sociálnemu pracovníkovi. Na 
vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena! 
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 04/2015 sa stávajú: 
 

 
Petronela Kittlerová a Ľubomír Lučanský. 

 

Srdečne gratulujeme! 
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FOTO MESIACA 
 

Cenu  v stolnotenisovom turnaji  
získal aj  

Peter Macho   
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