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Úvodník             MD-2/2016 

Čo je to imunita? 
 Každého človeka v živote 
postihne viac chorôb. 
Najčastejšie sa vyskytne 
chrípkové ochorenie. Je to 
spôsobené tým, že ho 
podceňujeme a chorobu 
nevyležíme, stáva sa to väčšinou 
v zimnom období. Hoci sme 
aj proti chrípke zaočkovaní. 
 Imunita - u každého  z nás 
sa skrýva v našom tráviacom 
trakte. Žijeme aj v prostredí 
plnom mikroorganizmov. 
Niektoré sú pre nás úplne 
neškodné, iné sú veľmi osožné 
a ďalšie môžu spôsobiť ochorenie, ktoré môže byť aj veľmi vážne.  
 Na rozoznávanie užitočných, neškodných ale aj nebezpečných 
mikroorganizmov máme vybudovaný súbor ochranných 
mechanizmov, ktorý sa volá imunitný systém. Je to ochranný systém, 
vďaka ktorému sa naše telo dokáže brániť pred nebezpečnými 
mikroorganizmami. Ľudovo sa to volá aj ochranná sústava nášho tela 
pred nebezpečnými parazitmi a baktériami, ktoré sú v podstate všade. 
Imunita je vlastne odolnosť nášho organizmu voči baktériám 
a parazitom. 
 Vážení a milí obyvatelia, chráňte si svoje zdravie pokiaľ sa dá, 
pokiaľ vám sily stačia. Snažte sa upevňovať a zlepšovať si imunitný 
systém, teda odolnosť tela. Aby ste mohli svoj život v našom 
domováckom mohli prežiť čo najdlhšie a hlavne v plnom zdraví.  
 
Prajem vám dobrú pohodu pri čítaní nášho časopisu Môj domov. 
 
 

 
  Anna Szabová, šéfredaktorka  
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Na slovíčko                  MD-2/2016 

Alžbeta Angelovičová: „Snažím sa na 
sebe pracovať“ 

V tomto čísle sme vyspovedali novú tvár nášho tímu. Alžbetka je obetavá, 
veľmi milá. Má aj nejakú negatívnu vlastnosť? Nielen o tom je náš 
dnešný rozhovor. 

Vyštudovali ste učiteľstvo so zameraním na 
hudobnú výchovu. Pomôže vám vaše vzdelanie 
v súvislosti s pripravovanou “muzikoterapiou” 
v našom zariadení?  
Pevne verím, že pomôže. Samotné hudobné 
vzdelanie nestačí. Momentálne som v druhom 
ročníku muzikoterapeutického výcviku. Ako členka 
Českej asociácie muzikoterapeutov potrebujem 
spĺňať kritéria odbornosti a absolvovať výcvik v 
smere psychoterapie. Muzikoterapia nie je len o 
spievaní ľudoviek, je to veľmi komplexná práca s 
jednotlivcom aj skupinou. 
Okúsili ste učiteľskú prácu, aktuálne pracujete 
ako sociálna pracovníčka. Dajú sa tieto dve 

profesie porovnať? 
Pre mňa je to stále služba človeku. Keď je mladý, treba podporiť jeho rast - 
odborný aj ľudský a keď je už starší, treba byť pri ňom, veď si to zaslúži, a 
potrebuje to. 
U vás na oddelení, ste ako prví rozbehli raňajky, neskôr aj obedy v 
spoločenských miestnostiach. Máte pocit, že sa obyvateľom páči nový 
spôsob stravovania?  
Obyvatelia majú zabezpečené kultúrne prostredie pri stravovaní. Mnohí radi 
spolupracujú pri prestieraní a odpratávaní. Jesť im chutí aj napriek tomu, že sa 
im spočiatku nechcelo vstávať z postele. Mám dojem, že už chodia radi, radi 
spolu zažartujú a teší ich "spoločnosť". 
Z vášho vystupovania, aj celkového prejavu vyžaruje dobro a srdečnosť. 
Určite to cítia aj naši obyvatelia. Máte aj nejakú negatívnu vlastnosť? 
Mám ich strašne veľa, ale snažím sa na sebe pracovať. Som veľmi netrpezlivá, 
a  výbušná.  
Sociálneho pracovníka vraj nemôže robiť každý. Vnímate túto prácu ako 
vaše poslanie – pomáhať ľuďom?  
Hlavne nech je všetko, čo robím, sprevádzané skutočnou láskou a ľudskosťou. 
Aj tak každý spozná, či som naplnená dobrotou, alebo hnevom.                 (vn) 
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Anketa            MD-2/2016 

Fašiangové zvyky a tradície pozná snáď každý. Preto sme nelenili, 
a našich obyvateľov sme sa pýtali, ako si oni spomínajú na 
„pochovávanie basy“, fašiangové pochody, karnevaly a tradičné 
zábavy.  

Peter Macko (30) 
Ja tieto fašiangové zvyky veľmi nepoznám. 
My sme nechodili vôbec pozerať ani na 
pochovávanie basy, ani na tie pochody 
v maskách, tak sa teším, že tu to uvidím. 
Na karnevali som bol iba jeden krát, a to 
ešte v škôlke. Inak sme tieto sviatky nijak 
zvláštne netrávili.  
 
 

 
Vojtech Klačanský (61) 
Pochovávanie basy si pamätám. To sme 
chodili vždy, každý rok na zábavu do 
Solčian, kde sme sa výborne bavili. Boli 
tam dobrí humoristi, ktorí robili program. 
Na karnevale som ale nikdy nebol. Dedo 
mi o fašiangových pochodoch v maskách 
rozprával, ako zbierali vajcia a inú 
výslužku. 
 

 
ŠESŤ  RÁN  DO  KLOBÚKA 

V súvislosti s pripravovanou zábavno-súťažnou hrou 
„šesť rán do klobúka“, hľadáme súťažiacich, ktorí na báze 
dobrovoľnosti, by sa radi do tejto novej súťaže zapojili. 
 
Táto hra je pripravovaná na mesiac apríl, prípadne máj. 
 
 



 5 

Domáci spravodaj         MD-2/2016 

Uvítanie Nového roka na A budove 
 V kalendári nám svieti rok 2016 a sviatkom Troch kráľov sme 
definitívne ukončili vianočné obdobie.   S obyvateľmi budovy A, sme 
oslavovali Nový rok posedením pri orechových a tvarohových 
štrúdľach, vianočných oblátkach a suchom pečive.  

 „Aby sa nám celý rok 
darilo, boli sme hlavne 
zdraví, šťastní 
a spokojní“, aj do 
takýchto vinšov sa naši 
obyvatelia mohli 
započúvať.  
 Naším obyvateľom 
sme ponúkli aj novinky, 
ktoré nás v tomto roku 
čakajú. Doznievajúcu 
vianočnú atmosféru sme 

si pripomenuli vianočným punčom.               (zb) 

Takto si vinšovali na B budove 
 „Šťastný nový rok“ – 
tým sme na B budove začali 
posedenie pri príležitosti 
ukončenia starého a začatí 
nového roka. Okrem 
vinšovania všetkého 
dobrého, sa naši obyvatelia 
dozvedeli zvyky a tradície, 
ktoré sa spájajú s oslavami 
Nového roka. Tiež boli 
oboznámení o tradíciách 
v rozličných náboženstvách.  
 Pochutnať si mohli na 

rôznych sladkých pochúťkach, ktoré priniesli sociálni pracovníci ale aj 
obyvatelia. Všetko zapili teplým čajom alebo kávou.    (vn) 
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Domáci spravodaj           MD-2/2016 

Snáď sa nikto nehneval 
 Počas januára sme zorganizovali súťaž  v hre „Človeče nehnevaj 
sa“. Súťažilo sa v štyroch súťažných družstvách po štyroch hráčov. 

 Každé družstvo malo 
svojich fanúšikov,  ktorí 
fandili  a dohliadali na 
priebeh  hry. Štyria hráči 
bojovali vo finále.  
 Prvá skončila Zuzana 
Belkovičová, na druhom 
mieste skončila Petronela 
Kittlerová a na treťom 
mieste  Peter Macko. 
 Víťazi  boli odmenení 
diplomom  a balíčkom  

sladkostí, ostatní cukríkom.  „Bola by som rada, keby sa konala 
taká súťaž ešte raz. Mňa táto hra veľmi baví“, vyjadrila sa Janka 
Emilová po súťaži.                                                                            (aj)                                                                        

Sú naozaj tu... 
Ďalšie stretnutie obyvateľov pri spomienkach sme začali 

zapálením sviečky a piesňou „Anjel môj kde lietaš“. Táto pieseň nás 
preniesla do sveta nadprirodzených bytostí, ezoteriky, v duchu 

spojenia medzi 
nebom a zemou. 
 Už pri vyslovení 
slova anjel môžeme 
zacítiť jemné 
chvenie na pokožke, 
na tvári sa nám 
objaví milý úsmev. 
Opäť sme sa 
obohatili o nové 

poznatky. Spokojní obyvatelia odchádzali za zvuku  piesne „Ľúbila 
som anjela“, ktorú sme si spoločne zaspievali.                               (aj) 
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Domáci spravodaj                                                    MD-2/2016 

Zo života zariadenia sociálnych 
služieb v Prašiciach 

 Len akoby včera sme si vinšovali Nový rok a už je za nami aj 
mesiac január. Už 
mesiac píšeme rok 
2016. Všetci by sme 
chceli, aby bol 
pokojný, bez vážnych 
ochorení a ťažkostí.  

Niečo máme vo 
svojich rukách, ale 
ako sa hovorí, “čo 
nás čaká, to nás 
neminie“. Tí, ktorí 
tomu veria, boli 
zvedaví na svoj ročný 
horoskop. V rámci 

prednášok si každý kto mal záujem, vypočul „čo ho čaká v roku 2016“.  
Sladká odmena  s diplomom za výhru motivovala partiu hráčov 

v hre „Človeče, nehnevaj sa“. Je to najobľúbenejšia stolná hra našich 
obyvateľov.  Dali sme si niekoľko súťažných kôl. Tentoraz sa kocka 
najlepšie kotúľala pani Matilke Klobučníkovej.  

6. januára je sviatok Troch kráľov. Či existovali naozaj, nikto 
s určitosťou nevie. Ale tiež  si už nevieme  predstaviť jasličky 
s Ježiškom bez troch kráľov. Legenda o ich návšteve Jezuliatka 
vyplnila jedno utorkové dopoludnie.  

Ďalší utorok sme prečítali diabetikom, aké dôležité je pre nich 
odolať chuti na sladký koláčik suseda pri stole. Niektorí  nechcú 
pochopiť, že je to hlavne pre ich zdravie. Keď si nechcú komplikovať 
život, musia si vedieť sladkosti odoprieť.  

Po sviatkoch sme upratali vianočnú výzdobu a stromčeky a každý 
podľa svojich možností a schopností nabiehame na všednosť 
každodenných povinností. Tak s chuťou do nich.                                

 (ll) 
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Domáci spravodaj         MD-2/2016 

Súťaž plná chutí 
 Koncom januára sme zorganizovali pre našich obyvateľov súťaž 

v pečení pagáčov. Súťažiaci mali  
pripravené na recepty, potrebné 
suroviny a kuchárske náradie.  

Do boja sa proti sebe postavilo 
šesť družstiev, ktoré sa do prípravy 
a pečenia pustili s veľkým zápalom. 
Piekli sme rôzne druhy pagáčikov, 
z lístkového cesta šunkové a slané 
pagáčiky.  

Pri súťažení sme odhalili 
talent Jána Móriho, ktorý rád bude 
pomáhať v chránenej dielni „Uvar si 
sám“. Na pečenie si zaspomínali aj 
Gabika Šútová, Mária Rybanská 
a Helena Stolárová. Obyvatelia sa 

zhodli, že prvenstvo patrí všetkým súťažiacim.                                (sč) 

Športom ku zdraviu 
V januárovom stolnotenisovom turnaji si zmerali sily naši domáci 

hráči. Svojich priaznivcov prišli 
podporiť aj ostatí obyvatelia.  

Na prvom mieste sa 
umiestnil Milan Mihalik. Druhý 
skončil Miroslav Kleman 
a tretí Milan Hanzlovič.  

Kvalitné výkony však 
podali všetci športovci. Nedali 
sa zahanbiť ani tí, ktorí sa 
turnaja zúčastnili prvý krát, 
avšak určite nie posledný. 
Všetkým ďakujeme za priazeň 
a tešíme sa na ďalší športový 
zážitok.                              (rw)    
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Domáci spravodaj         MD-2/2016 

PINOKIO SLÁVNOSTNE  
Keď sa naskytne príležitosť na vybudovanie dielne so zameraním 

na drevárske výrobky, pričom sponzori darujú materiál, nevidíme 
dôvod prečo to nevyskúšať. Slávnostné 
otvorenie novej tvorivej dielne PINOKIO 
zahájil Anton Marko, ktorý vyzdvihol význam 
vytvorenia dielne.  

Nasledoval príhovor pani riaditeľky Viery 
Bútorovej a  pani Márie Mackovičovej, ktorá 
je členkou komisie sociálnej pomoci  NSK. 
Otvorenie prebiehalo prestrihnutím stuhy s 
názorným predvedením raznice s logom nášho 
zariadenia, ktorú odskúšala aj pani riaditeľka.  

Nechýbala prezentácia výrobkov a 
pracovných postupov.  

Hlavnú zásluhu na 
zariadení a vybavení dielne 
mala Ivanka Železníková, 
ktorá aktívne zabezpečila 
materiál a stará sa 
o výrobnú tvorbu.   
Súčasťou otvorenia bola aj 
prehliadka DomAteliéRu, 
kde sa obyvatelia presunuli.  

Oboznámili sme sa 
s ručnou výrobou pod 
vedením Janky Gogolovej 
v spolupráci Veroniky 
Naňovej. Po dlhom 
prezeraní nových aktivít sa 
všetci zúčastnení presunuli 
do malej jedálne, kde čakalo 
občerstvenie pre 
obyvateľov.         (iž) 
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Domáci spravodaj         MD-2/2016 

Ktorý smer je správny? 
Nový rok sme začali aktívne, precvičili sme si pamäť v lúštení 

osemsmeroviek. 
 Voľný čas sme 
strávili hľadaním tých 
správnych slov, 
zopakovaním si 
vedomostí a cibrením 
pozornosti. Tiež sme 
si pripomenuli aj 
takmer zabudnuté 
poznatky.  
Prvenstvo si rovnako 

ako minulý rok obhájil Miroslav Kleman, druhé miesto patrilo pani  
Hedvige Bednaríkovej a tretie miesto patrilo Beáte Revayovej. Našli 
ten správny smer. Všetkým lúštiteľom srdečne gratulujeme.   (sh) 
 

KRÁTKO Z DOMOVÉHO PARLAMENTU 
 

Hneď v mesiaci január zasadal prvý domový parlament nového 
roku. Okrem novoročných gratulácií:  
 analyzovali sme výsledky prieskumu spokojnosti našich 

obyvateľov. Oboznámime vás s nimi v najbližších číslach nášho 
časopisu 

 keďže nám Saška Neumannová odchádza na materskú 
dovolenku, príležitosť stať sa členom súboru DOMOVNÍČEK 
dostala Janka Režová 
Saške prajeme príjemnú materskú dovolenku 

 riešili sme plachty a návlečky, pranie a rozvoz bielizne 
z práčovne; riešili sme stravovanie; uspokojovanie duchovných 
potrieb v súvislosti s blížiacou sa Veľkou nocou 

 oboznámili sme sa so zahájením nových hier a súťaží: „Šesť rán 
do klobúka“ a „5 proti 5“, na ktoré vás srdečne pozývame 
...ale aj mnoho ďalších aktivít....        

(kl) 
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Aktivity            MD-2/2016 

Prechádzka za umením 
V Tribečskom múzeu sme sa boli pozrieť na výstavu pod názvom 
„Korene“. Mohli sme vidieť s našimi obyvateľmi okrem iného aj 

olejomaľby, ktoré boli 
maľované na plátne. 
 Tiež sme sa 
dozvedeli niekoľko 
zaujímavostí o autorovi 
malieb.   

V múzeu bolo čo 
pozerať. Zároveň sme 
sa aj zdravo prešli po 
čerstvom aj keď trošku 
mrazivom vzduchu. 
Tešíme sa na ďalšie 

zaujímavé výstavy a zdravotné prechádzky.      (jr)

                Nie je dôležité vyhrať 
Posledný januárový týždeň sme boli pozvaní na športové hry do 

Horných Obdokoviec. Skladali 
sa z troch disciplín. Pozvanie 
okrem nášho zariadenia prijali 
aj ZSS Kovarce, Ľudovítová, 
Klasov, Olichov, Topoľčany, 
Nitrianska Streda.  
 V disciplíne stolný tenis 
zvíťazil Roman Valkovič zo 
zariadenia z Klasova. 
V kolkoch bol najlepší 
Miroslav Daniš reprezentujúci 
domáce Horné Obdokovce. 

V hre človeče nehnevaj sa umiestnil na prvom mieste Dávid Vicel zo 
ZSS Topoľčany. Nás reprezentovali Vincenzia Révayová, Peter 
Macho a Milan Hanzlovič. Nálada bola výborná a nadväzovali sa aj 
nové priateľstvá.                                         (rw) 
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Kaplnka           MD-2/2016 

Rok milosrdenstva 
Drahí priatelia ako možno všetci viete, pápež František vyhlásil 

tento rok za Mimoriadne jubileum milosrdenstva. Ako aj píše v 
časopise Slovo medzi nami, páter Michael Gilbert CSsR: „Svätý Otec 
túži, aby celá Cirkev hlbšie premýšľala o tajomstve Božieho 
milosrdenstva, aby sa tak Cirkev i všetci jej členovia stali jeho 
účinnejšími znameniami.“  

Všetci vieme, ako nám je dobre, keď je niekto k nám dobrý a 
láskavý. Akí sme potešení, keď nám niekto odpustí a ešte k tomu je k 
nám milý. Avšak tento rok chce pápež František, aby sme mysleli na 
našu spásu, ktorá závisí od milosrdenstva.  

Milosrdenstvo je najvyšší čin, akým sa Boh s nami stretáva. Je to 
most, ktorý spája Boha s ľudstvom. Milosrdenstvo sa týka celého 
človeka – tela i duše.  

Skutky telesného milosrdenstva sú najmä: dávať jesť hladným; 
piť smädným; prichýliť pocestných; odievať nahých; navštevovať 
chorých; poskytovať pomoc väzňom; pochovávať mŕtvych. Skutky 
milosrdenstva, ktoré živia ľudského ducha, sa nazývajú skutkami 
duchovného milosrdenstva: napomínať hriešnikov; poúčať 
nevedomých; odpúšťať ubližujúcim; dobre radiť pochybujúcim; tešiť 
zarmútených; trpezlivo znášať krivdu; modliť sa za živých a mŕtvych.  

Možno, že v novinách a časopisoch, ktoré máte na stolíkoch vo 
svojich izbách máloktorý pisateľ oslavuje milosrdenstvo. Avšak 
milosrdenstvo je základným kameňom fungovania spoločnosti. Žiadne 
ľudské vzťahy – najmä manželstvo a rodina – nemôžu správne 
fungovať bez milosrdenstva. 

Ani v našom Domove nemôžeme žiť bez milosrdenstva. 
Milosrdenstvo nám pomáha zbaviť sa zatrpknutosti, keď nám ublížili. 
Milosrdenstvo znamená, že nedovolíme, aby sme skončili deň s 
hnevom. Milosrdenstvo znamená byť trpezlivý pri neovládateľných a 
zraňujúcich výbuchoch ľudí okolo nás. Milosrdenstvo ponúka tichú 
modlitbu a prosbu za milovaných živých i mŕtvych. V konečnom 
dôsledku, každý deň je prejavom milosrdenstva nebeského Otca. 
Odovzdávajme lásku Boha - Otca aj my každý deň a všetkým okolo 
nás.              S prianím pekných dní páter Vladislav 
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Z pera našich obyvateľov       MD-2/2016

Zimná izba 
 

Prišla zima v plnej paráde, 
padajte, sypte sa chumáče snehu, 

hvízdaj vietor v divej fujavici, 
pocítime to na líci. 

 
Zimná vločka padá, 
na líčko nám sadá, 
na ružovom líčku, 

zanechá nám drobnú slzičku. 
 

Február je mesiac krátky, 
blížia sa k nám jarné sviatky. 
Teš sa s nami babka zima, 

meluzína dobre hraj a nakoniec stále vyčíňaj.  
            
           Anna Szabová, obyvateľka 

 

 

Februárová láska 

 

Valentín je sviatok krásny,  
prežite si ho v láske, šťastí, 

je slnko čo nám hreje srdce i dušu. 
 

Z lásky sme zrodení, lásku chceme dať, 
lásku čo naveky nás bude hriať. 

  
Nádej nikdy nestráca, kto sa jej zverí. 

 
Ako spevavý vták je láska naša, 
až tam hore sa k nebu vznáša 

a zaspieva nám tie najkrajšie slová: Ľúbim Vás. 
 

Žiadne slzy, lásky veľa, to vám dnes na Valentína, 
ale aj do budúcnosti želám. 

 
            Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-2/2016 

Ocenená huspenina 
Pani Eliška z chránenej dielne Uvar si sám svoju profesionalitu 

nezaprie. V januári sme spolu s ňou, rovno dva krát, varili chutnú 
huspeninu.  

Gabika Šútová sa vyjadrila: 
„Ďakujeme Eliške za to, že nám 
uvarila takú výbornú 
huspeninu. Cítili sme sa ako 
doma na fašiangy. Radi si to 
znova zopakujeme, pretože nám 
veľmi chutila.“  

„Zo srdca ďakujeme, jej 
snahu si veľmi vážime 
a udeľujeme jej najvyšší 

kuchársky diplom.“                                                                        Simeon Masár, obyvateľ 

Fašiangy, Turíce... 
Do tohto čísla časopisu som dostal úlohu napísať niečo 

o Fašiangoch. Pravdu povediac, bola to ťažká téma.  
Dozvedel som sa, že na Slovensku sú Fašiangy obdobím 

známym svojimi tradičnými zábavami, veselosťou a dobrou náladou. 
Sú sprevádzané pochovávaním basy. Typické sú zabíjačky, veľa jedla, 
pitia a najmä neutíchajúca zábava.  

Vedeli ste, že existuje takzvaný „tučný štvrtok“? Je to deň, kedy 
sa ženy správajú ako muži – pijú, sú nepríjemné a zlostné voči 
mužom, a dávajú najavo, že aspoň jeden deň vedia byť ako muži. Na 
Slovensku tento zvyk nie je veľmi známy. Naše ženy nepotrebujú 
dokazovať žiadnu rovnosť.  

Počas týchto sviatkov sa v domácnostiach varia tradičné 
fašiangové jedlá, ako napríklad šišky, fanky, domáce zabíjačkové 
špeciality. Výdatné jedlá sú predprípravou na blížiaci sa 40dňový pôst.  
 Aj u nás, v našom zariadení, budeme mať tradičnú Fašiangovú 
zábavu s pochovávaním basy. Tradičné rýdzo slovenské zvyky si 
treba uctiť a pamätať. Sú našim kultúrnym dedičstvom.  

            Štefan Hučko, obyvateľ 
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Spoločenská rubrika        MD-2/2016 

Vitajte medzi nami!                    
 
 
 
 
 
 

 
 

Prišla k nám aj Františka Ďurinská 

Januároví oslávenci 
01.02  Agáta Zemániková   14.02 Ján Gregorík 
01.02 Valéria Palušová   15.02 Pavol Hromada 
02.02 Eva Hrnková             16.02 Jozefína Ručkayová 
03.02 Mária Poláková     17.02 Oľga Mlynarčíková 
05.02 Irena Grežďová   17.02 Bernardína Vančová 
05.02 Alojz Schlenc           19.02 Vlasta Mikulášová  
06.02 Augustína Haringová         20.02 Valéria Krumpárová 
07.02 Vladimír Varga            22.02 Daniela Krakovská 
08.02 Ľudmila Ducká     24.02 Anna Kopecká 
10.02 Jozef Makový    28.02 Antónia Streďanská 
13.02 Ľudmila Koštialová   29.02 Jozef Veselý 
                    

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

 

 
V mesiaci JANUÁR nás opustili 

 

Michal Kršák, Gabriela Petrejeová, Helena Vančová, Marta Kopecká, 
Rozália Doležajová, Emília Majdanová, Mária Milatová 

 

Česť ich pamiatke 
 

    Anna Ondrušová     Zuzana Miklósová 
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Podujatia           MD-2/2016 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS VO FEBRUÁRI 
  

02.02 Stretnutie pri spomienkach   jedáleň  Anička 
05.02 Pochovávanie basy    Prašice  Janka R. 
08.02 Fašiangová zábava    jedáleň  Riško 
09.02 Fašiangové slávnosti v Dome Kultúry   Zuzka 
11.02 Oslava narodenín obyvateľov IT1 A/2   Simonka 
11.02 Redakčná rada     B/2   Veronika 
15.02 Valentínsky kvíz     jedáleň  Veronika 
17.02 Prednáška o pestovaní rastliniek jedáleň  A. Marko 
18.02 Kvíz „z každého rožka troška“  jedáleň  Zuzka 
19.02  Prechádzka po sídlisku   mesto  Anička 
23.02 Výročie rozhlasového štúdia  knižnica  Zuzka 
24.02 Kolkový turnaj     jedáleň  Richard 
26.02 Prechádzka kinematografiou  jedáleň  Veronika 
29.02 Súťaž „5 proti 5“      jedáleň  Janka R. 

  
 

INDIVIDUÁLNA PRÁCA 
A ROZHOVORY NA IZBÁCH 

 
Simonka  (A1)  denne 09.30-10.30  pon,str,pia 14.00-14.45 
Betka  (A2)  denne 08.45-09.45    13.00-14.30 
Zuzka  (A3)  denne 08.45-09.45    14.00-15.00 
Janka  (A4)  ut,str,pia 09.30-11.00    13.30-15.00 
Anička  (B1)  pon,str 09.00-11.00 ut,št,pia  12.30-13.15 
Ivanka  (B2)  denne 08.45-09.45    13.00-14.00 
Veronika  N. (B3)  streda 09.00-11.00 pon,ut,štv 13.00-14.30 
Richard  (B4)  ut,št,pia 09.00-11.00 pondelok 13.30-15.00 
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Podujatia           MD-2/2016 

POHYBOVÉ AKTIVITY 
RHB  Cvičenia v rhb miestnosti  7.00-8.00  Janka   
   Cvičenia v rhb miestnosti  7.00-8.00 Andrejka 
 

izby   Cvičenia na izbách B/1-4   8.00-11.00  Janka 
Cvičenia na izbách A/3-4   8.00-10.00  Andrejka  
Cvičenia na izbách A/1-2   8.00-10.00 Simonka 
 

posilňovňa Individuálne cvičenia   08.45-11.45 P. Macho 
RHB  Cvičenia v rhb miestnosti   12.15-13.15 Simonka 
posilňovňa Individuálne cvičenia      14.00-15.00 P. Macho 
 

chodba  Skupinové cvičenia B/1.-4.  13.30-14.00 Janka  
   Skupinové cvičenia A/3.-4.  13.30-14.00 Andrejka 
   Skupinové cvičenia A/1.-2.  13.30-14.00 Simonka 
 

areál  Pracovné aktivity                          denne  T. Marko 
   Zdravotné prechádzky 
 
Reklama           MD-2/2016 
 
Ešte jednu radu Ti dám ...... 
 
 
 

 
 

Príďte si navariť domáce, 
chutné a hlavne  

vlastnoručne pripravené dobroty. 
 

PONDELOK-PIATOK 
08.00-14.00 
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Zábava a relax          MD-2/2016 

Zasmejme sa 
Keď ešte dva dni bude pršať, tak všetko vyjde zo zeme – hovorí Jano 
susedom. – Preboha len to nie, ja tam mám tri ženy – odpovie sused. 
 

Príde neznámy občan do dediny a pýta sa dedinčana, ktorého stretol 
– Kde sa tu páli slivovica? – Vidíte ten kostol? – Vidím. – Tak okrem 
neho v každej chalupe. – odpovie dedinčan.        Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Primár sa pýta doktora – pán doktor, operácia sa podarila? – Áno pán 
primár, pacient zaplatil skôr ako zomrel. 
 

Manžel sedí v kresle a číta noviny. Naraz kričí a volá manželku – 
stará, buďme radi, že máme len tri deti. – A to už prečo? – Lebo tu 
čítam, že každé štvrté dieťa čo sa narodí je Číňan.    Peter Lipták, obyvateľ 
 

Po štefanskej zábave budí mama syna – vstávaj do kostola! – Mama 
nejdem! – len ty vstávaj, hovorím ti! – Mne sa nechce, kamaráti nejdú 
a ja musím? – Tak, synu, musíš, lebo ty si farár.  
 

Lacko príde do obchodu po fľašu vína. Predavačka mu povie – už si 
mal 18? – Lacko pozrie na hodiny, je 17.59 a povie predavačke – Tak 
ja si tú minútku počkám.                                    Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
Ako vysvetlíte obžalovaný súdu, že prvá manželka sa otrávila hubami, 
druhá tiež hubami a tretiu ste otrávili vy? – Lebo tá tretia tie huby 
nechcela jesť. 
 

Jano počul si? V Topoľčanoch má 80-ročná pani malé. – Nevrav, malé 
decko? – Nie! Čižmy.                                                    Simeon Masár, obyvateľ  

Výroky slávnych 
Wilde: Povedať niekomu celú pravdu, to je niekedy viac ako 
povinnosť – je to príjemné. 
Greene: Ak má človek zostať človekom, musí skôr či neskôr zaujať 
nejaké stanovisko. 
Wilde: Vždy odpúšťajme svojim nepriateľom – nič ich nedokáže 
väčšmi rozzúriť. 
Stendhal: Najväčšie šťastie, ktoré môže láska dať, je prvé objatie 
milovanej osoby.                                                Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Zábava a relax          MD-2/2016 

Tajnička 
Sú symbolom zábavy, veselosti a hodovania. Tak isto sú prechodom 
medzi zimným a jarným obdobím. Počas tohto obdobia prevládajú 
zábavy, zabíjačky, svadby a iné oslavné udalosti. V našej februárovej 
tajničke sa ukrýva názov obdobia od Troch kráľov do Veľkej noci. 
Uhádnete?  

       Patrón hasičov 
                  Mužské meno 21.06. 
                  Zabávač v cirkuse 
                  Ženské meno 6.4. 
                  Svetadiel 
                  Zmrzlina na drievku 
                  Naša hokejová legenda 
                  Tvrdé „y“ 

               
                                                                                                                        Simeon Masár, obyvateľ 
 

Hádanka č.1: 
Ktorý chemický prvok svieti? 

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

Hádanka č.2: 
Aké je hlavné mesto Ukrajiny? 

1.      Tallin 
2.      Moskva 
3.      Kyjev 

                                                                                           Štefan Hučko, obyvateľ  
 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 02. 2016 svojmu sociálnemu 
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 1/2016 sa stávajú: 
 

Petronela Kittlerová a Viktória Čerňanová 
Srdečne gratulujeme! 
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