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Úvodník             MD-4/2016 

Jarná idyla 
 Zima pomalým krokom odchádza, a nastáva krásne, rozkvitnuté, 
jarné obdobie. Príroda sa prebúdza zo zimného spánku, stromy 
a kvetinky, či už v sadoch, alebo v záhradách začínajú rozkvitať do 
plnej krásy. Začíname si to 
užívať plným priehrštím.  
 Tieto atribúty nám dodávajú 
veľa vitálnej energie 
a potrebného kyslíka, ktoré 
potrebujeme denno-denne pre 
svoj zdravotný stav a do 
ďalšieho života. 
 Najmä teraz, na jar je 
všade okolo nás plno chorých 
ľudí, či už v rodine, v práci, 
alebo v škole a tiež u nás 
v našom domováckom 
zariadení. Ale všetko zvládame 
prekonať zásluhou našich lekárov a sestričiek. Rovnako aj vďaka 
vedeniu a ostatných pracovníkov, ktorí majú na tom podiel 
a napomáhajú naše choroby a ťažkosti zmierniť. Tiež nám k tomu 
prispieva ich opatrovateľská a odborná činnosť.  
 Jedná sa aj o imobilných obyvateľov, ktorým zdravotní a sociálni 
pracovníci venujú svoj pracovný čas. Využívajú aj možnosť 
zdravotných prechádzok. 
 Taktiež je potrebné jesť veľa ovocia a zeleniny, ktoré obsahujú 
pomerne veľké množstvo vitamínov a antioxidantov. Tie majú za úlohu 
chrániť naše telo pred jarnou únavou a rôznymi vírusovými 
ochoreniami. V tomto prípade by sme si všetci priali s túžbou prežiť aj 
naďalej našu pokročilú starobu. 
 
 Vážení obyvatelia, želám Vám dobrú pohodu strávenú pri 
čítaní nášho časopisu Môj domov. 

 
  Anna Szabová, šéfredaktorka  
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Na slovíčko                  MD-4/2016 

Janka Režová: „Som spokojná“ 
Do ďalšieho čísla nášho časopisu sme oslovili sociálnu pracovníčku 
z oddelenia 2, ktorá je malý - veľký prínos do nášho kolektívu. Nie je to nik iný 
ako Janka Režová. Tak si prečítajte čo nám prezradila. 

Prešlo niekoľko mesiacov, čo ste sa stali 
súčasťou nášho kolektívu. Aké máte 
pocity z Vášho doterajšieho pôsobenia? 
Začínam si zvykať. Môžem povedať, že som 
tu v zariadení našla vnútornú pohodu. Mnohí 
mi dáte za pravdu, že práca s ľuďmi je 
náročná a veľmi zodpovedná. Ale inak musím 
poveď „jednoducho som spokojná“.  
Prevzali ste spevácko-dramatický súbor 
Domovníček. Ako sa Vám pracuje s členmi 
súboru? 
Mala som veľké obavy, keď som preberala 
rolu po Saške. Ale po obavách prišla radosť. 
Priateľsky ma členovia Domovníčka prijali 
medzi seba, čím im touto cestou ďakujem. 
A dokonca som dostala aj meno Hrkálka! 
Spolupráca s členmi je fantastická a ja 

nemám jediného záporného slova.  
Vzhľadom na vašu činnosť v Domovníčku, vašu kreativitu so scénkami, 
predpokladám, že ste umelecky založená. Je to tak? 
Baví ma táto práca a napĺňa ma. Dokonca sa nám podarilo dať vyrobiť 
prekrásnu Basu, za ktorú ďakujem pánovi Markovi. Tiež máme novinku 
,,Morenu“! A mám v hlave jeden nápad, ktorý by som chcela zrealizovať, ale 
ten Vám neprezradím, zatiaľ je to tajomstvo.  
Vy okrem práce, študujete diaľkovo na vysokej škole. Ako zvládate prácu, 
rodinu a štúdium naraz? 
Je to veľmi ťažké, skĺbiť prácu, rodinu a aj školu. Človek príde domov z práce 
a nastupuje do ďalšej. Treba uvariť, poupratovať, naučiť sa s deťmi, a po 
všetkom si večer sadám ku knihám. Zakaždým si spomeniem na moju mamu, 
ktorá mi hovorí, že mladý človek vydrží veľa, keď je zdravý a verí v Boha. 
Ešte by ste mohli našim čitateľom niečo o sebe prezradiť.  
Veľmi rada sa smejem. Smiechom si dobíjam energiu a hovorí sa, že smiech 
predlžuje život. Nemám problém si spraviť sama zo seba srandu a nemám 
rada pretvárky. Pochopiteľne aj ja mám chyby, a nie jednu. Napríklad každému 
poviem pravdu, aj keď ľudia to nemajú radi, pravda niekedy bolí.   (vn) 
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Anketa            MD-4/2016 

Veľká noc je pre mužov sviatkami, kedy chodia šibať, oblievať 
dievčence, pre dievčatá a ženy je to deň plný vody, kriku a smiechu. 
Našich obyvateľov sme sa pýtali, ako oni prežívali tieto veselé sviatky. 

 
Jozef Beňo (76) 
Hneď ráno ako sme vstali, o 8 hodine sme 
vyrazili z domu. Rok čo rok sme chodili od 
domu k domu, či k starším ženám alebo 
mladším dievčatám. To bolo moje! Veľmi rád 
som chodil oblievať. Dostával som 
najčastejšie vajíčko, čokoládu, niekde aj 
peniaze. To sme vždy partia štyroch 
kamarátov chodili, ale len tak slušne sme 
oblievali, žiadne kýble.  
 
Jozef Pavlovič (75) 
Ja som od malička chodieval polievať. A veľa 
sme chodili veru. Tak vždy dvaja- traja sme 
sa vybrali. Mali sme to veľmi radi, ale vodou 
sme málo polievali, väčšinou len voňavkou, 
aby dievčatá voňali. Od každého dievčaťa 
sme potom dostali cukrík alebo čokoládku.  
 
 
 
Beáta Žáčiková (51) 
Pravidelne každú Veľkú noc sme hlavne veľa 
vypekali. Všelijaké zákusky, koláčiky sladké, 
slané. K nám veľmi nechodili oblievať, nikto 
cudzí nechodil, ani sme ich nepúšťali. Len 
príbuzní zvykli prísť. Avšak oblievali len tak 
decentne s voňavkou, žiadna voda. Potom 
sme ich odmenili peniazmi.  
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Domáci spravodaj         MD-4/2016 

Voľby 2016 
V histórii samostatného Slovenska sme si volili parlament už 

siedmy raz.  Ľudia si raz za štyri roky volia poslancov  do najvyššieho 
zákonodarného orgánu NR SR a vyberajú 150 zástupcov. Tento rok 
sa parlamentné voľby konali 5. marca 2016. Vo voľbách kandidovalo 
23 politických strán a hnutí.  

V našom zariadení sme požiadali na Mestskom Úrade 
o prenosnú volebnú schránku.  

Obyvatelia mali možnosť splniť si svoju občiansku povinnosť. 
Parlament a poslanci  v zložení o akom rozhodli občania odštartujú 
svoju činnosť na ustanovujúcej schôdzi, ktorú musí zvolať  prezident 
do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb.                          (sč) 

Každá žena chce byť krásna 
V spolupráci študentiek - kozmetičiek sme sa rozhodli rozdávať 

radosť a pripravili sme „Skrášľovací deň“ so všetkým čo k tomu 
patrí. Je to 
darček našim 
ženám ku dňu 
žien.  

Študentky 
pod vedením 
majsterky pani 
Vaňovej 
šikovnými rukami 
skrášlili naše 
ženy a spríjemnili 
nám deň.  

Zúčastnené 
obyvateľky si 
mohli užiť úpravu 
a farbenie obočia, masáž rúk, tváre, líčenie, lakovanie nechtov.  

S výsledkami práce boli všetci spokojní a vďační. Z obojstrannej 
snahy urobiť radosť tomu druhému vznikol pre všetkých jeden 
z nezabudnuteľných dní.                                                                    (sč)                                                     
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Domáci spravodaj           MD-4/2016 

Úcta k ženám 
Rozhodli sme sa, že na významný deň MDŽ zaspomíname 

formou kvízu. A súťažiaci veru museli prevetrať svoje vedomosti.  
Keďže každá žena 

sa cíti bezpečnejšie  
v prítomnosti opačného 
pohlavia, do súťaže 
boli zapojení aj muži.  

Prvé miesto,  si už 
tradične vybojoval pán 
Miroslav Kleman a 
zvyšné miesta, patrili 
ženám. Druhé miesto 

získala pani Hedviga Bednáriková a tretie miesto si vyslúžila pani 
Gabriela Šutová. Výhercovia dostali hodnotné ceny a všetky ženy aj 
sladkú odmenu. Veď úcta k ženám môže mať rôzne formy.              (zb)              

Najkrajšia fotografia 
Súťaž o najkrajšiu 

fotografiu už tretí rok 
organizuje Humanus - 
Zariadenie pre seniorov 
Hlohovec. Aj my sme sa 
tejto súťaže zúčastnili 
a to už druhý krát. Tento 
rok poslal do súťaže 
fotografiu obyvateľ 
Ľuboš Klačanský.  

Práve jeho 
fotografia získala 3. 
miesto.  

„Osobne s týmto umiestnením nie som spokojný, ale je 
pekné dostať sa medzi prvých troch“. Touto cestou ďakujeme 
našej pani riaditeľke za možnosť zúčastniť sa tejto súťaže a tým aj 
reprezentovať naše zariadenie.                                            Ľuboš Klačanský           
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Domáci spravodaj                                                    MD-4/2016 

Zo života zariadenia sociálnych 
služieb v Prašiciach 

Skončil sa pôstny čas, prišla jar a po Veľkom piatku sme privítali 
zmŕtvychvstalého Krista. Tento rok prišla Veľká noc zavčasu, vonku sa 

príroda ešte len prebúdzala. 
Na MDŽ boli zakvitnuté len 
snežienky a tie robili radosť 
našim babičkám 
i zamestnankyniam.  

Keďže sa blížila Veľká noc 
vyzdobili sme celé zariadenie 
kraslicami, štrikovanými 
sliepočkami a zajačikmi.  
V rámci arteterapie sme sa 
sami pustili do maľovania 
kraslíc.  V tom čase však 

v zariadení kraľovala chrípka, takže niektoré šikovné kresliarky ležali 
v posteli.  

Marec je aj mesiacom 
knihy. V rámci prednášky 
sme si vybrali známeho 
spisovateľa– Jozefa 
Cígera Hronského 
a porozprávali sa o jeho 
živote a tvorbe. 

Tento rok sa pani 
zima – Morena, nedržala 
zubami, nechtami, takže 
rozlúčka s ňou nebola 
ťažká. Spolu s deťmi s materskej školy sme sa s ňou rozlúčili 
piesňami a potom ju detičky zapálili a hodili do potoka.  

Jar je tu, záhony ožívajú a nás to láka zaboriť ruky do 
oddýchnutej zeme. Nastupujeme pomaly, jarné  práce v záhrade ešte 
len začínajú. Už sa tešíme.                                                                (ll) 
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Domáci spravodaj         MD-4/2016 

Jedáleň ožila športom 
Športové hry v jedálni nášho zariadenia prebiehali v troch 

športových disciplínach. Súťažilo 35 športovcov z toho 8 bolo 
vozíčkarov. V navliekaní roliek na metlu postúpili do finále Petronela 

Kittlerová a Beáta Révayová. Po 
vzájomnom súboji napokon  Beáta 
Révayová v tejto športovej 
disciplíne zvíťazila.  

Rovnako napínavý priebeh 
malo aj športové zápolenie medzi 
Jozefom Makovým a Zdenkom 
Duckým. Obaja v hode kruhmi mali 
zhodný počet bodov. Napokon 
v rozstreli prvenstvo získal Jozef 
Makový.  

Aj v kope do bránky to bolo 
veľmi napínavé. Do finále pre 
zhodný výsledok sa dostali Jozef 

Skladaný, Alojz Schlencz,  
Milan Hanzlovič a Helena 
Blažiová. Športové šťastie 
napokon prialo Alojzovi 
Schlencovi a stal sa víťazom 
v kope do bránky.  

Medzi imobilnými 
športovcami vynikal Ján Mucha, 
ktorý si svojim športovým 
výkonom dokázal obhájiť svoje 
víťazstvo z minulého roku 
v kategórii imobilných 
športovcov.                            (rw) 
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Domáci spravodaj         MD-4/2016 

Sova opäť na „Béčku“ 
Po troch mesiacoch sme znova zorganizovali súťaž o putovnú 

„Múdru sovu“. 
Pripravené boli rôzne 
úlohy. Celkový čas na 
vypracovanie úloh bol  60 
minút.   

Prvé miesto a sochu 
múdrej sovy získal 
Miroslav Kleman, ktorý 
sa úprimne tešil, druhé 
miesto  získala Gabriela 
Šutová a tretie miesto 
patrilo neveriacej Martine 
Chanátovej.  

A čo ďalej? No predsa o 3 mesiace budeme pokračovať a znova 
súťažiť o putovnú múdru sovu  s novými disciplínami.                       (aj) 

Zabávali nás tí najmenší 
Radosť a dojatie, tak by sa dalo opísať vystúpenie detí 

a študentov, ktoré sa 
konalo pri príležitosti 
osláv MDŽ a príchode jari. 
 Zaplnená jedáleň 
našich obyvateľov, úsmevy 
a spokojnosť na ich 
tvárach, bol tým najkrajším 
balzamom na duši. 
Desiatky minút trvajúce 
vystúpenie ukázalo, že 
s deťmi v  škôlke to ich 

učiteľky naozaj vedia. Básne a príhovory striedali  aj tance. Okrem 
detičiek k nám zavítali aj študenti z konzervatória v Topoľčanoch.  

Výrazne hlasy, bezchybné spevácke čísla, rozospievali 
nejedného z nás. Publikum bolo úžasné a atmosféra dojímavá.      (zb) 
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Aktivity                                  MD-4/2016 

Maľované vajíčko 
Pri príležitosti veľkonočných sviatkov sme prijali pozvanie do ZSS 

Borinka v Nitre, kde sme strávili príjemné dopoludnie pri akcií, ktorá 
niesla názov: Maľované Vajíčko. Na úvod nám zatancoval detský 

tanečný súbor 
z MŠ, ktorého 

vystúpenie 
 vyčarovalo nejeden 
úsmev na tvári 
našich klientov.  

Po vystúpení 
sme sa pustili do 
maľovania vajíčok. 
Piatkové posedenie  
nám spríjemnilo 

pripravené 
občerstvenie vo forme koláčikov a kávičky.                                     (sh) 

Symbol Veľkej noci 
Tribečské múzeum nám 

ponúklo jedinečnú výstavu 
tradičného symbolu Veľkej noci – 
kraslíc, ktoré boli robené 
a zdobené netradičnou metódou - 
vyrezávaním.  

Našim obyvateľom sa výstava 
veľmi páčila, nevedeli sa 
vynadívať na vystavované kúsky. 
Neobišli sme ani prírodovednú 
expozíciu, kde sme mohli vidieť 
zástupcov fauny a flóry.  

Návšteva múzea splnila účel, 
obyvateľom sa páčilo aj v múzeu, 
aj prechádzka, keďže sme mali 
krásne slnečné počasie.            (vn) 
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Aktivity            MD-4/2016 

Jarné baburiatka 
Krásny slnečný pondelok v novom  týždni sme odštartovali 

výletom do prírody. Naša 
prechádzka  na 
Duchonku bola spojená 
s donesením baburiatok 
nakoľko sa nám blíži 
Veľká noc.  

Zastavili sme sa pri 
náučnom chodníku, kde 
sme si prečítali aké 
zvieratá žijú v okolí, aké 
rastlinky by sme mohli 
nájsť na Duchonke.   

Každá naša 
prechádzka a každé naše stretnutie sú pre nás obohatením. Spájame 
dobré s užitočným.                                                                              (jr) 

Relax a zábava vo vode 
Ani sme sa nenazdali a prišiel vytúžený deň,  kedy sme  sa 

dočkali kúpania, oddychu a 
rehabilitácie vo Veľkom 
Mederi. Aquapark sa 
nachádza  v peknom prostredí  
obklopený krásnou prírodou.  

Čakalo na nás množstvo 
atrakcii ako morský kúpeľ,  
sauna,  jacuzzi, a veľa ďalších. 
Šantili sme vo vnútornom, ale 
i vonkajšom bazéne. Voda 
 priaznivo vplýva na pohybové 
ústrojenstvo, reumu a centrálny nervový systém.  

Cieľom nášho výletu a pobytu v termálnom liečivom bazéne bol 
jediný, precvičiť organizmus nabrať minerálne prvky do tela a zabaviť 
sa vo vode.                                                                                                                                     (aj) 
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Aktivity            MD-4/2016 

OCENENIE AKTIVÍT OBYVATEĽOV 
Koniec mesiaca marec patrí k uzávierkam nielen daňovým. 

V našom zariadení každý rok a nie je tomu inak ani v tomto roku, 
uzatvárame rok vyhlásením aktívnych obyvateľov počas uplynulého 
roku. Vybrali sme fotografie 
z archívnych záberov. 

 

V chránenej dielni  
UVAR SI SÁM, ktorú od 

založenia vedie  
Eliška Tokolyová, 

vypekajú dievčatá samé 
dobroty.  

Pripravujú občerstvenie na 
rôzne akcie. Starajú sa aj o 
poriadok a čistotu v jedálni.  

 
Členovia spevácko-

dramatického súboru 
DOMOVNÍČEK 

dôstojne a úspešne 
reprezentujú naše 

zariadenie. V tomto 
roku pracujú pod 

vedením  
Janky Režovej. 

 

Je ešte veľa aktivít, 
prostredníctvom 

ktorých naši obyvatelia pozitívne prispievajú k životu v zariadení: šport 
– máme krajských reprezentantov v stolnom tenise, DomAteliéR, 
PINOKIO – obyvatelia si skrášľujú byty v zariadení a vystavujú svoje 
výrobky; stretávajú sa v posilňovni, cvičia na chodbách; chodia na 
výlety; starajú sa o areál a záhradku, triedia odpad; zástupcovia 
obyvateľov pracujú v Domovom parlamente; informujú v internom 
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Aktivity            MD-4/2016 
rozhlase a časopise o dianí; 
v Knižnici sa zas starajú o 
distribúciu časopisu, čítajú 
a súťažia vo vedomostiach; 
stretávajú sa na skupinových 
aktivitách... 

Medzi nami sú obyvatelia, 
ktorí by sa radi aktívnejšie 
zapojili, avšak ich zdravotný 
stav im to nedovoľuje. Aj snaha 
byť maximálne sebestační je 
dôvodom na ocenenie.  

Najaktívnejší za rok 2015: 
Szabová Anna   Tóth Peter   Adamičková Anna 
Macho Peter   Varga Vladimír  Vozár Michal  
Kittlerová Petronela Révayová Anna  Mihálik Milan 
Révayová Beáta  Feketeová Antónia  Móri Ján 
Masár Simeon  Režuchová Ivona  Remešová Veronika 
Sušelková Mária  Karadi Pavol   Kováčik Vladimír  
Šútová Gabriela  Dovina Ondrej  Chanátová Martina  
Toporová Emília  Gogová Mária  Karasová Zdenka  
Remeň Vladimír  Kleman Miroslav  Oháňková Janka 
Arpáš Miroslav   Macko Peter   Žitňanská Dobruša 
Sokolík Rudolf  Rybanský Augustín Kohútová Hedviga 
Hučko Štefan   Karaba Imrich   Bohačiková Rozália 
Hanzlovič Milan   Schlenc Alojz   Emilová Janka 
Sitkey Jozef    Bizoňová Simona  Mikuška Milan 
Opáthová Anastázia Medová Natália   Dúcky Zdenko  
Bednáriková Hedviga Minka Peter   Blaži Milan 
Makový Jozef   Křížová Gabriela  Kupková Terézia 
Révayová Vincencia Ladická Vilma   Klačanský Ľubomír 
Blažiová Helena  Hrutka Jozef    Jánoš Miroslav    
Barta Ernest, Prašice Rybanská Mária  Bošanský František 
Belkovičová Zuzana Drábiková Magda  Černák Karol 
Lipták Peter   Stolárová Helena  Skladaný Jozef 
Všetkým obyvateľom za ich prínos pre naše zariadenie patrí za 
všetkých srdečné ĎAKUJEM.    Viera Bútorová, riaditeľka 
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Kaplnka           MD-4/2016 

Tajomstvo Veľkej noci 
Prečo dnes väčšina ľudí nevie všetko o Kristovi? Prečo, keď 

Kristus je Boh, je nepomerne viac tých, čo ho neprijímajú a neveria v 
neho? Nedokončená myšlienka? Nie! Už dvetisíc rokov vieme, čo 
povedal ženám Márii Magdaléne a inej Márii pri prázdnom hrobe. 
Vieme aj to, čo ženám povedal anjel. Vieme aj o iných udalostiach, 
veciach, ktoré nielen Ježiš Kristus a po ňom apoštoli a Cirkev aj 
Učiteľka hovorili. Slová „choďte a oznámte“ (Mt 28,10) nám chcú 
pripomenúť ešte niečo viac.  

Dieťa sa pýta mamy: „Prečo na Veľkú noc nedostávame darčeky 
ako na Vianoce?“ Veriaca mama nezaváhala a dala svojej dcérke 
takúto odpoveď: „Na Vianoce dostávame darček, pretože prichádza 
na svet Dieťa Ježiš. Na Veľkú noc Dieťa Ježiš je už muž, Boží Syn a 
právom čaká darček od nás. A krásne je, keď pri speve “aleluja“ cítime 
túžbu vo svojom srdci dať sa Bohu Otcovi ako brat či sestra Ježiša 
Krista spolu s ním.“ Ježiš zomrel za nás len raz. To stačilo, pretože 
jeho láske sa nevyrovná ani to, keby sme to prirovnali váham, keď na 
druhú misku by sme položili lásku všetkých ľudí, všetkých čias.  

To nás zaväzuje, aby sme čím viac naplnili svoje srdcia vďakou a 
láskou za jeho lásku, ktorú dokázal svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. 
Jeho zmŕtvychvstanie sa tak stáva zárukou, že keď s ním budeme žiť i 
zomierať, že s ním budeme aj vzkriesení k novému životu. Radosť a 
pokoj v srdciach tých, čo uverili v zmŕtvychvstanie Pána Ježiša, 
nezničilo nič a nikto. Ani falošný príkaz od veľkňazov vydaný vojakom, 
aby klamali, že počas ich spánku učeníci Ježiša ukradli jeho telo. Ani 
peniaze, ktoré vojaci dostali za klamstvo. Ani iné snahy, medzi ktoré 
patrí neskoršie zastrašovanie apoštolov, prenasledovania kresťanov, 
smrť a mučenie verných Ježišovi až do dnešných dní. „Nebojte sa!“ 
(Mt 28,10) – slová Pána Ježiša po svojom zmŕtvychvstaní sú 
najsilnejším odkazom v dejinách ľudstva.  

Tak ako sa učeníci viackrát po Ježišovom zmŕtvychvstaní 
presvedčili o láske Pána Ježiša a nielen oni, ale mnohí, čo sa s 
Ježišom po zmŕtvychvstaní stretli, tak aj my dnes vo svojich srdciach 
necítime strach, ale radosť.  

(rw) 
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Z pera našich obyvateľov       MD-4/2016

Prichádza Jar 
Po dlhej tuhej zime prichádza vytúžená jar, 
očarila kúzlom všetkých nás. 
V jarnom období veľa zdravia, veľa úprimnej lásky, 
aby život nebol taký ťažký. 
V tomto našom domove, nech sa všetkým seniorom aj naďalej darí svorne žiť. 
 

Slniečko nás lúčmi bude hriať,  
potešme sa z nášho zdravia spoločnými silami zas. 
Jarná idyla odela stromy v biely šat, 
budú kvitnúť znova zas,  
život sa vrátil do záhrad.       Anna Szabová, obyvateľka 

Jar prichádza k nám 
Zaplesá srdce radosťou, keď lúky rozkvitnú kvietím, 
vetrisko v grúňoch žalosti, že slnce nám už vľúdne svieti. 
Budí žlté krásne prvosienky po uzimených stráňach, 
keď vietor šibal preveliký v jeseni schnúce lesy zráňal. 
 

Na jar slnko sa usmieva, stromy začínajú rozkvitať, 
vtáčiky pekne spievajú, vrátil sa život do záhrad. 
Ožil aj trs, čo v zime hlivel, lúky víta kvetinou, 
a tak nám dáva na vedomie, že jar je už tu.  Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Naše každodenné skupiny 
Máme tu ľudí, ktorí dokazujú, že aj v zariadení môže byť 

príjemne, veselo, a že aj tu keď sa stretne správna partia sa dá dobre 
žiť, vzdelávať sa a podebatovať si.  

Toto všetko sa pravidelne odohráva na A budove v skupinových 
aktivitách. Každý deň tí istí ľudia, ale iné zážitky.Je príjemné, keď sa 
obyvatelia zvedavo pýtajú „dnes sa stretneme?“. A my sa vždy 
o 10.00 hodine stretávame a začíname rozhovory o športe, politike, 
kultúre, rodinných príslušníkoch. Vieme o sebe všetky klady aj zápory.  

Ja už dlhšiu dobu na A budove nebývam, ale rád tam chodím či 
už porozprávať sa, ale aj na terapie ako muzikoterapia, arteterapia. 
Každý ukážeme na čo myslíme, kto a čo nám chýba. Počas týchto 
stretnutí sa šíri miestnosťou smiech a dobrá nálada.  

Za toto všetko ďakujeme sociálnym pracovníkom Betke  a Peťovi.  
          Štefan Hučko, obyvateľ 
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Spoločenská rubrika        MD-4/2016 

Vitajte medzi nami!                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prišla k nám aj pani Emília Geršiová 

 

APRÍLOVÍ oslávenci 
        14.04 Radek Malošík 
02.04 Bernardína Bencová  15.04 Peter Tóth 
02.04 Miroslav Arpáš           15.04 Paulína Krajčíková 
03.04 Školastika Hýrošová    18.04 Vladimír Kováčik 
06.04 Jozef Ondruška   24.04 Róbert Kisler 
12.04 Anna Szabová           24.04 Gejza Mišových  
12.04 Vincencia Révayová         25.04 Ondrej Dovina 
13.04 Ľubica Kucharová           27.04 Michal Feranský  
13.04 Margaréta Antošová   28.04 Matilda Klobučníková   
      
     

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

 
V mesiaci MAREC nás opustili 

 

Jozef Šebo, František Janček, Pavlína Gajdošová,  
Mária Mandúchová, Ing. Vladimír Prokein, Augustína Haringová 

 

Česť ich pamiatke 
 

    Pavel Dzíbela     Anton Bartakovič     Verona Prekopová 
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Podujatia           MD-4/2016 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS NA APRÍL 
04.04 Prednáška s besedou      knižnica  Silvia 
05.04 Morena - vyháňanie zimy     jedáleň  Janka R. 
07.04 Zdravotná prechádzka   mesto  Anička 
11.04 Hudba lieči      jedáleň  Betka 
12.04 Redakčná rada     B/2   Veronika 
14.04 Pingpongový turnaj    ping.hala Richard 
14.04 Súťaž v osemsmerovkách   jedáleň  Zuzka 
18.04 Zdravotná prechádzka   Podhradie Janka R. 
18.04 Burza ošatenia                                jedáleň  Valent 
19.04 Stretnutie pri spomienkach   jedáleň  Anička 
20.04 Šípkový turnaj     jedáleň  Richard 
21.04 Cvičme a tancujme v rytme  jedáleň  Simonka 
22.04 Súťaž – človeče nehnevaj sa  jedáleň  Veronika 
25.04 Prechádzka kinematografiou  jedáleň  Veronika 
26.04 Návšteva žrebčínu    Topoľčianky Zuzka 
28.04  Súťaž 5 proti 5     jedáleň  Janka R. 
 
 

NOVÁ AKTIVITA V NAŠOM ZARIADENÍ 
 

Rozhýbte svoje telo spolu s nami! Priamo v jedálni  
 

CVIČME A TANCUJME 
V RYTME 

 
 
 

21.04.2016 
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Zábava a relax          MD-4/2016 

Zasmejme sa 
Rozprávajú sa dve susedy – Keď zomrieš, dáš sa pochovať do jamy, 
hrobky alebo spopolniť? – Jedna odpovie – Neviem, môj muž mi 
povedal, aby som sa dala vypchať. 
 
 

- Mladý muž buďte opatrný, som matkou 7 detí – vraví žena 
taxikárovi. – Toľkých detí? A to hovoríte mne aby som bol opatrný? To 
rozprávajte vášmu manželovi.            Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
 

Manžel sa nečakane vráti domov a nájde ženu v posteli s milencom. 
Žena nestratí rozvahu a šepne milencovi – Rob sa, že ma nepoznáš. 
 
 

-Stala sa nám hrozná vec, pani susedka. Zviedli našu dcéru. – 
A pátrate po otcovi? – Áno, troch by sme už mali.       
                                                                Peter Lipták, obyvateľ 
 

Ďurko hovorí v škôlke pani učiteľke – Viete ja mám veľmi dobrú 
a tichú mamičku, ale keď zareve na mňa, tak začnú upratovať aj deti 
u susedov. 
 
 

Po oceáne sa plaví loď. Jeden z pasažierov ukazuje na otrhaného 
muža, ktorý poskakuje na ostrove a máva rukami. Pýta sa kapitána – 
Kto je to? – Netuším, ale kedykoľvek tadiaľto ideme, má obrovskú 
radosť.                                            Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 

Otec hovorí deťom – deti, keď budete celý týždeň poslúchať, tak vás 
v nedeľu odvediem pred cukráreň a môžeme sa pozerať, ako druhé 
deti lížu zmrzlinu. 
 
 

To mali ťažkú haváriu tí taxikári, keď sú dokrvavený. – Ale nie! Pobili 
sa pre stopárku.                                                            Simeon Masár, obyvateľ  

Výroky slávnych 
Heine: Boh mi odpustí, je to napokon jeho remeslo. 
Strindberg: Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, 
aký by chcel byť. 
Murphyho zákon: Žiadny šéf si nenechá zamestnanca, ktorý má 
stále pravdu. 
Neznámy autor: Utrpenie je najlepší liek na prebudenie duše.                                             
                                                                                                            Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Zábava a relax          MD-4/2016 

Tajnička 
V apríli je hneď prvý deň „dňom bláznov“, aj „medzinárodným dňom 
vtákov“. Avšak rovnako ako marec je mesiac knihy, apríl má tiež svoj 
prívlastok? V tajničke nájdete odpoveď aký.  
 

       Kam išiel Macek? 
                  Sila 
                  Nočný vták 
                  Mesto na Považí 
                  Prvý muž 
                  Struková zelenina 
          
                  Hora 
                  Mužské meno 12.01. 
                  Poľné zviera 
                  Fatimin muž 
                  Najkrajšie sviatky 

               
                                                                                                                        Simeon Masár, obyvateľ 
Hádanka č.1: 
Koľko súčiastok má Pražský orloj? 

a.) 1000 
b.) 2000 
c.) 3000 
                                                                                                                                               Rudolf Sokolík, obyvateľ       

Hádanka č.2: 
Aké víno je v názve slovenského seriálu? 

1.      kyslé 
2.      búrlivé 
3.      červené 

                                                                                           Štefan Hučko, obyvateľ  
 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 04. 2016 svojmu sociálnemu 
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 3/2016 sa stávajú: 
 

Miroslav Kleman, Anna Szabová a Jozef Makový 
Srdečne gratulujeme! 
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