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Úvodník             MD-5/2016 

Máj – mesiac lásky 
Poeti už dávne roky opisujú, že 
láska medzi partnermi, ako aj 
v rodinách, či iných skupinách je 
najväčší fenomén.   

Mesiac máj sa datuje od 
roku 1945 a je hlboko zapísaný 
v našom národe ako mesiac 
oslobodenia našej vlasti od 
fašistickej poroby a vrátenie 
slobody.  

Ani terajšie generácie by 
nemali zabúdať čo sú to hrôzy 
vojny, pretože boje spojené 
s ňou nie sú objektívne. 1. máj 

bol uzákonený ako Sviatok práce. Ľudia by si mali uvedomiť, že 
múdrosť, zručnosť a pozitívne myslenie sa rodí v mysli človeka tým, 
že vykonáva určité práce, lebo bez nich sa nemôže dorábať chlieb.  

Konali sa aj veselé folklórne slávnosti – stavanie májov pred 
domami vyvolených dievčat, ktoré sa potom končili zábavami. Máj 
nebýva len lásky čas. Je významným medzníkom v živote človeka. 
Napríklad v dávnych dobách boli skoro celkom vyprázdnené truhlice 
zásob potravín a úmorná práca poľnohospodárov pri obrábaní pôdy 
pre budúce úrody.  

Aj my v našom domováckom zariadení budeme podľa tradícii 
stavať máj. Postavíme ho z lásky, aby sme dokázali spolunažívať ako 
jedna veľká rodina, aby naše posledné roky života boli šťastné. Tieto 
naše pozitíva nás správne naladia a neuberú nám z rokov, ale 
spomienka na májové slávnosti v nás natrvalo zostane. 

 
Vážení obyvatelia, prajem Vám v tomto mesiaci veľa lásky, 

úcty jeden k druhému a veľa zdravia a pohody pri čítaní nášho 
časopisu. 

 
 

Anna Szabová, šéfredaktorka 
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To nás baví                          MD-5/2016 

Naše útočisko -  DomAteliéR 
 V našom zariadení sme, spolu s obyvateľmi, zrenovovali 
a zútulnili na B budove, na treťom poschodí spoločenskú miestnosť 
a vytvorili DomAteliéR. 

Ateliér navštevujú starší obyvatelia, ale i mladšie ročníky. Stávajú 
sa členmi našej kreatívnej skupinky. Tu sa realizujeme, krátime si čas, 
učíme sa k spolupatričnosti rôznych vekových kategórií. Čo je však 
najdôležitejšie, vyrábame výrobky z najrôznejších materiálov: pre 
vlastnú potrebu obyvateľov, pre skrášľovanie zariadenia, 
zúčastňujeme sa výstav, snažíme sa dôstojne reprezentovať 
zariadenie. V ateliéri je vždy dobrá nálada, pochopenie, a vždy 
zaplnené aj to posledné miestečko. Členovia nášho ateliéru sú veľmi 
šikovní, práca sa nám stáva zábavou, a tak aj čas nám tu ubieha 
veľmi rýchlo a vždy sa tešíme na naše ďalšie stretnutia. 

Vedenie DomAteliéRu, organizovanie výstav a vybavovanie 
materiálom má na pleciach Janka Gogolová. 

 V tomto roku, sme sa zúčastnili výstavy ručných prác v Leviciach, 
kde prezentovalo svoje výrobky 18 zariadení. Získali sme diplom za 2 
miesto.  
 Želáme Ateliéru veľa ďalších úspechov a našim šikovným 
obyvateľom veľa pevného zdravia.                (jg) 

Teší sa na Vás Janka Gogolová  
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Domáci spravodaj         MD-5/2016 

Vyháňali sme zimu 
 Spevácko–dramatický súbor Domovníček chcel oživiť a zachovať, 
krásny tradičný slovenský zvyk „Vynášanie Moreny“ - predstaviteľku 

zimy, chorôb, biedy. Po nej príde 
vláda Živeny, ktorá reprezentuje 
život, štedrosť, úrodnosť.  Zvyk, 

ktorý je dnes pre nás aspoň 
pripomenutím, ako naši 
predkovia citlivo vnímali prírodu  
a pôdu, svoju živiteľku. Týmto 
vystúpením sme sa zamerali na 
obnovovanie a udržiavanie 
ľudových tradícií.  
 Týmto tradičným zvykom  
dúfam, že sme už nadobro zimu 
a choroby vyhnali a nastane ten 
správny čas, si len slniečko 
užívať. Program bol doplnený 
hrou na ústnu harmoniku členky 
súboru Anastázii Opáthovej. 
Morenu sme si prakticky ukázali, 
ale prišla nás navštíviť aj 

pracovníčka z Topoľčianskej knižnice a tá nám o Morene aj prečítala. 
               (jr) 

Príbeh zo života 
Tento mesiac sme pre našich milých obyvateľov pripravili už druhý 
diel filmu Červené víno. Televízny film podľa románu Františka Hečka 
opäť zachytáva sociálny zápas slovenskej dediny na začiatku 20. 
storočia. Na pomerne širokom časovom rozpätí sledujeme životné 
príbehy niekoľkých generácií rodiny Habdžovcov, ktorá žije v 
západoslovenskej vinohradníckej dedine. Po skončení vojny sa rodina 
stretáva  s otcom, manželom a svitá na lepšie časy. Všetci zúčastnení 
so zatajeným dychom sledovali situáciu vo filme. Čo  im ešte život 
pripraví v ďalšom pokračovaní?          (aj) 
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Domáci spravodaj           MD-5/2016 

Šípka sem, šípka tam 
 Šípky sa v našom zariadení tešia veľkej obľube pre ich 
nenáročnosť. Tento krát sme vytvorili aj kategóriu pre imobilných 
športovcov, ktorí súťažili medzi sebou. Na 1. mieste sa umiestnil 
Milan Hanzlovič. 
O druhé miesto súperili 
v krátkom rozstreli 
Simeon Masár a Helena 
Blažiová.  
 Napokon Helenke 
Blažiovej patrí 2. 
miesto. Simeon Masár 
obsadil 3. miesto. Medzi 
imobilnými športovcami 
bola najlepšia Zdenka 
Karasová.  

Všetci zúčastnení 
za svoju snahu dostali malú odmenu a víťazi dostali balíček sladkostí 
a diplom.                                 (rw) 

Spomínanie na jarné tradície 
Mnoho ľudí zaujíma 

život a spôsob žitia akým 
žili naši predkovia – 
v slovenských dedinách. 
Niektorí majú o tom 
prehľad z mladosti, lebo to 
prežili, ale i z rozprávania 
starých a prastarých mám.  

Veru mali sme sa 
o čom rozprávať. Medzi 

tým sme si  zaspievali niekoľko piesní, povedali príhody z mladosti.  
Každému prišla vhod spomienka na rodný kraj, chalúpku a obraz 

svojich blízkych, veď o tom svedčila i spoločná pieseň „Otecko môj, 
mamka moja“, ktorú sme si spoločne zaspievali.                         (aj) 
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Domáci spravodaj                                                    MD-5/2016 

Zo života zariadenia sociálnych 
služieb v Prašiciach 

 Mesiac apríl v striedaní teplých a studených dní prebehol nejako 
rýchlo. Patril k bežným mesiacom, kedy sa nedialo nič výnimočné. 
Začal 1.aprílom, ktorí všetci poznáme ako deň bláznov. Zopár 
vtipných situácií sme zažili vzájomnými „nachytaniami sa“. So 
záujmom sme si vypočuli prednášku o aprílových prácach 
v zeleninových a okrasných  záhradkách.  

 Naši starkí  majú 
celoživotné skúsenosti 
s prácou v záhrade,  ale 
novinky stále pribúdajú.  
„Najlepšie sa v každej 
záhrade darí burine a na 
tú je najlepšia ostrá 
motyka“, povedala pani 
Mária Poláková a každý 
pekný deň strávila na 
záhonoch.  Ostatní sa 
akosi ťažšie rozbiehajú, ale 

dúfam, že aj ich priláka rozkvitajúci záhon pod oknami.  
 Tak ako v apríli býva pravidlom, boli aj studené a daždivé dni 
a vtedy sme okrem iného čítali rôzne zaujímavosti z domova a zo 
sveta, z histórie i zo súčasnosti. Mnohí napríklad prvýkrát počuli ako 
skončila  posledná cárska rodina v Rusku v roku 1918.  
 Cára Mikuláša II., jeho ženu, štyri dcéry a syna Alexeja (mal 
štrnásť rokov) vyvraždili boľševici v pivnici domu v Jekaterinburgu na 
Sibíri. Ich telá boli vynesené, poliate kyselinou a spálené. Pochovali 
ich aj so služobníctvom v spoločnom hrobe v blízkom lese. Po 
osemdesiatich rokoch boli ich pozostatky nájdené a s náležitou úctou 
pochované v Petropavlovskom chráme v Petrohrade. Ľudské dejiny 
dokazujú, že človek je schopný urobiť hrozné zverstvá.  
 Ale ukončíme niečím príjemnejším. Pred nami je máj - lásky čas,  
starí či mladí ponáhľajte sa pobozkať pod rozkvitnuté čerešne...       (ll)     
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Domáci spravodaj         MD-5/2016 

Ticho – tu sa lúšti 
Lúštenie osemsmeroviek je výborným oddychom. Naši obyvatelia 

boli jasným príkladom. 
 K dispozícií mali 5 
osemsmeroviek, ktorých 
výsledkom bolo doplnenie 
vtipu.  
 Obsadenie v súťaži  mala 
aj mladšia veková kategória. 
Tú tvorila Martinka 
Chanátová, ktorá právom 
získala 3. miesto.  
 To, že logika a rýchlosť 
funguje stále, nás presvedčila 

Hedviga Bednáriková, ktorá si odniesla krásne 2. miesto. Prvenstvo 
si opäť obhájil Mirko Kleman. Veď vek je len číslo! Zostať vitálnym 
a produktívnym môžeme v každom veku.                                         (zb) 

Doobedie strávené hrou 
V našom zariadení sme po veľkom úspechu opäť zorganizovali 

súťaž  v hre „Človeče nehnevaj sa“. Súťažilo sa v piatich  súťažných 
družstvách po štyroch hráčov. Každé družstvo malo svojich fanúšikov,  
ktorý fandili  a dohliadali na priebeh  hry.  

Štyria víťazi z družstiev  
bojovali vo finále. A kto 
zvíťazil? Prvá sa umiestnila  
Zuzana Belkovičová, na 
druhom mieste skončila 
Petronela Kittlerová a na 
treťom mieste  Rudolf 
Sokolík. Víťazi  boli odmenení 
diplomom a balíčkom  
sladkostí. Ostatní, ktorí 
neuspeli dostali  cukríky. 

Všetkým sa súťaž  páčila a určite budeme v hre pokračovať.  (aj) 
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Domáci spravodaj         MD-5/2016 

Cvičme v rytme 
Hudba neuveriteľne pôsobí na naše pocity. Clivá v nás vyvoláva 

melanchóliu, pomalá nalaďuje na relaxáciu, no a tá rytmická nás 
dokáže poriadne nažhaviť. Neveríte?  

My sme sa o tom s našimi obyvateľmi presvedčili v jedálni 
zariadenia, kde sme zrealizovali tanečné doobedie. Zúčastnení našli 
v sebe vnútornú silu urobiť čosi pre svoje telo. Aktivitu sme spustili 
rozcvičkou a postupne sme tancom rozhýbali celé telo. Tanečníci sa 
mimovoľne začali vlniť v bokoch, podupkávať, kolísať sa. Počas 
prestávok prišiel na rad spev a obľúbené ľudové piesne.  

O tom, že rytmus má vplyv na našu náladu, psychickú a fyzickú 
pohodu, svedčia aj výroky našich obyvateľov: „Cítila som sa ako na 
diskotéke“, „Veru, padlo nám to dobre“, „To boli časy, keď sme 
pretancovali celú noc“. Odmenou za vynaloženú námahu bol skvelý 
pocit.                                               

 (sč) 
 

 „V zdravom tele zdravý duch“ 
V mesiaci apríl si každoročne pripomíname Svetový deň zdravia. 

Pri tejto príležitosti sme v jedálni nášho zariadenia zorganizovali 
prednášku spojenú s besedou.  

Počas nášho stretnutia sme sa s obyvateľmi rozprávali ako sa 
udržiavať vo fyzickej a psychickej kondícii, pridali sme odporúčania 
ako sa správne stravovať, ako byť zdravý. Zúčastnení si zaspomínali 
ako sa v mladosti venovali športu:  
 Michal a Ladislav Vozároví svoj život spojili so stolným tenisom 

a venovali sa mu na profesionálnej úrovni 
 Alojz Schlenc, Milan Blaži a Milan Hanzlovič hrávali futbal 
 Milan Božik a Rudolf Sokolík chodili pravidelne zbierať huby 

a venovali sa turistike.  
Všetci prítomní sme sa zhodli, že zdravie je najväčšou hodnotou 

v živote človeka a musíme si ho chrániť. Pohyb je jeden z dôležitých 
súčastí ochrany zdravia. 
               (pz) 
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Domáci spravodaj            MD-5/2016 

Hokejové vzrúšo 
  Posledný pracovný deň v mesiaci apríl, navštívil naše zariadenie 

známy slovenský hokejový brankár, ktorý už štvrtú sezónu pôsobí 
v zahraničí. Návšteva bola 
organizovaná ako prekvapenie pre 
nášho mladého obyvateľa Petra 
Macka.  

Peter je obrovským fanúšikom 
hokejového brankára Vladimíra 
Kováča, ktorý pôsobil v DUKLE 
Trenčín, ale aj v ďalších slovenských 
prvoligových kluboch: Skalici, 
Považskej Bystrici a Piešťanoch.   

Počas pôsobenia v Dukle 
Trenčín sa zapísal do histórie 
slovenského hokeja. Ako brankárovi 
sa mu so svojim tímom podarilo dva 
krát otočiť nepriaznivý vývoj série 
play-off. V sezóne 2012/2013 sa stal 
najlepším brankárom Ruskej 
hokejovej ligy a v ďalšej sezóne 
získal so svojím tímom majstrovský 
titul. Momentálne pôsobí v 

Kazachstane v Karagande. 26. apríla oslávil svojich 29 rokov.  
A my sme pozvali  brankára Vladimíra Kováča priamo k nám – do 

zariadenia. Vladimír toto pozvanie prijal. Navštívil nás ešte pred 
Majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia v máji 2016. 
Sprostredkovala ho Janka Gogolová, ktorá je tetou slávneho 
brankára. 

Stretnutie brankára bol silným zážitkom nielen pre Petra, ale aj 
pre mladé slečny Martinku Chanátovú a Natáliu Medovú.  

Hokejový brankár daroval Peťovi podpísaný hokejový dres, ktorý 
je už druhou jeho trofejou od Vladka Kováča. Z Petra radosť priam 
sršala, takže účel prekvapenia bol splnený.        

          (jg) 
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Aktivity                                  MD-5/2016 

Tanečný kolotoč 
Šesť zariadení sociálnych služieb sa so svojimi súťažiacimi 

zapojilo do tanečnej aktivity, ktorá sa konala „V Kaštieli“ ZSS Horné 
Obdokovce. Išlo naozaj o kolotoč tancov: makaréna, kačací tanec, 
asereje, „rock and roll“ a voľný tanečný štýl na pieseň Dlouhá noc 

od Helenky Vondráčkovej.  
Naše zariadenie 

reprezentovali parketoví 
levy, Milan Hanzlovič, 
Alojz Schlenc a Jozef 
Skladaný.  

Ich tanečné 
nasadenie, energia 
a radosť z pohybu upútala 
pozornosť porotcov, ktorí 
ich oceňovali nielen 
slovnými pochvalami, ale 
aj štedrými bodmi.  

A tak v kategórii „kačací tanec“, sa stal víťazom Alojz Schlenc, 
k čomu mu všetci srdečne gratulujeme.   

(aa) 
 

Trošku pohybu na čerstvom vzduchu 
 Po dlhšom nepriaznivom počasí sa nám vyčasilo, a preto sme 
neváhali a vybrali sme sa na prechádzku.  
 Načerpali sme nielen pozitívnu energiu, ale precvičili sme si aj 
pohybový aparát. Cestou sme sledovali prírodu, niektorí využili 
možnosť drobného nákupu a, samozrejme, posedeli sme si pri kofole, 
káve, alebo malinovke. Rozprávali sme sa o jarných prácach na poli 
i v záhrade. Rudko Sokolík nám povedal zopár vtipov.  
 Bolo nás naozaj hojný počet.  Prechádzku na čerstvom vzduchu 
sme si náramne užívali.  
Načerpali sme trochu jarného  tepla, a tak sme opäť našli  v duši 
optimizmus a radosť zo života.   
           (aj) 
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Aktivity                          MD-5/2016 

 Poď hrať pingpong... 
Opäť po roku sa uskutočnil Memoriál Viliama Kajzera – 

stolnotenisový turnaj. Hralo sa najskôr v základných skupinách, 
pričom najlepší postúpili do finálovej skupiny. Hlavný organizátor, 
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Topoľčanoch na 

čele s predsedom 
Milanom Páleníkom, 
ďakuje za finančnú 
podporu Nitrianskemu 
samosprávnemu kraju, 
ako aj poslancovi 

Nitrianskeho 
samosprávneho kraja 
Karolovi Gerhátovi, 
ktorý taktiež podporil 
tento turnaj.  

Hlavného slova sa 
ujal primátor mesta 
Peter Baláž. Z našich 
súťažiacich sa najlepšie 
umiestnil Milan Mihálik, 
do ktorého naše 
zariadenie vkladá veľké 
nádeje. Mal by sa 
pokiaľ bude neustále 
trénovať dostať do 
našeho áčka. Ja  
srdečne gratulujem aj 
ostatným. Napokon 
Jozef Skladaný, Imrich 
Karaba, Alojz Schlencz, 
Milan Hanzlovič podali 
tiež krásne výkony 
a osobne im prišiel aj poďakovať Robino Kajzer.      (rw) 
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Kaplnka           MD-5/2016 

Kráľovná pokoja 
 Kresťanský spisovateľ Jozef Jurko píše, že v kňazskom seminári 

na Spišskej Kapitule sú rehoľné sestry, 
ktoré sa starajú o stravovanie a ubytovanie 
budúcich kňazov. Hneď prvý rok priniesli 
niektoré zvláštne zvyky.  
 O polnoci z 30. apríla na 1. mája 
chodia s horiacimi sviecami tam, kde sú 
ubytovaní predstavení a seminaristi a 
svojimi jemnými hlasmi spievajú: Na 
jemných krídlach mája prichádza Mária. 
 Zaklopú na dvere a prekvapeným 
seminaristom oznamujú, že sa začína 
mesiac Panny Márie. Vieme aj my, že 
mesiac máj je zasvätený Panne Márii. 

 Oslava Panny Márie v máji má dlhú históriu. Tradícia ruženca v 
októbri sa zaviedla na podnet pápeža Leva XIII. na konci 19. storočia. 
Mariánsky mesiac máj sa zaviedol v 18. storočí. V tomto storočí 
vznikli aj ďalšie pobožnosti – marec bol zasvätený svätému Jozefovi, 
jún Srdcu Ježišovmu, júl Krvi Kristovej.  
 Prečo oslavujeme Pannu Máriu najprv v máji? Lebo, keď sa 
príroda prebúdza a jar pokrýva zem kvetmi, kresťania chvália a 
zdravia Máriu – Kvet ľudstva. Z jednotlivých zvolaní mariánskych 
(loretánskych) litánií sa nám vytvára obraz Panny Márie ako Matky 
Cirkvi, ako Panny hodnej chvály, ako Uzdravenie chorých, Útočisko 
hriešnikov, Útecha zarmútených a celé litánie sa zakončujú zvolaním 
Kráľovná pokoja, oroduj za nás.  
 Povedzme si, prečo Cirkev dala ako posledný titul v litániách 
Panne Márii – Kráľovná pokoja. Dar pokoja vzťahujeme na vnútorný 
život duše a potom aj na vzťahy k blížnemu a k Bohu. Kto žije v pokoji 
s Bohom, blížnym a so sebou, podobá sa Najsvätejšej Trojici, v ktorej 
vládne najdokonalejšia jednota, súlad a pokoj. 
          
          S prianím pekných dní páter Vladislav 
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Z pera našich obyvateľov       MD-5/2016

Májové vyznanie 
Láska je ako vojna,  

ľahko ju mienime začať, 
ťažko chceme skončiť,  

ale nedá sa na ňu zabudnúť. 
 

Kto ozaj ľúbil vie, že 
láska je šťastie i sklamanie, 
ľúbiť znamená žiť pre iného. 

 

Nemeň lásku za bohatstvo,  
láska je predovšetkým zlato, 
nenič ju, keď úprimne svitá, 
daj jej šancu nech prekvitá. 

 

Šťastie sa ukrýva v láske a nádeji, 
prameň bohatstva býva v srdci človeka, 

prísľub dáva, nástrahám odoláva, ostáva nádej, 
veď láska je najväčší fenomén. 

                   Anna Szabová, obyvateľka 
 

Blahoželane k sviatku  
 

Poznám ja mamku čo štyri deti má, 
každá jej nosí k sviatku voňavé kvietky. 

Jar dáva snežienky a sedmokrásky, 
od leta dostávaš ruže a klásky. 

 

Kvietok od jesene zakaždým zmokne, 
zima jej maľuje kvety na okne. 
A takto mamka čo štyri deti má, 

vždy pekne čerstvé kvety dostáva. 
 

Ďakujeme Ti mamka naša za tvoju lásku, 
nikdy nezabudneme na Tvoju starostlivosť o nás. 

Zostaň tu s nami mamička naša dobrá, 
a nikdy od nás neodíď. 

                Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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A predsa je u nás dobre 
Neočakávane som sa ocitol na neurologickom oddelení 

v Nemocnici v Topoľčanoch. Počas týždňa stráveného v nemocnici, 
som mal dosť času premýšľať o kvalite služieb či jedál v porovnaní 
s naším zariadením. Možno týmto vyjadrením sťažím pobyt 
v nemocnici niektorým obyvateľom, je však mojou povinnosťou 
vyjadriť sa. Povedané v kocke, tak jedlo u nás je neporovnateľne 
chutnejšie, služby pre našich obyvateľov sú vysoko kvalitné.   

Ja viem, že do nemocnice tak skoro nepôjdem. Avšak za to ako  
nemocnice vyzerajú nemôžu samotné nemocnice. Za to sú 
zodpovední iní ľudia. Chcel by som tým povedať: vážme si prístup 
našich opatrovateľov, sestričiek, kuchárok, lebo kto sa ocitne 
v nemocnici, pochopí čo je to ťažký boj.     Štefan Hučko, obyvateľ 

Šikovné ruky 
Je vidieť, ako šikovní a pracovití chlapi dokážu vyhotoviť krásne, 

estetické lavičky na odpočinok. Perfektný nápad a ručné zrealizovanie 
či prejav rezbárskeho citu. 
A nielen to. Vďačíme im za 
krásne upravené prostredie 
v areáli, za kvetinové záhony.  

Snažia sa byť síce 
nenápadní, ale ich pracovné 
výsledky sú viac ako  
nápadné. Chcem poďakovať, 
v mene nás všetkých, pánovi 
Tonkovi Markovi a jeho 

tímu za ich obetavú a zmysluplnú prácu.    Ľuboš Klačanský 
Aforizmy 

Všetci trpíme hladom lásky k človeku, a hladnému chutí lepšie aj zlé 
upečený chlieb. Láska človeka povznáša z priepastnej prízemnosti až 
na vrcholky, ktoré sa týčia nad mrakmi. Láska k sebe samému má tú 
výhodu, že aj keď sa v nej človek sklame, nerozchádza sa.  

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Milí obyvatelia. Pripravili sme pre vás novú rubriku, 
pod názvom 

ZDRAVOTNÉ OKIENKO 
aby ste sa dozvedeli niečo nové z oblasti zdravého 
životného štýlu, ochrany a prevencie zdravia a 
o správnej životospráve. Rubrikou vás bude 

sprevádzať Martinka Chanátová, ktorá má k tomu potrebné 
zdravotnícke vzdelanie. Tento mesiac si povieme niečo na tému: 
 

JARNÉ ALERGIE 
S jarou sa, pravidelne, okrem tepla vracajú aj alergie! Keď 

vykukne prvé slniečko, máte chuť vybehnúť trošku do prírody. Kto 
však trpí jarnými alergiami, môže mu pobyt na čerstvom vzduchu 
znepríjemňovať kýchanie, tečenie z nosa, slzenie z očí alebo 
škriabanie v hrdle. V apríli je v ovzduší vyššia koncentrácia peľov z 
rôznych stromov, napr. Vŕba, Jaseň, Breza či Dub. Alergikov môže 
trápiť aj peľ tráv a prvých burín.   

Počet alergikov neustále stúpa, až 40 % európanov trpí peľovými 
alergiami. Môže za to prostredie, v ktorom žijeme, klimatické zmeny, 
globalizácia, množstvo chemikálii... Alergia môže byť: 

 celoročná - vyvolávajú ju roztoče, prach, domáce zvieratá, spóry 
rôznych plesní... 
 polinózna - sezónna peľová alergia, známa ako „senná nádcha“. 

      Alergia sa diagnostikuje odborných lekárom vpichovým a 
laboratórnym testom. Ako liečba sa nasadzuje alergénová 
imunoterapia (desenzibilizácia). Je to jediná účinná liečba alergie. 
Samoliečba nezaberá!      Martina Chanátová, obyvateľka 

 
Porekadlá 

Svätý Florián, úrodu nám chráň. Májová tráva moc úžitky dáva. 
Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom. 
Keď svätý Urban s mrazom vínko popíja, na rok mu bude aj voda 
dobrá. Keď sa na Želmíru včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže 
dojiť. Svätá Žofia stromy rozvíja.    Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Vitajte medzi nami!                    
 

Tento mesiac k nám prišli noví obyvatelia: 
 

Mária Šulová 
Vojtech Detko 

Miloš Režo 
Štefan Smažák  
Peter Smažák 

 
MÁJOVÍ oslávenci 

 
03.05 Marta Langová   16.05 Mária Hlásna 
03.05 Irena Blchová    19.05 Helena Slobodová 
11.05 Alžbeta Fazekašová  20.05 Zuzana Miklósová 
11.05 Rudolf Báleš      21.05 Ernest Bobko 
12.05 Antónia Rybanská   22.05 Milan Zvalo 
12.05 Katarína Lukačková   23.05 Ján Vlčko  
12.05 Viliam Valo           24.05 Milan Galbavý 
13.05 Vlasta Peterková          25.05 Gabriel Lavo   
14.05 Veronika Remešová   26.05       Ján Bitarovský   
15.05 Milan Hanzlovič   27.05       Lenka Cabanová 
15.05 Darina Mikátová   28.05       Katarína Marková 
15.05 Ilona Šnajderová   31.05       Helena Smatanová  
      

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

 
V mesiaci APRÍL nás opustili 

 

Michal Žovinec, Vilma Křížová, Mária Ďurčeková, Pavel Livinský 
 

Česť ich pamiatke 
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MÁJI 
02.05 Stavanie mája s veselicou   jedáleň  Simonka 
05.05 Zdravotná prechádzka   mesto  Ivanka 
09.05 Hudba lieči      jedáleň  Betka 
10.05 Oslava pre všetky matky IT3  B/1   Anička 
11.05 Redakčná rada     B/2   Veronika 
12.05 Stretnutie pri spomienkach   jedáleň  Anička 
13.05 Prechádzka kinematografiou  jedáleň  Anička 
16.05 Oslávenci IT1     A/2   Simonka 
17.05 Prednáška s besedou    jedáleň  Betka 
18.05 Domový parlament    zasadačka Kristína  
18.05 Vystúpenie detí a študentov            jedáleň  Zuzka 
19.05 Súťaž o putovnú Múdru sovu          jedáleň  Anička 
20.05 Prednáška v knižnici    knižnica  Silvia 
23.05 Stretnutie s rehoľnými sestrami  A/4   Zuzka 
24.05 Výlet na Rybníčky    Závada  Janka R. 
27.05 Výroba hrnčiarskych výrobkov  terasa  Janka R. 
31.05 Váľanie mája s opekačkou   terasa  Anička 
 
 

Komisie Domového parlamentu 
04.05 Komisia pre športové a duchovné potreba Richard  B2 
10.05 Kultúrno - spoločenská komisia   Simonka  A2 

 

Nová aktivita pre obyvateľov 
 

Hudba má neuveriteľný vplyv na psychický stav človeka 
 

O tom, že HUDBA LIEČI sa môžete 
presvedčiť  

9. mája v jedálni nášho zariadenia 

 
 



 18 

 
Zábava a relax          MD-5/2016 

Zasmejme sa 
Narieka mäsiar pred priateľom – Sľúbil som synovi žiguláka, ale keď 
dostávam do predajne toľko balíčkového mäsa, sotva mám na 
kolobežku. 
 

Chcela by som kúpiť priesvitnú nočnú košeľu – hovorí dáma 
predavačovi. – Žiaľ už nemáme. Môžete sa zastaviť zajtra, dostaneme 
tovar. – To nemôžem, ja ju potrebujem hneď.            
           Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Väzenský dozorca hovorí väzňovi – Máte tu svokru, čo jej mám 
povedať? – Povedzte, že nie som doma. 
 

Priateľ sa pýta kamaráta – Prečo ideš k moru s Ančou? Veď si hovoril, 
že je chladná. – No práve, vieš ako mi dobre padne v tej horúčave?  
                                        Peter Lipták, obyvateľ 
 

Angličan si chce objednať dva rumy do izby číslo 222. Do telefónu 
povie – Tú rums, tú rúm tú tú tú. 
 

Zoznámi sa muž s blondínkou v podniku, pri rozlúčke sa jej opýta – 
Môžem ti zavolať zajtra do práce? – Môžeš, ale keď to zdvihne šéfka 
ihneď polož. – A ako ju spoznám? – No je hrdzavá a má kučeravé 
vlasy.                                          Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

Na súde sa spytuje sudca – Sused Vám povedal, že ste idiot, je to 
pravda? – Áno prosím, je to pravda. – Tak potom, prečo ho žalujete? 
 

Priatelia vyčítajú Janovi, že chce oženiť svojho dospelého syna. – 
Prosím ťa, zmiluj sa nad ním, veď ešte nemá rozum. – Veď práve, 
keď ho dostane, tak sa neožení a mne bude do 40-tky visieť na krku. 
                                                                Simeon Masár, obyvateľ  

Výroky slávnych 
Dánske príslovie: Šťastie a dúhu vidíme vždy nie nad sebou, ale nad 
hlavami druhých. 
Chamfort: Je veľmi ťažké nájsť šťastie v sebe samom, a nájsť ho 
inde je nemožné. 
Nehrú: Každá vojna sa končí dohodou. Prečo sa nedohodnúť hneď? 
Neznámy autor: Ak nevieš plávať v živote, nechaj sa unášať prúdom.                                             
                                                                                                                 Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Tajnička 
V mesiaci máj oslavujeme niekoľko významných udalostí. Napríklad 
Sviatok práce, Deň matiek. Okrem toho je však tento mesiac 
venovaný všetkým zaľúbeným. V tajničke sa skrýva ďalšie 
pomenovanie tohto krásneho mesiaca. 
 

        Fagan 
                  Svetadiel 
                  Naša republika 
                  Meno Gotta 
                  Cudzie ženské meno 
          
                  Náš susedný štát 
                  vôňa 
                  Poľné zviera 

               
                                                                                                                        Simeon Masár, obyvateľ 
Hádanka č.1: 
Čo je to termofor? 

a.) Gumová fľaša 
b.) Sklenená fľaša 
c.) Plastová fľaša 
                                                                                                                                               Rudolf Sokolík, obyvateľ       

Hádanka č.2: 
Aký je najsledovanejší seriál TV JOJ v súčasnosti? 

1.      ZOO 
2.      Panelák 
3.      Moja mama varí lepšie ako tvoja 

                                                                                           Štefan Hučko, obyvateľ  
 

 
Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 05. 2016 svojmu sociálnemu 

pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 4/2016 sa stávajú: 
 

Gabriela Šútová, Magdaléna Drábiková a Martina Chanátová  
 

Srdečne gratulujeme! 
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