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Úvodník             MD-6/2016 

Letné spomienky 
Po odchádzajúcej jari prichádza letné obdobie, ktoré je najkrajšie 

a najhorúcejšie v našom živote. Týmto slnovratom naberáme veľa síl 
a energie do ďalšieho fungovania u nás v zariadení po dlhej zime. 
Ďalej získavame veľa fyzických síl a duševného elánu do našej 
aktívnej činnosti, ktorú tu každý 
z nás vykonáva. 

Tým si rozširujeme svoj 
vedomostný obzor a takýmto 
spôsobom posilňujeme svoju 
pamäť. Tiež získavame viac 
skúseností a informácii, ktoré sú 
potrebné pre náš život.  

Taktiež obyvatelia nášho 
zariadenia využívajú letné 
obdobie tým, že sa zapájajú do 
pracovných činností, čím 
skrášľujú okolie zariadenia 
a svojim pohybom si tak upevňujú zdravie.  

V neposlednom rade prispievajú aj aktivitami na rôznych 
vystúpeniach podľa ich zdravotných a fyzických schopností, za čo im 
patrí srdečná vďaka. Tiež sa zúčastňujú počas leta rôznych výletov 
a zájazdov, čím si spríjemňujú celoročný pobyt v našom zariadení. 

Naši seniori by mohli viac využívať lúče slnka, hlavne počas 
vychádzok, ktoré sú prospešné pre ich zdravotný stav. Čím si 
načerpávajú silu a pohodu, upevnia sa vzájomné vzťahy medzi 
obyvateľmi. 

Dôležité je v letnom období aj dodržiavanie pitného režimu, aby 
nedošlo k dehydratácii. Slniečko svojimi lúčmi viac prihrieva, a tým 
vysúša náš organizmus, preto treba veľa piť, aby sme predišli rôznym 
ochoreniam. 

Vážení obyvatelia a dopisovatelia, prajem Vám príjemný 
zážitok pri čítaní nášho časopisu. 

 
 

                                                                                                                   Anna Szabová, šéfredaktorka 
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To nás baví                          MD-6/2016 

Naši moderátori 
 Tvorivo myslieť,  je tá najťažšia práca, aká existuje. A keď 
skĺbime rečnícky prejav, vznikne dokonalá kombinácia. O vyváženie 
týchto vlastností sa snaží celý tím ľudí, ktorí sa pravidelne podieľa na 
fungovaní celého chodu rozhlasového vysielania. Myšlienka 
vytvorenia priestoru, v ktorom naši obyvatelia môžu tvoriť a byť 
užitoční, vznikla v roku 2012. Odvtedy, rozhlasové štúdio naberá na 
svojej dôležitosti. 
V čase od pondelka 
do štvrtka, sa Vás 
milí naši poslucháči 
snažíme previesť 
cez témy, ktoré sú 
niečím zaujímavé.  

Cestovanie, 
zdravie, kultúra, svet 
schowbiznisu. 
Informácie zo života 
nášho zariadenia sú 
tiež dôležitou témou, 
ktorú neobídeme.  
Ak vás láska 
k hudbe drží aj v pokročilom veku, tak naše rozhlasové vysielane je 
tou najlepšou voľbou.  

Okrem iného ponúkame oddych, zábavu a celkové pozitívne 
naladenie. Učíme sa odbúrať stres a zbaviť sa trémy vysielaním „na 
živo“.  

 
„Som šťastná, že tieto pocity nezdieľam sama, ale s mojimi 

spolu moderátormi, ktorí sa rozhodli urobiť niečo pozitívne pre 
seba. A to rozvíjať sa v každom veku! Veľké ďakujem patrí Aničke 
Szabovej, Petronele Kittlerovej, Milanovi Hanzlovičovi, 
Augustínovi Rybanskému a Jankovi Mórimu za ich príspevky, 
pomoc a zodpovedný prístup“, vyjadrila sa Zuzana Božiková.                      

                                                                                               (zb) 
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Domáci spravodaj         MD-6/2016 

Oslavujeme 1. máj 
Stavanie májov je rozšírené na celom Slovensku,  sprevádzané 

muzikou, tancom, spevom a občerstvením.  
A nebolo tomu inak ani v našom zariadení. Aj tento rok naši chlapi 

postavili máj, ako znak lásky a pozdrav mesiacu máj. Stavanie mája 
nám spríjemnili deti z materskej školy Gagarinova v Topoľčanoch, 

tanečná skupina 
Tosuma a náš 
spevácko - dramatický 
súbor Domovníček 
svojimi piesňami, 
tancom a básňami.  

Pokračovali sme 
tanečnou zábavou. Do 
tanca nám hral pán 
Kluka, za čo mu patrí 
naše ďakujem, ako aj 
pánovi Piterkovi 
z Vine Ville, ktorý  

daroval na akciu občerstvenie. V kuchyni nám upiekli klobásky 
a v Chránenej dielni „Uvar si sám“ sladké koláče.  

A ako sa páčilo našim obyvateľom sme sa opýtali Anny 
Szabovej: „Bolo výborne, ďakujeme Vám“, Simeon Masár: 
„Veľmi dobre sme sa cítili a už sa tešíme na ďalšiu akciu - 
Váľanie mája“.  

Nakoniec 
výrok pána Kluku: 
„Pohľad na Vás, 
tanečníci my 
pripomína skôr 
vysokoškolský 
internát, a nie  
zariadenie 
sociálnych 
služieb“.             (sč) 
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Domáci spravodaj           MD-6/2016 

Kvet pre každú mamu  
Kto rozprával nám rozprávku? S kým nám bolo vždy ohromne? 

Kto smútil, keď 
nám bolo 
smutno? No, 
predsa naša  
MAMA! 
 Každý rok 
sa druhá májová 
nedeľa nesie 
v znamení osláv 
všetkých matiek.  

Je to oslava 
materstva, 
obetavosti a lásky matiek voči svojim deťom. Oddelenie 3 pripravilo 
v ateliéri zariadenia milé posedenie.  

Každá matka dostala tulipán, srdiečko a božtek na líčko. Pri 
posedení s občerstvením v podobe kávy, limonády a dobrých 
zákuskov, sme spomínali na krásne chvíle materstva. Popri 
rozprávaniu sme si zaspievali pekné pesničky, a veru i tá slzička 
spomienok nám vypadla.                                                                    (aj) 

Koniec trilógie 
Pri ďalšej prechádzke kinematografiou naši obyvatelia so 

záujmom sledovali  posledný diel ságy rodu Habdžovcov „Červené 
víno“.  

Samotný dej sa odohráva od začiatku 20. storočia po 30-te roky 
20. storočia. Vo filme sú zobrazené osudy troch generácií - 
patriarchálne založených starých Habdžovcov, ich detí - najmä syna 
Urbana a jeho detí Marka a Magdalénky. Všíma si názory jednotlivých 
generácií, ich správanie, postoj k blízkemu i vzdialenému okoliu a 
vzťah okolia k nim, ich vzájomné vzťahy, postoje k určitým 
problémom. 
 Prítomným sa film páčil a už teraz sa tešia na ďalšie filmové 
prekvapenie.                                                                                     (aj) 
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Domáci spravodaj                                                    MD-6/2016 

Zo života zariadenia sociálnych 
služieb v Prašiciach 

 Mesiac lásky je za nami a koho láska zohrievala nepociťoval 
netradične studený máj. Hovorí sa „studený máj v stodole raj“, ale 

tento bol výnimočne 
studený. Predčasne 
zaúradovali “traja 
zamrznutí“ a pomrzlo 
všetko čo bolo 
v kvete. Spamätal sa 
až ku koncu, keď prišli 
konečne teplé dni.  

Veľmi nás to láka 
na prechádzky po 
vonku, pobyte na 
čerstvom vzduchu, ale 
počasie  v máji nám 
veľmi neprialo. Stihli 

sme vysadiť gladiole a rôzne letničky. Na lavičkách sa ešte nedalo 
posedávať, ale výlet na vozíčkoch sme si neodpustili. 

V rámci prednášok sme si vypočuli aké pranostiky charakterizujú 
15. máj, kedy má sviatok Žofia. Žofia s pravdepodobnosťou na 70 
percent prináša dážď. Prehánky bývajú v nejednom roku až 
záplavové, lebo „Žofia polia zalieva“, „dážď  sv. Žofie slivky ubije“, „sv. 
Žofia víno popíja“. Z histórie poznáme sv. Žofiu, ktorá zomrela pre 
svoju vieru za vlády cisára  Diokleciána. Neskôr bola vyhlásená za 
svätú. 
     V ďalšej prednáške sme si pripomenuli sviatok Nanebovstúpenia 
Pána. Pre katolíkov je prikázaným sviatkom. V tento deň si veriaci 
pripomínajú zavŕšenie diela Ježiša Krista na zemi a návrat 
k nebeskému otcovi. Svojim učeníkom prisľúbil ešte jeden návrat na 
zem – pri poslednom súde.  

Blíži  sa leto, tak sa tešme na dni plné tepla a dobrej nálady. 
                                                                                                          (ll)      
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Domáci spravodaj         MD-6/2016 

Zjavenie vo Fatime 
Pri májových spomienkach sa zúčastnení dozvedeli, to čo sa vo 

Fatime udialo pred 99 
rokmi. Úvodná pieseň 
nás preniesla do 
kraja Iria, kde sa 
zjavila deťom Panna 
Mária.  

A ako sa im 
Panna Mária 
ukázala? Počas 
pasenia ovečiek sa 
deťom nad mladým 
dubom zjavila 
tajomná pani. Bola 
oblečená v bielom a trblietala sa ako slnko. Najstaršie dievča sa 
osmelilo a spýtalo sa: „Kto ste krásna pani, a odkiaľ prichádzate?“ 
Tajomná pani jej hovorí: „Prichádzam z neba.“ 

Cieľom bolo zaspomínať si na pútnické miesta, na zjavenie vo 
Fatime, a ich odkaz pre ľudstvo. So spokojnosťou a naplnení láskou, 
 dobrým slovom a uspokojenou duchovnou potrebou sa zúčastnení 
vracali na svoje izby s prísľubom, že o mesiac sa stretneme zas.     (aj) 

Hudobné cvičenie 
Mesiac od posledného muzikoterapeutického stretnutia rýchlo 

ubehol. Ďalšie stretnutie bolo zamerané na edukáciu o dýchaní do 
bránice a zároveň na jeho nácvik. 

Po úvodnom rozhýbaní celého tela, sa prítomní mohli dozvedieť 
o terapeutickom účinku hlbokého dýchania. Teoretické poznatky 
vystriedal praktický nácvik dýchania do bránice. Pri tomto nácviku 
bola zvláštna pozornosť venovaná imobilným obyvateľom. Pri dýchaní 
sme ostali aj počas spievania ľudových piesní, ku ktorým sme pridali 
rytmické nástroje. Niektorým išlo rytmizovanie naozaj dobre aj počas 
záverečných ľudoviek. Dôležitejšie však bolo ich zapojenie do 
všetkých ponúkaných aktivít.                                                             (aa) 
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Domáci spravodaj         MD-6/2016 

Byť matkou  
Byť matkou je poslanie krásne a náročné zároveň. Deň matiek je 

časom, kedy by 
sme mali povedať 
našim mamám ako 
ich máme radi 
a vyjadriť im našu 
vďačnosť, za 
všetko, čo pre nás 
urobili! Naše 
zariadenie si uctilo 
všetky vás milé 
obyvateľky, matky, 

tradičným 
vystúpením našich najmenších.  

Pozvanie prijali nielen deti z materských škôl, ale aj ostrieľaní 
speváci z konzervatória Dezidera Kardoša. V priestoroch jedálne 
sme sa mohli zahľadieť do tanečných kreácií detičiek, započúvať do 
ich recitačných prejavov a obdivovať ich herecké výkony. Deti to 
s ľuďmi vedia, 
sme sa presvedčili 
na vlastné oči! 
Obdarúvali nielen 
výkonmi, ale aj 
papierovými 
srdiečkami, ktoré 
vyrobili špeciálne 
pre túto 
príležitosť.  

Atmosféra 
bola dojemná a profesionálne spevácke čísla „konzervatoristov“ 
neskutočné. Radosť našich obyvateliek sme znásobili aj našou 
výrobou. Chránená dielňa pod vedením Elišky Tokölyovej si 
pripravila sladké čokoládové srdiečka, ktoré boli milým ukončením 
celého programu.                                                                               (zb) 
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Domáci spravodaj            MD-6/2016 

Prelietavá sova 
V jedálni zariadenia sa opäť súťažilo „O putovnú múdru sovu“.  

Súťažilo sa v rôznych oblastiach 
ako sú: nájsť 10 odlišností na 
obrázku, bludisko, vypracovať kvíz 
a vylúštiť tajničku.  

Každý zúčastnený obdržal svoju 
zložku, dostal ceruzku a mohlo sa  
začať súťažiť. Prvé miesto  
a sochu múdrej sovy získal Miroslav 
Kleman, druhé miesto Martina 
Chanátová, tretie miesto Gabriela 
Šútova. Víťazi dostali milé ceny 
a diplom. 
 Súťaž sa prítomným páčila, hoci 
ich troška zaskočilo, že museli 
siahnuť hlbšie do svojich vedomostí. 
Cieľom súťaže bolo precvičenie 
kognitívnych funkcií, ale i zabaviť sa. 

A čo ďalej? No predsa o 2 mesiace budeme znova súťažiť o putovnú 
múdru sovu  s novými disciplínami.                                                  (aj) 

Rozhovory spoza opony 
Alexander Granach povedal: ,,Nejlepší divadlo je takové, kde 

divák chce vstát a hrát spolu s herci.“ Týmto citátom sme otvorili 
našu prednášku.  

Porozprávali sme si o hereckých začiatkoch divadelných hercov 
aj o vzťahu k divadlu. Jozef Makový nám rozprával ako sa na 
dedinách hrávalo divadlo pri každej príležitosti. Spomínali sme na 
herca, ktorý bol malý vzrastom ale veľký srdcom - Milana Kiša. Všetci 
živo diskutovali o jeho divadelných aj filmových rolách. Nemohli sme 
zabudnúť ani na skvelú herečku Marínu Kráľovičovu, ktorá odohrala 
vyše 400 divadelných, filmových a televíznych postáv, no skutočnou 
hviezdou sa stala až v roku 1948, keď sa predstavila v úlohe 
Sládkovičovej Maríny.                                                                        (sh) 
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Domáci spravodaj         MD-6/2016 

Váľanie mája s poriadnou veselicou 
Tak ako sme MÁJ na začiatku mája postavili, museli sme ho na 

konci mesiaca aj zvaliť. Príjemné popoludnie sme strávili v jedálni 
zariadenia, ktoré sme si spestrili krátkym, ale krásnym programom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na úvod sa nám prihovorila pani riaditeľka Viera Bútorová. Po jej 

príhovore naši údržbári začali váľať máj, pri čom ich sprevádzal 
spevom náš spevácko-dramatický súbor „Domovníček“. S prednesom 
básne nás potešila pani Anička Szabová a Petronela Kittlerová. So 
spoločnou piesňou sa predstavila aj mužská časť súboru, rovnako aj 
trio pani Kittlerová, Opáthová a Šútová zaspievali spoločnú pieseň. 
Počas programu sa mohli všetci občerstviť s dobrotami, ktoré napiekli 
šikovné dievčatá z chránenej dielne „Uvar si sám“. 

Obyvatelia členov súboru odmeňovali hlasným potleskom 
a širokým úsmevom. 

Po programe si obyvatelia mohli pochutiť na grilovaných 
špekáčikoch a občerstviť sa vínkom či minerálkou. Samozrejme sa aj 
tancovalo. A práve do tanca, ale aj na dobrú náladu nám hral nový DJ 
Vladko Železník. A že sme sa aj zabávali. O tom svedčali usmiate 
a spokojné tváre našich obyvateľov.                                                  (aj) 
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Domáci spravodaj         MD-6/2016 

Domový parlament 
      Jedným z prvých stretnutí, po mojej dlhšej zdravotnej prestávke, 
smerovalo k zástupcom obyvateľov zariadenia. Jeho hlavnou témou 
boli potreby obyvateľov, radosti a starosti života v zariadení. 
O niektorých z nich, ako aj o prijatých riešeniach vás chcem, milí 
obyvatelia, aj touto cestou informovať.  
     Starosť vám spôsobuje systém zabezpečovania stravy v jedálni, ak 
je obyvateľ neprítomný, hospitalizovaný, podobne ako aj skladba 
samotných jedálnych lístkov. V tomto čase by už ďalšie „zmätky“ 
v systéme nemali nastávať. Začali sa „nahlasovať“ konkrétne mená 
neprítomných obyvateľov.  
     Podobne sa zmenil aj systém v zostavovaní jedálnych lístkov. 
Jedálne lístky bude pripravovať pani Eliška Tökölyová, ktorá ako 
diétna sestra zariadenia má hlavné slovo v oblasti výživy. 
Spolupracovať bude s hlavnou sestrou Aničkou Drugdovou a hlavnou 
kuchárkou Ľubicou Vanekovou. Bude tak zastúpená výživová, 
zdravotná aj technologická stránka pripravovanej a podávanej stravy. 
Jedálne lístky schvaľuje vedúca stravovacej prevádzky pani Zuzana 
Janáková, aby ustrážila rozpočet a tiež obyvatelia – členovia 
stravovacej komisie – pani Gabriela Šutová a pán Peter Macho.  
     Budú zapracované pripomienky obyvateľov v zložení stravy, 
rovnako bude uvádzaný presnejší popis druhu potravín v jedálnom 
lístku (napríklad, v prípade masla sa uvedie konkrétny druh - rastlinné 
maslo a pod.).  
     Udiali sa aj veci, ktoré pociťujete pozitívne. Jednou z nich je nový 
systém práce na budove B, kde boli posilnené ranné zmeny 
o inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ktorí sú zameraní na spoluprácu 
so všetkými odbornými pracovníkmi oddelenia. Týmto sa, zároveň, 
dôslednejšie plní aj úloha a jedno z hlavných poslaní nášho 
zariadenia – udržiavanie maximálnej miery sebestačnosti 
a samostatnosti vás, našich obyvateľov. K tomuto prispievajú aj malé 
jedálničky na jednotlivých oddeleniach. Oboje sa stretlo s pozitívnou 
odozvou, čo ma veľmi teší. 
    Boli riešené aj ďalšie otázky, napríklad, so zameraním na 
problémové správanie niektorých obyvateľov.  Viera Bútorová, riaditeľka 
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Domáci spravodaj         MD-6/2016 

Oneskorená správa 
Súťaž, ktorá sa konala koncom mesiaca apríl sa nám už 

nedostala do májového vydania časopisu. Prvé kolo súťaže 5 proti 5 
malo pozitívnu odozvu, a tak sme zorganizovali jej pokračovanie. Aj 

tento krát stáli proti sebe dva 
tímy. Tím A tvorili opäť 
obyvatelia z budovy A – 
Gabika Šútová, Janko Móri, 
Milan Hanzlovič, Alojz 
Schlenc, Rudko Sokolík. Tím 
B tvorili obyvatelia z budovy B 
– Petronela Kittlerová, 
Anička Szabová, Magdaléna 
Drábiková, Anastázia 
Opathová, Martina 
Chanátová.  

Celá súťaž prebiehala veľmi hladko až na menšie technické 
problémy na začiatku. Obyvatelia si pochvaľovali novú techniku 

v podobe 
dataprojektoru, bola to 
pre nich novinka, ale 
užitočná pretože videli 
všetci aj tí, ktorí sedeli 
v posledných radoch. 
A ako teda súťaž 
dopadla? 

Súťaž nakoniec 
vyhral Tím B. 
Členovia tímu B boli 
radi, že tentoraz 
zdolali tím A, nakoľko 
prvé kolo vyhral práve 

tím z A budovy. Nemôžem zabudnúť úsmev na tvárach  keď dostali 
malé balíčky, kde si našli čaj, malú sladkosť, a milé praktické 
prekvapenie.                                                                            (jr) 
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Domáci spravodaj         MD-6/2016 

Žochársko-trogárska senioriáda 
V obci Bojná sa uskutočnil už tretí ročník žochársko–trogárskej 

senioriády. Organizátorom bol „PENZIÓN“ Zariadenie sociálnych 
služieb v Topoľčanoch. Premerať svoje sily si prišli zariadenia Borinka, 
Viničky, Nitrava, samozrejme sme mali zastúpenie aj my s našim 
zariadením Môj domov, a v neposlednom rade organizátori súťaže 
Penzión. Za obec Bojná tiež súťažili domáci seniori.  

Športové disciplíny boli rôzne, napríklad držanie krígľa 
naplneného vodou v predpaženej ruke, hra s kartónmi od vajíčok, 
navliekanie hubiek na metlu, hod na vežu od plechoviek, slalom 
s hokejkou a hra plachta.  

Naše zariadenie reprezentovali Alojz Schlencz, Milan 
Hanzlovič, Magdaléna Drábiková, Rudolf Sokolík, Imrich Karaba, 
Beata Révayová, Vincencia Révayová, Anastázia Opátová, 
Hedviga Bednáriková a Vladimír Remeň. A držali sa statočne. Veď 
získali celkovo 
pre naše 
zariadenie tretie 
miesto a spolu 
doniesli až 5 
ocenení.  

No najviac 
milo prekvapila 
pani Hedviga 
Bednáriková, 
ktorá získala 
prvé miesto v 
držaní krígľa 
v predpaženej 
ruke. A to sme 
veru nečakali.  

   Na obrázku pani Hedviga Bednáriková s organizátorom SENIORIÁDY pánom  
riaditeľom Ondrejom Božikom 

Naše zariadenie tak aj tento rok ukázalo, že na veku nezáleží, že 
vieme postaviť kvalitný športový tím, ktorý je pripravený zdolať každú 
prekážku.                                                                                           (rw) 



 14 

Aktivity              MD-6/2016 

Potulky po okolí 

Celodenný výlet s obyvateľmi sme zahájili v obci Podhradie. 
Navštívili zrúcaninu hradu 
Podhradie, kde sme spolu 
všetci vyšli až na nádvorie. 
Aj keď sa musím priznať, 
že som mala obavy či to 
naši obyvatelia zvládnu, ale 
klobúk dolu pred nimi.  

Ďalej sme sa boli 
pozrieť v kostole a pri 
ohradenom revíre, kde sa 
chovajú rôzne zvieratá. 
Zastavili sme sa aj na 
salaši, kde sme si kúpili 
žinčicu a všetci sme si dali 
za pohárik na koštovku.  

Naša cesta pokračovala do dediny Závada, kde je jedno krásne 
miesto, ktoré sa volá Rybníčky. Sú tam hojdačky, ihrisko, ohniská 
a pochopiteľne rybníčky kde sa chovajú ryby. Po príchode na lúku 
sme si popozerali okolie a potom nám pán Jančich založil oheň 
a poopekal  špekačky. Po dobrom obede sme našu cestu ukončili 
u Gazdu na jednom chladenom pivku.                                               (jr)     

Konečne dobré počasie 
 Po dlhšom nepriaznivom počasí sme sa vybrali na prechádzku, 
aby sme  načerpali pozitívnu energiu, precvičili pohybový aparát a 
nadýchali sa  čerstvého vzduchu. Celou cestou nám spievali Alojz 
Schlenz a Milan Hanzlovič piesne od Karla Gotta.  
 Po malom oddychu pri predajni Billa, sme pokračovali ku 
reštaurácii Junior, kde sme si posedeli pri kofole, káve, alebo 
malinovke. Rudko Sokolík nám povedal niekoľko vtipov, rozprávali 
sme sa o lete, krásnych slnečných dňoch, ktoré strávime na 
kúpaliskách. Slnko nám prialo, a tak sme opäť našli  nový optimizmus 
a radosť zo života.                                                                              (iž) 
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Kaplnka           MD-6/2016 

Milosť a požehnanie 
Posledné týždne priniesli záhradkárom a pestovateľom  na 

našom malom Slovensku veľa sklamania a smútku, keď mráz 
zasiahol rozvíjajúce sa púčky a výhonky.  

Nielen keď ide o počasie, ale aj v mnohých iných situáciách 
spoznávame svoju „malosť“, akí sme slabí a neschopní meniť veci a 
zostáva nám len prijať ich, také aké sú. Neraz sa musíme zmieriť 
s tým ako beží náš život, akceptovať nepriaznivú skutočnosť. Lebo nie 
je v našich silách a moci ju zmeniť. Človek nie je vždy pánom svojho 
momentu. A vlastne aj vtedy, keď by sa mohlo zdať, že dokážeme 
meniť dejiny, ovplyvniť čas, stojí v pozadí Božia milosť, ktorá nám 
dáva možnosť zasiahnuť tam, kde práve chceme. Všetko v tom 
našom vrtkavom živote je naozaj len o Božej milosti. Ňou obdarení 
dokážeme i dostaneme veľa. Aj v našich záhradách  a sadoch. To čo 
sa v nich urodí nezávisí ani tak od nás ako práve od Tvorcu všetkého. 
Z Jeho požehnania je každá úroda.  

Taktiež každý zdar, každý úspech je darom z Božích rúk pre nás 
milí bratia a sestry. A preto by sme nemali zabúdať volať k Nemu 
každý deň s úprimným  srdcom, vo viere, tak ako nás to učí Biblia 
v 67 Žalme: „Nech nám je Boh milostivý a požehná nás! Nech 
rozjasní svoju tvár pri nás.“ 

Túto jednoduchú modlitbu môžeme používať pri všetkom čo 
robíme, v každej oblasti nášho života. Božia milosť a Božie 
požehnanie, to je to čo potrebuje každý z nás. Láskavý pohľad 
nebeského Otca spôsobuje, že môžeme znovu vstať a kráčať ďalej  aj 
po neúspechoch a pádoch. Pán Boh je pripravený zahrnúť nás svojou 
milosťou, požehnať prácu našich rúk, dať nám moc meniť veci okolo 
nás. On nie je obmedzený  v množstve svojich darov. Veď nimi zahŕňa 
celý svet. Nemlčme preto, ale prosme Ho. S každým novým ránom 
o milosť a požehnanie. S každou novou prácou o pomoc a zdar.  

Kiež sa teda Božie dlane otvárajú, aby Božia milosť z nich 
vytekala na nás všetkých. Kiež Božia tvár nie je nad nami 
zachmúrená a smutná, ale rozjasnená a usmiata, aby aj tam kde 
všetko spálil mráz mohli povstať nové začiatky.  

Vaša EKB 
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Z pera našich obyvateľov                      MD-6/2016 

Zdravotné okienko 
Nový mesiac = nová téma, čo to bude tentoraz? 

Pozor na letné teploty 
 Ako sa im vyvarovať? Meteorológovia 
varujú, že Európu čaká najteplejšie leto za 
posledných 40 rokov, čo prináša aj isté 
nástrahy.  
     Extrémne vysoké až tropické teploty 
prinášajú rad zdravotných rizík. Ide hlavne 
o kolapsové stavy, vysoký krvný tlak, 
pokles výkonnosti, malátnosť, ospalosť, 
bolesť hlavy, závraty, nevoľnosť, vracanie 
a mnoho ďalších. 

     Pozor by si mali dávať hlavne chronicky chorí ľudia, starší ľudia 
a malé deti. Treba dodržiavať:  
 pitný režim – optimálne je vypiť 2 – 3 litre vody denne, aj keď 

nepociťujeme smäd.  
 strava - by mala byť v letných mesiacoch „ľahšia“, t. j. ľahko 

stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou. Má obsahovať 
dostatok celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny, nízkotučných 
výrobkov, rýb, hydiny...  

     Ak chceme navštíviť umelé či prírodné kúpaliská, odporúča sa 
kúpať tam, ktoré sú pod stálou kontrolou. Čo sa týka odevu, mal by 
byť z prírodných látok, ľahký a  vzdušný.  
     Počas pobytu mimo domova treba používať slnečné okuliare 
a pokrývku hlavy, ktorá chráni pred slnečným úpalom. Od 10-tej do 
16-tej hodiny by sme sa mali zdržiavať v tienistom mieste. Treba 
používať opaľovacie krémy s vysokým UV faktorom.  
     V domácnosti je potrebné zabrániť prenikaniu priamych slnečných 
lúčov, napr. žalúziami alebo roletami. Taktiež je potrebné zabezpečiť 
zvýšenie pohybu vzduchu vetraním.                

      Martina Chanátová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-6/2016

Vrásky sú krásne 
 Prečo má veľa ľudí strach z vrások? Je to tá najväčšia hlúposť 
a omyl. Ja ich na ľuďoch obdivujem. Je v nich zapísaný ich celý 
životný príbeh, ako aj charakter jednotlivca či emócia. Láska, strasti, 
zloba – všetky cnosti aj neresti.  
 Tvár človeka je ako pravdivá výpoveď o ňom samom, o jeho 
živote. Nie je však ľahké ju čítať – veľa ľudí to ani nedokáže. Niekedy 
to ale ani nie je potrebné. Človek pri pohľade na iného človeka 
okamžite podvedome (aj vedome) cíti kto oproti nemu stojí. Vtedy 
hrajú rolu sympatie, v opačnom prípade antipatie. Všetko je zapísané 
v každej jednej vráske – kto sme, čo sme zač, čo sme prežili (smútok, 
žiaľ, radosť).  

Mali by sme byť hrdí na svoje vrásky. Veľa hovorím a píšem 
o ľuďoch, ktorí sú slušní, úprimní. Ale aj tí druhí – lotri, majú svoju 
veľmi špecifickú morfológiu. To je ale na iný článok.  

Pokiaľ sa niekto hanbí za svoje vrásky, znamená to, že sa 
v podstate hanbí za svoje činy a skutky, ktoré vykonal.  

Pretože dobrosrdečný človek je aj s vráskami nádherný! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na záver si dovolím napísať jeden krátky, o to krajší citát: 
 

„ Ak je myseľ a duša svieža, telo je nesmrteľné.“ 
 

Ľuboš Klačanský, obyvateľ 
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Z pera našich obyvateľov       MD-6/2016

Idyla leta 
Znovu prichádza vytúžené leto,  

slávik si spieva svoje nádherné krédo. 
Leto zas nastalo v plnej kráse,  

stromy sa znovu rozzelenali v sade, 
vtáčiky pekne poletujú a spievajú svoje melódie zase. 

 

Na poliach klasy dozrievajú, 
a tak nám do plného zrnka chlieb každodenný rozdávajú. 

Tešíme sa všetci z tohto leta,  
ktoré nám dáva všetkým chleba, 

potrebujeme ho každým dňom a využívame chute v ňom. 
 

Boh nám dal chleba z lásky, 
ďakujeme mu za jeho plnohodnotné klásky. 

Leto v kvete vošlo do dolín a stráni, prikrylo nehou  
i náš seniorský domov,  ktorý sa volá „Môj Domov“. 

                                    Anna Szabová, obyvateľka 

Jar k nám už prišla 
Keď divé husi v šikách tiahnu v modravé diaľky, jar už je tu. 

Láskavom slnci srdcia prahnú,  
len ľúbosť zvlaží túto súš. 

 

Spieva si deva rozjasaná,  
pod modrým nebom pieseň sŕdc, 

a škovránok v modrých výškach zrána,  
jej plaché srdce čuje tĺcť. 

 

To vesna budí skryté túžby,  
a človek s dušou na dlani, 

priaha cit lásky v svoje služby 
 pre život teplom vystlaný.                                              

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-6/2016

Aforizmy 
Láska je prales, do ktorého keď raz niekto vstúpi, je očarený 
a nenájde cestu späť. Polovica toho, čo žijeme udržuje nažive nás, 
druhá polovica udržuje lekárov. Chvál priateľa verejne, a karhaj ho 
medzi štyrmi očami. 

Porekadlá 
Do Jána sa deň dĺži, a po Jánovi kráti. Ladislav huby sial, Peter 
a Pavol ich pozbieral. Keď prší na Medarda, namokne každá brázda. 
Jún mokrý a teplý neurobí gazdu biednym. Veľa hríbov v júny sýpky 
nenaplní. Kto seje na Víta, škoda žita. 
                                                                                                                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Deň detí 
V každom mesiaci oslavujeme viac dní. Podľa mňa je najkrajší 

deň – DEŇ DETÍ. To majú sviatok všetky deti, nepozerajúc na vek, 
farbu pleti, vzdelanie. Skrátka naše deti. Nepoznám nič krajšie, ako 
svietiace oči malých detí od radosti (a nie len malých detí). Keď im 
dáme jednu lízanku, tak isto sa tešia ako iní, keď dostanú auto. Deti 
sú úprimné, láskavé, zlaté.  

Nezabudnime sa aspoň v tento deň sa na deti usmiať, pohladkať 
ich,  a opýtať sa ich: „Zlatko kam ideš?, Potrebuješ niečo?“ Verte 
tomu, že deti nám to raz vrátia v dobrom. Lebo na koho sa máme 
spoľahnúť, ak nie na naše deti.  

Ja by som vám chcel navrhnúť, buďme k deťom dobrí, a budú aj 
oni k nám.  

                                                                                                                     Štefan Hučko, obyvateľ 
Výroky slávnych 

Goethe: Existuje šťastie, len ho nepoznáme. Ba aj by sme ho poznali, 
len si ho nevieme vážiť. 
Shaw: Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí. 
Neznámy autor: Človek si vždy vykračuje zvesela, keď odhodí 
bremeno menom „ego“. 
Neznámy autor: Ak milujeme to, čo robíme, meníme otroctvo na 
slobodu.                                                                                          
               Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Spoločenská rubrika        MD-6/2016 

Vitajte medzi nami!                    
 
                                  
 

                              Prišli k nám noví obyvatelia: 
 

                                Vladimír Chrenko, Július Ferenčík,  
                                 Ján Vlček a Anna Koleničová 

      
       
           Mária Fabiánová 

 
JÚNOVÍ oslávenci 

 
02.06 Ján Nevidanský   16.06 Alois Hlásny 
04.06 Pavel Dobrík    17.06 Vladimír Chrenko 
05.06 Ladislav Výčapi   19.06 Pavel Dzíbela 
05.06 Ľudmila Želisková    19.06 Helena Korcová 
06.06 Eva Beňová    21.06 Vít Huba 
06.06 Verona Mojžišová  25.06 Margita Sklenárová  
10.06 Július Ferenčík   30.06 Petronela Kittlerová 
11.06 Viktória Čerňanová 
 

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

 
V mesiaci MÁJ nás opustili 

 
Emília Gálisová, Júlia Dobríková, Anton Bartakovič 

 

Česť ich pamiatke 
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Podujatia           MD-6/2016 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JÚNI 
02.06 Žochársko-trogárska senioráda Bojná  Richard 
03.06 Prechádzka do mesta    mesto  Ivanka 
08.06 Súťaž 6 rán do klobúka   jedáleň  Richard 
09.06 Športové hry      Krškany  Zuzka 
09.06 Redakčná rada     B/2   Veronika 
13.06 Hudba lieči      jedáleň  Betka 
14.06 Súťaž 5 proti 5     jedáleň  Janka R. 
16.06 Výlet na Ranč pod Babicou  Bojná  Zuzka 
21.06     Zahájenie leta                                  terasa           Simonka 
23.06     Stretnutie pri spomienkach              jedáleň          Anička 
24.06     Výroba hrnčiarskych výrobkov         terasa           Janka R. 
28.06     Oslava júnových oslávencov IT1     A/2                Peter 
28.06     Prednáška s besedou                      jedáleň          Anička 
28.06     Malé javiskové formy „Empiris“                             Janka R.
   
 

Nová aktivita pre obyvateľov 
„6 rán do klobúka“ 

Príď si zahrať novú hru, zameranú nielen na 
vedomosti 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V jedálni zariadenia 08. 06. 2016 
Začíname o 9.45 hod 
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Zábava a relax          MD-6/2016 

Zasmejme sa 
Manželka leží na smrteľnej posteli a hovorí mužovi – Muž môj, ak 
zomriem daj ma spopolniť a popol rozsyp po dvore. Muž odpovie – Čo 
si šialená, zafúka vietor a mám ťa zase v kuchyni. 
 
Kde si bol v lete na dovolenke? – pýta sa sused suseda. – Pri mori. – 
Aké to bolo? – Skvelé, pekná pláž, piesok ako púder. – Čo ste robili 
celé dni? – Najprv ma žena zahrabala do piesku, a potom ja ju. – 
A ďalej čo bolo? – Na budúci rok sa tam vrátim a vyhrabem ju.        
           Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

 
Na lúke sa pasie krava, ide okolo zajac a v ruke drží cigaretu. – Taký 
malý a fajči. – hovorí krava. Zajac pokojne vyfúkne dym a povie – 
Taká veľká a nemá podprsenku. 
 
Dvaja dedkovia sa rozprávajú v parku pri pohľade na pekné dievčatá 
– Ach, keby som tak mal zase dvadsať rokov. – hovorí jeden z nich. – 
Prosím ťa, kvôli piatim minútam, by si chcel znova štyridsať rokov 
pracovať?                                         
                                                                            Peter Lipták, obyvateľ 
 

 
Karol ukazuje svojmu kolegovi nový dom a jemu nejde do hlavy, prečo 
má všetko okrúhle – obývačku, spálňu, kuchyňu, predsieň. Tak sa ho 
pýta – Karol, prečo máš všetko v dome okrúhle? – Moja svokra 
povedala, že keď si postavíme nový dom, tak sa pre ňu nájde kútik, 
kde by sa mohla nasťahovať. 
 
Starí manželia išli na dovolenku. Prišli k moru, a bol práve odliv. – No 
to hádam nie! Celý život šetríme na dovolenku, a oni ho vypúšťajú?                                   
                                                         Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

 
Od čoho si celý mokrý? – pýta sa mama syna. Syn odpovedá – Hrali 
sme sa na psy a ja som bol strom! 
 
Marka poď tu hore do sena. – Nejdem, lebo by si mi niečo urobil. – 
Neboj sa, nič ti neurobím. – Tak potom načo tam pôjdem. 
                                                                Simeon Masár, obyvateľ  
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Zábava a relax          MD-6/2016 

Tajnička 
Jún ako prvý letný mesiac bol zasvätený bohyni Junone, ale aj 
mladosti. Preto v tomto mesiaci oslavujú svoj deň tí najmenší. Okrem 
toho je v júny jeden deň venovaný niekomu dôležitému pre každého 
z nás. Odpoveď nájdete v tajničke. 
 

        Meno speváka Jandu 
                  Ženské meno 24.11. 
                  Otec zastarane 
                   
                  Druhá kosba seba 
                  Pohyblivý cieľ 
                  Hudobný nástroj 
                  Mesto na Morave 
                  Pastier oviec 

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

a.) buldozér 
b.) bager 
c.) žeriav 
                                                                                                                                               Rudolf Sokolík, obyvateľ       

Hádanka č.2: 
Kto je trénerom slovenskej reprezentácie vo futbale?     

1.      Ján Kozák 
2.      Jozef Mikloš 
3.      Zdeno Cíger 

 
                                                                                           Štefan Hučko, obyvateľ  
 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 06. 2016 svojmu sociálnemu 
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 5/2016 sa stávajú: 
 

Zdenko Ducký, Petronela Kittlerová a Viktória Čerňanová 
 

Srdečne gratulujeme! 
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