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Úvodník             MD-8/2016 

Ochrana pred hmyzom a jeho 
uštipnutím 

Hmyz na nás v letnom období útočí 
zo všetkých strán. Bzučia, útočia 
a pichajú. Stačí malý štípanec a zrazu sa 
stane veľká mrzutosť. Deti znášajú 
uštipnutie hmyzom horšie ako dospelí.  
 Včelie pichnutie, útok sršňov 
a najmä komárov nám môže poriadne 
znepríjemniť deň a ohroziť zdravie. Ale 
ako sa proti tomu brániť? Či sa nám to 
páči, alebo nie, hmyz na tomto svete žije 
spolu s nami. Pohromou alebo postrachom letnej sezóny sú opäť 
komáre, ktorým teplé a vlhké počasie nahráva do karát. Najaktívnejšie 
sú za tmy a na svitaní, preto sa v tomto čase nezdržujte na miestach, 
kde sa vyskytujú vo veľkom množstve. V tomto prípade sa treba 
chrániť. Nechránené časti tela treba natierať prípravkami na 
odpudzovanie hmyzu – repelentom. Komáre tiež neznášajú 
levanduľu, ale aj mätu.  
 Na druhej strane bodnutie včely je tiež veľmi bolestivé a pálivé. 
Nebezpečné je však iba pre alergikov. Najčastejšou reakciou je 
začervenanie miesta vpichu a bolestivý opuch. Nebezpečenstvo hrozí 
vtedy, ak je vpich napríklad v okolí tepny alebo žily na krku, kde môže 
spôsobiť smrť udusením. Opuch, ktorý svrbí treba potierať gélom proti 
alergii. Pri ťažkom priebehu je nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc 
a aplikácia lieku priamo do žily.  
  
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia. Pri čítaní nášho 
časopisu pouvažujte o tom, ako sa chrániť pred hmyzom. 
Napríklad aj tým, že počas pobytu vonku nenoste pestré 
oblečenie, pretože včely si ho budú mýliť s kvetmi.                                                                                  
      
 
 
                                                                                                                   Anna Szabová, šéfredaktorka 
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To nás baví                          MD-8/2016 

Otvárame chránenú dielňu 
 „Uvar si sám“ v novom šate 

 V hojnom počte sme sa zišli pri slávnostnom otváraní 
zrekonštruovanej chránenej dielne „Uvar si sám“. Touto udalosťou 
sa začal štvrtý rok jej fungovania v zariadení.  

 Vďaka patrí pani 
riaditeľke Viere 
Bútorovej, aj Lenke 
Jánskej, ktoré presadili 
potrebnú rekonštrukciu. 
Chránená dielňa tak 
získala úplne nový 
vzhľad. Sociálne 
zariadenie v dielni sa 
pýši bezbariérovým 
vstupom. Všetky 
prednosti sme mali 

možnosť vidieť na vlastné oči a zhodnotiť tak prácu našich 
údržbárov.  
 Po slávnostnom prestrihnutí pásky pani riaditeľkou a predsedom 
Domového parlamentu Petrom Machom, im bolo odovzdané slovo. 
Simeon Masár všetkých prekvapil udelením čestných medailí za 
našu doterajšiu prácu.  
 V príjemnej atmosfére a dobrej nálade sme si zaspomínali na 
vznik a začiatky chránenej dielne. Nechýbalo občerstvenie vo forme 
ovocných pohárov so šľahačkou, nami upečené oškvarkové pagáčiky. 
 Naša práca a odvádzané výsledky prinášajú nielen 
gastronomický pôžitok pre mlsné jazýčky našich obyvateľov, ale 
hlavne spokojnosť, radosť, príjemné a zábavné spomienky pri 
spoločnej práci. Štefan Hučko sa na adresu Elišky vyjadril: „30. 
rokov som pracoval v gastronómii, a práca Elišky TTökölyovej je 
dôkazom jej šikovnosti a odbornosti.“ 
Tešíme sa na ďalšie stretnutia, ktoré sú vždy u nás bohaté 
a prekvapujúce.             (et) 
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Domáci spravodaj         MD-8/2016 

Kamene ako liek 
    V ľudskej histórii môžeme nájsť množstvo príkladov, ktoré 

vypovedajú o zázračnej sile kameňov. Minerály a kamene sú 
opradené  legendami.  

S obyvateľmi sme spomenuli farebný vplyv kameňov a čo 
symbolizujú. Predstavili a ukázali sme si  najsilnejší kameň, čo sa týka 
pôsobenia  lásky -  Ruženín. Ochranný štít, ktorý odrazí od nás 
negatívne vplyvy  nám vytvorí Turmalín kameň čierny ako uhol.  

So zúčastnenými obyvateľmi sme dospeli k tomu, že kamene 
v sebe ukrývajú silu. Štefan Beňo nám porozprával ako robil v bani, 
kde videl Turmalín vo veľkej forme. Štefan Daniš spomenul, že 
v hĺbke 1200 m. p. m. objavil kameň v tvare lista. Obyvatelia 
prednášku obohatili svojimi príbehmi, a tešíme sa na ďalšie stretnutia.             

(sh) 

Želáme všetko najlepšie 
V mesiaci júl sme mali možnosť osláviť krásnych 101 rokov 

našej obyvateľky Margity Meszárošovej.  Všetci prítomní pociťovali 
obdiv a úctu pri pohľade na ňu. Pani Meszárošová je v našom 

zariadení od roku 2010. 
Zablahoželať oslávencom 
prišla aj pani riaditeľka.  

V deň posedenia 
oslavovala svoje 
narodeniny aj pani Terézia 
Kmeťová.  

Oslavy sa zúčastnila aj 
pani Barátová, ich 
opatrovateľka. Na našu 
101 ročnú obyvateľku 
prezradila, že má dobrý 
apetít, chutí jej sladké 
a rada sa skrášľuje. 

Atmosféru umocnili gratulácie, tradičné „živio“ a zábava pri hudbe. 
Všetko najlepšie prajeme všetkým júlovým oslávencom!                   (sč) 
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Domáci spravodaj           MD-8/2016 

Hádzalo sa do klobúka 
Konečne nadišiel čas a uskutočnila sa dlho očakávaná zábavno- 

súťažná hra so športovým nádychom zvaná „6 rán do klobúka“. 
S jej nápadom prišla Komisia športu a duchovných potrieb, ktorá 
sľúbila, že príde s niečím novým.   

Samotná hra mala 
10 tém a každá téma 
mala 12 otázok. 
Súťažiaci si tak mohli 
vybrať  nielen tému, ale 
aj silu otázky. Tie boli 
rozdelené do 4 

kategórií.  Najľahšie 
otázky boli ohodnotené 
žltou guľou,  ľahké 
otázky zelenou guľou 

a ťažšie otázky modrou guľou. Červená guľa mala najvyššiu hodnou 
a jej otázky boli najnáročnejšie.  

Vyhraté gule museli súťažiaci premeniť a to ich hodením do 
klobúka. Úlohy strážcu klobúka sa ochotne ujal Peter Macko. Čo sa 
týka tém, najviac obľúbenou bola téma o našom zariadení – Môj 
domov. Potom nasledovali témy šport, geografia, kultúra, história, 
príslovia 
a kuchyňa.  

 
Umiestnenia 
súťažiacich:  
1.Miroslav Kleman 
2.Gabriela Šutová 
3.Beata Révayová 
4.Milan Hanzlovič 
5.Rudolf Sokolík 
6.Simeon Masár. 
 

Gratulujeme! 
                                     (rw)                     
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Domáci spravodaj                                                    MD-8/2016 

Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

           Júl je za nami a s ním aj polovica prázdnin. Deti i dospelí si 
plnými dúškami užívajú dni plné slnka a vody. Niekto sa slní pri mori, 
niekto zdoláva  horské končiare. Každý človek sa zaslúži po dňoch 
práce zaslúžené dni oddychu. Treba nabrať sily a zregenerovať telo 
i dušu. Lebo len dobre naladený a spokojný človek dokáže okolo seba 
šíriť pokoj a pohodu.  

Naši obyvatelia už neabsolvujú žiadne výlety a dovolenky, im 
stačí posedieť si na lavičke, tvár nastaviť slniečku a ponoriť sa do 
svojich myšlienok. Inokedy majú potrebu družne debatovať so svojimi 
rovesníkmi a rozoberať bežné každodenné problémy. Najčastejšie sa 
pravdaže preberá zdravie a vzťahy. Či už medzi sebou, alebo vzťahy 

k svojim blízkym.  
 5. júl je na Slovensku dňom voľna. V tento deň majú sviatok sv. 
Cyril a sv. Metod. Všetci vieme, aký význam mal  ich  pobyt na území 
Veľkomoravskej ríše. Priniesli Slovanom písmo a reč, ktorej rozumeli 
aj obyčajní ľudia. Príbehy ich životov  a skutkov sme si vypočuli 
v jedno utorňajšie dopoludnie. Na ďalšej biblioterapii sme si zas 
rozobrali život sv. Jakuba staršieho, patróna nášho  kostola 
v Prašiciach. Je dobré pripomínať si životy a skutky  svätých, pretože 
nám to pripomína, „že dobro existuje aj dnes“.  
                                                (ll)    
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Domáci spravodaj         MD-8/2016 

Nová spoločenská hra 
Na podnet nášho obyvateľa Štefana Hučka sme si pripravili pre 

našich obyvateľov vedomostnú súťaž Scrabble. Je to spoločenská 
hra, ktorej cieľom je 
vyskladať čo najviac 
slov a získať za ne 
body.  
 Súťažiaci si 
najskôr vybrali 
písmená a vkladali 
ich do herného 
plánu. Za každé 
vytvorené slovo 
získal hráč body. 

Najúspešnejším 
zúčastneným sme po vyhodnotení odovzdali zaslúžené ceny.  

Na prvom mieste sa umiestnil Vladko Varga, druhá 
najúspešnejšia bola Ľudka Ducká. Tretie miesto získala Janka 
Oháňková. Našim obyvateľom sa nová súťaž páčila, a dokonca 
Magdaléna Drábiková vyzvala počas súťaže Štefana Hučka na 
vzájomný súťažný duel.                                                                   (pz) 

Ako sme si žili 
Na začiatku besedy sa obyvateľom načrtol obraz sveta, ktorý 

ponúka knižka Boženy Němcovej – Babička. Svet je tam vykreslený 
pozitívne, no zároveň aj plný biedy, krívd, viac verili rôznym poverám 
a zvykom.  

S obyvateľmi sme diskutovali na danú tému. Ľudia v tej dobe boli 
k sebe prívetivejší a svornejší. Pani Helena Blažiová nám opísala, 
ako chodila  do školy, aké tresty sa praktizovali  za jej čias. Rudolf 
Sokolík nám spomenul, ako si vyrábali maslo a iné výrobky z mlieka. 
Ako sa páralo perie, aké veci sa dali utkať z lanu  nám porozprávala 
pani  Božena Bajcarová. Zaspomínali sme si na starých rodičov, ako 
s nimi sedávali pri peci, kde sa rozprávali po večeroch rôzne príbehy. 
Na konci prednášky sme si spolu prezreli staré fotografie.                (sh) 
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Domáci spravodaj           MD-8/2016 

Príroda skrýva veľké bohatstvo 
Mesiac preletel ako voda a my sme sa opäť stretli pri našich 

obľúbených stretnutiach pri spomienkach. Tentoraz na tému „Zber 
a využitie liečivých rastlín v ľudovom liečiteľstve našimi  
predkami.“ Rozprávali sme si o sile a využití darov prírody. 
Degustáciu nápojov, macerátov si obyvatelia mohli vyskúšať na 
vlastnej koži. Jednalo sa o čaje z Ibišku, Čínskej ruže, Koriandru, 
koreňa mandragory a kvetu pomaranča. Nezabudli sme ani sedmoro 
bylín, bazalku, medovku, mätu, levanduľu, ktorú mohli ochutnať 
s citrónom a pomarančom. A o čom sme si rozprávali?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V minulosti sa nechodilo za lekárom, pretože návštevu lekára si každý 
nemohol dovoliť. Ľud si musel pomáhať sám, či už pri malých 
poraneniach, alebo pri väčšej nevoľnosti a iných chorobách. Poznatky 
o zázračnom účinku rastlín boli zväčša záležitosťou žien, ktoré sa 
starali o dom, dvor a v kuchyni narábali s koreninami a bylinkami. 
Chodilo sa do tzv. pustare ovce napásť, tam bolo mnoho harmančeku 
a materinej dúšky.  

Teraz byliny sušíme na povale v tieni, na dobre vyvetranom 
mieste. Skladujeme ich do kartónových škatúľ alebo zviazané a 
zabalené do papiera. 
     V areály nášho zariadenia  si sami pestujeme  rastliny, ako sú  
arnika, repík, mäta, šalvia, biela ľalia, bazalka, levanduľa, nájdeme 
i kostihoj, jahody, ruže a iné rastlinky.       (aj) 
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Domáci spravodaj                               MD-8/2016 

Napätie sa dalo krájať 
 Keď sa povie slovné spojenie „cibrenie pamäti“, mnohí sa k tejto 
téme postavia rôzne. Je len na nás, na našom rozhodnutí, či si 
chceme cvičiť naše bunkové závity, alebo nie. A to platí aj v prípade 
staroby! Vďaka vedomostným súťažiam, ktoré sa pravidelne 
organizujú v našom zariadení, môžeme daný efekt dosiahnuť. 
Vedomostná súťaž “Z každého rožka troška“, je tým najlepším 
„nábojom“ vedomostí.  
 Skĺbenie rôznych vedomostných disciplín nebolo jednoduché. Ale 
pritvrdili sme, čo sa vyplatilo. Za zmienku stáli aj príslovia a porekadlá, 
ktoré možno neboli tak známe. Na prekvapenie, pre našich 
obyvateľov dosť jednoduchý oriešok na rozlúsknutie. Prekvapili aj 
v  usporiadaní správneho slova, či v nájdení slova vo vete. 
Osemsmerovka, bludisko, či vyčiarknutie nesprávneho výrazu bola 

len prechádzka 
ružovou záhradou. Je 
vidieť, že ostrieľanosť 
našim obyvateľom 
nechýba!  
 Bojovalo sa 
a lúštilo až do 
poslednej minúty. 
Atmosféra bola 
príjemná, okorenená 
radosťou a chuťou 
bojovať. Motiváciou 
im bolo ich 
odhodlanie, ale aj 

sladké odmeny.  
 Prvé miesto získal náš stály hráč Mirko Kleman. Hedviga 
Bednáriková získala krásne druhé miesto a lásku k vedomostným 
súťažiam objavila Magdaléna Drábiková, ktorá úspešne vybojovala 
3. miesto. Ďakujem všetkým za ich účasť a dúfam, že ich odhodlanie 
a chuť súťažiť ešte dlho neopustí.        
                                                                                                          (zb) 



 10 

Domáci spravodaj                                    MD-8/2016 

Spomienky na fotkách 
 Poznáte to asi všetci: mám priveľa fotiek, čo s tým? Nedávno 
som sa odhodlala  niečo s tým urobiť a urobila som veľké upratovanie 
fotografií v počítači. Z výsledkom som bola spokojná. 
 Od roku 2015 sme nafotili veľmi, veľa fotiek v našom zariadení. 
Niektoré sú lepšie, niektoré horšie, niektoré majú spomienkovú 
hodnotu, niektoré majú dokumentačnú hodnotu a mnohé sú zrelé 
akurát na vymazanie. A tak som si povedala, že všetky fotky ktoré sa 

mi podarilo zohnať 
som si stiahla na 
kľúč a rozhodla 
som sa, že ich 
premietnem našim 

obyvateľom. 
 Obyvateľom 

sa páčila táto 
myšlienka a boli 
radi, že konečne 
uvidia aj fotky 

z niektorých 
podujatí. Dokonca 
tam padli aj také 
slová ako napr. 
„Ja by som tie 

fotky chcela, kto by mi ich tak asi dal?“ Budem sa snažiť niečo 
vymyslieť, nejaký systém ako dať zopár fotiek obyvateľom či už na 
CD alebo prefotené na papieri.  
 Obyvateľom sa premietanie páčilo, zasmiali sa, a to je na tom 
najkrajšie. Pri príležitostnom pozeraní starších fotografií som zistila, 
že tam máme rôzne, veľmi pekné a užitočné fotografie, len upadli do 
prachu zabudnutia, sú vlastne stratené. A preto v premietaní by som 
chcela aj v budúcnosti pokračovať, nakoľko sme nestihli pozrieť 
všetky fotky ktoré sme chceli. 
                                                                                                            (jr) 
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Domáci spravodaj                                    MD-8/2016 

Tancom ku zdraviu 
 Pre našich obyvateľov 
už tradičnú aktivitu, 
zameranú na rehabilitáciu 
a aktivizáciu tela 
prostredníctvom hry na 
ľahko ovládateľné nástroje, 
sme obohatili o ďalší prvok. 
Nie je ním spev, pretože pri 
každom stretnutí spev 
nesmie chýbať. Pribudol 
pohyb.  
  „Tancmajster“ našim 

obyvateľom predtancovával a úlohou ostatných bolo napodobiť 
tanečné kreácie. Bolo to zábavné, ale aj prospešné. Ako na to 
reagovali zúčastnení? „Je to dobrá zmena“ – to bolo najčastejšie 
počuť z úst prítomných.                                                                     (aa) 
 
Aktivity                                                 MD-8/2016 

Potulky po okolí 
 Po dlhšom čase  a horúcich dňoch sme sa vybrali na prechádzku 
po uliciach nášho okolia. Precvičili sme 
si pohybový aparát, načerpali novú 
energiu, nadýchali sa zdravého 
vzduchu. 
 Cestou sme sledovali letnú  
prírodu, sem-tam na trávniku týčili sa 
čakanky, ako by na niečo čakali. 
Zarodené stromy sa pýšili svojou 
budúcou úrodou. Počasie bolo veľmi 
teplé a slnečné lúče pálili do tváre.  
 Dnešný deň nám vlial do tela 
troška letnej nálady, mali sme v duši 
nový optimizmus a radosť zo života.  (aj) 
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Kaplnka                 MD-8/2016 

Daromné prísahy 
 Milí bratia a sestry, ako Božie stvorenia sme Božím ľudom, preto 
všetko, čo robíme je dôležité.  Aj to, čo hovoríme, aj spôsob ako to 
hovoríme. Židovský náboženský predstavitelia si radi prispôsobovali 
Mojžišov zákon tak ako im to vyhovovalo, aby v konečnom dôsledku 
vyzerali ako tí, ktorí ho neporušujú. Pritom niečo také ani vtedy ani 
dnes nikto nik z ľudí nedokáže pre neustálu hriešnosť človeka. Tak 
bola zneužívaná aj prísaha v bežnej reči.  
 Pán Boh ju dal ako veľmi vzácnu vec vyhradenú iba pre prípady, 
v ktorých ide o záležitosť mimoriadneho významu, alebo 
o mimoriadny záujem jednotlivca alebo národa, v starozmluvných 
príbehoch sa s tým stretáme veľmi často (napr. 1. Mojž. 24,3-4). Zo 
záväznosti prísahy sa však postupom času stalo len „divadlo reči“. 
Židia prisahali na všetko možné z Božieho stvorenstva, aby v prípade 
nedodržania sľubu neboli vinní, lebo veď neprisahali na meno 
Pánovo. Pán Ježiš svojimi slovami zosmiešňuje túto prax. Veď či 
nebo, či zem, Jeruzalem, alebo čokoľvek iné i hlava človeka všetko 
patrí Bohu. Všetko je s Božím menom spojené.  
 Zaprisahávať sa len tak, aby sme vyzerali akože hodnoverní 
v očiach poslucháčov je zlé. Svoju pravdovravnosť pred ľuďmi 
nepotvrdíme, keď budeme prisahať „na zdravie svojich detí“ alebo na 
niečo iné. Pokiaľ som človek, ktorý si stojí za svojim slovom, 
nepotrebujem prisahať na nič a nikoho.  
 Ak som ale človek lživých perí, čo bez rozmyslu povie čokoľvek, 
sľúbi čokoľvek bez uváženia, potom ani prísaha neurobí moju reč 
váženou, na ktorú sa druhí môžu spoľahnúť. Pán Ježiš nechcel 
poprieť použitie prísahy v praxi, ale poukázal na to, že to nie je lacná 
formulka, ktorá zvyšuje dôveryhodnosť rečníka. Vyzýva nás 
k pravdivosti v reči a v slovách.  
 
 Nech je teda naša reč áno - áno, alebo nie - nie, čistá a priama, 
bez ľsti a klamstva. To želám sebe i vám milí obyvatelia zariadenia 
„Môj domov“.  

  
vaša sestra farárka EKB   
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Z pera našich obyvateľov                      MD-8/2016 

Zdravotné okienko 
Recept na zdravie a vitalitu 

Keratín je látka, ktorá je nenahraditeľná pre ľudský organizmus. 
Energiu nevyhnutnú pre život si bunky vytvárajú v orgánoch zvaných 
mitochondrie, ktoré môžeme prirovnať k peci, kde sa pália polená 
dreva a vzniká energia tak potrebná pre život. Avšak na to, aby sa 
mastné kyseliny z tukov vôbec mohli dostať do mitochondrie je 
potrebný keratín, ktorý ho prenesie.  

Pri tomto deji vzniká zložka veľmi bohatá na energiu ATP – 
karnitín. Ktorý sa predovšetkým nachádza vo svaloch, v ktorých 
umožňuje tvorbu energie potrebnú na ich stiahnutie, ale nachádza sa 
aj v pečeni – orgáne bohatom na tuky. Čím menej keratínu máme 
v tele, tým sa cítime viac unavení, malátni. A presne to funguje aj 
opačne. Preto je potrebné si udržiavať keratínu v tele dostatok, aby sa 
zabezpečila celková vitalita a dobrá kondícia.  

A ešte si niečo povieme aj o už spomínanom karnitíne. Karnitín 
je látka, ktorá vzniká v tele človeka, a telo ju samozrejme aj zúžitkuje. 
Zároveň sa takéto látky môžu do organizmu dostávať zvonka, 
predovšetkým stravou.  

Využíva sa pri chudnutí, športovaní, ale aj prevencii. Nachádza 
sa v svaloch a pečeni. Jeho nedostatok spôsobuje únavu tela, 
zrýchlené zostarnutie, malátnosť a nechuť do akejkoľvek činnosti. Aby 
sme si zachovali dostatok tejto dôležitej látky v tele, musíme jesť 
najmä mäso – jahňacie, hovädzie, bravčové a jedlá bohaté na 
energickú hodnotu.  

 
Takže vegetariáni pozor na nedostatok karnitínu. 
 
 
 
                                                                                                          Ľuboš Klačanský, obyvateľ 
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Z pera našich obyvateľov       MD-8/2016

Záhon ruží 
Počas letného obdobia 

všetky ruže sú voňavé, nádherné 
a rozkvitnuté v plnej kráse. 

 

Potešia každého z nás, 
neoplývajú len jemnou krásou, 

ale zvláštnou liečivou silou a vôňou. 
 

Prírodná esencia z nich dokáže 
liečiť rany, bolesti ducha, strachu, 

taktiež aj úzkosti duše. 
 

Všetky sú schopné podobne ako skvelá hudba, 
pozdvihnúť ducha a navodiť 
vnútornú rovnováhu človeka. 

Anna Szabová, obyvateľka 

 
Aforizmy 

Smiech je brána a úsmev dvere, ktorými môže do človeka vkĺznuť 
veľa dobrého. Nesmrteľnosť slávy ponechajme mŕtvym, živým dajme 
nesmrteľnosť lásky. Priveľa líčidiel a primálo oblečenia je u ženy vždy 
príznak zúfalstva. Znalosť mužovej tváre je milujúcej žene tým, čím je 
námorníkovi znalosť šíreho mora. 

Porekadlá 
Aký je august spočiatku, taký je až do konca. Severné vetry v auguste 
prinášajú stále počasie. Keď august páli, bude páliť aj víno. Matka 
Božia varí, svätý Michal dovára. Čo Vavrinec uvar, Bartolomej 
dosmaží. Dážď v auguste je ako ženský plač. Ako je teplo na 
Augustína, taká chladná bude Katarína. 
                                                                                                                     Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-8/2016

Výroky slávnych 
Confucius: Povedz mi aká bola tvoja minulosť, a ja ti poviem, aká 
bude tvoja budúcnosť. 
Sacha Guitry: Keď je nám už ľahostajná, potom je žena na krku 
veľká príťaž. 
Neznámy autor: Bohatý nie je len ten, kto má zlato a striebro, ale ten, 
kto sa uspokojí s málom. 
Dánske príslovie: Šťastie a dúhu vidíme vždy nie nad sebou, ale nad 
hlavami druhých. 
               Magdaléna Drábiková, obyvateľka 

Obyvatelia, nefajčite na izbách! 
 Od Redakčnej rady som dostal zaujímavú ponuku, napísať 
článok o fajčení v zariadení. Preto zaujímavá ponuka, lebo sám som 
fajčiar. Odhliadnuc od toho, by som rád kolegov upozornil, že fajčenie 
je za prvé nezdravé, čo v našej situácii nie je víťazstvo, na druhé 
drahé, čo tiež nie je dobré. Ja viem, že prestať fajčiť je ťažké,  
z vlastnej životnej skúsenosti, ale kolegovia skúsme to spoločne. Ja 
osobne som už urovnal pokuty a fakt sa  neoplatí fajčiť na izbe, verte 
mi. Bola to veľmi drahá cigareta.  
 Máme tu vytvorené priestory na fajčenie, tak tí ktorí môžu, nech 
tam idú, pretože keď môžu fajčiť, môžu aj prejsť do fajčiarskej 
miestnosti. Nemám ani právo ani nárok vás poúčať, ale vstúpme si 
sami do svojho svedomia: Oplatí sa to? Na margo veci, pamätáte si 
na prípad zo zariadenia v Nových Zámkoch? My iste nechceme, aby 
sme uhoreli ako oni. Okrem toho, vyostrujú sa problémy 
medziľudských vzťahov – obmedzujeme nefajčiarov! 
 Nemusíme sľúbiť, že prestaneme fajčiť, ale iste nie na izbe, 
a s rizikom požiaru. Tak si dávajme pozor!  
 Ozaj, viete, že majú opäť zdražieť tabakové výrobky? Fajčiarom 
to iste nič nehovorí, ani mne. Ale keď sa zamyslíme, oplatí sa nám 
to?! Raz som sľúbil mojej dcére, že prestanem fajčiť. Ona po nejakom 
čase povedala: „Oco je pravda, že deti sa neklamú?“ Ja som jej 
odpovedal: „Je to pravda.“ A dcéra mi nato povedala: „Tak prečo si mi 
klamal, že prestaneš fajčiť?“ Na toto som, žiaľ, nemal odpoveď.                                                   
            Štefan Hučko, obyvateľ 
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Spoločenská rubrika        MD-8/2016 

Vitajte medzi nami!                    
 
                                  
 
                               
 
 
 
 

 
                  

Prišla k nám aj pani Anna Struhárová 
 

AUGUSTOVÍ oslávenci 
02.08 Peter Lipták    19.08 Antónia Feketeová 
07.08 Mária Rybanská   20.08 Gabriela Křížová 
08.08 Mária Vančová   21.08 Milan Junás 
12.08 Lýdia Bittarová     22.08 Mária Filipejová 
12.08 Anna Novotná   22.08 Jozef Ondruš 
14.08 Gabriela Šútová   23.08 Jozef Pavlovič  
18.08 Ľudovít Szabo   28.08 Mária Bazálová 
19.08 Alojz Kolka           29.08 Teofil Gajdoš 
      31.08 Božena Turanová 
 

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

 

V mesiaci JÚL nás opustili 
 

Margita Závadská, Marta Májiková, Jana Udvardyová,  
Anna Priecelová, Margita Sroková, Lenka Cabanová 

 

Česť ich pamiatke 

Justína Liptáková Jozefína Kováčiková Ján Bracho Milan Kapusta 
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Podujatia           MD-8/2016 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V AUGUSTE 
08.08 Oslava narodenín    A/2   Peter 
09.08 Súťaž v kartách - Sedma   jedáleň  Zuzka 
10.08 Redakčná rada     B/2   Veronika 
11.08 Výlet do Smoleníc    Trnava        Anička 
15.08     Súťaž 5 proti 5                 jedáleň          Janka R. 
19.08 Prechádzka po sídlisku   mesto  Ivanka 
22.08 Hudba lieči      terasa  Betka 
24.08 Turnaj v hre Boccia    areál  Richard 
26.08 Duchovné cvičenia    kaplnka  Richard 
30.08 Prednáška o športe    jedáleň  Richard 
 
 

Výlet pre obyvateľov 
Poďte nahliadnuť do histórie zámku 
Pozývame VÁS na celodenný výlet 

na  
 
 
 
 

 
 

11. 08. 2016 
vyrážame o 8.00 
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Zábava a relax          MD-8/2016 

Zasmejme sa 
Do obchodu s domácimi potrebami prišla zákazníčka. Po dlhom 
preberaní tovaru sa rozhodne. – Prosím Vás, dajte mi aspoň metlu, 
ale nejakú dobrú. – A mám Vám ju aj zabaliť, alebo na nej odletíte?, 
pýta sa obchodník. 
 
 
 

V lese stretol hájnik starenku a pýta sa jej – Nebojíte sa, že sú medzi 
tými hubami aj jedovaté?  Prečo by som sa mala báť? Veď už všetky 
zajtra predám na jarmoku.             
                                                                              Petronela Kittlerová, obyvateľka                                                            
 
 
 

Stretnú sa dva kliešte a jeden sa pýta druhého – Tak čo, ako ide 
život? – A druhý kliešť odpovedá – Ale ani sa nepýtaj, je len poludnie 
a už ma dva krát vytočili! 
  
 
 

Učiteľka hovorí triede plnej blondínok – Mám pre vás zlú správu. 80% 
z vás budem musieť nechať prepadnúť. Blondínky sa začnú smiať – 
Ha, ha, toľko nás tu ani nie je.                           
                                                                           Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 
 

Zlodej poúča svojho syna pred odchodom do školy – Nezáviď 
spolužiakom, keď sa chvália, čo všetko doma majú. Radšej si 
zapamätaj kde bývajú! 
 
- Dostali ste trest smrti. Aké je vaše posledné prianie? Na to odsúdený 
odpovedá – Utopte ma v sude vína!                                                          
                                                                                                                                 Simeon Masár, obyvateľ  
 
 
 
 

Malý Miško si pýta od babky peniaze. Babka na to – Miško, ja nie som 
banka, ja som tvoja babka. 
 
 
 

Žena sa opaľuje nahá na streche. Príde policajt a vraví – Madam, tu 
nemôžete ležať! – Prečo nie? Z ulice ma nevidieť, som tu sama 
a ležím na bruchu. – To je pravda, lenže ležíte na sklenenej streche 
jedálne.                                                                       
                                                                                   Eva Kohútová, obyvateľka 
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Zábava a relax          MD-8/2016 

Tajnička 
Najteplejšie ročné obdobie máme v plnom prúde. Horúce dni občas 
spestrí letný dážď. Je to obdobie výletov, dovoleniek, kúpania a najmä 
slnka. Preto... Zvyšok nájdete v tajničke.  
 

         Nejedovatý plaz 
            Slovenské mesto 
            Mužské meno 08. 07.  
            Rieka, ktorá sa vlieva do Dunaja 
            Ženské meno 02. 02.  
            
            Lesné zviera 
            Mesto na Považí 
             
            Samica jeleňa 
            Tvrdý syr 
            Východoslovenská rieka 
            Diera 

                Simeon Masár, obyvateľ 
Hádanka č.1: 
Ktorý kvet je zákonom chránený? 

a.) snežienka 
b.) fialka 
c.) sedmokráska 
                                                                                                                                               Rudolf Sokolík, obyvateľ       

Hádanka č.2: 
Ako sa volá najlepší slovenský cyklista?     

1.      Peter Sagan 
2.      Miroslav Šatan 
3.      Dominik Hrbatý 

                                                                                           Štefan Hučko, obyvateľ  
 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 08. 2016 svojmu sociálnemu 
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 7/2016 sa stávajú: 
 

Petronela Kittlerová a Viktória Čerňanová 
Srdečne gratulujeme! 
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