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Úvodník MD-6/2018

Náš časopis vie zaujať aj potešiť 

Pri príležitosti jubilejného desiateho 

ročníka časopisu MÔJ DOMOV, som sa 

rozhodla prispieť svojimi postrehmi. 

V prvom rade patrí veľké poďakovanie 

našej pani riaditeľke Vierke Bútorovej, ktorá 

prispela svojim súhlasom s vydávaním 

časopisu. Zverejnený je nielen v tlačenej 

forme, ale aj na internetovej stránke, čím je 

prístupný širokej verejnosti.  

Poďakovanie patrí aj našej Veronike Halovej, ktorá spolu s pani 

riaditeľkou zodpovedá za obsahovú a grafickú úpravu časopisu. Každý 

mesiac spracováva naše články a príspevky, a následne zabezpečuje 

vydanie nového čísla. Ďalšie poďakovanie patrí Štefanovi Hučkovi, 

môjmu zástupcovi, nielen za zastupovanie, ale za celkový prínos, 

a taktiež všetkým členom Redakčnej rady, ako aj spoluautorom, ktorí 

prispievajú svojimi článkami z aktivít. Podieľajú na tvorbe časopisu a tak 

reprezentujú naše zariadenie. 

Pochvala patrí aj pánovi Milanovi Vaľkovi, Rudolfovi Sokolíkovi 

a Beátke Révayovej za ich trpezlivosť a energiu, ktorú vynaložia na 

distribúciu časopisov v rámci nášho zariadenia.  

Nemalým prínosom sú aj príspevky s náboženskou tematikou, ktoré 

pre nás píše páter Vladislav Bednár, evanjelická farárka Eva 

Kahanová Bašková, ale aj Richard Wagner, za čo im patrí pochvala 

a poďakovanie. Aj vo svojej vyťaženosti si nájdu čas, ktorý venujú 

písaniu riadkov do nášho časopisu, píšu pre nás, čo si veľmi vážime. 

Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, želám Vám príjemný 

príchod slnečného leta, veľa zdravia a spokojnosti v našom domove. 

Tiež krásny zážitok pri čítaní nášho časopisu. 

Anna Szabová, šéfredaktorka
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DOMOVÝ PARLAMENT 
 

Po slávnostnom otvorení zrekonštruovanej a zmodernizovanej 
stravovacej prevádzky (21. mája) a po Biblickej olympiáde (22. mája) 
sme sa, 23. mája, stretli na domovom parlamente. 
 Návrhov a pripomienok z minulého stretnutia bolo viac ako dosť 
a tak sme sa venovali ich riešeniu. Tu sú niektoré z nich: 

 strava v tabletoch chodí na oddelenia už teplá, zlepšuje sa celkový 
jej servis 

 znižuje sa vyhadzovanie odpadkov z okien; konajú sa aj častejšie 
brigády, ktoré organizuje Natália Bujnová 

 konajú sa častejšie vychádzky nielen v areáli, ale aj mimo areálu 
zariadenia 

 opäť je obnovená TV JOJ  

 personálne, aj kvôli obsluhe v jedálni, bude posilnená Chránená 
dielňa Uvar si sám 

 schválilo sa jednotné oblečenie – tričká s logom zariadenia – na  
tohtoročnú Senioriádu, ktorá sa bude konať v júni v Nitrianskej 
Blatnici. 

V riešení je: 

 zmena spôsobu podávania prívarkov a raňajkových párkov 

 postávanie niektorých obyvateľov pri výdajnom okne, napriek tomu, 
že stále platí, že vo veľkej jedálni nie je samoobsluha, že obyvatelia 
čakajú na personál pri stoloch. 

Informujeme všetkých obyvateľov – záujemcov  
o prácu v záhradkách, o pestovanie vlastnej zeleniny, či ovocia,  

že majú možnosť prenajať si políčko za budovou B.  
Záujemcovia sa môžu hlásiť  

u pána Valenta Jančicha. 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o trpezlivosť pri výmene 
nábytku, ako aj pri jeho zhromažďovaní v okolí B budovy. Situácia 
bude trvať až do ukončenia administratívneho aj fyzického 
vyraďovania, ktoré by malo prebehnúť koncom mesiaca jún 2018. 

Miroslav Kleman, predseda 
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
„Povedz mi čo ješ a ja ti poviem, ako dlho budeš žiť“. 

Riadiac sa nielen týmto porekadlom ale aj zásadami správnej výživy 

a hygieny podávania stravy pre našich obyvateľov, sme sa rozhodli 

pristúpiť k náročnej rekonštrukcii a modernizácii stravovacej prevádzky.  

Rekonštrukcia prebehla vďaka investícii Nitrianskeho 

samosprávneho kraja. Preto, po marcovej kolaudácii, sme pozvali na 

Slávnostné otvorenie, v spojení s prehliadkou novej zrekonštruovanej 

a zmodernizovanej stravovacej prevádzky, poslancov Zastupiteľstva 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí investíciu pre naše zariadenie 

odsúhlasili, členov Komisie sociálnej pomoci, rovnako ako aj 

zamestnancov Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí organizačne 

boli nápomocní pri realizácii celého procesu prípravy rekonštrukcie.  

Na obrázku zľava: Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia; Marián Kéry, 

poslanec NR SR a podpredseda NSK; Janka Moravčíková a Janka Krahulíková - 

členky Komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva NSK; Lenka Janská, vedúca 

úseku zariadenia (vzadu); Róbert Andárši, predseda Komisie sociálnej pomoci 

Zastupiteľstva NSK; Karol Gerhát, poslanec Zastupiteľstva NSK (chrbtom); Juraj 

Soboňa, poslanec NR SR a poslanec Zastupiteľstva NSK 
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Symbolického prestrihnutia pásky sa ujal podpredseda Nitrianskeho 

samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

Marián Kéry, v zastúpení pána predsedu Milana Belicu, v sprievode 

vedúcej Odboru sociálnych vecí Nitrianskeho samosprávneho kraja 

Viery Kazimírovej a riaditeľky zariadenia Viery Bútorovej.  

Po tomto akte páter Vladislav Bednár posvätil novootvorené 

priestory a nasledovala prehliadka. Zúčastnili sa jej ďalší poslanci 

Národnej rady Slovenskej republiky – Pavol Goga a Juraj Soboňa, 

podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Igor Éder, poslanci 

Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja Róbert Andráši, 

Peter Baláž,  Karol Gerhát a Ján Paulík, riaditeľka Úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny Janka Krahulíková a riaditeľka Zariadenia 

sociálnych služieb Viničky Nitra Janka Moravčíková.    

Všetci prítomní sa krátkym príhovorom predstavili našim 

obyvateľom v jedálni zariadenia. Počas prehliadky hral náš známy DJ 

Vladko Kluka pesničky na želania aj do tanca. O organizáciu sa 

postarala vedúca prevádzky Lenka Janská, o občerstvenie opäť 

v Chránenej dielni Uvar si sám pod vedením Natálii Bujnovej. Malá 

recepcia bola 

pripravená aj pre 

našich hostí 

vďaka personálu 

kuchyne pod 

vedením ich 

vedúcej Zuzky 

Janákovej. 

Prehliadku  

oživil veselými 

pesničkami súbor 

DOMOVNÍČEK 

v sprievode profesionálnej muzikoterpeutky Betky Angelovičovej.        
              (V. Bútorová) 
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BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 
 V Zariadení sociálnych služieb „MȎJ DOMOV“ Topoľčany sa 

pravidelne konajú tréningy pamäti, kognitívna rehabilitácia, či 

vedomostné súťaže, ktorých cieľom je precvičovať mozgové bunky. 

Tento cieľ sme, koncom mesiaca máj, skĺbili so zámerom šíriť hodnoty 

ľudskosti, duchovného zmyslu života a vzájomného stretávania seniorov 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, prostredníctvom vedomostnej 

súťaže BIBLICKÁ OLYMPIÁDA. Jej súčasťou bola aj výstava Biblií 

podľa jednotlivých období. Najstaršia Biblia pochádzala z roku 1949.  

Pozvanie prijalo spolu 11 súťažiacich. Zo Zariadení sociálnych 

služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja – PENZIÓN Topoľčany, 

VINIČKY Nitra, BORINKA Nitra, JESEŇ ŽIVOTA Levice a domáci 

súťažiaci MȎJ DOMOV Topoľčany. V rámci komunitnej spolupráce 

s mestom  sa do súťaže zapojilo aj Zariadenie pre seniorov KOMFORT 

z Topoľčian. 

 

 Na súťaž dohliadala odborná porota – páter Vladislav Bednár 
v úlohe predsedu poroty a dvaja členovia poroty – námestná farárka  
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Eva Kahanová-Bašková a predseda Jednoty dôchodcov 

v Topoľčanoch Milan Páleník (na obr.).  

Diváci, ktorí vo veľkom počte prišli povzbudiť súťažiacich, boli do 

súťaže aktívne zapojení. Súťaž bola trojkolová, obsahovala lúštenie 

osemsmeroviek, hľadanie ukrytých slov a kvízové otázky. Keď súťažiaci 

splnili všetky úlohy a porota zhodnotila výsledky,  prišlo na rad 

vyhodnotenie. Tu sú víťazi: 1. a 2. miesto získali súťažiace zo ZSS 

VINIČKY Nitra -  Angelika Čulíková (1.) a Eva Obertová (2.), 3. miesto 

obhájila Gabriela Šútová (3.) zo ZSS MȎJ DOMOV Topoľčany. Biblická 

olympiáda mala svoju záverečnú hymnu – spoločnú záverečnú 

mariánsku pieseň KRÁĽOVNÁ NEBIES.   

Víťazi si odniesli ručne vyrábanú šperkovnicu s názvom BIBLICKÁ 

OLYMPIÁDA, pochádzajúcu zo stolárskej dielni MȎJ DOMOV, spolu 

s množstvom praktických a užitočných cien. Ocenení boli všetci 

súťažiaci aj diváci. Veď si to za svoju aktivitu zaslúžili! 
(S. Červená) 
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Ku Dňu matiek 

 Aj tento rok sme vo veľkej jedálni zorganizovali posedenie ku Dňu 

Matiek. Pri tejto príležitosti sme pre naše mamy, staré mamy a babky 

zorganizovali posedenie s kultúrno-speváckym programom. V úvode 

slávnostného dopoludnia privítala Natália Bujnová všetkých prítomných. 

 Na záver príhovoru sa mamičkám a babičkám v mene ich detí a 

vnúčat poďakovala za opateru, nehu a lásku a popriala im do ďalších 

rokov veľa zdravia a šťastia. Program otvoril spevácky súbor 

Domovníček, ktorý na klávesoch sprevádzala Betka Angelovičová, 

ich vystúpenie zožalo veľký potlesk, najmä z radov hostí.  

 Deti z Materskej školy Gagarinova si pripravili celé pásmo 

vystúpení, mamičkám zarecitovali básničky, rozveselili ich pesničkami 

a všetkých potešili tanečným vystúpením.  

 Program ku Dňu Matiek uzavrel seniorský spevácky súbor 

Slnečnica, seniorky a seniori pobavili našich obyvateľov nie len 

spevom, ale aj trefnými vtipmi a zábavnými historkami. Ich entuziazmus 

bol tak nákazlivý, že známe šlágre si s nimi zanôtili aj naše obyvateľky. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (N. Bujnová) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach  
 Máj umožnil všetkým zaľúbeným vybozkávať sa pod rozkvitnutou 

čerešňou. A keby len pod čerešňou. Zrazu kvitlo všetko a všade. Stromy 

sa prehýnali pod ťarchou kvetov a keď im traja zamrznutí neuškodili 

čaká nás bohatá úroda ovocia. Predstava zarodených stromov určite 

všetkým urobí dobrú náladu a koho nepotešia takéto veci, môžu si 

urobiť radosť inak. Napríklad dobre si zašportovať. Športový deň 

organizujeme každý rok a každý rok sú naši obyvatelia veľmi spokojní.  

 Tento rok sme mali tri súťažné kategórie. Prvá boli kolky, druhá 

bola zrážanie pyramídy z plastových pohárov a tretia hádzanie 

loptičiek do 

koša. 

Striedali sa 

dobré 

pokusy 

s horšími, 

niektoré 

vyvolávali 

smiech. Ale 

o to šlo. 

Zabaviť sa 

a pritom 

vyskúšať, čo 

ešte 

dokážeme.  

 Všetci zúčastnení obyvatelia dostali za účasť kvalitný bonbón 

a najlepší v každej kategórii dostali diplom za prvé miesto. Prvé miesta 

obsadili pani Poláková, pani Geschvandtnerová a pán Hrutka. Pri 

súťaži sme využili pomoc dvoch praxujúcich študentiek, ktoré boli 

všetkým „po ruke“.           (L. Laciková) 
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Výsledok našej práce 
 Mesiac máj patril hlavne pracovnej činnosti v areáli nášho 

zariadenia. Bolo treba dať do poriadku zeleň a okrasné plochy nášho 

zariadenia. Za pomoci 

ochotných obyvateľov sme 

vyčistili skalku okolo altánku, aby 

sa dalo v peknom počasí 

posedieť si na čerstvom vzduchu 

a aj v príjemnom prostredí. 

 Pustili sme sa do čistenia 

chodníkov, aby vstup do nášho 

zariadenia bol upravený a čistý.  

 Najväčšou výzvou bola 

skalka pri hlavnom vchode. 

Keďže bola celá prerastená, potrebovala kompletnú rekonštrukciu. Celú 

sme zrýľovali, prekopali a nanovo vystavali zo zvyškov pálených tehál a 

skál. Ku krajšiemu pohľadu pre oko okoloidúceho, boli vysadené aj nové 

skalničky.  

 Týmto ďakujem všetkým pomocníkom a dúfam, že z vykonanej 

práce budeme mať potešenie.                                     (K. Rosová)                             

Ako spraviť radosť 

 Na oddelení IT3 sme pracovali s farbami. Pod dohľadom Majky 

Mikovej sme podľa predlohy maľovali rôzne predmety. Veľmi zaujímavou 

činnosťou bolo maľovanie a vystrihovanie pozdravov. 

      Do  tejto činnosti sa zapojila Anička Revayová, ktorá vyrobila 

krásny pozdrav pre svojho priateľa. Ľudmilka Rabčanová svojím 

vymaľovaným pozdravom potešila Justínku Liptákovú. 

      Na tejto akcii maľovania, vystrihovania a zasielania pozdravov sa 

zúčastnili aj Antónia Feketeová, Jozef Hrutka a Františka 

Vestenická. Veríme, že aj ich pozdravy urobili radosť.   (M. Miková) 
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Májoví oslávenci IT1 

 V mesiaci máj sa viacerí obyvatelia nášho oddelenia dožili 

okrúhleho životného jubilea: Peterková Vlasta 75 rokov, Mikátová 

Darina 65 rokov, Štefancová Anna 85 rokov, Marková Katarína 80 

rokov. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ani teraz sme neporušili tradíciu a oslávili sme, v spoločenskej 

miestnosti A/2, všetky narodeniny a meniny našich májových 

oslávencov.  K oslave patril vinš: „Veľa šťastia, zdravia“, obľúbené 

pesničky a potom to najlepšie: chlebíčky, zákusky a káva.   

 Chceme sa touto cestou poďakovať príbuzným pani Mikátovej 

a pani Markovej za zabezpečenie občerstvenia.    
(A. Angelovičová) 
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Mesiac podľa IT3 

 Mesiac Máj bol bohatý na rôzne činnosti a aktivity. Na oddelení IT3 

sa pravidelne konajú zdravotné prechádzky pre našich obyvateľov. A to 

v areáli zariadenia ako aj mimo areálu. Pravidelne sa konajú aj 

pracovné činnosti. Pod vedením Richarda Wagnera sa čistili  stoly 

a stoličky na terasách, zametala sa terasa a hrabalo lístie. Najviac sa 

pracovnej činnosti zúčastňovali Bernardína Bencová a Jozef Hrutka. V 

priebehu mesiaca vykonávame rôzne aktivity, ako sú kognitívne cvičenia 

na precvičovanie a udržiavanie kognitívnych funkcií.  

 Náladu našich obyvateľov sa snažíme spríjemniť pomocou hudby a 

spievaním rôznych ľudových piesní. S obyvateľmi sa snažíme pracovať 

v skupinkách, ale aj individuálne, na ich izbách, pri lôžku. Podľa potreby. 

Prínosnou je rehabilitácia, ktorú pravidelne vykonáva fyzioterapeutka 

Katka Kutňanská. Zúčastňovali sme sa všetkých spoločných udalostí 

zariadenia - Stavanie a Váľanie Mája, Biblickej olympiády, Slávnostného 

otvorenia stravovacej prevádzky.                                             (R. Wagner) 

Váľanie MÁJA 
 Tak ako sme si Máj 

postavili, museli sme ho aj 

zvaliť. Pre nás to nebol žiadny 

problém.  

 Usporiadali sme tradičné 

„Váľanie Mája“, ktoré sa nieslo 

v znamení dobrej hudby, jedla 

a spevu.  

 Tento rok nám počasie 

doprialo, a tak sme mohli 

zábavu organizovať na terase 

nášho zariadenia. 
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 Úvodného slova sa ujala Natália Bujnová, ktorá privítala všetkých 

prítomných. Najskôr so svojimi pesničkami vystúpil náš spevácky súbor 

Domovníček. Opäť svoje vystúpenie obohatil o hudobné nástroje. Je to 

naozaj skvelá a príjemná zmena.  

 Naši hostia - pán Chovanec so svojou skupinou nám 

spríjemňovali celé dopoludnie hudbou a spevom. Hrali a spievali známe 

piesne, výborne nás naladili a postupne sa pridali k spevu všetci. Sú 

naozaj výborní, a my im ďakujeme, že nás poctili návštevou a takýmto 

spôsobom nám spravili dopoludnie výnimočné.  

 Nesmelo chýbať občerstvenie, Natália Bujnová a Janka Gogolová 

v chránenej dielni Uvar si sám napiekli výborné koláčiky. Neskôr sa 

podávala klobáska, na ktorej si naši obyvatelia radi pochutnali. 
                                                                                                      (V. Halová) 
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Prvé miesto z Levíc do Topoľčian  
 

 Tohto roku sme sa už tretí 

krát zúčastnili akcie Cez ruky 

k srdcu, ktorú organizovalo 

Zariadenie sociálnych služieb 

Jeseň Života Levice. 

Zúčastnených bolo 16 

zariadení. Vyhodnocovali sa 

výrobky rôznych kategórií.  

 Za naše zariadenie 

súťažili Hedviga Bednáriková 

a Beátka Révayová v 

kategóriách háčkované a 

pletené výrobky. Ako "posilu" 

sme si vzali aj Rudka 

Sokolíka.  

 Nevrátili sme sa s 

prázdnymi rukami. Získali sme 

1. miesto vďaka šikovným 

rukám našej Hedvigy 

Bednárikovej.  

 V poradí už tretí diplom na 

tejto akcii svedčí o tom, že sa 

oplatí svoj voľný čas venovať 

tomu čo nás baví a prijímať 

nové výzvy.  

 Ďakujeme našim 

obyvateľom, že takto úspešne 

reprezentujú svoj Domov. 
(J. Gogolová) 
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Kto trafí do terča? 
 Športové akcie sú medzi našimi obyvateľmi obľúbené. Tak sme aj 

tento mesiac zorganizovali športový turnaj.  Turnaj v hode na terč.  

 Tento typ turnaja bol organizovaný prvý krát. Najskôr sme otestovali 

náš nový terč s loptičkami na suchý zips. Novinka sa ujala a keďže mala 

úspech u našich obyvateľov, pustili sme sa do organizovania.  

  

Súťaž bola rozdelená na dve časti. V jednej kategórii súťažili imobilní 

a v druhej mobilní obyvatelia. Prvú kategóriu vyhrala Gabriela 

Jančeková, druhý skončil Jozef Hrutka a tretí Peter Šimun. 

 V druhej kategórii vyhral veľmi tesne o jeden bod Drahoš Petruš 

pred Imrichom Karabom a tretí bol Milan Hanzlovič. Ako už býva 

pekným zvykom, súťažiaci si fandili, povzbudzovali sa a neraz zaznel aj 

hlasitý potlesk po peknom hode. Nás teší, že panovala dobrá nálada, 

priateľská atmosféra okorenená kvalitnými športovými výkonmi. (M. Miško) 
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Nanebovstúpenie Pána 
 Na štyridsiaty deň po Veľkej noci kresťania slávia Nanebovstúpenie 
Ježiša Krista. Tajomstvo sviatku nám o. i. predstavuje rozlúčku 
apoštolov s Ježišom po skončení jeho poslania na zemi. Táto rozlúčka 
je však iná ako mnoho ľudských rozlúčok.   

Ježišov návrat k Otcovi je pravou príčinou na radosť. On sám 
povedal: „Odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, 
radovali by ste sa, že idem k Otcovi...” (Jn 14, 28).  Naozaj, tak ako 
sa Ježiš pri svojom „zostúpení” k nám neodlúčil od svojho Otca, tak sa 
pri svojom „vystúpení” k Otcovi neodlúčil od ľudí tohto sveta. Keď sa 
Kristus vrátil k Otcovi, vzal so sebou do neba svoju a tým aj našu ľudskú 
prirodzenosť.  

Nanebovstúpením Ježiša Krista dostala naša ľudská prirodzenosť 
prísľub najvyššej odmeny, ktorú môže získať človek. Je pre nás naozaj 
dobre, že Ježiš sa vrátil k Otcovi, lebo tak sa môžeme dokonale 
zúčastniť na živote trojjediného Boha.  
 Keďže Ježiš prebýva ako ozajstný človek u Otca, aj my tu raz 
nájdeme svoje prebývanie v Bohu, kde ho budeme vidieť z tváre do 
tváre. Lebo Ježiš berie svoju ľudskú tvár so sebou hore k Otcovi a 
celému ľudstvu je už pripravený príbytok u Boha.  Človek je povolaný 
nielen byť u Boha, ale v Bohu. Presne tak ako Ježiš je nielen u Otca, ale 
v ňom a s ním jedno.   

Keďže historický Ježiš sa vrátil k Otcovi a vzal nám možnosť vidieť 
ho pozemskými očami, patríme k tým blaženým, ktorí veria v skrytú, 
vnútornú prítomnosť Vzkrieseného. Blažení sme, lebo veríme, že 
vzkriesený Kristus nás nielenže neopustil a nezanechal nás ako siroty, 
ale sa k nám ešte tesnejšie priblížil.  
 My, dnešní kresťania, nie sme teda vôbec ochudobnení oproti tým, 
ktorí mohli vidieť Ježiša svojimi pozemskými očami. Rozlúčka Pána pri 
jeho nanebovstúpení je príčinou najväčšej radosti. Rozlúčkové dary jeho 
novej, vnútornej prítomnosti nás tak veľmi spájajú s Bohom, že ho 
odvtedy pociťujeme ako bližšieho než predtým. Pri svojom 
nanebovstúpení k Otcovi Kristus zanechal ľuďom na zemi bohaté dary.  

A preto s občanmi neba plesajme a tešme sa, že nás neopustil, aj 
keď je s nimi v nebesiach.                                         
                                                                                             Richard Wagner 
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Z pera našich obyvateľov                   MD-6/2018

Fandili sme hokeju 

 Na dobré sa ľahko zvyká. Na začiatku nového tisícročia považovali 

fanúšikovia za úspech, keď slovenskí hokejisti získali na majstrovstvách 

sveta medailu. Podarilo sa im to trikrát – v roku 2000 striebro, v roku 

2002 zlato a v roku 2003 bronz. O rok neskôr Slováci skončili štvrtí, 

o ďalší rok piati. A zrazu ich už nevítali na námestí tisíce fanúšikov – tí si 

totiž zvykli na medaily. Neskôr sa očakávania posunuli nižšie – stačilo aj 

štvrťfinále. Ak ho naši hokejisti dosiahli, splnili misiu. Nečakané striebro 

v roku 2012 bolo akýmsi návratom v čase.  

 Najlepšia osmička však potom začala Slovákom unikať. Za 

posledných 5 rokov sa do nej nedostali ani raz. Tento rok sa opäť 

nedostali do štvrťfinále. Aj napriek tomu, môžeme šampionát hodnotiť 

pozitívne. Je to mladý kolektív a so súpermi sa úspešne popasoval. 

Skončili na peknom 9. mieste.                                       Drahoš Petruš, obyvateľ 

Príbehy z knižnice 

 Peter Jaroš – Tisícročná včela. Hlavnou myšlienkou známeho 

diela je človek, ktorý je predurčený na prácu, podobne ako včely.  

Dej sa odohráva v malej dedinke Hybe pod Tatrami. Chlapci, aby 

uživili svoju rodinu, chodia do sveta zarábať ako murári, na takzvané 

muračky. Hlavná postava Martin Pichanda je roľník. Aby viac zarobil 

chodieval s partiou do Tisovca. Má dvoch synov, ktorí mu pri prácach 

občas pomáhali.  

Samo rád odpočíval vo včelíne. Často sa mu snívalo, že ho zvádza 

včelia kráľovná. Neskôr sa oženil s Máriou. Druhý syn Valent študoval 

právo v Prahe, páčili sa mu všetky ženy. Po ukončení štúdia sa vracia 

domov, zahľadí sa do Hanky, ale aj do Hermíny.  

 Martin čoraz viac upadá, jeho žena už tuší, že nebude dlho žiť. 

Zomiera udusením sa črepom skla. Jeho syn Samo zostane sedliakom 

a brat Valent pánom. Keď sa začne vojna oboch povolajú do vojny.  

                                                                                                                            Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov                   MD-6/2018

Nemé slová 

Príliš ďaleko sme zašli, 
sladká túžba vpred nás hnala. 

Pod borovým lesom sme zastali, 
kvety a tráva voňali ako hviezdy nad nami. 

Nemé slová zlatým písmom knihu šťastia z lásky písali. 
Náhlili sme sa nikde, krotili sme svoje úsilie, 

kvety neznášajú v láske násilie. 
V jedno ráno kvet sa rozvinie. 

V šťastí vrúcnom šeptom Ti darujem lásku úprimnú. 

                                                                                                                          Anna Szabová, obyvateľka                                

Aforizmy 

Na veľkú múdrosť často stačí aj minimum slov. Doprajte si času na 

smiech, je to hudba duše. Čestnosť je prvá kapitola knihy múdrosti. 

Buď za mlada starcom, aby si na starosť bol mládencom. Myslieť si 

môžeš čo chceš, ale na reči si daj pozor.  

Porekadlá                           

Keď na Víta prší, bude pršať ešte sedem dní. keď na Petra a Pavla 

slnko svieti, má byť pekná žatva. Jún mokrý a teplý neurobí gazdu 

biednym. Medardove mrazy vínne révy nepokazí. Veľa hríbov v júny, 

sýpky nenaplní.                                                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Výroky slávnych 

Osho: Milovať, znamená tancovať životom. Turgenev: So zlou náladou 

sa starne rýchlejšie. de Balzac: Najťažšie znášajú ľudia šťastného 

človeka. Seneca: Všetko šťastie v živote závisí od odvahy a práce. 

Thákura: Je ľahké byť úprimný, keď nehovoríme celú pravdu. 

Goethe: Zostarnúť nie je umenie – umenie je vyrovnať sa s tým. 

Čínska múdrosť: Tvár žije a umiera so svojim srdcom.  
                                                                          Magdaléna Drábiková, obyvateľka                                                                                                                 
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Spoločenská rubrika             MD-6/2018 

V mesiaci MÁJ k nám prišli noví obyvatelia     
 

do Topoľčian: Gabriela Klečková 

                         Milan Vilk 

       Eduard Valko 

       Margita Nováková    

       Katarína Kánová 

       Anna Mikulášová 

       Peter Mikuláš                             

                                                   do Prašíc: Margita Duchoňová 

                                  Mária Michálková 

 

JÚNOVÍ oslávenci 
 

04.06. Pavel Dobrík   
06.06. Eva Beňová  
06.06. Helena Luleiová  
10.06. Albín Pokus   
16.06. Jaroslav Ružička   
19.06. Pavel Dzíbela   
19.06. Margita Gogorová   
19.06. Helena Korcová        

20.06. Mária Naštická   
21.06. Vít Huba   
23.06. Ľudmila Binčíková   
24.06. Jozef Bartek  
25.06. Vladimír Smutný   
25.06. Margita Sklenárová 
27.06. František Kukan 
27.06.    Jozefína Kovačíková 

                            30.06.    Petronela Kittlerová      
   

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 
 

 

V mesiaci MÁJ nás opustili 
 

Edita Kostolanská, Štefan Kostolanský, Oľga Tarinová 
 

Česť ich pamiatke 
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Podujatia              MD-6/2018 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JÚNI  
Denne Pohybom ku zdraviu     CHD   M. Mihálik 
Denne Vysielanie rozhlasu     RŠ   Natália 
Denne Vypožičiavanie kníh     knižnica  M. Valko 
P,U,S,Š DomAteliéR      B/3   Janka G. 
U,Š,Pi PINOKIO       B/0   p.Marko 
05.06 Kognitívne cvičenia     terasa A  Katka 
05.06 Spoločenské hry     B/1   Majka 
05.06 Zdravotná prechádzka    areál  Betka 
05.06 Pracovná činnosť     areál  Martin  
06.06 Práca s farbami     areál  Majka 
06.06 Pracovná činnosť     areál  Katka 
06.06 Pamäťové cvičenia     A/2   Renátka 
06.06       Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
07.06 Pracovná činnosť     areál  Renátka 
07.06 Muzikoterapia      A/2   Betka 
07.06 Práca s knihou      terasa  Katka 
07.06 Zdravotná prechádzka    mesto  Richard 
07.06      Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
08.06 Práca s farbami     A/2   Renátka 
08.06 Spoločenské hry     B/4   Martin 
08.06 Výlet na Bojnú      Bojná  Katka 
08.06 Uspokojovanie duchovných potrieb B/1   Richard 
11.06 Pracovná činnosť     areál  Richard 
11.06 Spoločenské hry     A/2   Betka 
11.06 Zdravotná prechádzka    areál  Katka 
11.06 Pamäťové cvičenia     B/1   Majka 
11.06 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
12.06 Duchovné cvičenia     kaplnka  Richard 
12.06 Kognitívne cvičenia     terasa,B/4 Katka,Martin 
12.06 Zdravotná prechádzka    areál  Betka 
13.06 Pracovná činnosť na IT2    A/4   Katka 
13.06 Posedenie pri čaji     B/1   Majka 
13.06 Pamäťové cvičenia     A/2   Renátka 
13.06 Žochársko-trogárska Senioriáda  Nitr.Blatnica Martin 
14.06 Práca s knihou      terasa,B/1       Katka,Richard  
14.06 Muzikoterapia      A/2   Betka 
14.06 Pracovná činnosť     areál  Martin 
15.06 Spoločenské hry      terasa,B/4 Katka,Martin 



 21 

 
Podujatia              MD-6/2018 
15.06 Pracovná činnosť     areál  Majka 
15.06 Zdravotná prechádzka    areál  Richard 
15.06 Práca s farbami     A/2   Renátka 
18.06 Spoločenské hry     A/2   Betka 
18.06 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
18.06 Pracovná činnosť     areál  Renátka 
18.06 Zdravotná prechádzka    mesto  Katka 
18.06 Kognitívne cvičenia     B/1   Richard 
19.06 Zdravotná prechádzka    areál  Renátka 
19.06 Skladanie puzzle     B/1   Majka 
19.06 Kognitívne cvičenia     A/4,B/4  Katka,Martin 
20.06 Pamäťové cvičenia     A/2   Renátka 
20.06 Práca s farbami     A/4,B/1            Katka,Majka 
20.06 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
21.06 Zdravotná prechádzka    mesto  Richard 
21.06 Muzikoterapia      A/2   Betka 
21.06 Práca s knihou      A/4   Katka 
21.06 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
22.06 Práca s farbami     A/2   Renátka 
22.06 Spoločenské hry     B/4   Martin  
22.06 Beseda s knihou     terasa A  Katka 
22.06 Uspokojovanie duchovných potrieb B/1   Richard 
25.06 Zdravotná prechádzka    areál  Katka 
25.06 Spoločenské hry     A/2   Betka 
25.06 Vedomostné dopoludnie    B/1   Majka 
25.06 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
26.06 Pamäťové cvičenia     B/4,A/4  Martin,Katka 
26.06 Zdravotná prechádzka    mesto  Betka 
26.06 Posedenie s oslávencami IT3   B/1   Janka R. 
27.06 Pracovná činnosť     areál  Betka 
27.06 Pracovná činnosť na oddelení IT3  B/1   Richard 
27.06 Pamäťové cvičenia     A/2   Renátka 
27.06 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
28.06 Zdravotná prechádzka    mesto  Richard 
28.06 Práca s knihou      terasa A  Katka 
28.06 Muzikoterapia      A/2   Betka 
28.06 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
29.06 Posedenie s oslávencami IT1   A/2   Betka 
29.06 Spoločenské hry     B/4   Martin 
29.06 Pracovná činnosť     areál  Majka 
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Zábava a relax              MD-6/2018 

Zasmejme sa 
Do obchodu s domácimi potrebami prišla pani Fialková a po dlhom 
preberaní tovaru si nakoniec vybrala – Prosím Vás, dajte mi aspoň 
metlu, ale nejakú novú a dobrú. Na to predavačka – A mám Vám ju 
zabaliť, alebo na nej rovno odletíte? 
 

- Ako to, že nechcete dať zákazníkovi to, čo je vo výklade? pýta sa 
vedúca predavačky, po tom, čo ju z diaľky sledovala. Predavačka 
odpovie – Pretože, ten mládenec, si želal našu aranžérku.      
                                                          

                                                                            Petronela Kittlerová, obyvateľka   
 

Do ordinácie psychiatra vojde pani, ktorá vedie na šnúre pštrosa – Tak 
čo vám je milostivá? Pani mávne rukou a hovorí – Ach, mne nič, iba 
tuto manžel si namýšľa, že je pštros.  
 

Stretnú sa dvaja kamaráti, jeden má so sebou psa a druhý sa ho pýta 
– Čo stojí ten pes? Kamarát odpovie – Ja neviem, prečo si nesadne. 
Na to druhý hovorí – Ale ja myslím, že koľko stojí? Odpovie – Nie som 
si celkom istý, asi tak pol hodiny.                                                                    
                                                                                   Eva Kohútová, obyvateľka  
 

Babička vraví vnukovi – To je pekné od teba, že si mi priniesol ruže. 
Vyzerajú presne ako tie, čo mám v záhrade. Na to vnuk hovorí – Čo si 
mala v záhrade babka.    
 

Zhovárajú sa Fero a Mišo. Fero hovorí – Ráno som šiel po ulici 
a z ničoho nič ma zasiahla plechovka rovno do hlavy. Mišo na to – 
A čo v nej bolo? Fero hovorí – Nič. Mišo zase – A v plechovke? 
                                                                                                                 Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

Muž hovorí svojej žene – Kúpim ti na narodeniny elektrický prístroj. 

Žena sa zvedavo pýta – Áno, a aký? Muž jej odpovie – Elektrické 

kreslo.                        Rudolf Sokolík, obyvateľ 

Dvaja kamaráti sa zhovárajú – Prečo máš spálené ucho? Druhý 
odpovie – Žehlil som si košeľu a zvonil telefón. Na to sa pýta – 
A prečo máš spálené aj druhé ucho? Kamarát odpovie – Volal som  
pohotovosť.                                                                         
                                                                                      Drahoš Petruš, obyvateľ 
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Zábava a relax              MD-6/2018 

Tajnička 

 Vonku sa nám opeknieva, počasie nám dopraje naozaj teplé dni. 
Ako ten čas letí. O chvíľu tu máme obdobie, kedy radi vyhľadávame 
tiene stromov. Uhádnete čo sa skrýva v tajničke? 

                    

                      

                       

Simeon Masár, obyvateľ 
Hádanka č. 1: 

Čo je to „termofor“? 

a.) gumená fľaša 

b.) sklenená fľaša 

c.)    plastová fľaša                                                             Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 2: 
Čo je melón? 

1.  ovocie 
2.  zelenina 
3.  nedá sa jednoznačne určiť 

                                                                                                                         Drahoš Petruš, obyvateľ 
 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 6. 2018 svojmu sociálnemu pracovníkovi. 
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 5/2018 sa stávajú: 
 

Petronela Kittlerová a Ján Móri 

Srdečne gratulujeme! 

     
    Skutočne, zaručene 

         Alebo po česky 

         Obyvateľ inak 

         Skladá sa z nich slovo 

         Skratka pre minimum 

         Samec ovce 

          

         Rastú na hlave 

         Prvá žena 

         Štát po česky 

         Píše sa na konci vety 
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Fotografia mesiaca                          MD-6/2018 

 SSLLÁÁVVNNOOSSTTNNEE  OOTTVVOORREENNÁÁ    

  

NNaa  oobbrráázzkkuu  zzľľaavvaa::  VViieerraa  BBúúttoorroovváá,,  rriiaaddiitteeľľkkaa  zzaarriiaaddeenniiaa;;  vv  ssttrreeddee  MMaarriiáánn  KKéérryy,,  ppoossllaanneecc  NNáárrooddnneejj  rraaddyy  

SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  aa  ppooddpprreeddsseeddaa  NNiittrriiaannsskkeehhoo  ssaammoosspprráávvnneehhoo  kkrraajjaa;;  vvpprraavvoo  VViieerraa  KKaazziimmíírroovváá,,  

vveeddúúccaa  OOddbboorruu  ssoocciiáállnnyycchh  vveeccíí  NNiittrriiaannsskkeehhoo  ssaammoosspprráávvnneehhoo  kkrraajjaa;;  vvzzaadduu  zzľľaavvaa  IIggoorr  ÉÉddeerr,,  ppooddpprreeddsseeddaa  

NNiittrriiaannsskkeehhoo  ssaammoosspprráávvnneehhoo  kkrraajjaa;;  VVllaaddiimmíírr  AAnnddrrááššii,,  pprreeddsseeddaa  KKoommiissiiee  ssoocciiáállnneejj  ppoommooccii  aa  ppoossllaanneecc  

ZZaassttuuppiitteeľľssttvvaa  NNiittrriiaannsskkeehhoo  ssaammoosspprráávvnneehhoo  kkrraajjaa;;  JJuurraajj  SSoobbooňňaa,,  ppoossllaanneecc  NNáárrooddnneejj  rraaddyy  SSlloovveennsskkeejj  

rreeppuubblliikkyy  aa  ppoossllaanneecc  ZZaassttuuppiitteeľľssttvvaa  NNiittrriiaannsskkeehhoo  ssaammoosspprráávvnneehhoo  kkrraajjaa  ––  pprrii  SSlláávvnnoottnnoomm  oottvvoorreenníí  

zzrreekkoonnššttrruuoovvaanneejj  aa  zzmmooddeerrnniizzoovvaanneejj  ssttrraavvoovvaacceejj  pprreevvááddzzkkyy  

                                                                        FFoottoo::  VVeerroonniikkaa  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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