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Úvodník MD-9/2019

Na dvere klope jeseň... 

Po krásnom a odchádzajúcom slnečnom lete prichádza znovu po 
roku očarujúco pestrofarebná jeseň, ktorá svojim 
zložením a najmä neprehliadnuteľnou pestrosťou 
farieb stromov nám dodáva veľa ozónového kyslíka 
a taktiež potrebnú energiu a vitalitu do ďalšieho 
života. 

Balzamom na našu dušu sú hrejivé lúče slnka, 
ktoré nám dodávajú potrebné vitamíny, aby naše telo 
fungovalo tak ako má. 

Jeseň nám prináša radosť v podobe zlatistého 
lístia, šťavnatého viniča alebo rôzneho chutného ovocia.  

No na strane druhej je to aj obdobie typické sezónnymi 
ochoreniami. Rovnako ako dochádza k častým zmenám počas dňa, aj 
počas celého septembra sa strieda teplé počasie s chladnejšou klímou. 
A na tieto teplotné výkyvy nie sme my, seniori pripravení. 

Hlavne v jesenných mesiacoch sme v našom seniorskom veku 
oveľa viac náchylnejší na rôzne ochorenia ako je kašeľ, ktorý súvisí so 
zápalom dýchacích ciest, najmä priedušiek. Ale občas sa dostaví aj 
zvýšená teplota. Vtedy je potrebné chorobu poriadne vyležať, pritom sa 
dobre vypotiť a hlavne užívať predpísané lieky naordinované lekármi 
všeobecnými alebo odbornými. U nás 
seniorov je známe, že nedoliečená angína 
alebo chrípka je pre náš organizmus 
nebezpečná a môže mať aj fatálne 
následky. 

V tomto jesennom období sa konajú 
aj výlety a naši seniori, ktorí sa cítia dobre 
po zdravotnej a psychickej stránke sa ich 
radi zúčastňujú a ešte dlho spomínajú na 
príjemne strávené chvíle a zážitky z nich. 

Vážení obyvatelia, čitatelia a 
dopisovatelia, prajem Vám dobrú pohodu pri čítaní nášho 
septembrového čísla časopisu „Môj domov“. 

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Domáci spravodaj           MD-9/2019 

Výlet do ZOO Bojnice 

Druhý augustový týždeň sme si spravili výlet do Bojníc, zúčastnili sa 
Peter Macko, Štefan Belička, Simona Bizoňová, Vladimír Vacho, 
Rudolf Sokolík, Daniela Veľká a Miroslav Arpáš. Cesta trvala asi 
hodinku. Navštívili sme ZOO, ktorá je stále pekná 
a udržiavaná a pospomínali sme, ako sme sem za 
mladých čias radi chodili. Prvým na rade bol 
pavilón opíc, potom sme si pozreli medvede, ktoré 
sa ovlažovali v studenej vode. Levy len 
oddychovali a občas mrkli okom. Prešli sme aj do 
„skleníka“ a kochali sa na pestrofarebných 
motýľoch, veď hýrili farbami od výmyslu sveta. Po 
únavnom chodení sme si urobili kratšiu prestávku 
v stánkoch s občerstvením. Veľmi nám po tejto 
prechádzke padlo vhod čapované pivko a kofola. Po krátkom oddychu 
pri káve a zmrzline sme sa vybrali k pavilónu so slonmi. Už niekoľko 
rokov sú tu dve stálice, slonice Gula a Maja. Opatrovatelia ich oblievali 
vodou. Na záver sme sa zastavili pri stánku so suvenírmi, kde sme si 
kúpili drobnosti a niektorí z nás sa odfotili aj so sovou.          (M. Miková) 

Ako Janka kvety zachránila  

Zvyčajne po raňajkách zložíme kvety z poličiek a ten, kto je na rade 
sa ujme kvetinovej údržby. Lenže párky, ktoré boli na raňajky boli chutné 
a rýchlo sa zjedli. A podľa hesla: „Po dobrom jedle rýchlo a dlho spať 

a po zlom ani nevstávať“, sme sa akosi naraz 
rozišli a kvety ostali na svojich miestach a bez 
vody. Našťastie je tu Janka Hubová. Tá totiž 
každé ráno po raňajkách chodí čakať sestričku 
kvôli svojej dávke inzulínu.  

„Janka, nepoliali by ste kvety?“ opáčila 
som. „A čoby nie? Čoby nie? Doma sme mali 
kvety. Polievala som s mamou.“ Chopila sa 
džbánu s vodou a už aj polievala. Sústredene, 
v tichosti. Možno si poviete: „Je tam toho!“ Ale 
robiť všedné veci s nevšednou pozornosťou... 
Človek je odrazu akýsi iný: Milší? Krajší? 

Ľudskejší? Čo si o tom myslíte vy?                     (A. Angelovičová) 



 
4 

Domáci spravodaj           MD-9/2019 

Srdečná vinšovačka 

Oslavy narodenín a menín na IT1 sa stali už zaužívanou tradíciou v 
našom zariadení. Obyvatelia sa pýtajú: "Kedy bude oslava a kto bude 
oslavovať?" Tento mesiac bola narodeninová hostina naozaj štedrá. 

Príbuzní našich 
oslávencov pani 

Šaturovej, 
Šimkovej a pána 
Kročku sa 
postarali o sladké 
občerstvenie, za 
čo im z celého 
srdca ďakujeme. 
Nuž a my ostatní 
sme všetkým 

oslávencom zaželali všetko dobré do ďalších dní, hlavne veľa zdravia a 
spokojnosti. Pri ľudovej hudbe, ktorá nám hrala z rádia sme sa pustili 
do koláčikov. A keďže príbuzní priniesli naozaj veľa sladkých zákuskov, 
ponúkli sme aj opatrovateľom na oddelení a niečo sme si odložili aj na 
druhý deň.                             (V. Halová) 

Úroda z našej záhradky 

Kto si čo zaseje, to bude žať. My sme sa toho držali a na úžitkovom 
záhone v záhrade sme si zjari vysadili 
cibuľku, hrášok, pažítku a uhorky. Úroda 
narástla a bolo ju treba pozbierať. Prvý 
prišiel na rad hrášok, ktorého bolo veru 
neúrekom. Naše šikovné obyvateľky 
lusky najprv pozbierali a v spoločenskej 
miestnosti IT2 neskôr všetok vylúskali. 
Uskladnili sme si ho do mrazničky až 
budeme v blízkom čase opäť niečo 
kuchtiť v chránenej dielni. Ako druhá 
prišla na rad cibuľa. Keďže už líhala 
k zemi, spoločnými silami sme ju vytrhali 
a pozväzovali do vrkočov. Uhorky nám nevzišli, tak sme naše políčko 
zľahka prekopali a porozmýšľame, čo si vysadíme opäť o rok.    (K. Rosová) 
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TURNAJ V KOLKOCH 

Nezaháľame ani počas 
teplých letných dní a preto 
sme sa rozhodli usporiadať 
váš obľúbený Turnaj 
v kolkoch. Konal sa klasicky 
v jedálni nášho zariadenia. 
Tentoraz súťažilo 26 
imobilných aj mobilných 
obyvateľov spolu, čiže turnaj 
nebol rozdelený a všetci 
pekne spoločne súťažili 
o celkové prvenstvo. Imobilní obyvatelia hádzali trošku bližšie a mobilní 
zase ďalej od kolkov, ale nikomu to neprekážalo. Bola výborná nálada, 
veľa vtipných poznámok a tradične nechýbal ani spontánny potlesk ak 
sa niekomu podarilo zhodiť všetky kolky. Zároveň však panovala 
športová atmosféra a každý chcel vyhrať. Všetci hádzali najlepšie ako 
vedeli. Napokon po dramatickom rozstrele vyhral Milan Hanzlovič, 
druhý skončil Ernest Lopatka a tretia bola Jarmila Huslicová. Všetkým 
ďakujeme za pekné športovo – zábavné dopoludnie a tešíme sa na 
vašu účasť na ďalších športových turnajoch v našom zariadení. 
 A na záver sa všetci radi uvidíme na našej spoločnej fotografii: 

                                                        (M. Miško) 
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Kam sa radi vraciame 

Leto je v plnom prúde, je čas 
výletov a preto aj my sme sa s našimi 
obyvateľmi z IT5 rozhodli vybrať na 
výlet. Voľba opäť padla na neďaleký 
a nami obľúbený Ranč pod Babicou 
v obci Bojná. Má úžasnú atmosféru, 
nie je príliš ďaleko a tak nás cesta 
nevyšťaví.  

Po príchode sme sa najskôr 
vybrali na prehliadku ZOO. Zaujala nás 
veľká rozmanitosť a počet zvierat 
v peknom prostredí. Po príjemnej 
prechádzke sme náš výlet zakončili 
spoločným fotografovaním 

a osviežením sa v miestnej reštaurácii. Príjemné prostredie a dobrá 
nálada utužili vzťahy medzi obyvateľmi a už teraz sa tešia na ďalší výlet. 
A možno aj inam – veď život je zmena.                                  (Z. Kováčiková) 

Práce sa nezľakneme  

V malej jedálni IT1 sme si zaspomínali na naše záhradky pred 
domom, ktoré zdobili s láskou vypestované kvety. Zabrali sme sa do 
práce a presadili sme si 
fialky, ktoré nám budú 
ozdobovať nielen túto 
miestnosť ale aj naše srdcia. 
Dúfame, že sa im bude dariť 
a sľubujeme, že sa o ne 
poctivo postaráme. Zhostili 
sa toho títo naslovovzatí 
odborníci: Eva 
Jakubčiaková, Helena 
Vestenická, Katarína 
Marková a Viliam Fodor. A 
aby ste si mohli posedieť na čistých stoličkách a lavičkách na chodbách 
aj vonku, poctivo a s radosťou ich pre vás vyčistili Róbert Pudiš a Pavel 
Dzíbela.                       (M. Mäsiarová, R. Wagner) 
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Vystúpenie mladých talentov 

K letným mesiacom patrí aj dobrá zábava. Hoci majú študenti 
prázdniny, 
podarilo sa nám 
vďaka 
talentovaným 
dobrovoľníkom 
Rolandovi, 
Lukášovi a Mirke 
zorganizovať 
dopoludnie plné 
hudby a spevu. 
Obyvatelia sa 
zabávali, 
zaspievali si a prejavovali radosť. Samozrejme zamestnanci chránenej 
dielne „Urob si sám“ napiekli fantastické ovocné bublaniny. Harmonikár 
Lukáš spolu s Rolandom, ktorý mal premiéru na „Fazuľovici“ vytvorili 
v priestoroch jedálne skvelú atmosféru. Mirka zaspievala pieseň od 
Zuzany Smatanovej, takže sme mali aj prímes modernej hudby. Spolu 
s týmito mladými talentami sme strávili príjemné dopoludnie.  (S. Šimková) 

Muzikohranie 

V jedálni zariadenia sa aj tento mesiac stretli milovníci 
muzikohrania. Usadení v kruhu aktívne praktizovali aktivitu za aktivitou. 

Úvod každej muzikoterapeutickej 
aktivity patrí prehĺbeniu dýchania. Po 
ňom nasleduje precvičenie tela od 
hlavy až po päty. Jadro tohto 
stretnutia tvorila hlavná téma: 
protiklady. Pomocou rúk a nástrojov 
vyjadrili prítomní obyvatelia ticho 
a hluk, radosť a smútok. Niektorí sa 
na chvíľu stali dirigentmi riadenia sily 
zvuku hry na nástroje. Iní si vyskúšali 
hru na koncovku vyrobenú z plastu 
a sólovo predviedli svoje umenie, za 

čo im bol odmenou veľký a nadšený potlesk.     (A. Angelovičová) 
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Leto na kúpalisku 

Krásne letné 
počasie sme si, ako je 
zvykom v našom 
zariadení, spríjemnili 
sa tunajšom kúpalisku. 
Príjemné slnečné lúče 
nás hriali už na ceste a 
tak sme sa tešili na 
osvieženie vo vode, 
kde sme si chceli 
zaplávať a načerpať 
nové sily v tak peknom 
prostredí. K dispozícii 
sme okrem bazénov 
mali aj niekoľko 

oddychových zón ako aj stánkov s rôznym jedlom a občerstvením. Po 
čase strávenom plávaním v bazéne nám poriadne vytrávilo a tak sme si 
šli objednať aj niečo na jedenie. Zachutil nám vyprážaný syr 
s hranolčekmi a kofola. Napokon sme sa obohatení novými zážitkami, 
spokojní a osviežení vrátili späť do nášho zariadenia.    (R. Wagner) 

Malé umelecké diela na obdiv 

Smutná prázdna stena pri spoločenskej miestnosti IT1 ožila 
výtvormi našich obyvateľov. 
Nepoužívanú a odloženú 
nástenku sme znova 
zavesili a bude slúžiť na 
vystavenie kresieb 
a kreatívnych výtvorov 
šikovných obyvateľov. 
Veríme, že týmto potešíme 
nielen samotných tvorcov,  
ale aj ich príbuzných 
a všetkých ostatných a to 
nielen na našom oddelení. 
                       (M. Mäsiarová) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach  

Augustové teplé počasie vyhovuje firme, ktorá nám opravuje 
strechu. Po dvore a streche sa pohybujú stavbári, po areáli menšie aj 

väčšie stroje. Dalo by sa 
povedať, že je aj rizikom 
pohybovať sa okolo 
budovy. A keďže veľmi 
radi máme súťaže, tak 
sme si zase dali súťažné 
dopoludnie v stolovej hre 
„Človeče, nehnevaj sa!“  

Prihlásili sa tri ženy 
a dvaja muži, takže sme 
podľa toho vytvorili 
hracie skupinky. 
Niekomu padali šestky 

jedna radosť, iný sa nie a nie postaviť na štart. Ale to, čo hovorí názov 
hry pre nás už neplatí. Nikto sa nehneval, aj keď mu súper vyhodil 
panáčika. Stolové hry nám slúžia hlavne na relax, zábavu, posilňujeme 
pamäť a precvičujeme jemnú motoriku. Nie všetci mali možnosť v živote 
hrať spoločenské 
hry, ale naučili sa 
ich pri hraní so 
svojimi vnúčikmi, 
ktorí, podľa ich slov, 
ich aj tak nechávali 
vyhrať.  

Najrýchlejšie sa 
dostal do cieľa pán 
Ladislav Stanko 
a za prvé miesto bol 
odmenený 
diplomom a sladkosťou. Naprázdno však neodišli ani ostatní súťažiaci, 
aj im za účasť patrila sladká odmena.                                       (L. Laciková) 

Foto hore: Emília Grežďová, Margita Ďuríková, Oľga Bajzíková     
Foto dole: Ján Hrutka, Ladislav Stanko                             
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ENVIROMENTÁLNA OLYMPIÁDA 

Horúceho letného 20. augusta sa naše obyvateľky Katarína 
Kánová a Hedviga Bednárová zúčastnili Enviromentálnej olympiády 
v ZSS Borinka v Nitre. Zúčastnilo sa jej 6 družstiev z rôznych regiónov 
Nitrianskeho kraja. 

Prítomných privítala riaditeľka zariadenia Ing. Jozefína Vlčková. 
Všetci zúčastnení sa občerstvili osviežujúcim nápojom pripraveným 
z mäty, zákuskami a chutnými chlebíčkami.  

Súťažilo sa v troch disciplínach: 

1. Kvíz zameraný na enviromentálnu problematiku 
2. Triedenie odpadu v praxi, kde si súťažiaci vyskúšali rôzne 

formy triedenia 
3. Rozoznávanie rôznych druhov rastlín  

Všetky tri disciplíny boli 
veľmi zaujímavo pripravené, 
za čo si organizátori z Nitry 
zaslúžia uznanie a veľké 
poďakovanie. Po 
absolvovaní všetkých úloh 
došlo k vyhláseniu 
výsledkov.  

Naše družstvo nabité 
vedomosťami a 
skúsenosťami sa držalo 
veľmi statočne a umiestnilo 
sa na krásnom prvom 
mieste, pred ZSS Penzión 
Topoľčany a ZSS Viničky 
Nitra. Víťazky mali veľkú 
radosť z diplomu, ktorý 
získali a s ktorým sme sa aj spoločne odfotografovali. Samozrejme, 
potešili ich aj vecné ceny. Touto cestou sa im chceme poďakovať za 
vzornú reprezentáciu nášho zariadenia.  

Plní dojmov, s povzneseným a príjemným pocitom, ktorý zažívajú 
všetci víťazi sme sa vrátili domov.        

                                                                                           (M. Miková) 
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„V pokoji ľahnem si, aj zaspím; 

lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne.“   Žalm 4,9 

Milí čitatelia, bratia a sestry, neviem, či ste niekedy počuli, že človek 
prespí až tretinu svojho života. Či je to veľa, ťažko povedať, lebo pri 
tempe akým žijeme (zvlášť v dnešnej dobe) je naše telo vystavované 
vysokému náporu a námahe, takže náležite potrebuje dostatočný 
odpočinok. Ak sa k tomu pridá ešte choroba, stres, strach, únava 
ľudského organizmu na seba nenechá dlho čakať. A pokiaľ telo nemôže 
načerpať nové sily v kľudovom spánkovom režime, dostavia sa 
nepríjemné následky, niekedy až fatálne. Tak dôležitý je spánok. Pán 
Boh nás stvoril aj s touto oblasťou života. Spánok jednoducho 
potrebujeme. A povedzme si na rovinu, kto z nás si rád neodpočinie? Je 
príjemné, keď si po práci, môžeme ako sa ľudovo vraví „hodiť šlofíka“, 
natiahnuť sa na posteľ a uvoľniť nielen svaly, ale aj mozog. Na nič 
nemyslieť, len spať.  

Nie vždy má človek to šťastie, že sa môže v pokoji vyspať. Nie 
každý vie zaspať, resp. nie každý dokáže spať dostatočne. Mnohí ľudia 
sa prevaľujú aj celé hodiny v posteli než konečne zaspia. Niektorí zas sa 
po troch, štyroch hodinách spánku zobudia a sú čulí. Nevedia už ďalej 
spať. Ja si pri spánku predstavím vždy chvíle, keď som zaspávala ako 
malá pri mojich rodičoch. Držala som za ruku mamičku alebo ocka 
a viac som pre pokojný spánok nepotrebovala. Dnes sa mi tento obraz 
spája s nebeským Otcom, ktorý je pre mňa vždy tým najlepším 
„prostriedkom“ pre spánok. Aby som to vysvetlila, keď večer zaspávam, 
alebo keď sa v noci prebudím  a neviem znovu zaspať, tak sa 
jednoducho modlím. Rozprávam sa s Hospodinom o všetkom, čo mi 
príde na myseľ. A vždy potom upadnem do spánku ani neviem ako. To je 
moja skúsenosť. A hovorí o nej aj Žalmista v 4. žalme z úvodu nášho 
zamyslenia. Nemôžem vedieť, či sa znovu zobudím, keď zaspím. 
nemôžem vedieť, či ma v noci niekto neprepadne, nevláme sa do domu. 
Neviem ani, či ma nezachváti nejaká bolesť, čo preruší moje snenie. Ale 
čo  s istotou viem je, že Pán Boh je so mnou. Viem, že chráni moje 
bezpečie v spánku, a viem, že keby som sa aj už nezobudila, nič sa 
nedeje. Lebo cez ten posledný spánok smrti, smerujem ku prebudeniu 
večného života. Želám všetkým každodenný pokojný spánok pod Božou 
ochranou. „Dobré spanie!“      Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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1. september 

Pre väčšinu detí je to nepríjemný deň, lebo znamená nástup do 
školy. Niektoré deti sa na to tešia, 
niektoré vôbec nie. Ale ten nástup 
do školy je potrebný, aby z vás detí 
vyrástli inteligentní a múdri ľudia. 
Tak ako z vašich rodičov. Čo sa týka 
politiky, je to mesiac slovenských 
dejín, lebo je to Deň Ústavy 
Slovenskej republiky, ktorá je 
základný zákon nášho štátu. Týka 
sa nás všetkých. Má ju každá 
republika, čiže aj naša. Žime tak, 
aby čo najdlhšie trvala. Nie všetci 
sú s ňou spokojní, ale je to jedna z najlepších ústav v Európe. Prajem, 
aby ste boli v tomto štáte spokojní a šťastní.        Štefan Hučko, obyvateľ 

Dejiny Topoľčian I. 

Prinášam Vám na pokračovanie dejiny mesta, v ktorom ste sa 
možno narodili a možno nie. Teraz v ňom však žijeme, 
lebo sme obyvateľmi zariadenia, ktoré je v ňom, tak nech 
vieme o tomto meste viac. Topoľčany ležali na križovatke 
ciest na starom kultúrnom území v dávnom stredoveku, 
ale aj v časoch Veľkomoravskej ríše. Už v 11. storočí 
existoval farský kostol na námestí, ktoré sa zrejme skoro 
stalo aj miestom konania trhov. Kedysi sa za najstaršiu 

písomnú správu o existencii Topoľčian pokladala listina kráľa Štefana II. 
z roku 1130, ktorou mal Korušovi zo Zalianskej stolice (Maďarsko) 
darovať Krušovce ležiace v susedstve mesta. Je to ale falošná listina, 
ktorú v prvej polovici 18. storočia vyhotovil Adam Rajčani, vzdelaný 
archivár uhorskej komory. Preto prvý spoľahlivý písomný doklad 
o existencii máme až z roku 1173, kedy mesto daroval kráľ Belo III. 
Sendovi a Martinovi, ale darovacia listina o tom sa, žiaľ, nezachovala. 
Po vymretí potomkov mesto pripadlo opäť kráľovi, keďže ležalo na 
kráľovskej pôde. Čoskoro sa z neho vyvinulo slobodné kráľovské mesto.   
            (Zdroj: UHLÁR, Vlado, 1988. Okres Topoľčany. Bratislava: Obzor.) 

        Spracovala: Beáta Révayová, obyvateľka                                
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Z pera našich obyvateľov          MD-9/2019

Odchádza leto – prichádza jeseň 

Odchádza leto v plnej nádhernej kráse, 
prichádza k nám znovu jeseň zase. 
Zo stromov lístie postupne opadáva,  

žlté, hnedé a napokon červené, zo spomienok je dlhá rada. 
Stromy majú svoj krásny farebný šat,  

budeme pritom znovu zdravší zas. 
Šťavnaté hrozienka, jabĺčka voňavé, aj to sú dary jesene. 

Nesmúťme preto a radujme sa,  
nech sa nám seniorom všetko podarí. 

                                Anna Szabová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Človek bez lásky je na tom horšie ako zem bez oblohy. Stratiť lásku je 
strašné a klame, kto vraví, že smrť je horšia. Keď milujete, ste 
odvážni a ohľaduplní zároveň. Až keď sme našli lásku, vieme, čo nám 
v živote chýbalo. Každý boj s láskou je vopred prehraný. Láska je 
umenie života, ktorému sa možno ľahko naučiť, no len ťažko 
porozumieť. Sú rôzne druhy lások, tie najokázalejšie nebývajú vždy 
tie najvernejšie. Bez lásky je život púšťou.    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Keď na Michala prší, nebude veľkej zimy do Vianoc. Na 
septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží. Ak sa osy v septembri 
tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu. Ak je na Matúša jasno, býva 
na budúci rok dobré víno. Ak Michal plače alebo hrom bije, po Michale 
tuhý vietor nasleduje. Koľko mrazov pred Michalom, toľko studených 
dní po Ďure. Na Václava býva blata záplava. Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Apollinaire: Telo je stvorené pre rozkoš, ale nie je v ňom láska. A tak 
sa teraz márne pokúšam objať svojho ducha. Freud: V drobných 
veciach sa spoľahni na rozum, vo veľkých ver srdcu. Saint-Exupéry: 
Všetci dospelí boli deťmi, ale málokto sa na to pamätá.  Chamfort: 
Najstratenejší deň nášho života je ten, v ktorom sme sa nezasmiali. 
Shaw: Teraz, keď sme sa naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať 
sa ako ryby, zostáva už len jediné – naučiť sa žiť na zemi ako ľudia. 
                                                       Magdaléna Drábiková, obyvateľka    
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Spoločenská rubrika           MD-9/2019  

V mesiaci AUGUST k nám prišli  

                            Ing. Ján Flak 

                            Marcel Čaniga 

                         Ján Remeň 

Mária Remeňová 

                                  Emília Grežďová 

                          Oľga Juhászová 

                          Marcela Herdová 

Mária Adamkovičová 

Gabriela Vlasáková 
 

SEPTEMBROVÍ oslávenci

01.09. Viliam Fodor 
01.09. RNDr. Elena Fusková 
02.09. Jozef Vančo 
05.09. Rozália Gavalcová 
06.09. Mária Bakitová 
06.09. Jozefína Čerňanová 
09.09. Irena Hrdličková 
09.09. Marta Balážiová 
09.09. Zuzana Šarkőziová 
10.09. Natália Medová 
11.09. Mária Bajtalová 
11.09. Zdenka Karasová 
11.09. Jozef Kuchár 
12.09. Anna Kulichová 
12.09. Mária Gogová 
13.09. Anna Révayová 

13.09. Beáta Révayová 
14.09. Mária Cvopová 
16.09. Milan Božik 
16.09. Vladimír Vacho 
19.09. Magdaléna Drábiková 
19.09. Anastázia Opáthová 
20.09. Peter Šimun  
22.09. Emília Štefkovičová 
22.09. Jozefína Cvrčková 
24.09. Milan Jančovič 
24.09. Andrea Múdra 
25.09. Milan Klačanský 
27.09. Michal Guniš 
27.09. Jana Hubová 
28.09. Mária Tílešová 

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 
 

V mesiaci AUGUST nás opustili 
 

Ing. Ján Flak, Mária Laurincová, Marta Šimková, Mária Remeňová 
 

Česť ich pamiatke! 
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Zdravotné okienko           MD-9/2019 

ŠESŤ RÁD AKO SA CÍTIŤ MLADŠIE 

Chceli by ste mať opäť množstvo energie, fungujúci metabolizmus 
či pocit, že dokážete všetko, čo si zaumienite – tak ako kedysi? Skúste 
nasledovať naše rady, môžete žiť zdravší, šťastnejší a dlhší život. 
1. Základom je spánok 
To, že primerane dlhý a kvalitný spánok je nevyhnutný pre dostatok 
energie už iste viete, aj tak to veľa ľudí podceňuje. Je to však skutočne 
jediný spôsob, ako si vaše telo i myseľ môžu dokonale odpočinúť. 
Snažte sa neponocovať a chodiť spať skôr. Vytvoríte si návyk na 
zdravý spánok a dáte zbohom vyčerpanosti a kruhom pod očami. 
2. Vitamíny a antioxidanty 
V boji s vekom si neporadíte bez ovocia a zeleniny. Sú plné vitamínov 
a antioxidantov, vďaka ktorým sa budete cítiť sviežo a plní energie. 
Nemusíte sa úplne rozlúčiť s obľúbenými prehreškami proti zdravej 
výžive. Ak jete zdravo, dajte si aj kopček zmrzliny a poriadne si ho užite. 
3. Nedovoľte, aby vaše svaly ochabli 
Budete sa cítiť o niekoľko rokov mladší. Nemusíte cvičiť každý deň, ale 
aspoň dvakrát týždenne. 
4. Buďte márniví – primerane 
Jednoducho sa o seba starajte. Zafarbite svoje šediny, kúpte si kvalitný 
krém a doprajte si voňavý kúpeľ. Zájdite do obchodu a kúpte si niečo 
nové na seba. Pri márnivosti je dôležité slovo primerane, nikto vás 
neposiela k plastickému chirurgovi, ale prečo sa v rámci možností 
nepostarať o zdravie svojej pokožky a vlasov, keď sa vďaka tomu 
môžete cítiť sebavedomejšie a mladšie? 
5. Vstávajte aj zaspávajte s úsmevom 
Bez pozitívneho myslenia vám ostatné rady nepomôžu. Treba umlčať 
hlások vo vnútri, ktorý pripomína všetko zlé, čo sa vám v živote stalo. 
Cieľom nie je popierať menej príjemné veci, čo sa dejú, ale sústrediť sa 
na tie dobré. Optimizmus zabezpečí prílev pozitívnej energie, ktorá na 
človeka pôsobí motivujúco. 
6. Spestrite si život 
Skúšajte nové veci a naplňte svoj život zážitkami. Pomôcť môže ale aj 
zdravá dávka nostalgie, ktorá vám pripomína mladosť, čiže filmy, hudba 
a rôzne staré predmety. Zlepší sa vám pamäť, videnie, nálada aj 
zdravotný stav.        (Zdroj: https://www.zdravie.sk › Zdravie › Magazín o zdraví) 
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Podujatia             MD-9/2019 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V SEPTEMBRI  

3. Videostop      jedáleň  Richard 
4. Opekačka      areál  Majka 
5. Gratulácia oslávencom IT4  B/4   Natália 
6. Svätá spoveď     kaplnka  páter 
6. Pracovná činnosť     areál  Martinka, Ladislav, Majka Mi. 

9. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
9. Pracovná činnosť     areál  Zuzka 
10. Gratulácia oslávencom IT1  A/2   Veronika 
10. Zdravotná prechádzka   mesto  Monika, Katka 
11. Muzikoterapia     terasa A  Monika, Katka 
11. Arteterapia      terasa B  Martinka, Majka Mi. 

12. Dožinky  s výstavou plodov jesene jedáleň  Simonka 
13. Zdravotná prechádzka   mesto  Majka Mi., Martinka, Janka G. 

13. Spoločenské hry     A/4   Katka 
16. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
16. Spoločenské hry     terasa B  Martinka, Majka Mi. 

17. Gratulácia oslávencom IT2  A/4   Svetlanka 
18. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
18. Pracovná činnosť     areál  Ladislav, Lenka 
19. Domovníček      jedáleň  Betka 
19. Stretnutie pri spomienkach   B/4   Majka G. 
20. Zdravotná prechádzka   mesto  Lenka 
20. Pracovná činnosť     areál  Janka G., Majka G. 
23. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
23. Arteterapia      A/4   Katka, Monika 
24. Zdravotná prechádzka   areál  Betka, Richard, Majka Mä. 

24. Spoločenské hry     terasa B  Ladislav 
25. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
25. Arteterapia      terasa B  Martinka, Majka Mi. 

26. Gratulácia oslávencom IT3  B/2   Janka R. 
26. Domovníček      jedáleň  Betka 
26. Arteterapia      A/2   Majka Mä. 
27. Muzikoterapia     A/2   Betka 
27. Zdravotná prechádzka   mesto  Martinka, Lenka, Majka Mi. 

30. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
30. Spoločenské hry     terasa B  Martinka, Majka Mi. 
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Vyberáme z tlače           MD-9/2019 

Zasmejme sa 

V lekárni si mladík prezerá tovar. Chcete kondómy? – Pýta sa lekárnik. 
Bohužiaľ neskoro, dvakrát Sunar, prosím – Odvetí mladík.       
 
 

Žena to nevydrží a v jeden večer začne vytýkať svojmu mužovi – Už 
toho mám dosť! Každý večer  si nosíš domov robotu a mňa zanedbávaš! 
Ale miláčik, veď potrebujeme peniaze. Aj iní chlapi si nosia prácu 
domov. To je pravda, ale nie všetci pracujú na patológii ako ty! 
 
Kamaráti sa rozprávajú medzi sebou – Prečo už nechodíš v nedeľu na 
futbal? Žena ma nechce púšťať. Jeden dobrák mu poradí – Tak jej 
pekne zdvihni sukňu a vyplať ju po holom zadku. O týždeň: Zase si 
nebol na futbale. Urobil si, čo som ti poradil? Urobil, no keď som žene 
zdvihol sukňu, zistil som, že aj doma je pekne.    Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
Jeden chlap za komunizmu vykrikuje – USA, USA! Policajt hovorí – Ako 
to vykrikujete, za to vás zavrú! Nezavrú, lebo je to Udatná Sovietska 
Armáda! 
                       
Kde nechodí kominár, tam chodia hasiči.                 Rudolf Sokolík, obyvateľ 
 
Pýtajú sa novinári ministra – Pán minister, naozaj si myslíte, že sa ľudia 
majú dobre a žijú v hojnosti? Minister odpovedá – Ale áno, veď chodím 
medzi ľudí a každý mi hovorí, že už má toho dosť! 
 
Predstavenie v kine. Tma. Ženský hlas susedovi – Prosím vás, pane, 
nemohli by ste si tú rúru dať niekam inam? 
 
Mami, dnes sme robili v škole pokus s plastickou trhavinou... No a čo 
budete v škole robiť zajtra? V akej škole???   Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 

Ty potvora, dozvedel som sa, že si mi neverná! Tak to nie je pravda. 
A vraj s tým námorníkom z piateho poschodia! Tak toto už vôbec nie je 
pravda... 
 
Blondínka hovorí druhej blondínke – Prešla som na delenú stravu. Čo 
nezjem cez deň, to dobehnem v noci.    Eva Kohútová, obyvateľka 
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Zábava a relax            MD-9/2019 

Tajnička 

September znamená pre väčšinu z nás koniec najkrajšej časti roka, 
leta. Pre nás dospelých koniec dovoleniek, pre deti koniec 
bezstarostných dvojmesačných prázdnin a opätovný začiatok 
školských... Odpoveď nájdete v našej tajničke.  

          

 Miroslav Kleman, obyvateľ 

Hádanka č. 1: 

Kto vynašiel vakcínu proti besnote? 

a.) Mikuláš Kopernik  

b.) Louis Pasteur 

c.) Galileo Galilei                                                                   Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

 

Hádanka č. 2: 

Lotos a papyrus boli symbolom ktorého starovekého štátu? 

a.) Rím 

b.) Grécko 

c.) Egypt                  Beáta Révayová, obyvateľka 

 
Správnu odpoveď odovzdajte do 23. 9. 2019 svojmu sociálnemu pracovníkovi.  

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
 

 
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 8/2019 sa stávajú: 

 

Petronela Kittlerová a Peter Macko  

 

Srdečne gratulujeme! 

           Kópia 

           Velikán v rozprávkach 

           Hnisavá zdurenina 

           Odymil 

           Zlatica (dom.) 

           Prines 

           Ranná vlaha 

           Neobutá 

           Dĺžková miera 

           Očami vnímať text v knihe 
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Od nás pre vás            MD-9/2019 

 Novinky našej rodinky 

Milí naši obyvatelia, priatelia, všetci naši čitatelia. Každý mesiac aj 

prostredníctvom nášho časopisu máte možnosť nahliadnuť do života 

nášho zariadenia. Do jednotlivých rubrík vkladajú s  láskou informácie 

samotní obyvatelia a zamestnanci našej veľkej rodiny. Vďaka pútavým 

fotografiám sa dokážete preniesť a predstaviť si samotného obyvateľa a 

atmosféru realizovaných bohatých akcií. V mesiaci august sme ukončili 

na A budove výmenu nábytku a to kuchynských liniek, stolov, kresiel, 

skríň, komôd, nočných stolíkov a poličiek. Ďalej sme prežívali slnečné 

dni, každodenné aktivity, výlety, zdravotné prechádzky a Vaše starosti 

a radosti.  

Sociálna oblasť je dielo, ktoré nie je nikdy ukončené. Služba 

k životu si vyžaduje úctu k človeku. Nie každý je však schopný a 

povolaný na to, aby jeho úzke JA vydávalo isté žiarenie. Sme radi a 

ďakujeme za to našim pracovníkom. Každý človek má svoju cenu bez 

ohľadu na svoj vek, odlišnosť, zdravotný a duševný stav. Preto sa 

snažíme k našim obyvateľom pristupovať s úctou a snahou po 

pochopení. Pomáhame im vyrovnať sa s prítomnosťou a vrátiť im pocit 

vlastnej hodnoty, sebavedomia a chuť do života. Veď kto rozdáva 

úsmev, lásku a dobro nežije nadarmo. 

Milí obyvatelia, sme tu pre Vás každý deň, spoločne trávime čas, 

rozprávame sa. Je ľahšie keď sa s niekým o svoje ťažkosti podelíme 

a pokúsime sa nájsť spôsob ako je možné sa s danou situáciou 

popasovať. Aj na ceste prežívania radostí a starostí sme Vám 

k dispozícii. Váš personál. 

„Láska a vernosť sú kľúčmi od domu, v ktorom si šťastný a 
v bezpečí, kde pre Teba tlčie vrúcne srdce a kde na Teba čaká 
otvorené náručie.“ 
                                                                                        Phil Bosmans 

                                                                                              
                                                                                                (S. Červená) 
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Fotografia mesiaca                         MD-9/2019 
  

A TAKTO STE LÚSKALI HRÁŠOK 

 

Na foto zľava: Mária Pokusová, Zdenka Karasová, Zuzana 
Miklósová, Božena Stančeková 

  

  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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