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Úvodník MD-9/2020

Na dvere klope jeseň 

Po krásnom odchádzajúcom lete prichádza znovu po roku 
pestrofarebná jeseň, ktorá svojou pestrosťou farieb stromov, nám 

dodáva potrebnú energiu a vitalitu do nášho 
ďalšieho pôsobenia v tomto domováckom zariadení. 

Naším balzamom na telo a dušu sú potrebné 
hrejivé lúče slnka, ktoré nám dodávajú určité 
vitamíny a chuť do života. Jesenné obdobie je 
príznačné aj zberom úrody a má naozaj svojím 
zložením zvláštnu atmosféru. Pritom príroda je 

jednoznačná tým, že je pestrá vo všetkých farbách a vo vzduchu cítiť 
aj vôňu ovocia. Taktiež kvety neoplývajú len krásou farieb, ale aj 
zvláštnou liečivou silou. Esencie z nich dokážu robiť divy, liečiť 
bolesti tela, prekonávajú strach, aj úzkosť v našej duši. Dokonca 
z kvetov sa dajú pripraviť chutné jedlá, 
napríklad polievky, omáčky, ktoré nášmu 
oku na pohľad lahodia. 

V čase jesennom dochádza k častým 
zmenám počasia počas dňa, aj v celom 
mesiaci – septembri sa strieda počasie 
s chladnejšou klímou. A na tieto teplotné 
výkyvy nie sme my, seniori pripravení. V jesenných mesiacoch sme 
oveľa viac náchylnejší na rôzne ochorenia, ktoré súvisia so zápalom 
dýchacích ciest. V niektorých prípadoch sa dostaví aj zvýšená 
teplota, vtedy treba chorobu vyležať. 

Aj po uplynutí toho najnáročnejšieho koronavírusového obdobia 
sa snažíme dodržiavať hygienické predpisy, aby sme tak predišli 
týmto ochoreniam. Predsa sme si vedomí toho, že nedoliečená 
chrípka alebo angína je pre náš organizmus nebezpečné riziko! 

Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, prajem Vám 
s vedením nášho Domova, ako aj redakčnej rady a Domového 
parlamentu dobrú pohodu pri čítaní nášho časopisu MÔJ DOMOV. 

Napokon nech Vás povzbudí nasledovné motto: „Zdravý 
človek má milión želaní, chorý iba jedno, aby bol zdravý.“ 

Anna Szabová, šéfredaktorka 
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VÝLETY do Tovarníckeho parku 

 Leto bolo ešte v plnom prúde, a preto sme sa s našimi 
obyvateľmi z IT5 Jarkou Huslicovou, Jožkom Serfőzőm a Miškom 

Janíkom rozhodli usporiadať 
príjemnú prechádzku 
v Tovarníckom parku. Rozsiahly 
park je jedinečný najmä svojimi 
drevinami, ktoré sa v ňom 
nachádzajú, a tým je zaradený 
medzi chránené areály. Po 
príchode sme sa prešli po celom 
parku, kde bol v horúcom počasí 
príjemný chládok. Zaujala nás 

rozmanitosť drevín, rybník plný kačíc ale aj barokový kaštieľ, ktorý je 
súčasťou parku. Počas chôdze sme si oddýchli a posedeli na 
zrenovovaných lavičkách. Po príjemnej prechádzke sme náš výlet 
zakončili osviežením sa v reštaurácii „Šerif“. Krásne prostredie 
a dobrá nálada utužujú vzťahy medzi obyvateľmi.   (Z. Kováčiková) 

 

 Za príjemného letného počasia sme sa aj my z IT4 vybrali na 
výlet do tohto parku, ktorý je známy nielen svojou prírodnou krásou 
ale aj históriou. Prechádzali sme sa po upravených chodníkoch a 
obdivovali mohutné staré stromy, z ktorých každý má svoju históriu, 
o ktorej by vedel porozprávať. 
Oddýchli sme si uprostred parku 
pri jazierku, ktoré sa tiež nedá 
zahanbiť svojím čarom 
s upravenými brehmi, čistou 
vodou s množstvom rýb pod 
hladinou a na hladine plávajúcimi 
divými kačicami a strážiacim 
vodníkom. Toto miesto priam volá 
po oddychu. Prečítali sme si 
históriu parku, kaštieľa aj 
Stummerovcov. Kaštieľ s časťou parku je v súkromných rukách a nie 
je tak, na škodu, prístupný verejnosti. Nakoniec aj nám padlo vhod 
posedenie v blízkej reštaurácii u „Šerifa“ pri káve a kofole.    (L. Bištura)  
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TURNAJ V KOLKOCH 

 Slová piesne Petra 
Nagya – „Je lenivý august“ 
pre našich obyvateľov 
rozhodne neplatí, preto sme 
pre nich usporiadali obľúbenú 
športovú aktivitu Turnaj 
v kolkoch. Veľký záujem a 

účasť 
nás 
už 

vôbec neprekvapuje, sme len radi, že ste sa 
v tomto športovom zápolení našli. Súťažili 
spolu mobilní aj imobilní obyvatelia a to 
v troch kolách. Každý sa snažil hodiť 
najlepšie ako vedel a samozrejme zhodiť 
všetky kolky. A keď sa to niekomu podarilo, 
zaznel spontánny radostný výkrik a potlesk. 
Tradične nechýbala dobrá a priateľská 
atmosféra.  O víťazovi musel rozhodnúť až 
rozstrel. Celkovým víťazom sa napokon stal 
vďaka víťaznému hodu Vladimír Vacho. 

Druhá skončila Helena Blažiová. No a tretie miesto obsadil Milan 
Hanzlovič. Na 
turnaji nechýbalo 
malé 
občerstvenie 
v podobe 
chutných 
kukuričných 
arašidových 
chrumiek, ale aj 
dodržiavanie 
zdravého pitného 
režimu, všetci 
prítomní mali preto k dispozícii minerálnu vodu. Všetkým ďakujeme 
za účasť a dovidenia na ďalšom turnaji!           (M. Miško) 
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Stretnutie oslávencov IT3 

 Augustové stretnutie oslávencov sa konalo v spoločenskej 
miestnosti. Pripomenuli sme si osobné sviatky narodenín a menín 

a zablahoželali obyvateľom nášho 
tímu. Atmosféru nám  spríjemňovala 
ľudová hudba a našim oslávencom 
sme pripravili pohostenie. Jedna 
z oslávenkýň, Tonka Feketeová, nás 
prekvapila krásnou tortou 

Solčianskeho 
skladaníka, ktorú 
pre nás upiekla jej 

nevesta.  
 Tentoraz sme sa zišli veľký „babinec“ -
 oslávenkýň bolo neúrekom. Zagratulovali sme k 
narodeninám Antónii Feketeovej, Klaudii 
Košťalovej, Jolane Mikulovej, Márii 
Rybánskej. Zároveň sme popriali krásne 
meniny Marcelke Kudryovej a Elenke Silešovej. Koláčik chutil 
fantasticky, pri ňom sme si zaspomínali na recepty našich starých 
materí. K záveru sme si zaspievali ľudové piesne a popriali ešte raz 
všetko dobré, veľa zdravia a Božieho požehnania.   (A. Prášek Neumannová) 

Letné fánkovanie  

 Fánky síce  
patria medzi typické 
veľkonočné maškrty, 
ale my sme si ich 
urobili aj uprostred 
leta. Ich príprava nie 
je až tak náročná 
a vôňa, ktorá sa 
šírila z našej 
Chránenej dielne – 

Uvar si sám bola nesmierne lákavá. S prípravami nebola núdza 
o pomoc. Vaľkalo sa, vykrajovalo, smažilo a obaľovalo v cukre. Aj 
keď bol obed výborný, fánky ako dezert zabodovali.             (K. Rosová)  



 
6 

Domáci spravodaj          MD-9/2020 

ZVEĽAĎOVANIE AREÁLU 

 My z IT4 sa práce nebojíme, tak sme sa vyzbrojili metlami, 
hrabľami, lopatami, 
vedrami na odpad a 
vydali sme sa vyčistiť 
priestory areálu pred 
budovou A. Najskôr sme 
počkali, kým obrovský 
žeriav povykladá 
pripravený zatepľovací 
materiál na 
rekonštruovanú strechu a 
až potom sme sa pustili 
do upratovania. Pozametali sme parkovisko a chodníky smerom k 
vrátnici, odpad sme naložili do vedier a vysypali do bioodpadu. 
Vzhľadom k tomu, že už dopoludnia slniečko veľmi hrialo, 
nezabúdali sme na pitný režim a osviežili sa limonádou s domácim 
bazovým sirupom. Po krátkej prestávke v tieni stromov naši šikovní 
brigádnici Katarína Kánová, Zuzana Miklósová, Jozef Skladaný, 
Štefan Belička a Daniela Veľká prácu rýchlo dokončili. Po vyložení 
materiálu na strechu budovy B si brigádu zopakujeme.   (M. Gašparíková) 
 

 Leto je čas dovoleniek a hoci je vtedy veľmi teplo, my na IT3 sa 
nikdy nenudíme a aj na oddelení stále niečo robíme. Spolu s našimi 
usilovnými obyvateľkami Máriou Hajnovičovou, Máriou Cvopovou 

a Boženou Stančekovou sme poutierali prach na poličkách, stoloch 
a stoličkách. Z vykonanej práce máme dobrý pocit a tešíme sa tiež 
z čistého prostredia v malej jedálničke.          (M. Miková) 
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GRÚŇOVKY 

 Kde si bola, keď tak hrmelo... Madam Butterfly... Nalej mi 
vína, Malvína... Vonia kakao... Plavovláska... Názvy vám možno 

nič nehovoria, ale 
refrény týchto 
piesní by ste 
zvládli určite tak 
perfektne, ako 

účastníci 
„Grúňoviek“. 

Vedeli ste, že 
Dušan Grúň 
študoval na 

vysokej škole baníckej v Ostrave? A hral na trúbke v dixielande? Aj 
nás to prekvapilo. Milým prekvapením je aj to, že vo svojom veku (78 
rokov) je stále vitálny a neprestáva spievať. To ani my! Veru by sa 
nikto z účastníkov nemusel hanbiť ani za spev, ani za „stoličkový 
tanec“! Som na Vás, milí účastníci hrdá, že sa zapájate, spievate, 
hráte a tancujete! Teším sa na Vás v septembri pri piesňach 
Waldemara Matušku s názvom  MATUŠOVKY!        (A. Angelovičová) 

Prechádzka do cukrárne 

Koncom augusta 
sa už leto síce 
pomaly približuje 
k svojmu záveru, ale 
na prechádzku je 
ešte vždy prajné 
a slnečné počasie. 
Tak prečo si 
nevylepšiť náladu 
návštevou cukrárne. 
Takáto vychádzka 
veru neodradila ani 
imobilných obyvateľov a sladká odmena v podobe zmrzliny alebo 
zákusku potešila a osviežila všetkých. Verím, že sme spolu strávili 
príjemné dopoludnie a určite si ho čoskoro zopakujeme.      (K. Rosová) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach 
 Skončil 

august, skončili 
prázdniny a 
prichádza čas 
ranných hmiel a 
odletu vtákov 
do teplých 
krajín.  

Augustové 
dni sme si však 
užili naplno. 

Slnečných 
a teplých dní 
bolo dosť, preto 
sme si na zimu 
nabrali slniečka 

do zásoby. Bolo treba po celý čas dopĺňať tekutiny, zdržiavať sa 
v chládku. Dobre by nám síce padlo osviežiť sa niekde pri vode 
alebo na kúpalisku, 
zdravotný stav to však 
už mnohým z našich 
obyvateľov neumožňuje.  

Ale také posedenie 
v chládku pri dobrej 
zmrzline by vždy dobre 
padlo. A tak sme sa v 
jedno krásne teplé 
slnečné dopoludnie 
vybrali na neďalekú 
Duchonku.  

Toto oddychové 
miesto s krásnou vodnou 
plochou, nad ktorou sa 
skláňajú brezy a na 
ktorej sa odráža obloha 
a okolité  lesy pozná  asi  
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každý z okolia Topoľčian, ale  aj veľa turistov a dovolenkárov zo 
vzdialenejších kútov našej republiky, dokonca aj zo zahraničia. Veď 

za jej najslávnejších čias 
tu bola obrovská 
návštevnosť a na veľkej 
i malej pláži doslova 
„hlava na hlave“. 
Bonusom bol bohatý 
program a akcie 
organizované  nielen  pre  
deti,  ale  aj  mládež a  
dospelých. Neskôr 
Duchonka spustla a my 

sme veľmi radi, že sa opäť zveľaďuje, z roka na rok vyzerá lepšie 
a opäť láka ľudí, aby si užili čaro spojenia krásnej prírodnej scenérie, 
športových aktivít a kultúrno-spoločenského vyžitia. 

My sme na Duchonku prišli sme v čase, keď rekreanti ešte len 
prichádzali k vode. Usadili sme sa na terase, kde jemne prefukoval 
vetrík a keďže zmrzlina bola ešte zatvorená, vybrali sme si nanuky, 
každý podľa chuti.  

Hneď pri príchode sa naši starkí postretali so známymi, ktorých 
už nevideli aj niekoľko rokov. Ľudia sa pristavili a debaty so 
spomienkami nemali konca 
kraja. Užívali si to všetci 
prítomní. Pri pohodlnom sedení 
a pokojnom výhľade na vodu 
nám aj vyhladlo, tak sme si ešte 
pochutili na hranolčekoch 
s kečupom. Vôbec sa nám 
nechcelo odchádzať. Ale čas 
pokročil, tak sme si ešte kúpili 
nanuky do zásoby do 
chladničky na druhý deň 
a pobrali sa domov. Slnko 
pripekalo, tak sme sa ponáhľali 
do príjemného chládku nášho domova. Na výlete boli Jozef Bartek, 
Otília Kasanová, Emília Hustá a Emília Grežďová.      (L. Laciková) 
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Výlet do kaštieľa CHÂTEAU APPONY 

 Koniec augusta patril výletu do barokového kaštieľa Château 
Appony v Oponiciach spojeného s prehliadkou historickej knižnice. 

Dorazili sme pol hodiny pred začiatkom, tak sme 
mali dosť času na prehliadku záhradného parku 
so vzácnymi drevinami. So zakúpenými 
vstupenkami, plní očakávaní, sme sa presunuli k 
historickej knižnici. Privítala nás pracovníčka 
knižnice a podala nám zaujímavý výklad z 
histórie knižnice aj rodu Appony. Knižnica bola 
krásna, plná vzácnych i ručne písaných kníh. 
Mnohé z nich putovali z miesta na miesto tak 
nečudo, že došlo k ich poškodeniu a museli byť 

zreštaurované. Okrem historických kníh boli všade obrazy členov 
Aponnyovského rodu, rukopisy a ručne maľované mapy. Milovníci 
histórie si tu určite prišli na svoje. Na záver sme sa zapísali do knihy 
návštev s poďakovaním za pútavý a profesionálny sprievod históriou 
neveľkej obce Oponice a jej historických pamiatok. Na spiatočnej 
ceste sme sa občerstvili v reštaurácii v Dolných Lefantovciach 
a vrátili sa v dobrej nálade domov.           (M. Gašparíková) 

Pomocníčky vidličky 

Fantázii sa medze nekladú a preto sme si vymysleli kreatívne 
maľovanie s vidličkami. Skúsili sme si znova našu trpezlivosť 
a perfektne precvičili 
jemnú motoriku. Dalo 
to trošku viac práce, 
ale výsledok stál za 
to. Nie nadarmo sa 
hovorí, že trpezlivosť 
ruže prináša. Použili 
sme k tomu výkresy, 
tempery, štetce a vidličky, ktoré sme pomaľovali temperovými 
farbami a tvorili z nich kvety na výkresy. S prácou sa statočne 
popasovali Juraj Danóczy, Miloslav Vaňo, Anna Šaturová, Jolana 
Gáliková, Eva Jakubčiaková, Helena Vestenická, Jana Hubová, 
Štefan Hučko a Johana Hurčíková.          M. Mäsiarová) 
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O pšenici a kúkoli 

 Keď vidíme, koľko zla je okolo nás, často si povieme: Prečo sa Boh na 
toto všetko len pozerá? Prečo nič neurobí? Prečo nepotrestá vinníka? 
Odpoveď nachádzame v podobenstve o pšenici a kúkoli (Mt 13,24-30). 
Boh nám dal ako jeden z najväčších darov slobodnú vôľu. My sa 
rozhodujeme medzi dobrom a zlom, my si vyberáme, čo nám je bližšie. 
Keby nám Boh niečo nariadil alebo prikázal už by to nebola sloboda, ale 
otroctvo a to by už nebola láska. Vieme, že Boh je Láska, preto necháva 
človeka slobodne sa rozhodnúť. To, že to často zneužívame je žiaľ naša 
veľká chyba, ktorej následkom je spomínané zlo vo svete. Tiež by sme si 
mali uvedomiť, že dobrý a zlý človek sa ťažko rozoznávajú. Preto hovorí 
Pán Ježiš v podobenstve, že nemožno vytrhnúť pšenicu s kúkoľom pokiaľ 
sú mladé, lebo ich nemožno rozoznať. Ani my nevidíme do srdca človeka, 
nevieme, koľko tam môže byť dobra. Preto sme často upozorňovaní, aby 
sme nesúdili a neodsudzovali. Radi robíme závery, pokiaľ ide o druhých, 
len seba neradi hodnotíme. Všetci sú zlí, ale ja som dobrý. Napokon aj 
preto Boh neničí zlo, lebo chce počkať do žatvy, ktorou je náš koniec 
života. Necháva každému človekovi priestor a čas, aby dokázal zmeniť 
svoj život, aby sa dokázal polepšiť, aby sme dokázali napraviť to, čo nie je 
v našom živote dobré a správne. Zlo nemusí vyústiť vždy len do prehry, ale 
môže práve zdôrazniť dobro, veď prostredníctvom milosrdenstva sa 
stávame deťmi Otca, ktorý necháva pršať na nespravodlivých i 
spravodlivých a vychádzať slnko nad dobrými i zlými (Mt 5,45.48). Boh sa 
nám v dobre zjavuje ako dar a zlo v konečnom dôsledku premenil na 
príležitosť, aby sa mohol zjaviť ako odpúšťajúci, ako milujúci bez 
podmienok a hraníc. Boh teda ponecháva kúkoľ, aby sme ho spoznali ako 
milostivého a prijali stav synov a dcér, ktorí prijímajú a opätujú jeho 
nezištnú odpúšťajúcu lásku. Môžeme teda povedať, že či už sme teraz 
dobrým zrnom alebo by sme boli kúkoľom, stále sme objektom Božej 
trpezlivosti. Pán nás učí byť trpezlivými. Trpezlivosť v sebe zahŕňa postoj 
dobrotivosti, miernosti, je jemným prejavom lásky, lebo sa v nej spája 
chápavosť, rozvážnosť a dôvera. Byť trpezlivým neznamená jednoducho 
zatvoriť si oči pred previneniami; je to schopnosť čakať na obrátenie, mať 
dôveru, že ten, kto sa previnil sa môže zmeniť, nepokladať nikoho už za 
strateného. Je to úsilie zo všetkých síl chcieť dobro blížneho. A práve 
preto, že Boh je voči nám trpezlivý, je v duchovnom živote možná zmena 
kúkoľa na dobré zrno. Po žatve čiže po našej smrti už nezmeníme nič, ale 
dovtedy máme stále čas na zmenu, preto ho využime čo najlepšie.  Prajem 
Vám všetkým, aj sebe, aby sme žili tak, aby sme boli dobrou pšenicou, 
ktorá prinesie bohatú úrodu dobra, pokoja, lásky a odpustenia.   (R. Wagner) 
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Významné dni septembra 

 Ôsmeho je Medzinárodný deň gramotnosti. Preto malé deti 
dávame do škôl, aby sa naučili čítať a písať, čo je potrebné pre 
normálny život. Ale stále je vo svete veľa tých, ktorí čítať a písať 
nevedia. Svetový deň prevencie samovrážd pripadol na 10. 9. 
Psychické, finančné a existenčné problémy donútia poniektorých 
k samovražde. Sú tu aj psychológovia, nadácie a rôzne poradne, 
ktoré týmto ľuďom pomáhajú. 13. 9. je Deň pozitívneho myslenia. 
Pozerajme sa na svet z tej lepšej stránky, veď je pekný! Záchrane 
ľudských životov je venovaný 12. september ako Svetový deň prvej 
pomoci. 21. 9. Máme aj Svetový deň vďačnosti, lebo vedieť sa 
poďakovať je dôležité. Všetci vieme ako svet napadla „korona“. V 
našom zariadení našťastie nie. Za to ďakujeme nielen opatreniam 
zavedeným našou pani riaditeľkou, ale i všetkým zamestnancom, 
rodinám, priateľom a blízkym, ktorí tieto opatrenia dodržiavajú! 
Európskemu dňu jazykov patrí 26. september. Koľko rečí vieš, 
toľkokrát si človekom. V dnešnej dobe otvorených hraníc o to viac. A 
nakoniec spomeniem 27. september ako Medzinárodný deň 
nepočujúcich, lebo jedným z piatich zmyslov je práve sluch a keď 
sa pozrieme na život nepočujúcich, ktorým chýba a musia žiť s týmto 
hendikepom, vidíme aké to majú ťažké a náročné. Štefan Hučko, obyvateľ 

Potulky nocou a prírodou 

 Večernou ulicou sa radi túlame, za ruky sa držíme. Na námestí 
v kaviarenských kreslách sedíme a popíjame kávu so šľahačkou. 
Pomaly sledujem západ slnka, ako minúta po minúte sa deň 
skracuje, jeho žiara sa znižuje a pomaly ochladzuje. A hviezdičky 

svietia nám do očí a sú také krásne, že ich 
krása sa až srdiečka dotkne. „Vieš, že na nebi 
sú súhvezdia?“ – povedal si mi do uška 
a pokračoval si:  „Hviezd je po celej oblohe veľa 
a z nich sa skladajú súhvezdia. A hviezdička, 
Severka, pomáha v noci orientovať sa. Noc je 
dlhá, vraciame sa domov, odpočinúť si. Veď 

zajtra nás čaká cesta do našich hôr. Dáždiku sme si užili, hríbikov 
doniesli a prírodu obdivovali. Veď blíži sa jeseň a vtáci odlietajú do 
teplých krajín.            Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov        MD-9/2020

PRICHÁDZA JESEŇ 

Prichádza jeseň a s ňou prirodzený chlad a smutná tieseň. 
Táto lístie pozláti a všetkých nás zároveň ochladí. 

Jesenné obdobie sa vyznačuje krásnou, pestrofarebnou prírodou, 
farebnými stromami a zároveň lúkami. 

Vyznačuje sa nádhernými ryskami našich veľhôr – Vysokých Tatier 
v podobe zlatých skalnatých útesov. 

Kvitne inovať, belie sa kraj, kto ozaj ľúbi, 
aj v jeseni je lásky čas, ktorý nášmu telu a srdcu  

dodá správne naladený jas. 
                          Anna Szabová, obyvateľka 

Aforizmy              
Príroda na rozdiel od človeka svoje zákony neporušuje. Život je 
nádherný ako diamant, ale krehký ako okenná tabuľa. Že 
nedostanete vždy, čo chcete, je niekedy obrovské šťastie. Deľte sa 
o svoju skúsenosť, je to cesta, ako dosiahnuť nesmrteľnosť. Ak tri 
dni nič neprečítaš, tvoja reč sa stáva plytkou. Žiadna smrť nemôže 
byť zlá, ak jej predchádzal dobrý život. Slabí ľudia hovoria 
a nekonajú, silní ľudia konajú a mlčia.       Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Na Michala či z hory, či z doly zimný vetrík vstane. Čo sv. Michal 
zakazuje, to sv. Mikuláš rozkazuje. Keď Rozália kvety páli, Lucia 
kvetmi pomaľuje obloky. Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi 
záleží. Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú 
zimu. Keď na sv. Michala prší, bude málo vína a veľa vody. Keď na 
prvého septembra prší, repu budú ťahať z blata. Ak neprší na 
narodenie Panny Márie, bude suchá jeseň.      Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Neznámy autor: Mýliť sa je ľudské, ale zbabrať niečo dokonale – to 
dokážu len poslanci. Ovídius: Kto vie sám seba presvedčiť o tom, že 
mu je dobre, bude sa mať dobre. Wilde:  Pán Boh pri stvorení 
človeka evidentne precenil svoje možnosti. Paganini: Hovorí sa, že 
deti, blázni a filozofi hovoria pravdu. Preto deti bijú, bláznov 
zatvárajú a filozofov nechápu. Marcus Aurelius: Všetky hriechy 
sveta plynú z nedostatku lásky.        Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Zábava a relax           MD-9/2020 

Tajnička 

 September je prvým mesiacom začínajúcej jesene, obdobia 
očarujúcej farebnosti prírody. Michal, ku ktorému sa viaže mnoho 
pranostík, oslavuje meniny 29. septembra. Vedeli ste však, že práve 
svätý Michal je...? Odpoveď nájdete v našej tajničke. 

                    Miroslav Kleman, obyvateľ 
Hádanka č. 1: 

Ako sa volá hlavné mesto Turecka? 

a.)  Anemo  

b.) Praha 

c.) Ankara           Beáta Révayová, obyvateľka                                                                                                
 

Hádanka č. 2: 

Ktorý strom sa stále trasie? 

a.) Breza  

b.) Osika 

c.) Vŕba            Eva Kohútová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 24.9.2020 svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 8/2020 sa stávajú: 

Jolana Mikulová a Simona Bizoňová 

Srdečne gratulujeme! 

 
  

    
    Nebdela 

   
        Obyvateľ Ašu 

 
  

        Časti kostry 

 
  

        Hudobná veselohra 

 
  

        Delo 

 
  

        Január (po česky) 

 
  

         

 
  

        Stal sa nemocný 

 
  

        Pichol 

 
  

        Pooral 

 
  

        Motýľ (po česky) 

 
  

    
    Skryl 
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Vyberáme z tlače          MD-9/2020 

Zasmejme sa 

Starý gazda Gejza hovorí svojmu synovi, keď ho vystrájal do školy – No, 
syn môj, dobre sa uč, potom ťa dám za kňaza vyškoľovať a hádam sa 
dožijem, že mi budeš kázať na pohrebe! 

Obec kúpila krásneho býka až zo zahraničia. Starosta sa chcel pochváliť, 
preto nechal vyhlásiť v obecnom rozhlase: Kto chce vidieť vzácny 
exemplár býka, nech navštívi starostu obce. 

Sváko Kapusta pracuje na poli. Ide okolo turista a spytuje sa – Ujo, je to 
pravda, že sa pri oraní zhovárate s volom? Áno, ale príďte až zajtra, 
dnes nemám čas.              Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Pán doktor, prečo môj manžel stále hovorí zo spánku? Asi preto, že ho 
cez deň nepustíte k slovu. 

Šéf pohrebného ústavu sa pýta návštevníka – Koľko máte rokov? 92. 
Skoro sa už neoplatí ísť domov, však? 

Manžel leží vedľa ženy v posteli. Ona už drieme, on preruší ticho 
otázkou – Nechcela by si sa pomaznať, miláčik? Manželka len ospanlivo 
odpovie – Nie, som strašne unavená. Manžel sa k nej otočí – Drahá, 
nedaj sa rušiť, telefonujem.         Magdaléna Drábiková, obyvateľka 

Manželský pár je doma a očakáva návštevu. Muž však stále behá 
v slipoch, tak mu žena hovorí – Prosím ťa, obleč sa, o chvíľu prídu. 
„Neoblečiem sa. Nech vidia, aký som chudý, pretože mi nevaríš. No tak 
si daj dole tie slipy, nech vidia, prečo ti nevarím.     

Jožko príde domov zo školy a hovorí – Mami, predstav si, že som dostal 
na vysvedčení jednotku z matematiky. Vážne Jožko? Ale nieee, len si to 
predstav. 

Kupujúci sa pýta predavačky – Máte teplý chlieb? Nie, iba vedúceho. 

Dvaja kamaráti vychádzajú z krčmy – Počuj, čo teraz povieš žene, keď 
prídeme tak neskoro domov? Nič. Pozdravím a všetko ostatné už povie 
ona.                 Eva Kohútová, obyvateľka 

Policajt sa pýta jedného z dvoch tulákov – Kde bývate? Ja nikde. A vy? 
Obracia sa policajt na druhého. My sme susedia, pán policajt. 

Aký je rozdiel medzi policajtmi a peniazmi? Žiadny, keď ich najviac 
potrebuješ, nie sú... 

Aký rozdiel je medzi manželkou a hmlou? Žiadny. Keď odídu, začína 
krásny deň.                  Mária Grendelová, obyvateľka 
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Podujatia           MD-9/2020 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V SEPTEMBRI 

Na oddeleniach 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

8 
modlenie MT spol. hry 

práca – areál  farby 
práca-interiér uvar si sám spomienky 

9 tréning pamäti hudba 
farby čítanie kníh práca-interiér 

MT 
SEP SEP SEP 

10 farby modlenie 
čítanie kníh práca-interiér 

spol. hry 
modlenie 

spol. hry MT čítanie kníh 

11 MT spol. hry 
práca – areál 

relaxačné cv. relaxačné cv. 
oslávenci 

relaxačné cv. šport 

14 
spol. hry 

oslávenci tréning pamäti 
spol. hry 

práca – areál spol. hry 
práca – areál práca – areál 

16 tréning pamäti hudba 
farby „Čaj o desiatej“ 

práca-interiér MT 
práca – areál čítanie kníh 

17 
oslávenci 

modlenie 
spol. hry 

oslávenci 
oslávenci modlenie 

farby čítanie kníh tréning pamäti čítanie kníh 

18 MT spol. hry relaxačné cv. 
tréning pamäti 

relaxačné cv. 
tréning pamäti 

relaxačné cv. šport 

21 spol. hry  tréning pamäti spol. hry práca – areál  

22 modlenie 
tréning pamäti spol. hry tréning pamäti  

 
MT spomienky práca-interiér  

23 tréning pamäti hudba 
farby 

SEP 
práca-interiér 

MT 
SEP SEP 

24 
farby 

modlenie 
oslávenci 

MT spol. hry  
práca – areál čítanie kníh 

25 MT 
spol. hry práca – areál 

relaxačné cv. 
 

 
práca-interiér relaxačné cv. relaxačné cv. 

28 spol. hry  
čítanie kníh 

spol. hry práca – areál  
tréning pamäti 

29 modlenie 
tréning pamäti spol. hry 

tréning pamäti   
MT spomienky 

30 
tréning pamäti 

hudba 
farby 

čítanie kníh práca-interiér MT 
práca-interiér práca – areál 
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Podujatia           MD-9/2020 

Pohybové aktivity 

Aktivita IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

2,3,4,7,8,9,10,11,16,17,18, 
21,22,23,24,25,28,29,30 

3,10, 
17,24 

 
7,21,
28 

Prechádzky 
v areáli 

4,7,9,11,16,
18,23,25,28 

4,9,16,22 

2,3,4,7,8,9,10,11,
14,16,17,18,21, 

22,23,24,25, 
28,29,30 

11,17,
28 

 
2,7, 
16 

Vychádzky 
do mesta 

 21 4,9,11,18,23 
4,11, 
24,25,

30 
3,29  

Celé zariadenie 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

10 Opekačka areál Ladislav 

17 Matušovky veľká jedáleň Betka 

23 Čo ja viem? veľká jedáleň Majka M. 

3,10,17,24, 
Práca 

s drevom 
Pinokio Janka G. 

2,7,8,9,14,16,21,22,23,28,29,30 Šport veľká jedáleň Martin 

7,14,21,28 Domovníček veľká jedáleň Betka 

2,7,8,9,14,16,17,21,22,23,28,29,30 Šikovné ruky DomAteliéR Janka G. 
 
 

Vysvetlivky:   
 

SEP – sebapoznávacia skupina 
MT – muzikoterapia 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 
J. Kalinčiak: Bez práce a bez tvojej vlastnej účasti ani samo 
božstvo neurobí s tebou zázrak. A. Einstein: Dve veci sú potrebné k 
našej práci – neúnavná vytrvalosť a ochota znova odhodiť niečo, do 
čoho sme vložili veľa času a práce. B. Franklin:  Hodina sústredenej 
práce viac pomôže podnietiť radosť zo života a prekonať 
zádumčivosť ako mesiac tupého vysedávania. 
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Spoločenská rubrika         MD-9/2020  

Oslávenci IT1 

 Na akciu „Oslávenci“ sa 
obyvatelia vždy tešia, preto 
nechýbala augustová gratulácia. 
Narodeninový oslávenec bol len 
jeden, ale meninových až šesť. 
V družnej debate sme si pochutili 
na koláčiku a káve. Zvyšný čas 
vyplnili hrami „Hádaj slovo“ a „Autobus“. Rozišli sme sa spokojní 
a veselí s tým, ako sme opäť príjemne pooslavovali.   (E. Jančeková) 

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 Revayová 

13.09. Beáta Révayová 
14.09. Mária Cvopová 
15.09. Jolana Gáliková 
15.09. Helena Paulovičová 
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. Andrea Múdra 
25.09. Milan Klačanský 
27.09. Michal Guniš 
27.09. Jana Hubová 
27.09. Štefan Plevko 
28.09. Mária Tílešová 

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
  

V mesiaci AUGUST nás opustili 

Janka Ohaňková, Anna Novotná 
 

Česť ich pamiatke! 
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Od nás pre vás           MD-9/2020 

 Novinky našej rodinky 

Renovácia nášho zariadenia 
 

V letných mesiacoch sme sa 
pustili do rekonštrukcie viac ako 30 
ročnej strechy.  

Strecha bola v havarijnom 
stave, na viacerých miestach 
zatekala.  

Priebežne boli poruchy na 
streche opravované a lepené 
našimi údržbármi.  

Nitriansky samosprávny kraj 
v tomto roku schválil  a vysúťažil 
dodávateľa na rekonštrukciu 
strechy.  

Začiatok rekonštrukcie sa 
začal odstránením kovových 
konštrukcií.  

 

Nejde iba o opravu 
strechy, ale aj o zateplenie, čo 
prispeje k regulácii tepla na 
štvrtom poschodí.  

Letné horúčavy budú aj 
týmto krokom znesiteľnejšie 
vďaka izolácii. 

Nezaháľame ani s 
odstraňovaním drobných 
nedostatkov.  

Novoprijatý murár Juraj 
Gál obnovuje terasy, vstupné 
múriky, chodbové steny. 

Každá jedna oprava 
prispieva k skrášľovaniu nášho 
zariadenia. 

    (S. Červená) 
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Fotografia mesiaca          MD-9/2020 

NEZABUDNUTEĽNÝ VÝLET 

DO CHÂTEAU APPONY  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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