
MÔJ DOMOV  

    Spoločenský mesačník                                            Ročník IX.     
 
 

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
TOPOĽČANY – PRAŠICE 

 
 
 
 
 
 
 

Najfarebnejšie obdobie 
prichádza 

10/2017 
 



 2 

Úvodník             MD-10/2017 

Október, mesiac úcty k starším 
 V mesiaci október k úcte k starším si 
pripomíname a vzdávame hold a úctu svojim 
mamám, babkám, otcom a dedkom. Pretože 
práve oni nás vychovali, dali nám základ dobrej 
výchovy a uviedli do života ďalšie generácie. 
 Úcta k starším sa môže prejavovať nielen 
v tomto mesiaci, ale aj počas celého 
kalendárneho roka. V tomto období by si človek 

mal nájsť viac času nielen na seba, ale vypočuť si jeden druhého, 
a hlavne si pomáhať – podľa svojich síl a schopností. Pritom mať veľa 
dôvodov na radosť, smiech, pretože to nič nestojí, ale mnoho prináša. 
A spomienka na radostnú tvár je trvalá. 
 Tak ako každú jeseň opadáva lístie zo stromov, tak aj naše roky 
sa míňajú, rok za rokom, deň za dňom. Staroba, tiež aj choroba, nás 
často navštevuje, hoci plány máme stále a snáď aj ešte väčší elán 
a chuť do nasledujúcich dní. Z mladosti nám zostali nezabudnuteľné 
krásne spomienky, ktoré nám pripomínajú ako sme žili, tvorili a mali 
dobrú perspektívu do ďalšieho života. 
 Život rýchlo plynie a skoro všetci sme sa zo zdravotných alebo 
sociálnych dôvodov ocitli v domovoch dôchodcov. U nás v našom 
zariadení je o našich seniorov príkladne postarané, či už po stránke 
zdravotnej, sociálnej alebo rehabilitačnej. 
 V prvom rade veľká vďaka patrí vedeniu zariadenia, ale aj 
ostatným pracovníkom v ich oblastiach. 
 Milí naši seniori a seniorky, k mesiacu Úcty k starším Vám zo 
srdca želám veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, hlavne Božej milosti, 
veľa úcty, pochopenia a dobré spolunažívanie, jeden s druhým 
 
 Za celý redakčný tím Vám prajem príjemné chvíle strávené 
s našim časopisom. 
 
 
 
                                                                                        Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domáci spravodaj           MD-10/2017 

Bylinky a ich sila 
 „Šťastný ten dávny vek, ktorý my sami sme nazývali zlatým, 

v ktorom sa ľudia cítili šťastní berúc si plody z prírody  
a pijúc vodu, čo prameň im dával.“ 

 Prišiel čas, keď sa nám slniečko už ukrylo za oblaky a lístie na 
stromoch sa začína sfarbovať. Čas, keď číhajú navôkol nádchy, 
chrípka a prechladnutia. Preto sme našu besedu venovali bylinkám 
a ich sile. Uvarili sme si teplého bylinkového čaju a čítali zaujímavosti 
z múdrej knihy o bylinkách „z kredenca“ (olivový olej, pór, mlieko, 
uhorka), „zo záhrady“ (petržlen, lopúch, ruža, materina dúška, 
levanduľa, hloh, túžobník) a „z kúpeľne“ (myrha). 
 Dúfam len, že informácie z besedy boli prínosom, všetci pozorne 
počúvali, zapájali sa svojimi postrehmi, radami, skúsenosťami 
a v príjemnej atmosfére sa stretneme aj nabudúce pri ďalšej 
zaujímavej téme.                                                                                (kr) 

Každý mesiac je oslava 
 Na našich oslávencov z oddelenia IT3 sme nezabudli ani v 
septembri. Každý mesiac s láskou pripravujeme posedenia v kruhu 
obyvateľov pre našich meninových a narodeninových oslávencov. Do 
stretnutí sa snažíme zapojiť vždy niekoho z príbuzných, a nejeden 
krát práve rodinní príslušníci prispejú občerstvením k oslave.
 Nezabúdame ani na Vás milí obyvatelia, ktorí zo zdravotných 

dôvodov nemôžete byť s nami 
a pri každom stretnutí. Vám 
patrí myšlienka a aj týmto Vás 
pozdravujeme.  

Aj takýmito maličkosťami 
ako sú naše posedenia sa 
snažíme vzájomne obohacovať, 

byť Vám na blízku.  Zmysel 
a naplnenie dní v živote je 
dôležité a dodáva chuť žiť.  

 Pre nás je odmenou Váš úsmev a slová: 
„Tu mi je dobre, necítim samotu a smejem sa“. 

                                                                                                   (sč) 
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Domáci spravodaj                                                    MD-10/2017 

Športové dopoludnia letom nekončia 
 Takmer počas celého leta sme mali pekné, teplučké a slnečné 
počasie. Preto sme sa rozhodli obnoviť letnú aktivitu a to konkrétne 
Kolky. Táto aktivita prebiehala pravidelne každú stredu na terase B 
budovy. Najčastejšími účastníkmi boli Rudko Sokolík, Beátka 
Révayová, Magdaléna Drábiková, Milan Hanzlovič, Imrich Karaba, 
Janko Móri. Aktivity sa zúčastňovali tiež obyvatelia, ktorí išli len tak 
náhodou okolo a zaujalo ich to. Prišli si ju vyskúšať a zhodiť pár 
kolkov.  

 Princíp hry bol jednoduchý. Zhodiť, čo najviac kolkov, ale aby to 
nebolo až také jednoduché súťažiaci museli hodiť guľu tak, aby obišla 
kolky okolo a až potom sa počítali zhodené kolky guľou. Myslíme si, 
že to bola dobrá zábava a príjemne spestrenie letných dní pre 
obyvateľov. Táto aktivita na teraz končí, keďže je to letná aktivita 
vonku a počasie nám nedovolí v nej pokračovať.  
 Budeme v nej pokračovať o rok, ale naši športovci nemusia 
smútiť. Opäť sa vracajú do jedálne ping-pong, ale aj iné športové 
aktivity.                                                                                            (mm) 
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Domáci spravodaj                                                      MD-10/2017 

 Zo života obyvateľov  

zariadenia v Prašiciach 
 Prišla jeseň. A to nielen podľa kalendára, ale aj podľa prírody. Dni 
sa skracujú, vtáci odleteli do teplých krajov  a ráno vstávame  za tmy.  
Slniečka ubudlo, po oblohe sa valia ťažké dažďové mračná. 
Záhradkári zberajú úrodu  a ukladajú  ju na zimu. Z  úrody sa 
v Prašiciach každý rok  robí v miestnom katolíckom kostole výstavka 
úrody vo forme obrazov a ručných prác. Šikovné prašické ženy po 
večeroch pripravovali obrazy z rôznych semien, ovocia a zeleniny.  
 Niekoľko rokov dozadu sme pomáhali s prípravou aj my. Dnes 
sme radi, keď sa dostaneme do kostola túto krásu pozrieť. 

 V porovnaní s minulými 
rokmi ubúda aj počet 
obyvateľov, ktorí sú schopní 
vôbec výstavku navštíviť. 
Každý rok však stojí za 
návštevu a len s údivom 
stojíme nad ručne sypanými 
obrazmi.  
 15. september je sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie. 
Je patrónkou mnohých 
kresťanských  kostolov na 

Slovensku. Najväčšou národnou svätyňou je bazilika Minor 
v Šaštíne. V tento sviatok ju navštevujú  tisíce pútnikov aby si uctili 
patrónku Slovenska.  
        29. septembra majú meniny Michaely a Michalovia. Sú to 
obľúbené mená nielen teraz, ale i v minulosti. Meno Michael patrilo aj 
biblickej bytosti  archanjelovi Michaelovi. Michael je anjelom pokoja 
a lásky. Posilňuje v obavách a neistote, posilňuje dôveru v Boha a aj 
vo vlastné schopnosti. Dodáva odvahu. Stal sa patrónom policajtov 
a vojakov. Svojou krásou vraj prevyšoval všetkých anjelov. 
 Toto všetko sme sa dozvedeli formou prednášok na  utorňajších 
biblioterapiách pri voňavom čaji.                                                       (ll) 
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Domáci spravodaj                                                      MD-10/2017 

Kufor plný prekvapení 
 Tento mesiac sme priniesli našim obyvateľom novú zábavno-
vedomostnú hru, ktorú sme pomenovali „KUFOR“. Hru sme 
realizovali na 1. poschodí B budovy v našej malej jedálničke. Súťaž 
prebiehala v štyroch kolách zoradených podľa náročnosti, v prvom 
kole s názvom „Pantomíma“ si súťažiaci vyberali slová, ktoré potom 

predvádzali ukazovaním. 
V tomto kole sme sa všetci 
rozhýbali, ponaťahovali, lebo 
ukázať niektoré slová naozaj 
nebol ľahký oriešok.  Musím 
uznať, že všetkým 
zúčastnením išlo ukazovanie 
veľmi dobre. Počas druhého 
a tretieho kola sa prejavil 
súťaživý duch našich hráčov, 
mozgové bunky išli na plné 
obrázky a všetci statočne 

bojovali, aby si uchmatli, čo najväčší počet bodov.  
 Posledné finálové kolo sme venovali hádaniu slávnych osobností, 
ktoré sme postupne odkrývali na fotkách. Na záver sme si spočítali 
hlasy a vyhlásili víťazov, 
na treťom mieste skončila 
Vincencia Révayová, 
v boji o prvé miesto sa 
stretli Drahoš Petruš a 
Antónia Feketeová. 
Napokon vyšla víťazne 
pani Feketeová.  

Všetkým víťazom 
srdečne gratulujeme a tí, 
čo nevyhrali tiež nemuseli 
banovať, pretože počas 
celej súťaže panovala 
úžasná atmosféra a užili sme spolu veľa zábavy.                             (nb) 
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Domáci spravodaj                                                      MD-10/2017 

Posledné letné posedenie 
 Pri pohľade z okna môžeme vidieť, že o slovo sa nám už hlási 
jeseň, stromy sa pomaly začínajú sfarbovať, dni sa nám skracujú 
a rána sú čoraz chladnejšie. V septembri sme si užili ešte posledné 
slnečné dni, teplota sa nám vyšplhala na príjemných 25 stupňov a my 
sme si mohli príjemne posedieť v našom novom altánku.  

 Na čerstvom vzduchu 
v kruhu milých ľudí nám 
bolo aj do spevu a tak 
sme oprášili obľúbené 
ľudové piesne, ba niektorí 
nám zanôtili aj neznáme 
piesne. A že spevákov tam 
bolo dosť, sa mohli 
presvedčiť všetci, ktorí sa 
prechádzali po areáli.  
 Tí čo spievať nechceli 
alebo sa len spievať 
hanbili prispeli k dobrej 

nálade vtipmi alebo veselými príhodami. Smiech sa niesol celým 
altánkom.  
 Altánok je výborným 
miestom na relax 
a načerpanie novej 
energie. Blíži sa nám 
babie leto a my už sa teraz 
tešíme, že našu oázu 
budeme môcť navštíviť 
znova. Veríme, že nám to 
jesenné počasie dovolí, že 
sa slniečko ešte ukáže 
a zahreje nám kosti, aby 
sme mohli na čerstvom 
vzduchu posedieť znova. 
 Príďte si aj vy posedieť a pobaviť sa s nami!                            (nb) 
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Domáci spravodaj                                                      MD-10/2017 

Ročné obdobie plné farieb 
 Leto je už nenávratne za nami. Nastal čas padajúceho lístia, 
sladkého burčiaku a vône pečených gaštanov. Jednoducho povadené 
– vôňa jesene. A nemyslím si, že by niekto túto vôňu nemal rád. 

  V našom zariadení 
využívame posledné vhodné 
chvíle na chodenie po 
rôznofarebnom koberci - 
napadanom listí. Veľmi sa v tomto 
období tešíme na prechádzky 
s našimi obyvateľmi. Príroda hrá 
všetkými možnými farbami, 
v ovzduší cítiť rôzne vône prírody, 
ktorá sa pomaly začína ukladať na 
zimný spánok.  

         „Zubaté“ slniečko vyčarí na našich tvárach úsmev  a veríme, že 
ešte pár dní budeme mať možnosť vychutnať „babie leto“.              (mm) 

Tancom ku zdraviu 
 Rehabilitačné pracovníčky sa zúčastnili  vzdelávania zameraného 
na využitie prvkov tanca a pohybu pre posilnenie zdravia. Nazbierané 

vedomosti a skúsenosti 
sa rozhodla Katka 
Kutňanská realizovať 
v rámci skupinovej 
pohybovej rozcvičky, 
spoločne s našimi 
obyvateľmi na B budove.  
 Snažili sme sa 
zosúladiť pohyb 
s hudbou a za pomoci 
šatiek, stužiek si 
rozhýbali horné a dolné 

končatiny. Cieľom bolo podporiť zmysel pohybových úkonov 
s využitím humoru a pocitu radosti z pohybu, čo  sa podarilo naplniť. 
                 (kk) 
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Domáci spravodaj                                                      MD-10/2017 

Domový parlament a Stravovacia komisia  
 Po dvojmesačných prázdninách sme opäť zasadli do 
„parlamentných“ lavíc, aby sme sa venovali radostiam a starostiam, 
ktoré sprevádzajú našich obyvateľov. 
 Na septembrovom stretnutí Domového parlamentu sme 
rozhodovali o výbere vzoru a farby novej podlahovej krytiny – 
gumolínu pre obyvateľov B budovy. Vybrali sme dva vzory, na základe 
čoho zariadenie nakúpi a vymení gumolín na izbách obyvateľov. 
Vybrali sme aj nový dezén nábytku, s ktorého výrobou sa má začať 
v mesiaci september. Nábytok bude vyrábaný na mieru a podľa 
požiadaviek zariadenia. Zároveň sme riešili ďalšie otázky: 
 pretrvávajúci problém nefunkčného výťahu na B budove 
 čísla na nášivkových štítkoch na odevoch sa častým praním 

vypierajú a nie sú dostatočne čitateľné 
 nadradené správanie a rozkazovačnosť niektorých opatrovateliek  
 zbieranie špakov niektorých obyvateľov 
 potreba častej deratizácie z dôvodu skladovania potravín 

obyvateľmi na izbe, často krát priamo medzi šatami. 
Tento mesiac prebehlo aj stretnutie Stravovacej komisie, kde sa 

riešila situácie neustále sa predlžujúcej rekonštrukcie kuchyne, 
s čím súvisia ďalšie organizačné problémy a zmeny. S cieľom 
posilniť jednotlivé chody, sa v čase rekonštrukcie pristúpi od októbra 
2017 k ďalšej zmene a začnú sa dovážať všetky chody dňa – teda 
nielen varená strava, ale aj nevarená, ktorá sa do konca septembra 
zabezpečuje v provizórnych priestoroch zariadenia: raňajky, 
desiata, olovrant, suchá večera a 2. diabetická večera. Tiež sa 
posúva čas výdaja večere na 17.45 h. Zároveň nastane aj zmena 
v obsahu desiat a olovrantov.  

Vážení obyvatelia, dovoľujeme si Vás požiadať, počas týchto 
zmien, o zvýšenú trpezlivosť. Určite sa oplatí! Nakoniec – najviac 
práce a námahy počas rekonštrukcie majú hlavne zamestnanci. 
Buďme im preto nápomocní. V prípade potreby, bude, zvolané 
mimoriadne zasadnutie Domového parlamentu, o čom vás budeme 
informovať.     Miroslav Kleman, predseda domového parlament 
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Zlatá brána otvorená... 
 Zábavno-súťažné odpoludnie, na ktoré sme boli pozvaní 
zariadením Harlekýn v Topoľčanoch sa tento krát nieslo v duchu 
rozprávok. Naše zariadenie na tejto akcii reprezentovali dvaja 
obyvatelia, a to Simona Bizoňová a Štefan Hučko. Akoby švihom 
čarovného prútika sa dostali do sveta fantázie, kde s pomocou 
rozprávkových bytostí zdolávali všelijaké nástrahy a prekonávali rôzne 

prekážky.  
 Jednotlivé súťažné 
stanoviská totiž strážili 
rozprávkové postavičky, 
ktoré súťažiacich aj 
povzbudzovali a aj ich 
sprevádzali počas 
samotnej súťaže. Zrazu 
akoby aj všetci zúčastnení 
boli súčasťou týchto 

rozprávkových príbehov. Na tejto akcii bolo všetko dokonale 
premyslené, súťažiaci sa zabávali, počasie nám prialo, nakoľko sa 
celá akcia odohrávala 
vonku – v areáli 
zariadenia, ktoré 
dýchalo rozprávkovou 
atmosférou. 
 Niet sa preto 
čomu čudovať, 
pretože Štefan 
a Simonka stavali 
hrad s kocúrom 
v čižmách, zdobili 
medovníčky s babkou Nosáňkou, kuli črievičku s Popoluškou a sadili 
repu na poli.  
 Nakoniec si mohli súťažiaci pochutnať na dobrom guláši, tak ani 
muzikanti v bruchách neobišli naprázdno.  
 Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšie podobné akcie.   (rw) 
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Aktivity                                      MD-10/2017 

Spoločne dospievame,  
starneme a tvoríme 

 Zariadenie sociálnych služieb Harlekýn prostredníctvom 
projektu VÚB banky môže zrealizovať stretnutia v rámci komunity 
s názvom „Spoločne dospievame, spoločne starneme, spoločne 
tvoríme“. Preto zariadenie Harlekýn oslovilo naše zariadenie 
o spoluprácu pri naplnení cieľa. Pôjde o tri spoločné stretnutia, kde 
deti a mladí dospelí spoločne so seniormi sa budú rozprávať, tráviť 
spoločné chvíle a tvoriť.  
 Prvé doobedie nieslo názov Všetko čo mám rád. Naši obyvatelia 
spoločne s obyvateľmi z Harlekýnu zdobili, maľovali na fotorámiky. 
K dispozícii boli drevené, papierové rámiky rôznych tvarov, ktoré sa 
dozdobovali. Po vyzdobovaní nasledoval priestor pre komunikáciu, 
kde sme sa vzájomne predstavili, deti a mladí dospelí sa pýtali našich 

obyvateľov či majú 
vnúčence, odkiaľ 
pochádzajú a na 
oplátku im oni 
porozprávali koho 
majú, čo robia vo 
voľnom čase, čo 
majú radi. 
 Dúfame, že sa 
podarí naplniť cieľ 
projektu, aby deti 
a mladí dospelí mali 
predstavu ako žijú, 
trávia čas seniori 
a aj napriek 

medzigeneračnému rozdielu dokážu spoločne komunikovať a tvoriť. 
 Naši obyvatelia si odniesli fotorámiky, ktoré budú zdobiť ich 
príbytky.  
 O týždeň sa stretneme opäť pri stretnutí s názvom Cítime sa ako 
doma.                                                                                              (sč) 



 12 

Kaplnka                                    MD-10/2017 

Naša úloha je konať v mene Krista 
  

Predstavme si podnikateľa, ktorý vedie svoju firmu spravodlivo a 
váži si všetkých pracujúcich. Ak on bude trpezlivo budovať svoj 
podnik, ak si uvedomí svoju zodpovednosť za svojich podriadených, 
potom dosiahne stav pokoja a vzájomnej spolupatričnosti. Jeho 
zamestnanci sa nebudú strachovať o svoje každodenné potreby a on 
bude mať tiež všetko, čo potrebuje k slušnému životu.  

 A teraz si predstavme podnikateľa, ktorý 
nechce podnikať na princípoch 
spravodlivosti a úcty. Takýto podnikateľ bude 
vidieť v pracujúcich len objekty na 
dosiahnutie bohatstva. Aký je efekt takého 
postupu? Stále bude chcieť mať viac a viac. 
Jeho život bude naplnený strachom. 
Strachom, že sa mu niekto pomstí, 
strachom, že ho niekto okradne, strachom, 
že polícia odhalí jeho podvody.  
 Jeho zamestnanci budú nespokojní. 
Budú sa cítiť ukrivdení a budú ho okrádať v 
presvedčení, že si berú, čo im patrí. Jeho 
stav bude pociťovať aj životný partner a deti. 

Aj v jeho rodine bude vládnuť strach.  
 Aj na takýchto dvoch porovnaniach vidieť, čo v praxi znamená 
hľadať alebo odmietať Božie kráľovstvo. A ak pozorne sledujeme 
svet okolo seba vidíme, že len láska a spravodlivosť prináša pokoj a 
radosť do života.  

Sv. Vincent de Paul (1581-1660) sa takto prihovára kresťanom:  
 „Celkom zvlášť si musíme na toto dávať pozor: je viac ako dosť 
takých ľudí, ktorí si myslia, že úplne postačí už to, keď sa navonok 
správajú korektne a keď vo svojom vnútri pestujú vznešené city k 
Bohu. Ak však potom príde na skutky a je tu príležitosť konať, vtedy 
zlyhávajú. Nie nemýľme sa – celá naša úloha je toto: konať! 

(rw) 
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Z pera našich obyvateľov            MD-10/2017

Seniorské prelúdium 
Keď zaznie hlas melódie, všetkým našim  

starkým, u nás v Domove na želanie. 
V našom domováckom zariadení, 

prežitá s vekom pribúdajúca staroba, 
je najlepšia škola nášho života. 

Od života berme čo Boh dal, radosť, bolesť aj lásku, 
ale radšej kus chleba v hrsti než bohatstvo so žiaľom v srdci. 

Kyticu ruží pripájame zo srdca, želáme všetko len to najlepšie, 
čo šľachtí Vašu dušu aj srdce. 

Nech zaznie hlas zvučných zvonov, 
nech ich hreje ten náš Domov a v ňom šťastie ako zlomok. 

                                                                                                                      Anna Szabová, obyvateľka 
Aforizmy 
Ak nie si pripravený zmeniť svoj život, niet ti pomoci. Mierou ako 
rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása, lebo láska je krásou duše. 
Kde je málo úsmevu, tam je málo úspechu. Umenie a láska pôsobia 
ako slnko, prebúdzajú energiu. 
Pranostiky                            
Búrlivý október, sotva bude zima slabá. Ak je október zelený, bude 
január studený. Keď sa v októbri blýska, zima je blízka. Dažde 
v októbri predpovedajú úrodný rok. Mnohé hmly v októbri prinášajú 
zimu a mnoho snehu. 
                                                                              Petronela Kittlerová, obyvateľka 
Výroky slávnych 
Rochefoucauld: Keď nás priatelia opustia, nájdeme na nich 
neznesiteľné vlastnosti. De La Bruyere: Ľudia majú najradšej svoj 
život, a najmenej zo všetkého si ho šetria. Dickinsonová: To, čo robí 
život takým sladkým, je, že nikdy sa nezačne znova. Tuwin: Tulák je 
človek, ktorý by sa nazýval turistom, keby mal peniaze. Konfucius: 
Čo počujem, to zabudnem. Čo vidím, to si pamätám. Čo si vyskúšam, 
tomu rozumiem.                                                 Magdaléna Drábiková, obyvateľka                    
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Z pera našich obyvateľov            MD-10/2017

Príbehy z knižnice 
 Vítame Vás pri čítaní novej „mini rubriky“, kde si budeme 
predstavovať nové, ale aj spomínať na staré knihy, ktoré určite stoja 
za zmienku. Príbehmi Vás bude sprevádzať Beátka Révayová, ktorá 
z každej knihy vyzdvihne to dôležité – ponaučenie (a nielen pre 
hrdinov z príbehu).   

 Prvý príbeh, až notoricky známy – Ernest Hemingway – Starec 
a more. Je to vlastne príbeh starca, ktorý sa volal Santiago a lovil 
ryby v Golfskom prúde. 84 dní strávil na mori, ale nechytil ani jednu 
jedinú rybu ba ani rybku. Santiago bol ťažko chorý, no i napriek tomu 
sa vydával na more – bol skúseným rybárom. Na ryby s ním chodieval 
aj malý chlapec, ktorému to ale neskôr rodičia zakázali, pretože sa im 
často nepodarilo nič chytiť. Tak zostal starec na mori sám. Keď bol 
ďaleko na mori, spozoroval okolo svojho člna veľa žralokov.  
 Po rybe, ktorá sa mu chytila na háčik nezostalo nič, podarilo sa 
mu však žralokov odohnať, jedného aj usmrtil. Bol na mori dlho. Ľudia 
z dediny ho začali hľadať. Ale on sa vrátil sám – prežil.  
 Vyhrala v ňom sila jednotlivca a chuť žiť a bojovať. 
                                                                                Beáta Révayová, obyvateľka                                                              

Životná zmena 
 Viem, že tento mesiac patrí úcte k starším. Avšak moja úcta patrí 
aj mladým ľuďom, ktorí sa rozhodli či už oženiť alebo vydať sa. 
V dnešnej dobe urobiť takéto rozhodnutie nie je vôbec ľahké. Pre mňa 
je dôležitejšia budúcnosť a nie minulosť. Život si musíme zakladať na 
tom čo bude, a nie na tom, čo bolo.  
 Do tejto skupiny patria aj naše sociálne pracovníčky Veronika 
a Zuzka, ktoré sa v mesiaci september rozhodli zmeniť nielen 
priezvisko, ale aj celý život. Samozrejme im prajem všetko najlepšie, 
veľa úspechov, porozumenia, veľa šťastia, veľa detí.   
 Osobne si myslím, že je dôležité si zakladať na manželskom 
zväzku, pretože v mladých ľuďoch je naša budúcnosť, a budovanie 
rodiny je základom spoločnosti. Dôležité je myslieť na to čo bolo 
včera, je dnes, a bude zajtra.  
                          Štefan Hučko, obyvateľ 
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Spoločenská rubrika             MD-10/2017 

 

OKTÓBROVÍ oslávenci 
 

06.10. Rudolf Sokolík   18.10. Anna Hortová 
06.10. Marta Turčeková   22.10. Jozef Adamkovič 
07.10. Simeon Masár   23.10. Ernest Bárta 
08.10. Marta Šarinová   26.10. Klára Schniederová 
09.10. Pavel Medo    26.10. Juraj Verbír 
10.10. Zdena Bystričanová  26.10. Mária Rybanská  
10.10. Gabriela Hašanová  27.10. Helena Stolárová 
10.10. Terézia Kupková            28.10. Ján Móri 
16.10. Štefánia Lauková  28.10. Beáta Žáčiková 

16.10. Ladislav Stanko  29.10. Viliam Vanek 
18.10. Vojtech Klačanský  30.10. Augustín Rybanský 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

V mesiaci SEPTEMBER nás opustili 
 

 
Rozália Boháčiková, Anna Kopecká,  

Štefan Beňo, Božena Turanová 
 

Česť ich pamiatke 
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Podujatia              MD-10/2017 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V OKTÓBRI 
Denne Pohybom ku zdraviu      CHD-RhB  M.Mihálik 
Denne Rehabilitačné cvičenia    Rhb           Janka T. 
Denne Rehabilitačné cvičenia    Rhb   Soňa  
Denne Rehabilitačné cvičenia    Rhb   Katka K.  
Po  Rehabilitačné + skupinové cvičenia     PRAŠICE  Andrejka 
Ut-Pia Rehabilitačné cvičenia    Rhb   Andrejka 
Ut,Štv Skupinové cvičenia     chodby   Andrejka,Janka 
Ut,Štv Skupinové cvičenia     chodby  Soňa, Katka 
P,U,S,Š DomAteliéR      B/3   Janka G. 
02.10 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
02.10 Kognitívna rehabilitácia    B/1   Richard 
02.10 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
03.10 Spoločenské hry     B/1   Majka 
03.10 Práca s knihou      A/2  Renátka, Zuzka 
03.10 Kognitívna rehabilitácia    A/4   Anička 
03.10 Uspokojovanie duchov. potrieb   B/4    Renátka 
03.10 Spoločenské hry     B/1   Majka 
03.10 Spoločenské hry     B/4   Martin 
03.10 Organizovaná prechádzka    mesto Richard, Natália 
04.10 Pamäťové cvičenia     A/2   Zuzka 
04.10 Športové dopoludnie     jedáleň  Martin 
04.10 Arteterapia      B/1   Natália 
05.10 Biblioterapia      B/1   Natália 
05.10 Práca s knihou      A/4   Katka 
05.10 Domov baví domov     N. Zámky  Jarmila V.  
06.10 Arteterapia      A/2    Renátka 
06.10 Spoločenské hry     A/4   Roman 
08.10        Súťaž „Páli vám to“     B/4   Anička 
09.10        Spoločenské hry     A/2   Renátka 
09.10 Kognitívna rehabilitácia    B/1   Richard 
09.10      Práca s farbami      A/4   Katka 
10.10 Práca s knihou      A/2   Zuzka 
10.10 Vedomostné dopoludnie    B/1   Majka 
10.10 Kognitívna rehabilitácia    A/4   Katka 
10.10 Organizovaná prechádzka    mesto  Richard  
11.10 Mozgová olympiáda     ZSS Penzión Katka 
11.10 Pamäťové cvičenia     A/2    Zuzka 
11.10 Arteterapia      B/1   Natália 
11.10 Arteterapia      A/4   Roman 
12.10 Práca s knihou      A/4   Katka 
12.10 Uspokojovanie duchov. potrieb  B/1   Majka 
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Podujatia              MD-10/2017 
12.10 Posedenie pri hudbe    B/4   Anička 
13.10 Spoločenské hry     A/4                 Roman 
13.10 Arteterapia      A/2   Renátka 
13.10 Zdravotná prechádzka    areál   Majka 
16.10 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
16.10 Práca s farbami      A/4   Katka 
16.10 Kognitívna rehabilitácia    B/1   Richard 
16.10 Organizovaná prechádzka    mesto Majka, Natália 
17.10 Kognitívne cvičenia     A/4   Roman 
17.10 Spoločenské hry     B/4   Martin 
17.10 Práca s farbami      B/1   Majka 
17.10 Práca s knihou      A/2   Zuzka  
17.10 Zábava zariadenia k Úcte k starším  jedáleň  Simonka 
18.10 Kolkový turnaj      jedáleň  Martin 
18.10 Práca s hudbou      A/4   Katka 
18.10 Zmyslový tréning     B/1   Natália 
18.10 Domový parlament     B/1   riaditeľka 
19.10 Práca s knihou      A/4    Katka 
19.10 Uspokojovanie duchov. potrieb   B/1   Richard 
20.10 Zdravotná prechádzka    areál   Majka 
20.10 Arteterapia      A/2   Renátka 
20.10 Spoločenské hry     A/4   Roman 
23.10 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
23.10 Práca s farbami      A/4   Katka 
23.10 Kognitívne cvičenia     B/1   Richard 
24.10 Kognitívne cvičenia     A/4   Roman 
24.10 Práca s knihou      A/2   Zuzka  
24.10 Spoločenské hry     B/1   Majka 
24.10 Organizovaná prechádzka    mesto  Natália 
25.10 Práca s hudbou      A/4   Katka 
25.10 Pamäťové cvičenia     A/2   Zuzka 
25.10 Vedomostné dopoludnie    B/1   Majka  
26.10 Beseda „Úcta a dôstojnosť“   knižnica  Katka 
26.10 Urob si sám      B/1   Natália 
27.10 Arteterapia      A/2   Renátka 
27.10 Spoločenské hry     A/4   Roman 
27.10 Spoločenské hry     B/4   Martin 
27.10 Duchovné cvičenia     kaplnka  Richard 
30.10 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
30.10 Práca s farbami      A/4   Katka 
30.10 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
30.10 Kognitívna rehabilitácia    B/1   Richard 
31.10 Spoločenské hry     B/4   Martin 
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Zábava a relax              MD-10/2017 
31.10 Práca s knihou      A/2   Zuzka 
31.10 Kognitívna rehabilitácia    A/4   Roman 
31.10 Súťaž „Uhádni hviezdu“    B/1   Nátália 

Zasmejme sa 
Príde Jano od lekára domov, dá si dole košeľu a vraví svokre – Mama 
napľujte mi na chrbát! Svokra nechápavo pozrie – Ale prečo? Na to 
Jano hovorí – Ale, doktor vravel, že na tú moju chrbticu najlepšie 
zaberie hadí jed.  
 

Zhovára sa manželský pár už po pár rokoch manželstva. Manžel 
hovorí – Závidím tým mohamedánom. V novinách píšu, že môžu mať 
až štyri manželky. Manželka na to – Veď ty si slabý aj ako katolík 
s jednou ženou.                                                            

                                                                            Petronela Kittlerová, obyvateľka   
 
 

Malý Ferko sa rozpráva s mamičkou čo by chcel pod vianočný 
stromček od Ježiška – Mami, ja by som strašne chcel na Vianoce 
psíka. Mama mu na to odpovie – Ale nevymýšľaj Ferko, bude kapor, 
ako každý rok.  
 

O polnoci sa rozletia dvere na rodinnom dome a rozospatý otec zreve 
– Zuzaaa!!!! Dcéra sa zľakne, vytrhne sa milencovi z objatia 
a bojazlivo sa pýta – Čo sa stalo otecko? Nahnevaný otec odpovie – 
Povec tomu svojmu hlupákovi, nech ťa neopiera o zvonček! 
                                                                                   Eva Kohútová, obyvateľka  
 
 

Príde chlap k jasnovidke a tá mu vraví – Za tri stovky vám zodpoviem 
tri otázky. Chlap sa opýta – Za tri stovky len tri otázky, nie je to 
veľa??? Jasnovidka na to – Nie. Aká je vaša druhá otázka? 
 

Ide farár po púšti a zrazu sa pred ním objaví lev. Farár sa začne 
modliť – Pane Bože, daj tomuto levovi kresťanské city. Lev sa postaví 
na zadné, zopne laby a hovorí – Ďakujem ti Bože za jedlo, ktoré teraz 
prijmem.  
                                                                                                               Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
Dvaja spolužiaci sa rozprávajú v triede. Jeden sa pýta – Akú knižku 
máš rád? Druhý na to – Vkladnú knižku, a nenávidím triednu knihu, 
lebo ma tá stará rachetla zase zapísala.    Rudolf Sokolík, obyvateľ 
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Zábava a relax              MD-10/2017 

Tajnička 
 Po dlhšej prestávke, tu máme opäť aj obľúbenú tajničku.Tentoraz 
sa v nej ukrýva niečo, čo je typické pre prichádzajúce ročné obdobie. 

Veľa šťastia pri lúštení.         

            Simeon Masár, obyvateľ 
Hádanka č.1: 
Pod vedením ktorého maršala bola oslobodená Praha? 

a.) Konev 
b.) Malinovský 
c.)    Žukov                                                                        Rudolf Sokolík, obyvateľ                      

Hádanka č.2: 
Kto Slovák sa stal trojnásobným majstrom sveta v cyklistike?  

1.    Juraj Sagan 
2.    Peter Sagan   
3.    Anton Tkáč                                                                 Štefan Hučko, obyvateľ 

  
Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 10. 2017 svojmu sociálnemu 

pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 09/2017 sa stávajú: 
 

Hedviga Bednáriková a Rudolf Sokolík  
 

Srdečne gratulujeme! 

      Model auta českej značky 
         Dopravný prostriedok 
         Sito 

         Hudobný nástroj 
         Tvrdé „y“ 
          
         Veľmi voňavý krík 
         Mužské meno 18.03. 
         Hlodavec 
         Smrteľná choroba 
         Trám 
         Ženské meno 26.09. 
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Fotografia mesiaca                          MD-10/2017 

Nová súťaž prilákala 
zvedavcov 
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