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Úvodník MD-10/2019

K úcte starším 

Seniorky v našom domováckom zariadení nechcú starnúť, Chcú byť 
vo svojom živote aj naďalej pomerne mladšie. Keď sme boli mladšie, 
boli sme krásne, plné vitality, energie a elánu. 

Život uteká, roky bežia a my pomaly starneme, hoci si to 
nepripúšťame, ale je to tak. Najdôležitejšia je 
psychika, nemali by sme sa poddávať starostiam 
a ťažkostiam o narušené zdravie, ktoré nás oberá 
o energiu.

Ale práve vtedy nám podávajú pomocnú ruku 
naši lekári, zdravotné sestry, opatrovateľky, 
rehabilitační pracovníci a ostatný personál. Hlavne 
nás v tom podporuje naša pani riaditeľka úsmevom 
a príkladným učenlivým slovom. 

V tomto dôchodkovom veku je potrebné nadväzovať kamarátske 
vzťahy, byť voči sebe a ostatným seniorom úprimný, láskavý a takým 
spôsobom si spríjemňovať život. Mať viac času pre seba, ako aj pre 
svojich spolubývajúcich. 

Ideálne by bolo, ak by každý z nás mohol stráviť jeseň života 
v pohode a kruhu svojej rodiny. Mnohí sme ubytovaní zo zdravotných 
a sociálnych dôvodov, ale myslím, že sme ako jedna veľká rodina. 
Hlavné je, že sa nenudíme, máme dosť kvalitných aktivít, ktoré nám 
pomáhajú k rozvíjaniu mozgových buniek Tieto aktivity vykonávame pod 
dozorom sociálnych a zdravotných pracovníkov, začo im patrí srdečná 
vďaka. 

S pribúdajúcim vekom súvisí aj zhoršené vnímanie. Starší ľudia sú 
nepozorní, roztržití a hlavne zábudliví, čo vyplýva z určitých chorôb, 
preto netreba hádzať všetkých do jedného vreca. Mali by sme ich 
pochopiť, byť k nim trpezliví a venovať im chvíľku pozornosti.   

Za celý redakčný tím Vám prajem príjemné čítanie nášho časopisu 
sa verím, že Vám spestrí tieto jesenné októbrové dni.  

Nakoniec nech zaznie k mojim predchádzajúcim slovám patričné 
vyznanie: „Mať ľudí rád, to je celé tajomstvo a je to snáď jediný 
recept na šťastie.“ 

Anna Szabová, šéfredaktorka



 
3 

Domový  parlament            MD-10/2019 

Z DOMOVÉHO PARLAMENTU 
 

 Stretnutie po parlamentných prázdninách začalo smutne - minútou 
ticha, ktoré vyhlásil predseda DP Miroslav Kleman za zosnulú aktívnu 
členku Gabrielu Šútovú. Odpočívajte v pokoji! 

 Stravovacej komisii  sa zúčastnil pán Peter Macho, ktorý prišiel 
svoje návrhy podať priamo, čo sme všetci privítali. Za vedenie ZSS prišli 
Viera Bútorová, riaditeľka a Magdaléna Ondová, vedúca stravovacej 
prevádzky. Postrehy a podnety prítomných k podávanej strave: 

 Z prezentácie a ochutnávky, ktorú organizovala stravovacia 
prevádzka vyšli úspešne dve nátierky – mrkvová a cviklová – už  
v septembri sa plánujú zaradiť do jedálneho lístka 

 K polievke, spravidla k obedu, si ktokoľvek z obyvateľov môže 
vypýtať druhý krajec chleba, ak jeden krajec nie je postačujúci 

 Žiadosť o zaradenie pečiva na raňajky, aspoň 1-2 krát týždenne 

 Polievky – zelerová, kalerábová, mrkvová – viac zahustiť 

 Pochvala padla na kuchyňu za obedy z utorka a stredy – kuracie 
soté s ryžou a bravčové pečené mäso s knedľou a kapustou 

 Diskusia bola opäť aj k množstvu odpadu, ktorý narastá, o to viac 
musí naše zariadenie platiť za jeho odvoz. 

 V ďalšom bode členovia DP diskutovali o svojich postrehoch 
týkajúcich sa bežného chodu a života v zariadení: 

 často sú pokazené výťahy, zateká strecha, nefunguje signalizácia 

 bola vyslovená pochvala pánovi Beličkovi, ktorý dobrovoľne 
porýľoval celú záhradu 

 diskutovalo sa o skúsenostiach s dostatočnosťou hydratovania 
obyvateľov, hlavne imobilných alebo dezorientovaných 

 v mesiaci október sa začína s kompletnou výmenou (dovýmenou) 
okien na izbách, vo veľkej jedálni a v spoločných priestoroch; 
v Prašiciach bola ukončená rekonštrukcia a zateplenie strechy. 

Najbližšie stretnutie je plánované na 17. 10. 2019. 

Miroslav Kleman, predseda DP 
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Domáci spravodaj         MD-10/2019 

VIDEOSTOP zabodoval 

Na začiatku septembra 
sa nám podarilo spustiť 
projekt s názvom Videostop. 
Ide o nový formát zábavno-
súťažnej hry, ktorá sa 
vyznačuje tým, že v nej 
okrem našich obyvateľov 
súťažia aj zamestnanci 
zariadenia. V samotnom 
pilotnom projekte sa ako 
súťažiaci predstavili Gabika 
Šutová, Peter Šimun a Katka 
Kánová. Za zamestnancov 

prijalo pozvanie súťažiť vedenie zariadenia a to Vierka Bútorová, Lenka 
Janská a Simonka Červená. 

Bolo pripravených deväť ukážok, ktoré mohli naši súťažiaci poznať 
aj z televíznej obrazovky. Výber 
bol ozaj pestrý. Od seriálov, cez 
dobrodružný formát až po 
rozprávky. Treba podotknúť, že 
hoci aj otázky vedeli často všetci 
traja súťažiaci, predsa len 
rozhodovalo aj to, kto sa skôr 
prihlási. Celá súťaž bola 
moderovaná v humornom duchu 
a bola cítiť pokojná atmosféra 
a radosť z hry.  

Každý súťažiaci mal u ctených hostí ešte tajného spoluhráča. Takže 
ako dopadne súťaž sme sa museli nechať prekvapiť. No a ako to 
nakoniec dopadlo? 

1. miesto – Katka Kánová a Vierka Bútorová 
2. miesto – Gabika Šutová a Lenka Janská 
3. miesto – Peter Šimun a Simonka Červená 
Katka Kánová si takto zabezpečila aj účasť v hre Videostop 

majstrov, do ktorej sa ako víťaz prebojovala automaticky. Ďakujem  
spolupracovníkom a chránenej dielni za občerstvenie.    (R. Wagner) 
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Opekačka 

Začiatok týždňa bol upršaný, preto bola táto vopred plánovaná 
akcia ohrozená. V deň 
opekačky sa ale 
slniečko našťastie 
umúdrilo a od samého 
rána nás ohrievali 
slnečné lúče. A všetko 
začalo prebiehať tak ako 
bolo naplánované. Už 
od samého rána boli 
založené dva ohne. Prvý 
slúžil pre tých, ktorí si 
chceli opekať sami a na 
druhom ohni sa opekali špekačky pre obyvateľov. Pre nich sme však 
mali pripravené okrem špekačiek aj dve športové disciplíny, a to hod na 
terč a hod kruhom, kde si mohli zasúťažiť všetci tí, ktorí majú 
športového a súťaživého ducha. Celá akcia prebiehala v príjemnej a 
pokojnej atmosfére. Tešili sme sa z pekného počasia, chutného jedla a 
veľkej účasti. Túto akciu si s vami veľmi radi zopakujeme aj nabudúce, 
stačí len váš záujem.               (M. Rusňáková) 

Zakotúľané jabĺčka  

Keďže sa nám blíži jeseň a 
pár jabĺčok sa k nám prikotúľalo, 
chceli sme potešiť aj naše 
maškrtné jazýčky.  

Spoločnými silami a 
šikovnými rukami našich 
obyvateľov sa nám podarilo 
upiecť až dva koláče plné 
šťavnatých jabĺk. Voňali 
prekrásne a my sme si ich 
nechali ako dezert na poobedie. 
Po výdatnom obede sme sa s 
chuťou pustili do týchto plodov 
našej práce.        (M. Mäsiarová) 
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DomAteliéR v novom šate 

Nakoľko sa zub času podpísal 
aj na zariadení v DomAteliéRi, 
nastal čas vymeniť staré za nové. 
V našom starom ateliéri vždy 
panovala dobrá nálada, pozitívna 
energia a  nechýbala nám 
kreativita, avšak po jeho vynovení 
sa nám v ňom pracuje predsa len 
o čosi lepšie. Ak ste zvedaví, ako to 
vo vynovenom DomAteliéRi vyzerá, 
tak neváhajte a príďte sa k nám 
pozrieť. Budeme len radi ak pri 
našich ručných prácach privítame aj 
nové tváre a spoločne vytvoríme 
niečo krásne pre potešenie oka aj 

duše. Týmto by som sa chcela v mene svojom aj našich obyvateľov 
poďakovať pani riaditeľke a pánovi Gričovi za vynovenie nábytku.  
              (J. Gogolová) 

Trpezlivosť ruže prináša  

Pani Terézia Schafferová objavila v sebe 
talent na skladanie PUZZLE. Po úraze 
nemohla navštevovať skupinové aktivity ani 
chodiť na obľúbené prechádzky. Na to, aby sa 
čo najskôr uzdravila potrebovala pokoj na 
lôžku a teda väčšinu času musela tráviť na 
izbe. Keďže však nie je zvyknutá len tak 
„polihovať“, chcela svoj čas nejako využiť. 
Spoločne sme sa dohodli, že vyskúša skladať 
puzzle. Najskôr začala jednoduchšími a potom 
sa vrhla na komplikované „päťstovky“ (500 
ks). Skladanie jej nie vždy išlo ľahko, ale vždy 
si zachovala chladnú hlavu, bola trpezlivá 
a cieľavedomá. Tak ako pri jej rehabilitácii. Prajeme jej veľa zdravia 
a trpezlivosti pri skladaní „tisícok“ (1000 ks) a dúfame, že aj Vás 
ostatných jej príbeh inšpiroval tak ako nás na IT4.          (N. Bujnová) 
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ZBER HÚB NA SKÝCOVE 

Z naplánovaného zberu 
húb v lokalite Nemečky – 
Kulháň nebolo nič, v uvedenej 
lokalite huby nerastú, asi 
z nedostatku vody, ktorá je pre 
ich rast dôležitá. Tak sme sa 
rozhodli ísť na opačnú stranu 
do oblasti Skýcov. Počasie 
bolo síce chladné, ale slnečné, 
na pohyb a zbieranie húb 
príjemné. Neotravovali nás 
komáre ani muchy. Našli sme 
dubáčiky, suchohríby, kuriatka, plávky a rompy. Zo zúčastnených 
hubárov najviac húb našla Katarína Kánová, vidieť že ju hubárčenie 
baví. Rudolf Sokolík nám porozprával zopár dobrých vtipov, takže 
o zábavu bolo postarané. Ján Blanárik chcel nájsť len plný kôš 
dubákov, ale to by sme museli ísť ešte hlbšie do hory. Zhodli sme sa, že 
by už na to niektorým hubárom nestačili sily. Čas sme si nechali aj na 
posedenie pri kofole a pivku v obci Klátova Nová Ves. Porozprávali sme 
sa o hubárčení z mladosti a zhodnotili, že pohyb na čerstvom vzduchu je 
prospešný pre zdravie a udržovanie kondície v každom veku.    (L. Bištura) 

Domáce utopence  

Začiatkom septembra sme sa rozhodli, že v chránenej dielni „Uvar 
si sám“ budeme s pani Máriou Hajnovičovou robiť český pokrm 
studenej kuchyne utopence. Prichystali sme si všetky potrebné 

ingrediencie. Najprv sme pokrájali cibuľu, natlačili 
špekáčiky do pohára a prekryli jednotlivými 
vrstvami. Všetko zaliali prevarenou a vychladnutou 
zálievkou zloženou z vody, octu, cukru, soli, celého 
čierneho a nového korenia, bobkových listov, 
prípadne ešte korenín podľa vlastnej chuti. 
Necháme to postáť asi 2 týždne. Ani nevieme ako 
nám čas rýchlo ubehol a my sme mali dobrý pocit, 
že sme si niečo uvarili pre oddelenie IT3.   (M. Miková) 
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Jesenná prechádzka 

 Dni sa krátia a noci trvajú dlhšie. Na IT3 sme posledné slnečné lúče 
s našimi obyvateľkami 
Gabrielou Jackovou 
a Helenou Luleiovou 
využili na zdravotnú 
prechádzku, v rámci 
ktorej sme sa zastavili 
aj v cukrárni, ktorá je 
na našom sídlisku. 
Posedeli sme si pri 
dobrej kávičke 
a chutnom zákusku. 

Reč veru nestála, porozprávali  sme sa o jesenných zážitkoch, 
o hubách, kde najviac rástli, a ako sme pripravovali pečené gaštany, 
ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou jesene. Po tomto príjemnom 
posedení sme sa dobre naladení a nadýchaní čerstvého vzduchu vrátili 
späť domov.                  (M. Miková) 

VAŠA PRÁCA v záhradke aj kaplnke 

Slniečko krásne svietilo, preto sme 
nezaváhali ani na chvíľku a využili ešte 
posledné teplé dni prácou v záhrade. 
Konkrétne sa práce nezľakol Vladimír 
Vacho a Jaroslav Ružička. Išli sme si 
skrášliť a zároveň upraviť našu záhradku, 
kde máme momentálne nasadenú mätu 
piepornú a vytrhávali burinu. Záhradka to už 
veľmi potrebovala. Burina nám dala zabrať, 
nakoniec sme to ale zvládli a vytrhali sme 
jej toľko, že zaplnila celý voz! Odviezli sme 
ju na kompost a vyčistenú záhradku zrýľoval 
Štefan Belička. Pocit dobre vykonanej 
práce je na nezaplatenie a naša veľká 
vďaka patrí týmto trom pracovitým obyvateľom. A patrí aj Róbertovi 
Pudišovi a Pavlovi Dzíbelovi, ktorí upratali kaplnku a pripravili ju tak 
pre omše, piatkové duchovné prednášky a obnovy.      (M. Miško, R. Wagner) 
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Čo napiekli gazdinky? 

Ako každý mesiac, 
ani v septembri sme 
nezabudli na CHD 
(Chránenú dielňu) – Uvar 
si sám v našom zariadení 
a opäť sme si s našimi 
obyvateľkami 
zaspomínali, tentoraz na 
pečenie palaciniek. Kým 
sme s Máriou Novotnou 
pripravovali cesto na 
palacinky, ostatné 
obyvateľky Františka Pochybová, Mária Godálová, Rozália Krátka, 
Mária Káčerová a Anna Belohorcová si vypĺňali čas spevom. Ako prvá 
si vyskúšala upiecť palacinku Júlia Mondoková. Po upečení si každá 
z nich pripravila svoju palacinku sama, potrela džemom, ozdobila 
šľahačkou a posypala grankom. To bola dobrota! Bolo milé vypočuť si, 
koľko príjemných spomienok ich spájalo práve s pečením palaciniek. 
Potešilo nás, že sme spojili príjemné s užitočným a budeme sa tešiť na 
pečenie či varenie opäť o mesiac.         (M. Šmotláková) 

Zaváranie jabĺk 

Či už chceme alebo nie, leto sa pomaly 
ale isto chýli ku svojmu záveru. Môžeme sa 
však radovať z dozrievania šťavnatého 
ovocia. Po Dožinkových slávnostiach nám 
zostali jabĺčka. Aby sme uchovali ich chuť aj 
v zimných mesiacoch rozhodli sme sa ich 
v Chránenej dielni spoločne so Zuzkou 
Šarkőziovou a Pavlom Karadim zavariť. 
Keďže je pri zaváraní najdôležitejšia čistota, 
ovocie sme si dôkladne umyli, odstránili 
nejedlé časti, rozštvrtili, poukladali do 
pohárov a zaliali vychladnutým cukrovým 
sirupom. Podarilo sa nám zavariť 23 pohárov 

a tešíme sa keď si na nich v zime s obyvateľmi pochutíme.   (Z. Kováčiková) 
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Výlet na Nitriansky hrad 

Lúčime sa s letným obdobím 
a pomaly vítame pani Jeseň. Počasie 
je príjemné, slniečko nepáli tak 
nahorúco, príroda hrá všetkými 
farbami. Preto sme sa vybrali s našimi 
obyvateľmi na jesennú menšiu túru do 
mesta Nitra na Nitriansky hrad.  

V počte „sedem statočných“ sa 
túry zúčastnili – Miroslav Kleman, 
Peter Macho, Eduard Vacula, Štefan 
Belička, Milan Mihálik, Miroslav 
Arpáš a Milan Klačanský. Vyrazili 
sme ráno so šoférom Jurajom Markom 
v dobrej nálade, nabalení rezňami od 
našich zlatých kuchárok.  

Po príchode do Nitry sa ukázalo 
slnko a bolo naším sprievodcom po 
celú dobu výletu. Najskôr sme si 
prezreli samotný Nitriansky hrad, potom nádvorie, kde sú sochy Cyrila 
a Metoda a krásny výhľad na panorámu mesta Nitra. Neskôr sme zišli 
na Župné námestie, kde sme obdivovali sochu Corgoňa a sochu 
kniežaťa Pribinu.  Po náročnej túre sme doplnili energiu tradičnými 
slovenskými pochúťkami v kolibe v Horných Lefantovciach. To naše 
slovenské je predsa len to NAJLEPŠIE.      (J. Gogolová) 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS   
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Zo života zariadenia v Prašiciach  
 „Kocky sú 
hodené.“ Takýto 
názov by mohla 
mať skupinová 
hra, ktorú sme 
vymysleli vo 
vlastnej réžii. 
Túto známu vetu 
vraj vyslovil 
Gaius Julius 

Caesar 
slovensky tiež 
Cézar, pri 
vojnovom ťažení 
na rieke Rubikon 

v severnom Taliansku. Tam sa písali dejiny, u nás sa pri tejto hre 
posilňovalo nielen telo ale i pamäť.  
 Stačila na to kocka z tvrdenej peny, na 
ktorú sme prilepili krúžky ako na kocke k hre 
„Človeče, nehnevaj sa“. Veľkosťou bola 
akurát do ruky.  Podstata hry spočívala 
v tom, že každý súťažiaci hádzal kocku       
5-krát. Úlohou každého bolo aj spočítať 
všetky hodené čísla.  
 V tejto hre nejde o šikovnosť, ale 
o šťastie. Vyhráva ten, kto má najviac bodov. 
Jednoduché, ale zábavné. Súťažiaci 
hypnotizovali kocku, aby padlo čo najvyššie 
číslo.  
 Do súťaže sa zapojilo 10 obyvateľov. 
Bolo to napínavé až do záverečného sčítania 
bodov posledného súťažiaceho.  

 Na treťom mieste sa umiestnila pani 
Emília Grežďová, na druhom Margita 
Ďuríková. Víťazom sa stal pán Ladislav Stanko. Okrem radosti 
z víťazstva ho potešila aj drobná sladkosť.     (L. Laciková) 
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VII. ročník Krajského turnaja v stolnom tenise 

Rok ubehol ako voda a naše zariadenie 
opäť zorganizovalo Krajský turnaj v stolnom 
tenise.  Okrem nášho zariadenia sa zúčastnili 
ZSS – „Harlekýn“ Topoľčany, „V Kaštieli“ 
Horné Obdokovce, „Domum“ Krškany, 
„Baracha“ Bardoňovo, „Clementia“ 
Kovarce, „Jeseň života“ Levice, „Kreatív“ 
Klasov a „Svetlo“ Olichov. Takže o celkové 
víťazstvo si to rozdalo spolu deväť ZSS. 
Turnaj sa konal v stolnotenisovej hale 
v Topoľčanoch a naše zariadenie 
reprezentovali Milan Hanzlovič a Vladimír Vacho. Turnaj má každým 
rokom vyššiu a vyššiu úroveň, čo sa týka športových výkonov 
jednotlivých hráčov. Tento rok tomu nebolo inak. Každý jeden hráč podal 
maximálny výkon na hrane svojich možností.  

Minuloročné víťazstvo suverénne obhájil a teda prvé miesto vyhral 
bez straty setu Matúš Mikle zo ZSS „Jeseň života“ Levice. Ten 
zároveň získal pre svoje zariadenie aj pohár pre celkového víťaza a 
tortu. Druhý skončil Roman Valkovič zo ZSS „Kreatív“ Klasov. Tretí 
skončil Henrich Csonka zo ZSS „Clementia“ Kovarce. Víťazom 
srdečne blahoželáme. Chceme taktiež pekne poďakovať rozhodcom 

turnaja, našim obyvateľom 
Miroslavovi Klemanovi 
a Petrovi Machovi. Všetky 
zápasy zvládli s prehľadom. 
Po odohratí zápasov sme sa 
presunuli k nám do 
zariadenia, kde si hráči 
zaslúžene vychutnali obed 
a potom už nič nebránilo 
k vyhláseniu výsledkov 
a odovzdaniu diplomov, 
medailí a pohárov najlepším. 

Potom sa už pomaličky začali hráči poberať do svojich domovských 
zariadení. Myslíme si, že turnaj dopadol dobre a už teraz sa tešíme na 
ďalší ročník.                       (M. Miško) 
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Akcie              MD-10/2019 

„KUFOR PLNÝ PREKVAPENÍ“ 

4. septembra sme sa 
vychystali na súťaž s názvom 
„Kufor plný prekvapení“, ktorá 
sa konala v ZSS „V Kaštieli“ 
v Horných Obdokovciach. 
Zariadenie sa nachádza 
v peknom prostredí, kde sme 
si urobili s obyvateľmi nášho 
zariadenia malú prehliadku 
vzácnych drevín a ružami 
rozkvitnutého prostredia.  

Pri vstupe do kaštieľa nás 
privítali obyvatelia tohto 
zariadenia dobrou náladou 
a milým úsmevom. Všetci sme 
netrpezlivo čakali na súťažné 
disciplíny, ktoré boli zamerané 

na šikovnosť, zručnosť a samozrejme rýchlosť.  
Účasť prijalo 6 zariadení. Ako prvú disciplínu sme absolvovali 

dierkované jabĺčko z dreva, ktoré bolo potrebné poprevliekať špagátom.  
V druhej disciplíne sme si zmerali sily v čo najrýchlejšom 

zaskrutkovaní skrutiek do kocky. 
Treťou disciplínou boli šarády. 

Obyvatelia si hodili kockou na ktorej 
boli namaľované čísla od 1 po 3, 
pričom jednotka znázorňovala 
kreslenie, dvojka opisovanie a trojka 
ukazovanie slov alebo slovných 
činností, ktoré musel uhádnuť druhý 
člen tímu.  

Za naše zariadenie sa súťaže 
zúčastnili Simonka Bizoňová 
a Katka Kánová, ktoré sa umiestnili 

na peknom štvrtom mieste. V duchu starého známeho hesla nie je 
podstatné vyhrať, ale zúčastniť sa, sme sa radi zúčastnili a taktiež veľmi 
dobre zabavili.                                                               (L. Ficová) 
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Kaplnka             MD-10/2019

Žiadna modlitba nie je zbytočná 

Boha často vnímame ako neviditeľnú osobu, ktorej poslaním je realizácia 
našich prianí. Keď Ježiš kázal na vrchu, povedal: „Keď sa modlíte, nehovorte 
veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 
Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho 
prosili.“ Jeho vyhlásenie nám toho o podstate modlitby povie veľa. Boh sa 
z našich modlitieb nič nové nedozvie, on vie totiž všetko. Pohania si myslia, že 
modlitba je pre človeka prostriedkom, ako informovať Boha o tom, čo mu chýba. 
Ježiš nás vystríha pred týmto mylným chápaním nášho vzťahu s Bohom. Naopak, 
v modlitbe Boha nemusíme žiadať o nič. Máme uznať, že je všemocný 
a vševediaci. Neexistuje narodenie či smrť, zisk ani strata, radosť ani žiaľ, 
o ktorých by Boh nevedel. Boh je náš Stvoriteľ. Vie o nás aj to najmenšie.  

Vynára sa nám však jedna otázka – prečo sa modliť, keď Boh je vševediaci 
a pozná naše potreby skôr než my sami? Odpoveď závisí od toho, čo očakávame 
od modlitby. Ak dúfame, že zmeníme to, čo nám pripravil, je naozaj zbytočná. 
Boh nezmení názor. Ale ak dúfame v to, že nám modlitba pomôže 
v osobnostnom raste, tak sa modlíme tak, ako nás to naučil Ježiš. Pred 
niekoľkými storočiami svätý  Augustín vysvetľoval tajomstvo kresťanskej modlitby 
vysoko postavenej žene menom Proba. Po vyplienení Ríma bola táto mladá 
vdova na úteku a napísala mu, aby jej poradil ohľadom modlenia sa. Sama 
a zmätená dúfala, že jeho slová jej pomôžu dať si svoj chaotický život do 
poriadku. On jej odpovedal, že sa jej treba modliť za šťastný život: „Skutočne 
šťastný je iba ten, kto má všetko, čo si želá, a nemá, čo si neželá.“ Keď sa 
modlíme za ideálne šťastný život, naše túžby sa približujú tým Božím, a teda 
prichádzame bližšie k Bohu. Taktiež túžime prijať to, čo nám Boh dáva, a nie to, 
čo pre seba chceme sami. Z tohto pohľadu vďaka modlitbe rastieme – naše túžby 
sa pri kontakte s ním menia. Ustavične sa teda modlíme nie preto, aby sme mu 
predostreli svoje túžby, ale preto, aby sme túžili po tom, čo nám chce ponúknuť, 
aby sme boli šťastní na ceste k večnému životu. Tajomstvo modlitby, ktoré opísal 
Augustín, sa preverí v ťažkých chvíľach. Keď čelíme ťažkostiam, nie vždy vieme, 
ako sa modliť. Prirodzene skôr prosíme Boha o odňatie trápenia. Augustín 
priznáva, že je to celkom normálna reakcia. No nakoniec by sme sa mali 
podriadiť Božej vôli. A ak Pán nezmierni bolesť, nemáme sa cítiť dotknutí. Nie je 
to z jeho strany prejav nedbalosti. Naopak, trápenie treba vydržať, lebo jeho sila 
sa ukáže v našej slabosti. Vtedy nastáva osobnostný rast. Uvedomme si, že 
trápenie môže byť aj naozajstnou cestou k veľkosti. Augustín nás nabáda modliť 
sa podľa vzoru, ktorý nachádzame v Evanjeliu podľa Matúša (26, 39): „Otče môj, 
ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“ 
Žiadna modlitba nie je zbytočná. V každom prípade ide o dôkaz podriadenosti 
nášho srdca Božej vôli. Stvorenia prozreteľného Boha, modlime sa, aby sme 
nestratili nič, čo nám dal (pozri Jn 6, 39).        (R. Wagner) 
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Z pera našich obyvateľov            MD-10/2019

Čo prináša október? 

Tento ďalší jesenný mesiac je 
smutný a zároveň veselý. Smutný 
kvôli počasiu, ktoré už nie je tak 
slnečné a teplé ako bolo to letné. 
Dúfajme však, že ešte čo 
najdlhšie potrvá babie leto, kým 
prídu sychravé a chladné dni, 
ktoré sú už pre jeseň typické.  

A prečo je október zároveň 
veselý? No predsa pre rodičov, 
ktorí sú spokojní, že sa nič zlé cez 
prázdniny ich deťom nestalo a teraz sú ich deti v škole a oni im nemusia 
vymýšľať prázdninový program. Avšak nastali iné povinnosti, školské, 
ktoré dajú rodičom tiež zabrať. Po nejakom čase sa však nový režim 
ustáli a stane sa dennou rutinou a hneď to bude ľahšie pre deti aj 
rodičov. Deti, ďakujeme Vám, že si dávate na seba pozor, ste snaživé 
a v plnej sile a s úsmevom na tvári začínate novú epochu. Hlavu hore 
a ideme do toho, držte sa a ľúbime Vás!         Štefan Hučko, obyvateľ 

Dejiny Topoľčian II. 

V roku 1271 sa pri Topoľčanoch konalo zhromaždenie šľachty 
Nitrianskej stolice a pri tejto príležitosti sa Topoľčany prvýkrát výslovne 

uvádzajú ako mesto. O mestskom charaktere Topoľčian 
svedčí aj kráľovské nariadenie z toho istého roku, podľa 
ktorého v dedičnom spore medzi Bartolomejom z Diviak 
a Ivanom z Bošian mal Bartolomej z Diviak zložiť prísahu 
pred richtárom v Topoľčanoch. V bojoch o uhorský trón po 
vymretí Arpádovcov v r. 1301 stál Matúš Čák Trenčiansky 
na strane českého kráľoviča Václava, ktorý mu po svojej 

korunovácii za českého kráľa Václava III. daroval v r. 1302 územie 
Nitrianskej stolice.  

Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho v r. 1321 sa Topoľčany dostali 
znovu do rúk kráľa, tentoraz Karola Róberta, ktorý obnovil ich 
postavenie ako slobodného kráľovského mesta. 

           (Zdroj: UHLÁR, Vlado, 1988. Okres Topoľčany. Bratislava: Obzor.) 
        Spracovala: Beáta Révayová, obyvateľka                                
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Z pera našich obyvateľov           MD-10/2019

Aj staroba má svoje čaro 

Leto už schováva svoje teplé lúče, lístie opadáva, 
tak nejako neúprosne nám čas uberá naše roky. 

Ruky nám oťaželi ťažkou prácou, tvár nám lemujú vrásky, 
nohy nás už nevládzu nosiť a deti nám odišli v šíru diaľ. 

Plodné boli naše roky, i keď niekedy smutné,  
ale sme sa nevzdávali, chceli sme ešte žiť. 

Ale berme od života všetko čo nám Boh nadelil, bolesť aj lásku. 
Želáme si len jedno, nech slnko, šťastie a zdravie nám žiari  
na ďalšej ceste nášho života, aby sme všetko ľahšie znášali. 

                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Láska je vedomie, že dávam a dostávam radosť. Láska je väčšia než 
príval slov. Sladkosť domova nie je v pohodlí ani v hojnosti, ale v tej 
tajomnej hudbe sŕdc, čo náležia k sebe. Milovať znamená radovať sa 
z cudzieho šťastia. Láska žiadnym spôsobom hrešiť, ako ani oheň 
nemôže chladiť. Opakom lásky nie je nenávisť, ale ľahostajnosť. Lásky nie 
je nikdy priveľa.                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Keď sa v októbri blýska, zima je blízka. Keď je v októbri mnoho sršňov 
a osí, bude dlhá zima. Začiatok októbra hoci pekný býva, v druhej polovici 
severák podúva. Ak je október zelený, bude január studený. Šimon a Judy 
vyháňajú baču z búdy. Na Šimona Judy mrznú v poli všetky hrudy. Mnohé 
hmly v októbri prinášajú zimu a mnoho snehu. Búrlivý október, sotva bude 
zima stála.         Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Výroky slávnych 

Schopenhauer: Osud mieša karty, my hráme. V. Vančura: Žiaľ, veci tela 
a veci lásky bývajú tak často zamieňané! Seneca: Je úplne zbytočné sa 
pýtať, či život má zmysel, a či nie. Má taký zmysel, aký mu dáme. Ch. 
Dickens: Viac túžime po tom, aby nás ľudia považovali za duchaplných, 
než za dobrých. S. Zweig: Strach a pokora sa dajú vynútiť, úcta a vážnosť 
nie. Quintilianus: Pamäť má dvojakú prednosť – ľahko zachytáva a verne 
uchováva. K. Čapek: Človek si vždy viac uvedomuje svoje individuálne 
útrapy než svoju surovosť voči druhým.           
                                                                     Magdaléna Drábiková, obyvateľka    
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Spoločenská rubrika         MD-10/2019  

V mesiaci SEPTEMBER k nám prišli  

      

                      

         Bernardína Mojžišíková 

                            Slavomír Banáry 

                           Viliam Poliak 

                            Anna Tóthová 

                           PaedDr. Štefan Hrbáčik 

                                              
 

OKTÓBROVÍ oslávenci

01.10. Elena Sílešová 
01.10. Eva Takáčová 
05.10. Terézia Schafferová 
06.10. Rudolf Sokolík 
07.10. Margita Balková 
09.10. Pavel Medo 
10.10. Mária Káčerová 
10.10. Terézia Kupková 
12.10. Jolana Mondoková 
15.10. Marcela Herdová 
16.10. Ladislav Stanko 
 

18.10. Vojtech Klačanský 
22.10. Štefan Rehák 
23.10. Ernest Bárta  
25.10. Helena Vestenická 
26.10. Juraj Verbír 
27.10. Helena Stolárová 
27.10. Pavel Medo 
28.10. Ján Móri 
28.10. Beáta Žáčiková 
29.10. Viliam Vanek 
30.10. Augustín Rybanský 

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

V mesiaci SEPTEMBER nás opustili 
 

Amália Kučerková, Anna Borovičková, Gabriela Šútová,  
Ján Hrutka, Milan Božík, Ján Paluš 

Prašice – Malvína Madejová 

 

Česť ich pamiatke! 
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Zdravotné okienko                  MD-10/2019 

10 príznakov Alzheimerovej choroby 

1. Strata pamäti, ktorá narušuje každodenný život 
Zabúdanie informácií, udalostí, opakované pýtanie sa na ne. 
Čo je normálne? Zabúdanie a následné rozpomenutie sa neskôr 

2. Plánovanie a riešenie problémov 
Ťažkosti s číslami, prípravou známeho receptu, udržaním mesačného prehľadu. 
Čo je normálne? Občasné chyby pri práci s peniazmi a hospodárení 

3. Problém dokončenia známych úloh doma, v práci alebo vo voľnom čase 
Napr.  s orientáciou - prechádzkou po známej trase, so spravovaním rozpočtu či 
pamätania si pravidiel nejakej hry. 
Čo je normálne? Občasná pomoc pri nahrávaní si programov z televízie alebo s 

nastavením na elektrospotrebičoch 

4. Časový a priestorový zmätok 
Strata prehľadu o dátach, ročných obdobiach, plynutí času, ťažkosti pochopiť 
niečo, čo sa nedeje práve teraz, ale aj zabudnúť kde ste a ako ste sa tam dostali. 
Čo je normálne? Zmätok v tom, aký je práve deň, pričom na to prídeme neskôr 

5. Problémy s pochopením obrazov a priestorových vzťahov 
 Ťažkosti s čítaním, posudzovaním vzdialenosti, určovaním farieb a kontrastu. 
Čo je normálne? Zmena videnia spôsobená sivým zákalom 

6. Nové problémy so slovami, v hovorení alebo písaní 
Zastavíte sa uprostred rozhovoru a nemáte potuchy, ako pokračovať, opakujete 
sa, máte problém nájsť to správne slovo alebo nazvať vec správnym pojmom. 
Čo je normálne? Občasný problém nájsť to správne slovo 

7. Strácanie vecí a schopnosti kontrolovať svoje kroky 
Odkladanie vecí na nesprávne miesta, strata vecí, nespomenutie si na svoje 
predchádzajúce kroky. Postupné obviňovanie svojho blízkeho okolia z krádeže. 
Čo je normálne? Občasné kladenie vecí na nesprávne miesta, ale následné 

rozpomenutie sa na predchádzajúce kroky 

8. Oklieštený alebo zlý úsudok 
Najmä pri rozhodovaní o financiách, ale aj pri dodržiavaní hygieny a čistoty. 
Čo je normálne? Občasné zlé rozhodnutie 

9. Odstúpenie od práce, koníčkov, spoločenskej a športovej aktivity 
Problém udržať krok so svojou doterajšou partiou, základnými pravidlami a 
ustanoveniami. Vyhýbanie sa spoločnosti. 
Čo je normálne? Únava z práce, rodiny a povinností 

10. Zmeny v nálade a osobnosti 
Zmätenosť, podozrievavosť, depresívnosť, úzkostlivosť či vystrašenosť, 
podráždenosť. 
Čo je normálne? Vlastný postup vykonávania vecí a podráždenie pri vyrušení z neho 
             (Zdroj: https://www.zdravie.sk › Zdravie › Magazín o zdraví) 



 
19 

Podujatia               MD-10/2019 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V OKTÓBRI  

3. Domov baví domov    Nové Zámky Betka 
4. Svätá spoveď     kaplnka  páter 
7. Gratulácia oslávencom IT4  B/4   Natálka 
8. Mozgová olympiáda    ZSS Penzión Majka G. 
8. Uvar si sám      B/CHD  Katka, Monika 
9. Pracovná činnosť     areál  Lenka 
10. Domovníček      jedáleň  Betka 
10. Biblioterapia      B/2   Ladislav 
11. Zdravotná prechádzka   mesto  Martinka, Ladislav, Majka Mi. 
11. Spoločenské hry     A/4   Katka 
14. Biblioterapia      A/2   Majka Mä. 
14. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
15. Stretnutie pri spomienkach   B/1   Martinka 
15. DomAteliéR      B/3   Janka G. 
16. Stretnutie pri spomienkach   A/4   Katka, Monika 
16. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
17. Domovníček      jedáleň  Betka 
17. Stretnutie pri spomienkach   B/4   Majka G. 
18. Spoločenské hry     A/4   Katka 
18. Pracovná činnosť     areál  Majka Mi. 
21. Gratulácia oslávencom IT2  A/4   Svetlanka  
21. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
22. Gratulácia oslávencom IT1  A/2   Veronika 
22. Turnaj v hode na terč   A/4   Martin 
23. Pracovná činnosť     A/2   Betka 
24. Zdravotná prechádzka   mesto  Zuzka 
24. Zábava k úcte k starším   jedáleň  Natálka 
25. Zdravotná prechádzka   mesto  Ladislav, Majka Mi. 
25. Pinokio – práca s drevom   B/prízemie Janka G. 
28. Úcta k starším – vystúpenie detí jedáleň  Katka, Monika 
28. Spoločenské hry     B/2   Martinka 
29. Gratulácia oslávencom IT3  B/2   Janka R. 
29. Zdravotná prechádzka   areál  Betka, Richard, Majka Mä. 

30. Arteterapia      B/1   Martinka, Majka Mi. 

30. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin  
31. Domovníček      jedáleň  Betka 
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Vyberáme z tlače            MD-10/2019 

Zasmejme sa 

Telefonát: Sused, tvoj pes hodinu nonstop šteká. Po včerajšku mám 
opicu a skúšam sa z nej vyspať. Skús vyliezť z jeho búdy!     
 
 

Párik leží večer v posteli. Muž zaspí, žena na neho pozerá a v duchu si 
hovorí – Je taký bezstarostný a spokojný. Čím by som ho len naštvala? 
 
Dežko nosí zo školy samé zlé známky a päťky. To nie je možné, tí 
učitelia na tebe sedia, dáme ťa do inej školy – hovorí starý Dežo. Tak 
rozhodol, že ho dajú do cirkevnej školy. Dežko tam chodí a má samé 
jednotky a pochvaly. Ako je to možné? – pýta sa ho starý Dežo. Jaj, 
tatko, tam prídeš do triedy a na stene visí chlap pribitý klincami 
stovkami. Poviem ti, tam sa s nikým nebabrú!     Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
O mládež naša, tebe patrí fľaša. A klobása do ruky, budeš žiť naveky. 
 
Policajt hovorí šoférovi – Prešli ste na červenú! Prepáčte, pán policajt, ja 
som farboslepý...             Rudolf Sokolík, obyvateľ 
 
Na lavičke v parku sedí milenecký pár a bozkáva sa. Prisadne si chlap 
a začne hladiť ženu po kolene. Mladík sa na neho obráti – Čo si to 
dovoľujete? Chcel som len manželku poprosiť, aby mi dala kľúče. 
 
Dve blondínky stoja v rade na zmrzlinu. Jedna sa sťažuje – Zo srdca 
neznášam tieto rady na zmrzlinu! Prečo? Kým prídem na rad, je to 
totálne studené! 
 
Miláčik, až sa vezmeme, sľúb mi, že ma budeš bozkávať na miestach, 
kde ma ešte nikdy nikto nebozkával. Na ktorých? Na Kanárskych 
ostrovoch, na Seychelách, na Mauríciu...   Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 

Vojaci sú po prvý raz na strelnici. Veliteľ podíde k jednému z nich a krúti 
hlavou – To je hanba! Desať výstrelov a ani jeden zásah! Čím ste boli 
v civile? Poslušne hlásim, že futbalistom v prvej lige. 
 
Móricka sa pýta susedka – A ktorý predmet v škole je tvoj 
najobľúbenejší? Zvonec!       Eva Kohútová, obyvateľka 
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Zábava a relax               MD-10/2019 

Tajnička 

28. októbra 1918 sa najvýznamnejšie osobnosti tohto obdobia –
Milan Rastislav Štefánik, Tomáš Garrigue Masaryk a Eduard Beneš 
pričinili o to, že bol vyhlásený Česko-slovenský štát. Aký? Odpoveď 
nájdete v našej tajničke.  

          

 Miroslav Kleman, obyvateľ 

Hádanka č. 1: 

Aká je farba kameňa AMETYST? 

a.) Zelená 

b.) Fialová 

c.) Modrá               Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 2: 

Ako sa volalo Letisko Sliač počas SNP – Slovenského Národného povstania? 

a.) Tri Duby  

b.) M. R. Štefánika 

c.) Orly               Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 3: 

Koľko vežičiek má bratislavský hrad v erbe mesta Bratislava? 

a.) 5 

b.) 0 

c.) 3                   Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 23. 10. 2019 svojmu sociálnemu pracovníkovi.  
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 9/2019 sa stávajú: 

Katarína Kánová a Simona Bizoňová 

Srdečne gratulujeme! 

           Opäť 

           Odvarok 

           Decht 

           Prestať biť 

           Územná jednotka 

           Vojenská dohoda 

           Súbor máp 

           Zápisník 

           Dostihol 

           Opak slova dobrý 
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 Novinky našej rodinky 

DOŽINKY 

Jeseň života môže byť 
rovnako krásna, ako jeseň 
v roku. Cieľom našej práce 
je, aby sa obyvatelia cítili 
v našom zariadení ako 
doma, ako v jednej, veľkej 
rodine. Máme radosť 
z toho, keď vidíme 
spokojnosť na ich tvárach. 
Ako sa sami vyjadrujú, 

aktívny spôsob života ich baví viac ako sedieť na izbe a tiež im pomáha 
spoločnosť iných obyvateľov.  
 Kalendár s pranostikami udržiava v našej pamäti nielen mená, ale 
aj staré obyčaje. Dožinky alebo v zastaranom jazyku „obžinky“ sú 
slávnosť, ktorá sa v minulosti pravidelne usporadúvala po skončení 
žatvy. V minulosti by sa bez dožiniek nezaobišlo ani jedno väčšie 
hospodárstvo. 
Svoj pôvod majú 
dožinky ešte v 
predkresťanskom 
období, kedy sa 
prosperita a dobrá 
úroda pripisovala 
priaznivému vplyvu 
nadprirodzených síl. 
Aby bola úroda dobrá 
aj na ďalší rok, vykonávali sa rôzne rituály: posledné klasy obilia sa 
nechávali na poli alebo sa z tých najkrajších zožatých klasov uplietla 
kytica či dožinkový veniec. Mali sme  chuť na hudbu, občerstvenie 
a zábavu aj my v našej rodine a s radosťou sme pre našich obyvateľov 
pripravili slávnosť Dožinky, ktorej súčasťou bola aj výstava ovocia 
a zeleniny, súťaže. Plody jesene sme mohli vystaviť vďaka našim 
farmárom z radov obyvateľov a zamestnancov. 
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Slávnostné doobedie sme 
začali vystúpením súboru 
Domovníček, kde sme sa viac 
dozvedeli o podstate dožiniek. 
Nechýbal ani upletený dožinkový 
veniec, ktorý ručne uplietla naša 
obyvateľka Bernardína Bencová. 
Zbor v hre predstavovalo rádio, 
ktorého hlasmi boli naši členovia 
súboru. Slávnosť bola obohatená o 
spev a hru na harmonike v podaní 
Ronalda Janského. Zábava 
gradovala aj vďaka zaujímavým 
súťažiam, ktorých témou bolo 
práve ovocie a zelenia. Súťažili 
sociálni pracovníci s obyvateľmi. 
Zúčastnení si pochutili na 
pripravených džemových a cibuľových jednohubkách, jablkách, hrozne 
a orechoch. A čo sme obdivovali na výstave? Môžete sami vidieť na 
fotografii. Na úrode sme si všetci popásli zrak. V závere sme sa zhodli: 
„veruže bolo dnes u nás veselo“ a to vďaka súdržnosti a spolupráci 
všetkých zainteresovaných obyvateľov a zamestnancov. Tešíme sa, že 
aj v našom zariadení prekvitajú obyčaje.     (S. Červená) 
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OPEKAČKA AKO MÁ BYŤ 

 

  Nájdete sa na fotografii?   
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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