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ÚVODNÍK 
Prečo je každý človek iný 

 

Každý človek je jedinečný tvor, má charakteristický 
výzor, postavu, tvár, hlas, spôsob reči, ktorým komunikuje 
s ostatnými ľuďmi a tiež má iné vlastnosti, ktorými sa 
odlišuje od ostatných ľudí. Ale predsa sa na niektorých ľudí 
viacerými črtami podobá, na svojich rodičov a súrodencov. 
Tieto odlišnosti, ale aj podobnosti sú dané génmi, ale aj 
prostredím, v ktorom žijeme. Takže naša odlišnosť je 
dôsledok toho aké gény sme zdedili po svojich rodičoch a aj 
toho v akom prostredí žijeme, kto nám pomáha získavať nové 
vedomosti, kto odstraňuje stres, kto nás povzbudzuje 
k lepšiemu životu.   

Ľudia sa od seba odlišujú telesne (fyzicky) najmä výškou, 
váhou, typom postavy, farbou vlasov, očí, pokožky, ale aj 
telesnými schopnosťami a zručnosťami. Okrem toho sa líšia 
povahou, ktorá môže byť uzavretá - vážna, alebo spoločenská, 
veselá, ale aj duševnými vlastnosťami, napríklad pamätať si, 
riešiť  rôzne úlohy, hrať na nejakom hudobnom nástroji, 
alebo písať básne. Každý človek má skoro rovnaké zloženie 
tela. Má srdce, obličky končatiny, mozog, pečeň, pľúca a iné 
orgány. Všetci ľudia potrebujú jesť a spať a tiež potrebujú 
cítiť lásku. Tejto lásky, pozornosti a starostlivosti sa v našom 
domove dostáva aj našim obyvateľom zo strany vedenia nášho 
zariadenia, ako  aj zdravotného personálu a ostatných 
zamestnancov. Preto by sme si to mali oceniť, vážiť 
a pochopiť, aká je to veľká posila, ktorú pre nás robia, za čo 
im patrí za to všetko veľké poďakovanie. 

Anna  Szabová, šéfredaktorka 
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Báseň pani riaditeľke k narodeninám   

Keďže je pravý čas na blahoželanie, 
snáď radosť znásobí i toto prianie. 
 

Veď tak sa to medzi ľuďmi sluší, 
pohladiť skryté miesto v duši. 
 

Radosť a úsmev aj na každý všedný deň, 
veľa šťastia zdravia a splnený aj ten pekný, 
najtajnejší sen. 
 

Všetky šťastné rozhodnutia, 
žiadnu starosť a predovšetkým dobrú 
náladu, 
tiež dobrú pohodu a neopakovateľný šarm 
zo srdca želajú:    

Redakčná rada a Výbor obyvateľov 
 

Odchádza leto - prichádza jeseň 
 

Odchádza leto v plnej nádhernej kráse, 
prichádza k nám znovu jeseň zase. 

 

Zo stromov lístie opadá, 
žlté, hnedé červené, 

spomienok je dlhá rada. 
 

Stromy majú svoj krásny farebný šat, 
budeme znovu zdravší zas. 

 

Nesmúť za kvetmi, 
keď sa jeseň vkráda, 
veď za nami ostala 

krásna záhrada. 
 

Snáď raz niekto ocení 
plody našej zelení, 

a z vďaky nám položí 
na hrobček z hliny 

aspoň kvietok jediný. 
 

Rozum hovorí, nerob to, 
srdce hovorí, sprav to. 

Anna Szabová, šéfredaktorka  
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Výstraha – upozornenie 
 

Vážení spoluobyvatelia!  
 

Týmto Vás vyzývam, aby ste dodržiavali hygienické návyky! 
Už viacerí obyvatelia videli, ako sa hrabete v kontajneroch 
a vylizujete z kelímkov  od jogurtu a smotany pozostatky. Fúj, to 
už nemáte ani trošku hygienických návykov a hanby?! To vám 
stojí za to, že získate za lyžičku z tohto odpadu? Uvedomte si, 
že týmto nevhodným správaním ohrozujete na zdraví nielen 
seba, ale aj ostatných obyvateľov, keď svojimi neumytými rukami 
chytáte kľučky a madlá a takto chodíte aj do jedálne.  

 

Ďalej sú pripomienky, že aj v meste vyberáte z odpadových 
košov plechovky od nápojov a vyciciavate nápoj s týchto 
plechoviek. Je tiež smutné, že niektorí naši obyvatelia vyberajú 
z popolníkov špaky, a to nielen v našom objekte, ale chodia po 
meste a týmto robia hanbu nášmu domovu. 

  
Vážení obyvatelia, ktorých sa to týka, keď nemienite týmto 

nehoráznym zlozvykom prestať, budeme nútení zakročiť s oveľa 
prísnejšími opatreniami a uverejníme v budúcnosti vaše plné 
mená a fotografie.  
                                  Simeon Masár, predseda výboru obyvateľov   
 

                                             Poďakovanie 
 

Vďaka nášmu vedeniu zariadenia, že nám vychádza 
v ústrety. Zabezpečuje nám odvoz a príchod autom na rôzne 
výlety a podujatia, ktorých sa zúčastňujeme spolu so sociálnymi 
pracovníčkami. Tie nás sprevádzajú a robia nám dozor v prípade 
nejakej zdravotnej udalosti, za čo im patrí vrelé poďakovanie.  

 

Tiež patrí vďaka nášmu šoférovi Jožkovi Šimkovi , ktorý 
nás svojimi pesničkami z rádia obveseľuje a vytvára nám dobrú 
náladu po strávenom dni v prírode a dodáva nám optimizmus do 
ďalšieho života, aby sme sa šťastne unavení vrátili do nášho 
domova s dobrými spomienkami a zážitkami.  

Anna Szabová, šéfredaktorka 
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V MESIACI AUGUST 2012 SA USKUTO ČNILO  

Výlet na Duchonku s klientmi zariadenia Útulku 
 
Dňa 14. 08. 2012 sme sa zúčastnili výletu 

na Duchonku s klientmi Dušan Palo, Pavel 
Schottert, Pavol Hromada, Jozef Juríček zo 
zariadenia Útulok. Zámerom bolo nielen 
samotné opekanie špekáčikov či chleba nad 
ohniskom, v príjemnom prostredí prírody, ale 
hlavne neformálne strávený čas a komunikácia 
s klientmi Útulku, s ktorými sa stretávame 
hlavne v rámci pracovných povinností. Začala 
sa tá pravá „opekačka“ – na palice si naši klienti ponapichovali špekáčiky 
a s viditeľným nadšením opekali jedna radosť. Nezabudli, samozrejme, 
poznamenať, že toto už teda veľmi dávno nezažili, niektorí aj niekoľko 
rokov. Na osvieženie sme pripravili minerálnu vodu, po jedle padla vhod.  
Pôvodný plán zahrať si spoločenské hry sa k slovu ani nedostal – na 
rozdiel od úsmevných príhod a spomienok klientov. Tí sa ochotne podelili 
so svojimi zážitkami z Duchonky z obdobia, keď bola ešte veľmi 
vychytenou československou rekreačnou oblasťou. Treba spomenúť aj 
moment, keď nás pán Schottert prekvapil kúpou cesnakových osúchov, 
ktorými nás pohostil a na ktorých sme si skutočne pochutnali.  Na záver 
môžeme len skonštatovať, že výlet splnil svoj zámer. Viac sme sa o sebe 
dozvedeli, príjemne sme sa zabavili, rozdebatovali sme vážne aj menej 
vážne témy a pozitívne naladení sme sa vracali späť do Útulku.       (mg)       

  
BESEDA O KNIHE 

 

 Pekné augustové dopoludnie dňa 07.08.2012 sme s našimi klientmi 
príjemne strávili na terase zariadenia. Popri prezeraniu knihy Naše 
izbové kvetiny, od autora Lelkesa Lajosa sa všetci aktívne zapájali do 
besedy. Spomenuli sme veľké množstvo balkónových, izbových a iných 
kvetov. Kvetovým záhonom sa radi venovali pani Šutová, Sušelková, 
Kopecká, Klobučníková. V ich záhonoch nechýbali muškáty, petúnky, 
chryzantémy. Pestovaniu kvetov , ovocných stromov sa tiež v minulosti 
venoval pán Štefkovič. Strednú záhradnícku školu v Piešťanoch úspešne 
vyštudoval pán Hanzlovič. Aj areál zariadenia hýri pestrými farbami 
a trávnatým porastom, čo je ideálnym miestom na prechádzky nielen pre 
mobilných, ale vďaka vybudovaným chodníkom aj pre obyvateľov 
odkázaných na využívanie invalidných vozíkov.                                 (sš)                                          
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ŠPORTOVÉ OKIENKO OČAMI OBYVATE ĽA  

 

XXX. letné olympijské hry sa konali od 27. 
júla do 12. augusta 2012 v Londýne.  Topoľčany 
tu zastupoval plavec Tomáš Klobu čnik , ktorý 
má za sebou debutový olympijsky štart. V 
Londýne obsadil v pretekoch na 200 m prsia 
celkové 23. miesto. Dvadsaťdvaročný rodák z 
Topoľčian zaostal o tri desatiny za svojím 
osobným rekordom. Športová strelkyňa Danka 
Barteková  (na obr.) vybojovala v disciplíne 
skeet žien bronz. Zo striebornej medaily sa zo 
Slovákov v meste na Temži tešila strelkyňa 
Zuzana Štefe čeková . Bronz si do vitríny svojich úspechov vložia okrem 
spomínanej Danky aj vodní slalomári Michal Martikán , Pavol  a Peter 
Hochschornerovci. Ale treba spomenúť aj dobré výkony Daniely 
Hantuchovej a Petra Sagana.                  

                                                                   Milan Hanzlovič, obyvateľ 

 
 

NÁVŠTEVA LETNÉHO KÚPALISKA  
 
 

Dňa  21.08.2012 sa naši 
obyvatelia zúčastnili pobytu na 
letnom kúpalisku v Topoľčanoch.    
Pobyt na letnom kúpalisku sme 
začali zdravotnou prechádzkou. Po 
príchode na kúpalisko sme si našli 
príjemné miesto na oddych. 
Obyvateľom sa na letnom 
kúpalisku aj tento raz veľmi páčilo, 
boli spokojní, opäť si dobre 
zaplávali v bazéne a príjemne sa 
uvoľnili. Čas sme vyplnili aj 

rozhovorom a hraním kariet. Občerstvili sme sa minerálkou, ovocím aj 
sladkosťou. Atmosféra a nálada počas dňa bola veľmi dobrá, prialo nám 
aj počasie, na tvárach obyvateľov bolo vidieť iba úsmev a spokojnosť.  
                                                                                                                          (mm) 

 



 7

ZDRAVOTNÉ PRECHÁDZKY 
  

Dňa 08.08.2012 sa naši obyvatelia zúčastnili zdravotnej 
prechádzky, ktorej cieľom bolo nadýchať  sa čerstvého vzduchu  
a precvičiť pohybový aparát. Obyvatelia, ktorí sa zúčastnili: Rudolf 
Sokolík, Igor Karvay, Milan Hanzlovič, Jozef Skladaný, Eva Hrnková, 
Katarína Janáčová, Štefan Vanek, Zuzana Belkovičová, Valéria 
Palušová, Ján Habala. Rozhodli sme sa   spoznať okolie sídliska JUH. 
Známou cestou sme sa dostali k obchodnému domu  Lídl a ku 
kruhovému objazdu. Na druhej strane je už sídlisko Juh. Po malom 
oddychu sme sa vracali do zariadenia.  

Dňa 01.08.2012 sa naši obyvatelia zúčastnili zdravotnej 
prechádzky, ktorej cieľom bolo spoznávanie a zber letných rastlín v okolí 
v ktorom žijeme. Prechádzka sa zúčastnili: Rudolf Sokolík, Vojtech 
Kupec, Jozef Skladaný, Igor Karvay, Zlatica Kupcová, Katarína 
Janáčová, Štefan Vanek, Anna Hurychová. Krásny slnečný letný  deň 
sme na prechádzke  spoznávali okolie sídliska Východ, v ktorom sa 
nachádza naše zariadenie. Prezreli sme si centrum voľného času, 
umeleckú školu, popri garážam uličkami sme na trávnikoch  sledovali a 
obzerali letnú flóru sídliska, pozbierali letné kvetinky. Prešli sme  ku 
zrenovovanému obchodnému centru Junior, na terase vypili limonádu, 
poniektorí si pochutili na  káve.  Cestou domov sme sa poniektorí 
osviežili kopčekom chladnej zmrzliny.                                               (aj) 

                                                                                                                             

 Posedenie na salaši Kostrín 
 
 

  Dňa 22.08.2012 sme horúci 
tropický deň strávili s Paľkom 
Dobríkom, Vladimírom Remeňom, 
Jankom Kováčom, Ferkom 
Molnárom, Aničkou Szabovou, 
Jozefom Makovým a Viliamom 
Valom v podhorskej oblasti na salaši 
Kostrín, kde sme príjemne posedeli. 
Paľko Dobrík sa spoločne 
s obyvateľkami z Prašíc p. Annou 
Demovičovou a p. Máriou Polákovou 
zúčastnil prehliadky okolia Kostrína a Janovej Vsi na koči ťahanom 
poníkmi, s čím si spríjemnili tento letný deň.                                 (gr)                                   
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Celodenný výlet do Pieš ťan 
 

Dňa 01.08.2012 sme sa s našimi 
obyvateľmi Viliamom Valom, Annou 
Szabovou, Máriou Sušelkovou, Evou 
Kohútovou, Valériou Palušovou, Matildou 
Hudecovou a Zuzanou Belkovičovou 
zúčastnili na celodennom výlete v 
Piešťanoch. Hlavným programom tohto 
výletu bola vyhliadková plavba po rieke 
Váh a priehradnom jazere Sĺňava. Plavba 
začína priamo pod Kolonádnym mostom a  
počas nej sme mohli obdivovať biotop a vodné vtáctvo v unikátnej 
chránenej vodnej oblasti na Vtáčom ostrove a v Ratnovskej zátoke. Cez 
obed sme si spravili piknik v tráve, kde sme si doplnili sily dobrým  
jedlom. Ďalším bodom programu  bol turistický vláčik, ktorý premáva 
v Piešťanoch po Kúpeľnom ostrove a v centre Piešťan a poskytuje 
pohodlný spôsob ako spoznať hlavné atrakcie Piešťan.                                                                                                            

                                                                       (gr)                    
 

Celodenný výlet na kúpalisko Chalmová 
 

Dňa 15.08.2012 sme sa 
vybrali na termálne kúpalisko do 
Chalmovej. Do nálady nám cestou 
hrala hudba. Po príchode na 
kúpalisko sme si našli príjemné 
tienisté miesto na oddych. Počas 
celého dňa nám prialo počasie, 
obyvatelia boli spokojní. Pán 
Dobrík si po dlhšej dobe príjemne 
zaplával a oddýchol na vode. 
V areáli kúpaliska sa nachádzajú 
stánky s občerstvením. Pochutnali sme si na cesnakových 
posúchoch, sladkom pečive so šľahačkou a čapovanej kofole. Kúpalisko 
je v príjemnom horskom prostredí, z ktorého sa nám ťažko odchádzalo. 
Do zariadenia sme sa vrátili dobre naladení z pekne prežitého 
augustového dňa.                                                                               

                                                                                                                    (sš) 
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   Stretnutie obyvate ľov pri spomienkach 
 
 Dňa  09.08.2012 sa konalo v jedálni zariadenia  posedenie pri 
spomienkach na tému: “Žatva, zber úrody našich predkov v našej 
mladosti a teraz“ , ktorého sa zúčastnilo  53 obyvate ľov. Dnešné 
stretnutie nám otvorila pesnička „Mám ja kosu, kosičku“, a „Žala naša 
Anička“, ktoré nám zaspievali naše speváčky stále účastníčky stretnutí 
pri spomienkach pani Gabriela Šutová a pani Anna Adamčiková, ktoré 
navodili spevavú žatevnú náladu 
a k  nim sa pridali ostatní 
zúčastnení. Prvé zmienky 
o poľnohospodárstve sa začínajú  
v období 3 000 rokov p. n. l . 
Ranné začiatky sa zaoberajú 
živočíšnou výrobou, kedy sa 
človek začal zhlukovať do skupín 
a hospodárili spoločne. V dobe 
bronzovej okolo 6. storo čia  
náradie zdokonalili kombináciou železa a dreva napr. železný pluh 
s krájadlom, radlicou, odhrňovadlom. V 17. – 19. storo čí sa objavila 
mechanická parná mláťačka, ktorá znižovala straty pri ručnom mlátení. 
Do tejto doby sa kosilo najskôr kosákom, neskôr kosou pokosené obilie 
sa hrstkovalo a dávalo do snopov, ktoré stavali do stohu. Mlátilo sa 
v stodole, kde cepmi vymlátili obilie, vydupali zrno a preosievali riečicou 
alebo neskôr rajtárom. Mláťačka veľmi uľahčila mlátenie  bola poháňaná 
parou, neskôr elektrickou energiou. Po žatve sa pole vyčistilo zbieraním 
kláskov, ktoré sa dávalo hydine na dvore, alebo sa hydina pustila na pole 
za domom a tam zrno vyzobali.  Po zdarnom zbere a uskladnení slamy 
a zrna do stodoly a sýpok nastali v dedine dožinky. Každá obec mala 
svoje zvyky, no nesmel chýbať dožinkový veniec  s poľnými kvetinami, 
stuhami do spevu a tanca hrala miestna kapela. Do prednášky sa 
zapájali zúčastnení obyvatelia svojimi zážitkami pesničkami,  zvykmi 
v období ich mladosti. Téma bola zaujímavá , lebo každý z prítomných 
zažil žatvu v detstve, v mladosti  aj ako dospelý sám vykonával v rodine 
žatevné práce a tak obohatil svojimi zážitkami a zvykmi  dnešné 
spomienky a to bol účel nášho stretnutia. Nakoniec  sme si spoločne od 
srdca zaspievali niekoľko ľudových piesní.  Nenadarmo sa hovorí: 
“Spomienka je jediný raj, z ktorého nás nemôžu vyhn ať.“           (aj) 
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Zo života zariadenia sociálnych služieb             
v Prašiciach 

 Druhý prázdninový mesiac 
august sme sa pravidelne 
stretávali pri každodenných 
aktivitách. Spoločné posedenia 
v jedálni pri spoločenských 
hrách, biblioterapii, arteterapii, 
muzikoterapii, precvičovanie 
jemnej a hrubej motoriky, 
tréningy pamäte a spoločné 
modlitby sa stali 
neodmysliteľnou súčasťou 
nášho života v zariadení. Zdravotnými  prechádzkami po areály 
zariadenia sa udržiavame v kondícii. Taktiež lavičky sa nám rozpadajú , 
potrebovali by sme nové. Aby sme sa v parku cítili príjemne je potrebné 
sa postarať o stromy, trávu, kvety. Stálymi pomocníkmi pri  prácach sú 
pán Barta, Grznár, pani Poláková Mária a pani Okšová Mária. Naďalej 
robíme brigády pri skladaní  krabíc z mlieka na ktorých sa pravidelne 
zúčastňujú pán Bárta, Šulo, Grznár, Štefkovič a pani Kohútová. Pri 
príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie sme si 14.augusta 
vypočuli prednášku o pútnickom meste Lurdy, kde sa Panna Mária 
zjavila.16.augusta prišiel pán Jančich s predajom textilných výrobkov. 
Výber bol bohatý, kto chcel si nakúpil. 22.augusta sme sa zúčastnili 
výletu na salaš Kostrín. Naši klienti pani Poláková Mária, Demovičová 

Anna a pán Grznár Michal sa 
najviac tešili na miestne špeciality 
bryndzové halušky a kapustnicu. 
Ako chutí jazda na koči ťahanom 
koníkmi si vyskúšali pani Poláková 
s pani Demovičovou. Posedeli sme 
si pri pohári nealkoholického piva 
a minerálky, porozprávali s našimi 
priateľmi z Topoľčian a navečer 
sme sa vrátili domov. Teplé dni 
babieho leta využijeme na 

prechádzky  po areáli i do dediny. Areál ožije džavotom malých 
škôlkárov, ktorí nastupujú do škôlky od tretieho septembra.  
Narodeninoví oslávenci: Čížová Mária a Štefkovič Štefan 
Srdečne im obom gratulujeme!!!                                                          (ll) 
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ÚTULOK A  DOMOV NA POL CESTE  
SKUTOČNÝ PRÍBEH 

 

          V Nitre pred 53 rokmi prišiel na svet náš dnešný „hrdina“ 
komplikovaným pôrodom, čo sa nedá povedať o jeho ďalšom živote, že by bol 
komplikovaný, avšak až do čias keď ... , ale posúďte sami. 
           Stal sa súčasťou slušne situovanej rodiny, v tom čase už s 10 ročnou 
dcérou. Rodinka bývala na juhu Slovenska v stredne veľkom meste, tam si 
odchodil materskú školu, základnú školu a v 1974-tom nastúpil na miestne 
gymnázium. Chlapčisko všestranných záujmov, obľuboval hlavne kopať do 
lopty a naháňať sa za ňou. V tom čase hrával futbalovú prvú ligu v doraste. 
Tesne po maturite v 1978 roku mu zdravotné problémy zabrzdili jeho športový 
rast a v mnohých z nás by aj sladkastá chuť mladosti zhorkla ako blen, keď 
lekári vyslovili diagnózu s dovtedy pre mnohých neznámym názvom. Skleróza 
multiplex. Dve slová, ktoré po celý zvyšok jeho života ho sprevádzajú 
a ovplyvňujú mu ho nie zrovna príjemným spôsobom. Neutiahol sa bokom, učil 
sa žiť s touto „nevítanou dámou“ a nastúpil na dvojročné nadstavbové štúdium 
Strednej hotelovej školy. Písal sa rok 1982, keď ukončil nadstavbu a nastúpil na 
Vysokú školu ekonomickú. V tomto roku sa aj oženil, no Vysokú školu po 2 
rokoch zanechal kôli opatere narodeného syna. V roku 1984 nastúpil na miesto 
vedúceho reštaurácie v Bratislave – prácu mal aj s pekným bývaním. Po 6-tich 
rokoch manželstva prišla na svet dcéra. Opäť aj tu všetko fungovalo ako po 
masle. V roku 1990 vzal do prenájmu na 5 rokov kaviareň Televízna veža na 
Kamzíku . Hovorí: „Prežíval som najbujarejšie a najkrajšie obdobie môjho 
života.“ Trvalo to však len do 1995-teho roku. Možno životný štýl a ochorenie 
odradilo manželku v spoločnom zväzku zotrvať, tak sa v roku 1992 rozišli. 
Nikdy však ani v tomto období nepil alkohol, nebral drogy a nepáchal trestnú 
činnosť. V 1996 roku nastúpil na miesto riaditeľa novootvoreného zariadenia 
„Salaš“ pri Nitre. Opäť práca a bývanie do roku 1999. Ďalej pokračoval opäť 
ako direktor v hoteli v Piešťanoch. To boli roky 2000-2005 a tu aj ťažké 
zdravotné problémy ukončili hotelierovú púť. Ďalej žil už len z invalidného 
dôchodku a býval u mamy. V r. 1998 zomrel otec, mama v roku 2011. Po jej 
smrti byt odovzdali štátnej správe, jemu náhradné bývanie neposkytli. Necelý 
rok býval po privátoch, no finančne to nezvládal, tak žiadal o pomoc v rôznych 
zariadeniach ako je náš útulok. Márne. Samé záporné odpovede. „Jediné 
ústretové zariadenie, ktoré mi podalo pomocnú ruku boli Topoľčany.“ To je 
jeho vyznanie vďaky a záverečné slová nášho rozhovoru boli: „Nevzdávam to, 
až kým ma choroba nepoloží, som tu a ešte žijem!“ To bola krátka spoveď 
človeka, ktorého v časoch hojnosti obletovalo množstvo tzv. “priateľov“, no 
dnes mu na ich sčítanie stačia aj prsty jednej ruky. Dočítania priatelia!                                                    

(jg)                                                                                        
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MESIACI SEPTEMBER 2012 
 
04.09.2012  ZSS „HARLEKÝN“   súťaž v hre  BOCCIA  

 

07.09.2012  PRECHÁDZKA   NÁVŠTEVA GALÉRIE   
 

11.09.2012  Knižnica zariadenia  beseda o knihe: „ĽUDOVÉ  
UMENIE NA SLOVENSKU“ 

 

12.09.2012  Spoločenská miestnosť prednáška s besedou: „KVALITA  
ŽIVOTA  SENIOROV A ZDRAVÝ  
ŽIVOTNÝ ŠTÝL“ 

 

13.09.2012  Jedáleň zariadenia   stretnutie pri spomienkach:  
SEDEMBOLESTNÁ PANNA 
MÁRIA - PATRÓNKA 
SLOVENSKA 

 

14.09.2012  Zdravotná prechádzka RIEKA  NITRA 
 

17.09.2012  Jedáleň zariadenia   BURZA OŠATENIA 
 

18.09.2012 Výlet     cieľ výletu je hľadať miesta bez 
        bariér a uvedomiť si, že imobilita 
        nie je dôvod na to, aby sme  

sedeli „na peci“  
 

20.09.2012  Jedáleň zariadenia   ZHOTOVENIE HERBÁRA, 
URČOVANIE NAZBIERANÝCH 
RASTLÍN  

 

20.09.2012  Areál zariadenia   ROZLÚČKA S LETOM  
SPOJENÁ  S GRILOVAČKOU 
A POSEDENÍM PRI HUDBE 

 

21.09.2012   Zdravotná prechádzka   MESTSKÝ PARK 
 

25.09.2012  Stolnotenisová hala  KRAJSKÁ SÚŤAŽ  ZSS NSK 
V STOLNOM TENISE  
O PUTOVNÝ POHÁR nášho 
zariadenia 

 

28.09.2012   Zdravotná prechádzka  SÍDLISKO VÝCHOD 
 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srde čne pozývame!  
(zv) 
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Udalosti konca prázdnin v meste Topoľčany 
 

PREZENTÁCIA ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ 
Prezentácia projektu pod názvom KLASTER Topoľčany alebo Dni 
regiónu sa konali na Námestí M. R. Štefánika v dňoch 31. 8. a 1. 9. 
2012. Jeho zámerom bolo zapojiť občanov regiónu Topoľčany (mesta aj 
obcí) do aktivít v oblasti kultúry, ľudového umenia, podnikania, rozšíriť 
záujem turistov o náš región a položiť základ dlhoročnej tradície konania 
prezentácie Dní regiónu. Obsahom bola prezentácia a prehliadka 
ľudovej kultúry, speváckych skupín, súborov regionálneho charakteru, 
malých podnikateľov, malovýrobcov, ľudovoumeleckých výrobcov, 
poľnohospodárskych družstiev a súkromných podnikateľov regionálneho 
charakteru. Vystúpili folklórne súbory, ZUŠ, SKDK ZŠ, SOŠ, dychové 
súbory, tanečné a spevácke skupiny, rezbári, kováči. A to všetko popri 
ochutnávke vín a domácich destilátov. V sobotu na záver bola na 
námestí ľudová veselica, kde sa zabávalo nečakane veľa občanov. A nie 
a nie odísť... Vyzerá to tak, že prvá prezentácia Dní regiónu sa vydarila. 
 

OSLAVA 80. VÝROČIA ĽADOVÉHO HOKEJA 
1. decembra tohto roku uplynie 80 rokov, čo sa oficiálne začala história 
organizovaného hokeja v Topoľčanoch. 1. 12. 1932 vzala ČSSKH na 
vedomie prihlášku AC JUVENTUS Topoľčany do hokejového zväzu. No 
súčasne sa hovorí: „... ale na nemilé prekvapenie konštatujeme, že 
peniaze (aspoň 20 Kčs zápisné a 20 Kčs príspevok) dodnes ešte 
pokladník župy neobdržal!“ Napriek tomu, zápisnica valného 
zhromaždenia AC Juventus Topoľčany – oddiel hokejový – nesie dátum 
1. 12. 1932. Ustanovujúcu schôdzu viedol Štefan Diviš. Schválili sa 
stanovy, určili príspevky a hokejový oddiel začal právne fungovať. 
Hlavnou časťou oslavy, ktorá sa konala 1. 9. 2012 bol exhibičný zápas 
medzi súčasnými hráčmi klubu HC Topoľčany proti hosťujúcim - 
topoľčianskym hokejovým odchovancom a pozvaným hosťom. Pozvanie 
prijali: Šatan, Chára, Pálffy, Stummpel, Bondra a ďalší. Výsledok zápasu 
19 : 12 v prospech hosťujúcich. Pre fanúšikov sa počas zápasu čapovalo 
pivo Topvar a Topvarkofa grátis. 
Život nám niekedy pripraví kruté paradoxy. Pár hodín potom, čo sa na 
zimnom štadióne dooslavovali osemdesiatiny topoľčianskeho hokeja Ing. 
Vlastimil Chvojka, dlhoročný funkcionár, uznávaný odborník, štatutár HC 
Topoľčany, podľahol zákernej chorobe vo veku nedožitých 63. 
narodenín. Hokej bol jeho životom. Cenu, ktorá mu bola 1. septembra, 
na oslavách 80. výročia hokeja v Topoľčanoch a deň pred jeho úmrtím 
odovzdávaná, prevzal jeho syn. (Zdroj: www.hctopolcany.sk, Radničné zvesti)  (vb) 
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ZO STRETNUTIA VÝBORU OBYVATEĽOV 
 

Dňa 23. augusta 2012 sa konala schôdza Výboru obyvateľov, kde sa 
vymieňali vzájomné informácie s riaditeľkou zariadenia. 
 

Z pôvodného deväťčlenného Výboru obyvateľov sa stretnutia zúčastnili 
piati členovia. Snažili sme sa osloviť ďalších potenciálnych kandidátov 
z radov klientov pre prácu vo Výbore obyvateľov, a tým pre klientov a pre 
zariadenie. Tých, ktorí prejavili záujem o prácu vo Výbore obyvateľov boli 
na stretnutie Výboru prizvaní: pani Bittarová Lýdia, pani Godálová 
Štefánia a pán Čachan Ľudovít.  
 

Z hlavných bodov prejednávaných na stretnutí Výboru obyvateľov: 
- diskusia k schválenému Všeobecne záväznému nariadeniu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2012 o posyktovaní 
sociálnych služieb a o platení úhrad a iných platieb v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, ktoré bolo prejednávané na Zastupiteľstve 
Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 20. 08. 2012  

- organizácia 1. ročníka krajskej súťaže zariadení sociálnych služieb 
Nitrianskeho samosprávneho kraja v stolnom tenise o Putovný 
pohár Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“. Súťaž sa bude 
konať 25. septembra 2012 v stolnotenisovej hale a je 
pokračovaním minuloročného nultého ročníka 

- riešili sa pochvaly, problémy a sťažnosti klientov, prevažnú časť 
tvorili starosti klientov s agresívnym a vulgárnym správaním, hlavne 
po požití alkoholických nápojov; rovnako ako problém krádeže, kvôli 
ktorému bola privolaná Štátna polícia; tiež nedostatočné 
hygienické návyky niektorých klientov a pod. 

 

Všetky riešené body z Výboru obyvateľov budú prejednávané na 
Schôdzi obyvateľov zariadenia v septembri 2012. Termín schôdze bude 
upresnený a vyvesený na nástenkách zariadenia. 
 

Zároveň prosíme klientov, ktorí by mali záujem aktívne spolupracovať 
s Výborom obyvateľov aby sa prihlásili u predsedu Výboru obyvateľov 
pána Simeona Masára. 
          Výbor obyvateľov 
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ROZLÚČKA S DLHOROČNOU ČLENKOU 
VÝBORU OBYVATEĽOV 

 

Pani Rozália Trepáčková (09. 05. 1929 – 17. 08. 2012) 
nás náhle opustila vo veku 83 rokov.  

 

Do nášho zariadenia prišla v novembri 2003, spolu so 
svojim manželom, ktorý kvôli cukrovke prišiel o nohu. Pani 
Trepáčková sa pokorne a vzorne o svojho manžela starala 
celých štrnásť rokov. Vo svojich spomienkach (časopis MÔJ 
DOMOV 7/2011) sa často vracia ku dňu, kedy nastupovala do 
nášho zariadenia, hlavne na slová Mgr. Ivetky Šebíkovej, 
ktorá ju vtedy do zariadenia prijímala: „Á, to sú aká fajn 
babka...!“ 

 

Veru, tak aj bolo. Ivetka ju odhadla hneď pri dverách. 
Ani po smrti svojho manžela sa neuzavrela len pre samu seba. 
Navštevovala na izbách obyvateľov, ktorí boli imobilní, 
nevládni a snažila sa nájsť pre nich vždy vľúdne slovo. Bola 
dlhoročnou aktívnou členkou Výboru obyvateľov, Stravovacej 
komisie, pracovala v súbore DOMOVNÍČEK, reprezentovala 
naše zariadenie na kultúrnych a spoločenských podujatiach, 
vzorne sa starala o Kaplnku nášho zariadenia. Pracovala pre 
náš spoločný domov tak, ako bola zvyknutá vo svojom dome 
v Preseľanoch.  

 

Vážená pani Trepáčková, 
 

nech Váš odkaz, ktorý zostane naplnením ochoty 
a pokory, je pre nás vzorom a výzvou k napĺňaniu zmyslu našej 
existencie – lásky k blížnemu!  

 

 Česť Vašej pamiatke!        (vb) 
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Prišli k nám v auguste...       
 

… pani Pavlína Hubinská, pani Klaudia Košťálová, pani Helena 
Chrenková a pán Július Melna.   
                  

Vitajte medzi nami! 
 

Septembroví oslávenci     
 
02. 09. – Jozef Vančo   18. 09. – Jozefína Deličová  
03. 09. – Júlia Zaťková   19. 09. – Lýdia Zacharová 
04. 09. – Veronika Mráziková  19. 09. – Margita Reisingerová 
04. 09. – Jozef Drha    20. 09. – Jolana Šišková 
06. 09. – Mária Bakitová   21. 09. – Július Maríkovec 
06. 09. – Božena Candráková  21. 09. – Rozália Gažová 
09. 09. – Emil Kopček   22. 09. – Jozefína Cvrčková 
09. 09. – Štefánia Geletová   22. 09. – Eduard Čierny 
10. 09. – Jozef Janček   24. 09. – Jolana Kišacová 
10. 09. – Štefan Vanek   24. 09. – Milan Jančovič 
10. 09. – Natália Medová   24. 09. – Anežka Pavlíková 
11. 09. – Mária Bajtalová   27. 09. – Jana Hubová 
12. 09. – Mária Hubinská   27. 09. – František Janček 
13. 09. – Albert Huba   29. 09. – Jolana Mikulášová 
16. 09. – Milan Božík 
 
Okrúhle životné jubileá:  02.09.2012 - Mária Šupová  
    14.09.2012 - Štefan Červený  
    19.09.2012 - Magdaléna Drábiková.  
 
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho 
požehnania a spokojnosti! 
 

- - - 

V mesiaci august nás opustili pani Viera Červená, pán 
Ľudovít Šandrik, pani Anna Senášiová a pani Rozália Trepačková.  
 
Česť ich pamiatke! 

(zv) 
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NOVÍ ZAMESTNANCI  
                                                  

V auguste posilnili naše rady dvaja noví zamestnanci. Pani Alena 
Boriková sa bude starať o čistotu a vôňu nášho ošatenia v práčovni a o 
čistotu a hygienu na chodbách a izbách zariadenia.  Sympatická a mladá 
opatrovateľka Katarína Volfová nám bude pomáhať vykonávať 
každodenné opatrovateľské činnosti.    
 

Vitajte a cíťme sa spolu dobre!!! 
 
      Alena Boriková          Katarína Volfová                    
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

(mm) 
 

     Váhy -  horoskop na  september 2012 
 

Finančná situácia sa zlepší a tento mesiac stabilizuje. 
Váhy pravdepodobne dlho zvažovali ďalší krok v tejto 
oblasti a teraz budú mať jasno. Planéta vplývajúca na 
Vaše financie bude v optimálnom postavení so Slnkom a 
Merkúr a začne konečne napredovať 18. septembra. To 

znamená, že akokoľvek sa rozhodnete bude to pre Vás priaznivé. 
Nemáte sa čoho báť. Dajte na svoju intuíciu a skúsenosti. Navyše aj Váš 
partner Vás maximálne podporí. Zdravotne ste sa necítili najlepšie už 
dlho, Váhy. Horoskop na september hovorí, že Vás čaká jeden z tých 
lepších mesiacov. Zdravotne sa Vám polepší. Koncom mesiaca bude 
Slnko v negatívnom postavení s Plutom a Uránom a v tomto čase prejdú 
priateľstvá rôznymi skúškami. Môže to tiež znamenať, že v životoch 
Vašich priateľov nastanú dramatické udalosti. Kamaráti i deti vo Vašom 
okolí by sa mali vyhnúť akýmkoľvek nebezpečným situáciám v dňoch od 
28. do 30.septembra.                                                                                      

Milan Vaľko, obyvateľ 
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 ZASMEJME  SA  
 
„Prosím ťa, kde sa vzalo toľko blata v posteli? – pýta sa matka dcéry. 
„Včera bol za mnou agronóm a zabudol si narýchlo vyzuť čižmy.“  
 
Prekliaty osud! Boli sme so ženou šťastní plných dvadsať rokov. „A 
potom?“„Potom som sa vrátil s dvadsaťročného väzenia.“ 
 
„Jožko, pamätáš sa? V tejto reštaurácii sme sa pred rokmi zoznámili.“  
„Naozaj? Pán hlavný, prineste mi knihu sťažností!“ 
 
„Prečo si sa rozišla s Vincom? “- pýta sa Mária priateľky. „Ale to, čo som 
u neho pôvodne považovala za prejav vášne, bola nakoniec astma.“ 
 
V krčme sa zabáva skupina chlapov. Jeden hovorí: „Viete, že včera 
operovali exministra financií?“ „ A čo mu bolo?“  „Dostal pruh, keď 
v predvolebnej kampani dvíhal mzdy!“      
                                                                              Ing. Peter Lipták, obyvateľ 
 
 
Zať hovorí svokre: „Svokruška moja zlatá, vy keď zomriete, denne 
budem Váš hrob polievať litrom vína, ale prv ho prefiltrujem cez moje 
ľadviny.“ 
 
Na súde: „Obžalovaný, ako vysvetlíte súdu – prvá manželka sa otrávila 
hubami, druhá sa tiež otrávila hubami a teraz túto ste otrávili vy.“ „Lebo 
tá tretia tie huby nechcela jesť.“ 
 
Na súde: ““ Slečna tvrdíte, že ste bola znásilnená. Popíšte súdu, ako to 
bolo.“ „No, zvalil ma na priekope a tak.“  „A to ste sa nevedeli brániť, 
alebo ste mali kričať.“ „No kričať som nechcela a brániť načo som sa 
mala, keď to bolo dobré.“ 
                                                     Simeon Masár, predseda výboru obyvateľov 
 
Závodný lekár rozpráva v spoločnosti: „Dnes u nás vo fabrike odtrhlo 
majstrovi nohu.“  A čo jeho úbohá žena, hádam ste jej to nepovedali 
hneď? „Kdeže, my sme jej najprv poslali tú nohu, odpovedá lekár.“ 
 
Pekná pani Orlická požiadala o rozvod. Ponosuje sa sudcovi: 
„Neznesiem ďalej taký život. Manžel so mnou zaobchádza ako so psom.“  
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„Bil vás?“- pýta sa sudca. „Nie, ale chcel, aby som mu bola verná.“ – 
odpovie pani Orlická.  
 
Pri tanci hovorí Jožo partnerke: “ Je zaujímavé, že keď s vami tancujem, 
tak sa mi zdá, že kratšie hrajú.“  “To je asi preto, lebo môj manžel je 
kapelník.“ 
 
Malá Anička sa zamkla sama v detskej izbe. O chvíľu sa jej mladší brat 
dobýja dnu. „ Nesmieš vstúpiť, kričí Anička.“ „Prečo?“  „Lebo som 
v košieľke a mamka vravela, že chlapci nemajú vidieť dievčatká 
v košieľke.“ Po krátkej pauze otvorí dvere: „Môžeš vstúpiť, už som sa 
vyzliekla.“ 
 
Otec sa spytuje svojho dvanásťročného syna: „Čo si si odniesol z tej 
včerajšej výstavy obrazov?“ „Ale ocko nič, veď to tam prísne strážili.“ 
                                                                                
                                                                      Petronela Kittlerová, obyvateľka 
                                                                             

POREKADLÁ  
                                              

* * * * * 
Ak chodíš bez gombíkov na kabáte, musíš sa buď oženiť alebo rozviesť. 
*  Mať jeden pre druhého čas je v manželstve dôležitejšie, než mať 
peniaze. *  Nie je nič krajšieho na svete než láska vydatej ženy.  Bohu 
žiaľ, ženatí muži ju nikdy nepoznajú. * Keď to v manželstve neklape, je 
chyba vždy na oboch stranách, ako na strane manželky tak na strane 
svokry. * Prázdnej hlave parochňa nepomôže. * Spánok je zdravý, až na 
ten večný. * Ryby radi plávajú, ale nie v rybacej polievke. * Nejeden 
politik býva otvorený len na operačnom stole. 

PRANOSTIKY  

* * * * * 
Do Jakuba je pekné leto, po Anne babie leto. * Sparno na Jakuba, zima 
na Vianoce. * Keď sa potí Dominik, Marek bude v kožuchu. * Dážď 
v auguste je ako ženský plač. * Keď august páli, bude páliť aj víno. *  Ak 
na Vavrinca prší, bude veľa myší. * Okolo Augustína tiahnu vetry do 
Budína. * Svätý Vavrinec nesie z poľa veniec. * Aký je september, taký 
bude i marec. * Na svätého Václava býva blate záplava. * Keď má pršať, 
vrabce sa skrývajú pod strechu. * Čím viac húb, tým tuhšia zima.  
     

Petronela Kittlerová, obyvateľka   
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KRÍŽOVKA 
 

Mnoho kolies pokope sa nazýva súkolie, 
mnoho hviezd pokope tvorí súhvezdie 
mnoho žien pokope je   _ _ _ _ _ _ _. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. pevnina obklopená morom 

2. po daždi sa na oblohe objaví 

3. domácke meno Dezidera 

4. nástroj na písanie 

5. mesto, v ktorom sa konali olympijské hry 

6. vrch nad Topoľčanmi 

7.  teraz je mesiac                                                                                                (mm) 

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 09. 2012 
sociálnej pracovníčke Bc. Svetlane Šimkovej. Víťaz bude určený 
žrebovaním a odmenený vecnou cenou. 

Správne odpovede na otázky z  časopisu MÔJ DOMOV 8/2012 nám 
nikto neposlal.  

♥♥♥♥♥♥ 

Časopis je interným informa čným mesa čníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ 
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