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ÚVODNÍK 
Október – mesiac úcty k starším 

 

     Mesiac Október sa nesie v znamení úcty k starším. Prvý október 
je zároveň „Svetový deň seniorov“. Úcta k starším sa môže chápať 
a prejavovať nielen v tomto mesiaci, ale počas celého roka. V tomto 
dôchodkovom veku je aj potrebné nadväzovanie kamarátskych vzťahov. 
Malo by to byť obdobie, kedy človek by si mal nájsť viac času na seba, 
alebo vypočuť si jeden druhého, hlavne si pomáhať podľa svojich 
schopností a mať veľa dôvodov na radosť a smiech, ktorý nestojí nič, ale 
mnoho prináša. Obohacuje toho, kto ho dáva, trvá chvíľu, ale spomienka 
naň je trvalá. Nikto nie je natoľko bohatý, aby sa bez neho zaobišiel 
a nikto nie je tak chudobný, aby ho nemohol darovať. Úsmev vytvára 
v dome šťastie, je oporou a tiež je citlivým znamením priateľstva. 
V smútku je útechou, pre každú príležitosť je prirodzeným liekom. Je 
preto dobré, že ho nemožno kúpiť, ani ukradnúť, má svoju cenu od tej 
chvíle, kedy sa dáva. Keď dnes stretneš niekoho a on nebude mať pre 
Teba úsmev, ktorý od neho očakávaš buď veľkodušný a obdar ho svojim 
úsmevom Ty. Pretože nikto nepotrebuje úsmev viac ako ten kto ho nemá 
pre druhých.  
     Preto aj my seniori buďme voči sebe tolerantní a doprajme jeden 
druhému len to najlepšie, lebo sme všetci na jednej veľkej lodi. 

                                                                   Anna  Szabová, šéfredaktorka 
 
 

Vážení obyvatelia, 
 

dovoľte mi, v mene svojom a v mene všetkých zamestnancov 
nášho zariadenia v Topoľčanoch aj v Prašiciach, popriať vám, z 
príležitosti mesiaca októbra - Mesiaca úcty k starším veľa zdravia, 
lásky a veľa dôvodov na častý úsmev vo Vašich očiach a na pokoj vo 
Vašich dušiach.  

 

Antoine Saint Exupery povedal, že „Láska sa nikdy nerozdá. Čím 
viac dávame, tým viac nám zostáva“. Preto nešetrime a buďme 
v rozdávaní lásky k sebe štedrí! 

 

S úctou a láskou             Vaša riaditeľka                                
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K úcte starším   

 
V našom Domove je vždy 

okolie krásne, 
žijú si v ňom naši seniori 

šťastne. 
Spomíname na nich s láskou, 

nech im ďalší život plynie 
ľahko a nie ťažko. 

Želáme im zdravia, šťastia, 
spokojnosti a v deň ich sviatku 

tiež naďalej Božej milosti. 
Radosť a úsmev na tvári 

každý deň, nech sa im splní 
ten najkrajší sen 

s deťmi a vnúčatami byť 
spolu len. 

Od života berme, čo nám dal, 
radosť, bolesť, lásku, však život 

je len karneval, čo stokrát 
mení masku na bulvár. 

Radšej kus chleba a šťastie 
v hrsti, 

než bohatstvo so žialom 
v srdci. 

 
Anna Szabová, šéfredaktorka  

 
 
 

Spomienka 
 
Ťap, ťap ťapušky, 
išla mamka na hrušky. 
Podriapala kožušky,  
vyhodila na vráta, 
popadali do blata. 
 
Valéria Krumpárová, obyvateľka 
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Keď išiel tatko do sveta 
 

Keď išiel tatko do sveta, 
pri tamto kľakol buku, 

na hlavu moju položil svoju ťažkú ruku. 
Šiel viacej sa mi nevrátil, 

Aj mamičku som utratil v tom samom 
smutnom roku. 

Už ranný vietor dyše kostol náš, z lipovej 
svojej skrýše, a ja musím neborák sám šírim 

kráčať svetom, keď rodná moja dedina 
nedáva chleba deťom. 

Nuž pomodlím sa očenáš pri tomto 
 starom buku. Lesk slnca kraj ožiari, 

ja cítim slzu na tvári, na hlave otca ruku. 
                                   Simeon Masár, obyvateľ 

 
 

Čarovná jese ň 
 

Zahvízdal vetríček        Vstalo slnko hore      
zlatožltú pieseň,        zafarbilo zore.      
na listy vetvičiek        Na obzore zlatistom     
namaľoval jeseň.        bozkáva sa list s listom.   

 
 

Potom ktosi odrazu 
kradne lístie z obrazu. 
A napokon celé dielo 
premaľuje mráz na bielo. 
 

                                      Petronela Kittlerová, obyvateľka 

 
Poďakovanie 

 
Patrí sa nám poďakovať našim opatrovateľkám a sestričkám za pol roka 
starostlivosti o nás obyvateľov domova. Často to majú s nami ťažké, ale 
robia to dobre a za to im pekne ďakujeme. Vítame medzi nami ďalšiu 
partiu a tešíme sa na dobrú opateru. 

 
                                                                                     Obyvatelia domova 
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  V MESIACI AUGUST 2012 SA USKUTO ČNILO 
 

Športové stretnutie Boccia v ZSS “ Harlekýn“ 
 

     Dňa 04.09.2012 sme sa s našimi obyvateľmi zúčastnili športového 
stretnutia  v Zariadení sociálnych služieb „HARLEKÝN“ v Topoľčanoch 
pod názvom „Po ď si zahra ť Bocciu“.   

Pozvanie na turnaj tiež prijali hráči zo ZSS Horné Obdokovce, ZSS 
Kovarce a ZSS Horné Štitáre. Počas hry sme sa navzájom 
povzbudzovali a radili kam hodiť loptičky, aby každý nazbieral maximálny 
počet bodov.  
    Strávili sme príjemné športové dopoludnie, ktoré nám veľmi rýchlo 
ubehlo. Pozitívne naladení z celkom dobrých výsledkov z priateľského 
turnaja sme sa vrátili do zariadenia. Na budúci rok v jarných mesiacoch 
je naplánovaný turnaj, na ktorom nechceme chýbať s našimi obyvateľmi.  
      

                                                                                                                         (sš)                                          
Výlet pre vozí čkarov 

 

Dňa 18. 09. 2012 sme sa vybrali na výlet s vozíčkarmi do 
Partizánskeho, ktorého sa zúčastnili Štefan Červený, František Jan ček 
a Jaroslav Krištof.  Cieľom výletu bolo hľadať miesta bez bariér .   

Ráno sme v dobrej nálade nastúpili do auta a tešili sa na príjemne 
strávený čas. Po príchode do Partizánskeho sme si museli vyhliadnuť 
vhodné miesto na parkovanie. Výlet sme začali prechádzkou po parku 
a hľadaním bezbariérovej čajovne, ktorú sme bez problémov našli, tiež 

sme sa zastavili na návšteve 
miestneho kostola. Po prechádzke 
sme si urobili piknik pri fontáne na 
námestí, nálada počas dňa bola 
veľmi dobrá, prialo nám aj 
počasie.  

Na záver sme navštívili 
spomínanú bezbariérovú čajovňu. 
Posedenie sa uskutočnilo 
v príjemnom prostredí pri vonných 
sviečkach a čajíku, ktorý sa 
podával s medom a keksíkmi, na 

tvárach obyvateľov bolo vidieť úsmev a spokojnosť. 
(gm) 
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„CEZ RUKY K SRDCU“ ZSS JESE Ň ŽIVOTA LEVICE  
 

Dňa 26. 09. 2012 sme s našimi obyvateľmi Aničkou 
Adami čkovou, Ani čkou Szabovou a Paulínkou Kraj číkovou  zúčastnili 
na celokrajskom vyhodnotení ručných prác klientov zariadení sociálnych 
služieb. Vyhodnotenie sa konalo v zariadení sociálnych služieb „Jeseň 
života“ v Leviciach. 
 Príhovorom otvorila akciu PaedDr. Miluša Budayová, vedúca 
odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Nitrianskeho samosprávneho 
kraja  a pani riaditeľka ZSS Jeseň života Mgr. Anna Psárska.  

Milé prekvapenie sme zažili krátko po príchode do zariadenia. Pani 
Ani čka Adami čková  získala krásne 3. miesto v kategórii výšivka. 

Kultúrny program nám pripravili 
študenti zo SOŠ Levice, ktorí 
zatancovali spoločenské tance 
a zaspievali ľudové piesne. 
Odchádzali sme plní dojmov a s 
úprimným obdivom nad krásou a 
zručnosťou, ktorú dokážu vytvoriť 
ľudské ruky.   

                                                    (sš) 
 

ZDRAVOTNÁ PRECHÁDZKA 
 

 Dňa 12. 09. 2012 sa naši obyvatelia zúčastnili zdravotnej 
prechádzky. Nadýchali sme sa čerstvého vzduchu, posedeli pri 
fontánach a prezreli sme si mestskú Galériu a architektúru námestia, čo 
bolo aj našim cieľom. 
     Obyvatelia, ktorí sa zúčastnili zdravotnej prechádzky: Rudolf Sokolík, 
Igor Karvay, Anton Illáš, Jozef Skladaný,  Katarína  Janáčová, Štefan 
Vanek, Zuzana Belkovi čová, Valéria Palušová, Štefan Červený, 
Jaroslav Krištof, Mária Bakitová. 

Bol krásny slnečný deň, a tak sme sa rozhodli prezrieť si ešte letné 
námestie M. R. Štefanika. Naša prechádzka mala dlhšiu trasu než na 
akú sme zvyknutí. Prezreli sme si Galériu, výklady a celkovú architektúru 
námestia. 
 Trocha nás síce zmorila únava avšak tým, že sme sa celú cestu 
rozprávali  ani sme sa nenazdali a boli sme opäť doma. 

                                                                                                                      (aj)                                            
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Pracovné brigády 
  

           V mesiaci september sa konalo niekoľko pracovných činností, ktorými 
obyvatelia skrášľovali okolie, venovali sa prácam na   centrálnom políčku , pleli 
burinu a pomáhali pri zbere úrody. 

V dňoch 3., 4., 7., 11., 13., 14., 17., 18., 21., 24., 25., 26., 28. septembra 
2012 -  čistenie chodníkov od buriny, zametanie a zberu úrody sa zúčastnili: 
Milan Hanzlovič, Štefan Vanek, Róbert Pudiš,  Imrich Karaba 

V dňoch 4., 7., 11., 13., 14., 20., 21. septembra 2012 - čistenie záhonov, 
pred A a B budovou, polievanie kvetín, zber úrody: Emília Toporová, Agáta 
Zemaníková, Katarína Janáčová, Valéria Palušová. 
 

Všetkým, ktorí sa zúčastňujú pracovnej činnosti vyslovujem poďakovanie. 
                                                                                                        (aj)             

   
„Rozlú čka s letom“ spojená s grilova čkou 

a s posedením pri hudbe 
 

V mesiaci september sme sa dňa 20. 09. 2012 rozlúčili s letom 
a typickými letnými horúčavami. Letná rozlúčka bola spojená 
s grilovačkou a posedením pri hudbe. 

Ukončenie tohto letného obdobia otvorila svojim dojemným 
príhovorom naša sociálna pracovníčka Anna Jahodová . Po jej 
úvodných slovách prišla na rad poézia prednesená samotnou autorkou 
básne „Odchádza leto – prichádza jeseň“ Aničkou Szabovou.  

Následne sme pokračovali hudobnou produkciou, počas ktorej  sa 
naši obyvatelia posilnili 
grilovanými špecialitkami 
a sladkým džúsom. 
Posedenie pri hudbe 
prerástlo do tanečného kola, 
ktoré bolo vystriedané 
programom – „Ide pieseň 
dokola ...“, v rámci ktorého 
si obyvatelia spievali 
vybrané piesne. Následne 
sa pokračovalo tanečným 
kolom „Profil“ a „Senzus“.   
 Celkovú atmosféru „Rozlúčky s letom“ spojeného s grilovačkou 
a s posedením pri hudbe si môžete pozrieť na fotkách v Knižnici nášho 
zariadenia.                                                                                                                      

(gr)                                   
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BESEDA O KNIHE 
 

Dňa 24. 09. 2012 sa konala 
v knižnici zariadenia beseda o knihe:  

 

„Ľudové umenie na Slovensku“ 
od autora Vojtecha Majlinga. 

 

Charakteristickými črtami ľudového 
umenia bola anonymnosť 
a kolektívnosť. Ľudia dôverne poznali materiály a spôsoby spracovania. 
Spomenuli sme niektoré nielen materiály ale aj s tým spojené druhy 
výtvarného umenia: drevo a s ním spojené rezbárstvo, textil, ktorý bol 
obľúbený najmä u žien a dievčat, ktoré tkávali na krosnách.  

Pán Štefkovi č má tiež skúsenosť s týmto masívnym nástrojom. 
Modrotlač dodnes ozdobuje rôzne bytové doplnky a textílie. Čipkárska 
výroba v baníckych obciach na Slovensku je známa od 16. a 17. 
storočia. Na slovenskom území a v slovenskom prostredí dosiahla takú 
rozmanitosť i technickú a estetickú úroveň, ako sa nepodarilo zatiaľ zistiť 
nikde na svete. V druhej polovici 20. storočia čipkárstvo vplyvom 
hospodárskych a sociálnych podmienok veľmi pokleslo a na niektorých 
miestach aj zaniklo. Najčastejším podkladovým materiálom pre vyšívanie 
je plátno alebo koža podľa miesta odkiaľ výšivka pochádza poznáme 
výšivky šarišské, spišské, zemplínske, trnavské, piešťanské, čatajské, 
čičmianske, detvianske, horehronské.  

Vyšívaniu sa venuje naša obyvateľka Zuzka Belkovi čová . Pani 
Tonka Feketeová  rada plietla a mala bohatú zbierku svojich výtvorov. 
Pani Gabike Šutovej  zostal tento koníček dodnes a je rada ak môže 
obdarovať vlastnoručnými výtvormi najmä svojich príbuzných. Anička 
Novotná si vlastnoručne povyšívala kroj. Muži sa venovali v minulosti 
drotárstvu, šperkárstvu. Po dedinkách boli trhoviská, kde sa predávala 
keramika, výrobky z kože, zo skla. Jarmoky sa stali tradíciou, ktorá sa 
zachovala dodnes.  

Medzi ľudové umenie zaraďujeme tradície spájajúce sa 
s pastierstvom. Pani Anička Szabová  nám v krátkosti porozprávala 
o spracovaní mlieka a výrobe produktov ako je bryndza , oštiepok, 
maslo. Obyvatelia sa radi stretli a podelili o svoje zážitky. 

 

                                                                                                   (sš)                                          
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 Zhotovovania herbára   
 

 Celé jarné i letné obdobie sme počas zdravotných prechádzok 
zbierali rastlinky, lisovali a dnes sme začali zhotovovať  herbár, ktorý si 
po uzavretí chodníka koncom novembra budú môcť pozrieť  v knižnici. 

Určovania  rastliniek sa zúčastnili: Milan Hanzlovi č, Rudolf 
Sokolík, Ján Vl čko, Eva Hrnková a Zuzana Belkovi čová. 

Vyše päťdesiat rastlín sme nalepili na papier a v knihách hľadali 
odborný názov rastlinky. Boli sme troška sklamaní, poniektoré rastliny 
chytili pleseň a museli sme ich vyhodiť. Ako sa hovorí - viac hláv viac 
rozumu... S ľudovými názvami sme problemi nemali, no s odbornými 
názvami nám pomohol kľúč na určovanie rastlín. 

Ako podklad pod sušené a vylisované rastliny je možné použiť 
klasické pevné papiere rozmerov A4, prípadne A3. Vylisované rastliny je 
vhodné po celej obdĺžnikovej ploche prilepiť širokou lepiacou páskou. 
Vzniknú tak veľmi pekné herbárové položky, ktorých povrch pripomína 
priesvitnú fóliu. S takýmito herbárovými položkami sa veľmi dobre 
manipuluje, sú trváce a odolné proti poškodeniu, fóliu s rastlinou vložíme 
do zakladača.  
 Každú herbárovú  položku - list s rastlinou -  sme doplnili údajmi 
o danej rastline. K „povinným“ údajom patria: 
 

- slovenský  názov rastliny,  
- latinský názov,   
- ako doplnkové údaje môžeme uviesť:  

- čeľaď  
- meno zberateľa. 

Zo zhotoveného všeobecného herbára sme vyberali podľa potreby, 
napríklad: listnaté dreviny, jarné byliny, letné byliny, liečivé rastliny, 

buriny. 
Sústredili 

sme sa na  
zber a ukážky 
tých druhov, 
ktoré sa  
vyskytujú 
v okolí nášho 
domova. 

                  
(aj) 

 
 



 10

Stretnutie obyvateľov nášho zariadenia pri  spomienkach na tému 
„Úcta k Sedembolestnej Panne Márii“ 

 
 Dňa  13. 09. 2012 sa konalo v jedálni zariadenia  posedenie pri 
spomienkach na tému: „Úcta k Sedembolestnej Panne Márii“,  patrónke 
Slovenska, ktorého sa zúčastnilo  60 obyvateľov.  

Úvodná pieseň „O Mária bolestivá“ otvorila naše spomienky na  
Sedembolestnú Pannu Máriu, ktorej sviatok si pripomíname 15. 
septembra. Stretnutia sa zúčastnilo 60 obyvateľov nášho zariadenia. 
Porozprávali sme si o histórii sviatku, o chráme - bazilike v Šaštíne, o jej 
pomoci veriacim i neveriacim a o siedmich  bolestiach  Panny Márie, 
zaspievali piesne k Sedembolestnej panny Márii, pomodlili modlitbu  
Zdravas Mária... a vyslovili svoje vrúcne  prosby 

Niečo z histórie 
Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej Matky pochádza z 

roku 1412, keď sa spomenul na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. 
Pre celú Cirkev ho však ustanovil až pápež Benedikt XIII. roku 1727 a 
zároveň povolil, aby sa Panna Mária Sedembolestná uctievala ako 
Patrónka Slovenska. Jej národnou svätyňou sa stal šaštínsky chrám, 
opradený mnohými zázrakmi. Pápež Pavol VI. mu roku 1964 udelil titul 
baziliky minor (menšej). Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, pápež 
Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska. 
 Sedem je v biblickej reči symbolickým číslom a znamená plnosť. 
Mariánski ctitelia vymenúvajú aspoň sedem najznámejších bolestí Božej 
Matky. Prvou je proroctvo Simeona, ktorý jej na 40. deň po narodení 
Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť Božieho Syna a aj to, že "jej 
vlastnú dušu prenikne meč". Druhýkrát  Mária trpela, keď musela s 
dieťaťom utekať do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v strachu pred 
novým kráľom vyvraždiť v Betleheme a na okolí všetkých chlapcov 
mladších ako dvojročných. Treťou bolesťou bola pre Máriu strata 12-
ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme počas veľkonočných sviatkov. 
Štvrtú a piatu bolesť prežívala matka Božieho Syna pri umučení syna, 
keď sa s ním stretla na krížovej ceste a keď stála pod krížom. Posledné 
dve bolesti ju zasiahli po Ježišovej smrti, keď držala v náručí jeho mŕtve 
telo a keď jej ho vzali, aby ho uložili do hrobu. Svojím utrpením 
spolupracovala Mária na vykupiteľskom diele Syna a veriaci ju uctievajú 
ako matku plnú bolesti. 

Slováci k nej oddávna prechovávali osobitnú úctu a dôveru v 
trápeniach. Omšové texty zo sviatku Sedembolestnej vyjadrujú vieru, že 
ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o 
bratov a sestry svojho Syna.            (aj)                            
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O PUTOVNÝ POHÁR V STOLNOM 
TENISE  

 

Po minuloročnom pilotnom nultom ročníku Krajskej súťaže zariadení 
sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja v stolnom tenise 
naše zariadenie opäť zorganizovalo pokračujúci prvý ročník tohto 
turnaja. 

Dňa 25. 09. 2012 sa v stolnotenisovej hale v Topoľčanoch opäť stretli 
klienti zo zariadení sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. 

Do súťaže sa prihlásili zástupcovia zo ZSS „Clementia“ Kovarce, 
„Harmónia“ Horné Štitáre, „Baracha“ Bardoňovo, „Harlekýn“ Topoľčany, 
„Svetlo“ Olichov, „Kreatív“ Klasov, „Perla“ Želiezovce, ZSS „V kaštieli“ 
Horné Obdokovce, „Domum“ Krškany a domáci ZSS „MÔJ DOMOV“ 
Topoľčany. 
Po úvodnej prezentácii a otvorení turnaja Ing. Vierou Bútorovou, 
riaditeľkou zariadenia, boli hráči zoradení do súťažných skupín, ktoré 
medzi sebou začali hrať jednotlivé zápasy. Súťažiacich prišiel v hre 
podporiť aj Ing. Peter Baláž, primátor mesta Topoľčany. 
Dobrá nálada a súťaživosť sprevádzala hráčov až do obeda, kedy sa 

v záverečných zápasoch stretli 
finálové súťažné družstvá. 

Po ukončení turnaja sa všetci 
účastníci presunuli do priestorov 
nášho zariadenia kde bol pre 
nich prichystaný obed s 
občerstvením. Na záver boli 
slávnostne vyhlásené výsledky 
súťaže. Na prvom mieste  sa 
umiestnilo a putovný pohár 
získalo už po druhý krát ZSS „V 
kaštieli“ Horné Obdokovce. 
Druhé miesto obsadilo družstvo 

klientov ZSS „Clementia“ Kovarce  a na tre ťom mieste  skončilo 
ZSS „Domum“ Krškany. 

Stretnutie uzavrel hlavný rozhodca pán Michal Vozár. Vyhlásil 
najúspešnejšieho hráča/hráčku turnaja: Eleónoru Jakubi čkovú  zo 
ZSS „V kaštieli“ Horné Obdokovce a odovzdal jej cenu hlavného 
rozhodcu  – športový dres stolnotenisovej značky Butterfly. 

                            (zv) 
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Zo života zariadenia sociálnych služieb             
v Prašiciach  

V septembri sme využívali teplé dni na prechádzky po areály 
zariadenia, s vozíčkarmi sme sa vybrali aj na dlhšie prechádzky mimo 
zariadenia. Pomáhali sme pri úprave okolia – hrabali sme seno, zametali 
chodníky a okopávali hriadky.  

Nazbierali sme ďalšie stovky kusov krabíc z mlieka, ktoré sme 
vyumývali a prichystali na odovzdanie. Získali sme ďalšie financie na 
nákup dosiek na opravu lavičiek. 

V septembri sme si zvolili prvý Výbor obyvate ľov . Obyvateľov 
v Prašiciach budú zastupovať:  Margaréta Antošová, Anna 
Demovi čová a Michal Grznár. 

V septembri je aj sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorý sme si 
pripomenuli v prednáške, kde bola  spomenutá legenda o pôvode 
pútnického miesta Šaštín a sochy Sedembolestnej.   

16. septembra sme si nakúpili u pána Jančicha, ktorý prišiel 
s ponukou textilných výrobkov. 

Pri práci s klientami v tréningových 
cvičeniach pamäte prichádzame 
s novými tematickými materiálmi. 
Internet je plný rôznych techník, ktoré 
náročnosťou vyhovujú rôznym typom 
klientov. Používame matematické 
a geometrické predlohy príkladov, ktoré 
hravou formou zabávajú , ale zároveň 
cibria mozog. Osemsmerovky, farebné 

dotváranie obrázku podľa predlohy, bludiská a číselné hlavolamy sa stali 
veľmi obľúbenými medzi klientami.  
 

Na mesiac október plánujeme navštíviť miestny kostol, v ktorom sa  
koná výstava obrazov z tohoročnej úrody. Pripravíme posedenie 
s občerstvením pri príležitosti mesiaca Októbra - Mesiaca úcty k starším. 
Privítame školkárov s pripraveným piesňami a tancami. Pozdraviť našich 
starkých príde aj súbor Prašičan s kultúrnym programom.  
       
        Narodeninoví oslávenci:  Grznár Michal 
                                                 Bárta Ernest 
                                                 Šarinová Marta  
 
Všetkým srdečne blahoželáme!                                                           (ll) 
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ÚTULOK A  DOMOV NA POL CESTE  
SKUTOČNÝ PRÍBEH 

 

Topoľčany, 1960 -  to si dodnes píše jeden z obyvateľov nášho 
útulku do kolónky miesto a  rok narodenia. Na rozdiel od hojnosti 
počtu súrodencov, ktorých už chlapča v tom čase malo, sa to samé 
nedá povedať o krajci chleba a opatere, ktorú v detstve dostávalo. 

Na odľahčenie ťažkého úvodu Vám môžem prezradiť, že „hrdý“ 
otec si mohol povedať: „Mám doma sedem statočných“. Ten však aj 
tak zakrátko od nich odišiel. Všetka ťarcha zostala na matkiných 
pleciach. 

Po skončení základnej školy pobudol nejakú dobu pri mame 
a v 1979 narukoval na vojenčinu. Po roku sa však zo zdravotných 
dôvodov vrátil a nastúpil do práce v miestnych Technických 
službách. V 1980 sa oženil, v rokoch 1981 - 1985 sa im narodili štyri 
deti. Bývali v Topoľčanoch v objektoch tzv. Paľandy. Snažiac sa 
skryť stud, hanbu a potupu mi pri rozhovore vyjavil, že v roku 1989 
po rozvode im deti vzali do ústavnej opatery. Ich zlé správanie ešte 
v horších podmienkach musel naprávať štát. 

O štát sa musel oprieť aj pri zhoršovaní jeho zdravotného stavu, 
keď požiadal v tom istom roku o invalidný dôchodok. Bolo mu 
vyhovené. Medzi tým až do roku 1993 vystriedal množstvo 
zamestnaní s ubytovaním. V 1994 prvý krát požiadal o ubytovanie 
v našom zariadení, opäť mu bolo vyhovené, ale len na dobu jedného 
roku, potom odišiel do útulku v Hlohovci, kde sa neskôr nepohodol 
s tamojším vedením a v roku 2012 opäť požiadal naše vedenie 
o pomoc. Vyhoveli mu. 

Prešiel si ohňom pekla aj tak by sa dal definovať jeho vtedajší 
život, dal sa na pokánie a hľadá pomoc u Pána. 

Kto však zacelí hlboké rany v dušiach jeho detí, ktoré spôsobili 
spolu s bývalou manželkou?  

Tu sa už spolieha na čas?! Alebo dal svojím deťom len toľko 
lásky, koľko dostal on sám, málo skoro nič?! Opäť by bolo aj v tomto 
príbehu viac otázok a menej odpovedí. 

Dnes sa stretáva so svojimi deťmi, lebo bývajú o poschodie 
nižšie ako on. Snaží sa zla vyvarovať a nájsť cestu v modlitbách, či 
však tie ho usmernia po zbytok jeho života ukáže čas, na ktorý tak 
stopercentne stavil. Dočítania priatelia !        (jg)                                                                                        
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Pripravujeme pre Vás v mesiaci október 2012 
 

02.10.2012  Čitáreň knižnice              Beseda o knihe  

03.10.2012  Jedáleň ZSS          Vystúpenie detí MŠ  

04.10.2012 Spoločenská miestnosť   Prednáška s besedou 

04.10.2012  Areál ZSS                       Pracovná brigáda 

05.10.2012  Sídlisko F                        Zdravotná prechádzka  

08.10.2012  Jedáleň ZSS                   Vystúpenie študentov SSOŠ  

09.10.2012  Jedáleň ZSS              Prednáška a beseda  
s náčelníkom Mestskej polície  

11.10.2012  Areál ZSS                       Pracovná brigáda 

11.10.2012  Dom kultúry                    „Október mesiac úcty k starším“ 

12.10.2012  Spoločenská miestnosť  Prednáška s besedou  

12.10.2012  Centrum mesta               Zdravotná prechádzka 

12.10.2012  Spoločenská miestnosť  Redakčná rada Môj domov 

16.10.2012  Jedáleň ZSS                   Burza ošatenia 

17.10.2012      Jedáleň ZSS                   Vystúpenie študentov SZŠ 

18.10.2012      Jedáleň ZSS                   Stretnutie pri spomienkach  

18.10.2012  Areál ZSS                       Pracovná brigáda 

18.10.2012   Jedáleň ZSS                   Októbrová tanečná zábava 

19.10.2012  Centrum mesta               Návšteva cukrárne 

25.10.2012   Areál ZSS                       Pracovná brigáda 

26.10.2012  Rieka Nitra                      Zdravotná prechádzka 

31.10.2012       ZSS Maňa                        „Domov baví domov“ 

 
Na pripravované aktivity Vás všetkých srde čne 

pozývame!  
(dn) 
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Prišli k nám v septembri...       
 

… pán Peter Tomka, pani Františka Hroteková, pani Mária Božíková, 
pani Školastika Hýrošová a pán Gejza Majtán.   

                  

Vitajte medzi nami! 
 

Októbroví oslávenci     
02. 10. – Mária Kmeťová   12. 10. – Emil Kollár  
03. 10. – Štefánia Godálová    14. 10. – Koloman Žiško 
03. 10. – Bernardína Štefkovičová  24. 10. – Jozef Michalka 
05. 10. – Vladimír Minárik   24. 10. – Viktor Ďurech 
06. 10. – Irena Vančová   26. 10. – Klára Schniederová 
06. 10. – Rudolf Sokolík   27. 10. – Imrich Vančo 
10. 10. – Marta Mokošová   27. 10. – Mária Poluchová 
10. 10. – Terézia Kupková   27. 10. – Helena Stolárová 
11. 10. – Gabriela Staňová   29. 10. – Viliam Vanek 
12. 10. – Anna Kolinková   30. 10. – Gustáv Rybanský 
 
Dňa 07. 10. 2012 oslávi krásne životné jubileum 80 rokov pán Simeon Masár. 
Životné jubileum 80 rokov oslávi dňa 18. 10. 2012 pani Anna Hortová.  
 

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

 
- - - 

 

V mesiaci september nás opustili pán Ján Kováč, pani 
Amália Krátka a pán Ivan Režo.  
 
Česť ich pamiatke! 
 
Do súkromia odišli pán Karol Štrajcher a pán  Peter Tomka.  
 

(zv) 
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Zmena v organizačnom poriadku  
 

Od 1. 10. 2012 máme Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja schválenú novú 
organizačnú štruktúru. Vedenie zariadenia tvoria štyria pracovníci 
a organizačne sme rozčlenení na tri úseky. 
 

 

(mm, vb) 

POREKADLÁ               
* * * * * 

Neúspešný chirurg má šancu stať sa úspešným sprievodcom na 
miestnom cintoríne. * Uzavrieť manželstvo je najdrahšia metóda ako si 
dávať prať bielizeň zadarmo. * Začal hrávať futbal len preto, že mu 
frajerka dala kopačky. * Kto sa žení pre peniaze, má aspoň rozumný 
dôvod. * Muži si nás neberú, my mužom pomáhame, aby si nás vzali. *  
Aj mlčanie môže vyvolať veľký ohlas. *   
 

PRANOSTIKY  

* * * * * 
Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetra v decembri. * Keď sa list dlho drží 
na strome bude tuhá zima. * Po sv. Bartolomeji slnko už nehreje. * 
Horúce leto, studená zima. * Keď je v októbri mnoho sršňov a ôs, bude 
dlhá zima. * Búrlivý október, sotva bude zima stála. * Keď na sv. Michala 
prší, bude málo vína, veľa vody. * Keď je smrek zelený bude dlhá jeseň.
         Petronela Kittlerová, obyvateľka   

RIADITEĽKA 
„MȎJ DOMOV“ ZSS 
Ing. Viera Bútorová 

ÚSEK SLUŽIEB 
KLIENTOM 

Mgr. Dana Neumannová 
vedúca úseku 

ÚSEK PREVÁDZKY 
Bc. Miroslava Zubčáková 

vedúca úseku 
 

ÚSEK HOSPODÁRSKO-
KOORDINAČNÝCH ČINNOSTÍ 

Ing. Mária Malinková 
vedúca úseku 

Oddelenie 
zdravotnej starostlivosti 

Oddelenie 
sociálnej starostlivosti 

Stravovacia prevádzka 

Prevádzka hygieny 
zariadenia 

Technická prevádzka 

Kancelária prvého 
kontaktu 

Oddelenie ekonomiky a 
administratívy 

Pracovisko PRAŠICE 

Pracovisko ÚTULOK 
a DOMOV NA POL CESTE 
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Škorpión horoskop na mesiac október 2012 
 

Doteraz sa Vám finančne veľmi darilo. Horoskop na október 
ukazuje, že tento mesiac by ste mali zastaviť a zamyslieť sa. Nabrať 
nový dych.  

Jupiter (Vaša planéta financií) bude od 4. októbra až do konca roka 
na ústupe. Táto planetárna aktivita nezastaví zárobky, len sa veci okolo 
peňazí trošku spomalia. Mali by ste sa vyhnúť vysokým výdavkom, 
akýmkoľvek investíciám či závažným finančným rozhodnutiam. Vaša 
intuícia nebude taká dobrá ako obyčajne.  

Milostný život ľudí narodených v znamení Škorpión bude tiež 
krehkejší. Planéta Venuša bude od 3. do 28.októbra v znamení Panna a 
Vy i Váš partner budete kritickejší ako inokedy. Prehnaná kritika však 
nikomu nikdy nepomohla, takže sa snažte byť tolerantný a vyriešte 
problémy bez zbytočného negativizmu. Priateľstvo zohráva vo Vašom 
živote významnú úlohu tento mesiac. Priateľstvo očakávate nielen od 
svojich kamarátov a kolegov ale aj od svojho partnera. 23. októbra sa 
dostanete na spoločenské výslnie.  

Užívajte si maximálnu nezávislosť a popularitu. 
Milan Vaľko, obyvateľ 

 
 

ZASMEJME  SA  
 
 
Hovorí dievčina mládencovi: „Želala by som si, aby si ma vybozkával na 
troch miestach.  „Len povedz drahá kde a stane sa to skutkom“. „v Ríme, 
na Kube a v Grécku“. 
 
„Ste prvá žena na svete, ktorá robí zo mňa polovičného blázna“. „A nie 
som už náhodou druhá?“ 
 
„Manžel ma miluje viac než seba samého“. „Takže si spokojná?“ „Nie, 
chcela by som, aby ma miloval viac ako pivo. To je u neho na 1. mieste“. 
 
„Čo myslíš Janka, prečo nás tí chlapi pokladajú za hlúpe sliepky?“  
„Myslím, že by nás mali skôr pokladať za lane, lebo kohúty nemajú 
parohy“.  
                                                                          Ing. Peter Lipták, obyvateľ 
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Babka vraví peknému chlapcovi: „Keď sa so mnou pomiluješ dám ti 
mobil“. Chlapec súhlasil a keď je po všetkom babka mu povie: „Píš si 
0910...“ 
 
„Pán Novák a koľko vy máte detí?“ „Dve prosím“, odpovie Novák. „Ale 
no, taký chlap ako hora a iba dve?“  „Čo sa čudujete, veď som iba dva 
mesiace ženatý“, odpovie Novák.  
 
Pred oltárom napomína kňaz ženícha: „Tu máte jasne povedať áno 
alebo nie! A nie pre mňa za mňa!“ 
 
Čím staršie manželstvo, tým harmonickejšie manželstvo. Napríklad naši 
starí rodičia: dedko chrápe a babka je hluchá.                                                    

                                                     Simeon Masár, obyvateľ 
 
 
Otec hovorí synovi: „Syn môj, keď už sa chceš oženiť, tak si zober aspoň 
krásavicu“. „A to prečo?“ - pýta sa syn otca. „Skôr sa jej zbavíš“. 
 
„Aký je rozdiel medzi mužom a dieťaťom?“ – rozprávajú sa dve susedy. 
„Takmer žiadny, ale dieťa aspoň môžeme nechať samo 
s opatrovateľkou“ – odpovie jedna. 
 
Suseda sa vyzvedá malého Paľka: „Povedz mi ako vyzerá tvoj braček, 
ktorého ste si nedávno kúpili?“ „Príšerne, nemá zuby, ani vlasy a stále 
vrieska“. – odpovedá Paľko. Tak prečo ste ho nevrátili? „Nemôžeme, 
lebo sme ho už tri dni používali“ – odpovedá Paľko.      
 
Janko, čo ste sa dnes v škole učili? – pýta sa otec. „O sexe“ – odpovie 
Janko. „A vedel si?“ „Áno“ „A čo si dostal? „Facku“ – odpovie Janko. 
 
„Pán kolega, prišiel som na to, že papier na výplatnej páske sa vyrába 
z cibule“. „Ako ste na to prišli?“ „Zakaždým keď sa pozriem na výplatnú 
pásku, tak mi tečú slzy“.                                                                           
                                                                      Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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HUMOR  PO  SLOVENSKY 

 
 
 
 
 
 
 

Asfaltovanie na Slovensku    Panika pri povodni na  
Východnom Slovensku 
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KRÍŽOVKA 
Čo je najlepším štvornohým priateľom človeka?   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. pravoslávny kňaz 

2. starogrécky bájkar  

3. aktuálne ročné obdobie 

4. pracovný nástroj upratovačky 

5. mesiac úcty k starším 

6. ... nad zlato 

                                                                                                                           (mm) 

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 10. 2012 
sociálnej pracovníčke Svetlane Šimkovej. Víťaz bude určený žrebovaním 
a odmenený vecnou cenou. 
 
Správne riešenie KRÍŽOVKY z časopisu 9/2012 nám poslali šiesti 
obyvatelia. Výhercom sa stáva  

Rudolf Sokolík 
Srdečne gratulujeme! 

♥♥♥♥♥♥ 
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