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ÚVODNÍK 
 

Niečo o zdravom štýle 
        

Nastalo vytúžené leto, hoci, v tomto roku, nie najkrajšie. 
Pre nás seniorov je zdravie to najdôležitejšie a najcennejšie 
čo v našom živote máme. Mali by sme si ho dobre chrániť 
a nevystavovať sa rôznym stresom a nepokojom, čo nás 
v živote postihuje a znepokojuje. Je to najcennejší dar od 
Pána Boha, ktorý nám dal život a nabáda nás, aby sme sa 
v živote snažili jeden druhému pomôcť v každej situácii podľa 
svojich možností a schopností, dá sa povedať:  

 
„Miluj blížneho svojho ako seba samého.“ 

 
 Je to pravdivý výrok, ktorý by sme mali dodržiavať 

a tolerovať sa navzájom. Byť si nápomocný v ťažkých 
situáciách nášho života. Týka sa to aj nás – obyvateľov nášho 
zariadenia, kde by sme mali žiť ako jedna rodina v kruhu ľudí, 
ktorí s nami bývajú, žijú či pracujú.  

Pre zdravé srdce je najdôležitejší pohyb na čerstvom 
vzduchu, správna životospráva, dostatok spánku a prírodné 
vitamíny. Ak chceme srdce čo najviac šetriť mali by sme sa 
vyhýbať alkoholu, fajčeniu a stresovým situáciám. Niekedy 
stačí iba krátka prechádzka a naše telo sa môže cítiť lepšie. 
Srdce je najdôležitejší orgán v ľudskom tele a napriek tomu 
sa málo staráme o to, aby sme predchádzali srdcovo-cievnym 
ochoreniam.  
   

 
Anna  Szabová, šéfredaktorka 
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STALO SA V MESIACI JÚN 
Hra v Bocciu 

 
Dňa 12. 06. 2013 sme si 

so šestnástimi našimi klientmi 
opätovne spríjemnili každodenný 
stereotyp súťažou prispôsobenou 
schopnostiam a zdravotnému 
stavu súťažiacich.  

Súťaž Boccia bola rozdelená 
na dve časti. V prvej časti  bolo 
úlohou súťažiacich hodiť farebne 
odlíšenú loptu modrej a červenej 
farby čo najbližšie k žltej. V druhej 
časti sa snažili túto žltú loptu trafiť.  Táto aktivita má výborný vplyv  
pozornosť, sústredenie, koncentrácia, rozlíšenie farby, určenie miesta, 
ako aj na celkovú psychomotoriku – koncentrácia mozog – ruka, 
precvičovanie jemnej aj hrubej motoriky.  

V závere si všetci zúčastnení pochutili na horkej čokoláde, nakoľko 
víťazmi sa stali všetci. Atmosféru nám dotvárala aj príjemná hudba, na 
ktorú sme si na záver súťaže aj zatancovali.                                                                                        

(gr) 
                                                                                                                                       

II. ročník turnaja v hre Boccia 
 

Dňa 13. 06. 2013 sme sa 
zúčastnili II. ročníka turnaja v hre 
Boccia, ktorý sa konal v zariadení 
sociálnych služieb „Harlekýn“ 
Topoľčany.  
        Turnaj začal slávnostným 
nástupom a športovým pozdravom 
„Športu zdar“ a pokračoval  
zápasom. Turnaja sa zúčastnili 
naši klienti Zuzana Belkovičová, 

Milan Hanzlovič, Natália Medová. Hra prebiehala v duchu športového 
zápolenia, súťaživosti a radosti z pohybu.  
      Po odovzdaní cien víťazom a slávnostnom ukončení boli všetci 
zúčastnení pohostení obedom.                                                                               

 (gm) 
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Z histórie mesta Topoľčany 
 

Topoľčany -  sú 
jednou z najstarších 
a najvýznam-nejších lokalít 
nitrianskej kotliny, čo 
dokazujú archeo-logické  
nálezy. 
       Osídlenie sa traduje už 
od praveku, najstaršie 
nálezy sú z obdobia 
mladšieho paleolitu t. j.    
40 000 – 15 000 rokov pred 
n. l.  
         Prvý hodnoverný 
písomný prameň ozna-čujúci Topoľčany,  pochádza z roku 1173 ako 
kráľovský  majetok  Bela III., ktorý ich daroval Turdovi. Vtedy  sa 
Topoľčany  volali TAPULCHAN. Tento doklad sa však stratil. Najstarším 
dokladom je jedinečná listina  Bela IV. z roku 1235, v ktorom kráľ daroval 
kráľovské mesto Dionýzovi. V druhej polovici 13. storočia patrili 
Topoľčany Matušovi Čákovi, ktorý dal pri Topoľčanoch postaviť hrad. Ten 
sa  vypína  ešte dnes nad obcou Podhradie. V roku 1431 ovládli mesto 
husiti, pretože spoznali dôležitosť Topoľčianskeho hradu. Vojsko 
Žigmunda nemohlo hrad dobyť, preto ho kráľ vykúpil za 9 000 zlatých. 
Poslední husiti odišli z hradu  v roku 1440.  Neskôr, v roku 1459 zaujal 
hrad i mesto Michal Orszagh. Ako posledný z rodu však zomrel v roku 
1567 bez potomkov, a tak sa topoľčiansky majetok  rozdelil medzi 
príbuznými. Ale už v roku 1595 sa podarilo rodu Forgachovcom celý 
majetok znova spojiť a sídlo a majetok z hradu preniesli do kaštieľa do 
Tovarník.  Ten bol postavený v rokoch 1600 - 1610 ostrihomským 
arcibiskupom Františkom Forgachom. Poslednými majiteľmi 
topoľčianskeho panstva boli rakúski baróni Stumerovci, ktorí sa venovali 
poľnohospodárstvu, založili  manufaktúry na výrobu obuvi, vriec a obalov, 
liehu, umelých tukov, kvasníc, pečivových práškov.  

Okolie Topoľčian má i prekrásnu scenériu prírody, kde žijú rôzne 
druhy vtákov, ako sú    sojky, datle, dudok, vrabec, sýkorka a iné. Ďalej tu 
žijú líšky, kuny, veveričky, volavky, vlci, motýle. V múzeu v Topoľčanoch 
sme videli kus histórie, vypreparovaného medveďa ale i mamuta 
a pračloveka homosapiens vytesaných z dreva v pôvodnej veľkosti.   
                                                                                                                           (aj) 
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Celodenný výlet na Duchonku 
 
 Dňa 21. júna 2013 sa konal celodenný výlet pre imobilných 

a čiastočne mobilných obyvateľov nášho zariadenia na Duchonku, 
ktorého sa zúčastnili Ján Turan, Ján Mucha, Štefan Červený, Imrich 
Chudík, Oskar Piterka, Štefan Hučko, Simona Bizoňová, Mária 
Sušelková, František Matúš a Pavel Dobrík.  

Výlet bol spojený s opekaním klobásky a s tradičnými športovými 
aktivitami. Po príchode na Duchonku sme si vyhliadli miesto, na ktorom 
bolo ohnisko na opekanie. Tam sme si rozložili veci a deky. Organizátor 
výletu Dr. Richard Wagner  oboznámil obyvateľov s programom dňa. Po 
občerstvení kávou a minerálkou začali jednotlivé športové disciplíny. 
Tieto súťaže sú  spojené s Duchonkou už od prvého ročníka. Jedná sa 
disciplíny: hod troch loptičiek do koša a navliekanie gumičiek na drevenú 
tyč. Obyvatelia sa navzájom potleskom  povzbudzovali a fandili si jeden 
druhému.   

Zo všadiaľ bola cítiť pohoda, humor a dobrá nálada. Padol aj 
rekord, keď počas 20 sekundového limitu sa podarilo pani Sušelkovej 
navliecť na tyčku až 
30 gumičiek, čo 
veru nikto nečakal. 
Tento rekord milo 
prekvapil ostatných 
súťažiacich a každý 
vyjadril víťazke svoj 
obdiv.  

Po vyhlásení 
výsledkov nastal 
potlesk a už aj sa 
začalo opekať. 
Obyvatelia boli nad 
mieru spokojní. „Je 
tu krásna príroda, 
dobrá nálada 
a opekanie klobásiek má svoje čaro. Som rád, že som tu mohol stráviť 
deň,“ pochvaľoval si pán Piterka. Po opekaní ešte niektorí absolvovali  
vychádzku ku vodnej priehrade Duchonka. Všetci sme sa zdraví vrátili do 
zariadenia, obohatení krásnymi zážitkami.                                                                                                      

(rw) 
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Zdravotné prechádzky 
 

 Dopoludnia sme sa vybrali na zdravotnú prechádzku  do 
hosťujúceho cirkusu „ALEŠ“, kde sme si chceli prezrieť  zvieratká. Do 
areálu sme sa nedostali, takže videli sme len poníkov a psíka. Prešli sme 
teda uličkou na hlavnú cestu a vrátili  sme sa k Junioru, kde sme si 
oddýchli na letnej terase pri  kofole a káve  a rozprávaním si o cirkuse 
ako sme ho poznali za našej mladosti. 

Jeden z cieľov ďalšej zdravotnej prechádzky bolo posilniť a precvičiť 
pohybový aparát, spoznávať rastliny a vedieť čo rastie v tomto letnom 
období. Išli sme popri záhradkárskej kolónii, kde bolo veľa kvetov. Kvietky 
sme zbierali, určovali ich názov a využitie. Cestou sme zbierali rôzne 
kvetinky napríklad divý mak. Z púpavy sme spravili prsteň a z ruže 
ozdobu do vlasov. Nazbierali sme hluchavku, levanduľu, lipový kvet, 
materinu dúšku, podbeľ, myší chvost, pastiersku kapsičku, 
prasličku a iné... 

 Rozprávali sme sa o rôznych druhov liečivých rastlín ukazovali sme 
si ich podľa atlasu rastlín, 
kde sme  spomenuli ich 
liečivé schopnosti ako i  časť 
ktorá sa využíva a čo sa 
z nich vyrába: čaje, krémy, 
tinktúry, sirupy alebo 
kloktadlá. Poukázali sme 
dôležitosť zbierania, sušenia 
uskladňovania a užívania. 
Veď vo väčšom množstve sa 
môžu liečivé účinky zmeniť 
na drogu. 

Okolie Topoľčian má 
 prekrásnu scenériu prírody, 
kde  na stromoch žijú rôzne druhy vtákov. My sme ich išli hľadať do parku 
17. novembra. Tu sme sa započúvali do spevu našich operencov. 
V parku sme videli aj  veveričku, ktorá skákala z konára na konár. Silu 
a pozitívnu energiu sme načerpávali z dubového stromu a zo starého 
platana, ktorý sme objali a každý si prial svoje  tajné želania. Chvíľu sme 
si oddýchli a vracali  uličkami mesta a sídlisk domov. Cestou sme 
počúvali spev vtákov a určovali,  ktorý by to mohol byť. Prechádzka sa 
nám páčila a tešíme sa na ďalšiu, kedy pôjdeme určovať  letné  kvety.  

                                                              (aj) 
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                                                         Pracovné brigády 
 

06. 06. 2013  - zametanie terasy, čistenie záhonov,  okopávanie  
kvetinových záhonov, čistenie chodníkov od buriny:  Jozef Beňo, Štefan 
Vanek, Emília Toporová, Robert Pudiš, Jozef Skladaný, Imrich 
Karaba.  

11. 06. a 14. 06. 2013 – hrabanie pokosenej trávy, čistenie záhonov 
okrasných rastlín pri vchode a popri ceste do areálu, polievanie záhonov:  
Jozef Beňo, Matilda Hudecová, Štefan Vanek, Vladimír Varga, Emília 
Toporová,  Robert Pudiš, Katarína  Janáčová, Jozef Skladaný,  
Imrich Karaba. 

12. 06. 2013 -  okopávanie kvetinových záhonov a rastliniek 
určených pre kuchynku,  okopávanie a čistenie pôdy  na centrálnom 
políčku, polievanie kvetín pri terase a čistenie chodníkov v areáli 
zariadenia: Agáta Zemaniková, Emília Toporová, Matilda Hudecová, 
Zuzana Belkovičová, Mária Čuliová, Valéria Rybanská. 

13. 06. 2013  – Simona Bizoňová – zametanie terasy.  
19. 06. 2013 – čistenie  črepníkov okolo terasy  od buriny:  Simona 

Bizoňová.  
Veľmi pekne všetkým ďakujeme! 

                                                                                                                                             (aj) 
                                                                                                             

ÚTULOK   A   DOMOV   NA  POL CESTE 
 

Obyvateľ  „Domova  na  pol ceste“ celý svoj  život  prežil  v  detskom 
domove. Po skončení  ústavnej starostlivosti mal možnosť sa vrátiť do 
pôvodnej rodiny. Rodina  ho  prijala  len  na  krátky čas, pokiaľ neminula 
jeho finančné prostriedky, ktoré dostal po odchode z detského domova 
ako štartovné do života.  

Preto využil druhú, prechodnú  možnosť,  na  určitý  čas zostať 
v našom zariadení - v Domove  na  pol ceste, kde za pomoci pracovníkov  
nášho  zariadenia môže získať potrebné zručnosti na samostatnú 
existenciu. Základom samostatnosti je práca, za ktorú je človek  finančne  
ohodnotený a zo   získaných  prostriedkov  môže fungovať  v  komunite.  
Náš  obyvateľ  pracuje  v kuchyni,  učí  sa pravidelnosti, vytrvalosti. V 
kolektíve sa učí nadväzovať na pracovné  a  kolegiálne  vzťahy  a  
zisťuje, že  v  reálnom  svete nie je nič zadarmo.  

V našom zariadení  chceme začať búrať bariéry a predsudky 
o zbytočnosti práce s obyvateľmi z rómskej populácie.  

(mg)                                                                                                               
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Význam tréningu pamäti u seniorov 
 
     V dňoch 19. 06. 2013 a  20. 06. 2013 sa konala v spoločenských 
miestnostiach zariadenia prednáška na tému: „Význam tréningu pamäti 
u seniorov“.  
     Prednáška obyvateľov zaujala. Informácie prednášané o pamäti, 
koncentrácii, pozornosti, ako aj význame tréningu pamäti u seniorov 
vyvolali u klientov živú diskusiu. Diskusia bola súčasťou prednášky.  
      Zúčastnení mohli v závere prednášky zistiť testovaním svoje 
osobnostné vlastnosti a dozvedieť sa do akej osobnostnej typológie 
patria. 

(gm) 
  

Turnaj v stolnom tenise 
 

Dňa 26. 06. 2013 
sa v jedálni 
nášho zariadenia  
uskutočnil turnaj 
v stolnom tenise, 
na ktorom sa 
zúčastnili naši 
obyvatelia Milan 
Hanzlovič, Jozef 
Skladaný, Peter 
Lipták, Augustín 
Rybanský, Alojz 
Schlenc, Marián 
Grác, Miroslav 

Kleman a  Zuzana Belkovičová.  
Po úvodnom privítaní organizátora Dr. Richarda Wagnera so súťažiacimi 
sa začal samotný turnaj. Bol veľmi vyrovnaný a každý sa snažil dostať sa 
na prvé priečky, za čo patrí uznanie všetkým súťažiacim. Stolný tenis  je 
totiž v našom zariadení veľmi populárnym športom.  
Víťazom celého turnaja sa stal Milan Hanzlovič, ktorý tak obhájil 
prvenstvo z posledného turnaja. Druhé miesto si svojou kvalitnou hrou 
vybojoval Ing. Peter Lipták. Tretí skončil Miroslav Kleman.  
Na záver boli zúčastnení športovci odmenení a prví traja dostali aj 
diplomom. Všetkým športovcom ako aj povzbudzujúcim veľmi pekne 
ďakujeme a víťazovi srdečne blahoželáme! 
 
                                                                                                                                               (rw) 
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Nultý ročník žochársko-trogárskej senioriády 
 

 V obci Tesáre, v rekreačnej 
oblasti Nový Mlyn  27. 06. 2013 
poriadal „PENZIÓN“, ZSS 
Topoľčany športové hry 
s názvom „Nultý ročník 
žochársko-trogárskej senio-
riády“.  
 Úvodné slovo mal pán 
riaditeľ Mgr. Ondrej Božík, 
ktorý privítal čestných hostí Ing. 
Petra Baláža, primátora mesta 
Topoľčany a Ing. Žanetu 
Pálenikovú, prednostku Obvod-
ného úradu v Topoľčanoch. 
Obaja  vo svojom príhovore 

popriali veľa úspechov jednotlivým súťažiacim a poďakovali za pozvanie na toto 
športové podujatie.   
 Okrem usporiadateľského zariadenia sa športových hier zúčastnili aj ZSS z 
Nitry „NITRAVA“, a „VINIČKY“ a z Topoľčian naše ZSS „MÔJ DOMOV“. 
Súťažilo sa v piatich športových disciplínach: kop na bránu, hádzanie šípok do 
terča, hádzanie obručí do cieľa, držanie krígľa na čas v predpaženej ruke, 
hádzanie na plechovky. Naše zariadenie reprezentovali Mária Sušelková, 
Simona Bizoňová, Zuzana Belkovičová, Alojz Schlenc, Rudolf Sokolík, 
Štefan Hučko, Milan Hanzlovič, Imrich Karaba, Jozef Skladaný a Natália 
Medová. Reprezentovali skutočne veľmi dobre. Darilo sa hlavne Milanovi 
Hanzlovičovi, ktorý získal prvé miesto  až v dvoch disciplínach: v hode na 
plechovky a v kope na bránu. Druhé miesto mu patrí za držanie krígľa na čas. 
Veľmi krásny výkon podal aj pán Alojz Schlenc, ktorý pre naše zariadenie 
vybojoval druhé miesto v kope na bránu  a tretie miesto v hádzaní šípok. No 
treba pochváliť všetkých súťažiacich, pretože držali spolu ako jeden tím 
a navzájom sa povzbudzovali.  
 Usporiadatelia nezabudli ani na ženy. Z každého zariadenia dostala žena 
pekný darček na pamiatku.  Za nás si odniesla darček pani Sušelková. „Chceli 
by sme sa poďakovať našim sociálnym pracovníkom, za vzornú starostlivosť 
o nás, klientov. Moje zážitky z tejto akcie prekročili moje očakávania,“ 
prezradila nám pani Sušelková.  
 Po odovzdaní cien za jednotlivé športové aktivity ešte nasledovala tanečná 
zábava. Do tanca i na počúvanie hrala hudobná skupina Jeseň. Po takomto 
prekrásnom dni sme sa obohatení skvelými zážitkami a radosťou z výhry hrdo 
vrátili do nášho zariadenia.            (rw) 
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     Zo života zariadenia sociálnych služieb          
v Prašiciach 

 

Počasie začiatkom júna nám pripomínalo  skôr začiatok apríla. 
Chladno, dážď, veterno nepridávali na dobrej nálade. Ešte že to netrvalo 
dlho a prišli krásne slnečné dni, na ktoré sme čakali. Rozhodli sme sa, že 
prechádzky po areály presunieme na raňajšie a neskoro popoludňajšie 
hodiny. Vysoké teploty nerobia dobre starým ľuďom, je potrebné, aby sa 
zdržiavali v chládku a pili veľa tekutín.  

Aby sme sa stále udržiavali vo forme usporiadali sme 5. júna -  
Športový deň. Desať klientov sa zapojilo do súťaže, ktorá sa skladala zo 
štyroch disciplín. Začali sme pretekom loptičky na lyžici, pokračovali sme 

stavaním pyramídy na čas, 
triafaním loptičky do 
postavenej pyramídy 
a posledná disciplína boli 
kolky. Všetci sa snažili 
a sami boli prekvapení, čo 
ešte zvládnu. Najlepšie 
výkony podala  pani 
Vozníková Oľga, ktorá 
mala najviac bodov. Rátala 
sa však snaha a tá bola 
u všetkých ocenená  
diplomom a sladkou 

odmenou. Pri súťaži nám pomáhali študentky na praxi.  
11. júna na stretnutí pri biblioterapii, sme si vypočuli prednášku 

o účinkoch liečivých kameňov. Pre väčšinu počúvajúcich to bola úplne 
nová informácia.  

Slnečné dni priali aj burine v našich záhonoch. Popasovala sa s ňou 
pani Poláková, ktorá vyplela záhony do čista. Pán Bárta  Ernest zase 
pravidelne polieva kvety vo válovcoch v parčíku. Kto vládal pomáhal pri 
upratovaní po kosení trávy. 14. júna sme sa stretli na vnútornom dvore 
zariadenia, kde sme skladali krabice z mlieka a pripravili ich na 
odovzdanie. 17. júna sme si zase nakúpili textilné výrobky od pána 
Jančiho. 18. júna v rámci biblioterapie sme si vypočuli  prednášku 
o živote svätého Augustína. 

Na júl plánujeme pracovať pri úprave nášho okolia, okopávať, 
polievať a zametať chodníky. Neupustíme z pravidelných skupinových 
aktivít, zdravotných prechádzok a pripravíme nové zaujímavé prednášky. 

 (ll) 
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            Stretnutie pri spomienkach 
  

Dňa  13. 06. 2013 sa konalo v jedálni zariadenia  posedenie pri 
spomienkach na tému: „Svätojánska noc - kľúč k pokladom Zeme“.  
S Jánom sa viaže veľa magických zvykov súvisiacich s letným 
slnovratom. Najznámejšie je pálenie svätojánskych ohňov, hľadanie 
pokladov zeme,  tanec čarodejníc. Tieto zvyky majú korene  ešte 
v predkresťanských časoch. Krstné meno Ján má hebrejsko -  nemecký 
pôvod. V preklade znamená „Boh je milostivý“. Rozprávali sme si 
o pôvode a zmysle pálenia svätojánskych ohňov. Podľa našich predkov 
dávame na známosť silám zla, že nepripustíme ich víťazstvo  a na 
krídlach fantázie budeme bojovať na strane dobra, lásky a štedrosti. V 
želaní a vyslovení kúzla chceme, aby všetko zlé sa premenilo v túto noc 
na slnečné lúče šťastia nového rána. V túto noc kto našiel kvitnúce 
papradie mohol uvidieť poklady zeme, ktoré práve v túto noc čistia v 
polnočnej rose  škriatkovia a permoníci.  
 Nezabudli sme si 
porozprávať  o liečivých 
rastlinách, lebo práve 
tie natrhané o polnoci 
majú zázračnú magic-
kú moc. Môžeme nájsť 
koreň mandragory. 
Povráva sa, že pri 
vykopávaní kričí. Je to 
veľmi vzácna rastlina. 
Ľudia jej pripisovali 
zázračnú liečivú moc. 
Napomáha vraj aj vo 
vzťahoch muža a ženy. 
Najčastejšie sa hľadajú  
rastliny ako sú bobkový strom (vavrínový), moly s čiernym koreňom 
– aby nás obchádzali neduhy, kyprič, cibuľa, cesnak - aby nás 
obchádzali zlí duchovia, vratič – aby sme sa vedeli vrátiť, šalvia, 
levanduľa, sirôtka – aby sme nezostali sami a boli zdraví, ľubovník- 
pás Jána Krstiteľa, palinu – krv Jána Krstiteľa, hrebíček, papradie - 
čertovo rebro, ruže a mnoho ďalších.  
 Po diskusii sme si porozprávali  príbehy, ktoré sme sami zažili 
v mladosti,  ale i prevzaté  príbehy prarodičov. Medzitým sme si spoločne 
zaspievali ľudové pesničky. V sále sa niesla  príjemná a veselá 
atmosféra. Zúčastneným pripomenula časy mladosti.       (aj)                                       
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              Pripravujeme pre Vás v mesiaci júl 2013 
 
 
10.07.2013     spoločenská miestnosť 1         Súťaž v spoločenskej hre 
                                                                       „Človeče nehnevaj sa“  
 
11.07.2013     spoločenská miestnosť 1         Stretnutie redakčnej rady 
 
12.07.2013     sídlisko Východ                      Zdravotná prechádzka s  
                                                                       posedením pri kofole 
 
16.07.2013     letné kúpalisko Topoľčany    Pobyt na kúpalisku 
 
16.07.2013     jedáleň zariadenia                   Burza ošatenia 
 
18.07.2013     jedáleň zariadenia                   Stretnutie obyvateľov pri                  
                                                                       spomienkach  na tému: „Matka  
                                                                       Tereza – láska žije skutkami“ 
 
19.07.2013     čitáreň pri knižnici                  Beseda o knihe s názvom: 
                                                                       „Čo rozprávali proroci“ 
 
19.07.2013     sídlisko Východ                      Zdravotná prechádzka s posedením  
                                                                       pri zmrzline 
 
23.07.2013     spoločenská miestnosť 2         Prednáška s besedou pre klientov  
25.07.2013     spoločenská miestnosť 4         Na tému: „Cyrilometodejské 
                                                                        tradície na Slovensku“ 
 
24.07.2013     terasa zariadenia 2                   Turnaj v kolkoch 
 
25.07.2013     obec Rajecká Lesná                 Celodenný výlet spojený  
                                                                        s prehliadkou betlehema a kalvárie 
                                                                         
  
30.07.2013     letné kúpalisko Topoľčany     Pobyt na kúpalisku              
 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne 
pozývame! 

                                                                                                                            (dn)                                                                                                                                                                        
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Z  PERA NAŠICH OBYVATEĽOV 
 

Čarovné vyznanie 
 

Milá moja, jak spevavý vták je láska naša, 
až tam hore nad oblak sa k nebu vznáša. 

 
Tam Ti našim šťastím z veľkej lásky zaspievam,  

tie najkrajšie slová drahá moja „ľúbim Ťa“. 
 

Veď, čo krajšie si môžem priať,  
aké je to vzácne, že Ťa môžem stále rada mať. 

 
Nesmúť neroň slzičky, 

že pohasli na nebi posledné hviezdičky,  
ktoré sa z nebies k nám vrátia 

a naše spomienky na mladosť sa skrášlia. 
 

City lásky som chcel čisté mať, 
raz by som Ti ich mohol s kyticou ruží navždy dať. 

 
Nemôžem kľudne spávať, nemôžem bez teba žiť, 

Aký je život a osud môj, „ó Bože môj“. 
                                                                                                      Anna  Szabová, šéfredaktorka 

 
Išlo dievča po vodu 

 

 Vodička studená vyviera pod vysokým hradom, 
k tej vodičke ide švárna dievčina s krčahom. 

 
Veselo si spieva, keď z vodičky naberá, 

potom veselo sa domov s vodičkou poberá. 
 

Počkaj dievčina, postoj! - volá pekný šuhaj, 
smäd ja veľký mám,  

za dúšok jediný tisíc bozkov ti dám. 
 

Smäd ty šuhajko máš? 
Krčah tu plný vodičky máš,  

No na bozkávanie teraz ja nemám čas. 
                                                                                                   Petronela Kittlerová, obyvateľka 

                                                                             



 14 

Kultúrne okienko očami obyvateľa 
 
        Už dlhé roky sa vraví, že svätojánska noc je kúzelná a naše zvyky to 
aj potvrdzujú. Zakladanie ohňov a prianie dievčatám a mládencom veľa 
lásky a šťastia. Toto a mnoho iného nám porozprávala pani Jahodová. 
Ako všetky prednášky aj táto bola poučná a oplatilo sa počúvať.  
        Skvelé počasie, príjemné prostredie, vánok, ktorý nás ochladzoval, 
to bol nezabudnuteľný zážitok z opekačky na Duchonke. Ďalej  výborný 
odborný a priateľský dohľad pánov Wagnera, Jančicha, Lendela a 
Griča nám dával pokoj a istotu.  Týmto pánom sa chceme poďakovať 
a tešíme sa na ďalší výlet. Okrem kúpania boli opekačky, výborné 
občerstvenie a rozhovory medzi všetkými klientmi. Cítili sme sa tu veľmi 
dobre. 

                                                                          Štefan Hučko, obyvateľ 

 
Jeden obyčajný ľudský príbeh 

 
Snom každej matky je dobre vychovať svoje deti a medzi nimi dožiť 
v pokoji svoj život. Aj ja som si takto ideálne, predstavovala svoj život. 
Prvé mínus bol manžel alkoholik a sukničkár, ktorý nás v roku 1998 
opustil pre inú ženu, a druhé veľké mínus  mozgová príhoda v roku 2000, 
ktorá ma obrala o nádej na dobrý život. Ja som sa však nevzdala 
a rozchodila som to, ale v roku 2011 ma dorazilo tretie mínus a to zápal 
žíl na tej chromej nohe, ktorý ma dostal do vozíka nadlho. Nevzdávam to 
a rehabilitujem, aj keď bolesti ma brzdia v rýchlejšom napredovaní. 
Beriem to ako Božiu vôľu. Možno keby som bola mobilná, vymýšľala by 
som a takto ma Pán Boh prinútil rozmýšľať  a vážiť si každý jeho drobný  
dar. A ja verím, že Pán Boh dopustí len na silných a skúša našu vieru. 
Lebo ako sa hovorí Pán Boh dopustí, ale neopustí a pomôž si človeče aj 
Boh ti pomôže.  

                                                                                                   Ľudmila Dúcka, obyvateľka 
 

Zásnuby v zariadení 
 

V pondelok dňa 15. 07. 2013 v spoločenskej 
miestnosti budovy A sa  zasnúbia naši 
obyvatelia Simonka Bizoňová a Štefan 

Hučko. 
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ZASMEJME SA 
 
Hnevá sa poľovník ráno po poľovačke. „Nielenže som včera nič netrafil, 
ale ešte aj toho kúpeného zajaca som kdesi stratil.“ 
 

„Počúvaj starý. Susedka hovorila, že jej muž si vydržuje milenku. Nerobíš 
to aj ty?“ Muž zbledne, ale po chvíli nakoniec sa prizná: „Aj ja miláčik.“ 
Žena nato odpovie: „To je dobre, už som si myslela že my na to 
nemáme.“ 
 

Manžel sa chystá na služobnú cestu. Pred odchodom hovorí manželke: 
„Keby som sa tam zdržal, pošlem ti telegram.“ „Už nemusíš. Pred chvíľou 
som ho našla v tvojom saku a prečítala som si ho.“ 
 

Mladomanžel po  návrate z práce obletuje  svoju  manželku. „Čo budeme 
mať  dnes na večeru?“ Čo navarila moja pusinka?“ „Je to dobré ale 
neviem ako sa to volá. Z konzervy sa totiž odlepila etiketa.“                                                                       
                                                                          Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
                                                                                                  
Fero hovorí Mišovi: “Dnes som nastúpil do nového zamestnania a hneď 
som sa dostal do nemocnice. „A čo sa stalo?“ „Vieš, pracujem v jednej 
obrovskej opravárenskej dielni. Potreboval so tridsiatku kľúč. Zakričal 
som na kamaráta: „Jozef, hoď mi tridsiatku kľúč.“ „No a?“ „V dielni máme 
19 Jozefov.“  
 
Policajtov syn vraví otcovi: „Oci, mne je akosi zima.“ Otec mu odpovie: 
„Tak sa postav do kúta. Niekde som čítal, že má 90 stupňov.“ 
 
„Každý rok k nám na Silvestra chodí svokra, ale tento rok asi urobíme 
výnimku!“ „Akú?“ „Pustíme ju dovnútra.“ 
 
„Ocko mi na Vianoce nasľuboval hory aj doliny.“ „A splnil ti želanie?“ „Áno 
splnil, kúpil mi atlas hôr.“ 
                                                                                                       Ing. Peter Lipták, obyvateľ 
 
Babke vraví doktor: „Babka, máte slabé srdiečko. Musíte si oddýchnuť 
a nesmiete chodiť po schodoch, aby ste si neublížili.“ Po určitom čase na 
kontrole: „No vidíte babka, hneď vyzeráte lepšie. Aj po schodoch už 
môžete chodiť.“ „Ďakujem. Ani neviete, akú radosť mám, že už nemusím 
liezť po tom zábradlí.“                                  
                                                                   Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Výroky slávnych 
 

Najistejšiu pomocnú ruku nájdeš na konci svojho ramena. (Goethe) 

Byť šťastným a aj iných robiť šťastnými je úloha človeka. (Goethe)                  
Skúsenosť je najlepšia učiteľka. (Claudius)                                                                                 
Polovicu života pokazia rodicia a tu druhú deti. (Dante) 

Kto v lenivosti žije, sám seba bije. (Dante)                                                                               
Slovo má ľahkosť vetra, ale silu hromu. (Hugo)                                                     
Rozum alebo láska, nikdy nie oboje. (Sýrius)                                             
Život je pevnosť o ktorej nič nevieme. (Napoleon)                                                 
Najaktívnejším spojencom choroby je skleslosť ducha chorého. 

  (Gorkij)                                                                                                                
V živote treba sto krát začínať znova a nikdy nerobiť bodku kým 
človek žije a má vždy všetko pred sebou. (Seneca) 
 

 
PRÍSLOVIA 

 

Krídla síce majú anjeli, ale čerti sú rýchlejší.  * Dva milostné listy píšeme 
ťažko, prvý a posledný. *  Jeseň života je najkrajšia na jar. * Keď to takto 
pôjde s nami dolu vodou, v lete sme pri mori. * Nič mu nešlo do hlavy, 
okrem alkoholu. *  Nebo nemôže byť nebom, ak tam budú aj ženy. * Aj 
keď mu nikdy nič nevoňalo, rád pričuchol k pijatike. * Ak lietate prinízko, 
dávajte pozor na tých, čo sa plazia. * Dotyky tela sú komunikatívne.  Taká 
facka hovorí za všetko. * Sotva ušiel hrobárovi z lopaty, už druhému jamu 
kopal. 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
                                                POREKADLÁ 
 

Chladný júl celé leto ochladí. * Aký je júl, taký je január.  * Na Prokopa 
plná priekopa. * Margita sype muchy  za humná. * Zaplače Margita, bude 
dažďov do sýta.  * Na sv. Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň. * 
Teplý Jakub, studené Vianoce. * Tráva v júli dozrieva. * Sv. Margita 
vopchá kosák do žita. * Jakub posväcuje ovocie, čo ponechá to už 
zostane. * Jakub, chleba nakúp. *  Po sv. Anne leto neustane. * O sv. 
Anne žitečka sa nažne. * Keď na sv. Annu prší, mokro sa do stodoly nosí. 
* Od Jakuba do Anny nik nevidel letieť vrany.                                                                                   

                                                                            Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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AKTIVITY 
SENIORI ♥ ZŤP ♥ MLADÍ ĽUDIA 

 

Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná. 
 (Matka Tereza) 

 

Aktivita nás uzdravuje a predlžuje život. Práca a naplnený voľný 
čas má na naše zdravie pozitívny vplyv. Prečo? Lebo nuda a nič 
nerobenie ubíja a má negatívny dopad na naše zdravie. Človek sa stáva 
ufrflaný, podráždený, cíti sa bezradný či sám, stáva sa pasívnym, ba až 
lenivým. Byť užitoční môžeme v každom veku. Našou snahou je nájsť 
naplnenie všetkým vekovým a zdravotným skupinám. 
  
 SENIORI. Vek prináša rôzne zdravotné problémy. Vzniká potreba 
starostlivosti - ošetrovateľskej, opatrovateľskej, ale aj sociálnej - 
spojenej s napĺňaním dňa užitočnou a zmysluplnou činnosťou.   

Stále viac skvalitňujeme systém opatrovania a ošetrovania. 
Rozširujeme výber možností zapojenia sa do aktivít pracovných, 
športových, spoločensko-zábavných, poznávacích, duchovných. Cieľom 
práce pre našich seniorov je zlepšiť kvalitu života, udržiavať telesný 
stav, zachovávať schopnosti, dávať pocit istoty a bezpečia, 
starostlivosti, láskavosti. Dôležité je viesť každého k tomu, že miesto 
kde bývame potrebuje starostlivosť aj od samotných jeho obyvateľov. 
Kým to zdravie dovoľuje aj od obyvateľov - seniorov.  

 
 

ZŤP. Klienti, ktorí ešte nedosiahli dôchodkový vek sú tu s nami 
preto, lebo majú rôzne zdravotné problémy. Našim cieľom je hľadať 
možnosti takých aktivít, ktoré rehabilitujú - navracajú ich 
schopnosti: sociálne, zdravotné, pracovné...  

Ako súčasť práce s touto skupinou ľudí sme sa začali zameriavať 
aj na ich zamestnávanie v našom zariadení. S finančnou pomocou 
Úradu práce v Topoľčanoch zriaďujeme chránené 
dielne. Za každú dielňu zodpovedajú ich zamestnanci. 

 

1. V chránenej dielni   Knižnica s čitárňou -  pán 
Milan Vaľko, ktorý sa stará o našu knižnicu už druhý 
rok. V mesiaci jún v knižnici vypomáha pán Vladimír 
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Kováčik (na fotografii). 
 

2. V chránenej dielni Uvar si sám - 
pani Eliška Tökölyová a Zuzana 
Belkovičová (viď foto). Pani Eliška 
má vzdelanie na zdravotnej škole 
v odbore stravovania a výživy. 
        

3. V chránenej dielni Pohybom ku zdraviu - pán Jozef Sitkey 
(viď foto).  Má požadované trénerské vzdelanie. 

 

Cieľom chránených dielní je rozšíriť možnosti 
aktivít pre všetkých našich klientov. 

 
 

MLADÍ DOSPELÍ. Na Slovensku dlhodobo 
chýba služba pre deti z detských domovov, ktoré 
dovŕšia vek 18. rokov života. Sú postavení pred životnú realitu. Sú sami 
a nemajú kam ísť.  

V našom zariadení máme v súčasnosti voľné miesta. A tak vznikol 
priestor zamerať sa na pomoc aj tejto skupine ľudí. Cieľom našej práce 
je pomoc k ich osamostatňovaniu sa a začleneniu do spoločnosti. 
Pomáhame im nájsť si prácu aby sa dokázali sami uživiť, zvyšovať si 
vzdelanie, zmysluplne tráviť voľný čas, naučiť sa hospodáriť, získavať 
pracovné návyky, vytrvalosť... Snažíme sa pomôcť všetkým rovnako, aj 
deťom rómskeho pôvodu. Dôležité je, že sú slušní, chcú byť samostatní, 
chcú pracovať, zarábať a  živiť sa sami! 

Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch 
nám bol pridelený jeden činžiakový byt, ako naša nová prevádzka. 
Pribudnú „do našej rodiny“ ďalší štyria mladí dospelí z Detského 
domova. Pod vedením nášho zamestnanca si svojpomocne byt 
vymaľujú, zariadia a pripravia na bývanie. Prechodne, počas týchto 
príprav, budú títo mladí ľudia ubytovaní v našom zariadení. 

 
 

Nech ide o akúkoľvek vekovú skupinu, či sme zdraví alebo chorí, 
všetci hľadáme bezpečie. Hľadáme blízkeho človeka a láskavé slovo. 
Neštrime ním! Nie je náhoda, že sme sa v tomto zariadení stretli. Niečo 
nás spája. Pokúsme sa pomáhať si a byť užitoční jeden druhému. Veď 
náš domov je miesto, kde sa nikto necíti byť sám!    (vb) 
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NOVÍ ZAMESTNANCI 
 

Zriadením chránených dielní sme rozšírili zamestnancov o troch 
ľudí: Elišku Tökölyovú, Zuzanu Belkovičovú a Jozefa Sitkeya. 

Do našich radov pribudla nová opatrovateľka - 
Iveta Janíková (viď foto). Nastúpila na Oddelenie 

1 (1. a 2. poschodie A budovy). 
Vladimír Bago (viď foto) 

nastúpil na miesto údržbára 
a stolára. Bol prijatý aby sa 
postaral o montáž privezeného nábytku. 

Všetkých medzi nami srdečne vítame!           (mm) 

                                         Noví obyvatelia   
Vítame medzi nami pani Smatanovú, pána Malíka a pani Mikovú!  
Anton Málik 

K narodeninám gratulujeme oslávencom 
03. 07. – Jozef Sitkey  22. 07. – Vladimír Remeň 
03. 07. – Gabriela Jacková  23. 07. – Helena Červeňová 
06. 07. – Zita Petríková  24. 07. – Vilma Holanová  
07. 07. – Dalina Cápayová  24. 07. – Anna Hurychová 
09. 07. – Emília Majdánová   25. 07. – Anna Fábiková 
09. 07. – Eva Kohútová       25. 07. – Emília Toporová   
09. 07. – Jozef Beňo        26. 07. – Jolana Petrušová 
10. 07. – Margita Meszárošová 27. 07. – Zuzana Budová 
10. 07. – Peter Macho  27. 07. – Jozef Grznár 
11. 07. – Pavel Livinský          28. 07. – Katarína Fáberová 
11. 07. – Terézia Kmeťová       29. 07. – Milan Vaľko 
20. 07. –Mária Kostolanská       30. 07. – Anton Gerhát 
20. 07. – Štefan Daniš  31. 07. – Amália Neštinová 

Rozália Miková 

 V mesiaci jún nás opustili pani Mária Kmeťová, pani 
Anna Naštická, pán Július Maríkovec, pani Irena Fecenková, pán 
Koloman Žiško a pán Rudolf Zúber. Česť ich pamiatke! 
 Do súkromia sa odsťahoval z nášho zariadenia pán Karol Csányi.       

(zv) 
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KRÍŽOVKA 
Syn pračloveka donesie vysvedčenie zo školy. Otec ho číta a hovorí: „To že máš trojku z lovu 
je pochopiteľné, veď si ešte malý. Hanba je, že si prepadol z dejepisu, ktorý   _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ . ˝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      
 
 
 
 

(mm) 
 

     Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 07. 2013 Mgr. 
Svetlane Šimkovej. Víťaz bude určený žrebovaním a odmenený vecnou cenou.  
      

     Výhercom, vďaka správnej odpovedi krížovky z časopisu 6/2013 sa stáva 
Viktor Halo. Správnu odpoveď hádanky z časopisu 6/2013 nám poslala 
a výhercom sa stáva Terézia Kupková. Obom srdečne gratulujeme! 
 

     Hádanka na tento mesiac znie: Ktorý vták je lekárom stromov? A tu sú 
možnosti: A: krahulec B: stehlík C: ďateľ 

                                     Hádanku dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ   
♥♥♥♥♥♥ 

Časopis je interným informačným mesačníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“,  so 
sídlom P. O. Hviezdoslava 66, Topoľčany. ŠÉFREDAKTOR: Anna Szabová REDAKČNÁ RADA (rr):  
Petronela Kitlerová, Simeon Masár, Peter Lipták, Štefan Hučko, Zuzana Vaňová (zv), Dana Neumannová 
(dn), OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA: Richard Wagner (rw), Viera Bútorová (vb) TECHNICKÁ 
STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Milan Vaľko, Simona Bizoňová, Milan Mikuška, Rudolf Sokolík,  
SPOLUAUTORI: Zuzana Michalková (zm), Gabriela Remeňová (gr), Anna Jahodová (aj), Svetlana 
Šimková (sš), Gabriela Mikudová (gm), Simona Červená (sč), Lýdia Laciková (ll), Miroslav Grič (mg),  
Mária Malinková (mm), Silvia Herdová (sh) 

1            katedrála 
2            vetva, haluz 
3            mastná hlina 
4            prial 
5            poranenie 
6            venujem 
7            patriace Eve 
8            vymieňalo 
9            skočenie 

10            existujete 
11            rekontra 
12            cestovný doklad 
13            osobné zámeno 
14            existovať 


