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Úvodník             MD-9/2016 

Jeseň života 
 Po peknom odchádzajúcom lete prichádza znovu po roku 
pestrofarebná jeseň, ktorá svojim zložením a najmä 
neprehliadnuteľnou pestrosťou farieb 
stromov, nám dodáva potrebnú energiu 
a vitalitu do ďalších dní. Vyhovuje nám aj 
jesenné počasie pretože chladnejšie rána 
nám skôr prospievajú po zdravotnej 
stránke, ako horúce a sparné dni.  
 Našim balzamom na dušu sú aj hrejivé 
lúče slnka, ktoré nám dodávajú potrebné 
vitamíny.  
 

Jeseň má naozaj zvláštnu atmosféru. 
 
Je príznačná zberom úrady a vyvrcholením vinohradníckeho roku.  
 
 Príroda sa ukazuje v pestrých farbách, vo vzduchu cítiť vôňu 
ovocia. Popri tom aj kvety neoplývajú len krásou farieb, ale aj 
zvláštnou liečivou silou. Esencia z nich dokáže liečiť bolesti tela, 
strach aj úzkosť v duši. Okrem toho rastú aj hríbiky, ktoré dobre 
prospievajú nášmu organizmu. Hubári sa tešia najmä keď je po 
upršanej noci teplo. Vtedy sa hríbom najlepšie darí.  
 V tomto jesennom období je čas aj na jesenné výlety, ktorých sa 
zúčastňujú aj naši seniori, ktorí sa ešte po zdravotnej stránke cítia 
dobre.  
 
Vážení obyvatelia, čitatelia a milí dopisovatelia, prajem Vám 
dobrú pohodu pri čítaní nášho septembrového čísla časopisu 
Môj domov. 
 
 
      
 
 
                                                                                                                   Anna Szabová, šéfredaktorka 
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To nás baví                          MD-9/2016 

 Už sa naplno pracuje 
 Po slávnostnom znovu otvorení chránenej dielne Uvar si sám, sa 
začalo naplno pracovať. Varilo sa o sto šesť. Pre obyvateľov sa 

pripravovali rôzne jedlá, na spestrenie 
jedálnička, ktorý im naše zariadenie 
poskytuje. Aktívni členovia tejto dielničky 
vždy s láskou pripravovali najrôznejšie 
pochúťky pre maškrtné jazýčky našich 
obyvateľov.  
 V tomto mesiaci pre tých, ktorí mali 
záujem vyprážali syr s hranolkami. 
Obyvatelia si pochutnávali na čerstvo 
pripravenom syre, ktorý pre tento deň 
vymenili za hlavné jedlo z kuchyne 
zariadenia.  
 O pár dní neskôr však v chránenej 
dielni išli pripravovať hviezdu tejto sezóny 
– hlivu 
ustricovú. 

Keďže 
hríbová 

sezóna tento rok priala milovníkom 
tejto lesnej pochúťky, ani u nás 
nesmela chýbať. Gabika Šútová nám 
ju prišla pokrájať, aby sme si z nej 
mohli pripraviť niečo dobré. A že to 
dobré aj bolo! O tom 
svedčali radostné 
úsmevy obyvateľov 
po prvých sústach. 
Nech aj ďalej tak 
všetkým chutia 
uvarené dobroty 
z našej dielne.  (et) 
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Domáci spravodaj         MD-9/2016 

Oslava aj v auguste 
 Ako každý mesiac, aj tento sme sa stretli v spoločenskej 
miestnosti na oddelení 1, aby oslávili narodeniny i meniny našich 
obyvateľov z tohto oddelenia. Slávnostné dopoludnie patrilo v prvom 
rade augustovým oslávencom, a preto sme im na úvod zablahoželali. 
 V mesiaci august oslávila narodeniny pani Mária Bazalová. 
Meninoví oslávenci boli pani Zuzana Miklosová, Darina Mikátová, 
Helena Blažiová, Jozefína Ručkayová a Janka Hubová. Oslava 
prebiehala v pokojnej a priateľskej atmosfére. Všetci spoločne sme si 
zaspievali ľudové piesne a posedeli pri malom občerstvení. Alojz 
Schlenc s Helenou Blažiovou boli hlavnými ťahúňmi a postupne 
sa k nim pridávali i ostatní zúčastnení. Na záver sme sa 
ešte porozprávali a posedeli si pri kávičke. Široké úsmevy 
a poďakovania svedčili o spokojnosti našich obyvateľov s pripravenou 
oslavou.                                                                                                                                           (pz) 

Ďalšie dva tímy proti sebe 
 Dva mesiace od našej poslednej súťaže ubehli ako voda a naša 
hra nám opäť klopala na dvere. Najskôr sme si nachystali techniku 
potrebnú k súťaženiu a potom nám už nič nebránilo začať hrať. 
V štvrtom kole sa predstavil tím A, víťaz minulého kola a teda zákonite 
obhajca víťazstva. Proti ním stál novo zložený tím B, ktorého čakala 
neľahká úloha poraziť minulého víťaza. Na tvárach tímu A bolo badať 
sebavedomie a odhodlanie zvíťaziť aj dnes. Tím B pôsobil na začiatku 
trošku zakríknuto  a nesmelo, ale nakoniec sa rozbehol. Tím A síce 
vyhral prvé aj posledné súťažné kolo, ale na celkové víťazstvo to 
nestačilo a nakoniec vyhral novo zložený tím B. Na tvárach víťazov 
bola vidieť spontánna radosť z víťazstva. Víťazi si prevzali aj sladké 
odmeny. Na budúce kolo to budú práve oni, ktorí budú obhajovať 
víťazstvo. O akej súťaži hovoríme? Ide o obľúbených 5 proti 5. Na 
záver podujatia padol návrh zo strany súťažiacich, že v decembri by 
sa mohlo spraviť špeciálne kolo súťaže, kde by si to proti sebe rozdali 
piati PSS proti piatim zamestnancom zariadenia. Návrh sa stretol 
s pozitívnou odozvou a necháme sa prekvapiť, ako to celé dopadne. 
                                                                                                           (jr) 
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Domáci spravodaj           MD-9/2016 

Kartársky boj 
 Milovníci kariet roztočili opäť svoje „koleso šťastia“. Hracie karty, 
si svoje korene priniesli až z ďalekej Číny a postupom času sa rozšírili 
aj do Európy. Keď sa povie „mastiť karty“, všetci vieme, čo príde. No 
a my sme takýchto „mastičov“ vyzvali do súboja aj v našom zariadení. 

 Prekvapenie prišlo vo chvíli, keď sa jedáleň zapratala kartármi. 
Počet bol až nadmieru uspokojivý a ich chuť súťažiť nám priniesla 
obrovskú radosť. Zastúpenie bolo bohaté, muži a ženy boli v počte 
vyrovnaní. Vytvorili sme 5 mužstiev po štyroch hráčov.  
 Známa „Sedma“ bola pretriasaná v 8 kolách, vždy za účasti 
hlavného kapitána skupiny. Vidieť, že karty už oddávna, boli súčasťou 
nejednej domácnosti. Mastilo sa a bojovalo až do víťazného konca. 
Pravidlá boli nekompromisné. Víťazi z každej skupiny postúpili do 
finále, ktoré malo len jedného víťaza.  
 Svoje prvenstvo a titul najlepšieho hráča si vybojoval pán Štefan 
Daniš. Šťastena stála aj pri Jožkovi Hrutkovi, ktorý získal krásne 
druhé miesto. Trojicu najlepších uzavrel pán Zdenek Tichanský. 
Výhercom blahoželáme za ich skvelý výkon, ktorý si mohli osladiť 
peknými cenami. 
                                                                                                         (zb) 
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Domáci spravodaj                                                    MD-9/2016 

Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

 Prázdniny nám skončili, život súčasných rodín sa zase dostáva 
do bežného rytmu. Dospelí aj deti si oddýchli, načerpali nových síl do 
ďalších dní. Dovolenkári “pochodili kus sveta“ a narobili si veľa 
dovolenkových fotografií. Fotografie zostávajú dlhodobou spomienkou 
na príjemné chvíle. My sme sa tiež dopracovali k peknej kôpke 
fotografií z rôznych výletov a spoločenských akcií.  
 Rokmi pomaly pribúdali zážitky zachytené na fotografiách. Máme 
odložené aj  momentky  s klientmi, ktorí už nie sú medzi nami. Trochu 
ma inšpirovala Janka Režová, ktorá takto pripomenula pomaly 
zabudnuté fotografie z rôznych akcií. My v Prašiciach nemáme 
možnosť premietania na plátno, ale máme veľa papierových fotografií. 
Fotografie putovali z ruky do ruky, obyvatelia spomínali, smiali sa na 
nevydarených záberoch,  hádali kedy to bolo fotené. Fotografie 
držíme od založenia domova, takže bolo pri čom spomínať.  
 Týmto spôsobom sme vyplnili jedno dopoludnie ďalšie sme zase 
„zavárali“. Samozrejme už len formou prednášky a debate o zaváraní.  
 Keď sa darí, človek to berie akosi samozrejme. Keď sa však 
prestane dariť, začíname 
hľadať dôvody a príčiny. 
Môže za to i „piatok 13-
teho“.  
 V našich končinách, 
keď vyjde piatok na 13-
teho veľa ľudí verí, že sa 
prihodí niečo zlé. Je to, 
ale len  ničím 
nepodložená povera. 
Všetko to začalo 
v starovekom Francúzku, 
keď kráľ Filip IV. začal 
hromadne likvidovať rytierov templárskeho rádu práve v piatok -13. 
10. 1307. Aj to sme sa dozvedeli na jednej z prednášok.                   (ll)    
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Domáci spravodaj         MD-9/2016 

Turnaj mal viac víťazov 
 Po roku sa nám podarilo v areáli nášho zariadenia uskutočniť 
turnaj v hre Boccia. Jedná sa o šport, kde hrajú proti sebe dvaja hráči 
(alebo páry - 2 proti 2, resp. tímy - 3 proti 3), a cieľom hry je hodiť 
svoju loptu čo najbližšie k hlavnej lopte. Každý hráč má k dispozícii 6 
lôpt, červených alebo modrých. Hlavná lopta má bielu farbu, je 
rovnako veľká ako ostatné lopty a nazýva sa aj "jack".  
 Hra začína vhodením "jacku" do kurtu, pričom "jack" musí prejsť 
takzvanú V-čiaru, ktorá je od hráčov vzdialená 1,5 až 3 metre. 
Následne hráč, ktorý vhodil "jacka", hodí aj prvú svoju loptu. Úlohou 
jeho súpera je dostať svoju loptu bližšie, ako ju má hráč, ktorý začínal. 
Takto hra pokračuje, až kým obaja nevyhádžu všetky svoje lopty. 
 Jeden zápas sa hrá na 4 takéto zmeny. Boduje sa tak, že tie lopty 
jednej farby, ktoré sú najbližšie pri "jackovi", sa porovnajú s prvou 
najbližšou súperovou loptou.  
 Hrali medzi sebou športovci imobilní na invalidných vozíkoch 
a športovci mobilní. Súťažiacich prišlo povzbudiť aj veľa ich priateľov 
a spolubývajúcich.  Celkové umiestnenie:  
Imobilní športovci  

1. miesto Peter Macko 
2. miesto Jozef Hrutka 
3. miesto Ján Mucha 

Mobilní športovci 
1. miesto Milan Hanzlovič 
2. miesto Beáta Révayová 
3. miesto Rudolf Sokolík 

Ďakujem spolupracovníkom za ich pomoc pri organizovaní turnaja.  
                                                                                                              (rw) 
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Domáci spravodaj           MD-9/2016 

V každom z nás je športovec 
 Čím je človek starší, tým viac je dôležitá fyzická aktivita. Šport 
odďaľuje príznaky starnutia, pomáha zvládať choroby a bolesť, 
dodáva energiu a pozitívnu náladu. Každá  streda je v našom 
zariadení vyhradená pre športové podujatia a aktivity. Šport je druh 
pohybu, ktorého účelom je napr. snaha rekreovať sa, ale aj zlepšiť si 
zdravie a kondíciu.  Výsledkom dlhodobého športovania je vylepšenie 
fyzickej ale aj duševnej kondície. Pre našich obyvateľov pravidelne 
organizujeme: 
- letné športové hry 
- zimné športové hry 
- kolkové turnaje 
- stolnotenisové 

turnaje 
- šipkový turnaj 
- turnaj v hre Boccia 

  
Zúčastňujeme sa 

športových aktivít aj 
v iných podobných zariadeniach, aby sme sa mohli prezentovať, 
osviežiť súťažného ducha, ale najmä stretnúť nové tváre a zabaviť sa.  
 Snažíme sa stále vymýšľať a nachádzať nové pohybové aktivity, 
ktoré by našich obyvateľov zaujali. Pravdou však je, že naďalej 
najpopulárnejší šport stále ostáva stolný tenis.                              (rw) 
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Domáci spravodaj                               MD-9/2016 

V DomAteléri sa vyrába 
 V našom DomAteliéri, opäť raz vyrábali niečo praktické 
a užitočné. Tentoraz dostali za úlohu vyrábať z uterákov pomôcky pre 
opatrovateľov, ktoré budú používať pri umývaní našich imobilných 
obyvateľov. Všetci členovia DomAteliéru sa do tejto úlohy pustili 
s úsmevom a nadšením, že zase niečo užitočné vytvoria. Keďže ide 
o výrobu väčšieho množstva týchto pomôcok, pracujú usilovne 
a svedomito.   
 Pri práci im vyhráva veselá hudba, sem tam si aj zaspievajú, 
debatujú na rôzne témy a práca im tak odsýpa jedna radosť.   
 Len tak ďalej milé dámy!                                                              (jg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mladý talent  
 „Volám sa Jakub, mám rád hudbu. Zahrám vám ľudové piesne, 
romantické skladby, omšové piesne a mám aj vlastné skladby“. To boli 
úvodné slová 11-ročného pravnuka pána Jozefa Hrutku. Potom si 
sadol za klavír, ktorý doteraz ticho stál v jedálni pri okne a pod prstami 
malého umelca sa s radosťou vyludzovali melódie. A prítomní spievali, 
počúvali, tlieskali. 
 Zúčastneným obyvateľom sa príjemne strávene dopoludnie 
páčilo. Rozišli sme sa oddýchnutí a omladení.                                  (aa) 



 10 

Aktivity                                                 MD-9/2016 

S úsmevom po Slovensku 
 Kam nás zvedavosť zaviedla, čo sme sa dozvedeli, čo sme 
videli? Smolenický hrad neobývali zo začiatku zemepáni. V 15. 
storočí patril kráľovi, bolo v 
ňom ubytované vojsko, a plnil 
úlohu strážneho hradu. 
 Začiatkom 16. storočia 
sa stali vlastníkmi Smoleníc 
Országhovci. Vnútorný život 
na hrade sa začal rozvíjať až 
za Erdődyovcov, ktorí sa stali 
pánmi Smoleníc na konci 16. 
storočia.   
 So zvedavosťou sme 
počúvali históriu hradu, 
sprievodkyňa osviežila rozprávanie rôznymi „pikoškami“ alebo 
legendami, ktoré sa o Smolenickom hrade tradujú. Zaujímavosťou pre 
zúčastnených obyvateľov bola informácia, že v súčasnosti je 
majiteľom hradu Slovenská akadémia vied, ktorá priestory hradu 
využíva ako kongresové centrum.  
 Cestu domov sme si predĺžili o Múzeum holokaustu v Seredi, 

ktoré vzniklo z bývalého 
pracovného a koncentračného 
tábora v Seredi.  
 Jedným z vystavených 
artefaktov, ktorý najviac zaujal 
našich „účastníkov zájazdu“ 
bol dobytčí vagón, v ktorom 
deportovali Židov do 
koncentračného tábora 
Auschwitz.  Našim 
obyvateľom, ktorí absolvovali 
tento poznávací výlet sa veľmi 

páčil. S úsmevom a nadšením sa rozprávali o nových zážitkoch 
a poznaniach.                                                                                   (aj) 
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Kaplnka                 MD-9/2016 

 Pravdu je treba hľadať 
Jedným z mnohých, čo úprimne hľadali pravdu a dopátrali sa jej, 

je i Max Jacob (1876-1944), astrológ, maliar a básnik vo Francúzsku. 
Žil v Paríži v chudobe a biede – ako napokon mnohí umelci. Pablo 
Picaso o ňom vyhlásil, že je najväčším básnikom storočia. Jacobova 
cesta k viere  nebola ľahká. Keďže však túžil po pravde a úprimne ju 
hľadal, Pán Boh mu doprial túto milosť. Mnoho sa o ňu modlieval, 
navštevoval chrámy a prosil o milosť, aby mohol byť pokrstený. 
 Dostalo sa mu hodnosti kresťana katolíka až po šiestich rokoch 
stáleho hľadania. Krstným otcom mu bol Pablo Picaso, španielsky 
maliar žijúci v Paríži. Na pamiatku krstu mu daroval knižočku Tomáša 
Kempenského: O nasledovaní Krista. A on Krista skutočne 
nasledoval. Najradšej sa modlieval krížovú cestu, často rozjímal 
o smrti a opakoval: „Žijem s Bohom. Mám len jednu túžbu: chcem 
umrieť po katolícky!“   

 Tí, ktorí hlásajú, že pravdu 
nemôžeme spoznať, v konečnom 
dôsledku popierajú seba samých. Ak 
by sme pravdu nemohli spoznať, 
znamenalo by to, že to ako ľudia 
nedokážeme. Každý deň sa vlastne 
spoliehame na existenciu pravdy, bez 
toho aby sme o nej museli vedome 
premýšľať. Bez pravdy by sme 

jednoducho nemohli existovať! Ešte so ma nestretol v živote s takým 
človekom, ktorému na pravde nezáleží a je mu jedno aká je.  
 Len veľmi zriedka niekto vedome žije s tým, že neexistuje pravda 
o ničom. Ťažko tiež niekto môže vo svojom živote uviesť do praxe 
teóriu, že nič neexistuje a všetko, čo vidíme, je vlastne naša 
predstava. Bez istoty a pravdy by sme stratili základ pre našu 
existenciu. Bez pravdy sa totiž nikam nepohneme, aj keď mnohokrát 
bolí. Človek od prirodzenosti smeruje k pravde. Je povinný ju 
rešpektovať a dosviedčať. Preto aj my sme povinní  hľadať  pravdu vo 
svojom živote. 
                                                                                                                                                             (rw) 
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Z pera našich obyvateľov                      MD-9/2016 

Srdečné poďakovanie 
 Vážená pani riaditeľka Ing. Viera Bútorová, 
dovoľte mi, aby som Vám vo svojom mene ako aj v mene obyvateľov 
nášho zariadenia úprimne poďakoval a vyjadril zopár slov. 

 
 Pri tejto príležitosti znovu otvorenia 
a zrekonštruovania chránenej dielne „Uvar si 
sám“ sa chcem zamyslieť nad Vaším 
pracovným zanietením, s ktorým ste pristupovali 
k plneniu svojich povinností. Pripomínam si 
Vaše začiatky v neľahkých podmienkach, 
v akých ste museli pokračovať v budovaní, 
rozhodovaní, starostlivosti, pomoci o obyvateľov 
a zamestnancov zariadenia.  

 Vašim citlivým prístupom k problémom ľudí vo funkcii riaditeľky 
ste získali ich dôveru, ktorá bola základným stavebným kameňom pri 
budovaní aktívneho života pre obyvateľov. Ak by túto všetku činnosť, 
ktorú som vyššie uviedol, nevykonávali ľudia s takým humánnym 
zanietením, láskou, vysokou profesionalitou a odbornosťou, zrejme by 
sme ťažko nachádzali nezabudnuteľné postrehy a kladné dojmy. 
 Dovoľte, vážená pani riaditeľka, vysloviť môj úprimný obdiv 
a veľké ĎAKUJEM za Vašu obetavú činnosť, ktorá počas Vášho 
trvania priniesla takéto úžasné ovocie. Viem, že v práci sa stretávate 
aj s negatívnymi javmi, ale tie nech Vás neodradia, práve naopak. 
Nech sú pre Vás zdrojom a inšpiráciou k ich prekonaniu.  
 Želám Vám vo Vašej práci a rovnako aj vašim kolegom veľa síl, 
vytrvalosti a radosti z vykonávanej práce s vedomím, že ste tu pre nás 
a pre rozvoj zariadenia. Ešte raz srdečná vďaka. 
 Rád by som v závere pristúpil aj k zásluhám Elišky TTökölyovej 
a Janky Gogolovej, ktoré počas svojho pôsobenia v zariadení 
obetavo pristupujú k svojej práci. Oni nám svojou aktivitou 
spríjemňujú pobyt v zariadení. Týmto im patrí za všetko úprimné 
poďakovanie.  
 Tak, ako je v názve nášho zariadenia „Môj domov“, tak sa tu aj 
cítime.           Simeon Masár, obyvateľ 
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Z pera našich obyvateľov                      MD-9/2016 

Zdravotné okienko 
Ako zbierať liečivé bylinky 

Radi zbierate bylinky a liečivé rastliny? Alebo Vás zaujíma, kedy 
sú najčerstvejšie? 

Zber sa dá vytýčiť časove, v istom ročnom či mesačnom období, 
čo však nebýva presné. Vývoj rastliny je ovplyvnený hlavne 
klimatickými a inými podmienkami. 

Predpokladom zberu liečivých rastlín je ich presné poznanie. 
Najlepšie liečivé účinky majú čerstvo nazbierané rastlinky. Pri 
závažnejších ochoreniach je ich čerstvosť bezpodmienečne nutná. 
Čerstvé bylinky možno zberať včasne z jari, niekedy už od februára 
až do konca novembra.  

Zberáme len zdravé, čisté rastliny, bez parazitov a bez 
chemického  ošetrenia. Zvyčajne sa zber vykonáva za slnečných dní, 
v suchom stave, a predovšetkým nezarosené bylinky. Pri zbere 
liečivých rastlín nepoužívame plastové vrecká, aby sa rastliny 
nezaparili.  

Rastlinky sa pred sušením neumývajú, len sa nadrobno posekajú. 
Potom ich voľne uložíme na plátno alebo na papier a sušíme v tieni, 
alebo vo vzdušných teplých priestoroch. Podľa možností by sušenie 
nemalo trvať dlho. Zásoby si urobíme len na jednu zimu. Bylinky totiž 
časom strácajú liečivú silu.  
Spôsob prípravy odvaru: 
- dostatočné množstvo 
čerstvých byliniek v šálke 
alebo v sklenených 
pohároch zalejeme 
prevretou vodou. Čerstvé 
bylinky luhujeme len veľmi 
krátko (stačí aj pol minúty). 
Suché bylinky luhujeme 
o niečo dlhšie (1 – 2 
minúty). Vo všeobecnosti dávame jednu čajovú lyžičku byliniek na 2,5 
dcl vody.                                                                Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-9/2016

Nádherné verše 
Z mladosti si verše lásky 

do krásnej básne vkladáme.  
Či to nie je úžasné, 

že verš sa s veršom rýmuje? 
 

Život náš vie aj zradný byť, 
pritom nás láka z rytmu vybočiť! 

Vždy sme našli veľkú silu 
kormidlo udržať a nestočiť. 

 

Teraz už po dávnych rokoch, 
keď nám báseň pomaly končí, 

naše verše sú krásne ako 
za mladých čias, 

keď sme sa v láske spoznali. 
Anna Szabová, obyvateľka 

 

Aforizmy 
Sú muži, ktorých možno klamať s každou ženou. Človek má byť stále 
zaľúbený, preto by sa nemal ženiť. Mužom sa páči futbal, ženám 
futbalisti. Srdiečko by povedalo, ale ústa nechcú. Kto má peniaze kúpi 
si auto, kto ich nemá zomiera ináč. Prázdnej hlave parochňa 
nepomôže. Nejeden politik býva otvorený len na operačnom stole. 

Porekadlá 
Ak sa osy v septembri tlačia to príbytkov, prorokujú tuhú zimu. Keď 
Rozália kvety páli, Lucia kvetmi pomaľuje oblohu. Na svätého Václava 
býva blata záplava. Čo svätý Michal zakazuje to svätý Mikuláš 
rozkazuje. Ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno. Ak 
na Michala prší, nebude veľkej zimy do Vianoc. Keď sú smreky jasno 
zelené, budeme sa tešiť z dlhej jesene. 
                                                                                                                     Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-9/2016

Výroky slávnych 
Mongólske príslovie: Z jedného konára oheň neurobíš, jeden človek 
nie je ešte človekom. 
Kafk: V skutočnosti sa človek vykupuje len svojimi záväzkami. A to 
má v živote cenu. 
Pasternak: Človek sa rodí preto, aby žil, a nie preto, aby sa na život 
pripravoval. 
Ordské príslovie: To čo ešte nemáš, ti je cennejšie, než to, čo máš. 
               Magdaléna Drábiková, obyvateľka 

 

Letná olympiáda 2016 
 Väčšina ľudí poznala Rio de Janeiro ako mesto samby, tanca, 
zábavy, farieb a hudby. Ale teraz nám Brazílčania dokázali, že je to aj 
výborné miesto pre uskutočnenie letnej olympiády.  
 Tá sa konala od 05.  do 21. augusta a môj dojem ako aj väčšiny 
ľudí je, že bola krásna a dobre zorganizovaná. Hoci na malé 
nedostatky Brazílčania všetko zvládli.  
 Rád pripomeniem, že na tejto olympiáde aj Slovensko dokázalo, 
že je krajina, ktorá má výborných športovcov ako aj trénerov. 
Dôkazom toho sú aj dve zlaté medaily – chodca Tótha a bratrancov 
Škantárovcov vo vodnom slalome. Okrem toho sme mali aj dve 
strieborné medaily – Beňuš vo vodnom slalome a v disciplíne 
štvorkajaku.  
 Hrdinom tejto olympiády bol samozrejme Usain Bolt – bežec, 
ktorý vyhral 4 zlaté medaily, a plavec Michael Phelps.  
 Až takí výnimoční naši športovci nie sú, ale na veľkosť krajiny 
a počet obyvateľov, reprezentovali naozaj výborne.  
 Tak ako olympiáda krásne začala, tak aj skvostne skončila.  
Záverečný ceremoniál všetkým ukázal, o čom táto olympiáda 
bola – o vzťahoch, priateľstvách, športových výkonoch a radosti 
z víťazstva.   
 Už teraz sa tešíme na olympiádu v Tokiu. Bude síce iná, dúfajme 
pre nás, o niečo úspešnejšia, ale jedným slovom bude to olympiáda. 
                                                                                      
                                                                                       Štefan Hučko, obyvateľ 
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Spoločenská rubrika        MD-9/2016 

Vitajte medzi nami!                    
 
                                  
 
                               
 
 
 
 

 
                  

Prišiel k nám aj Jozef Jankal 
 

SEPTEMBROVÍ oslávenci 
02.09 Jozef Vančo    16.09 Milan Božík 
04.09 František Šustala   17.09 Jozef Grman 
06.09 Mária Bakitová   18.09 Jozefa Deličová 
09.09 Emil Kopček      19.09 Anastázia Opáthová 
09.09 Štefánia Geletová  19.09 Magdaléna Drábiková 
10.09 Natália Medová   22.09 Emília Štefkovičová  
11.09 Zdenka Karasová   22.09 Eduard Čierny 
11.09 Mária Bajtalová           22.09 Jozefína Cvrčková 
12.09 Mária Gogová  24.09 Valéria Králová 
13.09 Anna Révayová  24.09 Milan Jančovič 
13.09 Beáta Révayová  24.09 Rozália Bohačiková 
14.09 Štefan Červený  27.09 Jana Hubová 

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

 

V mesiaci AUGUST nás opustili 
 

Blažena Ďatková, Anna Koleničová,  Miroslav Bečica, Mária Bazálová                                                                         
 
 

Česť ich pamiatke 

Júlia Kissová  Helena Galabová 
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Podujatia           MD-9/2016 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V 
SEPTEMBRI 

02.09 Zdravotná prechádzka   mesto  Peter 
07.09 Opekačka      areál  Simonka 
08.09 Zábavno-súťažné dopoludnie  Nitra  Richard 
09.09 Redakčná rada     B/2   Veronika 
09.09 Duchovné cvičenia    kaplnka  Richard 
12.09     Výlet pre imobilných obyvateľov Oponice  Zuzka 
13.09 Pozitívne myslenie lieči - beseda A budova Zuzka 
14.09 Krajský turnaj – stolný tenis stolnotenis.hala Richard  
16.09 Stretnutie pri spomienkach  jedáleň  Anička 
16.09 Burza ošatenia     jedáleň  Valent 
19.09 Hudba lieči      jedáleň  Betka 
20.09 Pozitívne myslenie lieči - beseda B budova Zuzka 
26.09     Prechádzka kinematografiou  jedáleň  Anička 
27.09     Súťaž – Človeče nehnevaj sa  jedáleň  Zuzka 
30.09 Výstava úrody     Prašice  Miška 
 

Výlet pre imobilných obyvateľov 
 

Poďte si s nami oddýchnuť na čerstvý vzduch, 
do krásneho prostredia parku v obci 

 
 
 
 
 

12. 09. 2016 
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Zábava a relax          MD-9/2016 

Zasmejme sa 
Na dedine sa chváli sused susedovi – Skrížil so sliepku s papagájom. 
– No a čo, podarilo sa ti? – Ale áno. Keď sliepka znesie vajce, tak 
nekotkodáka, ale príde mi to povedať. – odpovie sused. 
 
 

Prebieha svadobná noc. Manželka už leží v posteli, mladomanžel stojí 
pri okne a obdivuje hviezdy. Manželka nežne vraví – Poď ku mne. – 
Dnes nie drahá. Mama mi povedala, že toto bude najkrajšia noc 
môjho života  a nechcel by som prepásť ani minútu.   
                                                                              Petronela Kittlerová, obyvateľka                                                            
 
 
 

Dvaja policajti idú púšťou a jeden z nich si nesie na pleci okno. – Na 
čo ti je to okno? – No keď mi bude teplo, tak si ho otvorím! 
  
 
 

Rozhodol sa slimák, že vylezie na strom. Lezie prvý deň, lezie druhý 
deň. Na tretí deň je už skoro tam, keď zrazu spadne dole a vraví si – 
Na čo som sa ja somár tak ponáhľal? 
                                                                           Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 
 

Sťažuje sa kamarát kamarátovi. – Manželka ma poslala na nákup 
a zašepkala mi, aby som kúpil aj niečo na zlepšenie nášho 
ľúbostného života. A čo si kúpil? – Priniesol som tabletky na 
odtučnenie. Odvtedy si hľadám podnájom. 
 
Janko a Marienka odlupujú medovníky z chalúpky. Na to vybehne 
ježibaba a kričí – Vy naničhodníci, prestaňte! Veď v dedine máte 
cukráreň! 
                                                                                                                                 Simeon Masár, obyvateľ  
 
 
 
 

- Slečna ja vás milujem! – Ale moje srdce patrí inému, odpovie slečna. 
Na to muž hovorí – Nevadí, mne stačí ten zvyšok. 
 
 

Poslanec sa vracia domov zo zasadnutia parlamentu a v skrini nájde 
nahého muža. V tom skríkne na ženu – Mara, koľkokrát som ti hovoril, 
aby si svoje veci nedávala do mojej skrine!  
                                                                                       Peter Lipták, obyvateľ 
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Zábava a relax          MD-9/2016 

Tajnička 
V septembri sa nielen začína školský rok pre deti a študentov, nielen 
končí letné obdobie, ale máme aj sviatok Dňa Ústavy SR. Okrem toho 
oslavujeme aj kresťanský sviatok. S tým súvisí aj naša aktuálna 
tajnička. 
 

         Naše mesto 
            Dopravný prostriedok 
            Pútnické miesto  
            Napodobenina 
             
            Deň v týždni 
            České mužské meno 
            Slovenský Rím 
            Kvety 
            Východoslovenská rieka 
            Letné osvieženie 
            Mužský vrch oblečenia 
            Koniec modlitby 

                Simeon Masár, obyvateľ 
Hádanka č.1: 
Čo je to opaxit? 

a.) mrazené sklo 
b.) drôtené sklo 
c.) zrkadlo 
                                                                                                                                               Rudolf Sokolík, obyvateľ       

Hádanka č.2: 
Ako sa krstným menom volá olympijský víťaz Tóth?     

1.      Matej 
2.      Martin 
3.      Michal 

                                                                                           Štefan Hučko, obyvateľ  
 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 09. 2016 svojmu sociálnemu 
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 8/2016 sa stávajú: 
 

Petronela Kittlerová, Bernardína Bencová 
Srdečne gratulujeme! 
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