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 Turnaj v kolkoch
 Varenie gulášu v Zariadení podporovaného bývania
 Bytovka turnaj v stolnom futbale

 Športový deň v Domov n.o. 23.07. 2015 -
varenie gulášu a súťaž v lepení obrázkov

 Športový deň v Domov n.o. 24.07. 2015 –
varenie kapustnice a súťaž v kolkoch

 Výlet na Veľkú Lehotu
 Branno športový deň 5 ročník
 Branno športový deň 5 ročník – očami klientov

súťaž + vyhodnotenie
 Chatárska zábava
 Deň ústavy
 Športový deň v Ladomerskej Vieska

 Kubaliak Boris 50 rokov – oslava
 Úcta k starším v Domov n.o. – klienti, zamestnanci
 Ladomerský anjel – Benefičný koncert

OSLÁVENCI 2015
KLIENTI
JÚL 2015

NarodeninyHoranský, Dudok, Stoličný, Lehoczký,Hakelová MeninyChovanec Ing., Dodok, Horanský, Bartošík,Tatár



AUGUST 2015
NarodeninyOláh, Trenčan S., Hajdu, Goral, Salay P.,Pokrifka, Šarközi MeninyKántor, Ďuris, Hakelová

SEPTEMBER 2015
NarodeninyMarkovič, Ščasnár, Soják, Žingor,Kubaliak, Slačka MeninyHalada Ing., Godány

OKTÓBER 2015
NarodeninyPrôčka, Trenčan P., Honzírek, Pročka R.,Mandák MeninyUntermayer, Krajčovič, Mózsi Ing.,Kubaliak

NOVEMBER 2015
NarodeninyLycius MeninyPročka O., Mandák, Šajmer, Trenčan S.,Kalai, Mintach, Bindas, Kostrbík, Čič

DECEMBER 2015
NarodeninySedlák, Zeman, Kalai, Ing. Mozsi, ,Chovanec, Gašparovič, Čič, MeninyHlavačka

OSLÁVENCI 2015
ZAMESTNANCI



JÚL 2015
NarodeninyMgr. Štefančová, Povodová MeninyUnterfrancová Patrícia, Bartoš, Bc.Luptáková, Boháčová M., Boháčová A., Mgr.Štefančová, Repiská

AUGUST 2015
NarodeninyJanesová ml., Lazareková, Ružičková,Žiak MeninyBarborová

SEPTEMBER 2015
NarodeninyMarák, Benčová, Unterfranc T., Štefanková MeninyMarák, Guľa

OKTÓBER 2015
NarodeninyJanáková, Luptáková, Mokrá MeninyIng. Milena Demeterová, Detvan

NOVEMBER 2015
NarodeninyAláčová, Lázslová MeninyPovodová, Lazslová

DECEMBER 2015
NarodeninyDodoková Mária, Fusatá, Bartoš,Barborová MeninyČengerová, Mokrá

15.07.2015



Akcia - varenie gulášu v ZPB

Bol krásny slanečný deň a chlapci z bytovky dostali  odmenu za celoročnú prácu.
Pani  Riaditeľka  im  umožnila  a  zabezpečila  stráviť  pekný  voľný  deň  spojený  so
športovými aktivitami podľa vlastného výberu. V tento deň sa varil guláš, o ktorého
prípravu sa postarali Jaroslav Detvan, Mária Štefánková, Tibor Unterfranc, Bibiána
Demeterová aj  pani Riaditeľka.  Chlapci  z  bytovky hrali  turnaj  v stolnom futbale,
neskôr hod na koš. Niektorý hrali aj karty. Pri všetkých týchto hrách sa bavili aj so
zamestnancami,  ktorý  tam  v  ten  deň  boli.  Po  obede  ešte  opekali  špekačky  a
vychutnávali si pekný zvyšok dňa a večerné ochladenie.

Stolný futbal – 15.7.2015

Unterfranc, Demeterová Pročka, Dzura
Ertel, Stoličný Broczký, Mandák
Lycius, Turinič Hlavačka, Podlucký
Jurica, Halada Drahoš, Pavlíková
Záleský, Holub Detvan, Untermayer
Barta, Hakelová Skladan, Štefánková

Unterfranc, Demeterová 10 Detvan, Untermayer 10
Ertel, Stoličný 1 Skladan, Štefánková 2

Lycius, Turinič 10 Unterfranc, Demeterová 10
Jurica, Halada 6 Lycius, Turinič 0

Barta, Hakelová 3 Drahoš, Pavlíková 1
Drahoš, Pavlíková 10 Záleský, Holub 10



Záleský, Holub 10 Brocký, Mandák 10
Pročka, Dzura 1 Detvan, Untermayer 6

Broczký, Mandák 10 Unterfranc, Demeterová 10
Hlavačka, Podlucký 3 Záleský, Holub 1

15. 7. 2015 – Športový deň - Varenie gulášu
V  stredu  ráno  po  raňajkách  sme  mali
športový deň a varenie gulášu. Počasie sme
mali  dobré  aj  guláš  nám  dobre  chutil  aj
dobrého kuchára sme mali – Jarka Detvana.
Športový deň sme mali  doobeda hrali  sme
stolný futbal a víťazmi sa stali pani Riaditeľka
a  Tiborko  po  obede  sme  hádzali
basketbalovú loptu do koša to som vyhral a

dostali  sme  l  pivo  a  po  cigaretke  sme  dostali  od  Majky.  Fotili  sme  sa  s  pani
Riaditeľkou, Bibkou aj sme sa dobre zabavili  a čas nám dobre ušiel.  V krbe sme
zapálili oheň a potom sme opekali špekačky. K špekačke sme mali horčicu, chlieb a
uhorky z našej záhrady. A  ďakujeme pani Riaditeľke  aj Tiborkovi, že nám to dovolili.
(Ertel)



23. 7.  2015 - Guláš (Boris Kubaliak)
Ahojte milí moji priatelia!
Bol  to  deň  ako  každý  iný  len  sa  od  iného
trošku odlišoval  tým,  že bol  súťažný.  Hrali
sme kolky a popri tom sme robili aj farebné
obrázky  zo  šúľaných  papierikov.  V  tých
kolkoch som po  pútavom a dlhom boji skončil

na výbornom druhom mieste.  V lepení farebných papierikov som sa umiestnil  na
výbornom víťaznom mieste. Mám z toho veľkú radosť a neviem sa dočkať kedy sa
to bude opakovať. Som rád že sa u nás konajú takého súťaže. Ľudom aspoň prejde
čas a môžu aj niečo vyhrať. Za tú farebnú rybu som vyhral sedem cigariet a za
kolky som už zabudol koľko. Bol to krásny slnečný deň plný prekvapení a rôznych
výhier. Tak teda ešte raz posielam svojim priateľom moje ahoj a majte sa krásne a
hrajte súťaže aj naďalej. Ahoj

                                     Boris Kubaliak

Petang
Jedným  z  fyzicky  nenáročných  netradičných  športov,  určených  aj  na  slnečné
jesenné dni, je petang, športová hra pre všetky vekové  kategórie, pri ktorej sa dva
tímy snažia hodiť kovovú guľu čo najbližšie k drevenej guľôčke. Jej výhodou je, že
sa môže hrať kdekoľvek, stačí voľná rovná plocha a sada gulí, ktoré sa dajú bežne
kúpiť v športových  oddeleniach väčších obchodov. Sada sa vojde do malého kufríka
a obsahuje oceľové gule, drevenú guličku, meter na meranie vzdialeností a stručné
pravidlá. Vhodným doplnkom je handrička na utieranie gulí.



Petang je hra  dvoch  družstiev,  ktoré  môžu  mať  troch,  dvoch  i
jedného  hráča.  Cieľom  hry  je  hodiť  čo  najviac
kovových  gulí  k  drevenej  guľôčke.  Na  začiatku  hry

hráč  z prvého družstva hodí drevenú guľôčku a k nej jednu z
oceľových  gulí.  Drevená  guľôčka  sa  hádže   z

vyznačeného kruhu na povrchu, jeho priemer je 35 –
50 cm, teda taký, aby sa tam vošli obidve chodidlá. Musí sa

hodiť v rozmedzí 6 až 10 metrov od miesta odchodu, ale
zároveň aspoň 1 meter od hranice ihriska a od akejkoľvek

prekážky.  Potom hádže  oceľovú  guľu  hráč  z  druhého  družstva.
Ďalej sa družstvá striedajú – vždy hádže hráč z toho družstva, ktoré
prehráva – teda jeho guľa je od drevenej ďalej ako protivníkova. Víťazí družstvo,
ktorého kovová guľa je k drevenej najbližšie. Za každú guľu, ktorá je k drevenej
bližšie ako najbližšia súperova, získava jeden bod. Obvykle sa hrá do 13 bodov, ale
môže sa použiť i skrátená verzia do 11 či predĺžená do 15 bodov.
Obľúbeným miestom na hru je záhrada, postačí však aj kúsok trávy či pieskový
povrch niekde v parku, na lúke a hra sa môže začať.
8.7.2015 – Kolky
Ako je  už  aj  zvykom tu v  Domove n.o.  vo Veľkom Poli,  keď si  na  to vytvoríme
podmienky tak si zahráme aj kolky. Tak tomu bolo aj 8.7. 2015, hrali sme kolky.
Umiestnenie bolo nasledovné: - na prvom mieste sa umiestnil: - Milan Čič, na druhom

mieste sa umiestnil: - Boris Kubaliak,
a  na  treťom  mieste  sa  umiestnil:  -
Daniel  Horanský  a  Rudolf  Pokrifka.
Pri  tejto  príležitosti  sa  rozdávali
cigarety a sladkosti. Mali sme z tohto
všetkého dobrý pocit.
(Daniel Horanský)

Kolky
Táto hra je stará ako ľudstvo samé. Prvé doložené zmienky o nej pochádzajú vraj z
roku 4500 pr. n.l.. Pravda, ide o princíp hry, nie o techniku a pravidlá, ktoré sa menili
ako sa hra v kolky šírila do iných častí sveta.

Podstatou  ostalo  poraziť  všetky  drevené
kolíky  na  istú  vzdialenosť  zaguľateným
predmetom(ktorý  sa  spočiatku  hádzal  a  až
neskôr gúľal), čo najmenším počtom hodov.
O takýchto  dokonalých  guliach,  ktoré samé
po hode prídu ku hráčovi mohli naši predkovia
len snívať.
Ako  bežal  čas,  zdokonaľovali  sa  technické
zariadenia  a  vznikali  rôzne  varianty  hry.  Z



pôvodnej  nevinnej  zábavky  sa  kolky  nezriedka  stávali  zdrojom hádok  a  nesváru
medzi jednotlivcami, družstvami i celými dedinami.
V 19. storočí existovalo viacero variant hry, ktoré upravovali pravidlá. Už samotné
názvy napovedajú. Kasíno, bank, aleger...
Od čias kedy sa začalo hrávať i o vecné ceny sa toho veľa nezmenilo. Iste, nehrá sa
už o kone či stádo oviec, nebodaj o sedliacku usadlosť, no o symbolické poháre,
diplomy alebo uznania.  Motivácia jednoducho musí byť a na rozdiel od miliónov a
miliárd točiacich sa v najpopulárnejších športoch (futbal, hokej, basket) sa kolkári
uspokoja i s takýmto ocenením
1.8.2015 – Stretnutie chatárov a občanov obce 2015

Dňa 1. augusta 2015 sa konalo stretnutie chatárov a
občanov  obce,  ktoré  začínalo  o   14:00  hod.  pred
pohostinstvom. Aj keď bolo zo začiatku menej ľudí,
o  zábavu  sa  starala  hudobná  skupina  Ranč,  ktorá
hrala prevažne známe české trampské hity. Aj keď
sa priestory pred pohostinstvom postupne zapĺňali,

väčšina  ľudí  prišla  až  na  vystúpenie  pána  TULIHO (Ivana  Vojteka),  ktorý  nám
zlepšoval náladu vtipnými biblickými príbehmi a inými
príhodami,  či  vtipmi.  Skupina  Ranč  s  malými
prestávkami  na  občerstvenie  hrala,  striedavo  so
vstupmi  pána  Vojteka,  až  kým  ju  o  20:00  hod.
nevystriedala tanečná skupina AT BAND, kedy sa už
ľudia začínali naplno baviť a pred pohostinstvom to už
bolo  plné  ľudí.  Slnko  zapadalo,  deti  pobehovali  a

tancujúca časť návštevníkov si prišla na svoje. O občerstvenie bolo postarané, kto
chcel si mohol dať dobrý guláš a v neposlednom rade
si kto chcel, mohol kúpiť čo chcel, aj keď neskôr si
bolo treba odstáť radu. Ja, keďže som tam bol od
druhej  do  desiatej  som  mal  toho  dosť,  ale
nepochybujem,  že  sa  tam  ľudia  zabávali  do  rána.
Stretnutie hodnotím pozitívne, a to aj vďaka tomu,
že som tam nesedel na sucho a prišlo pozrieť aj pár

klientov, tak som tam nebol sám. Na záver už len dodám, že náplňou mojej práce na
tejto akcii bolo zachytiť ju na video, ktoré je zverejnené na Domovskej stránke.
Autor: Martin Mandák



14.8. 2015  –  Výlet
na Malú Lehotu



Dňa 14. augusta 2015 sme boli na výlete v Malej
Lehote. Ráno sme sa oholili, naraňajkovali, zišli a
vydali sa na cestu. Keďže sa potraviny a nápoje
odviezli na miesto určenia v predstihu autom, tak
sme so  sebou  niesli  iba  nevyhnutné tekutiny  na
cestu. Počasie bolo pekné a cesta ubiehala, aspoň

mne, rýchlo. Teda určite rýchlejšie ako po minulé roky.
Na  výlet  išli  len  klienti  bytovky,  zamestnanci  a  pani
Riaditeľka  s  dcérou.  Na  rozdiel  od  minulosti  nám
pribudla do partie fenka Tina, ktorá sa celá od radosti
hneď vyváľala  v  prvom blate  na  ktoré   sme  narazili.
Cestu nám spríjemňovali divé černice, maliny, ale hríby
sme ani nehľadali, pretože bolo príliš teplo a sucho. Po
asi  2-3  prestávkach  na  občerstvenie  sme  dorazili  do
cieľa,  kde sme uviazali  Tinu  a  nás  klientov  usadili  na
terasu.  Zamestnanci  mali  svoje  vlastné  miesto.
Nechýbalo slané pečivo, keksíky, kofola a v neposlednom
rade  špekáčky  s  chlebom  a  horčicou,  ktoré  sme  si

väčšina sami opiekli na ohni. Ako prémiu sme mali každý, kto teda chcel, po jednom
pive,  čo  bolo  k  mastným špekačkám ako  stvorené,  aj  keď bolo  možno  aj  príliš

studené, ale to vyriešilo odstátie na slnku. Keďže
pani  Riaditeľka myslela aj na nás fajčiarov,  tak
sme si mali aj čo pofajčiť. Po čase, keď už bolo
pofotené,  špekačky  –  keksíky  pojedené,  nápoje
vypité – sme sa vydali na cestu späť, ale nie tou
ktorou sme  prišli.  Na  oblohe začalo  byť vidieť
búrky z tepla a hrozilo, že nás aj nejaká zastihne,

čo by mohlo byť celkom nepríjemné pre elektroniku a v neposlednom rade hrozili aj
blesky. Vracali sme sa okolo chaty, či skôr horárne, na stanovisku Krížne cesty,

ktorá bola tento rok, pre mňa z nepochopiteľných
dôvodov  zbúraná  –  našťastie  som  na  túto  tému
našiel na internete článok, ktorý mi to vysvetlil.
Vracali sme sa domov, zatiaľ čo nám na hlavu padal
riedky dáždik a ja som už mal pre istotou foťák v
plecniaku.  Pár  kopcov,  pár  pauzičiek  a  výlet  sa
oficiálne  skončil,  aj  keď ja  osobne som ho  cítil

ešte  v sobotu.
Autor : Martin Mandák

26.8.2015 – Branno - športový deň 5. ročník

Dňa 26. 8. 2015 (streda) od 8.00 hod. sa konal Branno - športový deň pre všetkých



klientov, rodinných príslušníkov i zamestnancov Domova n.o. na miestnom ihrisku pri
Materskej škôlke, ktorí boli srdečne pozvaní. Tento rok boli pozvané aj zariadenia
Veľký Krtíš a Ladomerská Vieska. Ako je to už pri tejto akcii zvykom, prichádza na
rad program dňa, ktorý bol profesionálne zvládnutý a všetci sa zabavili ako chceli.

Program dňa:
8:00 hod. Zahájenie + otvárací ceremoniál
9:00 hod. Ukážka  agility,  poslušnosti  a  psích
trikov
10:00 hod. Disciplíny v country štýle
12:00 hod. Obed – kotlíkový guláš
13:00 hod. Vystúpenie Barborky

Country zábava – skupina Ranč
13:30 hod. Jazda  na  motocykli  –  Motoklub
Zubry
17:00 hod. Opekanie špekačiek
18:00 hod. Vyhodnotenie Country dňa

Country disciplíny:
1. Jazda na rodeo býkovi
2. Hádzanie lasom
3. Ryžovanie zlata
4. Streľba z luku
5. Streľba zo vzduchovky
6. Plnenie fľaše whisky
7. Vedomostný kvíz

FAJKA MIERU

BŠD – 5 ročník = k súťaži do časopisu 17. 09. 2015

Mali sme krásny športový deň. Bolo pekné počasie. Bol dobrý guláš, pekná hudba.
Ľúbili  sa mi kone. Boli tam aj motorky. Bola tam hudobná skupina Ranč. Boli tam
klienti z Ladomerskej Viesky. Bola tam streľba zo vzduchovky, streľba šípom. Boli
tam aj býky. (Salay Juraj)



Ja som sa mal aj celkom dobre pri tej škôlke lebo tam bol ten guláš aj som mal tie
špekačky aj  sme mali tie cigarety. Potom sme mali aj dobrú tú aj hudbu aj som
tancoval zo všetkými sestričkami aspoň som sa aj vytancoval. Ja si teraz píšem ten
môj list ja možno voľačo aj vyhrám keď bude tá aj súťaž ja mám aspoň jednu
výhodu, že to nemusím písať ručne ale si to píšem na tom písacom stroji mne sa
celkom páčilo. Mne sa nepáčilo keď hral na tých varhanoch Drahoš. Aj mne sa páčil
aj ten býk. Ja som prešiel aj všetkými disciplínami. Ja som ryžoval zlato. Aj zlato
potom som sa dal aj fotiť pri indiánovi aj som hádzal tie podkovy aj som hodil jednu
tú aj podkovu do toho aj vedra. Ja som strieľal aj z tej  flinty tak som aj trafil tú
jednu tu aj plechovku ja ti  píšem ten zážitok čo som ja bol pri tej škôlke aj si
musím si ísť ešte za tým ja či mi nezobral tie zápalky ja čo píšem ten ja  si píšem tu
aj  príhodu čo sa  mi aj stalo  ja si  budem pýtať ďalšie tie zápalky  .  Ja som aj
tancoval zo všetkými sestričkami aj budem mať aj vežu na to počúvanie. Ja som sa
mal aj dobre pri tej škôlke to všetko písal ten tajný policajt ktorý sa aj volá Milan
Čič, lebo ja dneska chcem aj voľačo aj vyhrať tak si píšem aj ten zážitok čo sme
boli pri tej škôlke aj ti aj píšem ten môj zážitok. ( Milan Čič)

Mne sa tam veľmi páčilo. Veľmi sa mi páčili súťaže  a motorka. Aj country hudba.
Bol  ma  pozrieť  Kamil  Adamec  i  deti.  Páčilo  sa  mi  i  vystúpenie  psíkov.  (Michal
Verner)

Bolo dobre, dostali sme cigarety. Mali sme guláš, pivo. Boli tam motorky. (Tomáš
Šarközi)

Mne sa páčil športový deň. Páčili sa mi tí dvaja psíci. Ako boli pekne vycvičení a
počúvali cvičiteľku. Potom spievala Barborka pekne spievala. Celkom zaujímavé boli
súťaže. Sa mi  páčili, a zo súťaži som mal dobrý pocit. Každá súťaž bola o niečom
inom. A celkove sa mi  páčilo  prístup všetkých zamestnancov.  Nám spríjemňovali
dobrou náladou a mal som s nich príjemný pocit zo zamestnancami a ich celkový
prístup. Kuchárky navarili dobrý guláš aj mi chutil. Potom nám prišla skupina Ranč.
Veľmi pekne hrali pesničky všelijaké. Najviac som mal dobrý pocit ako som sa dal s
Monikou do reči a mal som z nej príjemný pocit. Dobre som sa s ňou zabavil a dobre
zatancoval. A poobede tam prišli motorky. Veľmi boli pekné. Aj s Monikou sme sa na
motorkách odfotili. Dá sa povedať že som mal dobrý pocit a príjemne som sa cítil
….zo športového dňa. (Ferko Krajčovič)

Športový deň u mňa začal dosť nepríjemne. Musel som totiž ísť už ráno k zubárke,
ktorá mi vytrhla dva korene zo zubov. Potom sa situácia zmenila, keď som prišiel na
športový deň na Veľké Pole. Bolo tam veľa súťažných atrakcií. Na všetkých som sa



zúčastnil a mal som dobrú náladu. Po obede sa mi nálada len a len zlepšila, pretože
prišli motorkári na motorkách. Hneď som mal lepšiu náladu aj  tej ktorú som rozbil
sa žiadna nevyrovná. Tancovali sme až do večera a všetci sme sa tešili aký je dnes
krásny deň. (Boris Kubaliak)

Milá Božka. Páči sa mi, že ti napíšem. Športové hry sa uskutočnili 26. 08. 2015.
Ďakujem za všetko že sa mi darilo. Do videnia  Božka. Ďakujem a dovidenia všetky
zážitky. Verím, že prídeš za mnou a prídeš ma pozrieť. Ďakujem (Vladko Bartošík)

Dnes sa začína deň, na ktorý klienti Domova n. o. Veľké Pole dlho čakali. Aby som
bol presný celý rok. Píše sa 26. august 2015, zobudili sme sa do pekného slnečného
dňa. Dnes sa klientom začína brannošportový deň. Čaká pre nás mnoho prekvapení
čo nám pripravila pani riaditeľka a zamestnanci Domova n .o. Veľké Pole. Uvítanie
začalo o 9 hodine, nás pani riaditeľka privítala na brannošportovom dni, ktorý sa
niesol s názvom Country. Program začal s tým že nám ukázali kúsky aké sa dajú
naučiť s cvičeným psom bolo to veľmi pekné. Potom sme dostali kartičky na ktorých
bolo 7 disciplín, ktoré musel prejsť každý z klientov a aj návšteva, ktorú pozvala
pani riaditeľka na športový deň. Boli to tiež klienti s podobných ústavov ako sme
my, z Ladomerskej Viesky a Veľkého Krtíša. Disciplíny boli rôzne ako je napríklad
streľba z lukom, strieľanie zo vzduchovky, hádzanie podkovami do vedra... .  Bolo
tam  aj  prekvapenie  kto  si  trúfol  mohol  ísť  na  elektrického  býka  potom  prišla
hudobná  skupina  Ranč,  ktorá  nás  príjemne  zabávala  od  obeda  až  po  záver  a
zhodnotenie celého brannošportového dňa. A bola tam aj slečna Barborka, ktorá
nám  zaspievala.  Potom  bola  zábava.  Mňa  veľmi  potešilo,  že  mi  prišla  mamina,  s
ktorou som trávil celý brannošportový deň. Bolo mi s ňou veľmi dobre. Prišli aj kone,
na ktorých sme sa mohli povoziť bolo to v rámci osobného záujmu, kto mal chuť
mohol sa odviesť ak sa nebál potom prišli motorkári síce nemohli sme sa na nich
odviesť ale sme sa mohli pri nich odfotiť čo je tiež zážitok pekný. Ale nie z ďaleka
taký ako odviesť sa.  Potom bola opekačka zhodnotenie celého brannošportového
dňa  pani  riaditeľkou  poďakovanie  rodinným  príslušníkom  za  účasť  na
brannošportovom dni a odchod do Domova n. o.. (Andrej Lehoczký)

Dňa 26. 08. sa konali u nás Branno - športové dni, ktorých som sa zúčastnil aj ja.
Absolvoval som sedem disciplín. Na obed sme mali dobrý guláš, nanuk a kekse. Do
tanca nám vyhrávala skupina RANČ. Končili sme neskoro večer o 18 hodine. Môžem
povedať, že sa toto podujatie vydarilo. (Ján Gašparovič)

Dňa 26. 08. 2015 sa na miestnom minišportovom ihrisku pri materskej škole konal



branno-športový  deň  s  témou  country,  ktorý  o  8:00  zahájila  pani  Riaditeľka.
Nasledoval krátky program, ktorý mali pripravený klienti Domov n.o. a to nám klient
ústavu zahral na fujaru, po ňom nám zatancovali klienti z bytovky na country hit
Báječná ženská a na koniec nám zahral na gitare a zaspieval Miroslav Broczký. O
9:00 nasledovala  ukážka agility,  poslušnosti  a psích trikov,  po ktorej nasledovali
disciplíny country  v štýle  a to : jazda na rodeo býkovi, hádzanie lasom, ryžovanie
zlata, streľba z luku, streľba zo vzduchovky, plnenie fľaše whisky, vedomostný kvíz
a fajka mieru. Po absolvovaní disciplín nasledoval o 12:00 obed a to kotlíkový guláš,
ktorý bol ako obvykle výborný. Približne za hodinu, teda o 13:00 nás začala zabávať
country  skupina  Ranč,  ale  ešte  pred  tým  mala  vystúpenie  Barborka,  pani
Riaditeľkina  dcéra.  Ako  je  už  zvykom,  približne  v  tomto  čase  už  boli  na  akcii
prítomné  aj  koníky,  na  ktorých  som  sa  povozil.  O  tomto  čase  sme  očakávali
motocyklistov – Motoclub Zubry, ktorí ale prišli až neskôr a to približne v čase, keď
sme si už opekali špekačky. Akcia sa vydarila mne konkrétne prišiel otec. Keďže
som mal ešte cestu do Bratislavy, tak som odišiel o niečo skôr, ale pre mňa týmto
akcia ešte neskončila, pretože som musel spracovať fotky a videá z akcie. (Martin
Mandák)

Mali sme tam dobré disciplíny. Boli tam kone, mohol som sa na nich povoziť v sedle.
Mohli  sme  sa  voziť  na  motorkách.  Strieľali  sme  zo  vzduchovky.  Miro  mal  tam
kamarátov  zo  Žiaru.  Mali  sme  pekné  počasie.  Ukazovali  preťahovanie  lanom  i
trénované psíky. Skupina Ranč, Orion. Skúšali sme strieľať zo vzduchovky do terča.
Mali  sme tam guláš,  špekačky,  horčicu,  pivo  a  kofolu.  Cigarety a  tí  ľudia  ktorí
nefajčia sladkosti. (Jaroslav Žingor)

Cesta z Domova ubiehala popri vozovke. Dostali sme sa chodníkom ku ihrisku pri
materskej škôlke. Tam sa konal 5. ročník. Mali sme 8 disciplín. Bolo aj občerstvenie.
Hrala nám kapela Ranč. Príjemne sme si zatancovali. Branno športový deň trval až
do 18 hod. Máme príjemné spomienky.
(Ľubomír Ďuris)

Ráno som sa zobudil s pocitom, že ma čaká krásny slnečný deň a ešte bonus navyše,
zažijem niečo,  o  čom mi  chalani  rozprávali  s  veľkým zanietením  –  bude branno
športový deň. Budú rôzne disciplíny, zábava, tanec, dobré jedlo, jazda na koňoch, na
býkovi, ale aj to hlavné – bude káva, cigarety a možno aj pivo. Zo začiatku to bol
trochu chaosu, odvoz rekvizít, rôzneho materiálu, kostýmov atď, nikto nevedel o
koľkej sú raňajky, každý trochu nervózny, aj keď rozpis programu bol už dávno
vyvesený na nástenkách, ale poznáte to. Niektorí zabudnú čo robili pred desiatimi
minútami, a preto sa každú chvíľu dozvedanú niečo nové, ďalší užívajú tabletky, že



niekedy nevedia kde je ,,sever´´ a takí, ktorí sú permanentne proti všetkému a zo
zásady z ničím nesúhlasia. Proste čo človek – to názor. Svoje kontúry dostal deň
príchodom všetkých účastníkov branno športových hier na tvar miesta do areálu
škôlky,  príhovorom  pani  riaditeľky,  ukážkami  kultúrneho  programu,  ale  hlavne
nástupom na plnenie branno-športových úloh. Každý si mohol vybrať ktorúkoľvek
disciplínu s ktorou začne, ako bolo hádanie hádaniek, plnenie fliaš vodou pomocou

pohárikov, hádzanie podkovami na cieľ,  jazda na
býkovi, streľba lukom a šípom na terč, hádzanie
lasom, hádzanie krúžkami na  týč zabitú v  zemi,
ryžovanie drahokamov, streľba zo vzduchovky na
plechovky  a  jazda  na  koni.  Jazdu  na  koni  som
spomenul  preto  ako  poslednú,  lebo  voziť  sa  na
chrbte tohto ušľachtilého zvieraťa ma fascinuje.
Vytvoriť si vzťah všeobecne k zvieraťu, obklopiť

ho láskou a starostlivosťou, vybudovať dôveru k nemu- respektíve vzájomnú dôveru,
to  vyžaduje  sebaodriekanie,  obetovanie  množstva  svojho  voľného  času  a  ale
vlastníte takého zviera aj nemálo finančných prostriedkov ako mi hovoril pán, ktorý
do prevádzal kobylku, na ktorej som sa viezol a keď už nebol záujem, tak aj druhý
krát, a keby to bolo možné, tak aj do večera a možno aj celú noc. Proste zviera
nemôžete odložiť ako knihu a časom sa ku nej vrátiť alebo ako prácu, ktorú môžete
urobiť inokedy alebo budete mať na ňu chuť atď. Potom už nasledoval  výborný
guláš,  občerstvenie  a  zábava  až  do  večera.  Samozrejme  kávičkárom  kávička,
fajčiarom  cigaretka  a  mlstným  jazýčkom  sladkosti  a  dobré  koláče.  Na  záver
hudobná skupina a motorkári. Ak som na niečo pozabudol tak nech mi to prepáčia,
lebo aj ja som len človek. Tešíme sa na budúcoročné brannošportové hry.      Váš ujo
Vlado  (Ing. Vladimír Chovanec)

Športový deň so skupinou country. Dňa 26. VIII. 2015 zahájenie.
Úvodný príhovor mala pani Ing. Demeterová. Privítanie hostí z viacerých ústavov.
Program  –  rozdelenie  krabičiek,  do  ktorých  sa  značilo  ukončenie  disciplín.
Fotografovanie s indiánom, hodenie podkovy, vozenie na býkovi, streľba s lukom na
terč,  ryžovanie  zlata,  streľba  zo  vzduchovky.  Obed  –  guláš,  keks,  pivo,  káva,
cigaretka.  O 13 hod vystúpenie  Barborky.  Olovrant,  opekanie špekačiek,  zábava.
Tancovanie až do rozchodu okolo 18 hod. Počasie nám vyšlo ako aj celý deň. Máme o
čom hovoriť aj spomínať. (Milan Bindas)

Bol  som pokojný a  dobrý.  Páčili  sa  mi  motorkári,  dobré pivo.  Páčil  sa  mi  guláš,
cigareta, káva. Pekné dievčatá mladé. (Peter Salay)

Milí čitatelia



Úvodom môjho príspevku Vám želám dobrú náladu a pohodu pri čítaní tohto článku a
piatom ročníku brannošportových hier  ktorý sa konal  26.  8.  2015 na ihrisku pri
materskej  škôlke  tu  vo  Veľkom  Poli.  Úvodom  tohto  podujatia  bolo  veľmi  milé
príjemné privítanie účastníkov od pani riaditeľky Ing. Milenky Demeterovej. Potom
sme absolvovali po 7 druhov súťažných disciplín. Mne sa najviac páčili streľba z
luku, streľba z vzduchovky, ryžovanie zlata aj vedomostná súťaž. Neabsolvoval som
jazdu na býkovi. Ináč celý deň hodnotím ako veľmi príjemný a dobrý – počasie nám
prialo k udržiavaniu dobrej nálady tak isto ako personál Domova n.o.
Veľmi pekne ďakujem za pekný deň a už sa teším na budúci ročník  (Ján Šimon)

Branno - športový deň – 5. ročník. Dňa 26. 08. 2015 pri
MŠ vo Veľkom Poli.
Ako  je  už  aj  zvykom a  tradíciou  piatym  rokom  za
sebou  v  Domove  n.o.  vo  Veľkom Poli  tak  sme  sa  na
tento  deň  veľmi  tešili.  Začalo  sa  to  za  účasti  nás
klientov  Domova  n.o.  Veľké  Pole,  za  účasti  klientov

DSS  Ladomerská  Vieska,  za  účasti  klientov  DSS  Veľký  Krtíš  a  samozrejme
všetkých vedúcich činiteľov a zamestnancov všetkých troch domovov. Začalo sa to
približne o 9, 00 hod. Športovalo sa v siedmych disciplínach. Rozdala sa desiata,
káva, čaj a malinovka. Potom bol obed, bravčový guláš a chlieb a pivo a malinovka a
sladkosť.  Potom bol  olovrant:  Sladkosť,  káva,  malinovka,  keď sa ukončili  všetky
disciplíny  tak  nastala  večera:  špekačky,  chlieb,  horčica  a  malinovka.  Všetkým
klientom sa medzitým rozdávali  cigarety  a sladkosti.  Mali  sme z toho všetkého
veľkú radosť lebo nám vyhrávala aj hudobná skupina do tanca. Zaspievala nám aj
Barborka  Demeterová.  Poniektorý  sa  odviezli  aj  na  motorkách.  Celá  akcia  sa
ukončila približne o 18,OO hod. Mali sme z toho všetkého veľmi dobrý pocit a vyšlo
nám dobre aj počasie. V mene všetkých klientov za všetko veľmi pekne ďakujem. S
pozdravom ostáva klient (Daniel Horanský)

5.Ročník športových hier sa konal na ihrisku materskej škôlky. Počasie nám prialo.
Súťažilo trojo ústavov. Každý mal svoju farbu. My sme mali zelenú. S nami súťažili
Ladomerská Vieska a Veľký Krtíš. Bolo 7 disciplín. Najlepšie sa mi páčilo streľba s
lukom, jazdilo sa aj na koňoch ale to som si netrúfal. Boli krotké tak som ich aspoň
pohladkal. Lievala sa s pohárom voda do fľaše. Bol tam elektrický býk, ryžovalo sa aj
zlato, strielalo sa zo vzduchovky, hádzalo sa aj kruhmi na cieľ aj podkovou bolo aj
občerstvenie  mali  sme aj  kotlíkový guláš  a  opekané  špekačky.  Mali  sme aj  živú
muziku ,,Ranč´´. Blížil sa mi deň narodenín tak mi zahrali pesničku na želanie od
Valdemara Matušku a Vondráčkovej  Džony dal  na pamiatku.  Vychovávateľky boli
oblečené ako kovbojky.  Dve sestričky v bielych sukniach atď. Dobre sa bavili a mi
na nich bavili sme dobre. Bolo nám fajn ešte musím pripomenúť, že tam boli aj dva
psíky  a  dobre  boli  vycvičené.  Prišli  tam  aj  motorkári  na  silných  motorkách.



Poprevážali  zamestnancov.
Bolo nám dobre a na rok si to
rád  zopakujeme.  (Rudolf
Pokrifka).

September – Deň Ústavy

Na Slovensku je dnes štátny sviatok – Deň Ústavy SR. Prvého septembra 1992 na 5.
schôdzi  Slovenskej  Národnej  rady  (SNR)  prijali  Ústavu  Slovenskej  republiky,
najvyšší  zákon  suverénneho  nezávislého  štátu.  Tretieho  septembra  1992  na
Bratislavskom hrade ju podpísali predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády
Vladimír Mečiar.
Ústavu tvorí súhrn základných právnych noriem o spoločenskom zriadení, politickej



organizácií  a  postavení  občanov,
ktorý  zaväzuje  všetky  orgány  a
občanov  štátu.  Skladá  sa  z
preambuly  a  deviatich  hláv.
Upravuje  základné  práva  a
slobody,  politické  práva,  práva
národnostných menšín a etnických
skupín,  sociálne,  kultúrne  a
hospodárske práva, právo na súdnu
a  právnu  ochranu.  Ústava  tiež
určuje trojdelenie  moci ako jeden
zo základných  princípov  právneho
štátu. Na jej základe zákonodarnú

moc v SR reprezentuje Národná rada SR, výkonnú moc vláda a prezident a súdnu
moc Ústavný súd SR a nestranné a nezávislé  súdy.  Jej väčšia  časť vstúpila  do
platnosti  1.  januára  1993,  teda  v  deň  vzniku  samostatnej  Slovenskej  republiky.
Samostatný  štát  vznikol  po  rozdelení  česko-slovenskej  federácie.  Predchádzalo
tomu prijatie Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky 17. júla 1992,
následne  sa  predstavitelia  vládnucich  strán  dohodli  na  rozdelení  federácie.
Federálne  zhromaždenie  25.  novembra  1992  schválilo  ústavný  Zákon  o  zániku
Českej a Slovenskej federatívnej republiky. O polnoci 31. decembra 1992 zanikol
spoločný  štát  Čechov  a  Slovákov  a  vznikli  dva  samostatné  štáty  –  Slovenská
republika a Česká republika.

02. 10. 2015
TEKVI ČKOVÁ PÁRTY
Dňa 2. 10. 2015 sa pre klientov Domov n.o. konala tekvičková párty, spojená
s opekaním  špekačiek, prípravou  ozdobných  tekvičiek  a chutnými  pečenými
tekvičkami......ďakujeme za výbornú atmosféru



BLAHOŽELANIE...
Boris Kubaliak 50 rokov

Pevné zdravie, veľa lásky,



spokojnosť a pohodu,
šťastný život bez starostí

a vždy dobrú náladu.

BLAHOŽELANIE...
Tibor Bednár 60.

rokov



BLAHOŽELANIE...

Ladislav Goral 55.
rokov



Mesiac úcty k starším



 K veľmi príjemným stretnutiam patria práve
stretnutia so staršími občanmi. Pri príležitosti
´´Mesiaca  úcty  k  starším´´  sa  konali  práve
tieto stretnutia aj u nás. Sme veľmi radi, že
naši  bývalí  zamestnanci  a  naši  klienti  v
dôchodkovom  veku  sa  chcú  s  nami  naďalej
stretávať na takýchto posedeniach. Preto sme
s radosťou a  potešením k  ´´Mesiacu  úcty k
starším´´ pripravili, tak ako každoročne malé
slávnosti. 22. 10. 2015 mohli stráviť spoločné

chvíle s klientmi nášho zariadenia
pri  tejto  príležitosti.  Toto
dopoludnie nám spríjemnili  klienti
mladší, spevom a hudbou a hrou na
flaute a flautičke. Tieto radostné
a príjemné tóny nám spestrili toto
posedenie a viac vniesli noblesu do
tohto stretnutia.



LADOMERSKÝ ANJEL v Žiari nad Hronom



08.  12.  2015
Mikuláš
v kultúrnom dome



Bolo najprv vystúpenie „ Hlúpy Jano
“,  potom  privítanie  čerta   anjela.
Neskôr  sme  dostali  balíčky
a občerstvenie  a  potom  bola
diskotéka. Veľmi ma zaujal prístup
zamestnancov  a ich  pekná  ochota
ku  nám  klientom.  Aj  prístup  pani
riaditeľky, veľmi ľudský prístup ku
všetkým  klientom  a aj

k zamestnancom. Z celého Mikuláša som mal príjemný pocit a dobre som sa tam cítil
a aj s kamarátkou som sa dobre zabavil.

Ferko Krajčovič

V čísle 1/2016 uvítame príspevky k: fašiangom, klient roka, benefičný koncert v Leviciach, Morena.. Ďalšie
číslo časopisu “EDITORIAL”, uverejníme prvý júlový týždeň. Príspevky do časopisu odovzdávajte p.

Mgr. Štefančovej.


