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Milí klienti
Domov n.o.!!!



Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka s
nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa

práve skon
il. Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný.

Je to až neskuto
né, ale rok 2014 je minulosťou, minulosťou , za ktorou sa dnes

chceme všetci obzrieť a bilancovať. Porovnať to,
o predchádzajúci rok priniesol, dal nám do vienka, ale aj naopak, v

om bol pre nás záporným,
i menej šťastným. Každému sa vryl do pamäti iným spôsobom. Je

dobre sa z
asu na

as pozastaviť - obzrieť sa. Pozrieť sa na chyby, ktoré sme urobili
a vyvarovať sa im. Preto obzrime sa a prajme si, aby sme svoje

chyby v prvom rade dokázali rozpoznať, pou
iť sa práve z nich a odoslať ich do minulosti. Potom môžeme smelo
pozerať do budúcnosti a veriť, že nadchádzajúci rok bude rokom

krajším, milším a ur
ite aj plnohodnotnejším ako ten predchádzajúci.

Stalo sa už zvykom, že na za
iatku nového roka si želáme navzájom šťastie, prajeme si zdravie,
pretože je potrebné k tomu aby sme na našej ceste vpred mohli

krá
ať bez prekážok. Želáme si úspechy v osobnom živote, práci a v

medziľudských vzťahoch. A v neposlednom rade prajeme si lásku a
úctu

loveka k
loveku. Prajeme Vám aby ste pocítili lásku svojho okolia a necítili sa
nikdy osamelými a opustenými. Aby sme aj v roku 2015 zaznamenali

nové priateľstvá a nezištné
iny pre lepší život v našom zariadení Domov n.o.. Aby ste tu našli

svoj naozajstný domov, kde možno plakať ale i radovať sa.
To Vám z celého srdca praje



Ing. Milena Demeterová
Riaditeľka Domov n.o.



OSLÁVENCI 2015
KLIENTI

JANUÁR 2015
NarodeninySalay, Šimon, Verner, Gažák, Záleský,Lacko, Maruška, Baláž, Kováčik,Krupčík, Kubačka, Drahoš

Meniny

FEBRUÁR 2015
NarodeninyBroczký, Kántor, Slobodník, Skladan, Ing.Halada, Miklenčič MeninyLycius, Maruška, Stoličný, Jurica

MAREC 2015
NarodeninyŠkriniar, Ďurkej, Gábik, Hronec, Jurica,Turinič, Ertel, Pavlíková, Belko MeninyBelko, Gábik, Gažák, Hajdu, Krupčík,Kubačka, Miklenčič, Ščasnár, Zubaľ, Holub,Mužík, Turinič, Dudok, Soják, Broczký,Záleský, Ertel

APRÍL 2015
NarodeninyChovanec, Bartošík, Dzura, Záň, Holub,Zajac, Šajmer, Mintach Meniny



Mihalčok, Honzírek, Pokrifka, Salay J.,Baláž, Škriniar, Žingor,

MÁJ 2015
NarodeninyZubaľ, Dúbravský, Untermayer, Mužík,Dodok, Bindas, Salay Peter, Kostrbík MeninyPavlíková, Kováčik

JÚN 2015
NarodeninyPodlucký, Krajčovič, Godány, Matiaš MeninyDrahoš, Ďurkej, Slobodník, Záň, Šimon,Dzura, Zeman, Gašparovič, Trenčan P.Zajac, Barta, Podlucký, Dúbravský, Lacko,Matiaš, Oláh, Salay Pavol, Salay Peter,Slačka, Sedlák



OSLÁVENCI 2015
ZAMESTNANCI
JANUÁR 2015

NarodeninyRepiská, Palatínusová,  Ing. Demeterová Meniny

FEBRUÁR 2015
NarodeninyBoháčová A., Unterfranc S., Uramová,Detvan MeninyBarborová

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

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

MÁJ 2015
NarodeninyAláčová, Lázslová MeninyPovodová, Lazslová

JÚN 2015
NarodeninyBoháčová Lenka, Unterfrancová P.,Čengerová, Barborová MeninyBoháčová Lenka, Žiak, Boháč



Svätá omšaDňa 04. januára 2015 o 10,00 hod sa konala svätá omšav rímsko – katolíckom kostole vo Veľkom Poli, za klientov a zamestnancov Domov n.o..

Aliancia za rodinu sa rozhodla iniciovať referendum o
 OCHRANE RODINY.

Referendum  sa  konalo  7.  februára  2015  a  malo  3  otázky  (viď  nižšie).
Cieľom referenda bolo chrániť deti a ich práva, chceme, aby rodina zostala



najdôležitejšou  hodnotou spoločnosti.  Žiaľ,  musíme
poukazovať na ohrozenia rodiny, pred ktorými chceme
brániť  naše deti,  rodinu a manželstvo, v referende  mali
ľudia  možnosť  vyjadriť  svoj  názor.

1. Súhlasíte  s  tým, aby sa  manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné
spolužitie  osôb  okrem  zväzku  medzi  jedným  mužom  a  jednou
ženou?

2. Súhlasíte  s  tým,  aby  párom  alebo  skupinám  osôb  rovnakého
pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí  a ich následná
výchova?

3. Súhlasíte  s  tým,  aby  školy  nemohli  vyžadovat  účasť  detí  na
vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia
alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Fašiangy
dňa 17. 02. 2015





B L A H O Ž E L Á M E...

O Ž E L Á M E...



Ján Slobodník
  65. rokov

B L A H
O Ž E L Á
M E...

Daniel Hronec
65. rokov



MORENA – 20. 03.
2015

Pálenie Moreny
Už podľa tradície sme sa obliekli

do  krojov  bolo  to  okolo  20.  03.

2015  a  v  tej  chvíli  bolo  aj

zatmenie  slnka,  ktoré  sme  aj  pozorovali.  Odtialto  z  Domova  n.o.  vo

Veľkom Poli  sme  išli  postupne  do  obce  k  potoku  sprievajúci  ľudové

slovenské pesničky no a potom sme zapálili morenu ku ktorej sme mali

aj nacvičený program. Ako už aj tradične zvykne bývať tu v domove



vždy  keď  je  takáto  príležitosť

tak sa  rozdávalo  občerstvenie:  a

to  koláče,  malinovka,  cukríky  a

cigarety.  Stálo  to  proste  zato  a

pre  nás  to  bolo  aj  potešenie...

Daniel Horanský

Zišli  sme  sa  pred  jedálňou,

išli sme dole celý sprievod.

Potom sme išli  s morenou

a  celý  sprievod  spievali,

potom  sme  hodili  do

potoka zapálenú Morenu a

išli  sme  celý  sprievod  do

ústavu.  Potom  sme  tu  mali  občerstvenie

pred jedálňou a pri výchove dávali koláče a

cigarety, kávu. Potom sme sa rozišli. Bolo aj

zatmenie slnka, pán Detvan nás fotil, potom

boli ríbezľové koláče.... Martin Šajmer



Ďakujeme  za  spoluprácu  i našim

milým,  malým   kamarátom

škôlkárom!!!!

B L A H O Ž E L Á M E...
Vladimír
Bartošík

65.
rokov

Všetko najlepšie......



Stavanie
mája

Obyčajne  v  posledný  aprílový  večer  sa  v  obci
stavia máj. Kmeň je zvyčajne do biela okresaný
od  kôry  tak  že  je  maslovo  biely  a  vrcholec
zakončuje  smrekový  alebo  brezový  vršok.  Ten
vyzdobia  dievčence  farebnými  stuhami  so

spevom a tancom. Podľa možností  sa volí  spev jarných piesní.  Mládenci spoločne
dvíhajú kmeň a dopĺňajú spev dievčat a potužia sa prichystanými dobrotami.  Pri
tejto  aktivite  majú hlavné slovo  muži  zamestnanci  lebo  by ľahko mohlo prísť k
úrazu. Prvoradá je bezpečnosť a tak klienti  len pomáhajú ostatným. Ale radosť
majú všetci.

Ahoj moja milá Barborka
Úvodom môjho  krátkeho  listu  Ťa  pozdravujem  a  bozkávam  všade  kde  si  to  len
praješ. Ako vidíš vonku už máme máj lásky čas. Ja Ťa ľúbim stále viac ako sa len dá.



Hneď začiatkom  mesiaca  sme  si  postavili  máj  a  spievali  sme  si  pri  tom  rôzne
pesničky a tancovali v kruhu. Fotili sme sa v skupinách aj samostatne. A nakoniec
sme sa odfotili všetci pri máji. Bola to
prima zábava tak ako s tebou. Dostali
sme aj koláče a fajčili sme cigi ktoré
sme dostali a bolo nám dobre. To bolo
na  máj  skoro  všetko  čo  ma  teraz
napadá. Ku kráse si tu už chýbala len Ty
a bolo by všetko v najlepšom poriadku.
Tak teda všetko dobré

Ti praje len tvoj ocino  Boris......
Boris Kubaliak

B L A H O Ž
E L Á M E...

        Pavel Zajac
75. rokov

V pokojnom tichom žitia
prúde ďalší rad rokov

nech Vám rastie a každý
deň nech sviatkom bude,
prinesie, radosť, lásku

šťastie.



Futbalový turnaj
SENI CUP

Ako  každý  rok  tak  i tento,
v dňoch 21. 05. 2015 -22. 05.
2015 toho roku v Smrečanoch
sa  konal  už  9  ročník  súťaže
SENI CUP-  futbalový turnaj,
kde  sme  sa  zúčastnili  i my

chlapci  z Domov  n.o.  z Veľkého  Pola  –  teda  Záleský  Miroslav,  Barta
Peter,  Drahoš Anton,  Holub Jozef,  Šarközi  Tomáš a moja  maličkosť
Dzura Ján. Je máj a my sme v poriadku docestovali do cieľa Smrečany
ako aj súperi a začalo sa ubytovávanie. Bolo tam dosť veľa rôznych ľudí,
ale všetci, i keď pršalo, sme mali dobrú náladu, veď je náš obľúbený
futbalový turnaj SENI CUP. Po privítaní , sa hneď začal turnaj, aj keď
počasie  neprialo.  Ale  nám to  neprekážalo,  všetci  sme  boli  nabudený
vyhrať, už sme sa rozcvičovali no voda bola stále uprostred ihriska. Ale
usporiadatelia sa snažil, aby tie kaluže aspoň pred bránkami sa o niečo
zmenšili.  Keď už sa dalo hrať, zahájili  turnaj.  Boli  sme rozdelení do
skupín  a išlo  sa  do  toho,  všetci  s plným  nasadením  a každý  kto  mal
športového ducha išli sme do toho.. tí súperi vyzeralo, že hrajú dobre.
Konečne  nastúpilo  Veľké  Pole,  jeden  prvý  zápas  sme  vyhrali,  druhý
zápas, tretí atď.  Len jeden zo zápasov sme remizovali, dostali sme sa
až  do  finále,  My  chlapci  z Domov  n.o.  hráme o prvé  miesto,  obavy  ,
strach, dážď.....nebola to sranda,  ale predsa dávali  sme gól za gólom



a nakoniec sme mali to po čo sme si prišli a to bolo VÍŤAZSTVO.... naše
krásne vytúžené VÍŤAZSTVO. Na tvárach našich chlapcov bol úsmev,
radosť...taktiež  boli  radi  i naši  doprevádzatelia:  pani  riaditeľka  Ing.
Milenka  Demeterová,  Tiborko  Unterfranc  ,  Stanislav  Unterfranc,

ktorým touto cestou za
chlapcov a mňa,  Janka
Dzuru,  veľmi  pekne
ďakujem.



Výlet Topoľčianky

Jedného  krásneho  dňa  sme  sa
dozvedeli,  že  pôjdeme  na  výlet  do
Topoľčianok.  Cesta  prebehla  celkom
dobre,  šofér  bol  výborný.  V
Topoľčiankach  sme  sa  najprv  boli

pozrieť  na  rôzne  kone,  ktoré
tu  chovajú.  Boli  to  poriadne
žrebce  a  veľmi  sa  mi  páčili.
Potom  sme  išli  do  vinárskeho
podniku.



Mali  sme tam ochutnávku vína a obed.  Víno
sme mali biele, červené a ružové. Najviac mi
chutilo biele. Po ochutnávke vína sme odišli na
ďalšiu  krátku  zastávku.  Bola  to  zastávka  v
ohrade  plnej  zubrov.  Boli  tu  rôzne  druhy
zubrov, malé, veľké a aj najväčšie. A to by už
bolo na jeden deň dosť. Bol to veľmi pekný
výlet.  A  všetci  sme  sa  naň  tešili  ako  malé

deti. Ahoj...... Boris Kubaliak

Chãteau Topolčianky
Vinárske závody  Topoľčianky  patria  k  popredným

producentom  vín  v  Nitrianskej
vinohradníckej  oblasti  s  dlhodobými

skúsenosťami  a  tradíciou.  Spoločnosť  bola  založená  v  roku  1993,
nadväzuje na úspešnú tradíciu a svoje výrobky predáva pod ochrannou
známkou ,,Chãteau Topoľčianky´´. Víno a kvalita sa rodí vo vinici, preto
spoločnosť  investuje  veľkú  časť
finančných prostriedkov do vlastných
vinohradov. Celkovo obhospodarujeme
420  ha  viníc  v  Nitrianskej  a
Južnoslovenskej  vinohradníckej
oblasti.  Podstatná  časť  bola
revitalizovaná  výsadbou  nových
mladých viníc, ktoré sa nachádzajú v
špičkových  polohách.  Šetrným  spracovaním  hrozna  modernou
technológiou  a  pod  vedením  skúsených  technológov  prinášame  vína,
ktoré sa vyznačujú ľahkým, sviežim, odrodovo typickým charakterom. V
portfóliu  vín  je  zastúpená široká škála  bielych a  červených odrôd v
kategóriách akostných vín a vín s prívlastkom.

Zubria zvernica v Topoľčiankach
Len  na  jedinom mieste  na  Slovensku,  v  krásnych  a  dubových  lesoch
južného  Slovenska  pri  Topoľčiankach,  máte  možnosť  na  vlastné  oči
vidieť, prípadne si môžete aj odfotiť, zubra európskeho – najväčšieho
európskeho cicavca, ,, bratranca´´ známejšieho amerického bizóna.



Zubor, ako najväčší európsky cicavec, dosahuje
dĺžku 2,7 m a výšku 1,9 m. Býk môže dosiahnuť
hmotnosť až 1500 kilogramov a môže sa dožiť
až  30  rokov.  Párenie  zubrov  prebieha  v
mesiacoch august až september. Zubrica rodí

prevažne jedno mláďa. Podľa medzinárodnej dohody o chove zubra sú
všetky  zubry  narodené  na  Slovensku  pomenované  menami,  ktoré
začínajú slabikou Si – napr. Sibirka, Sigmund, Sivko, Silan, Silvo atď.

Toto  zviera  bolo  kedysi  prirodzenou
súčasťou  európskych  lesov.  Dokonca
ešte  v  devätnástom  storočí  ho  bolo
možné v prírode nájsť. O jeho výskyte aj
na  Slovensku  svedčia  niektoré  mieste
názvy:  Zuberec,  Zubrohlava,  Zubrá  a
pod.  V  červenej  knihe  ohrozených
druhov  je  hodnotený  ako  zachránený

druh a celosvetovo patrí k prísne chráneným zvieratám. Dnes sa chová
najmä v Poľsku,  ale  aj  iných chovných staniciach v celej Európe.  Na
Slovensku si ho môžete obzrieť iba v zubrej zvernici pri Topoľčiankach.
Zubria  zvernica  v  Topoľčiankach  bola  založená  v  roku  1958.  Jej
poslaním  bolo  prispieť  k  záchrane  Zubra  hôrneho  pred  vyhynutím,
pretože v čase jej vzniku žilo na celom svete iba 150 jedincov tohto
druhu. Zubria zvernica má výmeru 140 ha, z toho vlastné chovateľské
jadro má výmeru 27 ha,  zostávajúcu časť zvernice zaberá ochranné
pásmo. Chovná časť zubrej zvernice je rozdelená na štyri oddelenia.
Zubry  žijú  striedavo  vo  všetkých  štyroch  častiach.  Celý  objekt
zvernice bol dimenzovaný pre 12 zubrov.
Zubrom  sa  vo  zvernici  darilo,  takže  už  o  niekoľko  rokov  od  vzniku
zvernice bolo odchovaných viac ako 120 jedincov. Nadpočetné jedince
boli  dodávané do zoologických záhrad,  rôznych parkov a súkromných
chovov.  V  roku  1964  bol  celý  objekt  pre  chov  zubrov  vyhlásený  za
chránenú študijnú plochu. Zubriu zvernicu od jej založenia až doteraz
obhospodaruje Lesný  závod Topoľčianky.



Národný žrebčín Topoľčianky, š. p.
Žrebčín je národným centrom chovu a šľachtenia
koní na Slovensku, okrem vedenia plemennej knihy
lipicana  je  poverený  vedením  plemenných  kníh
plemena  Hucul,  Arab,  vedie  centrálnu  evidenciu
koní  na  Slovensku,  ktorá  je  jedinou  inštitúciou

oprávnenou vystavovať osvedčenia o pôvode všetkých uznaných plemien
koní  na  Slovensku.  Je  aktívnym  členom  všetkých  európskych  a
svetových  organizácií,  ktoré  pri  daných  plemenách  združujú
najvýznamnejšie  národné  autority  chovateľských  a  šľachtiteľských
centier a zväzov.

Národný  žrebčín  Topoľčianky,  š.  p.  Dnes  patrí
medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny a možno
ho právom zaradiť za kultúrne dedičstvo národa.
Je  špecializovaným  zariadením  pre  chov  koní  na
jednotlivých  výrobných  objektoch,  ktoré  svojou

architektúrou,  urbanistickým  riešením  a  citlivým  zakomponovaním
historických vzácnych budov do okolitej prírody slúžia ku cti vtedajších
projektantov a stavbárov.
Počas  viac  ako  90-ročnej  existencie  pracovníci,  jazdci  a  kone
Národného  žrebčína  Topoľčianky  reprezentovali  Slovensko  na
najvýznamnejších  národných  a  medzinárodných  chovateľských  a
športových  podujatiach.  Jeho  vitríny  zdobia  najvzácnejšie  vavríny  a
trofeje z týchto podujatí.
Národný žrebčín chce aj touto cestou informovať verejnosť o svojich
aktivitách  a  samozrejme  dôstojne  reprezentovať  poctivú  prácu
mnohých  generácií,  zveľaďovať  ju  a  tým  prispievať  k  zachovania
obrovského dedičstva národa vo forme chovu koní pre budúce pokolenia.



B L A H O Ž E L Á M E...
Ďuris Ľubomír 55. rokov



Turnaj v kolkoch

Dňa 29. 06. 2015 sa uskutočnil turnaj v kolkoch v Domove n.o., Veľké
Pole.  Zúčastnili  sa  20  hráči.  Zo  začiatku  to  bolo  také  nerozhodné,
každý sa snažil nahrať čo najviac bodov. Bolo aj veselo lebo každý hral
pod  vtipným  pseudonymom.  Boli  tam  napríklad  Edmond  Dantes,
spisovateľ,  Robokop,  streško  veverica,   Faktokos.  Po  troch hodinách
boja sa  na l.  Mieste umiestnil  Milan Čič,  2.  mieste umiestnil  Tomáš
Šarközi, 3. mieste umiestnil Paťo Dodok. Ďakujeme ochotnému Jarovi
Žingorovi že nám stále staval kolky..... Patrik Dodok



Povinné vychádzky od 11. 3. 2015

1. Kántor 6.    Mózsi
2. Horanský 7,    Dodok
3. Godány 8.    Záň
4. Sedlák 9.    Lehoczký
5. Zubaľ 10.  Ďurkej
V čísle 2/2015 uvítame príspevky k: športovému dopoludniu v DSS, turnaj v kolkoch, celodenná

aktivita lepenie guľôčkových obrázkov, príbehy klientov a nové námety klientov. Ďalšie číslo časopisu
“EDITORIAL”, uverejníme prvý novembrový týždeň. Príspevky do časopisu odovzdávajte p. Mgr.

Štefančovej.
11.   Gašparovič
12.  Bindas


