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Úvodník MD-9/2018

Jesenná symfónia farieb v prírode 
Po krásnom, slnečnom odchádzajúcom lete 
prichádza znovu po roku jeseň, so 
symfóniou farieb prírody, najmä 
neprehliadnuteľnou pestrosťou stromov. 
Bude nám dodávať potrebnú energiu 
a vitalitu do ďalšieho života. Nastane čas, 
kedy sa slniečko ukryje za oblaky a lístie na 
stromoch sa začne sfarbovať. Každý 
kvietok, krík a stromček sa pestrie farebným 

tónom, ktorý je charakteristický len pre ten-ktorý druh. 
Farebné variácie sa v prírode menia v časovom horizonte počas 

dní aj ročných období. V lesných zátišiach je najkrajšia jesenná 
kolekcia farieb, ktorú dokáže vytvoriť len „akademická maliarka“ 
príroda. 

V tomto období má v lesnom prostredí pôsobivú a krásnu 
dekoráciu. Listnaté stromy sa začnú parádiť, akoby sa chystali na 
módnu prehliadku, alebo na vychýrený lesný bál. Nápady prírody 
v tomto smere nemajú na svete obdobu, fantázii sa medze nekladú.  

Jeseň je zvláštna svojou atmosférou. Je príznačná zberom úrody, 
hlavne viníc, kde sa z ovocia dorábajú lahodné vína. Tiež na lúkach 
rastú hríbiky, ktoré prospievajú nášmu organizmu. Hubári sa tešia, keď 
je po daždivej noci teplo, lebo vtedy sa hríbom darí najlepšie.  

V tomto jesennom období sa realizujú aj jesenné výlety, ktorých 
sa zúčastňujú aj naši seniori – tí, ktorí sa po zdravotnej stránke cítia 
ešte dobre a sú schopní ich absolvovať. 

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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Veľká terasa v novom šate 

 Odstrániť problém zatekania stravovacej prevádzky, znamenalo 
zrekonštruovať veľkú terasu vedľa jedálne. Terasa tvorí zároveň 
strechu nad garážami a časťou kuchyne.  
 Firma, ktorá práce realizovala bola vybraná v procese verejného 
obstarávania Nitrianskym samosprávnym krajom. Zhostila sa svojej 
úlohy zodpovedne. Odviedla kvalitnú prácu aj napriek intenzívnym 
dažďom. Určite aj vďaka tomu, že na priebeh prác dohliadali aj naši 
zamestnanci Lenka Janská a Juraj Gális. Nápomocní boli Miroslav 
Grič a Henrich Fakelov. 
 Rekonštrukciou sa odstránil najväčší problém – problém 
zatekania. Položená dlažba je protišmyková, na terčíkoch; zábradlie 
opravené, natreté. Vstupné dvere vymenené za plastové. 
 Priebeh prác máme zdokumentovaný. Zatekanie, ktoré spôsobili 
dažde počas rekonštrukcie, ale aj zatečené dažde z minulosti firma na 
svoje náklady odstránila a všetky priestory vymaľovala.  
 
             (Viera Bútorová) 



 
4 

Domáci spravodaj                                                        MD-9/2018 

Je z čoho vyberať  
Neexistuje zdravie bez aktivity. Každá činnosť – fyzická, či 

duševná má liečivé účinky. Tak ako pohyb a práca, aj spev a zábava, 
či akákoľvek iná zmysluplná činnosť. Liečivé účinky vie navodiť 
odborník. Výber druhu aktivity je na každom z nás. A veru, v našom 
zariadení je z čoho vyberať! 

Všetci určite vieme, že najzdravším liečiteľom je slniečko a pobyt 
na čerstvom vzduchu. Tohtoročné teplé slnečné počasie nás vyhnalo 
do záhrady a na terasy, kde sa organizovali skupinové aktivity, či 
zdravotné prechádzky.  Aj keď nás vysoké letné teploty niekedy 
odrádzali od pobytu na slnku, predsa len v doobedňajších hodinách 
sme si v tieni posedeli na terase a prečítali si staré známe i neznáme 
rozprávky. O to, aby príbeh mal liečivý účinok na našu dušu sa 
postarala vhodným výberom Katka Rosová. A za dobrým príbehom 
prišli na terasu A budovy obyvatelia z celého zariadenia. 

Katka Rosová rozvíja v našich obyvateľoch kreativitu a trénuje 
jemnú motoriku. Vďaka tomu rozkvitlo v jedálničke niekoľko farebných 
papierových kvetov. V jedálničke máme najaktívnejšiu Zuzku 
Miklóšovú. Pravidelne pomáha pri podávaní stravy. Patrí jej za to 
naše ĎAKUJEM!   
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Živé kvety skrášľujú naše 
terasy. Treba sa o ne pravidelne 
starať, ale aj udržiavať okolo 
seba čistotu a poriadok. A tak, 
v rámci pracovnej činnosti, sme 
zobrali vrece, rukavice, dobrú 
náladu a vyzbierali sme odpadky 
v  areáli, pod oknami budovy 
a na terasách.  

Vyzbierali sme pol veľkého 
vreca! A kto priložil ruku? 
Jaroslav Ružička, Milan 
Hanzlovič, Zuzana Miklósová 
a Vladimír Vacho.   

Martin Miško, ktorý 
organizoval pracovné brigády 
nám všetkým odkazuje: 
„nevyhadzujte odpadky 
z okien, vážte si prírodu, aby 
sme tu mali pekne a čisto“.  

Odborníčkou, ktorá sa venuje tréningu hlasiviek, ale aj jemnej 
motorike prostredníctvom hry na hudobné nástroje, je u nás 
muzikoterapeutka Alžbeta Angelovičová. Pravidelne  organizuje 
aktivity  v spoločenskej miestnosti na druhom poschodí, ktorá má 
priliehavý názov HaRmóniA. V rámci stretnutí využíva rôzne hudobné 
nástroje, bežné, aj menej známe, ako napríklad, hru na djembe. 
Prirodzeným talentom je Milan Hanzlovič, ktorý má rytmus v krvi.  

V tejto istej miestnosti sa organizovali aj oslavy menín 
a narodenín augustových oslávencov. Tých oslávencov, ktorí sú 
pripútaní k lôžku sme navštívili priamo na izbách a zavinšovali im. 
Oslávenkyni Janke Hubovej sme položili otázku: „Ktorá oslava menín 
bola pre Vás najkrajšia?“ „Kolegyne z práce mi priniesli veľký 
dezert. Aj vedúca prišla. V práci si ma vážili. Bola som 
predavačkou v textile.“, zaspomínala si Janka. 
 A ako oslavovali iní? U Lojzka Schlenca doma otvorili pollitrovku. 
Nebola to pollitrovka mlieka, ale borovičky. Pre Roberta Pudiša 
najkrajšou oslavou bola prítomnosť otecka a mamičky.  
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Na fotke zľava: Božena Bajcárová, Katarína Špesová, Alojz 
Schlenc, Pavol Dzíbela, Robert Pudiš, Katarína Marková, Janka 
Hubová 

S ukončením prázdnin sa končí aj spevácka pauza a nové 
nácviky začnú čo nevidieť. Začiatkom októbra totiž náš súbor 
Domovníček čaká, už tradičná prehliadka malých javiskových foriem 
seniorov Nitrianskeho samosprávneho kraja Domov baví domov. 
A na to sa treba pripraviť. Niet pochýb, že skvelí speváci to, pod 
vedením Betky Angelovičovej, zvládnu.      

Ponuka aktivít a činností je ešte oveľa širšia. Nech už ale robíme 
čokoľvek, majme na zreteli, že aktivita je to, čím si dokážeme udržať 
zdravie a dobrú kondíciu – fyzickú aj duševnú. Veď už rímsky filozof 
a štátnik Cicero povedal: „Ničoho sa v seniorskom veku nesmieme 
vystríhať väčšmi ako nečinnosti.“   

              (Za kolektív IT 1 a 2: S. Šimková, K. Rosová, A. Angelovičová, M. Miško) 
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Sedemdesiattri rokov spoločného života 
Aj na B budove máme široký výber spoločenských podujatí a 

aktivít. Individuálnych aj skupinových.  
Tento mesiac sme organizovali spoločné čítanie z nášho 

časopisu, či rozoberali nové udalosti. Pravidelné skupinové cvičenia 
na chodbách striedali posilňovaním pamäti. Formou zábavných 
a hravých kvízov, alebo lúštením krížoviek sme organizovali 
vedomostné odpoludnia. Tréningu jemnej motoriky sme sa zas 
venovali pri práci s farbami. V rámci pracovnej činnosti sme čistili 
a okopávali záhony. Pre obyvateľov, ktorých spája spoločná modlitba, 

či spievanie 
liturgických 

piesní sme 
organizovali 

duchovné 
cvičenia. 

Súčasťou 
nášho 

bežného 
života sú 

pravidelné 
vychádzky za 

brány 
zariadenia, 

výlety, či 
návštevy 
kúpalísk. 

Chystáme 
úplne novú vedomostnú súťaž s názvom ŠEJKER, kde si precvičíme 
svoje vedomosti. Je možné vyhrať aj zaujímavé ceny. Hra Šejker by sa 
mala striedať s hrou Videostop a Šesť rán do klobúka. 

Nie každý má však možnosť prísť na skupinové stretnutie. Anička 
Jahodová sa venuje manželom Tílešovým v ich obytnej bunke. 
Spoločné chvíle venujú modlitbám a spevu. Týmto dvom obyvateľom 
nášho zariadenia je vyše deväťdesiat rokov, svoj život prežili v pokoji 
a veľkej láske, o čom svedčí 73 rokov ich spoločného života.                                  
               (Za kolektív IT3 a 4: R. Wagner, A. Jahodová) 
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Výlety, výlety... 
V jedno augustové dopoludnie sme sa rozhodli absolvovať výlet 

na Čertovu pec. Tešili sme sa, že nám prialo aj počasie a mohli sme si 

tak vychutnať jednu z najzaujímavejších lokalít v našom regióne.  
Na fotke zľava: J. Serfözö, N. Medová, P. Macko, R. Wagner, J. Huslicová,  
E. Kohútová                                                                      

Čertova pec je miesto, kde sa nachádza známa jaskyňa. Jej 
tajomné priestory obývané neandertálcami predstavujú najstaršie 
doložené jaskynné sídlo na Slovensku. Videli sme aj jelene, muflóny, 
ale najviac sa nám páčili ich mláďatká. Na konci výletu sme si ešte 
pochutnali na tunajšej huspeninke.        
  Horúce letné dni sme využili aj na kúpanie. V tomto mesiaci 
v Poľnom Kesove, v termálnom aquaparku NITRAVA .  

A nešlo len o pasívne kúpanie. Cvičili sme motoriku, a to tak 
v plaveckých, ako i sedacích bazénoch. Príjemnou pre nás bola aj 
vírivka.  

Samozrejme, že sme nezabudli naplniť naše hladné brušká 
výbornými bryndzovými haluškami a kapustnicou.         
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Na fotografii – 
zhora: Vladimír 
Vacho, Milan 

Klačanský, 
Natália Medová, 
Rudolf Sokolík, 
Peter Macho; 
zdola Pavel 

Medo, 
Magdaléna 

Drábiková.  
 

(R. Wagner, K. 
Rosová) 
 

 
 

Varenie kotlíkového guláša 
Kotlíkový guláš sa dá pripraviť i v domácich podmienkach na 

sporáku. Nič však nenahradí 
atmosféru a chuť jeho prípravy na 
čerstvom vzduchu. A k tomu dôležitý 
bonus – dobrá nálada v kruhu ľudí. 
Práve to sa nám podarilo. Niektorí 
obyvatelia – Magdaléna Drábiková, 
Zuzana Miklósová a Jaroslav 
Rúžička ochotne pomáhali 
s prípravami a krájaním surovín. Kým 
sa guláš varil, spríjemnili sme si čas 
hudbou, domácou bublaninou a 
kávičkou. Tí skalní, ktorí vydržali, sa 
do sýtosti najedli a my sme mohli 
spokojne umývať prázdne kotlíky.         

                                         (K. Rosová) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach 

Tak na také dlhé obdobie horúcich dní si nepamätajú ani najstarší 
pamätníci. Vraj je to nový fenomén, na ktorý si máme v budúcnosti 
zvyknúť. Pred silným slnkom sa musíme chrániť, na zdravotné 
prechádzky chodíme zrána a do 10. hodiny. Zdržujeme sa v tieni 
a v chládku. Väčšina obyvateľov si zvykla nosiť so sebou malú fľašku 
s vodou. No proste, robíme všetko pre to, aby nám horúce slniečko 
neublížilo.  

Na druhej strane - prehriatia „mozgových závitov“ sa nebojíme. 
Práve naopak. Vieme, aké dôležité je pre ľudí v staršom veku 
precvičovať pamäť a sústredenosť. Udržať si tieto schopnosti je 

veľkým plusom pre 
každého. Pravidelne 
trénujeme pamäť rôznymi 
technikami.  

Naposledy sme mali 
súťaž, kto napíše najviac 
slov na dané písmeno za 
určitý čas. Niekomu 
pribúdali slová na papier 
jedna radosť, iným  sa 
slová vynárali ťažšie. 
Všetkým však šlo o to, 
aby z pamäte dostali čo 
najviac. Ako sa hovorí - 
najlepšie to „pálilo“ 
pánom – najviac slov 
napísal Ján Hrutka – 79 
slov, druhý bol Jozef 
Bartek – 48 slov  a tretí 
Ladislav Stanko – 41 
slov. Za takýto výkon by 
sa nemuseli hanbiť ani 

omnoho mladšie ročníky. Tak nech im to dlho vydrží.   
Na fotke zľava: Ján Hrutka, Ladislav Stanko, Jozef Bartek 
                                                                                                   (L. Laciková) 
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Aké dôležité je požehnávať 
Bez Božieho požehnania márne naše namáhania. Jeden kňaz bol 

poslaný do farnosti. A keď po prvýkrát slúžil svätú omšu na svojom 
pôsobisku, do kostola prišli 3 ženičky. Kňaz bol z toho veľmi smutný, 
veľa sa modlil a obetoval za svoju farnosť, ale situácia sa nemenila. 
Často mu bolo veľmi ťažko, až mu vyhŕkli slzy. Raz sa modlil a otvoril 
si Sväté písmo s otázkou: „Pane, čo mi chceš dnes povedať?“ Keď 
otvoril Písmo, čítal, ako Jozue s archou obchádza mesto Jericho.  

A keď ho obišiel posledný krát, múry Jericha padli a vstup do 
mesta bol voľný, bez akéhokoľvek násilia, bez preliatia jedinej kvapky 
krvi. Pýtal sa teda: „Pane, čo mi tým chceš povedať?“ Ako nad tým 
rozjímal, cítil, ako ho Božia Matka vedie k svätostánku a hovorí mu: 
„Môj Syn je viac ako archa!“ Vtedy pochopil – vzal zo svätostánku 
hostiu, zabalil ju do korporálu, ukryl pod plášťom a vyšiel z chrámu. 
Prechádzal celou dedinou a žehnal... Žehnal všetky domy a všetkých, 
ktorí v nich bývali....  

Ľudia pozerali a pýtali sa jeden druhého, čo to ten kňaz robí. Na 
druhý deň, keď vstúpil do chrámu, aby slúžil svätú omšu, zostal 
prekvapený. V kostole už neboli len tri ženičky, ale bolo ich tam desať.  

A tak si povedal: „Ak má toto 
požehnávanie takú moc, tak začnem 
deviatnik.“ A začal takto chodiť po dedine 
počas deviatich dní. Vždy večer, zahalený 
plášťom, prechádzal dedinou a požehnával ju. 
Po deviatich dňoch bola nedeľa. A keď vstúpil do 
chrámu, aby slúžil svätú omšu, nemohol uveriť 
vlastným očiam. Chrám bol plný ako nikdy 
predtým, a neboli tam len starenky, ale aj deti, 
mladí, celé rodiny. 

Aké dôležité je požehnávať. V blahej pamäti 
pápež Pius XII. sa pri jednej audiencii takto 

prihovoril istému novokňazovi: „Kde len budeš syn môj všade žehnaj - 
ustavične žehnaj. Keby si nič v živote neurobil len celý život žehnal, 
urobil by si pre tento svet tak veľa. Na jedno kňazské požehnanie rúti 
sa veľké množstvo zlých duchov do pekiel a prichádza toľká úľava na 
tento svet."           (R. Wagner) 
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Saganománia 
Iste viete o koho ide. Ide o najlepšieho športovca Slovenska – 

cyklistu Petra Sagana. Francúzske mestečko La Roche-sun-Yon hostilo 
slávnostný ceremoniál cyklistických pretekov Tour de France. Ulice 
praskali vo švíkoch a jazdecké esá si na vlastné oči nenechali ujsť 
tisícky nadšených fanúšikov. Mesto dýchalo obrovským ošiaľom. Ľudia 
dokonca zaplnili aj okná neďalekých domov.  

Nebezpečne sa z nich vykláňali, len aby mohli na chvíľu vidieť 
hviezdu, akou je náš cyklista Peter Sagan. Peter Sagan je doslova 
cyklistický zázrak, ktorý sa rodí raz za storočie. Podľa môjho názoru je 
to aj výborný človek. Každé jedny preteky mu fandím a aj keď mu 
nepomôžem, verím, že on znovu vyhráááá. Nejde tak ani o jeho 
cyklistické kvality ako o jeho výbornú povahu.  

Je to dozaista náš najlepší športovec. Budú ďalšie preteky a ja 
budem znovu jeho fanúšikom – budem pozerať televízor a dúfať, že 
vyhrá. Nie je ani on neomylný a preto aj prehru berie s rezervou 
a nadhľadom.  

Povedať, že PETER DO TOHO – je málo a preto hovorím PETER 
ĎAKUJEME.  
                                                                                                                                 Štefan Hučko, obyvateľ 
 

Príbehy z knižnice 
 Fjodor Michajlovič Dostojevskij – Idiot. Jeden z najväčších 
ruských klasických románov stavia proti sebe ideál etiky a morálky proti 
konkrétnej životnej realite. S postavou hlavného hrdinu, kniežaťa Leva 
Nikolajeviča Myškina, sa prvýkrát stretneme vo vlaku na ceste do 
Petrohradu. Vracia sa zo Švajčiarska, kde sa ho neúspešne snažili 
vyliečiť z epilepsie. Okolie kniežaťa ho považuje za beznádejného idiota 
a jeho ťažká choroba tento pocit potvrdzuje.  

V skutočnosti je to dobrák od kosti, ktorého skazená ruská elita 
nedokáže dlhú dobu vôbec pochopiť. Dostojevského svetoznámy román 
je majstrovským nadčasovým dielom kritického realizmu, kde autor 
dokázal popísať nielen spoločnosť, ale hlavne vytvoril nesmrteľný príbeh 
naivného idealistu, ktorého osud oslovil milióny ľudí.  
                                                                                                                          Beáta Révayová, obyvateľka                               
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Jesenná idyla 
Poď so mnou, podaj mi rúčku, 

pôjdeme spolu v jesennom období 
na kvetnú lúčku. 

Zájdeme spolu k bystrej vodičke, 
mám tam schované prstienky v trávičke. 
Vyjdeme von na prechádzky na kus reči, 

pokochať sa v pestrých odtieňoch stromov, 
len v spomienkach a spolunažívaní. 
A keď spadnú listy z našich stromov, 

sadneme na lavičku 
a vrátime sa šťastní domov. 

Vedenie nášho domova pri nás stojí, 
nikto sa z našich seniorov biedy nebojí. 
Zaspievajme to, čo vieme a dokážeme, 

Všetko v šťastí s Božou pomocou prežijeme. 
                                                                                     Anna Szabová, obyvateľka 

Aforizmy 
Komu je život ťažký, tomu bude zem ľahká. Kto má svoje mesto na 
vrchole sopky, vždy je v nebezpečenstve. 
Porekadlá                           
Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží. Na sv. Václava býva 
blata záplava. Čo sv. Michal zakazuje, to sv. Mikuláš rozkazuje. Ak sú do 
Michala vtáci doma, nebude tuhá zima. Keď na sv. Michala prší, bude 
málo vína, veľa vody. Za peknou jeseňou nasleduje tuhá zima a úrodný 
rok.                                                                          Petronela Kittlerová, obyvateľka 
Výroky slávnych 
Dewar: Mysle sú ako padáky; fungujú len keď sú otvorené. Dalajláma: 
Hnev alebo nenávisť sú ako rybársky háčik. Je veľmi dôležité uistiť sa, 
že sme sa naň nechytili. M. K. Gándhí: Hnev je kyselina, ktorá môže 
viac poškodiť nádobu, v ktorej je, než to, na čo sa vyleje. Kajká´ús: Lož 
podobná pravde je ľuďom pochopiteľnejšia než pravda podobná lži. 
Chandler: Alkohol je ako láska. Prvý bozk okúzli, druhý je intímny a tretí 
je rutinou.                                                   Magdaléna Drábiková, obyvateľka                                
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Zdravotné okienko                                        MD-9/2018

Ako rozpoznať mozgovú porážku 
 Počas grilovania sa Ingrid potkla a spadla. 
Bolo jej ponúknuté zavolať záchranku, ale ona 
každého ubezpečovala, že je jej dobre a že sa 
potkla kvôli svojim novým a nerozchodeným 
topánkam.  
 Pretože bola bledá a chvela sa, pomohli 
jej očistiť sa a posadili ju k stolu s jedlom. 
 Celý zvyšok večera bola Ingrid usmiata a 
veselá.  
 Ingridin manžel neskôr zavolal a oznámil 
všetkým, že jeho manželka bola 

hospitalizovaná. Pri grilovačke utrpela totiž mozgovú porážku.  

Neurológovia tvrdia, že pokiaľ sa pacient dostaví najneskôr do 3 
hodín od mozgovej porážky, môže byť zachránený. 

Rozpoznaj mozgovú porážku 

Existujú 4 kroky, ktorých by sa človek mal pridržiavať pri rozpoznávaní 
mozgovej porážky. Najľahšia metóda je - položiť postihnutému 4 
otázky: 

1. Poprosiť postihnutého, aby sa zasmial  
(čo ale nebude schopný urobiť) 

2. Poprosiť postihnutého, aby povedal ľahkú vetu 
(napríklad: Dnes je vonku pekne) 

3. Poprosiť postihnutého, aby zdvihol obe ruky 
(čo mu nepôjde, alebo len veľmi ťažko) 

4. Poprosiť postihnutého, aby vyplazil jazyk  
(pokiaľ je jazyk zakrivený a krúti sa zo strany na stranu, je to tiež 
znak mozgovej príhody). 

Pokiaľ má postihnutý problém vykonať aspoň jeden z hore 
vymenovaných krokov, treba ihneď zavolať záchranku. 
                 (Zdroj: https://www.aktuality.sk › Zdravie › Magazín o zdraví) 
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Spoločenská rubrika            MD-9/2018 

V mesiaci AUGUST k nám prišli noví obyvatelia     
                          Katarína Špesová 
                        Jozefína Naňová 

                      Ernest Lopatka 
                      Anna Kulichová 

                          Mária Hajnovičová 
                       Jolana Mikulová 
                      Vladimír Kučera 

                         Božena Kučerová
          

SEPTEMBROVÍ oslávenci 
02.09.   Jozef Vančo 
04.09.   František Šustala 
06.09.   Mária Bakitová 
06.09.   Jozefína Čerňanová 
09.09.   Irena Hrdličková 
10.09.   Natália Medová 
11.09.   Jozef Kuchár 
11.09.   Mária Bajtálová 
11.09.   Zdenka Karasová 
12.09.   Anna Kulichová 
12.09.   Mária Gogová 
13.09.   Beáta Révayová 
13.09.   Anna Révayová 
16.09.   Milan Božík 

16.09.   Milan Božík 
16.09.   Vladimír Vacho 
18.09.   Jozefína Deličová 
19.09.   Vilma Michalíková 
19.09.   Magdaléna Drábiková 
19.09.   Anastázia Opáthová 
20.09.   Peter Šimun 
22.09.   Emília Štefkovičová 
22.09.   Jozefína Cvrčková 
24.09.   Milan Jančovič 
25.09.   Milan Klačanský 
27.09.   Jana Hubová 
28.09.   Mária Tilešová

 

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

V mesiaci AUGUST nás opustili 
Irena Grežďová, Valéria Rybanská, Eduard Mikuláš,  

Oľga Paulovičová, Eva Beňová, Igor Karvay, Eduard Čierny,  
František Krška, Michal Ďurík, Ivan Zajac  

Česť ich pamiatke! 
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Podujatia                        MD-9/2018 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V SEPTEMBRI  
6. Spoločenské hry    terasa B   Majka 
6. Práca s knihou    terasa A   Katka 
7. Svätá spoveď    kaplnka   páter 
10. Spoločenské hry    terasa A, B  Betka, Richard 
10.  Športové dopoludnie   jedáleň   Martin 
11. Zdravotná prechádzka  mesto   Betka, Renátka 
11. Pamäťové cvičenie   terasa A   Katka 
12. Pracovná činnosť    areál   Betka 
12. Práca s farbami    terasa B   Richard 
12.  Športové dopoludnie   jedáleň   Martin 
13. Práca s knihou    terasa A, B  Katka, Richard 
14. Pracovná činnosť    areál   Katka 
14. Duchovné cvičenia   kaplnka   Richard 
17.  Vedomostné dopoludnie  terasa B   Majka 
17. Pracovná činnosť    areál   Richard, Renátka 
17.  Športové dopoludnie   jedáleň   Martin 
18. Zdravotná prechádzka  mesto   Betka, Renátka 
18.  Skladanie puzzle    terasa B   Majka 
19. Pamäťové cvičenie   terasa A   Renátka 
19.  Posedenie pri čaji   terasa B   Majka 
19.  Športové dopoludnie   jedáleň   Martin 
20. Beseda      terasa A   Katka 
20. Zdravotná prechádzka  mesto   Majka, Richard 
21. Pracovná činnosť    areál   Majka 
21. Výlet       Topoľčianky  Katka 
21. Duchovné cvičenia   kaplnka   Richard 
24. Zdravotná prechádzka  areál   Katka 
24. Kognitívna rehabilitácia  terasa B   Richard 
24. Spoločenské hry    terasa A   Betka 
24.  Športové dopoludnie   jedáleň   Martin 
25. Zdravotná prechádzka  mesto   Betka, Renátka 
25. Pracovná činnosť    areál   Katka 
25. Práca s farbami    terasa B   Majka 
26. Posedenie pri káve   mesto   Majka 
26.  Stolnotenisový turnaj  športová hala  Miško 
27. Práca s knihou    terasa A, B  Katka, Richard 
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Zábava a relax                    MD-9/2018 

OZNAMY 
 TOPOĽČANY 

 V dňoch 4. – 6. októbra sa bude konať na námestí 
v Topoľčanoch Veľký topoľčiansky jarmok 

 Mesto Topoľčany má svojho Maskota (viď obr.)  
 Občania mesta Topoľčany v priebehu letných 

mesiacov podali 4 petície: 
1. Proti umiestňovaniu polopodzemných zberných nádob na 

komunálny a separovaný odpad 
2. Proti výstavbe samoobslužnej autoumyvárne 
3. Proti vybudovaniu parkoviska spoločnosťou LIDL 
4. Za zachovanie pôvodného stavu parkovania pri obchodnom 

reťazci LIDL   (http://transparent.topolcany.sk/rok-2018.phtml?id3=136579) 
NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 Najlepšie finančné zdravie a najnižší dlh na občana má 
Nitriansky samosprávny kraj – 13 %, resp. 33 € na 
občana. Dlh žúp sa pohybuje od 33 do 99 € na občana. 
(Zdroj: https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/10523) 

MÔJ DOMOV 
 V mesiacoch september a október sa postupne 

mení podlahová krytina – gumolín – na obytných 
bunkách v budove A 

 V mesiacoch september a október sa inštaluje 
nové signalizačné hlasové zariadenie 

k jednotlivým lôžkam obyvateľov B budovy. Po ukončení prác v B 
budove sa bude pokračovať na budove A 

 Dňa 07. 09. 2018 príbuzná našej obyvateľky pri cúvaní autom 
zrazila chodkyňu. Vážne poranenia chodkyňa neutrpela. 
Situáciu budeme pozorne sledovať.    (Viera Bútorová) 
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Zábava a relax                     MD-9/2018 

Zasmejme sa 
Lekár vyšetruje pacientku a hovorí – Srdce máte v poriadku, krvný tlak 
tiež, teraz by som rád pozrel na tú časť vášho tela, ktorá vám ženám 
robí najviac nepríjemností. Žena sa začne vyzliekať, ale lekár ju zastaví 
– Nevyzliekajte sa, ukážte mi jazyk! 
 
Hrobárova žena vyčíta mužovi – To si nemohol prísť skôr? Muž odpovie 
– Nemohol, naozaj nie, dnes sme pochovali jedného slávneho herca 
a mal taký aplauz, že sme ho museli šesťkrát vyhrabať. 
                                                                           Petronela Kittlerová, obyvateľka  
 
 

 
Učiteľ sa pýta žiaka – Janko, čím chceš byť keď budeš veľký? Janko 
nadšene odpovie – Kriminálnikom! 
                                                                                         Rudolf Sokolík, obyvateľ  
 
 

 
V škole na poslednej hodine – Kto odpovie prvý na moju otázku, môže 
ísť domov! Jožko vyhodí tašku z okna. Kto to bol? Ja, dovi! 
 
Nasadne opilec do taxíka a hovorí – Prosím vás, zavezte ma domov. 
Môžete to nejako spresniť? Do obývačky. 
  
Beží vojak po hranici s bielou zástavou a kričí – Mier, mier. A vojak na 
druhej strane kričí – Mierim, mierim, len sa toľko nehýb! 
                                                                                                                      Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 

 
Pane, chcel by som si vziať vašu dcéru. Len si ju pokojne vezmite. 
Myslel som si, že mi to ako skúsený muž vyhovoríte... 
 
Muž pri bare spozoruje peknú babu s nádherným pozadím 
v obtiahnutých rifliach. Ako si ju prezerá, zisťuje, že rifle nemajú ani 
gombík, ani zips. Rozmýšľa, ale napokon sa opýta – Prepáčte, slečna, 
ale chcel by som sa opýtať, ako sa dá dostať do takých riflí. Žena si ho 
niekoľko sekúnd premeriava očami a vraví – Nuž, možno najskôr by ste 
mali zaplatiť drink.                                                         Eva Kohútová, obyvateľka 
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Tajnička 
 Leto a prázdniny sa pre deti už skončili, nastáva pre nich zase 
obdobie ranného vstávania. Musia oprášiť svoje vedomosti, kúpiť novú 
školskú tašku a pomôcky. Pretože sa pre nich začína...  

Odpoveď nájdete v našej tajničke.  

  Miroslav Kleman, obyvateľ 
 
 
Hádanka č. 1: 
Kto to bol Louis Pasteur? 

a.) chemik 
b.) geológ 
c.)    lekár                                                                         Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                       

 
 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 9. 2018 svojmu sociálnemu pracovníkovi.  
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 8/2018 sa stávajú: 
 

Petronela Kittlerová a Peter Macko 
 

Srdečne gratulujeme! 
 
 

        Mládenec  
           Sladký ranný nápoj 

           Dravý vták 
           Objemová miera 

           Bozk 
 

  
        Bralo 

           Zelina 
            
           Mužské meno 4. 11. 
           Naše mesto 
           Vianočná ryba 
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GULÁŠ PÁRTY 
  

NNaa  ffoottooggrraaffiiii  zzľľaavvaa  ––  ZZuuzzaannaa  MMiikkllóóssoovváá,,  VVaalleenntt  JJaannččiicchh,,  BBrraanniissllaavv  KKeerreekk,,  KKaattaarríínnaa  
RRoossoovváá,,  MMaaggddaalléénnaa  DDrráábbiikkoovváá,,  RReennááttkkaa  TToommaannoovváá,,  JJaannkkaa  GGooggoolloovváá,,  MMiillaann  HHaannzzlloovviičč  
aa  MMiillaann  KKllaaččaannsskkýý  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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