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Úvodník  

„Byť starým predstavuje jedinú možnosť ako dlho žiť!“ 
(Ferdinand Lesseps) 

 

Vážení seniori, vážení obyvatelia nášho domova, dnes mi opäť pripadla 
milá úloha, pozdraviť vás pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 
Dovoľte mi, pozdraviť rovnako všetkých seniorov  v Topoľčanoch aj 
v Prašiciach! 
 

Skláňam sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho 
svojich rodín, pre blaho našej krajiny. Skláňam sa v úcte pred vašimi 
nezištnými činmi, vašou láskavosťou a trpezlivosťou, ktorú 
prejavujete tu, u nás doma, v našom zariadení.  
 

Vieme, že ľudský vek sa predlžuje. V porovnaní s minulosťou, sme 
svedkami rýchlejšieho rastu počtu ľudí v dôchodkovom veku. 
Prognostici tvrdia, že tento trend bude pokračovať. Dnešný 
sedemdesiatnik je podstatne vitálnejší ako ten pred dvadsiatimi 
rokmi. A ktovie aký skok urobíme o ďalšie desaťročie!? 
 

Úroveň spoločnosti sa preto hodnotí aj podľa starostlivosti 
o seniorov. V našom zariadení posúvame latku kvality poskytovaných 
služieb čoraz vyššie. Nachádzame stále širšie možnosti aktívneho 
využívania voľného času.  Sprísňujú sa kritériá pri výbere personálu, 
profesionalizuje sa prístup zamestnancov, vďaka čomu sa stávame 
silnejšími, istejšími, vnímavejšími a lepšími. Cieľom tohto, nie 
jednoduchého procesu, je pre nás, vaša spokojnosť. Jej korunou je 
istota, že môžete s dôverou vložiť do našich rúk starostlivosť o to 
najcennejšie  – o seba samých, o svoje zdravie.  
 

Ak „byť starým predstavuje jedinú možnosť ako dlho žiť“, máme, 
vážení naši seniori, veľký dôvod na radosť! Dokonca odborníci zistili, 
že veselí a usmiati ľudia pôsobia na svoje okolie lepšie, než tí, ktorí 
ukazujú zachmúrené tváre. Preto, ak vek dáva právo čo-to zabudnúť, 
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na radosť, úsmev, či smiech nezabúdajme! Nedopusťme, aby bol 
humor vážna vec! 
 

Vážení obyvatelia, 
 

pri príležitosti mesiaca október – Mesiaca úcty k starším Vám 
želám, v mene svojom aj v mene celého personálu, veľa dôvodov 
na radosť a smiech, veľa zdravia, pokoja, lásky ale aj veľa stále 
neutíchajúcej aktivity!  
 

S láskou a úctou 
     Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia 

 

...aj staroba má svoje čaro... 
 
SENIORSKÁ SPOMIENKA 

 

Tak ako každú jeseň opadá lístie zo stromov, tak aj naše roky sa míňajú. 
Staroba aj choroba nás  častejšie navštevuje, i keď plány máme a ešte veľký elán 
do života. 
Plodné boli naše roky i keď niekedy smutné, ale sme sa nevzdávali, chceli by 
sme ešte žiť. 
Bola ešte mladosť, teraz zostali len spomienky. Želáme nech slnko šťastia 
a zdravia žiari, na našej ďalšej životnej púti, aby sme s pomocou Najvyššieho, 
všetko ľahšie znášali. 
        Petronela Kittlerová, obyvateľka 
PADÁ LÍSTIE 
 

Padá lístie zo stromu,  
žlté, hnedé, červené, zelených je už málo. 
Čas ubieha rovnako, mne, Tebe, každému,  
snáď ešte zvládneme i v jeseni zelenú. 
Zo stromu lístie padá,  
žlté, hnedé, červené. Spomínanie je dlhá rada. 
Nesmúť za kvetmi, keď sa jeseň vkráda,  
veď za nami ostala farebná záhrada. 
Snáď raz niekto ocení plody našej zelene a z vďaky nám položí na hrobček 
z hliny  
aspoň kvietok jediný. 
                                                                                      Anna Szabová, obyvateľka 
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Prečo som prišla do zariadenia? 
„Tento rok som oslávila 90 rokov“ 

 

 Pani AMÁLIA NEŠTINOVÁ. Oslávila krásne životné 
jubileum – 90 rokov. Z toho 16 rokov je obyvateľkou nášho 
zariadenia. Pri tejto príležitosti sa s nami podelila so svojimi 
spomienkami. 

„Pochádzam z Nemčíc, kde sme spolu s manželom, 
v rodinnom dome vychovali 3 deti. Dnes som hrdou 

babičkou siedmich vnúčat a piatich pravnúčat.   
Po náhlej manželovej smrti som odišla žiť k dcére do Prahy, pretože som 

sa nevládala starať o celé hospodárstvo, ktoré sme mali. Dom aj záhradu som 
musela predať. V Českej republike však odo mňa žiadali, aby som sa vzdala 
svojho slovenského občianstva. Ja som však odmietla a vrátila som sa späť na 
Slovensko. 

 Kúpila som si byt v Továrníkoch. Po nejakom čase však nastali problémy, 
a tak som sa rozhodla ísť žiť do domova dôchodcov.  

Po príchode do domova dôchodcov som sa hneď dala do práce. Vyšívala 
som, pomáhala som v záhrade. Chodila som  často na výlety.  So všetkým som 
tu bola a aj som spokojná. So starostlivosťou sestričiek, s upratovačkami aj so 
stravou.  

Ja sa nemôžem na nič sťažovať, len keby mi Pánbožko doprial viac 
zdravia.  

S mojimi deťmi som stále v kontakte, chodia ma navštevovať a často mi 
telefonujú. Voľný čas trávim prechádzkami po našom areáli a vždy si  
zaspomínam, aké boli tie stromy maličké a ako už vyrástli.  

Toto zariadenie by som odporučila každému. A rada by som sa touto 
cestou poďakovala celému personálu, ktorý sa o nás stará, aj pani riaditeľke. 

             (zm)  

 
 

* * * * * 

Ak na Daniela prší, bude veľa myší* Ak je na Vavrinca slnce, medu budú plné 
hrnce* Ak je zlé leto, bude pekná dlhá jeseň * Na Bartolomeja sú studené noci, 
nechoď viac bosí 

* * * * * 

Za svitu mesiaca domov sa potáca, diváci sú sklamaní zas netrafil do brány* 
V tlačenici sa najlepšie  vyznajú vreckári* Doktor a sedliak vedia viac než 
doktor sám* Čo dedina, to milá, čo hodina to iná* Hosťprázdny, málo vzácny* 
Kam ťa nevolajú, tam sa nehrň                    Petronela Kittlerová, obyvateľka   
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VYBERÁME Z AKTIVÍT  TOHTO 
MESIACA 

ŠPORTOVÉ HRY DOMOVA 
                                                                       

 1. KOLKOVÝ TURNAJ  
Dňa 14. 09. 2011 sme si na terase zariadenia spríjemnili dopoludnie 

kolkovým turnajom . Jednotliví súťažiaci medzi sebou súťažili o to, kto získa 
čo najviac bodov za  zhodené kolky. 

 Na obrázku: Tomáš Labuda, Miroslav Bečica, Mária 
Páleníková, Zuzana Belkovičová Janka Šestáková, 
Jozef Skladaný, Štefan Vanek, Milan Šimko, Richard 
Wagner, Júlia Zaťková, Ján Turan, Jaroslav Krištof, 
Štefan Červený, Ján Habala,Imrich Chudík, Michal 
Kršák  

Hralo sa na tri kolá a každý súťažiaci 
mal tri pokusy v jednom kole. Všetky kolky 
mali hodnotu jedného bodu až na jednu, ktorá 
sa nachádzala v strede. Tú súťažiaci  nazývali 

kráľovná. Mala hodnotu desiatich bodov. Turnaj sprevádzali športové pokriky aj 
povzbudzovania od ostatných obyvateľov.  

Po ukončení turnaja nasledovalo vyhodnotenie výsledkov a tiež 
odmeňovanie súťažiacich. Každý súťažiaci bol odmenení diplomom a vecnou 
cenou.  

Umiestnenie: 1. Štefan Vanek, 2. Eduard Močko, 3. Jaroslav Krištof 
(rw) 

 

2. Nová hra - BOCCIA  
Piatok 16. 09. 2011 chlapci z údržby pripravili veľkého bieleho Peugeota 

a šlo sa na športové stretnutie. Pozvanie sme dostali zo Zariadenia sociálnych 
služieb „Harlekýn“ v Topoľčanoch, na oboznámenie sa s hrou Boccia. 

Je to triafacia športová hra s loptičkami. 
Môže sa hrať aj vonku. Naši obyvatelia poznali 
pravidlá hry iba teoreticky, ale napriek tomu 
nám nerobilo problém zúčastniť sa a  získať 
body. Ani invalidný vozík nebol prekážkou. 

Zhodli sme sa v názore, že aj u nás doma 
si zhotovíme hraciu plochu a budeme  trénovať. 
Boli by sme radi keby sa do hry zapojili aj 
ostatní  obyvatelia nášho zariadenia. 

Na obrázku: Radek Malošík, Viera Bútorová, Natália Medová, Zuzana Belkovičová, 
Svetlana Šimková, Jozef Šimko, Jaroslav Krištof             
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AKO SA DÁ TRÁVI Ť VOĽNÝ ČAS 
 

Dňa 22. 09. 2011 sme spoločne vyrábali krásne dekorácie  a ozdoby 
s jesennými a jarmočnými motívmi, ktorými sme si vyzdobili našu jedáleň na 
Michalskú tanečnú zábavu.     Na obrázku: Zuzana Búdová,       

Naši obyvatelia boli veľmi šikovní, zruční   Terézia Kupková  
a kreatívni. S chuťou a motiváciou vyrobili naozaj 
pekné výtvory z papiera, kartónu ako aj iných 
materiálov, ako napríklad pestrofarebného 
šarkana, krásnu tekvicu, vtáčiu búdku, ovocné 
plody a iné produkty s nádychom blížiacej sa 
jesene. Týmto chceme našim obyvateľom veľmi 
pekne poďakovať za ich aktivitu. (dv)  

  

Michalská tanečná zábava  
Každoročne sa v našom zariadení sa na Michala koná tanečná zábava. Aj 

tento rok bola spojená s kultúrnym programom nášho súboru Domovníček, 
ktorý sa rozrástol o dve nové členky – Zuzku Belkovičovú a Elvíru Matejkovú. 
Spevom ľudových piesní  a básňami 
z vlastnej tvorby spríjemnili atmosféru 
členky súboru Anna Adamičková, Anna 
Szabovej a Petronela Kittlerová. Na záver 
nás pobavil piesňou a vtipnou príhodou 
pán Rudko Sokolík.  

Pred vystúpením súboru zábavu 
otvorila svojím príhovorom pani riaditeľka 
Viera Bútorová. Do tanca aj na počúvanie 
nám hrala skupina Funny Boys. Pre všetkých prítomných bolo pripravené malé 
občerstvenie. 

Celkovú atmosféru Michalskej tanečnej zábavy zachytila na kameru 
a fotoaparát sociálna pracovníčka Mirka Grežďová.                (zv) 

 

PONDELKOVÉ STRETNUTIA NA TERASE  
 

Pondelky - 5. a 12. septembra sme strávili 
dopoludnie na čerstvom vzduchu - na terasách 
zariadenia. Využili sme príjemné počasie. 
V dobrej nálade a atmosfére sme s obyvateľmi 
hrali spoločenské hry – človeče nehnevaj sa, karty 
– sedmové a žolíkové, pexeso. Tí, ktorí nechceli 
hrať  spievali a tancovali na veselú hudbu, ktorá 
všetkých dobíjala pozitívnou energiou.      Na obrázku: Michal Kršák             
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SEPTEMBROVÉ VÝLETY   
  

OOOOČAČAČAČAKÁKÁKÁKÁVANÝ VÝLET PRE VOZÍČKAROVVANÝ VÝLET PRE VOZÍČKAROVVANÝ VÝLET PRE VOZÍČKAROVVANÝ VÝLET PRE VOZÍČKAROV 
 

Pre obyvateľov, ktorí majú pohybové zdravotné problémy – pre tých 
menej mobilných alebo odkázaných na invalidný vozík sa nám podarilo 
zrealizovať celodenný výlet na Duchonku. Problémy s prepravou „vozíčkárov“ 
sme vyriešili objednaním autobusu z Partizánskeho, ktorý bol na takýto druh 
osobnej prepravy plne vybavený.  

A tak 22. septembra sme mohli vyraziť. A podarilo sa nám to v takejto 
zostave: na vozíkoch - Jaroslav Krištof, 
Mária Adamíková, Michal Kršák, Ján 
Turan, Radek Malošík, Ladislav Mládek, 
Ján Habala, Ján Mucha, Imrich Chudík, 
ako pomocníci - Anton Illáš, Jozef 
Skladaný, Rudolf Sokolík, Zuzka 
Belkovičová, Natália Medová,  Viliam 
Valo a z personálu – Erika Králová, Jozef 
Lendel, Ján Brliť, Jozef Gális, Slavomír 
Matulák a organizátor – Richard Wagner. 

Na obrázku: Mária Adamíková, Rudko Sokolík, Anton Illáš, Jaroslav Krištof, Ján Mucha, 
Michal Kršák 

Výlet bol spojený s opekaním špekačiek,  slaninky na vopred 
vyhliadnutom ohnisku a nechýbali ani športové aktivity. Rozložili sme všetky 
veci, deky, občerstvili sa kávou a minerálkou a organizátor odštartoval 
jednotlivé športové disciplíny. Tie pozostávali z hodu tenisových loptičiek do 
koša a z navliekania gumičiek na tyčku.   

Všetci prítomní sa navzájom burácajúcim potleskom povzbudzovali 
a fandili. Zovšadiaľ bola cítiť pohoda, humor a dobrá nálada. Najväčší počet 
bodov v súťažnej disciplíne - hod tenisových loptičiek na čas získali: Jaroslav 
Krištof, Ján Habala, Ján Mucha, Ján Turan,  Rudolf Sokolík a Anton Illáš. 

 Najviac gumičiek s počtom 34 sa navliecť na tyčku za minútu sa podarilo 
Zuzke Belkovičovej, Jozefovi Skladanému a Antonovi Illášovi.  

Organizátor po vyhlásení výsledkov označil za víťazov  všetkých 
súťažiacich bez rozdielu a zároveň všetkým pogratuloval.  

Samotné opekanie bolo spríjemnené spevom i humornými zážitkami. 
Prišla za nami aj pani riaditeľka. 

Mobilní obyvatelia absolvovali ešte vychádzku ku vodnej priehrade 
Duchonka, žiaľ pre vozíčkarov bol terén nevhodný, podmočený. Na ceste 
k autobusu sme si ešte stačili nazbierať gaštany, ktoré chceme využiť na 
arteterapii. Cesta späť sa nezaobišla bez spevu. (rw)      
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TERMÁLNE KÚPELE HORNÉ SALIBYTERMÁLNE KÚPELE HORNÉ SALIBYTERMÁLNE KÚPELE HORNÉ SALIBYTERMÁLNE KÚPELE HORNÉ SALIBY    
Dňa 14. 09. 2011 sme sa s našimi obyvateľmi zúčastnili celodenného 

výletu do termálnych kúpeľov v Horných Salibách. Výlet sme zorganizovali 
spolu s obyvateľmi z „Penzióna“. V bazénoch s teplou vodou sme sa dobre 
vykúpali, zaplávali si a dokonca zahrali  vodné pólo. 

 Kuchárky na nás nezabudli a pripravili nám poriadne vyprážané rezne. 
Neboli sme ani hladní ani smädní. 

Cestou späť sme sa zastavili na 
salaši v Cabaj–Čápore, kde sme posedeli 
v príjemnom prostredí. Tí hladnejší sa 
najedli. Zdraví sme sa vrátili domov. (gr) 

Na obrázku:   Natália Medová, Petronela 
Kitlerová, Anna Szabová, Jozef Makový, Anna 
Demovičová (Prašice), Rozália Trepačková, 
Michal Grznár, Rudolf Sokolík , Evka Kohútová, 
Simeon Masár, Anton Illáš, Gejza Vígh, Eva 
Beňová, Lýdia Laciková   

 

SRDCE, DUŠA, RADOSŤSRDCE, DUŠA, RADOSŤSRDCE, DUŠA, RADOSŤSRDCE, DUŠA, RADOSŤ    
Prehliadka toho najlepšieho z neprofesionálnej kultúry 

Nitrianskeho samosprávneho kraja 
 

Zúčastnení obyvatelia: Pavel Livinský, Vladimír Remeň, Katarína 
Janáčová,Valéria Schuchmannová, Róbert Pudiš, Štefan Vanek, Jozef Skladaný, 
Simeon Masár, Petronela Kittlerová, Ilona Šnajderová, Antónia Feketeová, 
Milan Hanzlovič, Zuzana Belkovičová, Mária Bakitová, Rudolf Sokolík, Natália 
Medová, Rozália Trepačková. 

Dňa 30.09.2011 sme sa zúčastnili kultúrno–spoločenského podujatia 
v Spoločenskom dome Topoľčany, ktorý organizoval Nitriansky samosprávny 

kraj a Tríbečské osvetové stredisko Topoľčany.  
Na podujatí vystupovali rôzne súbory - 

spevácke, dramatické a folklórne: Detský 
folklórny súbor Žochárik z Topoľčian, Detský 
spevácky zbor zo Štúrova, Vokálna skupina 
z Levíc, Pavol Ortuta z Komárna, Ženská 
spevácka skupina Vranky z Nitry, Folklórna 
skupina Jaročan z Jarku a Divadelný súbor 
Hlavina z Radošiny. Napriek tomu, že uvedené 

skupiny nemajú status profesionálnych súborov, na ich výkonoch to nebolo 
vôbec poznať, pretože odviedli predstavenia na veľmi vysokej úrovni. Záver 
programu sa niesol v duchu oceňovania prítomných hostí, ktoré bolo odmenené 
slávnostným potleskom. Tešíme sa na ďalší hodnotný kultúrny zážitok.( dv )                                                                                                            
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STRETNUTIE OBYVATEĽOV ZSS TOPOĽČANYSTRETNUTIE OBYVATEĽOV ZSS TOPOĽČANYSTRETNUTIE OBYVATEĽOV ZSS TOPOĽČANYSTRETNUTIE OBYVATEĽOV ZSS TOPOĽČANY    

NOVÝ VÝBOR OBYVATEĽOVNOVÝ VÝBOR OBYVATEĽOVNOVÝ VÝBOR OBYVATEĽOVNOVÝ VÝBOR OBYVATEĽOV    
Dňa 28. 09. 2011 sa uskutočnilo stretnutie obyvateľov v jedálni 

zariadenia. Hlavným bodom programu bolo predstavenie sa kandidátov 
nového Výboru obyvateľov. Po väčšinovom súhlase obyvateľov, bol 
nový 9-členný Výbor obyvateľov zvolený v nasledovnom zložení: 

1. Simeon Masár – predseda 
2. Anna Szabová – podpredseda 
3. Rozália Trepáčková – člen stravovacej komisie 
4. Petronela Kittlerová – člen stravovacej komisie 
5. Jozef Makový – člen 
6. Terézia Kupková – člen 
7. Pavol Livinský - člen 
8. Gabriela Šutová – člen 
9. Vladimír Bódis – člen 

Predsedu, podpredseu a členov stravovacej komisie si zvolil nový 
Výbor tajným hlasovaním. 

Z ďalších bodov programu: 
1. Informácia vedúcej úseku služieb Bc. Dany Neumannovej 

o pripravovaných aktivitách na mesiac október 2011. 
2. Informácia vedúcej úseku prevádzky Miroslavy Zubčákovej 

o prevádzkových radostiach a starostiach v zariadení. 
3. Informácie riaditeľky zariadenia: 

- o plánovaných nákupoch v tomto roku: z U-NSK máme 
schválený nákup pračky, umývačky riadu, výmenu 
a rekonštrukciu dvoch výťahov; z projektu MPSVaR 15 
polohovateľných kresiel 

- o spôsobe riešenia náhrady bufetu a možnosti podávania 
objednávok na všetky potrebné nákupu u sociálnej 
pracovníčky Mirky Grežďovej aj prostredníctvom 
zdravotných sestier 

- o vzájomných vzťahoch v zariadení. 
Anna Szabová, za Výbor obyvateľov 
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P OP OP OP O    Ď AĎ AĎ AĎ A    KKKK    OOOO    VVVV    AAAA    N IN IN IN I    EEEE    
 

Dovoľujem si, aj touto cestou, vyjadriť úprimné poďakovanie za 
prácu doterajšieho Výboru obyvateľov, pod vedením pána Petra 
Machu.  

Novému Výboru prajem veľa trpezlivosti, energie a veľkorysosti, 
pri riešení problémov obyvateľov nášho zariadenia.   

      Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia 
 

IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE  ZZ  MMEESSTTSSKKÉÉHHOO  
ZZAASSTTUUPPIITTEEĽĽSSTTVVAA  TTooppooľľččaannyy  

  DDňňaa  2211..  sseepptteemmbbrraa  22001111  zzaassaaddaalloo  MMeessttsskkéé  zzaassttuuppiitteeľľssttvvoo  mmeessttaa  
TTooppooľľččaannyy  ((MMssZZ))..  SSttrruuččnnee  vvyybbeerráámm  zz  iinnffoorrmmáácciiíí  MMssZZ::  

--  sscchhvváálliillii  ssaa  VVššeeoobbeeccnnee  zzáávvääzznnéé  nnaarriiaaddeenniiee  mmeessttaa    ((VVZZNN))  čč..  
33//22001111  oo  pprreevvááddzzkkoovvoomm  ppoorriiaaddkkuu  ppoohhrreebbíísskk;;  čč..  66//22001111  
oo  vvýýšškkee  pprrííssppeevvkkuu  nnaa  ppoobbyytt  vv  MMŠŠ,,  vv  šškkoollsskkýýcchh  vvzzddeelláávvaaccíícchh  
zzaarriiaaddeenniiaacchh........;;  čč..  77//22001111  oo  nnoovvýýcchh  šškkoollsskkýýcchh  oobbvvooddoocchh;;  čč..  
88//22001111  oo  ppoosskkyyttoovvaanníí  ddoottáácciiíí  zz  rroozzppooččttuu  mmeessttaa..  AAjj  nnaaššee  
zzaarriiaaddeenniiee  mmôôžžee  ppoožžiiaaddaaťť  oo  ddoottáácciiuu,,  nnaapprr..  nnaa  vvýýlleett  pprree  
oobbyyvvaatteeľľoovv  aa  ppoodd..  

--  sscchhvváálliillii  ssaa  cceennyy  nnáájjmmoovv  bbyyttoovv  vv  nnoovvýýcchh  oobbyyttnnýýcchh  bbllookkoocchh  
nnaa  ssííddlliisskkuu  JJUUHH,,  NNáábbrreežžiiee  DD..  JJuurrkkoovviiččaa..  MMeessaaččnnéé  nnáájjoommnnéé,,  
vvrráátteennee  sslluužžiieebb  jjee,,  nnaapprr..,,  vv  ggaarrssóónnkkee  9999,,----  €€,,  vv  ddvvoojjiizzbboovvoomm  
bbyyttee  ––  224422,,----  €€  aa  ppoodd..  

--  sscchhvváálliilloo  ssaa  aajj  ddooppllnneenniiee  ppoorraaddoovvnnííkkaa  nnaa  bbyyttyy..  KK  ddnneeššnnéémmuu  
ddňňuu  ssúú  nnoovvéé  bbyyttyy  uužž  jjeeddnnoottlliivvýýmm  žžiiaaddaatteeľľoomm,,  ppooddľľaa  
ppoorraaddoovvnnííkkaa,,  pprriiddeelleennéé    

--  ppoossllaannccii  MMeessttsskkééhhoo  zzaassttuuppiitteeľľssttvvaa  bboollii  oobboozznnáámmeenníí  ssoo  
ssttaavvoomm  ppoohhľľaaddáávvookk  mmeessttaa,,  aajj  ssoo  ssppôôssoobboomm  iicchh  vvyymmááhhaanniiaa  oodd  
ddllžžnnííkkoovv  
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--  oodd  ssppoollooččnnoossttii  PPIIVVOOVVAARRYY  TTOOPPVVAARR,,  aa..  ss..  mmeessttoo  TTooppooľľččaannyy  
ppoottrreebbuujjee  ooddkkúúppiiťť  ppoozzeemmkkyy..  BBoollaa  ooddssúúhhllaasseennáá  cceennaa,,  kkttoorrúú  
uurrččiill  nnáášš  ssúúddnnyy  zznnaalleecc..  NNeessúúhhllaassiilloo  ssaa  ss  cceennoouu  ssttaannoovveennoouu  
ffiirrmmoouu  SSuubbmmuueelllleerr,,  mmaajjiitteeľľ  ffiirrmmyy  TTooppvvaarr,,  kkttoorráá  bboollaa  
ppooddssttaattnnee  vvyyššššiiaa;;  

--  ooppaakkoovvaannee  bboollaa  vvyyppííssaannáá  oobbcchhooddnnáá  vveerreejjnnáá  ssúúťťaažž  nnaa  
ooddpprreeddaajj  ttrroojjiizzbboovvééhhoo  bbyyttuu  nnaa  TTrriibbeeččsskkeejj  uull..  ss  nnaajjnniižžššoouu  
ppoonnuukkoovvoouu  cceennoouu  2255  776600,,----  €€  

--  bboollii  pprreeddnneesseennéé  pprriippoommiieennkkyy  kk  nneevvyyhhoovvuujjúúcceemmuu  ssttaavvuu  
cchhooddnnííkkoovv  vv  nnaaššoomm  oobbvvooddee,,  nnaa  nneeppookkoosseennéé  nnáábbrreežžiiee  rriieekkyy  
NNiittrryy  aa  ttiieežž  nnaa  ppoottrreebbuu  zznníížžiiťť  vvýýšškkuu  cchhooddnnííkkoovv  zz  ddôôvvoodduu  
bbuuddoovvaanniiaa  vvyyššššeejj  bbeezzbbaarriiéérroovvoossttii  vv  cceennttrree  mmeessttaa    ((vvbb))  

VV  bbuuddúúccoomm  ččííssllee  pprriipprraavvuujjeemmee  iinnffoorrmmáácciiee  zz  OObbeeccnnééhhoo  
zzaassttuuppiitteeľľssttvvaa  oobbccee  PPRRAAŠŠIICCEE,,  kkttoorréé  VVáámm  pprriinneessiiee  nnaaššaa  nnoovváá  kkoolleeggyyňňaa  
IInngg..  MMáárriiaa  MMaalliinnkkoovváá,,  kkttoorráá  jjee,,  zzáárroovveeňň,,  ppoossllaannkkyyňňoouu  OObbeeccnnééhhoo  
zzaassttuuppiitteeľľssttvvaa  vv  PPrraaššiicciiaacchh..  TTýýmmttoo  VVáámm......  

......pprreeddssttaavvuujjeemmee  nnoovvúú  zzaammeessttnnaannkkyyňňuu  
NNaassttúúppiillaa  ddoo  nnááššhhoo  zzaarriiaaddeenniiaa  33..  sseepptteemmbbrraa..  Táto 

optimistka s bohatými životnými skúsenosťami sa, ako 
sama povedala, teší na spoluprácu s nami v oblasti  
ppeerrssoonnáállnneejj  pprrááccee  aa  wweebb  ssttrráánnkkyy..  PPrreettoo,,  nneezzaabbuuddnniittee  ssii  
ppoozzrriieeťť  iinnffoorrmmáácciiee  oo  nnaaššoomm  zzaarriiaaddeenníí  nnaa  wwwwww..mmoojj--
ddoommoovv..sskk..                      ((vvbb))  

POĎAKOVANIE 
       Našim rehabilitačným pracovníčkam Andrejke a Janke, ďakujeme 
za ich humánny prístup a obetavú starostlivosť, ktorú vykonávajú pre 
našich obyvateľov v našom zariadení. Patrí im zato srdečná vďaka! 
                                                                    Anna Szabová, šéfredaktor 
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Zo života zariadenia v Prašiciach 
        V septembri sme plánovali, že vybehneme do blízkeho lesa na hríby. Čo 
čert nechcel prišiel taký suchý september, že hríby nerástli. Aj keď v našom 
prípade nejde  o poháre plné sušených hríbov, ale o „ten“ pocit z nájdeného 
hríbika.  
       Pekné dni sme využili na prechádzky po areáli nielen nášho zariadenia, ale 
aj po dvore našich malých susedov – škôlkarov. Babičky im podajú jabĺčko, 
cukrík i zotrú slzičky z líčok za poškriabané kolienko.  
       Naše zariadenie je umiestnené v príjemnom, tichom prostredí. Má však 
jednu nevýhodu. 

Prístupové cesty sú pre našich klientov dosť strmé a namáhavé. 
Po dlhých rokoch sa však konečne obec Prašice postarala, aby cestu do dediny 
zvládli aj ľudia zdravotne postihnutí. Nie je ešte celkom dokončená, ale už teraz 
uľahčuje prechádzky do dediny. 
       Zdravotné prechádzky prospievajú celému telu, ale sú potrebné i pri 
prevencii voči  chorobám srdca. O tom, čo srdiečku prospieva a čo mu škodí, 
sme si vypočuli v zdravotnej prednáške sociálnej pracovníčky  pani Lacikovej.  
      Streda, 14. septembra, bola ako stvorená 
na výlet do Horných Salíb. Bolo krásne, 
teplúčko. K dispozícii boli vonkajšie aj 
vnútorné bazény.  

Kto chcel,  mohol sa kúpať, kto sa 
nekúpal - oddychoval a vychutnával slniečko 
na lehátkach vedľa bazénov. Priateľské 
debaty sa viedli v bazénoch i na lavičkách. 
Z pravidelných výletníčok – pani Aničky 
Demovičovej   a pani Rózky Trepačkovej sa 
stali dobré kamarátky.          Na obrázku: A. Demovičová, R.. Trepačková 

Cestou domov sme sa už tradične zastavili na salaši v Cabaji. Miestnymi 
špecialitami a pohárom vína  alebo minerálky,  sme zavŕšili vydarený deň. „Som 
spokojný! Keď budem zdravý,  pôjdem aj nabudúce,“ ohodnotil výlet pán 
Michal Grznár.   

Mesiac október bude patriť „úcte k starším“. 
Pripravíme  pohostenie, vystúpia deti z MŠ, spevom chodí pozdraviť 

našich obyvateľov aj spevácky súbor Prašičan. Navštívime výstavku úrody 
a obrazov z nej v rímskokatolíckom kostole v Prašiciach. Priebežne budeme 
zametať padajúce lístie, na hriadkach sa zameriame na chryzantémy, ktoré 
zakvitajú  práve v mesiaci októbri. 

Októbroví oslávenci: Grznár Michal, Šarinová Marta, Barta Ernest 
VŠETKO NAJLEPŠIE!          (ll) 
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ÚTULOK a DOMOV NA POL CESTE 
Skutočný príbeh 

Milí obyvatelia, spolupracovníci, volám sa Juraj Gašparovič 
a v novootvorenom okienku nášho časopisu Vám chcem, so svojimi  kolegami, 
zamestnancami Útulku dať nahliadnuť do duše človeka bez strechy nad hlavou, 
bez svojho kútika, kde by mohol aspoň  na chvíľu pribrzdiť čas. Do duše 
bezdomovca. 

Mnohí ani neviete, že aj takéto zariadenie zastrešuje „MÔJ DOMOV“, Váš 
domov dôchodcov. Niektorí by ani nechceli  vedieť o takejto skupine ľudí, „veď 
čo, môžu si za to sami“, môžete namietať. Ale oni sú ľudia ako my všetci, so 
svojím žiaľom, aj úsmevom. Mnohí z nich, vďaka svojmu nízkemu veku, majú 
životnú púť ešte pred sebou.  

Žiaľ, aj bezdomovci sú výdobytkom kapitalistického spoločenského 
zriadenia. Ktovie či tu platí, že človek je strojcom vlastného šťastia. Určite sa 
týmto človiečikom ani len v najhoršom sne neprisnilo, že sa raz ocitnú na palube 
tejto papierovej lode. A nikto z nich si cestu do nášho zariadenia sám 
dobrovoľne nedláždil. Je to možno hra osudu, slabosť, ľahostajnosť, 
neschopnosť?  

To všetko sa Vám budeme  snažiť objasniť v našich pravidelných 
príspevkoch, z “DOMOVA BEZ VLASTNEJ STRECHY“ – z Útulku. Tak ak sa 
budete chcieť ponoriť do hlbín bezdomovcovej duše, stačí len pohodlne sa 
usadiť, možno pretrieť si okuliare a čítať nasledujúce riadky.   

Zdravé bábätko!!! Chlapec, poviete si, dar boží, no pre niekoho bolo toto 
stvorenie len príťažou, tak ho odložili do Nitrianského kojeneckého ústavu. 
Takto začína neľahká životná púť človeka a osud prvého z našich príbehov.  Tu 
prežil svojich prvých 7 rokov. Ďalej nasledovali Detské domovy. 
S pribúdajúcimi rokmi pribúdali aj pôsobiská v nich: Nitra, Tajná pri Nitre, 
Prievidza, Banská Bystrica – do 15-tich rokov. Z Banskej Bystrice ho za 
neslušné správanie preradili do vtedajšej polepšovne v Chalmovej pri Prievidzi. 

 Tam sa mu po prvý krát ozvala jeho biologická matka. Mal vtedy 16 
rokov a vzala si ho k sebe do Topoľčian. Bývala na slobodárni pre 
zamestnancov nemocnice. Po pol roku sa jeho prítomnosti nasýtila a doslova ho 
vykopla na ulicu. Do 19-teho roku života býval v pivniciach u kamarátov...,  
všade a nikde.  

Prvá práca sa mu naskytla v Elekrokarbone, pracoval tam  asi 1 rok. 
Neposkytovali ubytovanie, tak odišiel ďalej. V druhej práci, u Pozemných 
stavieb Nitra  sa mu pošťastilo. Poskytli mu nielen prácu ale aj ubytovanie na 
slobodárni. Celých 29 rokov pracoval na stavbách a býval v ubytovniach  tejto 
firmy. V roku 1990 sa stal nepotrebným a bol z práce prepustený. V roku 1991 si 
našiel aký-taký domov v našom zariadení. Dnes má už 57 rokov, podlomené 
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zdravie  a pracuje na príležitostných brigádach. 
Nakoniec chcem povedať, že tento človek nebol nikdy trestaný, nepije. 

Pravidelne navštevuje knižnicu, z ktorej si požičiava knižky. Niekedy sú to 
rozprávkové knižky, možno v nich chce nájsť a zažiť stratené detstvo, ktoré 
nikdy nepoznal a už mu ho nikto nevráti. 

Toto bol prvý príbeh, ktorý napísal sám život. Našťastie je to príbeh bez 
konca, možno sa jeho hlavný hrdina dočká... Už dnes pripravujem ďalší 
a pikantnejší príbeh nášho zariadenia!  (jg) 

 

Akí sú oslávenci menín v mesiacoch 
september a október? 

MÁRIA  
Mária je veľmi obľúbeným menom. Málokedy sa však používa v takom tvare, ktorý je pre 
nositeľku výhodou. Rôzne zdrobneliny, či úpravy tomuto menu nie vždy prospeivajú.  
Mária má schopnosť dokázať aj nerealizovateľné a dosiahnuť akýkoľvek cieľ. Má za sebou 
podporu hviezd, nemusí sa obávať žiadnych problémov. Láska a rodina je pre ňu veľmi 
dôležitá. Niekedy si však môže zmýliť lásku so súcitom.  
MICHAL  
Michal je muž plný rozporov. Málokto sa dokáže v ňom orientovať. Pôsobí ako tvrdý 
chlapík, no často zistíme, že je to citlivý romantik. Snaží sa učiť z chýb iných. Je skrytý pod 
maskou a nerád dáva možnosť iným, aby ho zranili. V láske je opatrný a stály, keď už sa 
rozhodne, tak to platí na dlhý čas. Navonok sa správa otvorene a veselo, no pritom skúma 
reakcie ľudí okolo seba a postupne si vyberá z nich tých, ktorí mu vyhovujú.  
JAROLÍM  
Jarolím je nepokojná osobnosť, avšak vždy vie presne, čo chce. Nevie sa hneď rozhodnúť, 
čomu sa má venovať, ako sa má správať, čo má uprednostniť, aby dosiahol úspech. 
Potrebuje pri sebe organizačne nadaného človeka, osobu, ktorá mu bude pomáhať pri 
rozhodovaní a nasmeruje ho tým správnym smerom. Ak je riadený, dokáže neuveriteľné 
veci, dosiahne všetko, čo potrebuje pre seba a svojich blízkych. Nerád plánuje a rozhoduje.  
JOLANA  
Jolana sa vie vždy postarať o seba a svojich blízkych. Nerada vystupuje na verejnosti či 
stáva sa stredobodom spoločnosti. Radšej bude niekde v kútiku pozorovať iných a hodnotiť 
ich. Rodina je pre ňu posvätná. Neznáša však oponovanie, v súkromí je dosť panovačná. 
Chýba jej ctižiadosť a sila na uskutočňovanie vlastných snov, a tak sa ich radšej vzdá. Má 
radšej svoju istotu a bráni sa náhlym zmenám, či riskovaniu.  
ROZÁLIA  
Rozália je typickým príkladom schopnej, ale neistej ženy, ktorá síce dokáže všetko urobiť a 
vybaviť, ale nevie pre seba získať také výhody, akoby jej patrili. Niekedy sa cíti využívaná, 
podceňovaná, nielen v práci ale aj v súkromí. Každý je u nej zvyknutý na minimálny odpor 
a maximálnu ochotu. Keď sa konečne podujme bojovať za svoje práva,  častokrát zistí, že 
už je neskoro. Ak je nešťastná nedáva to najavo, necháva si to iba vo svojom vnútri.  
VLADISLAV  
Tvrdohlavý Vladislav nikdy nedá pokoj svojmu osudu, vždy sa ho snaží zmeniť a upraviť. 
Bojuje a nevzdáva sa, nikdy neviete, čo spraví, ako sa zachová. Niekedy býva sebecký. 
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Všetko si dvakrát premyslí, len aby sa vyhol zbytočnému plytvaniu svojím časom. Býva 
náladový, v citoch sa mení ako aprílové počasie. Niekedy, v strede jeho života, ho stretne 
udalosť, ktorá zmení jeho názory na svet a začne konať inak, ľudskejšie a súcitnejšie. 
ZDENKA  
Zdenka sa celý život snaží postupovať vpred, niekedy aj cez mŕtvoly. Aj keď vie využívať 
ženské zbrane, radšej by bojovala ako muži - priamo a otvorene. Málokedy však nájde 
dobrých priateľov alebo partnerov. Len za cenu veľkého sebazapierania vie udržať rodinu. 
Niekedy je panovačná. Je schopná, dokáže zabezpečiť všetko a vždy, preto ju rozčuľuje 
každý neschopný človek. Pokiaľ sa dokáže spoliehať na seba, tak vždy dosiahne to, čo chce.  
FRANTIŠEK  

Aj keď František pôsobí ako ľahkomyseľný a veselý človek, v jeho vnútri sa často nájdu až 
priveľmi filozofické a duchovné myšlienky. No ak jeho okolie nemá záujem o rozvíjanie 
takýchto "nadzemských" teórií, on sa prispôsobí a svoj tajný svet si nechá pre seba. 
Niekedy, ak sa dá zviesť na alkohol. Inak je silný a precízny, ak má motív a presný cieľ. No 
stačí malý neúspech a už o sebe pochybuje.  
KLÁRA  
Toto meno pôsobí na svoju nositeľku ako zdroj energie. Niekedy vedie až ku škodlivým 
snahám vyniknúť za každú cenu. A takéto ženy nie sú veľmi obľúbené. Preto Kláry čaká 
ťažký boj, ani nie tak v kariére, ale v citovom živote. Kým si uvedomia, že v domácnosti 
majú byť typickými ženami a nechať vládnuť svojho partnera, dovtedy nebudú šťastné, ani 
spokojné.  
NATÁLIA  
Natália priťahuje k sebe mnohé skúšky, v ktorých musí ukázať silu svojho charakteru. V jej 
živote bude veľa sklamaní, veľa prekážok na ceste ku šťastiu, no vždy sa dokáže presadiť a 
dosiahnuť úspech. Je dosť nezvyčajná pre priemerných a materiálne založených ľudí. 
Keďže je veľmi súcitná, nevie sa brániť zneužívaniu a využívaniu. Je verná a rada bude 
trpieť, kým ten druhý pochopí veľkosť jej obetí a ocení ju.  
TERÉZIA  
Terézie vytvárajú okolo seba dobrú atmosféru a príjemné prostredie. Pôsobia ako 
sprostredkovateľky, pozývajú k sebe zaujímavých ľudí a zoznamujú ich s inými ľuďmi. 
Vždy sa snažia získať pre seba nejaký ten malý, nenáročný obchod, ktorý by im niečo 
vyniesol bez veľkej námahy. Je totiž pravda, že sa rady nechávajú svojím okolím 
rozmaznávať. City sú pre nich dôležité a vždy majú snahu vytvoriť harmonický vzťah.  
VIERA  
Viery sú spoľahlivé, starostlivé a uznanlivé osobnosti. Nikdy nikoho neodsudzujú. 
Podporujú iných, aby začali konať, pomáhajú im sa presadiť a na seba akosi zabúdajú. 
Venujú sa iným viac ako sebe a teda ak nevyužijú svoje šance na vydaj v mladosti, často 
zostávajú na ocot. No ani to im nevadí, pretože ony nikdy nie sú samé, vždy majú niekoľko 
ľudí, o ktorých sa starajú a riadia ich činy.         Milan Va ľko, obyvateľ 

PANI  RIADITE ĽKE K MENINÁM 
Milá naša Vierka, pani riaditeľka! 
V deň Vášho sviatku prijmite od nás na pamiatku, krásnych kvetov 
plnú náruč. Veľa zdravia, šťastia, veľa šťastných rokov, aj životných 
krokov. Veľa dobrých rozhodnutí, v Domove byť s nami, žiť si život šťastný... 
Želajú: obyvatelia, zamestnanci a redakčná rada časopisu „Môj domov“ 

                                            Anna Szabová 
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Pripravujeme na mesiac 
október 

 

1.  Dňa 05. októbra sa naše obyvateľky – Zuzka Belkovičová a Natália Medová 
zúčastnia turnaja v Klasove 

v hre BOCCIA 
 

2. Októbrové piatky budú patriť aj naďalej  
ZDRAVOTNÝM PRECHÁDZKAM  

 

3. Dňa 12. októbra sa bude konať 
TURNAJ V KARTÁCH 

výhercovia budú odmenení peknými cenami 
 

4. Dňa 13. októbra sa zúčastníme kultúrneho podujatia v Dome kultúry  
„OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM“ 

 

5. Dňa 17. októbra sa uskutoční v jedálni zariadenia BURZA OŠATENIA  
 

6. Dňa 20. októbra sa bude konať v našom zariadení 
VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ 

 

7. Dni 25. a 26. októbra venujeme prednáške s besedou na tému: 
„OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM“ 

 

8. Dňa 25. októbra nás čaká OKTÓBROVÁ TANE ČNÁ ZÁBAVA  
    a oslava 100–tých narodenín nášho obyvateľa pána JOZEFA MICHALKU. 

Je pripravený bohatý kultúrny program. 
 

9. Uskutoční sa prednáška na tému: „CHRÍPKA A JEJ PREVENCIA“  
 

10. Navštívia nás aj deti z materskej školy a študenti zo stredných škôl, ktorí 
vystúpia so svojim KULTÚRNYM PROGRAMOM   

                                                                                                                                                                                                                                                                           
11. 27. októbra sa  zúčastníme  podujatia v Mani, pod názvom 

„DOMOV BAVÍ DOMOV“ 
 

12 Každý pracovný deň prebiehajú v spoločenských miestnostiach spoločné                                                                       
     stretnutia zamerané na pravidelné ZÁUJMOVÉ AKTIVITY 
 

13. Každé predpoludnie v pracovných dňoch, v čase od 10.00 h do 11.30 h je                                                                                                              
      otvorená KNIŽNICA S ČITÁR ŇOU 
14. Každú sobotu sa koná v kaplnke zariadenia    SV. OMŠA 

       
Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame!            (dn) 
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Čo to robíte?! – skríkol inštruktor na žiačku, keď sa postavila za volant. 
Ale veď ste mi povedali, že na červenú musím stáť... 
 

Šofér autobusu zastaví a zvolá: Konečná! Vystupovať! 
Pani na zadnom sedadle sa dotknuto ohlási: Človeče, čo si to dovoľujete? Pre 
vás som pani Konečná!!! 
 

Ako dlho vám trvá cesta do Prahy? 
Ako kedy...Normálne päť hodín, ale keď veziem stopárku, tak aj  dve noci... 
              Peter Lipták, obyvateľ 
VÝSTRAHA!  
Zakukala kukulienka na čerešni, že kto nemá tu v domove priateľov, tak sa 
besní. Ja nemám tiež nikoho a nebesním sa. 
Počkám, príde čas a pomerím sa.       
 

Žiarlivosť je brechot besného psa, ktorý láka zlodejov. 
Simeon Masár, obyvateľ 
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Prišli k nám v septembri... 
...noví obyvatelia - pani Alžbeta Adamčíková, páni Viktor Manduch 
a Imrich Karaba. Vitajte medzi nami! 
 

Októbroví oslávenci       
02. 10. – Mária Kmeťová   12. 10. – Emil Kollár 
03. 10. – Anna Senášiová   16. 10. – Rudolf Matušík 
05. 10. – Vladimír Minárik  24. 10. – Viktor Ďurech 
06. 10. – Irena Vančová   26. 10. – Klára Schniederová 
06. 10. – Rudolf Sokolík   26. 10. – Peter Klenko 
07. 10. – Simeon Masár   27. 10. – Imrich Vančo 
09. 10. – Viera Červená   27. 10. – Mária Poluchová 
10. 10. – Terézia Kupková  29. 10. – Viliam Vanek 
11. 10. – Gabriela Staňová  30. 10. – Jolana Krošláková 
 
 

Okrúhleho jubilea sa dňa 10. 10. 2011 dožíva pani Marta 
Mokošová a dňa 30. 10. 2011  pán Gustáv Rybanský.  
Krásne životné jubileum 100 ROKOV dňa 24. 10. 2011 
oslávi pán JOZEF MICHALKA.  
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, 
Božieho požehnania a spokojnosti! 

- - - - - 

V mesiaci september nás opustili pani Rozália 
Šišková, pani Mária Stankovská, pani Veronika Rusnáková 
a pani Ľubica Kubicová. Česť ich pamiatke! 
Pobyt v našom zariadení ukončil pán Juraj Kováč.  

(zv) 
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HÁDANKY 
 
 

Uhádnete čo je HEPATITÍDA? 
 
1. zápal slepého čreva 
2. žltačka 
3. tuberkolóza 

 
Správnu odpoveď napíšte na lístok a odpovede, 

s uvedením svojho mena, odovzdajte do 20. 10. 2011 sociálnej 
pracovníčke Danke Vaňovej.  

Víťaz bude určený žrebovaním a odmenený vecnou cenou. 
Správne odpovede budú zverejnené v budúcom čísle časopisu. 

 
              Simeon Masár, obyvateľ 

      

Správna odpoveď na hádanku z časopisu č. 9 
 

Agónia je: prechod organizmu zo života do smrti.  
Správnu odpoveď odovzdala a odmenu získava pani  
 

IRENA ŠÍPOŠOVÁ 
 

Gratulujeme a posielame vecnú odmenu! 
 

♥ ♥ ♥ 
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