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Úvodník 

K pamiatke zosnulých 
V mesiaci novembri ako každý rok, aj tento si uctievame pamiatku našich 

drahých zosnulých, ktorí odišli do večnosti. A každý svojim spôsobom 
spomíname na nich s láskou a je nám veľmi ľúto, že sú tu už neni medzi nami. 
Veľmi nám chýbajú a máme v mysli na nich krásne a nezabudnuteľné 
spomienky. 

Na ich hroboch s úctou zapaľujeme sviečky a vyzdobujeme ich kvetmi. 
K tomu pridáme aj tichú spomienku a modlitbu, aby sme im aj po smrti vzdali 
úctu, hold za ich príkladný prístup k nám, keď ešte boli medzi nami. 

Život uteká a čas sa kráti, aj obyvatelia v našom domove odchádzajú 
z našich radov do večnosti, preto im zanechajme tento odkaz: 

  
„Odpočívajte v pokoji, odišli ste v nenávratnú diaľ, máme v srdci veľký žiaľ, 

smútime za Vami všetci, máme Vás v pamäti.“ 
 
„Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, 
my sme do nich uložili spomienky.  
Na hrob Vám ich ukladáme, 
je v nich rosa a každá tá kvapka rosy, 
to je naša slza.“ 
                                                                                       
      Anička Szabová, obyvateľka
 

 
 

* * * * * 

Na Kozmu a Damiána často býva chladno z rána* Čo sv. Michal zakazuje, to sv. 
Mikuláš rozkazuje* Po sv. Matúši daj baranicu na uši* 
 

* * * * * 

Keď nemáš niekomu pomôcť, tak mu aspoň neubližuj* Kto žije bez choroby, je 
šťastný* Nemocné telo potrebuje lekára, nemocná duša priateľa* Lekár lieči, 
pravda uzdravuje* 
Veselá myseľ a srdce pokojné sú najlepšie lieky na zdravie* 
 

 

   Petronela Kittlerová, obyvateľka   
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Prečo som prišiel do  zariadenia? 
 

„Vylepšime si medziľudské vzťahy“ 
 

Pán Július ŽÁČIK  žije v našom zariadení 9 
rokov. Ako mnohí z našich obyvateľov, aj on sa 
rozhodol podeliť sa o spomienky na obdobie, keď 
prišiel žiť a bývať do nášho zariadenia.  

Skôr ako som prišiel žiť do domova dôchodcov 
býval som v rodinnom dome v Ludaniciach, spolu 

s manželkou a dvoma dcérami.  
Ako to už chodí na tomto svete, manželke sa zhoršil zdravotný stav 

a nastali aj problémy v našich rodinných vzťahoch. Bol som proti tomu 
bezmocný a donútený tak začať riešiť svoju situáciu.  

Na základe toho som sa rozhodol, že pôjdem do domova 
dôchodcov. Podal som si žiadosť, ktorej bolo vyhovené a tak som sa 
stal obyvateľom tohto nášho zariadenia. Vedel som, že sa stretnem 
s rôznymi povahami ľudí, a preto som po príchode sem neočakával 
žiadne zázraky.  

Za to obdobie čo som tu sa zmenilo veľa vecí, najmä 
organizačných. Ja som spokojný aj so starostlivosťou, aj s aktivitami, 
ktoré sa tu uskutočňujú. Svojím spôsobom sa všetko zmenilo 
k lepšiemu.  

Ja som hlboko veriaci a tomu prispôsobujem aj svoje záujmy a 
záľuby. Moja viera je môj životný štýl. Podriaďujem jej svoj život aj 
svoje záľuby. Veľmi rád čítam knihy s náboženskou tematikou a tiež 
takúto tematiku počúvam rád aj v rádiu.  

Je mi len ľúto, že nemôžem lepšie chodiť, pretože môj zdravotný 
stav mi to až tak nedovoľuje.  

Svoje rozhodnutie som doteraz ešte neoľutoval. V tom čase to bolo 
to najlepšie čo som mohol urobiť.  

Na záver by som len chcel dodať, aby sme si všetci vylepšili 
medziľudské vzťahy, aby sme sa brali takí akí sme. Vzájomne sa 
neodsudzovali a snažili sa vychádzať jeden druhému maximálne 
v ústrety. A to nielen medzi obyvateľmi aj medzi personálom. (zm) 
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MESIAC OKTÓBER SA NIESLOL V DUCHU  
ÚCTY K STARŠÍM 

 
ÚCTA K STARŠÍM V MESTE TOPO ĽČANY  

Dňa 13. 10. 2011 sme s našimi obyvateľmi   prijali pozvanie na podujatie 
„Október mesiac úcty k starším“ v Dome kultúry v Topoľčanoch, ktoré 
organizovalo Mesto Topoľčany, Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska Topoľčany a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany. 

Toto podujatie otvorili svojim tanečným vystúpením detičky zo súboru 
Novum – Novumáčik-baby. Následne pán Milan Páleník uvítal hostí a po 
príhovore primátora mesta Topoľčany Ing. Petra Baláža pokračovali 
v kultúrnom programe tanečný súbor Novum a spevácke skupiny Jeseň a Nádej. 

Spevácke čísla boli popretkávané zábavným slovom humoristu Vojtecha 
Žitňanského. Záver kultúrneho vystúpenia vyvrcholilo mužskou speváckou 
skupinou Lidovec z obce Solčany.             

Večer pokračoval spoločenskou zábavou, pred ktorou sa všetci posilnili 
výbornou kapustnicou, aby zvládli tancovať vo výbornej nálade do neskorých 

nočných hodín. Celkovú atmosféru 
zachytila kamerou Zuzka Vaňová. 

Premietanie DVD bude prebiehať 
v utorok a vo štvrtok v spoločenských 
miestnostiach alebo v pracovných dňoch 
v knižnici. 

 
Na obrázku: Peter Macho, Róbert Pudiš, 
Milan Šimko,  Zuzana Belkovičová, Natália 
Medová, Jozef Skladaný, Anton Illáš                                                                                                            

 

 
VYSTÚPENIE ŠTUDENTOV 

Dňa 17. 10. 2011 sa v jedálni nášho 
zariadenia uskutočnilo vystúpenie študentov 
ZUŠ. Študenti mali pre našich obyvateľov 
pripravené rôzne vystúpenia - klasické 
ľudové tance a piesne, hru  na akordeóne 
a klavíri.  

Úvod a záver programu patril prednesu 
krásnych dojemných básni, ktoré rozcítili 
spokojné publikum. Vystúpenie sme odmenili potleskom našich obyvateľov. 
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VYSTÚPENIE DETÍ Z MŠ 
Dňa 18. 10. 2011 sa v jedálni nášho zariadenia uskutočnilo vystúpenie 

detí MŠ Tríbečská. Detičky si pre našich obyvateľov pripravili krásny kultúrny 
program, ktorým navodili príjemnú pozitívnu atmosféru pre všetkých divákov.  

Na začiatok programu vystúpila skupinka detí 
s tanečnou choreografiou na modernú hudbu, 
potom nasledovalo recitovanie milých básní 
a riekaniek, ktorými si uctili lásku a starostlivosť 
seniorov.  

Záver programu bol spestrený ľudovými 
piesňami a tancami na folklórnu hudbu, na ktorú 
deti tancovali v pestrofarebných krojoch.       (dv) 

 
ÚCTA K STARŠÍM U NÁS DOMA spojená s oslavou 
STÝCH NARODENÍN pána JOZEFA MICHALKU  

Dňa 24. 10. 2011 sme usporiadali októbrovú tanečnú zábavu a zároveň 
oslavu pri príležitosti krásneho 
životného jubilea 100-tých narodenín 
obyvateľa Jozefa Michalku. 

Hneď na úvod nás privítala Ing. 
Viera Bútorová, riaditeľka nášho 
zariadenia. Počas prezentácie fotografií 
a faktov zo života pána Michalku, ktorá 
sa odohrávala na plátne pred očami  
všetkých zúčastnených, zablahoželala 
oslávencovi, ktorého obklopovali jeho 
blízki a popriala nám príjemnú zábavu.     Na obrázku Jozef Michalka, súbor PRAŠIČAN,  

        Ing.Baláž, pani Némešová, Ing. Bútorová  
Ku gratulácii sa pripojili aj primátor mesta Topoľčany, Ing. Peter Baláž, 

starostka obce Prašice, odkiaľ oslávenec pochádza, 
pani Erika Nemešová, zástupkyne obyvateľov so ZSS 
„Penzión“ Topoľčany, šéfredaktorka týždenníka 
PARDON Mgr. Alžbeta Sivá, členovia súboru 
PRAŠIČAN, členovia nášho spevácko-dramatického 
súboru DOMOVNÍČEK. 

 

Oslávenec Jozef Michalka 
Následne vystúpil súbor Prašičan a po ňom 

spevácko-dramatický súbor Domovníček, s programom pripraveným pri 
príležitosti mesiaca úcty k starším. Potom už nasledovala voľná zábava.  
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 100 rokov sa ľudia nedožívajú každý 
deň. Pripájame sa ku gratuláciám pánovi 
Jozefovi Michalkovi, ktorý je obyvateľom 
nášho zariadenia a my sme si ho mohli 
takto uctiť.      

Na záver sa chceme poďakovať našim 
obyvateľom: Zuzane Belkovičovej, Róbertovi 
Pudišovi a Tomášovi Fabiánovi, že pomohli 
pri úprave stolov pred aj po oslave.      (mg) 

 

TOHTOROČNÍ JUBILANTI 
Tak ako každý rok, aj 26. 10. 2011, prišiel  primátor mesta Topoľčany Ing. 

Peter Baláž zablahoželať všetkým obyvateľom, ktorí 
tento rok oslávili okrúhle životné jubileum. Tento rok 
sa k nemu pridali viceprimátor JUDr. Milan Lisý 
a poslankyňa mestského zastupiteľstva  Mgr. Mária 
Haláková. 

Naši jubilanti: Amália Neštinová, Mária 
Páleníková, Anna Steinhüblová,  Johanna 
Michalková,  Veronika Mráziková,  Mária Mokošová, Paulína Opáthová,  
Otília Zdeneková, Soňa Špániková, Lýdia Zacharová, Janka Šestáková,  
Eleonora Martošová,  Jolana Petrušová, Mária Adamíková, Mária 
Vančová, Anton Beňo, Ernest Bobko, Ján Turan, Pavol Dobrík, Milan 
Mikuška, Augustín Rybanský, Jozef Pavlovič a Jozef Michalka, ktorý sa 
dožíva krásneho jubilea 100 rokov. (zv)                                                                                                                                                      

 
Domov baví domov v Mani 

Dňa 27. 10. 2011 sa v Dome kultúry 
v Mani uskutočnila celokrajská prehliadka 
tvorby klientov zariadení pre seniorov pod 
názvom „Domov baví domov“, ktorý 
organizačne zabezpečuje Úrad Nitrianskeho 
samosprávneho kraja –Odbor sociálnych vecí a  
zdravotníctva.  

Ako každý rok, ani v tomto to nebolo 
inak a naši obyvatelia Anna Szabová, Petronela Kittlerová, Anna 
Adamičková, Paulína Krajčíková, Rozália Trepáčková a Jozef Makový, 
Simeon Masár, Pavel Livinský dôstojne reprezentovali so svojím kultúrnym 
programom naše zariadenie. 

Po slávnostnom otvorení, ktoré sa začalo príhovorom vedúcej odboru 
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sociálnych vecí a zdravotníctva PaedDr. Miluši Budayovej a doc,  Ing. Milana 
Belicu, PhD, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, sa začali vystúpenia 
účinkujúcich z jednotlivých zariadení. Všetci 
účinkujúci sa snažili podať čo najlepší výkon, za 
čo im patrí obdiv a vďaka. 

 Celú akciu moderoval Mgr. Art. Anton 
Živčic. Po chutnom obede prišiel rad aj na 
obyvateľov z  nášho zariadenia, ktorí so svojím 
usilovne nacvičeným programom vyčarili úsmev 
na tvárach všetkých prítomných. Na záver  
slávnostne ukončila podujatie vedúca odboru 
PaedDr. Miluša Budayová a poďakovala sa im 
za príjemne strávený deň.                 
          

ŠPORTOVÉ HRY V ZSS KLASOV                                                

Dňa 05. 10. 2011 sa obyvateľky nášho zariadenia zúčastnili 
originálneho športového stretnutia pod názvom BOCII ZDAR. Turnaj 
sa konal na ihrisku v areáli zariadenia „Kreatív“ v Klasove. 

Predviedlo sa päť súťažných tímov zo ZSS – „Kreatív“ Klasov, 
„Harlekýn“ Topoľčany, „Domum“ Krškany, „Kamilka“ Maňa 
a „Lipka“ Lipová. 

 Palce sme držali najmä 
hráčom zo zariadenia „Harlekýn“ 
z Topoľčian. Nakoniec skončili na 
treťom mieste s bronzovou 
medailou. Zuzka Belkovičová 
a Natália Medová získali diplom 
za úspešnú reprezentáciu. Všetci 
prežili pekný športový deň, ktorý 
sa niesol v duchu súdržnosti, 
priateľstva  tolerancie.    
             Na obrázku: Natália Medová, Zuzka Belkovičová                                                                    

Deň v Klasove sme ukončili záhradnou diskotékou, dobrým 
jedlom v spoločnosti príjemných ľudí. Budúci rok sa bude konať 
podobné športové stretnutie, na ktorom by sme sa radi zúčastnili 
a spoločne zabojovali aj s ostatnými našimi hráčmi o pohár v Boccii. 
Dovtedy máme veľa času na tréning v tomto rekreačnom športe. Je 
vhodný aj pre tých, ktorí sú odkázaní na invalidný vozík.                 (sš) 
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TURNAJ V KARTÁCH 
Dňa 12. 10. 2011 sa v jedálni nášho zariadenia  uskutočnil turnaj 

v sedmových i žolíkových kartách . 
Pre sedmové karty sa rozhodli Ľubomír Lučanský, Augustín 

Rybanský, Ján Turan, Rudolf Sokolík, Zuzana Budová, Ján Habala, 
Milan Šimko, Ing. Peter Lipták,  Valéria Rybanská, a Anton Illáš. 

Obyvatelia  Simeon Masár, Imrich Karaba, Jaroslav Krištof, Peter 
Macho, Milan Hanzlovič, Albert Huba, Jozef Finta a Pavel Livinský 
dali prednosť žolíkovým kartám. 

Do finále v žolíkových kartách úspešne  postúpili Jaroslav Krištof, 
Simeon Masár, Jozef Finta a Imrich Karaba. Celkovým víťazom  
turnaja v žolíkových kartách sa napokon stal pán Jaroslav Krištof. 

 Finalistami v sedmových kartách sa stali páni Augustín 
Rybanský, Ľubomír Lučanský a Ján Turan. Posledný menovaný sa 
napokon stal aj víťazom  turnaja  v sedmových kartách. Na záver boli 
všetci zúčastnení odmenení diplomom a vecnými cenami podľa svojho 
umiestnenia.  

Umiestnenie v sedmových kartách  
1. miesto Ján Turan 
2. miesto Augustín Rybanský  
3. miesto Ľubomír Lu čanský 
    
Umiestnenie  v žolíkových kartách  
1. miesto Jaroslav Krištof                
2. miesto Imrich Karaba                       
3. miesto Simeon Masár    

Na obrázku: Ľubomír Lučanský, Augustín Rybanský, Ing. Perer  Lipták, Valéria Rybanská, 
Simeon Masár, Imrich Karaba, Jaroslav Krištof, Ján Turan, Jozef Finta, Peter Macho, 
Milan Hanzlovič, Ján Habala, Milan Šimko, Pavel Livinský                                            (rw) 

 
PRACOVNÁ ČINNOSŤ V ZARIADENÍ 

V mesiaci október sa uskutočnilo niekoľko pracovných 
brigád. Všetkým obyvateľom, ktorí sa zúčastnili  
vyslovujeme úprimný obdiv a veľkú pochvalu. Svojou 
usilovnosťou prispeli k skrášleniu svojho  okolia 
v zariadení.            (aj) 
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AKO SA DÁ TRÁVI Ť VOĽNÝ ČAS 
 

KNIŽNICA – KULTÚRNA INŠTITÚCIA ZARIADENIA 
   Prežiť pekný každý deň, stretávať zaujímavých ľudí, môcť sa 
podeliť o svoje zážitky, trápenia ale i radosti je túžbou každého z 
nás. 

 Preto sme sa pokúsili vytvoriť priestor, kde by sme sa 
stretávali všetci tí, ktorí máme záujem o informácie a rozvoj 
kultúry v našom zariadení. Spoločnými stretnutiami v knižnici, 
spojenými s prednáškami na rôzne témy, sa Vám budeme snažiť 
spríjemniť voľný čas. Knižnica ako kultúrna inštitúcia Vám, milí 
naši obyvatelia, poskytuje jedinečný priestor. 

Na stretnutia  Vás srdečne pozýva Mgr. Svetlana Šimková. 
             (sš) 
VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ 

Dňa 20. 10. 2011 sa v jedálni nášho 
zariadenia uskutočnila Vedomostná súťaž 
našich obyvateľov, ktorá sa teší veľkej obľube. 
 Vedomostný kvíz pozostával z uzavretých 
i otvorených otázok na rôznorodé témy, ako 
napríklad – obľúbená história, športová 
tématika, kultúra a umenie, medicínske 
okienko: biológia, ochorenia a  aktuálne otázky 
týkajúce sa Európskej únie a politického diania.  Na obrázku: Vilma Hrnčiarová,    

                                                                               Katarína Janáčová,Mária Rybanská 
Súťažiaci písomne odpovedali v primeranom 
časovom limite. Testy sa obodovali, spoločne 
sa nahlas povedali správne odpovede a prešlo 
sa vyhodnoteniu kvízu. Súťažiaci boli veľmi 
šikovní a zruční vo svojich vedomostiach 
a schopnostiach. Na treťom mieste sa 
umiestnili dvaja súťažiaci – Simeon Masár 
a Ľubomír  Lučanský, druhé miesto patrilo až 
trom súťažiacim – Jánovi Vlčkovi, Gabriele  

Na obr.:R.Malošík,J.Krištof,J. Vlčko    Šutovej, Jaroslavovi Krištofovi a víťazné prvé 
miesto si vybojoval svojimi vedomosťami Jozef Makový. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme!              (zm, dv)                                                           
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PIATKOVÉ ZDRAVOTNÉ  PRECHÁDZKY  
 

1.Ako každý piatok tak aj 14.10.2011  sme s obyvateľmi  nášho zariadenia 
trávili prechádzkou po sídlisku Východ. Prešli sme popri bývalej Gagarinovej 
škole, Juniori, k obchodnému domu Billa. 

 Odtiaľ sme prešli hlavnou ulicou na druhú stranu, a išli k súkromným 
záhradkám. Obyvatelia sledovali jesennú prírodu a zber poslednej úrody. 
Poniektorí majitelia už záhradku zazimovávali. Okolo Ostratickej  predajne  sme 
prešli na hlavnú cestu a po chodníku za sprievodu silného vetra sme sa vracali 
do zariadenia. Na izby sme prišli uzimení a tešili sa na dúšok teplého čaju. 
 
2. Nasledujúci piatok - dňa 21.10.2011  - sme sa vybrali s našimi obyvateľmi 
prechádzkou po sídlisku „F“. Z domova popri vedľajších panelákoch, 
chodníčkami, ktoré lemovali porýľované políčka, sme prešli Krušovskou cestou 
na druhú stranu.  

Vedľa mestského cintorína, ulicou Gogoľova sme obzerali stavebné práce na 
bývalej materskej škôlke, sledovali sme padajúce lístie, ktoré malo 
pestrofarebné sfarbenie. Keďže pofukoval chladný vietor našli sme si 
oddychové miesto pri detskom ihrisku, kde sme si oddýchli, pochutili na oplátke 
a  podebatovali. Popri železnici, chodníčkami sme prišli na  Mexiko a odtiaľ 
k Daňovému úradu. Sledovali sme výklady v obchodoch. Všade dýchala 
preddušičková nálada, vence, sviečky pripomínali „nezabudnite“!  Veru, spolu s 
 našimi obyvateľmi sme si cestou zaspomínali na svojich najbližších.    (aj) 

                    
 

RIEŠENIE PROBLÉMOV OBYVATE ĽOV 
 

Po sťažnostiach na našich obyvateľov, ktorí neudržujú čistotu 
a poriadok - vyhadzovanie odpadu z okien, znečisťovanie nášho okolia 
-  boli 5. a 6. októbra tohto roku navštívení a upozornení niektorí 
obyvatelia a prisľúbili nápravu. Napriek tomu niektorí sa správali drzo 
a odmietavo  – týka sa to hlavne 1. a 2. poschodia v budove B, čo 
nasvedčuje nekultúrnosti ich správania a rešpektovania sa navzájom. 

 

Komisia, ktorá ich navštívila verí, že po prečítaní tohto článku si 
svoje správanie uvedomia a budú sa správať kultúrne ako sa na 
slušných ľudí patrí, za čo im budú vďační všetci obyvatelia nášho 
zariadenia! 

 

Ďakujeme za pochopenie!    
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IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE  ZZ  OOBBEECCNNÉÉHHOO  
ZZAASSTTUUPPIITTEEĽĽSSTTVVAA  PPrraaššiiccee 

Obec Prašice leží v malebnom prostredí Považského Inovca, obkolesená 
peknými horami. 

Jednou zo základných podmienok života je zdravé a krásne životné 
prostredie. V tomto duchu plynul život obce po celý rok. V rámci projektu 
revitalizácie  obec sme vybudovali nové chodníky, cestu k nášmu zariadeniu 
sociálnych služieb a k materskej škôlke, bolo nainštalované nové osvetlenie, 
osadené lavičky a upravila sa a vysadili parčíky v centre obce. 

Dominantou obce je kostol, kde práve prebieha „Poďakovanie za úrodu“ 
formou výstavy z plodov zeme. Dekorácia kostola, z ktorej zaujmú najviac 
obrazy, je vytvorená z prírodných materiálov, ovocia, zeleniny, sušených kvetov.  
Z príležitosti mesiaca úcty k starším sa v kostole konal koncert hudobných 
skupín, kde vystúpili: folklórna skupina Prašičan, skupina mládežníkov 
z Tvrdomestíc a spevokol z Bojnej. Z ich účinkovania mali prítomní hlboký 
kultúrny zážitok. Program doplnili i žiaci ZUŠ a ZŠ. Po skončení programu boli 
dôchodcovia obce Prašice pozvaní do kultúrneho domu na posedenie 
a občerstvenie. 

  Ing. Mária Malinková, poslankyňa obecného zastupiteľstva 
 

Zo života zariadenia v Prašiciach 
Október je mesiac, ktorý patrí našim starkým. Nesie sa v znamení úcty 

a pozornosti, ktorá im patrí vlastne celý rok, ale v októbri si to uvedomujeme 
dvojnásobne. 

Každý rok sa snažíme pripraviť im zaujímavý program. Aj tohtoročný 
október prišiel našich obyvateľov pozdraviť  súbor Prašičan. Vystúpili v krojoch  
s krásnymi ľudovými i cirkevnými piesňami. Spevácky súbor sprevádzala na 
harmonike p. Jarošová – dcéra pána Piknu. 
Báseň od Milana Rúfusa, ktorú s citom 
prednieslo milé dievčatko rozcitlivelo srdcia 
všetkých prítomných. 

Babičky sa nehanbili za svoje slzy ani 
keď zazneli piesne  ich mladosti. Aby  však 
posedenie skončilo veselo, vystúpenie 
končilo rezkým tancom. 

Tak, ako naši obyvatelia sa radi prechá-
dzajú po dvore a parčíku, využívajú teplé dni  Na obrázku obyvatelia: M.Okšová, M.Grznár,  

i škôlkári – naši susedia. Netreba pochybovať M.Grežďová, J.Šulo, P.Pikna, M.Poláková 
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 o tom, že tieto stretnutia robia radosť obidvom stranám. 

17.10.2011 po dlhšej prestávke prišiel 
s ponukou textilného tovaru pán Jančich.  
 Niektorí sa ho už nemohli dočkať, chceli si 
nakúpiť jesenné veci,  podaktorí kahance na 
hroby, ale i vianočné darčeky. 
           Hneď na ďalší deň sme boli pozrieť 
výstavu úrody v rímsko-katolíckom kostole  

v Prašiciach. 
 Zúčastnení neskrývali obdiv nad šikov- 

Na obrázku: Súbor Prašičan     nými rukami prašických žien, ktoré 
z produktov záhrad a polí dokázali vyčariť neskutočné obrazy a celkovú 
výzdobu kostola. 
  Náš obdiv a poďakovanie sme napísali 
aj do knihy návštev. Úprimne odporúčame 
pozrieť si túto výstavu aj ostatným. 

                                                                 
     Na to, že naši klienti sú obyvateľmi 
Prašíc, nezabudol ani Obecný úrad Prašice 
a k ich sviatku prispel peňažnými 
poukážkami v hodnote 5,-€ 
Posledný októbrový týždeň prídu so svojim      Obr.: výstava úrody v prašickom kostole 

programom potešiť našich starkých aj deti z MŠ v Prašiciach. Program sa skladá 
z tančekov, básničiek a scénok. Ich vystúpenia sú vždy balzamom na duše 
a dobrý pocit na celý deň. 
       V novembri sa chystá väčšina obyvateľov na návštevu hrobov svojich 

blízkych, nachystáme pripravené 
chryzantémy. Schováme rastliny vo 
válovčekoch, zazimujeme hlúzy gladiol, 
urobíme prednášku o prírodných liekoch – 
cesnaku a cibule.  
      Postupne dohrabeme posledné 
lístie. V teple domova, pri knižkách 
a rozhovoroch  budeme popíjať čajík 
z vlastnoručne nazbieraných byliniek. 
 

Na obrázku: Herdová Emília, Klobučniková Matilda 
deti zo škôlky ,sestra Michalková 
 

Novembrová oslavenkyňa:  1. 11. -   Geschvandtnerová  Adela   
             (ll) 
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ÚTULOK a DOMOV NA POL CESTE 
Skutočný príbeh 

 

Milí priatelia, dúfam, že nové okienko v našom časopise, ktoré 
Vám poodhalilo nazrieť do života obyvateľov Útulku si našlo vo 
Vašich radoch zopár priaznivcov. Dnes pokračujeme ďalším príbehom. 

Narodil sa pred 57 rokmi, v tých časoch vo veľmi chudobnom 
kraji Slovenska – na Kysuciach. Doma okrem jeho lačného žalúdka,  
rodičia ich mali ešte desať. Možno práve bieda tohto kraja, mladá 
horúca krv, túžba vidieť ozajstný svet a láska k strojom ho po ukončení 
strojníckej školy zaviedla na Bratislavskú Dunajplavbu. 

 Skoro 10 rokov sa plavil Dunajom hore – dolu, cez Nemecko, 
Rakúsko, Maďarsko, Juhosláviu , Bulharsko, Rumunsko....až po deltu 
Dunaja do Čierneho mora. Videl svet, spoznal ľudí, bol pri svojej láske 
– pri strojoch, ku ktorej mu medzičasom pribudla aj životná láska. 
Oženil sa, a s manželkou sa im narodili dve deti. Vplával do života, ako 
do vôd Tichého oceánu. Časom však dcére diagnostikovali ochorenie, 
pre ktoré im lekári odporučili zmenu podnebného pásma. 

 Presťahovali sa teda z Kysúc do Oponíc pri Topoľčanoch a pre 
denné odlúčenia od rodiny zmenil aj zamestnanie. Nastúpil do dielne 
oponického JRD. Tu pracoval tiež desať rokov, no pre nízky zárobok 
odišiel do Bratislavy. Dva roky  týždenného odlúčenia od rodiny boli 
dôvodom, že si manželka našla dôverného priateľa. 

 A tak v roku 1985 nasledoval rozvod, žene zanechal bývanie 
a zobral si so sebou len osobné veci. Býval na podnikovej slobodárni. 
Po čase si našiel priateľku, s ktorou začal aj bývať. Tá po siedmych 
rokoch zomrela a jej dom zostal príbuzným. Nejaký čas býval 
u kamaráta  a v roku 1996  sa stal jeho domovom  náš Útulok. 

Dnes keď ide si dať svoju večernú cigaretu na balkón, len 
nostalgicky pozerá na voľnosť oblohou preletujúcich lietadiel 
a spomína na mená ľudí stratených, z ktorých nevráti sa žiadny z nich. 

Ozaj a deti? Ich vzájomný vzťah natoľko ochladol, že dnes sú si 
cudzejší ako cudzí. Možno preto, tento príbeh skončil ako stratená loď 
v nekonečnom Atlantiku ale viera v teplo rodinného krbu ho neopúšťa. 

Urobte si úsudok sami.  
Toľko dnešný príbeh, teším sa na stretnutie o mesiac.               (jg) 
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PPrreeddssttaavvuujjeemmee  nnoovvýýcchh  zzaammeessttnnaannccoovv  
V októbri k nám do zariadenia nastúpili mladí, sympatickí opatrovatelia. 

Dúfajme, že sa tu budú dobre cítiť a starať sa o nás v duchu afrického príslovia: 

"Človek pre človeka je najlepším liekom." 

 
  

 

 
        

Roman Pirťan           Zita Kotlárová                       
 (mm) 

 

   
 

Mladý adept námorníctva sa pýta skúseného morského vlka: Je to 
pravda, že ženy na lodi prinášajú smolu?  
Áno, rovnako ako aj na pevnine. 
 

Ahoj, sused! To som rád, že ťa vidím. Počul som, že si jediný prežil to 
veľké letecké nešťastie. Ako je to možné? 
Celkom jednoducho, zmeškal som lietadlo. 
 

Krásne dievča dostane v deň svojej svadby telegram od ženícha. 
Zmeškal som vlak. Prídem večer. 
Dovtedy sa podľa možností za nikoho iného nevydaj! 
 

Horár príde na lesnú čistinku a vidí zo zeme trčať hlavu. 
"A ty si kto?" prihovorí sa jej. 
"Ja som prosím zarytý komunista." odpovie hlava. 

 
                                                                                         Peter Lipták, obyvateľ 
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Akí sú oslávenci menín v mesiaci 
november 

 
ALŽBETA  – je ľudská, meno má hebrejský pôvod, je novozákonné 
a v preklade znamená Bohu zasvätená. S Betkami, Alžbetkami, ako ich 
prezývame sa na Slovensku stretávame ojedinele. 
 
EMÍLIA  – je vrtká, meno má latinský pôvod a v preklade znamená – 
horlivá, usilovná. Toto meno na Slovensku je v súčasnosti menej 
rozšírené. Oslovujeme ich Milka, Miluška, Emilka. 
 
ELVÍRA – je presná, meno má španielsky pôvod a znamená vznešená, 
kňažná. S nositeľkami tohto mena sa stretávame na Slovensku 
málokedy. 
 
IMRICH – je nekompromisný, meno je nemeckého pôvodu 
a v preklade znamená pracovitý vládca. Na Slovensku sa toto meno 
vyskytuje v malej miere. Jeho nositeľov oslovujeme Imro, Iminko, 
Imino. 
 
KAROL – rád kraľuje, z nemčiny, v preklade znamená muž manžel 
a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Oslovujeme ho Kajo, Karči, Karolko. 
 
KATARÍNA –  je prispôsobivá, meno je gréckeho pôvodu, znamená 
čistá, mravná. Na Slovensku patrí toto meno Katka, Katarínka, Katuška 
medzi bežné. 
 
MILAN – je solídny, má slovanský pôvod a v preklade znamená milý. 
Toto krstné meno patrí na Slovensku medzi zaužívané a jeho nositeľov 
oslovujeme prevažne Milanko. 
 
ONDREJ – miluje slobodu, meno má grécky pôvod a v preklade 
znamená statný, mužný, odvážny. Toto meno patrí na Slovensku medzi 
bežne zaužívané. 
                                                                     Milan Vaľko, obyvateľ 
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Pripravujeme na mesiac 

NOVEMBER 
 

1. Dňa 8. novembra sa uskutoční v knižnici zariadenia beseda o knihe 
„RASTLINY V KOZMETIKE“ 

 

2. Novembrové piatky aj naďalej budú patriť  
ZDRAVOTNÝM PRECHÁDZKAM 

 

3. Dňa 10. novembra sa bude konať   
VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ – KRÍŽOVKY 

 

4. Dňa 11. novembra sa budeme venovať športovaniu, v jedálni nášho 
zariadenia sa uskutoční  

TURNAJ V STOLNOM TENISE 
 

5. Dňa 16. novembra sa uskutoční v jedálni nášho zariadenia 
BURZA OŠATENIA 

 

6. Dňa 21. novembra sa uskutoční vzdelávací kvíz pod názvom: 
„PÁLI VÁM TO?“ 

 

7. V dňoch 22. a 23. novembra sa budeme venovať vzdelávaniu, uskutoční sa 
prednáška s besedou na tému: 

„TYPOLÓGIA STARNUTIA A POTREBY SENIOROV“ 
 

8. Dňa 24. novembra nás opäť čaká tanec a zábava, uskutoční sa 
„KATARÍNSKA ZÁBAVA“ 

 

9. Každý pracovný deň prebiehajú v spoločenských miestnostiach nášho 
zariadenia spoločné stretnutia obyvateľov zamerané na pravidelné 

VOĽNOČASOVÉ ZÁUJMOVÉ AKTIVITY 
 

10. Každú stredu prebiehajú v jedálni zariadenia  
ŠPORTOVÉ AKTIVITY 

 

11. Každé predpoludnie v pracovných dňoch je otvorená v našom 
zariadení 

KNIŽNICA S ČITÁRŇOU 
 

12. Pravidelne každý utorok v A budove a vo štvrtok v B budove, 
v spoločenských miestnostiach zariadenia sa uskutočňuje 

PREMIETANIE  DVD A VIDEO 
 
Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame!            (dn) 
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Prišli k nám v októbri... 

                     

manželia Emília a Michal Grznároví          pani Mária Manduchová 

 

pán Tomáš Fabián           pani Štefánia Godálová 
a pani Jana Udvardyová. 
 

Vitajte medzi nami! 
 

Novembroví oslávenci       
02. 11. – Margita Schwarzová  12. 11. – Mária Hajnišová 
02. 11. – Bernardín Rešetka   16. 11. – Alžbeta Cifrová 
03. 11. – František Grznár   17. 11. – Imrich Chudík 
04. 11. – Imrich Bednarčík   18. 11. – Irena Fecenková 
05. 11. – Ľudovít Šandrik   22. 11. – Oľga Medová 
07. 11. – Anton Illáš    23. 11. – Ondrej Laurinský 
09. 11. – Július Žáčik    26. 11. – Pavlína Gajdošová 
11. 11. – Štefan Zámečník   30. 11. – Terézia Vaneková 
12. 11. – Božena Gajdošová   
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho 
požehnania a spokojnosti. 

 
- - - 

 
 
 

V mesiaci október nás opustili pani Margita Lysáková, pani 
Alžbeta Adamčíková a pani Rozália Koňošová. Česť ich pamiatke! 
Pobyt v našom zariadení ukončili pani Alžbeta Uhríková a Otília Krumpárová.  

(zv) 
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OSEMSMEROVKA 
 

DOMOV DÔCHODCOV,  
OŠETROVATELIA, 
DOKUMENTÁCIA, 
SOCIOLÓGIA, 
UPRATOVAČKA, 
ZDRAVOTNÍCI, 
SKUTOK, GERIATRIA, 
RETRO, HOSPIC,  
DEDKO,  BABKA, 
BUDÚCNOSŤ, UNION, 
DÔVERA, RIADITEĽKA, 
VNUK, KONCERT, 
BOLESŤ, RADOSŤ, 
KÔRKA, JESEŇ,  
SLOVENSKO,  
REFORMA, JEDLO,  
OZNAM, MASŤ, VEK, 
PRAČKA, ROK 

Tajnička (anglické príslovie): 
 

----- ------- ------- - -----  
 

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odpovede, s uvedením 
svojho mena, odovzdajte do 20. 11. 2011 sociálnej pracovníčke Danke 
Vaňovej.  

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

  OSEMSMEROVKU pre vás pripravila Mária Malinková 

 
Múdrosť mesiaca 

 

„Nezáleží na tom, čo urobíte raz začas, záleží na 
tom, čo urobíte deň za dňom“ 

S  A A I L E T A V O R T E Š O 

O K L Z D R A V O T N Í C I Á 

C Č U S E K K H O S P I C U V 

I A A T B N E A L O P O N B O 

O V R A O O Z K D K N I Á U C 

L O B R L K A R E S O S K D D 

Ó T T I E D M Ô J N A U R Ú O 

G A Ť A S E R K O E N A B C CH 

I R S D Ť D O M O V S R U N Ô 

A P O I A N F A Z O S E R O D 

K U D T C D E S N L C V Ň S V 

Č E A E N V R Ť A S E Ô P Ť O 

A O R Ľ E Z N Á M V R D Á S M 

R T O K K G E R I A T R I A O 

P Y K A I C Á T N E M U K O D 



 20 

HÁDANKY 
 

Koľko dní ma priestupný rok? 
 

a) 365      b) 366     c)364 

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odpovede, s uvedením 
svojho mena, odovzdajte do 20. 11. 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. 10 
Hepatitída je žltačka 

V časopise č. 10 ani jedna odpoveď v ponuke nebola správna. 
    

Bez komentára...Bez komentára...Bez komentára...Bez komentára... 

Múr nárekov v JERUZALEME 
       
   

        Múr nárekov na SLOVENSKU 
♥ ♥ ♥ 
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