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Ročník IV

ÚVODNÍK
Deň matiek
Matka znamená potravu a lásku. Teplo a zem. Byť ňou milovaný znamená
znamená
žiť, mať
mať korene, byť doma. (E. Tromm)
Naše mamy sú tie naj ...., sú naše a my ich milujeme pre milión
vecí, ktoré pre nás robili a robia. Dávame im najavo, že sú v našom
živote dôležité z toho dôvodu, že nám darovali život a nezištne sa
o nás starajú aj v pokročilom veku. Spomienky, ktoré sa nám s nimi
spájajú by sa nezmestili do žiadneho fotoalbumu.
Chcem uviesť jeden príbeh, ktorý patrí všetkým mamám, ktoré
by mali mať sviatok každý deň, nielen v mesiaci máj, ako je to
uvedené v kalendári.
Keď mama chystala večeru, prišiel za ňou do kuchyne jej 11ročný syn s listom v ruke. Podal jej ho. Mama si osušila ruky o zásteru
a pomaly čítala: vypletenie záhonu: 1 €, upratanie izby: 1,50 €, nákup:
0,50 €, dohliadanie na sestru 3 krát: 3 €, vynášanie smetí: 1 €; spolu:
7 €. Mama na chlapca nežne pozrela. Zobrala pero a na druhú stranu
lístka napísala: 9 mesiacov nosenia pod srdcom: 0 €, všetky prebdené
noci, keď si bol chorý: 0 €, objatia, keď ti bolo smutno: 0 €, všetky
veci, ktoré som ťa každý deň učila: 0 €, všetky raňajky, obedy,
večere, desiaty, natreté chlebíky: 0 €, každodenná starostlivosť: 0
€, spolu: 0 €. S úsmevom podala lístok synovi. Ten keď ho prečítal,
cítil sa zahanbene. Otočil lístok a pod svoj účet napísal: vyrovnané!
Po prečítaní tohto príbehu posúďte, či sa chlapec zachoval
čestne voči svojej matke, či je to na smiech, alebo na poľutovanie.
Záverom chcem popriať k Vášmu sviatku, veľa zdravia,
spokojnosti, ako sa vždy patrí a sluší a darovať Vám z vďaky kyticu
vzácnych ruží. Tak ako vždy v tomto čase, slávite sviatok zase. Čo
bolí nech sa zahojí, čo svieti nech to poteší, aby ste žili svorne ako
kvietky v poli, v tom našom domove aj v ďalšom období.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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MAMIČKÁM K SVIATKU
Keď jari slniečko
zľuba zem lúčmi,
matkine srdiečko
poteší kvietkami.
Kvetinky voňavé
krásne sa skvejú,
slniečko boľavé
sťa balzam hrejú.

Ťažko je vyrieknuť
tie správne slová,
spánok si odrieknuť
nútená bola.

Odpusť mi láskavá predobrá
mamička!
Srdce Ti podávam,
na líci slzička.
Odpusť mi, prosím Ťa
všetky tie viny,
zo srdca ľúbim Ťa,
v náruč ma prijmi.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Šťastie
Čo je šťastie? Už to vieme.
No predsa to, že žijeme!
Rodičia, braček, sestrička,
spolu prežívame chvíle šťastíčka.
Šťastie je mať priateľa,
ktorému vďačíme za veľa.
Šťastíčko je krásna vec,
celý život, nielen dnes.
Gabriela Šutová, obyvateľka
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MÁJOVÁ VESELICA
Čože sa to zase deje,
majáles sa na nás smeje.
Smejeme sa aj my a sme veselí,
veď sme spievali a tancovali.
Hoci svoje rôčky máme,
starobe sa nepoddáme.
Veď je tu máj lásky čas,
ktorý vplýva aj na nás.
Pred našim domovom sa už vypína
a mladé rôčky nám pripomína.
Postavili nám ho súci chlapci už po niekoľký krát,
preto voláme všetkých obyvateľov, príďte medzi nás.
Máj, máj, máj zelený
pred našim domovom sadený.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

POĎAKOVANIE
V posledných

dňoch

sme

mnohí

aj

tu

v domove

prešli

nepríjemnými zdravotnými ťažkosťami. Bola to črevná chrípka, ktorá
sa prejavuje zvracaním a hnačkou.
Preto sa chceme poďakovať našim opatrovateľom, sestričkám aj
upratovačkám za to, že sa o nás tak dobre starali. Aj keď sami mali
podobné ťažkosti, vydržali to a starali sa o nás.
Ďakujeme!
Gabriela Šutová, obyvateľka
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Nepozeraj sa späť s hnevom. Ani sa nepozeraj dopredu so strachom.
Ale pozeraj sa pozorne okolo seba.
seba (James Thurber)

PRÍSLOVIA
*****

Manžel je človek, ktorý žene pomáha v ťažkostiach, do ktorých by sa
nebola dostala, keby si ho nebola vzala. * * * Ponuka na manželstvo je
najväčší kompliment, v mnohých prípadoch aj posledný. * * * Láska
oslepuje a manželstvo navracia zrak. * * * Sedem rokov je treba, aby
sa znova vrátil prvý rok manželstva. * * * Prv mu išla láska cez
žalúdok, potom mu prešla aj cez rozum. * * * Najlepšie majú vyleštené
kľučky šéfovia. * * * Maslo na hlave niekedy zakrýva aureola. * * *
Všetky cesty vraj vedú do Ríma. Žeby aj tie naše s čertovskými
výtlkmi?

PRANOSTIKY
*****

Keď lastovičky skoro priletia, bude dlho jar. * Na sv. Joachyma
skončí sa zima. * Májové blato, pre hospodára znamená zlato. *
Májová tráva veľa úžitku dáva. * V máji večerná rosa chladná,
sľubuje veľa vína a sena. *

Keď prejde zamrznutých kuchárka,

sadieva sa paprika. * Smädný Filip, lačný Jakub, gazdíčko len chleba
nakúp. * Keď sa v máji často kŕmi, rok býva požehnaný. * Chladný
máj a vlažný jún, je pre sýpky, sudy zdarný. * Pred Servácom niet
leta, po Serváci niet mrazu.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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V mesiaci apríl 2012 sa uskutočnilo...
PREDNÁŠKY A BESEDY
„Význam pracovnej terapie klientov zariadenia“
V spoločenských miestnostiach sa v dňoch 18. a 19. apríla zúčastnilo
spolu 25 obyvateľov besedy na tému „Význam pracovnej terapie pre klientov
v zariadení“. Rozprávali sme si o význame práce, o histórii a dedičstve našich
predkov, o pracovnej terapii a jednotlivých pracovných činnostiach, o zvykoch
a pranostikách na mesiac apríl.
Čo je to pracovná terapia? Je to liečenie pracovnej zručnosti, pri
ktorom sa využíva účinok práce na liečenie chorého organizmu alebo narušenej
psychiky. Je jeden s najúčinnejších a najvýznamnejších rehabilitačných
prostriedkov, ktoré priaznivo pôsobia cez motorickú oblasť. Jej cieľom je, aby
sme boli čo najdlhšie sebestační, odbúrali alebo zmenšili prípadnú disfunkciu,
podporuje sebarealizáciu. V zariadení sociálnych služieb napomáha k pracovnej
činnosti zamestnávanie klienta s rehabilitačným a terapeutickým zámerom,
ktorú nazývame ergoterapia. Pochádza z gréckeho slova ergon (práca), terapia
(liečenie). V našom zariadení poskytujeme pre klientov rôzne pracovné terapie,
ktorými sa podieľajú na skrášľovaní vonkajšieho areálu a interiéru zariadenia
ako vianočná, veľkonočná, fašiangová, Valentínska, aktuálna výzdoba, čistenie
okolia, jarné , letné , jesenné a zimné práce.
(aj)

„Dôležitosť tréningu pamäti u seniorov v ZSS“
V dňoch 16. a 18. apríla 2012 sa v spoločenských miestnostiach na A a B
budove uskutočnila prednáška s besedou zameraná na dôležitosť tréningu
pamäti u seniorov v ZSS. Vysvetlili sme si definíciu pamäti, zamerali sme sa na
prepojený systém troch odlišných druhov pamäti: senzorickej, krátkodobej
a dlhodobej. Podrobne sme rozobrali uvedené druhy pamäti aj s použitím
praktických príkladov.
Taktiež sme hovorili o spôsoboch prijímania informácií a spôsoboch
učenia sa, ako aj v krátkosti o mozgu a mozgových hemisférach. Zamýšľali sme
sa nad otázkou, či je možné učiť sa aj u osôb vo vyššom veku. Na záver sme si
charakterizovali zloženie vzdelávacieho programu tréningu pamäti, ako aj
praktické príklady na trénovanie pamäti. Zúčastnení obyvatelia sa od začiatku
prednášky aktívne zapájali a živo diskutovali, nakoľko téma prednášky bola pre
(gr)
nich zaujímavá a podnetná.
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„Sú anjeli medzi nami?“
Múdrosť a poučenie nášho
stretnutia s anjelmi: „Všetci sme
anjeli, len s jedným krídlom
a môžeme lietať len vtedy, keď
objímame jeden druhého!“
Dnešné stretnutie obyvateľov
pri
spomienkach
sme
začali
zapálením sviečky pod obrazom
anjela strážneho a piesňou „Anjel môj
kde lietaš“. Anjeli sú obdarení
obrovskou mocou, ktorou nám napomáhajú. Hovoria rečou nášho srdca
prihovárajú sa nám prostredníctvom snov, vízii, pomocou našej intuície. Básňou
„Anjel“ sme vzdali úctu svojim anjelom strážnym, ktorí nás sprevádzajú naším
životom, a tak im poďakovali za ochranu a pomoc.
Na úmysel odpočinutia večného pomodlili sme sa za našich zomrelých
príbuzných. S pocitom duchovnej pohody a vyrovnanosti sme obohatení
o poznatky z angeológie, spokojní odchádzali za zvuku piesne „Nes ma anjel do
(aj)
neba“ na svoje izby.

Umenie Slovenska
Nech každý z nás bude dnes lepší ako včera a naša vlasť bude veľká a slávna
(M.R. Štefánik)
Dňa 17. 04. 2012 sa konala v knižnici s čitárňou v budove A beseda
o knihe: Umenie Slovenska, ktorej autorom je Ladislav Šášky.
Kniha je zároveň obrazovým sprievodcom po kultúrnych
a umeleckých pamiatkach nášho Slovenska. Spomenuli sme niekoľko známych
oblastí a miest, v ktorých sú zachované historické pamiatky.
Väčšinou každý z obyvateľov navštívil kúpeľné mestá a využil
príjemne strávený čas v termálnej vode alebo iným relaxom. Z blízkeho okolia
to boli najmä piešťanské kúpele, ktoré sú známe bahenným kúpeľom.
Obyvatelia tiež navštívili mesto Levoču, ktorá je magnetom turistického ruchu
vďaka výnimočnému sochárskemu dielu Majstra Pavla v Chráme sv. Jakuba.
Na záver sme spomenuli Topoľčianky, ktorých zámok je národnou
kultúrnou pamiatkou. Topoľčianky sú tiež známe chovom koní a každoročne sa
tu koná deň otvorených dverí s prehliadkou národného žrebčinca. Počas besedy
boli obyvatelia komunikatívni, cítili sa príjemne. Vychutnávali si utorkové
(sš)
dopoludnie, ktoré nám spolu pomerne rýchlo ubehlo.
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KULTÚRA, ŠPORT, AKTÍVNY RELAX
Veľkonočné tradície a dekorácie
Dňa 03. 04.2012 sme s obyvateľmi Jozefom Skladaným, Máriou
Bakitovou,
Zuzanou Belkovičovou, Valériou Palušovou, Katarínou
Janáčovou a Rudolfom Sokolíkom zorganizovali prechádzku do centra mesta
spojenú s návštevou mestskej galérie.
Na výstave bolo odprezentované široké spektrum výrobkov a produktov
s veľkonočnou tematikou - zdobenie veľkonočných vajíčok rôznymi technikami
a štýlmi, cukrárenské a pekárenské produkty, hačkované obrusy, aranžmá zo
živých a umelých kvetov a mnoho ďalších výrobkov.
Z galérie sme sa s obyvateľmi presunuli do kostola, kde sme sa chvíľu
pozastavili a duchovne obohatili.
(dv)

Športové hry
Dňa 26. 04. 2012 sme si deň
v našom
zariadení
spríjemnili
športovými hrami. Súťažiaci boli
rozdelení do piatich družstiev
a označení farbami. Každý súťažiaci
tak hájil farbu svojho tímu.
Súťažilo sa v štyroch športových
disciplínach: preteky na vozíkoch, hod
loptičiek do koša, navliekanie gumičiek
na
drevenú
tyč,
prenášanie
stolnotenisovej loptičky na lyžici.
Súťažné družstvá sa snažili zo všetkých svojich síl, aby dané športové
disciplíny zvládli podľa svojich možností čo najlepšie. Atmosféra bola
spríjemňovaná ostatnými obyvateľmi, ktorí svojich favoritov povzbudzovali
ustavičným potleskom a pokrikom.
Po ukončení športových súťaží nasledovalo vyhodnotenie výsledkov a tiež
odmeňovanie súťažiach. Víťazné družstvo žltých, za ktoré súťažili Júlia
Zaťková, Milan Hanzlovič, Jozef Makový, Anna Szabová, Mária Bakitová,
Anna Hurychová bolo odmenené cenami a diplomami.
Na obr: Z.Belkovičová, R.Trepáčková, G.Rybanský,A.Illáš, J.Zaťková, M.Hanzlovič, J.Habala,
R.Malošík, I.Fecenková, R.Sokolík, A.Kolinková, A.Feketová, I.Šnajderová, J.Krištof, A.Szabová,
E.Martošová, M.Mandúchová, M.Bakitová s organizátorom – R. Wagnerom

(rw)
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Zdravotné prechádzky
V dňoch 20. a 27. apríla sa vybrali
na prechádzku, za hranice areálu
zariadenia, obyvatelia: Igor Karvay,
Jaroslav Krištof, Štefan Červený,
Tomáš Labuda, Rudolf Sokolík, Anton
Illáš, Mária Bakitová, Katarína
Janáčová, Valéria Palušová, Natália
Medová, Zuzana Belkovičová, Jozef
Skladaný (viď obrázok).
Prešli sme sídlisko Východ a popri rieke Nitra. Prechádzky na čerstvom
vzduchu výborne pôsobia na všetkých, zvlášť významné sú pre ľudí so zníženou
mobilitou. Tým, ktorí sa pohybujú na invalidných vozíkoch pomáhala
mobilnejšia časť obyvateľov. Ich pomoc si vážime!
(aj)

TURNAJ V STOLNOM TENISE
“MEMORIÁL VILIAMA KAJZERA“
Tradičný turnaj seniorov v stolnom tenise Na obr.: J.Skladaný, P.Lipták, R.Kajzer
„Memoriál Viliama Kajzera“ sa konal tohto
roku 19. apríla.
Organizovala ho Mestská organizácia
Jednoty dôchodcov. Vďaka pozvaniu
predsedu tejto organizácie pána Milana
Páleníka sme na turnaji nechýbali ani my.
K zdareniu samotného turnaja prispeli
poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja
Ing. Peter Baláž, ktorý je zároveň primátorom
mesta Topoľčany a JUDr. Karol Gerhát. Popriali súťažiacim dobrý pohyb
a športové úspechy. Veľa zdaru a radosť z hry prišiel súťažiacim popriať aj syn
nebohého Viliama Kajzera, Róbert Kajzer, ktorý zároveň poprosil o krátku
spomienku na jeho otca.
Zúčastnených bolo 23 súťažiacich. Naše zariadenie reprezentovali Jozef
Skladaný a Ing. Peter Lipták, ktorí boli odmenení za svoje výkony pamätnými
plaketkami.
Vylosovanie ako aj celú športovú časť mal na starosti hlavný rozhodca pán
Michal Vozár. Prvým trom súťažiacim boli odovzdané víťazné poháre.
(rw)
9

PRVOMÁJOVÁ PRACOVNÁ BRIGÁDA
Dňa 30. 04. 2012 sa uskutočnila v našom zariadení pred prvomájová
brigáda za účelom vyčistenia chodníkov a parkoviska, umývania
lavičiek, stoličiek a stolov na terasách.
Všetko má byť pripravené k poobednému programu, kedy sa naši
obyvatelia i hostia zúčastnia STAVANIA MÁJA. Pri doplňovaní tekutín sme si
niečo užitočné z histórie povedali, prečo sa vlastne máje stavajú.
Pracovnej činnosti sa zúčastnili: Katarína Janáčová, Róbert Pudiš,
Imrich Karaba, Štefan Vanek, Jozef Beňo, Matilda Hudecová, Milan
Hanzlovič, Valéria Palušová, Zuzana Belkovičová, Igor Karvay, Emília
Toporová.
(aj)
Za vykonanú prácu zúčastnením srdečne ď a k u j e m e.

STAVANIE MÁJA - MAJÁLES
Dňa 30. 04. 2012 sme si aj v našom
zariadení pripomenuli tradičné stavanie mája.
Stavanie mája a Majáles slávnostným
príhovorom otvorila riaditeľka zariadenia Viera
Bútorová.
Svojím programom nás potešili deti
z Materských škôl, žiaci Základnej školy a
dievčatá z tanečnej skupiny TOSUMA. Našim
obyvateľom sa prihovoril aj predseda Výboru
Obr.: STAVANIE MÁJA v Našom domove obyvateľov pán Simeon Masár.
Za spevu májových piesní
v podaní nášho speváckeho súboru
DOMOVNÍČEK nám naši chlapi
postavili krásne ozdobený máj.
Slnečné popoludnie nám ešte
spríjemnili naše obyvateľky pani
Anička Szabová a pani Petronela
Kittlerová
prednesom
poézie
z vlastnej tvorby a pani Gabika
Šutová nám pripomenula májové
zvyky.
Obr.: MAJÁLES: Vystúpenie súboru DOMOVNÍČEK

Po programe nám do tanca a spevu zahral pán Vladimír Kluka.
(zm)
10

PRIPRAVUJEME PRE VÁS NA MÁJ 2012
V dňoch 9., 16., 23. a 25. mája plánujeme
ZDRAVOTNÉ PRECHÁDZKY na čerstvý vzduch mimo areál zariadenia
V jedálni zariadenia dňa 10. 05. 2012 zostaneme v spomienkach na
„FATÍMSKE ZJAVENIE“
Dňa 11. 05. 2012 - TURNAJ V KOLKOCH - v jedálni zariadenia
Dňa 14. 05. 2012 - VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ - v jedálni zariadenia
Dňa 15. 05. 2012 sa uskutoční CELODENNÝ VÝLET na
RANČ POD BABICOU do obce Bojná s návštevou múzea a s grilovačkou
Dňa 16. 05. 2012 sa v jedálni zariadenia sa uskutoční
BURZA OŠATENIA
Dňa 18. 05. 2012 sa naši obyvatelia zúčastnia podujatia v Kozárovciach
„OSCAR 2012“
BESEDY
17. 05. - beseda o knihe: „Spomienky starej herečky Magdy PAVELEKOVEJ “
23. 05. – beseda na tému: „MÁJ – MÁJOVÉ ZVYKY A PRANOSTIKY“
Dňa 30. 05. 2012 Vás všetkých pozývame na
„VÁĽANIE MÁJA SPOJENÝ S GRILOVAČKOU“
Dňa 31. 05. 2012 sa zúčastnia naši obyvatelia kultúrno-spoločenského podujatia
v Dome kultúry v Topoľčanoch
„KAJZERPARÁDA“
Denne – v pracovných dňoch SPOLOČNÉ AKTIVITY vo všetkých
spoločenských miestnostiach
Počas celého mesiaca v doobedňajších hodinách je otvorená
KNIŽNICA S ČITÁRŇOU
Pravidelne pondelok - štvrtok od 13.00 h do 14.00 h vysiela
ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO „MÔJ DOMOV“

Na všetky aktivity Vás srdečne pozývame!
(dn)
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Zo života zariadenia sociálnych služieb
v Prašiciach
Apríl už tradične nesie prívlastok MESIAC LESOV. U nás sa niesol
v znamení pracovných brigád a činností vonku, v areáli zariadenia.
Brigád sa zúčastňovali naši obyvatelia: Ernest Barta, Michal Grznár,
Mária Poláková, Mária Okšová. Svojou prácou prispeli k úprave okolia
zariadenia.
Začiatkom mesiaca sme slávili dlho očakávané veľkonočné sviatky,
ktorými sme si pripomenuli Zmŕtvychvstalého Krista. Mnohí obyvatelia
ich prežili na návšteve u svojich príbuzných, tak ako každý rok.
Dňa 3. 4. 2012 nás deti z MŠ pozvali na rozlúčku so zimou.
Prebiehala podľa ľudových tradícií, vynesením a utopením MORENY. Po
odchode zimy prišla jar, ktorú taktiež privítali deti z MŠ dňa 18. 4. 2012
peknými básňami a piesňami. 16. 4. 2012 nás opäť navštívil pán Jančich
s predajom oblečenia pre obyvateľov a zamestnancov.
30. 4. 2012 boli naši obyvatelia pozvaní na stavanie mája
v Topoľčanoch a následne na zábavu Majálesu. Zároveň posledný
aprílový deň sa niektorí obyvatelia zúčastnili stavania mája v Prašiciach.
Radi sa stretávame pri pravidelných skupinových činnostiach
a aktivitách, na ktorých sa niečo nové naučíme, spoločne zabavíme,
odreagujeme, uvoľníme emócie, a tým si zlepšíme náladu. Takto
spoločne trávime každý deň svoj voľný čas.
Na obr.: Peter Pikna, Emil Herda, Matilda
Klobučníková, Oľga Vozníková

PRIPRAVUJEME NA MESIAC MÁJ
☺ prednáška s besedou na tému:
„Máj - lásky čas a ľudové zvyky
a tradície“
☺ vystúpenie detí z Materskej školy.
Spomenú si na nás z príležitosti Dňa
matiek
☺ zdravotné prechádzky
☺ pracovné brigády na úpravu okolia
☺ celodenný výlet do obce Bojná na Ranč pod Babicou
☺ burza ošatenia, pod vedením pána Valenta Jančicha z Topoľčian
☺ „Váľanie Mája“ spolu s obyvateľmi v Topoľčanoch
☺ každý deň spoločné aktivity v jedálni zariadenia.
(gm)
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ÚTULOK a DOMOV NA POLCESTE
Skutočný príbeh
Svet je stvorený z príbehov, nie z atómov.
(Muriel Ruckeyser)
Ešte v predošlom čísle nášho časopisu som začal písať príbeh hrdinu
dnešného príspevku, no nedal som sa uniesť jarným opojením a príbeh
jednotlivca skončil úplne inou témou. Takže dnes mi dovoľte opäť sa venovať
tomu, načo je naše okienko určené, aj keď aby to nebolo také jednotvárne,
skúsime ísť z opačného konca.
V marci 2011 bol dnešný hlavný protagonista už klientom nášho
zariadenia. Dnes už starý otec má jedného vnuka, ktorého chodí takmer každý
deň navštevovať k svojmu synovi Mirovi, ktorého mu po rozvode v roku 1995
súd pridelil do otcovskej opatery, pre matkin zlý zdravotný stav.
Malý Mirko mal v čase rozvodu rodičov 11 rokov. Práve jeho príchod na
svet spôsobilo matke a manželke závažné chronické ochorenie. Laktačná
psychóza, popôrodná depresia. Asi tak nejako znela jej diagnóza, ktorá ju
priviedla až do psychiatrickej liečebne a vyžadovala si nepretržitú starostlivosť.
Možno keby sa s ňou nebol stretol na kamarátovej svadbe v roku 1983,
nemali by syna Mirka, neprišli by o byt, ktorý nestíhal platiť, z dôvodu
invalidity manželky aj svojej nezamestnanosti alebo ľahostajnosti, žena by
možno neskončila v liečebnom ústave. Keby sa podnik, kde pracoval dlhé roky
nedostal do konkurzu a nezrušili ho, nestal by sa nezamestnaným, možno ...
Trochu priveľa hypotéz, priveľa možno a keby, keby sa to všetko dalo dať
späť ako na filmovom páse, zlé veci vystrihnúť, vyvarovať sa ich a prehrávať si
len tie krásne, slnečné, radostné. Možno ani on by dnes nemal 52 rokov
a nenarodil by sa svojím rodičom v jednej obci pri Topoľčanoch, ale nejakým
iným a inde. Ešte si tak vybrať, ktorým. To by bolo fajn, však? ...
Ako ťažko sa odvíja klbko z opačného konca, tak aj každý príbeh sa ťažko
píše od konca. Vlastne pardón, naše príbehy ešte svoj koniec nemajú, ešte deň
po dni pokračujú.
„Ako to všetko vlastne bolo?“ Možno si dnes po prečítaní položíte otázku.
Asi budete musieť namáhať viac myseľ a prečítať si článok ešte raz, a to je opäť
niečo nové, odlišné od predošlých článkov.
Dúfam, že sa mi dnes podarilo vás trošku zmiasť a prinútiť pouvažovať, čo
ste vlastne čítali.
(jg)
Dočítania priatelia!
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ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO
MÔJ DOMOV
vysiela informácie o aktivitách v našom zariadení,
o nás a pre nás
POČÚVAJTE ROZHLAS PO DRÔTE
PONDELOK
PONDELOK – ŠTVRTOK od 13.00 do 14.00 h
Informácie pre Vás pripravuje a vysielanie
moderuje Danka Vaňová
♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥

Blíženci - horoskop máj/jún 2012
Tento mesiac prináša zmeny v kariére i vo financiách ľudí
narodených v znamení Blíženci.
Horoskop na máj predpovedá, že nastanú otrasy, vo firme
kde pracujete budú padať hlavy. Problémy taktiež zaznamenajú
Vaši priatelia či blízka rodina. Blíženci by si mali dávať pozor aj
pri šoférovaní. Pred dlhšou cestou si dajte skontrolovať auto do servisu.
Zmeny nastanú aj v ľúbostnom živote Blížencov. Slobodný budú mať
šancu uzatvoriť manželstvo. Tých zadaných bohužiaľ čaká rozvod či rozchod.
Všetky tieto udalosti má na svedomí zatmenie Slnka, ktorá sa udeje 20. mája.
Keď však neberieme do úvahy tento úkaz, máj bude pre Vás v podstate
šťastným mesiacom. Blíženci budú spoločensky vyťažení, budú si užívať
posedenia s priateľmi, známymi.
Zdravie aj energia bude v poriadku, ba čo viac, Vaša spokojnosť z Vás
bude vyžarovať takým spôsobom, že budete priťahovať pozornosť opačného
pohlavia viac ako inokedy. Tento mesiac je vhodný na zmenu imidžu, držanie
diéty atď. Od 1. do 6. mája bude Vaše najlepšie finančné obdobie. Ak sa budete
Milan Vaľko, obyvateľ
snažiť, môžete mať peňazí koľko len chcete.
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ZASMEJME SA
Manželka hovorí manželovi: „Keby som Ti utiekla s iným, bol by si smutný?“
odpovedá: „A prečo by mi malo byť ľúto cudzieho chlapa?“

Manžel

Ťarbavý mladý muž vyzval slečnu do tanca. Po chvíľke začne konverzáciu: „Veríte, že
som sa naučil tancovať podľa televízie?“ „To verím, veď tancujete aj s poruchami!“, vraví
slečna.
K pokladni Národného divadla príde pán a spýta sa: „Dávate Hubičku?“ „No dovoľte?
A pár faciek by ste nechceli?“, rozčúli sa pokladníčka.
Príde opitý muž domov a žena sa ho pýta: „Budeš ešte piť?“ Keď muž neodpovedá dá
mu žena facku. A znova sa ho pýta: „Budeš ešte piť?“ Muž zasa neodpovedá, a tak mu
žena dá zasa facku. A znova sa ho pýta: „Budeš ešte piť?“ A vtedy muž povie: „No dobre.
Tak nalej!“
Petronela Kittlerová, obyvateľka
Rozhlas na kúpalisku hlási: Dáma s červenými plavkami nech sa okamžite dostaví do
šatne! Zabudla si ich obliecť.
On: A bola si mi na rekreácii verná?
Ona: S každým, Imro môj, s každým...
Žena hovorí mužovi: „Pri tej sopke je ako v pekle.“ „Ty si bola aj v pekle? Keď to dokážeš
porovnať...“
Na kúpalisku sa pýta vnuk starej mamy: „Starká, nepôjdeš so mnou do vody?“ „Rada by
som, ale na kolenách mám deravé plavky.“
„Človeče, predstav si, na tej nudistickej pláži ešte aj čašník chodil úplne nahý.“ „A ako
vieš, že to bol čašník?“ „Pretože to nebola čašníčka.“
Fero čaká na kolegu z práce a rozpráva sa s jeho ženou. „Môj muž sa vráti z práce až
o dve hodiny. Iní muži by na vašom mieste určite využili situáciu“, nabáda ho ona. „No to
je výborný nápad! Tak mi prezraďte, kde má pivo.“
Ing. Peter Lipták, obyvateľ
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Z INFORMÁCIÍ Mestského
zastupiteľstva mesta TOPOĽČANY
♣

VYRÚBALI CHORÉ TOPOLE z dôvodu ich zlého zdravotného
stavu. Výrub sa konal na ulici Čsl. armády. Topoľov bolo celkom 76.
Podľa Ladislava Bakiča, vedúceho odboru výstavby a životného
prostredia „stromy ohrozovali nielen bezpečnosť cestnej premávky ale aj
chodcov a cyklistov“. Na obchvate sa bude robiť náhradná výsadba.

♣

Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Topoľčany bola
založená nezisková organizácia ZARIADENIE PRE SENIOROV
KOMFORT, n. o., so sídlom na Ul. Podjavorinskej Topoľčany, v blízkosti
lekárne PILULKA. Bola schválená zakladacia listina a štatút. Orgánmi
Komfort, n. o. sú: správna rada - najvyšší orgán zariadenia, ktorá má 5
členov, 3-členná dozorná rada a riaditeľ ako štatutárny zástupca
zariadenia. Zakladateľom neziskovej organizácie je Mesto Topoľčany.

♣

Mesto Topoľčany má na svojom území päť DENNÝCH
CENTIER - klubov pre dôchodcov, v ktorých sa stretáva spolu 353
seniorov:
1. Denné centrum I. „Jeseň“ na Ul. Dr. Adámiho
2. Denné centrum II. na Puškinovej ulici – seniori z tohto denného
centra sa stretávajú na Zimnom štadióne
3. Denné centrum III. vo Veľkých Bedzanoch, v Miestnom kultúrnom
stredisku
4. Denné centrum IV. „Juh“, so sídlom v Materskej škole Ľ. Fullu
5. Denné centrum V. „Slnečnica“, so sídlom na sídlisku F, na Ul.
Podjavorinskej.

♣

V SUTERÉNE RADNIČNEJ BUDOVY na Nám. M. R.
Štefánika bola ukončená nájomná zmluva s doterajším nájomcom
nebytových priestorov. Priestory slúžili ako reštaurácia. Je vypísaná
obchodná verejná súťaž na PRENÁJOM týchto priestorov.

♣

Mesto Topoľčany vypísalo verejnú obchodnú súťaž na
ODPREDAJ CHATY s pozemkom v katastrálnom území Prašice, časť
Duchonka, so zastavanou plochou 118 m2 za minimálnu vyvolávaciu
cenu 31 200,-- €. Chata je v súčasnosti vlastníctvom Mesta Topoľčany.
(vb)
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Predstavujeme nových zamestnancov
V apríli k nám nastúpili dve Zuzky - nové
opatrovateľky. Sú príjemné, sympatické,
prívetivé... ☺ Očakávame od nich, že sa
budú o nás dobre starať, a my sa budeme
snažiť vytvoriť im príjemnú pracovnú
atmosféru.

Zuzana Hricková

Zuzana Šuplatová

V apríli k nám prišli obyvatelia
Mária SUŠELKOVÁ, Emília BEDNÁROVÁ, Mária BARČIAKOVÁ
Vitajte medzi nami!

Májoví oslávenci
03. 05. – Irena Blchová, Karol Novák 05. 05. – Helena Junásová
09. 05. – Rozália Trepačková
11. 05. – Paula Chvalná
11. 05. - Alžbeta Fazekašová
12. 05. – Viliam Valo
15. 05. – Ilona Šnajderová, Eduard Močko, Milan Hanzlovič,
Alžbeta Fabriciová
21. 05. – Mária Trsťanová
21. 05. - Ernest Bobko
23. 05. – Eleonóra Arpášová
23. 05. - Ján Vlčko
26. 05. – Ján Bitarovský
29. 05. – Gabriel Lavo
Dňa 8. 5. 2012 oslávi krásne životné jubileum 90 rokov pán Ing.
Marek Cyprich, CSc. Jubileum 70 rokov oslávi dňa 4. 5. 2012 pán
Milan Rybanský a dňa 24. 5. 2012 pán Milan Galbavý.
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho
požehnania a spokojnosti.

V mesiaci apríl nás opustili
Antónia Procházková, Jozef Hon, Michal Grznár, Priska Matušková,
Jolana Krošláková. Česť ich pamiatke!
(zv)
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KRÍŽOVKA
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Správnu odpoveď napíšte na lístok a odpovede, s uvedením svojho mena
odovzdajte do 20. 03. 2012 sociálnej pracovníčke Danke Vaňovej. Víťaz bude
určený žrebovaním a odmenený vecnou cenou.
Krížovku pre vás pripravila Mária Malinková
♥♥♥

Správne riešenie tajničky z časopisu 4/2012 nám poslali viacerí lúštitelia.
Šťastnou vyžrebovanou je a zároveň výhercom sa stáva pani
ANNA SZABOVÁ.
Výherca získava vecnú cenu. GRATULUJEME!

INTERIÉR ZARIADENIA
V mesiaci apríl sme ukončili rekonštrukciu priestorov pracovísk,
v ktorých zaznamenávame najväčší pohyb osôb, hlavne zo strany
obyvateľov a príbuzných.
Cieľom je zlepšenie pracovných podmienok a spríjemnenie
atmosféry a vzájomných kontaktov.
Posúďte sami ako sa nám to podarilo.
Dokumentačná sestra Lucia Zrebná
so zdravotnou sestrou z Agentúry
domácej ošetrovateľskej starostlivosti
v presťahovanej AMBULANCII

Sociálna pracovníčka Svetlana Šimková
pri zapájaní Počítača v novej kancelárii
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Ku gratuláciám k SVIATKU MATIEK sa pripájam.
Želám všetkým matkám spokojnosť s tým, čo dokázali
svojim deťom odovzdať! Želám im aby si všetky deti na
svoje matky spomenuli svojim úctivým a láskavým
správaním.
S úctou
Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia

KU DŇU MATIEK
Mama moja ľúbim Tvoju tvár,
ako rozkvitnutú jar,
ľúbim Tvoje vlasy farbou času postriebrené.
Vychovala si svoje pokolenie,
za čo Ti patrí vďaka i zaslúžené ocenenie.
Matka, si drahý poklad náš,
si pre nás vzorom v každý čas,
kyticu kvetov z lásky Ti uvijem,
pretože Ťa nadovšetko milujem.
Ubolené ruky Tvoje zbožňujem,
aj zvráskavenú Tvoju tvár,
na znak vďaky ťa vrúcne pobozkám.
Si pre mňa studnicou želaných prianí,
keď máš stále úsmev na tvári,
nech Ti každý deň slnko zasvieti a ťa poteší.
Tvoj život nech je plný šťastia a dobrých činov,
nech ťa láska ráno budí,
to Ti prajú Tvoji najbližší a deti.
Pripájam sa k Tvojmu sviatku,
nech znie pieseň na pamiatku.
Anna Szabová, šéfredaktorka
♥♥♥
Časopis je interným informačným mesačníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“, so
sídlom P. O. Hviezdoslava 66, Topoľčany. ŠÉFREDAKTOR: Anna Szabová REDAKČNÁ RADA: Petronela
Kitlerová, Simeon Masár, Peter Lipták, Dana Neumannová (dn), Daniela Vaňová (dv), Zuzana Michalková (zm)
OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA: Richard Wagner (rw), Viera Bútorová (vb) TECHNICKÁ STRÁNKA
A DISTRIBÚCIA: Milan Vaľko, Zuzana Belkovičová SPOLUAUTORI: Zuzana Vaňová (zv), Gabriela Remeňová
(gr), Anna Jahodová (aj), Svetlana Šimková (sš), Miroslava Grežďová (mg), Gabriela Mikudová (gm), Juraj
Gašparovič (jg), Mária Malinková (mm)
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