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ÚVODNÍK 
 

Deti sa učia tomu, s čím žijú 
 

Ak  deti vidia kritiku, učia sa odsudzovať. 

Ak deti žijú s nepriateľstvom, učia sa bojovať. 

Ak deti žijú so strachom, učia sa stále niečoho obávať. 
Ak deti žijú so súcitom, učia sa ľutovať sami seba. 
Ak deti žijú s výsmechom, učia sa byť plaché. 
Ak deti vidia žiarlivosť, učia sa čo je to závisť. 
Ak deti žijú s pocitom hanby, učia sa cítiť vinu. 
 

Ak deti žijú s toleranciou, učia sa byť trpezlivé. 
Ak deti niekto povzbudzuje, učia sa byť presvedčené. 
Ak deti niekto chváli, učia sa vážiť si. 
Ak deti pociťujú uznanie, učia sa mať radi sami seba. 
Ak sú deti akceptované, učia sa násjť vo svete lásku. 
 

Ak deti žijú tam, kde sa rozdáva, učia sa byť štedré. 
Ak deti žijú s úprimnosťou a čestnosťou, učia sa, čo je pravda 
a spravodlivosť. 
Ak deti žijú v bezpečí, učia sa dôverovať seba a ľuďom okolo seba. 
Ak deti žijú v atmosfére pokoja, učia sa mať kľudnú myseľ. 
 

S čím žijú vaše deti? 
(Jack Canfield a Mark Victor Hansen) 

 

Po mesiaci máj, v ktorom si pripomíname deň matiek, prichádza 
mesiac, ktorý je venovaný deťom. 1. júna si už roky pripomíname 
Medzinárodný deň detí. Dôležitosť nielen matky, ale oboch rodičov 
a vychovávateľov vo výchove detí vystihujú slová G. B. Shawa:  

 

 „Najvýznamnejšou sociálnou službou, ktorú každý z nás môže 
poskytnúť svojej vlasti a celému ľudstvu, je výchova detí.“ 

 

Viera Bútorová 
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       Tak toto Vás dostane...      
 
 

 
 

 
 

Nové topánky... 
 
 
 
 

 
 

Strom, kde sú slivky... 
 
 

 

Zaparkované auto! 
 
 
 
 

 
Bojíš sa? 

 
 
 
 
 

 
 

(Prevzaté z najmana.aktuality.sk) 
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LETNÁ IDYLA 
  

Leto slnka jas, je najkrajšie a najhorúcejšie obdobie 
v našom domove okolo nás. 

 

Na lúke z trávy krásne kvietky vyrastajú 
a na ich vrcholku nádherné lupienky vyháňajú.    

 

Balzamom pre naše telo i dušu 
je harmónia farieb a vôní ruží 
pre nevídanú krásu, ktorá nás poteší. 

 

Príroda je ako najprirodzenejší  
spôsob dobývania energie  
po takej dlhej a tuhej zime. 

 

Preto my seniori neváhajme 
a objavujme túto krásu prírody okolo nás,  
ktorá sa všade nachádza a vonia  
prísľubom do ďalšieho života 
v našich srdciach zas. 

 

Všetci sa inšpirujme letným hitom  
a urobme niečo zvláštne  
so svojim zdravotným optimizmom. 

 

                                                          Anna Szabová, šéfredaktorka 
 

 To dievča švárne  
(pieseň) 

 

Dubovim leše drevo rúbajú,  
na Slovenské lúčky briezky padajú. 
Padajú malé, padajú veľké, kto že ich pozbiera?  
To dievča švárne. Ja ti to pozbieram.  
Nakladiem ohňa aj vyperiem.  
Košieľku do soboty do dna.  
Jak sa vybralo to dievča šlo na tanec, na vidumanec. 

 Valika Krumpárová, obyvateľka 
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PrišlPrišlPrišlPrišla ka ka ka k    nám jar (Vesna)nám jar (Vesna)nám jar (Vesna)nám jar (Vesna)    
 

Keď divé husi v šíkoch tiahnu v modravé diaľky,  
je už jar, v láskavom slnci srdcia priahnu, 
len ľúbosť zvlaží túto suš. 
 

Spieva si deva rozjasaná,  
pod modrým nebom pieseň sŕdc 
a škovran v modrých výškach 
zrána jej plaché srdce čuje tĺcť. 
 

To vesna budí skryté túžby 
a  človek s dušou na dlani 
priaha cit lásky v svoje služby 
pre život teplom vystlaný. 

                                                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 
    

Májové zvyky očami výboru obyvateľovMájové zvyky očami výboru obyvateľovMájové zvyky očami výboru obyvateľovMájové zvyky očami výboru obyvateľov    
             

Dňa 24. 5. 2012 sa konala prednáška na tému: Májové zvyky a slávnosti, 
ktorú viedla Mgr. Zuzka Vaňová, sociálna pracovníčka nášho zariadenia. 
Zúčastnili sa jej viacerí naši obyvatelia. Mnohí ju doplnili svojimi príspevkami 
a mali z nej pekný zážitok.  

Na našom dvore sme tiež postavili máj, pri ktorom sme sa všetci prítomní 
zabávali.  

                                                              Výbor obyvateľov   
 

PRIANIE 
Vážení seniori, 
 

viac ako polstoročia života  
ste prežili a bola v ňom vždy istota. 
Vaše oči slzy zarosili  
a tvár vrásky pokryli,  
ale život ide stále diaľ  
a mladosť vietor odvial. 
Ako spoločný sen života nášho,  
bolo v ňom veľa krásneho.  
Nech sa tieto krásne dni  
naplnia vaše sny, 
aby ste v kruhu svojich blízkych zostali  
stále zdraví a šťastní.  

Simeon Masár, obyvateľ                                 
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V MESIACI MÁJ 2012 SA USKUTOČNILO 
 

Kultúrny program ku d ňu matiek     
 

Ku Dňu matiek sa v jedálni 
nášho zariadenia uskutočnili dve 
vystúpenia 18. mája nás navštivili 
žiaci Základnej umeleckej školy 
Ladislava Mokrého v Topoľčanoch. 
Pripravili si pre nás program plný 
piesní, umeleckých prednesov 
popretkávaných hrou na akordeóne 
a syntetickom klavíri. Týmto 
programom všetkých zúčastnených 
sprevádzala študentka, ktorá sa 
výborne zhostila roly moderátorky 

a uvádzačky jednotlivých vystúpení.  
Úvod programu sa začal umeleckým prednesom básne venovanej všetkým 

matkám, ich starostlivosti a nezištnej láske. Po prednese nasledovalo spevácke 
vystúpenie sprevádzané hrou na  syntetickom klavíri a záver programu bol 
obohatený obľúbenou hrou na akordeóne s mixom najznámejších ľudových 
melódií. Účinkujúci boli odmenení srdečným úprimným potleskom od našich 
obyvateľov, ktorí sa už teraz tešia na ďalší kultúrny program. 

14. mája si detičky 
z Materskej školy Škultétyho 
pripravili pre našich 
obyvateľov pestrý kultúrny 
program. Navodili príjemnú a 
pozitívnu atmosféru pre 
všetkých zúčastnených 
divákov.  

V úvode  vystúpila 
skupinka detí s tanečnou 

choreografiou na modernú 
hudbu, potom nasledovalo 
recitovanie milých básní 

a riekaniek, ktorými si uctili 
lásku a  starostlivosť všetkých mamičiek. Záver programu patril krásnej 

dojímavej piesni oslavujúcej materinskú lásku. Program bol ukončený veľkou 
poklonou a radostným vďačným potleskom divákov.                                       (dv)                                                
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Celodenný výlet „Ranč pod Babicou“ 
 

Plánovaný celodenný výlet  sa 
uskutočnil dňa 22. mája. Výletu sa 
zúčastnila aj naša pani riaditeľka. 

Po raňajkách sme vyštartovali zo 
zariadenia. Obyvatelia z Prašíc nás už 
netrpezlivo očakávali pred obecným 
úradom v Bojnej, kde sa nachádza  
novootvorené archeologické múzeum 
Veľkej Moravy, ktoré bolo našou 
prvou zástavkou. Dozvedeli sme sa 
nové informácie zo života  našich predkov a mali sme možnosť obdivovať rôzne 
historické predmety  z konca 7. a začiatku 8. storočia.  

Po príchode na Ranč pod Babicou nasledovalo malé občerstvenie. 
Medzitým sa rozhorel oheň a mohli sme začať grilovať mäsové pochúťky. Pobyt 
v prírode nám spríjemnilo počúvaním hudby a hranie spoločenských hier. Po 
obede sme si urobili prechádzku v príjemnom horskom prostredí a pozreli si  
zvieratá žijúce v areáli. Podarilo sa urobiť zopár pekných fotografií, ktoré si 
môžu obyvatelia pozrieť v knižnici zariadenia.     (sš) 
                                                        

Nitriansky OSKAR Kozárovce 2012 
 

Divadelná prehliadka zariadení 
sociálnych služieb „Nitriansky OSKAR 
2012“ sa v tomto roku konal dňa 18. mája 
v Kozárovciach. Boli sme sa pozrieť a 
povzbudiť účinkujúcich v zostave: Rudolf 
Sokolík, Mária Bakitová, Natália Medová, 
Jozef Skladaný a Zuzana Belkovičová.  

Nitriansky OSKAR 2012 sa konal pod 
záštitou predsedu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja pána Milana Belicu, 
ktorý bol osobne povzbudiť účinkujúcich, 
spolu s podpredsedom pánom Vladislavom Bórikom a vedúcej odboru pani 
Miluši Budayovej. Všetkým privítal starosta obce Kozárovce pán Jozef Majer. 

Počas prehliadky sa predstavilo 16 zariadení sociálnych služieb. V porote 
bola aj riaditeľka nášho zariadenia Viera Bútorová, spolu s pani Jankou 
Moravčíkovou, riaditeľkou Správy ZSS v Nitre a vedúcim oddelenia kultúry 
Úradu NSK pánom Antonom Živčicom, ktorý bol predsedom poroty.         (gr) 
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BESEDA  O  KNIHE  

„Spomienky starej herečky Magdy Pavelekovej“ 
 

Dňa 24. 05. 2012 sa konala v knižnici zariadenia beseda o knihe: 
Spomienky starej herečky Magdy Pavelekovej, ktorú napísala legenda 
divadelnej scény v spolupráci s Romanom Humajom.  

Autorka v knihe odhaľuje svoje najsúkromnejšie a najosobnejšie stránky 
bohatého umeleckého i osobného života. Svoj nevšedný šarm a noblesu vložila 
do riadkov tejto knihy. Zopár z nich sme si s obyvateľmi prečítali. Svojou 
húževnatosťou, úprimnosťou a humorom si získala veľa  obdivovateľov. 
Narodila sa v Leviciach, toto mesto veľmi dobre pozná aj náš obyvateľ pán 
Kupec, ktorý tu odpracoval niekoľko rokov.  

Pani Majda je známa aj z vysielania Slovenského rozhlasu. Vysielanie pre 
najmenších si rada vypočula aj pani Májiková  spolu so svojimi ratolesťami. 
O herečke sme sa dozvedeli, že má rada šoférovanie, motorky, autá a nechýbajú 
jej bohaté skúsenosti s odtučňovaním.  

Spomienky na herečku sme ukončili rozprávaním o jej pôsobení na Novej 
scéne, v muzikáloch, v televízii.                            (sš) 

 

PREDNÁŠKA  S  BESEDOU 
„Májové zvyky a slávnosti“ 

 

V máji – vie to mladá cháska – v 
celom svete kvitne láska.  Tento mesiac 
patrí všetkým zaľúbeným. Všetko čo sa 
viaže k tomuto mesiacu sme si 
pripomenuli dňa  25. mája 

Májové slávnosti sú plné tradičných 
zvykov. Máj označoval dievča súce na 
vydaj.  Stavanie májov bolo známe už 
v antike. Patrí azda medzi 
najromantickejšie tradície. Už po stáročia 
sa vybrali mládenci do lesa, aby si tam, 

každý pre svoje milované dievča vyťal najkrajší strom. V niektorých obciach 
obielili všetky kmene až po vrcholec a rozlišujúcim znakom bolo použitie stúh a 
šatiek v korune stromu. V oblastiach, kde boli zmiešané lesy, sa znakovosť často 
prejavila v rozdielnom druhu stromov použitých na máje, inokedy vo výške, 
dokonca aj v počte a podobne. Všade bol iný zvyk, niekde to bola breza, inde 
zasa borovica, a tú potom chlapec postavil pred dom svojej milovanej. Táto 
romantická tradícia bola rozšírená po celom Slovensku.          (zv)                                                                                            
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Stretnutie obyvateľov pri  spomienkach 
 

Dňa 10. mája sa konalo 
v jedálni zariadenia  posedenie 
pri spomienkach na tému: 
„Fatimské zjavenie“.  
Zúčastnilo sa ho  46 
obyvateľov.  

Každoročne je mesiac 
máj venovaný láske, Panne 
Márii a všetkým matkám. 
Práve na tento máj totiž pripadá 
95. výročie zjavenia sa Panny 
Márie trom deťom. Stalo sa to 
13. mája 1917. Vo Fatime sa 

Panna Mária zjavila trom malým nevzdelaným deťom, pastierikom. Cieľom 
stretnutia bolo zaspomínať si na pútnické miesta,  na zjavenie vo Fatime, a ich 
odkaz pre ľudstvo. Vystavené boli fotky detí, ktorým sa zjavila Panna Mária, 
bola vystavená Matka Fatimská ako  socha i zjavenie  v skale, ľudia ktorí 
zjavenie a odkaz z neba zažili, Nepoškvrnené srdce Panny Márie omotané tŕním.  
Kto mal záujem poprezeral si vystavené fotky. Stretnutie splnilo svoje poslanie.  

O mesiac sa stretneme opäť, tentoraz pri téme „Čaro  Jánskej noci, 
otváranie zeme a pokladov, zbieranie polnočných Jánskych bylín a ich 
účinok“. Povieme si niečo aj o čarodejnej moci tejto noci.   

Už teraz sa na Vás, milí obyvatelia, teším.          (aj)   
                                                                                                                                                                                      

Zdravotné prechádzky 
 

Dňa 23. 05. 2012  sa uskutočnila zdravotná prechádzka po záhradkárskej 
kolónii za účelom zberu rastlín do nášho herbáru a načerpania pozitívnych 
myšlienok s nadýchaním sa čerstvého vzduchu. Zúčastnení obyvatelia: Rudolf 
Sokolík, Mária Bakitová, Štefan Červený, Radek Malošík, Štefan Vanek, 
Zuzana Belkovičová, Igor Karvay, Valéria Palušová, Milán Hanzlovič.  

Prekrásne skoro letné dopoludnie sme sa vybrali na zdravotnú prechádzku  
po záhradkárskej kolónii, kde sme zbierali kvetiny do herbára. Niektoré sme 
poznali, ale ku niektorým budeme musieť použiť atlas rastlín.  

V dňoch 9. a 16. mája sme sa zúčastnili zdravotných prechádzok po 
sídlisku v okolí nášho domova. Porozprávali sme si zážitky a príhody. Cestou 
sme našli zopár rastliniek, ktoré ešte nemáme vo svojom pripravovanom herbári. 

(aj)                               
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                        KOLKOVÝ  TURNAJ               
 

Veľkej obľube sa u nás teší 
kolkový turnaj. Touto hrou sme si 
spríjemnili dopoludnie, 11. mája.  

Jednotliví súťažiaci súťažili o 
to, kto získa čo najviac bodov za  
zhodené kolky. Hralo sa na štyri 
súťažné kolá a každý súťažiaci mal tri 
pokusy v jednom kole. Všetky kolky 
mali hodnotu troch bodov 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.  

Víťazom turnaja sa stala Mária Čuliová, druhé miesto si vybojoval 
Jaroslav Krištof a tretí skončil Jozef Skladaný. Prví traja súťažiaci boli 
odmenení  diplomami a vecnými cenami.                                         (rw)                                                                                                                

                                                                                                                

„Vá ľanie mája“ spojené s grilovačkou 
 

Predposledný májový deň sme si spríjemnili už tradičným „Váľaním 
mája“, spojeným  s grilovačkou, kultúrnym programom a  tanečnou zábavou. 

Na úvod sa nám 
prihovorila Viera Bútorová, 
riaditeľka zariadenia. So 
svojim kultúrnym programom 
vystúpil náš spevácko-
dramatický súbor 
„Domovníček“. K oceneniu 
ich práce a vystúpenia prispel 
aj fakt, že sa nám prihlásili 
ďalší záujemcovia 
o účinkovanie v súbore!  

Po ich vystúpení naši 
obyvatelia svojou účasťou 

asistovali našim pracovníkom, ktorí váľali máj. Počas tanečnej zábavy sa naši 
obyvatelia posilnili pripraveným občerstvením. Tanečné kolo bolo striedané 
spoločným „Spievaním piesní na želanie“. Niektoré tanečné kolá sa niesli v 
duchu „Repete“ a „Senzus“.   
 Celkovú atmosféru „Váľania mája“ si môžete pozrieť v našej Knižnici. (gr) 
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SPRÁVY Z MESTA TOPOĽČANY 
 

Stavebné práce robil vlastník vily bez povolenia. V areály vily pri 
autobusovej stanici sa začalo stavať. Hneď vedľa budovy vyhĺbili veľkú jamu, 
ktorá v kombinácii s dažďami mala porušiť statiku budovy. Vlastník na tieto 
úpravy nemal povolenie a mesto stavebné práce zastavilo. Robotníci, po 
príchode polícii, sa snažili vraj zutekať, keďže, údajne, väčšina z nich pracovala 
na stavbe načierno. Podľa vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu, budova 
Vilky je chránená kultúrna pamiatka. S vlastníkom objektu sa nedarí 
skontaktovať. Čaká sa na odborný posudok statika.    (Zdroj: Echo, OŠ) 
 

Dlžníci mesta. Mesto Topoľčany zverejnilo na svojej internetovej stránke 
zoznam dlžníkov mesta za rok 2011. Na daniach a poplatkoch je mestu dlžných 
69 fyzických osôb sumu približne vo výške 75 500,-- € a 12 právnických ôsob, 
sumu cca 415 100,-- €.       (Zdroj: topolcany.sk) 
 

Požiar v Topoľčanoch. V Topoľčanoch Pod Kalváriou horela budova, v ktorej 
bývali miestni Rómovia. Na mieste boli hasiči z Topoľčian, Nitry, Zlatých 
Moraviec a Partizánskeho a dobrovoľní hasiči z okolitých obcí. Záchranári 
odviezli tých, ktorí sa nadýchali dymu. Horieť začala kopa odpadu, ktorý si tu 
títo spoluobčania nahromadili a vetrom sa oheň rozšíril na budovu, v ktorej 
prebývali. Zhoreli zhruba tri štvrtiny budovy, štvrtinu sa podarilo zachrániť. 
Majiteľom budovy je mesto, ktoré Rómom zabezpečilo náhradné ubytovanie.  

(Autor: SITA, Váš.čas.sk) 
 

Písali o nás v tomro roku: RYTIER ODOVZDAL CUKROVIN KY 
SENIOROM. TOPOĽČANY. Rudolf Páleš, člen Rádu maltézskych rytierov, 

odovzdal takmer 
300 kilogramov 
čajového pečiva 

seniorom 
a školá-kom 

v meste 
Topoľčany. Rád 

maltézskych 
rytie-rov 

zabezpečuje 
podobné charita-
tívne akcie už 
viac ako 1 000 
rokov. (Zdroj: 
http://topolcany.sme.sk 
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PRIPRAVUJEME  NA  MESIAC JÚN 2012 
 

Aktivity mimo zariadenia 
 

ŠPORTOVÉ HRY v ZSS „DOMUM“ Krškany – dňa 6. júna 
 

Turnaj v hre BOCCIA v ZSS „KREATÍV“ Klasov – dňa 14. júna 
 

Návšteva mestského letného KÚPALISKA – dňa 11. júna 
 

Celodenný výlet do TERMÁLNYCH KÚPEĽOV HORNÉ SALIBY 
dňa 26. júna 

 

Celodenný výlet spojený s opekačkou v prírode na  DUCHONKE organizovaný 
pre menej mobilných – dňa 28. júna 

 

ZDRAVOTNÉ PRECHÁDZKY – v dňoch 6., 13. a 27. júna 
 

Aktivity v zariadení 
 

TURNAJ V SEDMOVÝCH KARTÁCH v jedálni zariadenia – dňa 14. júna 
 

BURZA OŠATENIA v jedálni zariadenia – dňa 18. júna 
 

PIKNIK v areály zariadenia – 20. júna 
 

V dňoch 6, 14, 21, 28. júna -  pozývame Vás na  PRACOVNÉ BRIGÁDY 
„ZVEĽAĎME SI BÝVANIE!“ 

 
Prednášky, besedy 

 

7. júna – spomienky v jedálni zariadenia, na tému: 
„ČARO A KÚZLA SVATOJÁNSKEJ NOCI, MAGICKÁ MOC LIEČIVÝCH 

RASTLÍN A ICH VYUŽITIE“ 
 

12. júna – v knižnici zariadenia, beseda o knihe:„VČELIE PRODUKTY“ 
 

19. júna - prednáška s besedou na tému: 
„NEGATÍVNE PREJAVY ZÁVISLOSTÍ V ZSS“ 

 

Počas celého mesiaca v doobedňajších hodinách je otvorená 
KNIŽNICA S ČITÁRŇOU 

 

Pravidelne v pondelok - štvrtok od 13.00  do 14.00 h vysiela v našom zariadení 
ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO „MÔJ DOMOV“ 

 

Každý deň na obidvoch budovách v doobedňajších hodinách sa stretávame 
v spoločenských miestnostiach na spoločných aktivitách.                                               (dn) 
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ÚTULOK A DOMOV NA POLCESTE 
Skutočný príbeh 

 

Mama, otec, brat, sestra a on. Títo ľudia tvorili bežnú topoľčiansku rodinu, 
aká žila v  tej dobe kdekoľvek v  republike, ba i na svete.  

On sa stal jej súčasťou v roku 1972. Keď mal dva roky jeho vlastný otec 
od nich odišiel. Časom prišiel druhý, lepší, futbalista – ten si ho osvojil a dal mu 
svoje priezvisko. Mladého šarvanca bavil basketbal, atletika, plávanie. Keď 
v roku 1986 končil základnú školu a nastupoval do učenia v Bánoveckej 
Tatrovke, rodičia sa rozviedli. Časom sa dozvedel o smrti druhého otca.  

S pribúdajúcimi rokmi mu pribúdali aj nové koníčky. Začal sa zaujímať 
o motorky, techniku a samozrejme k veku dospievajúceho mládenca patria aj 
dievčatá a, žiaľ, niekedy, aj alkohol. V deväťdesiatom roku končil učilište. Na 
vojne bol 2 mesiace, zvyšok si odpracoval v nemocnici v civilnej službe. V tom 
čase stále býval u matky, ktorá mu neustále dávala najavo aký je neschopný, 
nevie si nájsť poriadnu prácu, slušné dievča, no proste je obyčajný flákač.  

V skutočnosti sa aj tri roky pofľakoval kade-tade, až v  roku 1995 sa zo 
dňa na deň zbalil a odišiel za prácou do Čiech. Všetky činnosti robil 
s maximálnym nasadením svojich síl. V práci si ho nadriadení pochvaľovali, 
dokonca mu ponúkali trvalé zamestnanie na zmluvu v ich podniku. Zábavy si po 
práci tiež načieral plným priehrštím. Proste všetko naplno a nadoraz. Možno 
tento hektický život mal za následok, že sa u neho začali objavovať zdravotné 
problémy  v podobe depresií. Medzičasom sa stihol oženiť, zakrátko aj rozviesť.  

Zrýchlený vlak svojho života dokázal „karovať“ až do polovice roku 2007. 
To sa mu už nadobro vybili batérie, musel sa vrátiť domov a vyhľadať odbornú 
lekársku pomoc. Zdravotný stav, na základe ktorého mu psychiater stanovil jeho 
diagnózu a tá ho presmerovala na koľaj pre staré a pokazené vlaky. Inak 
povedané, uznali ho invalidným dôchodcom.  

Štyridsať ročného mladého chlapa dohnal životný štýl až ku bránam nášho 
zariadenia, kde mu bola koncom roka 2007 poskytnutá pomocná ruka. Sám 
hovorí o období pred liečbou ako o dojazdovej dráhe auta, ktorému zlyhali 
brzdy a ktoré sa rútilo dole z veľkého kopca. Nebyť nášho zariadenia 
a pravidelnej odbornej lekárskej pomoci, dávno by za svojím životným 
príbehom spravil bodku on sám a dnes by sme tieto riadky nečítali. V súčasnosti 
sa zdržuje prevažne v zariadení, aj keď postavou zdatný chlap, netrúfne si ani na 
príležitostné brigády. Hlavné však je, že napriek svojmu predchádzajúcemu 
odhodlaniu, ktoré sa mu nepodarilo uskutočniť, je tu a má opäť vieru a nádej žiť 
a dúfať.  

Dočítania priatelia!                                                                                                           
(jg) 
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Zo života zariadenia sociálnych 
služieb v Prašiciach 

 
Takmer každý mesiac v roku má istý prívlastok. Inak to nie je ani s piatym 

mesiacom v roku, ktorý sa považuje za čas lásky. Jar je v plnom prúde, a preto 
u nás pokračujú pracovné brigády a zdravotné prechádzky obyvateľov. Druhá 
májová nedeľa nám každoročne pripomína jeden z najkrajších darov, ktoré tu na 
zemi človek má: dar starostlivej a milujúcej matky.  

Tohto roku pripadol Deň matiek na 13. mája. Tento pekný sviatok sme si 
pripomenuli aj v našom zariadení. Pri tejto príležitosti sa dňa 14. 5. 2012 
uskutočnilo vystúpenie detí z Materskej škôlky. Naše babičky potešili peknými 
básňami, piesňami a tancami. V tento deň obyvateľov prišla navštíviť aj pani 
starostka obce Prašice a obdarila ich sladkosťami. 

      Dňa 18. 5. 2012 sme si v našom 
zariadení spríjemnili dopoludnie 
športovými hrami. Jednotlivé družstvá 
medzi sebou súťažili v piatich 
športových disciplínách ako stavanie 
pyramíd z pohárov, hod na cieľ, slalom 
s loptičkou na lyžici, navliekanie 
gumičiek na drevenú tyč a hádzanie 
loptičiek do koša. Súťažiaci sa snažili, 
aby dané disciplíny čo najlepšie zvládli, 
čo sa im aj podarilo. Atmosféru nám  

 Na obr. Michal Grznár a Mária Poláková    spríjemňovali povzbudzovaním ostatní 
obyvatelia, ktorí nesúťažili. Po ukončení športových súťaží nasledovalo 
vyhodnotenie výsledkov a tiež odmeňovanie súťažiacich. Každý súťažiaci bol 
odmenený diplomom a sladkou odmenou. Víťazné družstvo zelených 
reprezentovali: Mária Poláková, Mária Okšová a Emil Herda, na druhom 
mieste sa umiestnilo družstvo modrých, za ktoré súťažili Adelka 
Geschvandtnerová, Oľga Vozníková a Jozef Šulo no a na treťom mieste 
skončilo družstvo červených, za ktoré súťažili Mária Kohútová, Matilda 
Klobučníková a Marta Šarinová. Na tvárach všetkých odmenených žiaril 
úsmev a spokojnosť s príjemne stráveným dopoludním.  

16. 5. 2012 nás už tradične prišiel navštíviť pán Jančich z Topoľčian so 
svojim predajom ošatenia. Obyvatelia si opäť vybrali z pestrej ponuky jarného a 
letného oblečenia.  

22. 5. 2012 sa naši obyvatelia zúčastnili spolu s obyvateľmi z Topoľčian 
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celodenného výletu   na „Ranči pod Babicou“. Výlet sme zahájili 
návštevou novootvoreného múzea Veľkej Moravy v Bojnej kde mali možnosť 
vidieť početné pamiatky z Valov ako, napríklad, pozlátené  plakety so 
sakrálnymi motívmi, pozlátené či zlatom a striebrom zdobené kovania opaskov, 
náušnice, závesky, remeselnícke náradia, železné hrivny, ktoré slúžili ako 
platidlo a iné. Pri odchode sa každý z účastníkov podpísal do knihy návštev a 
obyvatelia si tiež mohli zakúpiť drobné suveníry a pohľadnice. Samozrejme 
výlet pokračoval návštevou „Ranča pod Babicou“, ktorú sme si spríjemnili 
grilovaním. Pobyt na čerstvom vzduchu nám spestrila prehliadka mini ZOO. 

Dňa 24. 5. 2012 sa konala prednáška a beseda na tému: „Máj lásky 
čas a ľudové zvyky a tradície“.  

Pripravujeme na mesiac Jún: 
• prednášku s besedou na tému: „Predchádzanie prehriatiu organizmu 

a pitný režim v letnom období“ 
• zdravotné prechádzky v areály zariadenia 
• pracovné brigády na úpravu okolia 
• burza ošatenia  
• každoročne sa prídu lúčiť deviataci zo Základnej školy Prašice 
• prechádzka do dediny s posedením pri zmrzline 
• každý deň spoločné aktivity v jedálni zariadenia. 

 
 

Na obr.: Emil Herda, Mária Okšová, Mária Poláková,            Na obr.:   Adela Geschvandtnerová,  Jozef Šulo 
Mária Kohútová Matilda Klobučníková, Emília Herdová   Oľga Vozníková 
a Peter Pikna s organizátorkou hier Gagrielou Mikudovou 

                                                                                                                     
V mesiaci jún oslávia narodeniny:  Verona Mojžišová   06. 06. 

                                                           Mária Kohútová       14. 06. 
                                                           Emil Herda               25. 06. 

Blahoželáme!           (gm)      
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MAJSTROVSTVÁ SVETA  V ĽADOVOM 
HOKEJI  OČAMI DIVÁKA 

 

Slovensko  -  Francúzsko  5:4 
 

Do poslednej chvíle bol hokej na tomto turnaji na vážkach. No predsa sa 
nám podarilo nad reprezentantmi  Galského kohúta  zvíťaziť 5:4. Veď v tomto 
športe a nie len v hokeji sú mužstvá veľmi vyrovnané. Už nie sú žiadne rozdiely 
ako kedysi, keď v športe dominovali mužstvá ako Kanada, Rusko, Švédsko, 
Fínsko. Divák sa mal na čo pozerať počas celého zápasu. Či sú to Majstrovstvá 
sveta, Európy, alebo Olympijské hry.  

Všetci už vieme, že Slovensko si odnieslo striebornú medailu! Môžeme 
len dúfať, že v budúcnosti si divák v každom odvetví športu príde na svoje, že 
slovenskí športovci nás budú tak dôstojne reprezentovať ako naši hokejisti na 
tohtoročných majstrovstvách sveta.  Do budúcnosti prajeme našim 
reprezentantom veľa úspechov v každom odvetví športu.  

                                            Milan Hanzlovič, obyvateľ  
 

Rak - horoskop na jún 2012 
 

        Duševná rovnováha zohráva dôležitú úlohu v živote ľudí 
narodených v znamení Rak. Horoskop na jún vraví, že duševná 
rovnováha bude podstatná po zvyšok roka. Podstatné a navyše 
spokojné a šťastné.  
        11. júna vstúpi planéta Jupiter (Vaša planéta zdravia) do 
12. domu. Tento posun bude pre Vás znamenať dôležité 

pozitívne zmeny vo Vašom zdraví. Rak mal už dosť dlho zdravotné problémy 
(niekto väčšie, niekto menšie) a nemohol sa ich zbaviť žiadnymi liekmi. Teraz, 
keď konečne dosiahne duševnú rovnováhu sa mu podarí zdravie vylepšiť. 
Niekedy je spokojnosť a zmierenie sa so sebou samým dôležitejšie ako všetky 
lieky na svete.  
        Tento mesiac sa udeje zatmenie Mesiaca a to so sebou prinesie aj zmeny 
zovňajšku. Mnohí budú mať potrebu vymeniť celý šatník alebo skúsiť úplne 
nový účes. Bez obáv sa môžete do takýchto zmien pustiť. Hviezdy sú Vám 
naklonené. Možné sú aj zmeny v zamestnaní. Financie budú tento mesiac 
uspokojivé. Nemáte sa čoho obávať. Výrazné zlepšenie pocítite po 21. dni 
mesiaca jún. Pri riskantných krokoch dajte na intuíciu. 

Milan Vaľko, obyvateľ 
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ZASMEJME  SA  
 

Na rozvodovom pojednávaní sa pýta sudca manžela: 
„Koľkokrát ste boli svojej manželke neverný?“ „ Pán sudca, ale ja som sa sem 
prišiel rozviesť ne vychvaľovať“ - odpovedá manžel.  
 

„Dedo, mali by ste prestať piť“, dohovára vnuk. „Keď ja som už starý“, 
odpovedá dedo. „Keď chcete prestať piť, nikdy nie je neskoro!, nahovára deda 
vnuk. „Tak potom mám ešte čas“, odpovedá dedo. 
 

Miško sa pýta mamky: „Mamka je to pravda, že bocian nosí malé deti a Pán 
Boh nám dáva každodenný chlieb?“ „Isteže“, uisťuje ho mamka. „A na čo 
vlastne máme otecka?“,  pýta sa Miško. 
 

Mara kráča s obrovským košom na chrbte. Na kraji lesa stretne Jana. 
„Odprevadím ťa cez les“, vraví Jano. „Radšej nie, ešte by si si dovoľoval “, 
vraví Mara. „Prosím ťa s týmto košiskom na chrbte. „Prečo? Môžem ho aj 
zložiť“, vraví začudovane Mara. 
                                                                        Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Keď hostia odišli, vraví manželka manželovi: “zobrali nám dve lyžičky!“ 
„Ktoré?“ Manželka vraví: „čo na nich bolo vyryté – hotel Kyjev.“ 
 

Domáca pani ponúka hosťa: „veď si vezmite ešte jeden chlebíček, alebo Vám 
nechutia?“ Hosť odpovedá: “ ďakujem pekne, už som mal dva“. Domáca pani 
mu vraví: „nerobte ma hlúpou, už ste zjedli sedem“.  
 

Hosť sa pýta v pohostinstve: “Čo tu možno dostať najrýchlejšie?“ 
„S prepáčením po papuli“, odpovedá hostinský.  
                                                                                   Simeon Masár, obyvateľ 
  
Na pláži manželka prísne prikazuje svojmu mužovi: „Opaľuj sa, ale pozor, nie 
aby si sa spálil!“  „Neboj sa stará, to sa mi stalo naposledy pri svadbe“.  
 

 „Bol som na dovolenke v Tatrách. Tam je ale nádherná ozvena!“ „ Kvôli tomu 
ste museli ísť až do Tatier? U nás v paneláku stačí kýchnuť a ozve sa aj 
desaťkrát „Na zdravie!“ 
 

„Nevieš, ako sa slávnostne otvára nudistická pláž?“ Pýta sa Ďuro Miša. „Ty to 
nevieš?  Otvárajúci si prestrihne gumu na trenírkach“. 
 

Stretnú sa dvaja dovolenkári. Jeden sa pýta prekvapene: “Čože, vy zberateľ 
motýľov zrazu naháňate slony?“ „Čo mám robiť,  rozbili sa mi okuliare?“ 
                                                                                    Ing. Peter Lipták, obyvateľ       
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PRÍSLOVIA 
                                              

* * * * * 

Na ružiach ustlané mal až na cintoríne. *  Zbojníci žiadajú od teba 
peniaze alebo život, ženy jedno i druhé. * Zlý manžel sa dá 
jednoducho opustiť a  začať znovu, s dobrým manželom musíme 
vydržať celý život. Preto nie je väčší trest pre ženu, ako dobrý 
manžel. * Človek má byť stále zaľúbený, preto sa nemal ženiť. *  
Pred sobášom maj oči otvorené, po sobáši ich napoly privri. * Manželia 
sa v autobuse poznajú podľa toho, že sa nerozprávajú.   

 

PRANOSTIKY  
 

* * * * * 

Keď kvitnú stromy druhýkrát, bude zima nastokrát. * Čím viacej húb, 
tým tuhšia zima. * Keď mravce robia veľké kopce, bude tuhá zima. * 
Keď sa v piatok leje, v sobotu sa slnko smeje. * Chladný máj a jún 
vlažný, je pre sýpky a sudy zdarný. *  Májová kvapka za dukát stojí. * 
Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne. * Aká je chvíľa na 
Vstúpenie, taká bude celá jeseň.  * Ak je máj záhradníkom, býva 
i roľníkom.        

Petronela Kittlerová, obyvateľka   

 

Gratulácia pred promóciamiGratulácia pred promóciamiGratulácia pred promóciamiGratulácia pred promóciami    
    

Naše dve dlhoročné kolegyne sa rozhodli, pred tromi rokmi študovať. 
Obe chodili spoločne na Vysokú školu do Partizánskeho a študovali 
sociálnu prácu.  

 

Redakčná rada Môj domov si všimla dôležitú udalosť v ich živote: 
31. mája 2012 mali štátne skúšky, obe ich úspešne zložili, a tak od tohto 
dňa: Bc. Monika Gajdošová a Bc. Miroslava Zubčáková. 

 

Obom srdečne gratulujeme! 
(RR) 
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PREDSTAVUJEME NOVÝCH ZAMESTNANCOV 
Janka Šimorová a Jozef 

Majer k nám nastúpili v máji na 
zastupovanie ako pomocníci do 
kuchyne.  

Obaja sú z Topoľčian a sú 
skúsení,  s praxou.  

Budeme ich stretávať pri 
výdaji stravy. 
 

 

Prišli k nám v máji...       
… pani Anna Morávková, pán Koloman Žiško (na obr.)  
a pani Anna Wagnerová.  
                    

Vitajte medzi nami! 
 

  Júnoví oslávenci       
04. 06. – Pavel Dobrík   13. 06. – Mária Manduchová  
04. 06. – Mária Páleníková   18. 06. – Vilma Krížová  
05. 06. – Ľudmila Želisková   19. 06. – Helena Korcová   
06. 06. – Eva Beňová    19. 06. – Mária Vaňová 
08. 06. – Elvíra Matejková   23. 06. – Júlia Hynková 
08. 06. – Zlatica Kupcová   24. 06. – Emília Májiková 
11. 06. – Rudolf Kováčik   26. 06. – Marta Pavlíková 
  

Dňa 30. 6. 2012 oslávi krásne životné jubileum 80 rokov  
pani Petronela Kittlerová. 

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

 
V mesiaci máj nás opustili pán Ján Komačka, pani Mária 
Cigáňová, pani Oľga Chropeňová, pani Emília Baraňová a pán Peter Klenko. 
Česť ich pamiatke! 

 (zv) 
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Júnová krížovka 
 

Prečo sa všetci boja cigáňa z 1. A triedy?  Lebo má _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Akú medailu sme získali na MS v hokeji 2012? 2. Dňa 01. 06. je 
Medzinárodný deň .... 3. Manžel mačky 4. Prikrývka 5. Krstné meno našej 
riaditeľky 6. Ktorého júna je Medarda? 7. Sladidlo 

Krížovku  pre vás pripravila Mária Malinková 
 
 

♥♥♥♥♥♥  
  

Správne riešenie tajničky z časopisu 5/2012 nám poslala a výhercom sa stáva  

Mária BAJZÍKOVÁ . 

Výherkyňa získava vecnú cenu. Srdečne gratulujeme! 

 

♥♥♥♥♥♥ 

 
Časopis je interným informačným mesačníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“,  so 
sídlom P. O. Hviezdoslava 66, Topoľčany. ŠÉFREDAKTOR: Anna Szabová REDAKČNÁ RADA: Petronela 
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ÚPRAVA: Richard Wagner (rw), Viera Bútorová (vb) TECHNICKÁ STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Milan Vaľko, 
Zuzana Belkovičová, Gabriela Šutová, Rudolf Sokolík, Natália Medová SPOLUAUTORI:  Daniela Vaňová (dv), 
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