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ÚVODNÍK 
Letné spomienky 

Letné obdobie je vždy najkrajšie  a najhorúcejšie, ktorému sa 
tešíme a naberáme novej energie do ďalšieho života v našom domove 
po dlhej zime. Toto letné obdobie je čas na dovolenky, pri ktorých si 
ľudia oddýchnu, zregenerujú svoje sily, odpočinú si a žiaci sa tiež 
vrátia do školských lavíc oddýchnutí, a tak získajú obzor vedomosti 
do ďalšieho vzdelávania sa. 
         Taktiež obyvatelia nášho zariadenia využijú toto letné obdobie 
tým, že sa budú zapájať do pracovnej činnosti, čím skrášlia okolie 
nášho domova a tiež sa zúčastnia rôznych výletov, hlavne kúpalísk, 
čím si svoje zdravie upevnia blahodárne termálnou vodou 
a v neposlednom rade prispejú svojimi aktivitami na rôznych 
vystúpeniach podľa ich zdravotných a fyzických schopností.  
         Naši seniori by mohli viac využívať lúče slnka, hlavne 
vychádzok, ktoré potrebujú pre svoj zdravotný stav, čím si načerpajú 
viac síl a pohody v kruhu svojich spoluobyvateľov, a tým sa upevnia 
a utužia vzájomné vzťahy.  
        Tiež v tomto období je potrebné piť denne veľa tekutín, aby 
sme neboli dehydrovaní, pretože slniečko viac prihrieva a vysúša 
organizmus, ktorý je už v našom veku viacej náchylný na rôzne 
onemocnenia.  

                                                          Anna Szabová, šéfredaktorka 
 
„Obyvateľka“ nášho dvora 
s „pracovníkom“ zariadenia  

vítajú  leto! 
 

Foto zachytil a poslal pán Anton 
Michalka,  syn nášho obyvateľa 
pána Jozefa Michalku. 
 

Ďakujeme za postreh! 
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ČAS UTEKÁ  
 
Čas uteká, zastaviť sa nedá, 
lebo jar hneď aj s letom sa strieda.  
Prvé lásky – tie mladé srdiečka,  
ako vtáky v šíru diaľ odletia. 
 
Zostane len jedna, tá pravá,  
ktorá v srdci i naďalej pretrváva. 
Nemeň lásku za bohatstvo,  
láska je nad nekonečné zlato. 
  
Kto myslí, že láska ho neraní,  
ten lásku nemá, nepoznal ju ani,  
pretože ľúbiť znamená žiť pre iného. 
 
Kto ozaj ľúbil, vie, že láska 
je šťastie i sklamanie 
a čas zahojí rany boľavé, 
no jazva na srdci ostane. 
                                                                           Anna Szabová, šéfredaktorka 

Varila som hrušky 
 

Varila som plané hrušky s octom.  
Sama som ich nejedla, 
dala som ich hosťom. 
Hostia ma chválili, že som dobrá dievka, 
že mi variť netreba, až keď budem veľká. 
                                                                            

Prší, prší 
 

Prší, prší dážď,  
kto nám pôjde kozy pásť, 
Príde Janko z Oravy  
Nakosí nám otavy.                                            

Valéria Krumpárová, obyvateľka 
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V MESIACI JÚN 2012 SA USKUTOČNILO 
 

Malý jarný koncert 
 

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie 
sociálnych služieb Topoľčany bol dňa 5. 
júna 2012 miestom konania malého 
jarného koncertu Spevokolu učiteľov 
topoľčianskeho okresu - SUTO - pod 
vedením dirigentky Mgr. Art. Marcely 
Fiedlerovej. Repertoár spevokolu je 
zložený zo zborovej tvorby všetkých 
období našich i svetových autorov. Našich 
klientov potešili spevom tradičných 

ľudových piesní, medzi ktorými predniesol básne pán Bc. Július Krajčík.                                
(zv) 

 
Seniorské Kajzerparády 

 
Dňa 31. 05. 2012 sa v Dome kultúry    Na obr.: Petronela Kittlerová a Simeon Masár 

v Topoľčanoch uskutočnilo podujatie 
„Seniorské Kajzerparády“, na ktorom sa 
zúčastnili aj naši obyvatelia. Bol 
pripravený pestrý program: súťažná 
prehliadka speváckych súborov z klubov 
dôchodcov, súťaž sólistov a duet.  

Hosťom večera bol folklórny súbor 
Jánošík senior z Partizánskeho. Následne 
sa rozprúdila spoločenská zábava, do 
ktorej hrala živá hudba. Súčasťou 
podujatia bolo občerstvenie, ktoré obyvateľom chutilo, veď kto by sa nezahryzol 
do čerstvého voňavého chlebového osúcha alebo si neosladil život chutným 
čajovým pečivom. Pohárik červeného či bieleho vína rozprúdil krv aj zábavu 
a chuť do tanca.  

Výborná nálada gradovala aj tým, že naša obyvateľka pani Petronela 
Kittlerová  vyhrala jednu z cien v tombole - servírovaciu misku so zaujímavým 
kvetinovým vzorom.  

Na záver môžeme skonštatovať, že sme sa príjemne zabavili a odchádzali 
pozitívne naladení a, samozrejme, už sa tešíme na ďalší ročník. (mg)                                                                                                
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II. ro čník športových hier v Krškaoch 
 

V tomto roku sme dňa 06. 06. 2012 
prijali s našimi obyvateľmi Zuzkou 
Belkovičovou, Rudkom Sokolíkom 
a Jožkom Skladaným pozvanie na II. 
ročník športových hier do zariadenia 
sociálnych služieb v Krškanoch.  

Súťažilo sa v štyroch disciplínach: 
1. hod kriketovou loptičkou do cieľa 
2. hod basketbalovou loptou do koša 
3. skok z miesta do diaľky 
4. štafetový beh. 

Naši súťažiaci sa veľmi snažili a v silnej konkurencii bojovali  
o umiestnenie..  Ich snaženie sa vyplatilo! Zo všetkých disciplín sme najlepšie 
uspeli v hode kriketovou loptičkou do cieľa, kde sme získali pre naše zariadenie 
krásne bronzové tretie miesto. Športové výkony boli vecne ocenené medailami 
a do zariadenia sme priniesli víťaznú reprezentačnú dekoráciu charakterizujúcu 
hod kriketovou loptičkou do cieľa.                                                                                                               

(gr) 

 

TURNAJ  „ ČLOVEČE NEHNEVAJ SA!“ 
 
Dňa 13. 06. 2012 sa  jedáleň v 

našom zariadení  zmenila na herňu. Pri 
piatich stoloch si svoje sily zmeralo v 
hre „Človeče nehnevaj sa“ 18 
obyvateľov. Od všetkých stolov bolo 
počuť počítanie, smiech, tlieskanie, 
radosť pri príchode do domčeka.  

Na záver sa víťazi jednotlivých 
družstiev stretli pri Veľkom  finále.  
Obyvatelia, ktorí sa zúčastnili 
súťaže: Anna Hurychová, Igor Karvay, 
Zuzana Belkovičová, Mária Kupcová, Valéria Krumpárová, Anna Novotná, 
Emília Majdanová, Júlia Zaťková, Matilda Hudecová ,Mária Rybanská, Štefan 
Vanek, Katarína Janáčová, Ján Habala, Albert Huba, Jozef Skladaný,  Michal 
Kršák, Ján Turan, Natália Medová a Radek Malošík. Celkovým víťazom sa 
napokon stal  Igor Karvay.           

(aj)  
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Športové okienko očami obyvateľa 
 

Nedávno sa v jedálni nášho zriadenia konal turnaj v stolnom tenise. 
Víťazom bol každý, kto sa na ňom zúčastnil. Na prvom mieste bol Peter Lipták. 
Hral ako vždy veľmi dobre. Aj ostatní, ktorí sme sa na turnaji zúčastnili sme 
hrali dobre. Takéto turnaje by sa mohli konať často, pretože nám pomáhajú 
udržať kondičku a lepšie nám uplynie čas. Na týchto turnajoch sa aj navzájom 
lepšie ako obyvatelia spoznáme.                                Milan Hanzlovič, obyvateľ 
 

 

TURNAJ  V  HRE  BOCCIA  
 

      Na obr. J.Krištof, A.Illáš, M.Dandelová, Z.Belkovičová, 

Dňa 14. júna sme sa zúčastnili     M.Hanzlovič 

turnaja v hre Boccia, ktorý 
poriadalo ZSS Klasov. Turnaja sa 
zúčastnilo 6 zariadení sociálnych 
služieb: " „KREATÍV“ Klasov, 
„KAMILKA“ Ma ňa, „DOMUM“ 
Krškany, „LIPKA“ Lipová, 
„HARLEKÝN“ Topo ľčany. Naše 
zariadenie reprezentovali športovci: 
Milan Hanzlovi č, Zuzana 
Belkovičová, Anton Illáš 
a Jaroslav Krištof. Turnaj zahájila 
riaditeľka ZSS Klasov „KREATIV“ 
Marcela Dandelová, ktorá privítala  hostí z NSK, pani vedúcu odboru SVaZ 
Milušu Budayovú a vedúcu oddelenia sociálnej pomoci Vlastu Klbikovú. 
Hlavnou rozhodkyňou turnaja bola vychovávateľka Adriana Majorová. 

Všetci sa snažili úspešne reprezentovať svoje zariadenie. Vo veľkej 
konkurencii naši športovci obstáli a umiestnili sa na peknom druhom mieste, 
keď iba o bod ich porazili obhajcovia titulu z minulého rok zo  ZSS „DOMUM“ 
Krškany. Tretí skončili súťažiaci zo ZSS Lipová.                                    (rw)                                             

 

Prednáška s besedou  
 

Dňa 19.06.2012 sa v našom zariadení na spoločenskej miestnosti na druhom 
poschodí na B budove uskutočnila prednáška zameraná na negatívne prejavy 
závislosti v ZSS. V tomto horúcom dni sa prednášky  zúčastnilo 12 obyvateľov. 
Rozoberali sme rôzne druhy závislosti, pričom sme sa zamerali najmä na 
alkohol a fajčenie. Obyvatelia veľmi živo diskutovali a vyjadrovali svoje pocity 
a emócie.                                                                                                                   (gr)                                             
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Piknik v areáli zariadenia 
 

 Dňa 20. 06. 2012 sa obyvatelia 
nášho zariadenia zúčastnili Pikniku 
v areáli „Môj domov“.  

Niektorí obyvatelia sa nezúčastňujú  
pravidelných prechádzok po okolí z 
dôvodu  zníženej mobility,  a tak  sme sa 
rozhodli kompenzovať ich činnosť 
v areáli zariadenia relaxom, 
precvičovaním myslenia v duchu 

relaxačno–pohybových cvičení pri hudbe.  
Hneď na začiatku sme sa pustili do prvej pripravenej úlohy. Spoznávali sme 

rastlinky a dreviny , ktoré rastú v našom blízkom okolí. Druhá úloha bola  
cvičenie podľa hudby SAFRIDUO, kde sme si popreťahovali horné a dolné 
končatiny, ale i celé telo. Podľa hudby a intenzity zvuku sme napodobňovali  
vánok, vietor, mávanie, chytanie slniečka a mrakov, kreslili sme kruhy. Tretia 
úloha bola hudobná. Ide pieseň dokola okolo stola. Na koho vyšlo začal spievať 
obľúbenú pesničku a kto si nespomenul pomohol mu sused. Myslím, že dnešný 
piknik a vydaril a mal prínos pre všetkých zúčastnených.                                                    

(aj)                                             
                                                                                                                   

Stretnutie pri  spomienkach 
na tému: “Svätojánska noc a jej magická moc“ 

 

Dňa  21. 06. 2012 sa konalo v jedálni 
zariadenia  posedenie pri spomienkach na 
tému: „Svätojánska noc, jej magická moc, 
svätojánske ohne  a zber liečivých rastlín“,  
ktorého sa zúčastnilo  25 obyvateľov.  

S Jánom sa viaže veľa magických zvykov 
súvisiacich s letným slnovratom. 
Najznámejšie je pálenie svätojánskych ohňov, 
hľadanie pokladov zeme,  tanec čarodejníc. 
Tieto zvyky majú korene  ešte v predkresťanských časoch. Nezabudli sme si 
porozprávať ani o liečivých rastlinách, lebo práve tie natrhané o polnoci majú 
magickú zázračnú moc. Môžeme nájsť koreň mandragory a povráva sa, že pri 
vykopávaní kričí. Je to veľmi vzácna rastlina,  ľudia jej pripisovali zázračnú 
moc ako liečivú, tak, vraj,  napomáha vo vzťahoch muža a ženy.                        

(aj)                                             
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BESEDA  O  KNIHE 
 

Dňa 12. júna sme besedovali o knihe: Včelie produkty a zdravie.  Jej 
autorom je MUDr. Ivan Dobrovoda.  

Včelie produkty majú široké využitie vo výžive, v medicíne, v kozmetike 
a v iných oblastiach. Liečivé účinky medu sú známe už od stredoveku. Med, 
materská kašička, propolis či včelí vosk majú pre naše telo pozitívne účinky. 
Existujú rôzne druhy medu. Obľúbený je agátový, zmiešaný, kvetový, 
malinový, repkový a aj medovinový med. V úli sú spracovávané a využívané na 
ochranu úľového priestoru pred baktériami, vírusmi, plesňami a kvasinkami.  

Knižka je určená nielen včelárom ale je v nej veľa zaujímavostí aj pre 
laikov. Zdravie máme iba jedno a sladučký medík sa odporúča na aktívnu 
dlhovekosť. Obyvateľom nebol neznámy pojem akupunktúra, pichanie ihiel 
s obsahom včelieho jedu. Pani Šutovej  táto liečba pomohla pri bolestiach 
chrbtice. Med sa ako surovina pridáva do sladkých dobrôt ako sú medové rezy 
alebo zdobené perníky. Každá gazdinka ich s radosťou napiekla. Počas besedy 
nechýbali historky o uštipnutiach včelou.                            

(sš)  

Výlet do termálnych kúpeľov Horné Saliby 
 

Na obr.: S.Masár, J.Skladaný, D.Vaňová, R.Sokolík 
M.Sušelková, M.Kohútová, N.Medová 

Dňa 21. júna sme vyrazili na 
celodenný výlet na termálne 
kúpalisko do  Horných Salíb.   

V bazéne na nás čakala 
príjemne teplá liečivá voda 
s blahodárnym vplyvom na 
pohybový aparát. Dali sme si 
preteky v plávaní, načerpali sme 
mnoho pozitívnej energie a sily.  

Na ceste späť sme si dali 
prestávku v dedinke Cabaj–Čápor. 

V krásnom útulnom Salaši sme si vybrali z pestrej ponuky jedál podľa našich 
chutí, oddýchli si a občerstveli sa. Plní zážitkov a dojmov sme sa vrátili do 
nášho zariadenia.                                  (dv) 
 
Výletu s našimi obyvateľmi sa naša sociálna pracovníčka Mgr. DANKA 
VAŇOVÁ  zúčastnila posledný krát. V mesiaci jún z nášho zariadenia odchádza. 
Touto cestou, v mene všetkých obyvateľov a kolegov zariadenia sa s ňou lúčime 
a prajeme jej na novom pracovisku veľa šťastia a úspechov! 

Redakčná rada 
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MESIACI  
JÚL 2012 

 

Dňa 10.07.2012 sa uskutoční v knižnici zariadenia beseda o knihe 
„OKRES TOPOĽČANY“ 

 

Dňa 11.07.2012 sa budeme v jedálni zariadenia venovať športu 
TURNAJ V KOLKOCH 

 

Dňa 12.07.2012 môžeme pomôcť skrášli si prostredie, v ktorom žijeme. Bude sa konať 
 PRACOVNÁ BRIGÁDA 

 

Dňa 13.07.2012 zasadne 
REDAKČNÁ RADA ČASOPISU „MÔJ DOMOV“ 

 

Dňa 16.07.2012 sa v jedálni nášho zariadenia uskutoční 
BURZA OŠATENIA 

 

Dňa 17.07.2012  navštívime  
LETNÉ KÚPALISKO V TOPOĽČANOCH 

 

Dňa 18.07.2012 pôjdeme s obyvateľmi zariadenia na  
ZDRAVOTNÚ PRECHÁDZKU DO CENTRA  MESTA 

 

Dňa 19.07.2012 sa v jedálni zariadenia stretneme s obyvateľmi pri spomienkach na tému: 
„ZJAVENIE PANNY MÁRIE V OBLASTI ŽIVČÁKOVÁ NA TURZOVKE“ 

 

Dňa 25.07.2012 pôjdeme s obyvateľmi nášho zariadenia na  
ZDRAVOTNÚ PRECHÁDZKU PO SÍDLISKU VÝCHOD 

 

Dňa 26.07.2012 sa uskutoční  
CELODENNÝ  VÝLET  DO  PIEŠŤAN  

spojený s pobytom na termálnom kúpalisku EVA a cestou výletnou loďou po SĹŇAVE 
 

Dňa 27.07.2012 zorganizujeme v areáli nášho zariadenia 
 PRACOVNÚ BRIGÁDU – HRABANIE SENA 

 

Dňa 31.07.2012 sa bude konať prednáška s besedou na tému: 
„PREVENCIA ÚRAZOV A PÁDOV SENIOROV“ 

 

Pravidelne sa budeme stretávať  
v spoločenských miestnostiach a na terasách a nádvorí zariadenia 

pri spoločných aktivitách 
 

Denne bude pre Vás otvorená  
KNIŽNICA.  

Od júla 2012 budete mať opäť možnosť  
v ČITÁRNI ZARIADENIA prečítať si  DENNÚ TLAČ. 

 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame!  
(dn) 
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Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

      

Hneď prvý júnový deň pri príležitosti dňa 
detí nás prišli pozdraviť naši malí susedia – 
deti z materskej škôlky. Detičky prešli 
zariadením vymaľované a vyobliekané ako 
princezničky a iné rozprávkové bytosti. 
Detskými  piesňami zanechali veľmi dobrú 
náladu v celom zariadení.  

Príliš horúce dni nás nútili držať sa 
v chládku a dodržiavať poctivo pitný režim. 
O tom ako často, čo a koľko treba piť sme  si 

vypočuli v zdravotnej  prednáške o dôležitosti pitného režimu. V mesiaci júni 
sme začali nový typ pracovnej činnosti – umývame, rozoberáme, a ukladáme 
krabice z mlieka a džúsov  tzv. tetrapaky. Nazbierané  množstvo príde odobrať 
podnikateľ z Galanty, ktorý nám krabice zaplatí. Nie je to žiadna veľká suma , 
ale babka k babce..... Peniaze využijeme na  nákup spotrebného materiálu. Túto 
prácu vykonávajú pán Bárta Ernest, Šulo Jozef , Grznár Michal a pani Kohútová 
Mária.  

Teplé dni vytiahli klientov na zmrzlinu 
do dediny, kde si posedeli v chládku na 
lavičkách. V rámci pracovných brigád 
trháme burinu a okopávame hriadky. Podľa 
plánu voľno-časových činností sa klienti 
pravidelne zúčastňujú aktivít, ku ktorým 
majú vzťah a pri ktorých prežívajú príjemné 
chvíle. Spoločné aktivity prebiehajú 
v jedálni, s imobilnými klientmi 
individuálne,  na izbách.        Na obr.: E. Bárta, J. Šulo, M. Grznár 

Na mesiac júl plánujeme  naďalej sa starať o trávnik, pomôcť pri kosení 
a hrabaní sena.  Ak budú rásť hríby, išli by sme do blízkych hôr pozrieť dubáky 
na vianočnú hríbovicu. Pridáme sa k spoločnému výletu s klientmi z Topoľčian. 
Pripravíme prednášku o vierozvescoch  Cyrilovi a Metodovi, ktorí majú sviatok 
5. júla. Podľa počasia chceme absolvovať zdravotné prechádzky, starať sa 
o kvety. V júli sa konajú v Prašiciach hody. Naši mobilní klienti sa radi 
zúčastňujú hodových atrakcií a zábavy.  

 

Oslávenci v mesiaci júl:   Peter PIKNA 
                                               Ondrej ČÍŽ                                           (ll)  
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ÚTULOK A DOMOV NA POLCESTE 
Skutočný príbeh 

 

Dnes Vám ponúkam príbeh človeka, ktorému osud tento rok dožičí už 
päťdesiatu ôsmu  jeseň.  

Je to opäť na prvý pohľad tuctový, jednoduchý a stručný životopis chlapa, 
ktorý nechce ani napriek svojmu veku bilancovať a hodnotiť roky, ktoré sú 
nenávratne preč, čo všetko mu ušlo, čo „prepásol“ a možno sa ani nechce 
obzerať späť. Jediné čo chce je veriť, že to najlepšie ešte len príde. 

Jeho rodiskom a bydliskom do piateho roku života boli Piešťany. Otec – 
príslušník vtedajšieho „Zboru verejnej bezpečnosti“, mama, starší brat, on 
a mladšia sestra. Piati ľudia, z ktorých sú dnes medzi nami už len dvaja. Ale 
poďme po poriadku. 

Takže, keď mal 5 rokov, celá rodina sa presťahovala do Topoľčian. Tu 
absolvoval základnú školu, po nej išiel na strojárske učilište, kde hrával hokej za 
ZŤS a pričuchal k prvým nezbedníctvam. V roku 1972 si odslúžil 5 mesiacov na 
vojenčine, odrobil l rok v ZŤS a pokračoval v otcových šľapajach v Nitre ako 
príslušník VB. Nie však dlho. Pre nehodu musel po 1,5 roku zmeniť 
zamestnanie. Topoľčianske OSP bolo jeho ďalšie pracovné pôsobisko až do 
roku 2005. Pracoval tu ako zvárač až do úplného konca existencie podniku.   
Ten spôsobila neslávne preslávená privatizácia. Ďalšie roky nasledoval rady 
nezamestnaných na úrade práce. Celé toto obdobie býval u otca, lebo mama 
medzičasom zomrela, brat zahynul pri autonehode, keď išiel na súťaž do Čiech 
a sestra podľahla zákernej chorobe v štyridsiatom roku svojho života. Otec byt 
neskôr predal a  dostal miesto v  jednom z  Domovov dôchodcov tu v  
Topoľčanoch. On si zobral do prenájmu garsónku,  ale keď majiteľ postupne 
dvíhal cenu za prenájom, z príležitostných brigád to vydržal platiť 3 roky a dosť. 
Na necelé dva roky sa potom uchýlil v kamarátkinej záhradnej chatke 
a v decembri 2010 bol aj on prijatý u nás v útulku. 

Zostali tu teda dvaja. On a 83 ročný starý pán, ktorého čas od času obarí 
nie drahými darmi, ale aspoň svojou prítomnosťou. Opýtal som sa ho na 
manželku. Rázne odpovedal, že je slobodný! A čo deti? So šibalským úsmevom 
na tvári mi dal zápornú odpoveď.  

No na záver nášho rozhovoru sa zahľadel niekam, ani neviem kam, proste 
len tak, ako keby ešte v diaľke videl nejaké svetielko a s pokorou riekol:  
„Nikdy v živote som nechcel takto skončiť, ale aj tak som rád, že mám dnes 
aspoň takúto možnosť bývania“.  
 

Dočítania priatelia!                                                                                                           
(jg) 
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ZASMEJME  SA  
  

Manželka v obchode: „Chcela by som peknú kravatu pre manžela, ktorá by 
zvýraznila jeho oči.“ Predavačka odpovie:  „Každá kravata zvýrazní chlapovi 
oči, len ju treba dobre zatiahnuť.“   
 

Snúbenec vraví svojej vyvolenej: „Drahá sľubujem ti, že so mnou sa budeš mať 
ako v raji.“  „Ďakujem, mám tomu rozumieť tak, že nebudem mať čo na seba?“   
 

„Máte pekné zuby, pani učiteľka“ – hovorí žiak. „Ďakujem , to mám po mojej 
mamičke“ – odpovedá učiteľka.   „A boli vám dobré?“- spýtal sa žiak. 
 

Hovorí suseda  susedke:  „Tak si predstav, pošlem muža po zemiaky do obchodu 
a jeho prejde auto.“  „A čo budeš teraz variť?“, pýta sa suseda. „Asi ryžu“, 
odpovie suseda. 
                                                                        Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Pán farár pri sv. spovedi sa pýta:  „Ešte máš nejaký hriech?“ Chlapec okúňavo 
odvetí: „Ukradol som kabát, to je všetko!“  „No tak ľutuj!“, hovorí pán farár. 
„Ľutujem, že som nevzal aj nohavice.“ 
 

Otec hovorí svojim deťom:  „Deti, keď budete celý týždeň dobré a poslušné 
v nedeľu vás zoberiem pred cukráreň a môžete sa pozerať ako iné deti lížu 
zmrzlinu.“ 
 

Pán farár si nevedel dať rady, ako zabrániť miništrantom kradnúť čerešne. Pre 
výstrahu napísal list a pripevnil na čerešňu. „Pán Boh vás vidí!“  Jeden 
miništrant tam pripísal. „Vidí, ale neprezradí.“  
 

                                                                                   Simeon Masár, obyvateľ 
  
Manželka odkladá časopis a hovorí mužovi: „Predstav si, v Amerike uväznili 
muža, ktorý mal štyri ženy.“  „ A to mu dali ako trest, alebo ako odpočinok?“ 
 

Hovorí žena frajerovi: „Miláčik, nedá sa nič robiť, medové týždne sa skončili. 
Zajtra sa mi vráti manžel zo služobnej cesty.“ 
 

„Kolegyni som predpovedal, že porodí chlapca a uhádol som.“  „Neviem, akú 
techniku používaš, ale u nás sa deti nerodia z predpovedí.“ 
 
 „Čo by si  robil, keby som zomrela?“ „Zbláznil by som sa.“ „A oženil by si sa 
znova?“ „No, až natoľko by som sa nezbláznil!“ 
                                                                                    Ing. Peter Lipták, obyvateľ       
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PRÍSLOVIA 
                                              

* * * * * 

Láska oslepuje, manželstvo navracia zrak. * Hádky slúžia  v 
manželstve na to, aby si mohol jeden od druhého na chvíľu 
oddýchnuť.  * Je stále ešte lepšie byť ženatý, než byť mŕtvy. * 
Ženích musí dokazovať lásku, manžel svoje alibi.  *  Dobre sa obesiť, 
to vylúči možnosť zle sa oženiť.  * Najprv dostával muž ženu, ktorá 
vedela variť ako jej matka, dnes dostane ženu, ktorá vie fajčiť ako 
jej otec. *  Ak zbohatne múdry, opraví si dom. Ak zbohatne hlupák, 
nájde si druhú ženu.  * Zlato sa probuje v ohni a priateľ v nešťastí. 

 

PRANOSTIKY  
 

* * * * * 

Keď prší na Medarda, zle sa seno suší. * Čo do Jána neodkvitne, do 
Michala nedozreje. * Na sv. Jána kosa poklepaná.  * Chladný júl celé 
leto ochladí. * V júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa. *  
Zaplače Margita, bude dažďov do sýta.  * Svätý Prokop prosí, nech 
slniečko svieti.  * Keď na Petra Pavla poprší, tak to potrpí na koži.  * 
Veľa húb, málo zemiakov.        

Petronela Kittlerová, obyvateľka   

 

 

Všetkým poslucháčom rozhlasu po drôte 
sa ospravedlňujeme  

za dlhodobý výpadok vysielania!  
 

Na odstraňovaní poruchy sa pracuje. 
      

       (vb) 
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Prišli k nám v mesiaci jún páni a dámy 
 

František Matúš   Marta Kučerková    František Vančo   Mária Macková 
 
                         
       
 
 
  

a pán Jaroslav Krajčovič 
 

Vitajte medzi nami! 
 

Júloví  oslávenci     
02. 07. – Anna Pukanová   22. 07. – Vladimír Remeň  
03. 07. – Gabriela Jacková   23. 07. – Helena Červeňová 
06. 07. – Zita Petríková   24. 07. – Anna Hurychová  
09. 07. – Jozef Beňo    24. 07. – Vilma Holanová 
09. 07. – Eva Kohútová   25. 07. – Emília Toporová  
09. 07. – Emília Majdánová   26. 07. – Jolana Petrušová 
10. 07. – Peter Macho   27. 07. – Zuzana Budová 
10. 07. – Margita Meszárošová  27. 07. – Jozef Grznár 
11. 07. – Terézia Kmeťová   29. 07. – Milan Vaľko 
20. 07. – Mária Kostolanská   31. 07. – Amália Neštinová 
 

Životné jubileum 60 rokov oslávi 03. 07. pán Jozef Sitkey a 28. 07. pani 
Katarína Fáberová. Krásne životné jubileum 80 rokov oslávia dňa 11. 07. pán 
Pavel Livinský a 30. 07. pán Anton Gerhát.  
 

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

V mesiaci jún nás opustili pán Rudolf Matušík, pani Františka 
Bezáková, pán Jarolím Zita a pán Rudolf Kováčik.   
 

Česť ich pamiatke! 
 
Do nášho zariadenia v Prašiciach sa presťahovala pani Emília Grznárová.    (zv) 
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 NOVÍ ZAMESTNANCI  

 
V júni nastúpila do nášho zariadenia nová 

opatrovateľka, pani Margita Škaláková z Bošian.  
Veríme, že sa tu bude dobre cítiť, dobre sa bude 

o nás starať a my sa budeme snažiť vytvoriť jej pohodu a 
príjemnú pracovnú a ľudskú atmosféru.  
 

Lev - horoskop na mesiac júl  
 

 Váš 12. dom (dom duševnej rovnováhy) má veľmi silný 
vplyv od 21. júna a tento vplyv potrvá až do 22. júla pre 
znamenie Lev. Horoskop na júl vraví, že tento mesiac bude 
mesiacom kedy objavíte svoje vnútorné ja a začnete ho rozvíjať. 
Aby sa Vám to podarilo, je dôležité, aby ste sa zamysleli nad 
minulosťou a napravili svoje chyby. Iba tak môžete dosiahnuť 

vnútorný pokoj a začať sa venovať novým, vzrušujúcim veciam. V júli sa 
rozlúčite so starým ja a privítate to nové, lepšie ja. Lev sa môže tešiť na 
prosperujúci mesiac. Finančne sa Vám bude dosť dariť. 26. júna vstúpila Vaša 
planéta financií do Vášho vlastného znamenia a zostane tam po zvyšok mesiaca. 
Sľubné finančné príležitosti sa naskytnú ani nebudete vedieť odkiaľ. 
Zbohatnete, čo sa odzrkadlí aj na Vašom zovňajšku (oblečenie, šperky). Jediný 
problém bude ústup planéty Merkúr (15. júla). Vtedy sa veci spomalia. Napriek 
tomu, neprestanete zarábať. Dôležité investície či rozhodnutia týkajúce sa 
peňazí by mali byť vyriešené do tohto dátumu. Zdravie bude vynikajúce. Budete 
sa cítiť silný a zdravý a nič Vás nezastaví v dosiahnutí Vašich cieľov a plánov. 
22. júla sa Lev dostane na vrchol spoločenského vyžitia. A nikto si nevie užívať 
tak ako ľudia tohto znamenia. Čaká Vás zábava, šťastie... 

Milan Vaľko, obyvateľ 

Júlová súťaž 
Milí naši obyvatelia,  
máme pre vás dve súťažné otázky týkajúce sa areálu nášho zariadenia:  
l.   Koľko lavičiek máme v areáli nášho zariadenia?  Lavičiek 16 – 80 =  ? 
2.  Koľko briez  máme v areáli nášho zariadenia?  Briez 25 – 93 =  ? 
                                                               Súťaž pripravil Jozef Štefkovič, obyvateľ  

 
Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20.07.2012 sociálnej 
pracovníčke Bc. Svetlane Šimkovej. Víťaz bude určený žrebovaním a odmenený 
vecnou cenou. 
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Júlová krížovka 
 
Ak chceš byť šťastný deň  - opi sa 
Ak chceš byť šťastný rok - ožeň sa 
Ak chceš byť šťastný celý život zadováž si  _ _ _ _ _ _ _ (riešenie nájdete v tajničke). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. hojivá masť 

2. kvitnúci rad kvetín  

3. mládežnícky pozdrav  

4. hlavné mesto Česka 

5. prikrývka 

6. obec, vieska 

7.  teraz bežia majstrovstvá Európy vo                                                              (mm)          

 

Správne riešenie tajničky z časopisu Môj domov  6/2012 nám poslali viacerí 
lúštitelia. Výhercom sa stáva a vecnú odmenu získava 

Helena JUNÁSOVÁ.  

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 
Kitlerová, Simeon Masár, Peter Lipták, Zuzana Vaňová (zv), Dana Neumannová (dn), OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ 
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), 
Zuzana Michalková (zm), Gabriela Remeňová (gr), Anna Jahodová (aj), Svetlana Šimková (sš), Miroslava 
Grežďová (mg), Gabriela Mikudová (gm), Lýdia Laciková (ll), Juraj Gašparovič (jg), Mária Malinková (mm)  

 
 

            

2             

3             

4             

5             

6             

7             


