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ÚVODNÍK 
Úsmev – elixír v našom živote 

 
Ľudia, ktorí sú optimisti vraj žijú dlhšie, preto aj naši 

obyvatelia by sa mali nad tým zamyslieť a zaradiť sa medzi 
tých ľudí, ktorí pozitívnym prístupom si predlžujú život. 
Optimizmus nám prospieva tým, že vďaka nemu sa v tele 
rozlieva hormón šťastia - sarotonín. Na jeho tvorbu 
potrebujeme aminokyselinu, ktorú bežne získavame z potravín 
bielkovinového charakteru ako mlieko, kura, morčacie mäso, 
datle a rôzne oriešky.  

Cítite sa občas smutní, unavení, bez energie a so 
stresom, pomôže Vám vyrovnanosť, lebo tá je základom 
zdravia. Aj keď v nepríjemných situáciách nedokážete nájsť 
nič pekné, pre začiatok stačí chcieť. Veľmi záleží od vášho 
uhla pohľadu, či začnete bojovať, aby ste prekonali pocity 
beznádeje.  

Vždy je začo bojovať, lebo ľudia s pozitívnym pohľadom 
na svet žijú v priemere o tri roky dlhšie ako pesimisti, len 
treba na tom pracovať a výsledky sa dostavia. Ak sa budete 
starať o druhých zvýšite vlastný pocit sebahodnoty. Vráti sa 
Vám vďačnosť a úcta. Každý človek má nejakú schopnosť, 
alebo talent. Venujte sa najmä tomu, čo Vás baví, ale nebojte 
sa vyskúšať aj niečo nové. 

Skúste niekomu každý deň s úsmevom poďakovať. Už len 
to že urobíme druhému radosť naštartuje vaše pozitívne 
myslenie. Ak dokážete odpustiť, zbavíte sa zlých myšlienok, 
ale nesmiete sa pri tom cítiť ako obeť. 

                                                                     Anna Szabová, šéfredaktorka 
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                                             ROZHĽADŇA  
Autor: Ján Boleslav Kladivo 

 

Nehľadaj ma, nepíš mi. 
Stratil som sa vo svete. 
V mieste, kde sme neprišli, 
majú dodnes zavreté. 
 
V mieste, kde som nikdy nebol, 
mám strach v strede schodiska. 
Na rozhľadni pozriem nadol,  
drozd sám z diaľky zapíska. 
 
Pískava mi kúsky piesne 
medzi stromy ihličie. 
Dušu mávaš prehry tesné,  
keď ťa z týchto časov výška odvlečie. 
 
V tom tichom údolí nájdem si hrob, 
Doňho sa položím na sto ľadových dôb. 
Nech ťa nič neruší v pohľadoch tam, 
Kam ja sa diaľnicou najkrajšou uberám.  

 Anna Szabová, šéfredaktorka 
 
 

 

Spomienka 
 

   Zlatá brána otvorená, 
   zlatým kľúčom podoprená,    
   kto cez ňu prejde,  
   hlava mu zejde, 
   či je ona, či je on 
   nespúšťaj ju z brány von. 
 
  Čo mal Janko na obed ?   

   Zemiačky pečené, boli málo mastené. 
 
                                                                           Valéria Krumpárová, obyvateľka 
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V MESIACI JÚL 2012 SA USKUTOČNILO  
 

Kolkový turnaj 
 
Dňa 18.07.2012 sme si na terase 

zariadenia spríjemnili dopoludnie 
kolkovým turnajom, ktorý má 
v našom zariadení už tradične veľkú 
popularitu. Zúčastnili sa ho: Zuzana 
Belkovičová, Imrich Karaba, Mária 
Čuliová, Anton Illáš, Jozef Skladaný, 
Milan Mikuška, Milan Šimko, 
Gabriela Křížová, František Molnár, 
Viliam Valo, Jaroslav Krištof,  Pavel 
Livinský,  Milan Hanzlovič, Ján 
Habala,  Štefan Vanek, Ján Turan a  Michal Kršák. Jednotliví súťažiaci medzi 
sebou 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 jedného bodu  až na jednu, ktorá sa nachádzala v strede. Tú 
súťažiaci  nazývali kráľovná. Mala hodnotu desiatich bodov. Turnaj sprevádzali 
športové pokriky aj povzbudzovania od ostatných obyvateľov.  Prvá sa 
umiestila Zuzana Belkovičová, druhé miesto si vybojovala Mária Čuliová. 
Tretia prie čka patrí Jozefovi Skladanému. Po ukončení turnaja nasledovalo 
vyhodnotenie výsledkov. Prví traja súťažiaci boli odmenení  diplomami 
a vecnými cenami.                                                                                          (rw) 
 

Športové okienko očami obyvateľa 
 

Boli sme v ZSS „KREATÍV“ v Klasove so 
Zuzkou Belkovičovou, Antonom Illášom 
a Jaroslavom Krištofom, kde sme sa zúčastnili na 
turnaji v hre Boccia. Získali sme krásne druhé miesto. 
Obdržali sme medaile a diplomy.   

Táto zaujímavá hra sa začína uplatňovať aj 
v našom zariadení. Hráč, ktorý má červené gule vždy 
začína zápas, a to vhodením „jacka“ do ihriska. Potom 
hádže súper, ktorého úlohou je dostať svoju loptičku 
čo najbližšie k „jackovi“.  

Stretli sme sa tam aj s Gejzkom Vighom, 
 bývalým našim spoluobyvateľom (viď foto).       Milan Hanzlovič, obyvateľ 
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Výlet  pre vozí čkarov a čiasto čne mobilných 
Dňa 29. júna 2012 sa konal 

celodenný výlet pre imobilných 
a čiastočne mobilných obyvateľov nášho 
zariadenia na Duchonku, ktorého sa 
zúčastnili Radek Malošík, Karol Štrajcher, 
Štefan Červený, Zuzana Belkovičová, 
Jozef Štefkovič, Bernardína Štefkovičová, 
Júlia Zaťková a Gabriela Šutová. Výlet bol 
spojený s opekaním klobásky a so 
športovými aktivitami. Po príchode na 
Duchonku sme si vyhliadli miesto, na 
ktorom bolo ohnisko na opekanie. Tam sme si rozložili veci a deky. Organizátor 
výletu  oboznámil obyvateľov s programom dňa. Po občerstvení kávou 
a minerálkou začali jednotlivé športové disciplíny. Tie pozostávali s hodu 
tenisových loptičiek do koša a s navliekania gumičiek na drevenú tyčku. 
Súťažili muži proti ženám. Obyvatelia sa navzájom potleskom  povzbudzovali 
a fandili si jeden druhému.  Zo všadiaľ bola cítiť pohoda, humor a dobrá nálada. 
Ženské družstvo nakoniec porazilo mužov pomerom 6 : 4. Po vyhlásení 
výsledkov nastal potlesk a už aj sa začalo opekať. Samotné opekanie bolo 
spríjemnené spevom i humornými zážitkami. Po opekaní obyvatelia ešte 
absolvovali  vychádzku ku vodnej priehrade Duchonka. Všetci sme sa zdraví 
vrátili do zariadenia, obohatení s krásnymi zážitkami.                              (rw)                                                                               

 Beseda o knihe 
 

Dňa 17. 07. 2012 sa konala 
v knižnici zariadenia beseda o knihe: 
Okres Topoľčany, od autora Vladimíra 
Uhlára. Prečítali sme si základné 
informácie o ich rodných obciach, 
o kultúrnych pamiatkach a významných 
osobnostiach. V knihe je stručne 
vystihnutý  hospodársky, spoločenský 
a kultúrny vývoj. Taktiež dávna história 
osídlenia územia okresu. Mesto 
Topoľčany patrí od pradávna medzi významné mesta nitrianskeho kraja. 
Obklopujú ho pohoria Považský Inovec, Strážovské vrchy a Tríbeč. V meste  
postupne pribúdali rôzne inštitúcie, podniky, rástol cestovný ruch. Ľudia z dedín 
cestovali za prácou, vyhľadávali lekársku starostlivosť. V knižnici zariadenia sú  
fotografie „starých Topoľčian“, ktoré Vám s radosťou premietne pán Vaľko.(sš)                                                                                                                                                                                                   
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Nová pracovná dieľňa zariadenia 
 

Na obr.: Karol Štrajcher 

Opäť nám ožívajú naše terasy. 
Klienti sa zapájajú do rôznych aktivít. 
Majú možnosť zahrať si rôzne 
spoločenské hry, počúvať príjemnú 
hudbu, stretnúť, zoznámiť sa  
a porozprávať s ostatnými obyvateľmi 
a samozrejme nadýchať sa čerstvého 
vzduchu. Naše zariadenie si boli pozrieť 
žiaci a študenti Strednej zdravotnej školy, 
kde sa učí za zdravotnícku asistentku 
Anna Janíčková. Pri tejto príležitosti sa 

pani Janíčková dozvedela, že nutne potrebujeme niektoré staré stoličky 
zrekonštruovať. Ponúkla sa, že ona ich sponzorsky, vo svojom voľnom čase, 
prečalúni. Sama si doniesla látku na čalúnenie a potrebné pomôcky. Takýmto 
spôsobom sa skrášlil interiér jednotlivých izieb. Zatiaľ opravila stoličky na 1. a 
2. poschodí A budovy, nasledovať budú stoličky na ďalších poschodiach. Pani 
Janíčková je od júla u nás zamestnaná aj ako opatrovateľka. Aby boli stoličky 
celkom ako nové, pán Štrajcher ich ešte vyšmirgľoval a  nalakoval. Pri tejto 
činnosti mu ochotne pomáhali páni Karaba, Hanzlovič a Výčapi. Podarilo sa 
nám tiež vyrobiť na terase novú výzdobu do jedálne. Pán Štrajcher spolu s pani 
Staňovou sa počas letného dopoludnia venovali presádzaniu izbových kvetov na 
terase. Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi Šrajcherovi, ktorý poskytol 
novú rašelinu na presádzanie!  Kvietky nám skrášľujú spoločenskú miestnosť na 
štvrtom poschodí a aj čitáreň v knižnici zariadenia.  Budeme radi ak sa aj viacerí 
obyvatelia pridajú k renovácii drevených stoličiek. Všetkým patrí naša veľká 
vďaka.       (rw, sš)                                                                                                                                    

 

Návšteva letného kúpaliska v Topoľčanoch 
 

Dňa 04.07.2012 sme sa vybrali na  letné kúpalisko, s očakávaním 
príjemného strávenia dňa.  Po príchode na kúpalisko sme si našli príjemné 
miesto na oddych. Obyvateľom sa na letnom kúpalisku veľmi páčilo, boli 
spokojní, počasie nám prialo, dobre si zaplávali v bazéne a príjemne sa uvoľnili. 
Čas sme vyplnili aj rozhovorom. Občerstvili sme sa minerálkou, malinovkou 
a kofolou. Atmosféra a nálada počas pobytu bola veľmi dobrá, ťažko sa nám 
odtiaľ odchádzalo. Do zariadenia sme sa vrátili trochu unavení, ale spokojní.(gr)                           
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Stretnutie  pri  spomienkach 
na tému : „Zjavenie Panny Márie na hore Živčák“ 

  
Tohoto stretnutia pri spomienkach  sa zúčastnilo 53 ľudí. Po celý čas bola 

s nami socha  Panny Márie s anjelikmi a vedľa nich z oboch strán žiarili sviečky, 
plamene smerovali rovno do neba. Na začiatok sme zaspievali pod vedením pani 
Šutovej a pani Adamičkovej piesne venované Panne Márii. Jedálnou znel 
prekrásny spev, ktorým sme prejavili  úctu, lásku a pokoru Bohorodičke. 
Prítomných som oboznámila so životom Matúša Lašúta, pátera Pia, kňazov 
a prítomných ľudí, ktorí mali ten dar stretnúť sa so  zjavením alebo uzdravením. 
Hoci zjavenie nie je ešte Cirkvou uznané tak, ako Lurdy, Fatima alebo 
Gvadalupia,  je uznané ako eucharistické  pútnické miesto.  

Páter Pio povedal :“ „Turzovka – to je pravé zjavenie, to budú raz 
slovenské Lurdy!“ Kysuce krajina na pomedzí Slovenska, Moravy a Sliezka. 
Tu sa narodil10. apríla 1916 Matúš Lašút. Pochádzal z veľmi chudobnej rodiny 
a tiež jeho život bol skromný. Do školy chodil len v zime cez leto pracoval. Ako 
20 ročný  oženil sa a stal sa lesníkom v polesí Okrúhla, ktorá sa volá Živčák. 
Jedného dňa bolo to v nedeľu 1.júna 1958 išiel na obchôdzku po revíre. Modlil 
sa ako vždy a tu zrazu uvidel sochu 
Panny Márie, oblečenú do bieleho 
rúcha, pás mala prepásaný modrou 
stuhou, a  v zopätých rukách jej visel 
ruženec. Bola nádherná a z tváre 
vyžarovala láska, dobrota a odpustenie. 
Dorozumievanie nebolo slovne, ale  
bolo formou prenosu myšlienok. 
Uvažoval o svojom živote, keď tu 
zrazu okolo neho sa zjavila záhradka 
plná kvetov s prekrásnou vôňou. Na 
záhradke boli odtrhnuté tri latky,  prenosom  myšlienok pochopil prečo neboli 
pribité. Zobral kladivko a začal latky pribíjať. Prvá znamenala: modlite sa svätý 
ruženec, druhá odtrhnutá latka znamenala: chodievajte k spovedi a prijímajte 
sviatosť oltárnu, tretia latka znamenala: priateľstvo  a odpustenie všetkým 
ľudom dobrej vôle. Za to, že preferoval a hlásal zjavenie v tom období v roku 
(1958)  bol zatknutý a prevezený na psychiatrickú liečbu do Bytčice neďaleko 
Žiliny, kde strávil rok vypočúvania a liečby. Matúš Lašút sa nevzdal a stále až 
do svojej smrti (10.08.2010) hlásal o zjavení  Panny Márie a jej  pomoci ľudom.                                                                            
(aj) 
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Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

      

 Mesiac júl hneď od prvých dní  to 
vie rozpáliť. Vysoké denné teploty nás 
prinútili zdržiavať sa v chládku resp. 
v priestoroch zariadenia. Ale keďže sme 
zvyknutí na každodenné zdravotné 
prechádzky presunuli sme ich na čas 
hneď po raňajkách. Vtedy je ešte vonku 
príjemne a ranná prechádzka urobí 
všetkým dobre. Horúčavy sme 
prekonávali poctivým pitným režimom. 
Okrem toho každú stredu pri arteterapii, 

podávame dobrý ovocný čaj, alebo kávu. Pod rukami klientov, niekedy aj na ich 
prekvapenie vznikajú veľmi pekné farebné výtvory. Aj tí, čo si zo začiatku 
neverili, boli prekvapení čo ich ruky ešte dokážu vytvoriť. Aj keď niekedy 
pastelka vybehne mimo predlohy, ráta sa hlavne snaha niečo dokázať. Na 
ukážku sme vybrali zopár výtvorov, aby videli aj ostatní klienti  v Topoľčanoch 
akých máme šikovných klientov.5.júla majú svoj sviatok aj svätý Cyril a Metod. 
Pri tejto príležitosti sme si vypočuli v  
rámci biblioterapie nahrávku z CD nosiča 
o ich živote a význame ich diela pre náš 
národ.  Po kosení trávy treba pozametať aj 
chodníky a pravidelne v horúcich dňoch 
polievať kvety. O to sa stará pani Kohútová 
Mária. Aj v hriadke s rozkvitnutými kvetmi 
sa nájdu liečivé kvietky. Ktoré sú to ovláda 
pani Poláková a v správnom čase ich zbiera 
a suší. Pri obracaní a hrabaní sena pomáhal 
pán Grznár Michal. Pán Grznár spolu s pánom Ernestom Bártom , Jozefom 
Šulom  a pani Kohútovou pravidelne rozoberajú krabice z mlieka  tzv. tetrapaky  
a pripravujú ich na odovzdanie. 16. júna prišiel sme si zase mali možnosť 
vybrať z ponuky tovaru, s ktorým prišiel pán Valent Jančich. V tieto dni sa   
klienti musia obrniť trpezlivosťou, nakoľko sa v našom zariadení začali 
stavebné úpravy. Prerábajú sa resp. zväčšujú hygienické zariadenia, aby boli 
prístupné aj pre imobilných klientov. Na august pripravujeme zdravotné 
prechádzky v areály zariadenia, do dediny. Pripravíme  prednášku  pri 
príležitosti sviatku Nanebovzatia  Panny Márie – Lurdy a ich zázraky.           (ll)  
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      ÚTULOK A DOMOV NA POLCESTE 
Skutočný príbeh 

 

Naša pani šéfredaktorka mi dúfam dnes odpustí, lebo Vám prinášam 
príbeh, ktorý sa netýka obyvateľa nášho zariadenia, ale je to príbeh, ktorý ma 
pred nedávnom dosť zaujal. Mnohé podobné sa okolo nás dejú a my ich vôbec 
nevnímame, nevšímame si ich, ako mnoho iných vecí, ktoré sa netýkajú nás, 
našej osoby, rodiny. Hlavným hrdinom je tiež človek bez domova. Odohral sa 
v neďalekom meste 20 km od Topoľčian. Áno, úmyselne používam minulý čas, 
lebo 18. 6. 2012 dala vyššia moc možno za trápením, alebo vykúpením tohto 
človeka definitívnu bodku. Ja osobne som ho poznal asi na 50 percent. Narodil 
sa pred 50-timi rokmi. Celý svoj život od narodenia až po jeho koniec prežil 
v tomto meste.  Tu chodil do základnej školy, tu sa aj vyučil, tu strávil svoje 
bujaré mládenecké letá, oženil sa a mal aj jedného syna. Po vyučení robil 
vodiča, no po veľkej privatizačnej vlne jeho podnik padol a on padol s ním. 
Stále zamestnanie sa mu nedarilo nájsť, tak hľadal pomoc u falošných 
kamarátov a v alkohole. Dospelo to až do štádia rozvodu, vyhostenia z bytu, 
jednoducho ocitol sa na „dlažbe“.  Rodina mu pomocnú ruku párkrát podala, no 
po sklamaní  ich dôvery sa ku nemu otočili chrbtom. Jeho domovom sa stali 
pivnice a iné nebytové priestory v panelákoch. Posledný rok prebýval na 
železničnej stanici. Syn mu po skončení strednej školy odišiel do Anglicka, kde 
popri zamestnaní vyštudoval jednu vysokú školu a nastúpil na tiež externé 
štúdium druhej školy. Šikovný chlapec, no otec jeho promócie oslávil s čučom 
pod širákom. Krutú zimu ako tak prekonal, no letné páľavy mu boli osudné. Na 
námestí, keď si išiel nabrať vodu, zrazu padol a nadobro odišiel z tohto sveta. 

 Veľmi dlho mi vŕtalo v hlave, či on sám sa ešte chcel stretnúť so synom, 
bývalou manželkou, blízkou rodinou, možno to bral len  ako taký úlet, možno 
veril, že sa jedného dňa opäť vráti do kruhu svojich blízkych, alebo že by už 
nadobro bol zmierený s osudom a čakal len na svoj súdny deň?  Veď kto by sa 
nechcel popýšiť s tak bystrým potomkom, vrátiť opäť to mnohokrát spomínané 
koleso času späť? Stretli sa všetci, bývalá, syn, švagrovia, svokrovci .... , slušne 
oblečení, niektorí aj uplakaní. Bohužiaľ na kare. Videl som ich tak, ako aj jeho 
som vídal na staničnej lavičke s veľkými taškami, v ktorých vláčil všetky svoje 
veci sem a tam. Nikoho neotravoval, ako som ho aj videl, keď ho na námestí 
oživovali – zbytočne. Päťdesiat rokov to ešte nie je až taký vek pre „zubatú“. 
Kto zlyhal, kde sa stala chyba?! Alkohol, rodina spoločnosť?! Keď idem cez 
stanicu, vidím, že  jeho miesto obsadili iní stroskotanci, opäť popíjajú, no nie na 
Milanove zdravie, ale na jeho pamiatku...  

Dočítania priatelia!                                                                                                           
(jg) 
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 PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MESIACI AUGUST 2012 
 

Dňa 01.08.2012 pôjdeme ZDRAVOTNÚ PRECHÁDZKU K RIEKE NITRA 
 

Dňa 06.08.2012 bude prebiehať v areáli nášho zariadenia 
 PRACOVNÁ BRIGÁDA – HRABANIE SENA 

 

Dňa 07.08.2012 sa uskutoční v knižnici zariadenia beseda o knihe:  
„NAŠE IZBOVÉ KVETY“ 

 

Dňa 08.08.2012 pôjdeme s obyvateľmi zariadenia na  
ZDRAVOTNÚ PRECHÁDZKU DO CENTRA MESTA 

 

Dňa 09.08.2012 sa bude v jedálni konať stretnutie obyvateľov pri spomienkach 
na tému: 

„ŽATVA A ZBER ÚRODY V ČASE ŽIVOTA NAŠICH PREDKOV, NAŠEJ 
MLADOSTI A V SÚČASNOSTI“ 

 

Dňa 13.08.2012 plánujeme zorganizovať PRACOVNÚ BRIGÁDU 
 

Dňa 14.08.2012 sa na terase zariadenia budú konať  ŠPORTOVÉ HRY 
 

Dňa 14.08.2012 plánujeme s klientmi zariadenia Útulku  
VÝLET NA DUCHONKU 

 

Dňa 15.08.2012 pôjdeme s obyvateľmi na  
ZDRAVOTNÚ PRECHÁDZKU PO SÍDLISKU 

 

Dňa 16.08.2012 sa uskutoční celodenný výlet do termálnych kúpeľov  
CHALMOVÁ  

 

Dňa 16.08.2012 sa v jedálni nášho zariadenia uskutoční  BURZA OŠATENIA 
 

Dňa 17.08.2012 sa bude konať prednáška s besedou na tému: 
„VÝZNAM SPRÁVNEJ ŽIVOTOSPRÁVY“ 

 

Dňa 17.08.2012 bude zasadať REDAKČNÁ RADA ČASOPISU 
 

Dňa 20.08.2012 bude prebiehať v areáli nášho zariadenia   
PRACOVNÁ BRIGÁDA 

 

Dňa 21.08.2012 sa navštívime LETNÉ KÚPALISKO V TOPOĽČANOCH 
 

Dňa 22.08.2012 pôjdeme s obyvateľmi zariadenia na    
ZDRAVOTNÚ PRECHÁDZKU DO CUKRÁRNE 

 

Dňa 23.08.2012 sa uskutoční posedenie na salaši „KOSTRÍN“ 
 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame! (dn) 
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Prišli k nám v júli...       
 

… pán Ladislav Výčapi, pani Emília Novotná, pani Annastázia 
Klobučníková a pani Lýdia Bittarová.   
                  

Vitajte medzi nami! 
 

Augustoví oslávenci     
02. 08. – Eduard Kováčik   14. 08. – Gabriela Šutová 
19. 08. – Antónia Feketeová                       18. 08. – Mária Mondeková 
02. 08. – Marta Kopecká   20. 08. – Soňa Špániková 
05. 08. – Zdenka Konrád   23. 08. – Jozef Pavlovič 
07. 08. – Mária Rybankská   24. 08. – Johanna Michalková 
07. 08. – Jana Udvardyová   24. 08. – Jozef Štefkovič 
07. 08. – Jaroslav Krajčovič                      24. 08. – Eleonóra Martošová 
08. 08. – Mária Vančová   24. 08. – Rozália Jančeková 
11. 08. –  František Molnár   26. 08. – Ján Hodál 
12. 08. – Ivan Režo    28. 08. – Karol Duhina 
12. 08. – Anna Novotná   29. 08. – Teofil Gajdoš 
12. 08. – Lýdia Bittarová                            29. 08. – Jozef Beňo 
    
    
Dňa 02. 08. 2012 oslávi životné jubileum 60 rokov pán Ing. Peter Lipták a  
20. 08. 2012 pani Gabriela Křížová. Krásne životné jubileum 90 rokov oslávia 
dňa 20. 08. 2012 pani Mária Ďurčeková a 28. 08. 2012 pani Mária Stančeková.  
 
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho 
požehnania a spokojnosti. 
 

♥♥♥♥♥♥ 

V mesiaci júl nás opustili pani Mária Erazmusová, pani Mária 
Adamíková, pani Terézia Vaneková, pán Štefan Zámečník, pani Mária 
Rusznyáková, pán František Vančo, pán Anton Beňo a pani Mária Macková. 
Česť ich pamiatke! 
 
Do súkromia sa odsťahovala pani Anna Wagnerová. 

 (zv) 
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NOVÍ ZAMESTNANCI 
 

Mesiac júl bol pomerne bohatý na nové tváre. Nastúpili nové opatrovateľky: 
Eva  Jánošová a Anna Janíčková z Topoľčian, Klára Mokošová z Obsoloviec a 
po dvojmesačnej pauze sa k nám vrátila Dagmar Žitňanská. 
 

Pán Božik Peter -  údržbár nám bude nápomocný pri drobných renováciách. 
Prácu začal v Prašiciach a v priebehu mesiaca august príde do Topoľčian. 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jánošová Eva       Janíčková Anna   Mokošová Klára     Božik Peter 
 

Gratulácia zamestnancom 
 

V tomto školskom roku ukončila naša opatrovateľka z budovy B pani Mária 
KOŠŤÁLOVÁ štúdium na Strednej zdravotníckej škole v odbore zdravotnícky 
asistent, čím získala úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. 
 

Dve naše sestry - Júlia GÁLISOVÁ a Mária FRA ŇOVÁ – ukončili v tomto 
školskom roku štúdium v špecializačnom odbore interné ošetrovateľstvo. 
 

Všetkým srdečne gratulujeme k úspešnému ukončeniu štúdia! Veríme, že 
získané vedomosti využijú v skvalitnení poskytovaných služieb v prospech 
našich klientov!            (rr) 
 

             P o ď a k o v a n i e   o b y v a t e ľ o m 
  

me  V mesiaci júl sa konalo niekoľko brigád, ktorými obyvatelia skrášlili 
okolie, venovali sa centrálnemu políčku, pleli burinu a pomáhali pri 
zabezpečovaní hier a športových podujatí v prírode.   

Tak ako po iné mesiace aj tento krát najviac pomáhali: Milan Hanzlovi č, 
Matilda Hudecová, Štefan Vanek, Róbert Pudiš,  Imrich Karaba p. Emília 
Toporová, Agáta Zemaníková, Katarína Janáčová, Valéria Palušová.  

Všetkým, ktorí pomáhajú skrášľovať naše prostredie patrí naše 
poďakovanie.                                                                                                         

                 (aj) 
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ZASMEJME  SA  
 

„Tentoraz som zakázala mužovi vziať si na dovolenku obrúčku“. 
„Prečo?“ „Aby ju zase neprepil. Už sa tak stalo štyrikrát a vždy sa vyhovoril, že 
si  ju  zložil, aby mu nebolo tak teplo a niekto mu ju ukradol“. 
  

Mrkvičkovci idú na dovolenku k moru. Pri ich príchode práve začína odliv.  
Žena skríkne : „Vidíš Fero, prišli sme neskoro! Práve začínajú vypúšťať more“.  
 

„Predstav si, práve odviedli jedno dievča, lebo malo bikiny“. „Prosím ťa, veď    
bikiny sa môžu nosiť“. „Lenže ona ich niesla v ruke“.  
 

 „Prečo ťa už nevídavam s tou blondínkou, s ktorou si sa zoznámil vlani na         
 dovolenke?“ „Nanešťastie sa vydala.“ „ Nevrav! A koho si vzala?“„Mňa“ 
                                                                                    Ing. Peter Lipták, obyvateľ  
 
Fero leží na zemi a ide okolo policajt: „Čo sa vám stalo?“ Pýta sa policajt. 
„Zrazilo ma to na zem“. Odpovedá Fero. „A zapamätali ste si značku?“ 
„Samozrejme, čučo, jablčné červené“. Odpovedá Fero. 
 
Sťažuje sa pacient u ortopéda, že ho bolia kolená. „Máte tam vodu pane“, vraví 
lekár. „A ako sa tam dostala, veď je pijem iba pálenku“, vraví pacient. „Zmeňte 
krčmu“, vraví lekár.  „Tam kam chodíte, pálenku riedia vodou“. 
 
Chlapík preletí autom na červenú. Čo čert nechcel, za križovatkou ho zastaví 
policajtka. Chlapík spustí okienko a pýta sa: „Za koľko?“ Policajta najskôr 
ostane v šoku, no potom odpovedá. „Za 30!“ Chlapík si ju prehliadne a povie. 
„V poriadku, tak sadaj!“ 
 
„Prečo ste prekročili povolenú rýchlosť?“ Pýta sa policajt. „Nuž chcel som byť 
doma skôr ako mi stúpnu tie vodky do hlavy“. 
                                                                            Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
V base: Väzeň sa pýta väzňa. „Ty za čo sedíš?“ „Ale zabil som muchu lopatou“. 
„Nevrav“, hovorí väzeň. „Áno, ale sedela žene na hlave“.        
 

Hovorí kamarátka kamarátke. „Marika ja som v tom“. „No to je osud“. „Kdeže 
o sud. O plot“, hovorí Marika. 
 

„Marka poď hore do sena“, kričí Jano. „Nejdem, lebo by si mi niečo spravil“. 
„Neboj sa, nič ti nespravím“, hovorí Jano. „Tak potom načo tam pôjdem?“                                                                                                 
                                                                                        Simeon Masár, obyvateľ 
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Nájdi 10 rozdielov a potom si obrázky vymaľuj 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (mm) 
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PRÍSLOVIA  
                                              

* * * * * 
Šťastie v manželstve záleží na dobrom zdraví a stálej pamäti. *  Ženy sú na to, 
aby sme ich milovali, a nie aby sme ich chápali. *  Muži si nás neberú, my 
mužom pomáhame, aby si nás vzali. * Počestná manželka je mužovi poddaná, 
ale zároveň mu vládne. * Manželstvo s dobrou ženou je ako prístav v búrke, 
manželstvo so zlou ženou je ako búrka. * Sú muži, ktorých možno klamať 
s každou ženou.  *  Ženy nevedia, čo chcú a  nedajú pokoj, kým to nedostanú. *   
Ženu môžeš vždy zmlátiť, ona už bude vedieť za čo.   
 

PRANOSTIKY  

* * * * * 
Svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti. * Na Prokopa plná priekopa. * 
Margita, čo si muchy splodila. * Prvý dážď na Margitu potrvá štrnásť dní. * 
Teplý Jakub, studené Vianoce. *  Koľko mračien na Jakuba, toľko snehu v zime.  
* Ak je pred Annou pekne, je po Anne mrzko. * Svätá Margita, vopchá kosák do 
žita. * Aký čas svätý Ján dáva, taký ho aj Michal máva.      
  

Petronela Kittlerová, obyvateľka   

 

me     Panna -  horoskop na mesiac august 2012 
 

Planéta lásky Neptún je na ústupe už od júna. Neznamená to ale, 
že by sa Vám láska vyhýbala. Znamená to len, že veci sa dejú 
pomalšie ako zvyčajne. Zásadné rozhodnutia ohľadne citov či 
vzťahov by mali počkať do 25.augusta, radí horoskop na august. 
Panna si musí vyjasniť všetky detaily než pristúpi k závažným 
krokom. V dňoch medzi 7-9.augustom bude Venuša vo výbornom 

postavení s Neptúnom a Vy sa môžete tešiť na vzrušujúce stretnutia, významné 
pozvania do vyššej spoločnosti. V tomto čase by ste mohli stretnúť zopár dôležitých 
kontaktov, ktoré Vám budú nápomocné pri Vašom budúcom podnikaní.  Horoskop 
na august ďalej predpovedá rodinnú krízu alebo drámu v živote najbližšej rodiny. 
Toto sa s najvyššou pravdepodobnosťou udeje koncom mesiaca. 12.dňom 
duševnej rovnováhy má na Vás silný vplyv už od minulého mesiaca a tento vplyv 
bude pokračovať ešte aj tento mesiac a aj ten nasledujúci. Znamená to, že ľudia 
narodení v znamení Panna budú prehodnocovať celý minulý rok a zamyslia sa nad 
tým čo chcú dosiahnuť ten nasledujúci. Vaša planéta spirituality (Slnko) vstúpi do 
Vášho vlastného znamenia 23.augusta a to so sebou prinesie osobné čaro a šarm 
Panny. Budú sa cítiť výborne a oslňujúco. Budú zveľaďovať svoje telo i myseľ. 
 

Milan Vaľko, obyvateľ 
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Augustová súťaž 
 
Milí naši obyvatelia,  
 
máme pre vás  súťažnú otázku týkajúcu sa areálu nášho zariadenia:  

 
Koľko javorov máme v areáli nášho zariadenia?   

 

Javorov 20 – 60 =  ? 
 
                                                                             Súťaž pripravil Jozef Štefkovič  

 
Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 08. 2012 sociálnej 
pracovníčke Bc. Svetlane Šimkovej. Víťaz bude určený žrebovaním a odmenený 
vecnou cenou. 
 

Správne odpovede na otázky z júlovej súťaže časopisu MÔJ DOMOV 7/2012 
sú: v areáli nášho zariadenia sa nachádza 29 lavičiek a 41 briez. Najbližšie 
k správnym odpovediam sa priblížil a výhercom sa stáva  

Michal ŽOVINEC. 

Srdečne gratulujeme! 

 
 
RIEŠENIE TAJNIČKY 7/2012 

Správne riešenie tajničky z časopisu MÔJ DOMOV 7/2012 nám poslali traja 
obyvatelia. Výhercom sa stáva  

Jozef MAKOVÝ .  

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:  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) 


