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                                  ÚVODNÍK 
 

Čo chceme, to dokážeme 
        

Naše schopnosti sú podstatne väčšie, ako si myslíme. Jediné, čo 
nám často bráni v tom, aby sme ich využili je nízke sebavedomie. S tým 
si však môžeme s trochou úsilia poradiť. Človek nie je samotársky tvor. 
Vyrastáme obklopení rodičmi, súrodencami, príbuznými a priateľmi. To, 
čo o nás hovoria naši blízki, má vplyv na to, čo si o sebe sami myslíme. 
A to zasa následne ovplyvňuje našu schopnosť sa v živote presadiť 
a dosiahnuť to, po čom túžime. Nejde však len o to, čo o nás vraví naše 
okolie. 

Dôležité je pre naše sebavedomie i to, čo hovoríme sami sebe, či už 
len tak skryto v duchu, alebo nahlas pred ľuďmi. Najsilnejšou zbraňou, 
ktorú máme, je naša myseľ. Keď ju dokážeme správne použiť, stane sa 
základnom úspechu. Keď chcete niekoho presvedčiť o svojej pravde, 
musíte si s druhým človekom o tom dôkladne pohovoriť. Nikdy 
nezhadzujte sami seba a nehovorte o tom akí ste hlúpi a nešikovní.  
Nemali by ste sa sťažovať na nedostatok talentu, ten je daný od Pána 
Boha.  

Keď Vás prepadne chuť sťažovať sa na nepriazeň osudu, spomeňte 
si na niekoho, kto je na tom horšie ako Vy. Nájdite si čas na seba denne 
aspoň pol hodiny na motiváciu a programovanie mysle, a to po prebudení, 
pred zaspávaním, alebo cez obedňajšiu prestávku! 

Nedostatok sebavedomia je vlastne negatívne vnímanie seba 
samého. Rodí sa z negatívnych životných skúseností a s obáv. Keď 
poznám svoje schopnosti, svoju cenu, nemusím mať strach ani z tých 
najnáročnejších úloh. Drobné úspechy priťahujú väčšie a s nimi narastá 
sebavedomie a chuť trúfnuť si na ešte zložitejšie úlohy. Skúste to.  

V našom sociálnom zariadení je dosť takých obyvateľov, ktorí by sa 
dokázali zapojiť  do aktívnych činností, jediné je to, že musia chcieť, 
pretože majú na to  umožnené podmienky zo strany vedenia zariadenia 
a ostatných pracovníkov „Môj domov“.  

                                                                                                Anna  Szabová, šéfredaktorka 
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USKUTOČNILO  SA 
Ovocno-zeleninová party 

 

Dňa 21. 08. 2013 sa  v 
našom zariadení konala  
“Ovocno-zeleninová párty“. 
S našimi klientmi sme 
obsadili  jedáleň a celé 
dopoludnie sme krájali, 
strúhali, pripravovali ovocné 
a zeleninové misy a figúrky.  

Do tvorivej činnosti sa 
zapojili aj muži, ktorí  nás 
milo prekvapili svojou 
kreativitou.  Finálne  výtvory 

lákali farebnosťou a netradičnými kombináciami chutí. Pôsobili na 
chuťové poháriky a lahodili oku. Záver patril ochutnávke mrkvovo-
jablčného šalátu so škoricou ako aj ostatných dobrôt.  

A že sa nám naša ovocno-zeleninová párty vydarila môžete sa 
aj Vy presvedčiť vo fotogalérii v knižnici zariadenia. 

                                                                                                                           (sš) 

Beseda o knihe 
Dňa 22.08.2013 sa konala beseda o knihe Zdravá sila v 

potrave, ktorej autorom je španielsky lekár a výskumník George D. 
Pamplona-Roger.  

Besedu sme začali rozprávaním  o správnom a nesprávnom 
výbere toho, čo  konzumujeme. Jednou z tém bola tiež voda, ktorá 
má nenahraditeľnú úlohu v našom organizme. Prečítali sme si o 
vitamínoch, bielkovinách, sacharidoch. Na nervovú sústavu a svaly 
pôsobia minerálne látky. Podľa nášho obyvateľa  pána Štefkoviča 
zvýšený príjem vitamínu A spomaľuje šedivenie vlasov.  

Súčasťou besedy bola aj ochutnávka výtvorov z ovocno-
zeleninovej párty, ktorá sa konala v predchádzajúci deň. Klienti mali 
opäť možnosť zaujímavo stráviť svoj voľný čas a zároveň sa 
dozvedieť niekoľko nových informácií.                          (sš) 
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Zdravotné prechádzky 
 

Dňa 02.08.2013 sa naši obyvatelia zúčastnili zdravotnej 
prechádzky, ktorej cieľom bolo načerpanie pozitívnych myšlienok, 
spomienok na časy mladosti   a občerstvenie na terase. Dnešný 
krásny slnečný letný  deň sme na prechádzke  spoznávali okolie 
sídliska Východ, v ktorom sa nachádza naše zariadenie.  

Iné príjemné a slnečné  dopoludnie sme trávili prechádzkou po 
sídlisku „F“.  
Dňa 23.08.13 sme boli na zdravotnej prechádzke v meste. 
Navštívili sme, okrem iného, aj  mestskú Galériu, kde boli 
vystavené práce študentov Vysokej školy výtvarného umenia 
z Bratislavy, kde vystavovali výrobky a maľby so židovským 
námetom.  

Nedostatkom našich prechádzok je jediná vec. Trápi všetkých 
imobilných obyvateľov: zlé cesty, chodníky nevhodné pre invalidné  
vozíky, čím je málokde pre takto zdravotne postihnutých ľudí 
prístup.             (aj,sh) 

Stretnutie pri 
spomienkach 

V Mexiku, v Guadalupe, je 
v Bazilike vystavený obraz Panny 
Márie, ktorý nebol namaľovaný 
ľudskou rukou. Vznikol zázračne 
v decembri 1531. Obraz Panny 
Márie z Guadalupe je 
na indiánskom plášti (tilma), ktorý 
je utkaný z vláken kaktusu agáve. 
Tilma mala mnohoraké použitie: 
používali ju ako plášť, v noci ako 
deku alebo visiacu postieľku pre 
deti. Plátno z agávových vláken 
využívali aj na výrobu vriec a tašiek. Tento druh plátna sa zvyčajne 
do dvadsiatich rokoch po utkaní celkom rozpadne. Na takejto látke, 
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ktorá vyzerá ako vrecovina, nie je možné namaľovať nijaký obraz. 
Zato v prípade tejto podobizne vlákna tkaniny prispievajú k hĺbke 
portrétu. Jeho farby sa lomia podobne ako na vtáčom perí alebo 
na krídlach hmyzu. Po takmer piatich storočiach od vzniku obrazu 
niet na ňom ani najmenšej stopy po vyblednutí či popraskaní, hoci 
tkanina by sa za normálnych okolností bola už dávno celkom 
rozpadla. Tieto fakty svedčia o tom, že máme do činenia 
s evidentným zázrakom. Na vysvetlenie všetkých pochybností sa 
v roku 1976 uskutočnil vedecký výskum, ktorým sa identifikoval 
druh vláken, z ktorých je utkané plátno s obrazom Panny Márie 
Guadalupskej. Dokázalo sa, že vlákna pochádzajú z kaktusa 
Agave popotule zacc. Plátno utkané z týchto vláken po dvadsiatich 
rokoch celkom spráchnivie a rozpadne sa. Je to jedinečný zázrak. 
Panna Mária zanechala svoju podobizeň na najnetrvalejšej zo 
všetkých látok, ktorá sa okrem iného používala aj na výrobu vriec 
na zemiaky. Plátno však napriek tomu pretrvalo toľko storočí 
a nepodlieha rozpadu. Nesmieme zabúdať, že obraz Panny Márie 
Guadalupskej bol od chvíle svojho vzniku v roku 1531 po celý čas 
vystavený ničivému vplyvu poveternostných podmienok, vlhkému 
vzduchu s čiastočkami soli, ktorý je v súčasnosti na dôvažok 
znečistený dymom zo státisícov komínov a áut Mexico City, tejto 
vyše dvadsaťmiliónovej metropole. V priebehu 479 rokov 
ustavičného kultu sa pred obrazom spálilo nespočetné množstvo 
sviec, ktoré pri spaľovaní vylučujú čiastočky čiernej sadze 
a ultrafialové lúče, ktoré normálne spôsobujú blednutie farieb. 
Napriek pôsobeniu toľkých škodlivých činiteľov má podobizeň 
Panny Márie stále živé, intenzívne a svieže farby, akoby bola práve 
teraz namaľovaná. Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu prof. Richard 
Kuhn v roku 1936 zistil, že na podobizni sa nenachádzajú ani 
organické ani minerálne farby, pričom farbivá, ktoré sú na obraze 
použité, veda vôbec nepozná. Ako teda vznikol obraz Panny 
Márie? Mikroskopický výskum, ktorým obraz viac ráz prešiel, 
potvrdil, že na ňom niet nijakých stôp po štetci, takže máme 
dočinenia s faktom, ktorý veda nedokáže nijako vysvetliť.      

(aj)                                         
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Výlet do termálnych kúpeľov „Chalmová“ 
 

Jeden z krásnych augustových dní 20.08.2013 sme prežili 
s našimi klientmi Rudolfom Sokolíkom, Máriou Sušelkovou, 
Simeonom Masárom, Jozefom Skladaným, Viktorom Halom, 
Pavelom Dobríkom, Simonou Bizoňovou v termálnych kúpeľoch 
Chalmová.  

Kúpalisko je situované 
v tichom prostredí, 15 km 
od mesta Partizánske, v 
Strážovskej vrchovine. 
Chalmovská voda má 
blahodárny vplyv na 
regeneráciu síl, pozitívne 
pôsobí na pohybové 
ústrojenstvo, vyhľadávaná 
je pre svoje liečivé účinky. 
Minerálna voda je 
charakterizovaná ako 
prírodná, síranovo – hydrouhličitá, vápenato – horečnatá. Počas 
obeda sme sa posilnili chutným jedlom, posedeli sme si pri káve a 
zmrzline v bufete. Cestu domov sme si spríjemňovali spevom.    (sč) 
 

Športové hry 
 

Dňa 14.08.2013 sme si deň v našom zariadení spríjemnili 
športovými hrami. Organizátor privítal všetkých súťažiacich, 
vysvetlil pravidlá  a predstavil jednotlivé súťažné disciplíny. 
Súťažiaci boli rozdelení do šiestich jednotlivých družstiev a 
označení farebnými stužkami. Každý súťažiaci tak hájil farbu 
svojho tímu.  

Prvá súťažná disciplína spočívala v  prelievaní vody do troch 
pohárov načas bez toho, aby sa vyliala voda. Druhá bola tiež 
meraná na čas, a bola menej náročná. Tu súťažiaci pridávali na 
drevenú tyč papierové kotúče.  

Súťažné družstvá sa snažili zo všetkých svojich síl, aby dané 
športové disciplíny zvládli podľa svojich možností čo najlepšie. 
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Atmosféra bola spríjemňovaná ostatnými obyvateľmi, ktorí svojich 
favoritov povzbudzovali ustavičným  potleskom a pokrikom.  

Po ukončení športových súťaží 
nasledovalo vyhodnotenie výsledkov a 
tiež  odmeňovanie súťažiach. Každý 
súťažný tím bol odmenený cenami. 
Celkovým víťazným tímom sa  však 
stali zelení, ktorých reprezentovali: Ján 
Turan, Ľubomír Lučanský, Milan 
Hanzlovič, Gabriela Šutová, Mária 
Sušelková, Štefan Hučko a Simona 
Bizoňová. Na záver organizátor 
poďakoval všetkým súťažiacim aj 
divákom za účasť a zároveň všetkých 
pozval na  nasledujúce športové hry. 
Obyvatelia tiež vyjadrili svoju vďaku 
a radosť zo športového podujatia.   (rw) 

                                                                                                                     

Celodenný výlet 
Rajecká Lesná sa nachádza 

v údolí Karpát a je vlasťou 
Slovákov od 4. storočia. Slováci 
prijali kresťanstvo v 9. storočí 
a udržiavajú si ho dodnes.  

Dominantou Rajeckej Lesnej 
je miestna bazilika Narodenia 
Panny Márie, kde sa 2x do roka 
konajú veľké púte kresťanov. 
Prekrásny pozlátený hlavný 
oltár, ale i vedľajšie dýchajú 
vľúdnosťou a pri pohľade naň 
Vás ovanie pokoj a radosť.  

Navštívili sme i svätú omšu a poniektorí pristúpili k svätému 
prijímaniu. Spevom sa ozýval celý kostol a jeho akustika, prekrásne 
melódie zanechali tie najhlbšie pocity pokoja. Tiež je pekná 
kalvária a prameň sv. Františka s nezamŕzajúcou  vodou, ktorú 
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sme si nabrali i domov. Slovenský betlehem vytesaný z dreva 
rezbárom Jozefom Pekarom v roku 1995 spustil ďalšiu éru 
zviditeľnenia histórie Slovenska. Znázorňujú nám ho vyrezané 
a pohyblivé figuríny. Dýcha z neho optimizmus, radosť z práce i zo 
života všedný ale i sviatočný deň prostého človeka. Betlehem je 
dlhý 8,5 m široký 2,5 m a vysoký 3 m.  

Výletu sa zúčastnili: Zuzana Belkovičova, Mária Čuliová, 
Simona Bizoňováí, Mária Sušelková, Rudolf Sokolík, Peter 
Macho, Eva Kohútová.         (aj) 
                                                                                                                                                     

ÚTULOK   A   DOMOV   NA  POL CESTE 
 

Naša   obyvateľka  „Domova na pol ceste“   prežila   podstatnú  
časť svojho  života  v  Detskom  domove. Narodila  sa  v  
neusporiadanej rodine, ktorá jej nedokázala vytvoriť rodinné 
zázemie a nepociťovala ani materinskú lásku od svojej matky. Z 
tohto dôvodu mala nariadenú   ústavnú   starostlivosť. V  prostredí  
Detského  domova  získala rodinné  zázemie a  podporu aby 
dokončila základnú školu a získala vzdelanie  v  odbore  kuchár.  

Po skončení ústavnej  starostlivosti  je klientkou nášho 
Domova na pol ceste. Snažíme sa jej podať pomocnú ruku  pri  
hľadaní  správneho  zaradenia sa v reálnom živote. Pracuje  ako 
dobrovoľník v práčovni, kde získava pracovné návyky a pociťuje, 
že v živote nie je nič zadarmo. Musí sa veľa učiť, pochopiť že 
svojim  správaním  a vystupovaním  na verejnosti  ukazuje smerom  
k spoločnosti to aký je človek. Za  aktívnej pomoci  pracovníkov 
nášho zariadenia veríme, že sa jej podarí žiť užitočné, tak aby bola 
so sebou spokojná.  

Dočítania!           (mg) 

Otvorenie novej prevádzky 
 Poslanci mesta Topoľčany na svojom júlovom zasadnutí 
pridelili a schválili nášmu zariadeniu jeden trojizbový byt 
v činžiakovom dome. Po vymaľovaní a úprave podlahy bytu sme 
koncom augusta otvorili novú prevádzku pre priatich mladých ľudí, 
ktorí k nám prišli z detského domova Topoľčany.    (vb) 
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Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

      
Prázdniny sú v plnom prúde, užívame si horúcich dní plnými 

dúškami. Je čas dovoleniek, takže fungujeme v úspornom režime.  
Všetci spoločne sme sa tešili z príjemných chvíľ medzi 

škôlkármi, ktorí sa už tešili na prázdniny. Každý deň prichádzali 
medzi nás s figúrkami rôznych dinosaurov a robotov, ktoré boli pre 
našich starkých úplnou novinkou. Za ich detských  čias boli úplne 
iné hračky, väčšinou to boli drevené koníky a handričkové bábiky.  

Počas horúcich dní sme sa správali zodpovedne, dodržiavali 
sme pitný režim a zdržovali sme sa v chládku. Na prednáške 

v rámci biblioterapie 
sme sa dozvedeli 
o dôležitosti pitného 
režimu.  
    Pravidelné aktivity 
v letných mesiacoch 
sme prispôsobili 
počasiu ale aj 
dovolenkovému ob-
dobiu. Na koniec 
mesiaca  sme si 
prednáškou  pripo-
menuli výročie SNP. 
Babičky si 
pospomínali na toto 
obdobie, aj keď boli 

v tom čase ešte veľmi mladé, spomienky zostali. Spomínali na to, 
ako ich rodičia pomáhali partizánom – potravinami i šatstvom. 

Posledný augustový týždeň sa už počasie pomaly menilo na  
septembrové, prišli chladnejšie aj daždivé dni. Bude sa lepšie 
dýchať. Ako vidieť, leto pomaly odchádza.  

Na september plánujeme stále prechádzky po okolí, 
poupratujeme na dvore, v parčíku, budeme sa venovať našim 
stálym aktivitám ako nám dovolí zdravie a počasie.   

                                                                                                              (ll) 
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Kultúrne okienko očami obyvateľa 
 

Zážitky z výletov 

         V poslednom  období nám vedenie domova umožnilo viacero 
podujatí.  
 Na výlete na Bojnej sme si prezreli múzem, na ranči pod 
Babicou navštívili zoologickú záhradu a strávili tak príjemný deň. 
Nasledovala opekača pod prístreškom pri hudbe a speve. Tu nás 
zasiahla aj búrka. Prežili sme deň plný zážitkov a  dobrej nálady. 
Výlet bol  organizovaný aj pre  vozičkárov a menej mobilných, ktorí 
boli nad mieru spokojní.  
 Ďalší výlet, ktorý  spomeniem  viedol do Rajeckej Lesnej, kde 
obyvatelia navštívili viaceré kultúrne miesta.  
 Žiaľ na výlete v Bojnej sa stala krádež peňazí a v Rajeckej 
Lesnej bola odcuzená krabica oblátiek. Je to smutné, že  sa nájdu 
medzi nami takí obyvatelia, ktorí využívajú výletové príležitosti 
a neštítia sa druhého poškodiť a okradnúť. Aj keď s istotou by sme 
mohli priam ukázať prstom, kto sú ľudia bez hanby.  
 Nasladoval zájazd  do Chalmovej na kúpalisko. I keď pršalo vo 
vnútornom bazéne bolo dobre.  

 Obdiv patrí šoférovi Jozefovi Šimkovi a Mgr. Simone Červenej, 
ktorí museli počúvať nespokojného dudroša.            

Simeon Masár, obyvateľ 
 

Prednášky 
 

Písať o tom, že prednášky pani Jahodovej su poučné 
a zábavné je zbytočné. Aj tento krát nám zaujímavo porozprávala o 
zjavení Panny Márie v Mexiku, v Guadalupe.  

Zaujímavosťou je, že všetky národností, rôznej farby pleti sa 
modlia k jednej Panne Márii. Matku Božiu tak ako v Európe 
uznávajú okrem Mexika aj iné štáty celej Ameriky. Modlia sa k nej 
ako my, len iným jazykom.  

Za túto poučku ďakujeme pani Jahodovej.     
Štefan Hučko, obyvateľ 
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Egypt 
 

 Egypt leží na severovýchode Afriky, obmýva ho Stredozemné a 
Červené more. Hranice Egypta sú takmer priamočiare. Pre 
Európanov sú takto stanovené hranice netypické, avšak v púšti je 
spôsob stanovenia hranice iným spôsobom nemožný.  
 Na ploche 997.739 km2 žije okolo 70 miliónov obyvateľov, z 
ktorých cca 90 % sú moslimovia a zvyšných 10 % prevažne koptskí 
kresťania.  
 Egyptské podnebie je jednoducho charakterizovateľné – horúce 
a suché. To platí pre väčšinu územia Egypta, s výnimkou 
severnejších častí v mesiacoch december, január a február, kedy tu 
môže byť chladnejšie. V letných mesiacoch sa denné teploty 
pohybujú medzi 35° – 40° C, v zimných medzi 24° - 28° C. Kúpať v 
mori sa dá prakticky celoročne, more je v zimných mesiacoch 
samozrejme chladnejšie. Zažiť dážď v Egypte je raritou – Egypt je 
jednou z najsuchších krajín sveta.  

 Najvýznamnejšími cieľmi Slovákov je Sharm el Sheikh na 
Sinajskom polostrove a Hurgada na africkom pobreží Červeného 
mora. Obe lokality aj so svojím okolím poskytujú nádherné pláže, 
predovšetkým hrubozrnného piesku. Je tam množstvo hotelov od 
dvojhviezdičkových počínajúc a luxusnými päťhviezdičkovými 
končiac. Pokiaľ ide o ich kvalitu, tak si odpočítajte vždy jednu 
hviezdičku, aby spĺňali predstavy Európana.  
 Najkrajšie koraly sa nachádzajú v blízkosti Sharm el Sheikhu. 
Výhodnými miestami na oddych na Sinaji pri Červenom mori sú aj 
Taba a Dahab. 

                                                                                                      Beata Révayová, obyvateľka 
 

Prší, prší 
 

Kto nemá doma lopúcha?  
Hej veru.  

Lopúch išiel na vodu,  
donesie nám jahodu. 

       Valéria Krumpárová, obyvateľka 
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Tajomné vyznanie 
 

Tajomné vyznanie 
prirovnávam Ťa ku všetkému krásnemu,  
k slnku zlatému, k rannej zore,   
k obláčku bielemu na modrej osvietenej oblohe. 
 

Prirovnávam Ťa k vodopádu hviezd,  
k večernému tichu 
a krásnemu modrému mesačnému svitu. 
 

Prirovnávam Ťa k poľným kvetom,  
klasy sa vlnia na zlatom poli,  
zelená lúčka tečie pri lesnom údolí. 
 

Si ako včielka, čo za medom bzučí k ruži,  
čo po láske najviac túži,  
ako Ty v mojom náručí.       

   Anna  Szabová, šéfredaktorka 
 

Blahoželanie váženej  pani riaditeľke k narodeninám 
 

Tak ako vždy v tomto čase  
slávite svoje narodeniny zase. 

 
Chceme Vám popriať k Vášmu sviatku, 

ako sa vždy patrí a sluší darovať z vďaky kyticu vzácnych ruží.  
 

Tieto krásne kvety nášho vinšu 
dnes patria len Vám a každý jeden jeho lupienok blahoželá za nás 

jedine Vám. 
 

Kladieme ich v duchu na Váš stôl, aby Váš ďalší život len šťastný 
a krásny bol, v ktorom sa báseň snúbi s láskou v ňom. 

 
Veľa zdravia, šťastia, lásky, optimizmu, dobrej pohody 

a neopakovateľný šarm v ďalšom Vašom žití.  
 

Zo srdca želajú 
redakčná rada časopisu „Môj domov“ a výbor obyvateľov. 
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Pripravujeme pre vás v mesiaci september  
 

05.09.2013  Beseda o knihe: Bratislava knižnica zariadenia 
 

06.09.2013 Zdravotná prechádzka  sídlisko Východ 
 

12.09.2013 Stretnutie pri spomienkach  jedáleň zariadenia 
Úcta k Sedembolestnej Panne Márii   

 

12.09.2013 Stretnutie redakčnej rady    spoločenská  
miestnosť 1A                                  

 

13.09.2013 Zdravotná prechádzka      sídlisko Východ 
 

16.09.2013 Burza ošatenia                   jedáleň zariadenia 
 

19.09.2013 Celodenný výlet spojený s prehliadkou 
pútnického miesta a kostola  Sedembolestnej 
Panny Márii   

                                    Šaštín – Stráže 
 

19.09.2013 Prednáška s besedou na tému:       spoločenské 
Zdravý životný štýl seniorov   miestnosti 2A, 3B 

 

20.09.2013 Zdravotná prechádzka                   sídlisko Východ 
 

25.09.2013  Krajský turnaj v stolnom tenise  stolnotenisová  
O putovný pohár Môj domov  hala                                                                    

 

27.09.2013  Zdravotná prechádzka               sídlisko Východ 
 
Pravidelné tréningy v stolnotenisovej hale v mesiaci september: 
pondelky, stredy, piatky – v čase 10.00 h - 11.30 h 
 

Pravidelné vysielanie rozhlasu Môj domov: pondelok – štvrtok o 13.00 h  
 
Pravidelne v dopoludňajších hodinách počas pracovných dní – skupinové 
stretnutia obyvateľov - v každej spoločenskej miestnosti 
 
Pravidelne denne v čase 8.30 h – 16.30 h je otvorená knižnica a čitáreň.  
                                                                       

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame!      
   (dn) 

                                                                                                                                        



 14 

ZASMEJME SA 
 

Ja športujem len rekreačne. Vrhám tieň, pozerám do diaľky, 
skáčem do rečí a leziem na nervy. 
 

Vnuk sa pýta dedka: „Dedko a kedy ťa babička naposledy 
potešila?“  „Minulý týždeň vnúčik, keď ma podozrievala z nevery.“  
 

V reštaurácii: „Je tá vaša slimačia paštéta naozaj zo slimákov?“  
„Áno.“  „A skutočne iba zo slimákov?“  „No, keď sa už tak pýtate, 
pravdu povediac, miešame k tomu aj trochu bravčoviny.“ „A koľko?“ 
„Pol na pol, jeden slimák jedno prasa.“  
 

Lekár upokojuje pacientku, ktorá sa veľmi bojí smrti: „A z čoho 
máte taký strach? Toľko ľudí už zomrelo a nespomínam si, že by sa 
niekto sťažoval.“   

Dedko uvažuje pred návštevou zubára: „Ak nezaplatím, nebudem 
mať čím hrýzť. Ak zaplatím, nebudem mať čo hrýzť.“                                                                                                                 

„Počúvaj Karol, na čo zomrela tvoja tretia žena?“ „Na otravu 
hríbami.“ „A druhá?“  „Tiež otrava hríbami.“ „A prvá tiež na otravu 
hríbami?“  „Nie, prerazená lebka.“ „To je divné.“ „Ani nie, nechcela 
jesť hríby.“  
 

                                                                                               Ing. Peter Lipták, obyvateľ 
 

„Miláčik, čo darujeme mojej mame, tvojej svokre na narodeniny? 
Na Vianoce sme jej darovali kreslo. Čo by sa k tomu hodilo?“ 
„Elektrický prúd“, odpovie manžel.  
 

Kričí pani z okna: „Pane poďte ku mne.“ „To by ste museli byť 
sama.“ Pani odpovie: „muž je na služobnej ceste.“ „Nechajte ma 
dohovoriť. Chcel som povedať sama na celom svete.“ 
 

Bavia sa dvaja v delení ľudí na skupiny. Prvý vraví: „To je 
jednoduché, ľudia sa delia na vysokých a nízkych, tlstých 
a chudých, bohatých a chudobných.“ Druhý na to odpovie: „Ja to 
mám jednoduchšie. Som kat a delím ľudí na hlavy a trupy.“ 
 
 

Slečna sa pýta chlapca na prvom rande: „A ty čo robíš: som 
skladateľ,“ odpovie chlapec. „A čo skladáš?“ „Cement z vlečky“. 
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„Moja žena sa strašne bojí vody.“ „A prečo si to myslíš?“  „No včera 
som prišiel domov, vošiel som do kúpeľne a vo vani sedí moja žena 
s esbéeskárom.“ 
 

                                                                      Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Starý mládenec viedol kravu na reťazi. Stretla ho staršia žena 
a pýta sa: „Kde toho vola vedieš?“  „Ty nepoznáš, že je to krava?“ 
„Veď tej kravy sa pýtam.“ 
 

Jano volá na Marku: „ Marka poď na povalu.“ „Nejdem, lebo by si 
mi niečo spôsobil.“ Neboj sa nič ti nespravím.“ „Tak načo tam 
pôjdem?“ 
 

Kto nič nerobí, ani nič nepokazí. Kto nič nepokazí zaslúži si 
odmenu.  

                                                                                                               Simeon Masár, obyvateľ 
 

PRÍSLOVIA 
 

Dostaneš dobrú ženu, budeš výnimkou, dostaneš zlú, staneš sa 
filozofom.  *  Najväčší zisk zo svadby majú šéfovia manželov: 
ženatí zamestnanci chodia do práce radšej. *  Váž si starca i vtedy 
keby zo stareckej slabosti zabudol to, čo vedel. *  Chudobný človek 
nikde nenájde pravdy. *  Mzda je ako manželka, inému ju závidíme, 
so svojou nevystačíme. *  Neochraňuj sa plotom, radšej priateľmi. * 
Archeológ je ideálny manžel. *  Čím je jeho žena staršia, tým je pre 
neho zaujímavejšia. *  Človek sa žení s ružou a žije s melónom. *  
 
 

                                               PRANOSTIKY 
 

Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží. * Panny Márie 
narodenie, lastovičiek rozlúčenie. * Ak sa osy v septembri tlačia do 
príbytkov, prorokujú tuhú zimu. *  Na svätého Václava býva blata 
záplava. *  Čo svätý Michal zakazuje, to svätý Mikuláš rozkazuje. *  
Keď na Michala prší, nebude veľkej zimy do Vianoc. *  Ak sú do 
Michala vtáci doma, nebude tuhá zima. *  Po Matúši je už každá 
plánočka dozrelá . *  Na svätého Tekla posledné jablko zjedla. *  Po 
Matúši ľahko na duši. * 

                                                                      Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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NOVÍ ZAMESTNANCI 
 

 Prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny sme 
zamestnali od polovice augusta pani Oľgu Kečkéšovú ako 
opatrovateľku  a pani Jarmilu Košecovú ako pomocnú silu. 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

       
             Jarmila Košecová                   Oľga Kečkéšová 
 

NOVÍ OBYVATELIA 
 

Pán František Kunkela, pani Marta Májiková. Na fotografiáchh 
zľava: pani Dobruša Feranská, pán Michal Feranský, pani 
Valéria Oravcová, pani Anna Révayová a pán Peter Minka. 

                                                                                  

Vitajte medzi nami! 
   
 
 



 17 

Septembroví oslávenci 
     
02. 09. – Jozef Vančo  16. 09. – Milan Božík 
03. 09. – Júlia Zaťková  18. 09. – Jozefína Deličová 
04. 09. – Veronika Mráziková 19. 09. – Lýdia Zacharová 
04. 09. – Jozef Drha   19. 09. – Martia Reisingerová 
06. 09. – Mária Bakitová   19. 09. – Magdaléna Drábiková 
09. 09. – Emil Kopček   20. 09. – Jolana Šišková 
09. 09. – Štefánia Geletová  21. 09. – Rozália Gažová 
10. 09. – Jozef Janček  22. 09. – Jozefína Cvrčková 
10. 09. – Štefan Vanek  22. 09. – Emília Štefkovičová 
10. 09. – Natália Medová  22. 09. – Eduard Čierny 
11. 09. – Mária Bajtalová  24. 09. – Milan Jančovič 
11. 09. – Zdenka Karasová  24. 09. – Anežka Pavlíková 
12. 09. – Augustín Rybanský 27. 09. – František Janček 
13. 09. – Beáta Révayová  27. 09. – Jana Hubová 
14. 09. – Štefan Červený 
 
 

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

 V mesiaci august nás opustili obyvatelia:  
pán František Matúš, pán Anton Málik, pani Paulína Hubinská, 
pani Oľga Medová, pani Mária Heldiová, pán Oskar Piterka 
a pán Imrich Chudík.  
  
 Česť ich pamiatke!         

(zv) 
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KRÍŽOVKA 
Keď starnú ženy, stále viac a viac sa spoliehajú na kozmetiku. 
Keď starnú muži, stále viac a viac sa spoliehajú na svoj  _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

 
  
   
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(mm) 
 
 Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 09. 2013 sociálnej 
pracovníčke Mgr. Svetlane Šimkovej, ktorá má na starosti odovzdávanie cien.  
 Víťaz bude určený žrebovaním a odmenený vecnou cenou.  
  
Správnu odpoveď krížovky z časopisu 8/2013 nám poslali viacerí. Výhercom sa 
stáva   

Radek Malošík.  
 Správnu odpoveď hádanky z časopisu 8/2013 nám poslala a výhercom sa stáva 

Petronela Kittlerová. 
 Srdečne gratulujeme!  

 
 Hádanka na tento mesiac znie: Ktorá rieka preteká Varšavou?  

A tu sú možnosti:   A: Visla B: Pád C: Amur 
                                                                                   

Hádanky dodáva Rudolf Sokolík, obyvateľ  

1           manželka capa 
2           epidémia 
3           vidiny 
4           nástroj na kosenie 
5           oblep 
6           kilogram 
7           opi 
8           plošná miera 
9           kráča 

10           zbavil fúzov 
11           apetít 
12           Evin partner – prvý muž 
13           nie zhora 
14           krík 
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Čo bude dnes na obed? 
 

Po  9.  9. polievka kelová, chlieb 
   karbonátok s ovsenými vločkami, varené zemiaky, uhorka 
Ut 10.9. polievka s opraženou krupicou 
  bravčový guláš, knedľa 
St 11.9. polievka šošovicová kyslá, chlieb 
  domáce buchty 
Št 12.9. polievka hovädzia s pečeňovými haluškami 
  bravčové po cigánsky, slovenská ryža, paradajkový šalát 
Pi 13.9. polievka paradajková, chlieb 
  žemľovka s tvarohom 
So 14.9. polievka zeleninová 
  kurací perkelt, cestovina 
Ne 15.9. polievka slepačia s cestovinou 
  vyprážané karé, ryža, kompót 
 
Po 16.9. polievka rascová s vajcom 
  štefánska sekaná, zemiaky, cvikla 
Ut 17.9. polievka fazuľová sladká so zeleninou 
  maďarský bravčový perkelt, ryža 
St 18.9. polievka zemiaková kyslá, chlieb 
  domáce buchty 
Št 19.9. polievka hovädzia s cestovinou 
  kuracie na cesnaku, omáčka, tarhoňa, kapustový šalát 
Pi 20.9. polievka cesnaková, chlieb 
  zeleninový rezeň, zemiaková kaša, cvikla 
So 21.9. polievka zeleninová 
  mexický guláš, ryža 
Ne 22.9. polievka kuracia s rezancami 
  kurací rezeň v cestíčku, varené zemiaky, kompót 
 
Po 23.9. polievka zemiaková so zeleninkou 
  talianske cestoviny so syrom 
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Ut 24.9. polievka krúpková  
  segedínsky guláš, knedľa 
St 25.9. polievka fazuľová kyslá, chlieb 
  dukátové buchtičky 
Št 26.9. polievka slepačia s cestovinou 
  prírodný hovädzí rezeň, slovenská ryža, uhorkový šalát  
Pi 27.9. polievka špenátová, chlieb 
  cestoviny s kakaom a maslom 
So 28.9. polievka rajčinová s ryžou 
  sekaný kotlet, varené zemiaky, kapustový šalát 
Ne 29.9. hydinový vývar s cestovinou 
  kuracie po cigánsky, omáčka, ryža, kompót 
 
Po 30.9. polievka cesnaková, chlieb 
  bravčová pečeň na cibuľke, šťava, ryža, sterilizaná uhorka 
Ut 1. 10. polievka zeleninová 
  klopsy s hráškom, zemiaky 
St 2. 10. polievka fazuľová kyslá, chlieb 
  domáce koláče s posýpkou, mlieko 
Št 3. 10. polievka slepačia s haluškami 
  kuracie po záhradnícky, šťava, cestovinová ryža 
Pi 4. 10. drožďová polievka, chlieb 
  vyprážané rybie filé, slovenský zemiakový šalát 
So 5. 10. hrachová polievka 
  bravčové po bratislavsky, šťava, cestoviny 
Ne 6.10.  polievka slepačia s niťovkami 
  pečené kura, ryža, kompót 
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