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Úvodník           MD-9/2014 
 

Na dvere klope jeseň... 
 

Jeseň prináša radosť 
v podobe zlatisto 
sfarbeného lístia, 
šťavnatého viniča či jabĺk. 
Na druhej strane je to 
aj obdobie typické 
sezónnymi ochoreniami. 
Rovnako, ako dochádza 
k častým zmenám počas 
dňa, i počas celého 
septembra sa strieda teplé 
počasie s chladnejšou 
klímou. A práve na takéto 

teplotné výkyvy nie sme my, seniori pripravení.   
Stáva sa, že práve v jesenných mesiacoch sme oveľa viac 

náchylnejší na rôzne ochorenia, ako je kašeľ spojený so zápalom 
dýchacích ciest. Občas sa dostaví aj zvýšená teplota. Vtedy je 
potrebné chorobu poriadne vyležať, dobre sa vypotiť a hlavne, 
poriadne doužívať lieky, ktoré nám lekár predpísal. Veď je všeobecne 
známe, že nedoliečená chrípka či angína, predstavuje pre 
organizmus obrovské riziko!     

Seniori v našom domove prežívajú jeseň života určite 
spokojne. Je tu totiž o nich dobre postarané a  to po všetkých 
stránkach. Ako po zdravotnej, tak i  duševnej. Za to všetko vďačíme 
vedeniu zariadenia, ale i ostatným obetavým pracovníkom. 

V dôchodkovom veku by sme sa nemali poddávať 
a podliehať rôznym negatívnym emóciám. Každý by si mal nájsť 
záľuby, niečo čo uspokojí, vyplní čas i pobaví.      

Preto verím, že si nájdete chvíľu i pre náš časopis, ktorý pre vás 
každý mesiac s láskou pripravujeme.  

                                                                            
            Anna Szabová, šéfredaktorka  
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Na slovíčko          MD-9/2014 
 

Asistentka výživy: Jedlo musí nielen 
chutiť, ale i pomáhať 

 

Medzi dôležité služby u nás patrí 
aj stravovanie. Pravdou je, že nie 
každé takéto zariadenie sa môže 
pochváliť vlastnou kuchyňou 
a jedlo pre svojich obyvateľov 
musia dovážať z iných prevádzok. 
To však nie je náš prípad. Viac 
nám porozprávala asistentka 
výživy Eliška Tökölyová. 
 

V našom zariadení žijú prevažne 
seniori. Kladú sa na ich 
stravovanie nejaké špeciálne 
požiadavky? 
Samozrejme, a možno povedať, že 
sú to veľmi vysoké kritériá. Strava 
totiž veľmi výraznou mierou 
ovplyvňuje ich fyzickú kondíciu i 
celkový zdravotný stav. Preto musí 
byť pestrá, s vysokým obsahom 
vitamínov a zdraviu prospešných 

látok. Vápnik napríklad prospieva kostiam, horčík pôsobí na krvný obeh 
a činnosť mozgu...Jedlo nám proste musí nielen chutiť, ale i pomáhať. 
A ktorým látkam, sa naopak, treba vo vyššom veku vyhýbať? 
Tu platí staré dobré: „všetkého s mierou“ Preto aj naša strava musí byť 
striedma. Nesmieme napríklad príliš koreniť, čím by sme uškodili tráviacemu 
systému. Taktiež je potrebné menej soliť. V našej kuchyni sa vyhýbame aj 
umelým dochucovadlám a rôznym instantným produktom. Používame 
zásadne čerstvé potraviny a jedlá dochucujeme bylinkami. 
Vy zároveň vediete aj chránenú dielňu: „Uvar si sám“. Prezradíte nám 
viac o jej aktivitách? 
Najčastejšie zvykneme piecť a pravidelne sa podieľame na občerstvení pre 
rôzne podujatia, ako sú napríklad Fašiangy, Vianoce či Stavanie mája. 
V letnej sezóne sme varili džem z vlastnoručne nazbieraných jahôd 
a nedávno sme upiekli aj netradičnú tortu v podobe Topoľčianskeho hradu. 
Máme síce stálych členov, ale dvere u nás sú pre každého vždy otvorené!  (vh) 
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Anketa            MD-9/2014 
 

Kedysi patrili domáce úžitkové zvieratá k neoddeliteľnej súčasti 
vidieckych rodinných hospodárstiev. Tentoraz sme sa našich 
obyvateľov opýtali, ako si oni spomínanú na tieto časy... 
 

 
VIKTOR HALO  (89)      
Je pochádzam z Velušoviec a na našom 
dvore boli vždy zvieratá, o ktoré som sa 
musel starať. Pamätám si, ako som 
chodieval zajacom na ďatelinu, aj na to, 
ako som dojil našu kozu. Možno neviete, 
ale mlieko od každej kozy je úplne iné. 
A môžem vám povedať, že tá naša dávala 
naozaj výborné mliečko. 
 
 
RUDKO SOKOLÍK (65) 
Ja som bol chlapec z mesta, pochádzam 
z Bánoviec nad Bebravou, ale ako dieťa 
som veľa času trávil u svojich starých 
rodičov v Pečeňanoch. Oni chovali sliepky, 
husi, kačice, kone aj prasatá, okolo 
ktorých vždy bolo veľa roboty. Pamätám si 
na krásne domáce vajíčka, ktoré sa ani len 
nedajú porovnať s tými z obchodu. 
Niektoré mali dokonca aj dva žĺtky.  

     
ZUZKA BELKOVIČOVÁ (45) 
Na našom dvore v Krušovciach sme vždy 
chovali zvieratá. Mali sme sliepky, prasce, 
psy aj mačky, o ktoré som sa aj ja starala. 
Rada spomínam na našu domácu 
zabíjačku. Robili sme výborné klobásky, 
voňavé oškvarky, huspeninu aj slaninku. 
Keby som si mohla vybrať, tak 
samozrejme neváham a domácej strave 
dám vždy prednosť. 

                                                                                                                                                                                              
                                        (vh) 
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Domáci spravodaj         MD-9/2014 

 

Mená kandidátov sú už známe! 
 

V predošlom čísle sme vám 
predstavili  myšlienku 
založiť v našom zariadení 
Domový parlament. 
U väčšiny obyvateľov sa 
stretol tento nápad 
s pozitívnym ohlasom a my 
pevne veríme že model 
samosprávy bude u nás 
úspešne fungovať.  
Ako sme vás už 
informovali, voľbám 
poslancov, ktorí budú 
zastupovať jednotlivé 

poschodia, bude predchádzať riadna volebná kampaň. Aby ste sa vedeli 
dobre a včas rozhodnúť, už teraz vám prinášame mená tých, ktorí sa budú 
uchádzať o vašu priazeň. Bližšie informácie o priebehu volieb a o 
kandidátoch vám prinesieme už čoskoro.  

 

  A budova      B budova     
 1. posch. Vladimír Varga                 1. posch. Miroslav Arpáš 
  Milan Hanzlovič                                     Emília Toporová 
 2. posch. Štefan Hučko    2. posch. Simeon Masár 
      Anna Fábiková     Petronela Kittlerová 
  Simona Bizóňová   3. posch.  Peter Macho   
 3. posch. Mária Sušelková     Jaroslav Krištof 
  Gabriela Šutová     Vladimír Remeň      
4. posch. Rudolf Sokolík   4. posch.  Anna Szabová            

Ľubomír Lučanský                         Beáta Révayová 
                        Anna Révayová 
 

ZPB, Útulok a DpC: Jozef Sitkey  ZSS Prašice: František Šípoš           
 

V prípade, ak vás táto myšlienka oslovila a radi by ste sa pridali ku 
kandidátom, môžete tak urobiť ešte do 20. septembra.  Rovnako i v prípade, 
ak sa niektorý z  uchádzačov rozhodol svoju kandidatúru stiahnuť. Akékoľvek 
bližšie informácie vám poskytne sociálna pracovníčka Veronika 
Hanuliaková.                      (vh)     
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Domáci spravodaj         MD-9/2014 
                                                     

Zaujalo nás tajomstvo Čiernej Madony 
 

Minulý mesiac sa u nás 
uskutočnila pútavá prednáška. 
Tentoraz si Anička Jahodová 
pripravila zaujímavé 
rozprávanie o známych 
pútnických miestach. Aspoň 
obrazne sme sa tak preniesli do 
Čenstochovej, kde sa na Jasnej 
Hore nachádza legendárna 
Čierna Madona.    
„Tento obraz je najvzácnejším 
pokladom Jasnej Hory a jeho 
história je obklopená 

tajomstvom,“  prezrádza Anička. Ako ďalej pokračuje, legenda  hovorí 
o obraze nájdenom v komíne, ktorý poškodili tureckí vojaci.  

„Zo šabľou preťatej tváre Panny Márie vyteká krv. Obraz sa nedal 
a nedá opraviť. Jazva a červená farba vždy vyrazia na povrch,“ dodáva 
usporiadateľka prednášky, vďaka ktorej sa obyvatelia dozvedeli veľa nového 
a zároveň sa i zamysleli nad odkazom a silou viery.                              (aj, vh,) 

 

Oslava na Gabikinu počesť sa vydarila! 
 

    
 
 
 
 

V polovici augusta sme 
spoločne zagratulovali 
Gabike Šutovej, ktorá oslávila 
krásne životné jubileum. 
K okrúhlym 70-tym 
narodeninám jej zablahoželali 
nielen zamestnanci, ale aj 
obyvatelia zo súboru 
„DOMOVNÍČEK“, ktorého je 
Gabika aktívnou a dlhoročnou 
členkou.  

Spoločné posedenie pri 
malom občerstvení 
a spomienkach sa nieslo v skvelej nálade, ktorú osviežili aj veselé piesne 
gratulantov i samotnej oslávenkyne.                                                                                            (an) 
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Domáci spravodaj         MD-9/2014 
 

S letom sme sa rozlúčili 
klavírnymi tónmi 

 

Výlet do hudobnej histórie. 
Aj tak možno 
charakterizovať koncert: 
„Rozlúčka s letom“, ktorý 
sa v priestoroch nášho 
zariadenia uskutočnil na 
sklonku augusta. Za 
klávesmi sa predstavil 
mladý nádejný klavirista 
a poslucháč Cirkevného 
konzervatória v Bratislave 
Tony Marko. Pre našich 
klientov si tento talentovaný 

hudobník pripravil skutočne pestrú nádielku známych melódií. 
Zazneli aj skladby slávnych klasikov Bacha, Haydna či Šostakoviča. 
Nechýbali ani modernejšie inštrumentálne úpravy piesní Franka 
Sinatru, Johna Lennona alebo Elly Fitzgerald. Program lahodiaci 
uchu i duši odmenili obyvatelia 
vďačným potleskom.  

„Rád som medzi vás 
prišiel. Hralo sa mi tu veľmi 
dobre a mal som skvelé 
publikum,“ vyjadril sa 
s potešením mladý, iba 18-
ročný klavirista.  

„Koncert bol pre nás 
hodnotným umeleckým 
zážitkom. Vďaka Veronike 
Hanuliakovej, ktorá sa ujala 
sprievodného slova, sme sa zároveň dozvedeli aj veľa 
zaujímavého o hudobných skladateľoch,“ uviedol Štefan Hučko. 
                           (vh) 
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Domáci spravodaj         MD-9/2014 
     

Našich športovcov neodradil ani dážď 
 

Letné športové hry sme  pre 
nepriazeň počasia presunuli do 
priestorov jedálne. Ani to však 
našich zanietených hráčov 
neodradilo a s chuťou sa 
pustili do športového 
zápolenia. Samotné disciplíny 
sme prispôsobili tak, aby sa ich 
mohli zúčastniť aj imobilní 
klienti. V kope do lopty úspešne 
bodoval Jožko Skladaný, ktorý 
premenil všetky tri pokusy. 
Hodiť tri loptičky do koša sa zas 

podarilo Márii Bakitovej. A keďže naša Maruška premenila aj pokutové kopy, 
stala sa víťazkou celých športových hier. O druhé miesto bojovali až piati 
športovci. Striebornú priečku napokon obsadil Ján Mucha. Tretie miesto po 
veľkom, až 5-násobnom rozstreli získala Zuzka Belkovičová.  

Turnaj okrem dobrej hudby sprevádzali športové pokriky a 
povzbudzovanie ostatných obyvateľov. Ďakujem kolegyni Aničke Jahodovej, 
ktorá svojou kvalitnou spoluprácou taktiež prispela k vydarenej akcii.          (rw) 

 

Súťaž „Milionár“ prevetrala vedomosti       

   Populárna vedomostná 
súťaž „Milionár“ obehla celý 
svet. Aj keď momentálne ju už 
domáce televízne stanice 
nevysielajú, v jedálni nášho 
zariadenia zožala veľký úspech.  

Jej cieľom bolo osviežiť, 
rozšíriť a prehĺbiť vedomosti 
našich obyvateľov o Slovensku, 
o ľudskom tele, z oblasti športu, 
slovenského jazyka, literatúry či 
kultúry. Všetkým zúčastneným 
poskytla hra nielen kvalitnú 
zábavu, ale aj poučenie, pri ktorom si prevetrali svoje školské vedomosti.  (sč)                                                             
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Domáci spravodaj         MD-9/2014 
 

Klientov v Prašiciach oslovilo  
rozprávanie o Leonardovi  

 

        Sme v polovici leta, mnohí z nás už majú dovolenky za sebou, zopár 
šťastlivcov to ešte len čaká. Studené noci a chladné rána signalizujú, že 
sila slniečko pomaly slabne. V záhradách dozrieva zelenina a ovocie, 
gazdinky zavárajú všetko, čo sa dá uchovať na zimu. Dobre padne pohár 
zaváraných sliviek na koláč v tuhej zime. Pekná predstava – posedieť si pri 
koláčiku s hrnčekom horúceho čaju. 

Nám však v tieto dni stačí pohár čírej vody a nie jeden, lebo 
dodržiavame pitný režim. Pri všetkých činnostiach, aj keď pracujeme za 
stolom popíjame buď vodu, alebo studený čaj.  

Bylinkový čajík  sme popíjali aj pri utorkových  besedách. Zvyčajne 
rozoberieme život a dielo nejakej známej osobnosti, alebo významnú udalosť. 
Tentoraz sme si porozprávali o slávnom talianskom maliarovi 
Leonardovi da Vinci. Tento geniálny umelec patrí  k najznámejším umelcom 
v celosvetovom rozsahu. Okrem rôznych návrhov  zbraní, lietajúcich a 
pracovných strojov bol jedinečným sochárom a maliarom. Aj pre laikov je 
známy portrét Mony Lisy, ktorý je opradený rôznymi záhadami. Tajomstvo 
okolo neho ho radí už storočia k  unikátom z obdobia renesancie. 

15.augusta je cirkevný sviatok -  Nanebovzatia Panny Márie, 
o ktorom sme si vypočuli ďalšiu prednášku. Patrí k najstarším 
mariánskym sviatkom a spomína sa už 
v 4. storočí. Oficiálne však bol 
vyhlásený za sviatok až v  roku 1950 
pápežom Piom XII. O mieste a čase 
smrti Panny Márie nie sú zaznamenané 
žiadne písomnosti. Najstaršia literatúra 
hovorí o Nanebovzatí, že Ježiš si svoju 
matku vzal do neba aj s telom. 
Uctievanie tohto sviatku má pre 
veriacich veľký význam. Okrem iných 
chrámov je tomuto sviatku zasvätený 
i rímsko-katolícky kostol Topoľčanoch.            
  V auguste do nášho zariadenia 
nastúpili aj dvaja noví klienti: pán Viliam Selecký z Hajnej Novej Vsi a pán 
Rudolf Báleš z Prašíc. Obom prajeme príjemný pobyt a veľa pokojných rokov 
v našom zariadení.                                                                  (ll) 
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Kaplnka           MD-9/2014 
 

Milí bratia a sestry v Kristu Pánu 
 

Prihováram sa vám po prvýkrát, 
no nie je to môj prvý kontakt s 
vami. Možno ste ma už niekedy 
zazreli v priestoroch vášho 
zariadenia a pýtali ste sa „Kto to 
je, a čo tu robí?“.  
Už sedem rokov pôsobím ako 
evanjelická farárka 
v Topoľčanoch a k mojim  
milým „povinnostiam“ v rámci 
kňazskej služby patrí aj 
navštevovanie evanjelických 
veriacich, ktorí žijú aj vo vašom 
zariadení. No nevyhýbam sa 

rozhovorom s kýmkoľvek z vás, kto prejaví záujem.  
Každá návšteva, každý rozhovor so „starkými“, ako ja zvyknem volať vás 

seniorov, je pre mňa požehnaním. Môžem načerpať z vašich životných 
skúseností, počúvať vaše životné príbehy a poučiť sa z nich. Môžem prijímať 
pokoj, optimizmus a silu mnohých z vás, ktorí aj v „jeseni života“ 
prijímate všetko s pokorou od Pána Boha. Môžem pozorovať akí ste 
mnohí silní vo viere a brať si od vás príklad.  

Ale zároveň môžem aj dávať niečo ja vám. Svoj záujem, prítomnosť, 
povzbudenia i pomoc. Aj keď len na krátku chvíľu počas návštev. No verím, 
že to má svoj zmysel a je to dôležité. Veď Pán Boh chce, aby sme sa takto 
stretali starší s mladšími. Aby sme žili v porozumení a v láske bez ohľadu 
na vek. Aby sme prijímali jeden druhého tak, ako nás prijíma Boh. Božia láska 
nás zachraňuje a Božia láska nás i spája.  

Som veľmi vďačná Pánu Bohu za vás, za všetkých obyvateľov 
zariadenia „Môj domov“ a teším sa, že sa vám budem môcť prihovoriť aj 
prostredníctvom vášho časopisu, keďže mi vedenie vášho zariadenia ponúklo 
túto možnosť, za čo im patrí moja vďaka.   
Nech vás Pán Boh napĺňa svojim pokojom a láskou nás všetkých spája, aby 
sme žili podľa Jeho slov, ktoré sú napísané v Biblii:„A my sme poznali 
a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva 
v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.“  1. list Jána 4,16            
                                 
                  Vaša sestra farárka Eva Kahanová Bašková   
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Z pera našich obyvateľov       MD-9/2014 
 

Odchádza leto, prichádza jeseň 
 

Krásne leto pominie, 
nastáva chladná jeseň. 

Do srdca sa pomaly, 
vkráda chmúrna tieseň.  

 

Nie je však dôvod na slzy, 
veď aj jeseň má svoje čaro.  

Farbami svet nám ihneď okrášli, 
na stromoch zrejú plody.  

 

Šťavnaté hrozienka, jabĺčka voňavé, 
aj to sú jesene dary. 

Nesmúťme preto a radujme sa, 
nech sa nám všetkým darí!  

 
 

           Anna Szabová, šéfredaktorka 
 

 

Jesenné verše 
 

Zahvízdal vetríček zlatožltú pieseň, 
prichádza k nám znova jeseň. 

 

Odchádza leto v plnej nádhere, 
zo stromov opadáva lístie žlté, hnedé, červené, 

veď aj stromy majú svoj nádherný šat. 
 

Nesmúťte za kvetmi, keď sa jeseň vkráda, 
veď za nimi zostala farebná krásna záhrada, 

a o rok tu máme jeseň zas. 
 

 
                             Petronela Kittlerová, obyvateľka   
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Z pera našich obyvateľov       MD-9/2014 
 

Koľko ľudí, toľko chutí... 
 

Tak hovorí jedno staré 
príslovie. A určite nám dáte 
za pravdu, že táto dávna 
múdrosť platí v našom 
zariadení 100-násobne. 
Osobne by sme chceli 
vysloviť úprimné uznanie, 
našim pani kuchárkam, za 
to, že sa o nás starajú 
naozaj dobre a dôsledne. 
Poniektorým ale naša 
kuchyňa príliš nevyhovuje 

a uvítali by výraznejšie jedlá. Treba mať však na pamäti, že aj jesť 
by sme mali vždy s mierou. Pravdou je, že príliš mastné, korenené 
alebo sladké jedlá nám ani náhodou 
neprospievajú.   

Sme presvedčené, že ponuka 
našej kuchyne je chutná a pestrá. 
A rovnaký názor majú aj mnohí 
ďalší obyvatelia  domova.    Vždy sa 
tešíme na výborné kysnuté koláče, 
vynikajúce kuracie rezne i kvalitné 
nátierky. K jedlu patrí aj ovocie, 
ktoré je nielen chutné, ale i zdravé, 
pretože je plné vitamínov, ovocného 
cukru a vlákniny.   

K príjemnej pohode v jedálni 
prispievajú aj vždy čisté taniere, 
stoly, ako aj celá jedáleň. Za to 
všetko ďakujeme našej Zuzke 
Belkovičovej, výživovej asistentke Eliške Tökölyovej, vedúcemu 
kuchyne Vladimírovi Ďurkovičovi ako aj všetkým pani 
kuchárkam a kuchárom.                     Vincencia a Beáta Révayové, obyvateľky   
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Obyvatelia zozbierali        MD-9/2014 
 

Pranostiky 
 

Aký je september, taký bude i marec. * Za teplým a suchým 
septembrom ide chladný a mokrý október. * Na Václava býva blata 
záplava. * Keď na prvého septembra prší, repu budú ťahať z blata. * 
Keď sú smreky jasno zelené, budeme sa tešiť z dlhej jesene. * Keď 
na daniela prší, bude veľa myší. * Keď v pondelok dážď padá, celý 
týždeň bude blata hromada. * 
 

Aforizmy 
 

Bohatí sa tešia peniazom, chudobní deťom. * Aj bez brady ľudia 
mladí, dajú občas dobré rady. * Mužom sa páči futbal, ženám 
futbalisti. * Rany osudu chirurgovia neošetrujú. * Kým múdry 
mudroval, sprostý vykonal. * Srdiečko by povedalo, ale ústa nechcú. 
 

            Petronela Kittlerová, obyvateľka   
    

Nesťažuj sa na nešťastie, keď leje mlieko do sita. * Všetky šakaly 
zavýjajú rovnako. * Nie je múdry ten, kto veľa vie ale ten, kto vie, čo 
treba. 
                                                                                                               Magdaléna Drábiková, obyvateľka  
     

Výroky slávnych 
 

HEINE: Skúsenosť je dobrá škola, len školné je privysoké. 
KONFUCIUS: Umenie života spočíva v tom, že sa učíme trpieť 
a usmievať sa. 
VOLTA: Omyl, ktorý vzbudí rozruch je cennejší ako pravda,  ktorá 
vedie do slepej uličky.  
GOETHE:  Láska chodí mnohými cestami, vernosť len jednou.      
BACON: Krásne je byť bohatý a šťastný, ale ešte krajšie je byť 
milovaný.  
                                         Ľudmila Dúcka, obyvateľka 
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Príbeh            MD-9/2014 
 

Gabika sa prihovára svetu obrázkami 
 

Život Gabiky Křížovej (62) je 
odmalička ponorený do ticha. 
Dorozumieva sa iba posunkami 
a odčítavaním z pier.  
„Ešte mala len dva týždne a ja som 
už tušila, že niečo nie je v poriadku,“ 
spomína jej mamička Gabriela 
Duchyňová z Veľkých Uheriec. Žiaľ, 
odborníci iba potvrdili jej obavy. Školu 
i škôlku pre nepočujúcich vychodila jej 
dcéra v Kremnici. Neskôr sa vyučila za 
krajčírku.  
Napriek svojmu postihnutiu bola vždy 
veľmi šikovná. Ručné práce a najmä 
kreslenie ju bavili už odjakživa. 
„Dokonca ušila aj slávnostnú štólu 
pre pána farára a košele pre 

miništrantov. A veru, jej prácu vtedy obdivovala celá dedina,“ hovorí pani 
Duchyňová s hrdosťou v hlase.  

Život sa ale s Gabikou nemaznal. Niekoľko rokov bola síce zamestnaná, 
neskôr jej to však už vážne zdravotné problémy nedovolili. Ranou osudu bola 
aj smrť manžela. Dnes je 
odkázaná na cudziu pomoc.  

Napriek svojmu neľahkému 
údelu však nezatrpkla. Pokým jej 
to zdravotný stav umožňuje, snaží 
sa na svet okolo seba usmievať. 
Voľný čas najradšej trávi 
s farebnými pastelkami a papierom 
pred sebou. A keďže jej Pán Boh 
nedoprial možnosť porozprávať sa 
s ostatnými, tak sa snaží svoje 
myšlienky, sny a pocity vyjadriť  
kresbou. Proste, Gabika je také 
naše slniečko, ktoré máme všetci radi. „Nebolo to jednoduché, aj som si 
neraz poplakala. Ale som šťastná, že Gabika je obklopená dobrými 
ľuďmi,“ dodáva jej mamička s vďačnosťou.                                                                  (vh) 
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Spoločenská rubrika        MD-9/2014 
 

Obyvatelia 
Prišli k nám v auguste 

 

                    
                   Františka Vestenická                                                   Mária Urminská                                   

Vitajte medzi nami! 
Septembroví oslávenci 

 

02.09. Jozef Vančo    13.09. Beáta Révayová 
02.09. Vít Nižnanský    13.09. Helena Sílešová  
03.09. Júlia Zaťková    14.09. Štefan Červený 
03.09. Peter Krakovský   16.09. Milan Božík 
04.09. František Šustala   18.09. Jozefína Deličová 
04.09. Jozef Drha    19.09. Magdaléna Drábiková 
06.09. Ľuboš Klačanský   19.09. Margita Reisingerová 
06.09. Mária Bakitová    20.09. Jolana Šišková 
09.09. Emil Kopček    21.09. Rozália Gažová 
09.09. Štefánia Geletová   22.09. Emília Štefkovičová 
10.09. Jozef Janček    22.09. Eduard Čierny 
10.09. Natália Medová   22.09. Jozefína Cvrčková 
11.09. Mária Bajtalová   24.09. Anežka Pavlíková 
11.09. Zdenka Karasová   24.09. Milan Jančovič 
12.09. Augustín Rybanský   24.09. Rozália Boháčiková 
12.09. Mária Gogová    27.09. František Janček 
13.09. Anna Révayová   27.09. Jana Hubová 
                                                         28.09. Rozália Doležajová 
 

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

      (vh) 
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Spoločenská rubrika        MD-9/2014 
 

V auguste nás opustili 
Jolana Babčanová, Anton Gergát 

Česť ich pamiatke 
Zamestnanci 

Do našich radov pribudli 
 

                     
     Margita Žemberová                                                         Eva Želisková 

                        opatrovateľka 1. odd.                                                   opatrovateľka 1. odd. 
 

                     
                           Ivana Jančovičová                                                         Renáta Jamborová 

        opatrovateľka 1. odd.                     soc. pracovníčka 1. odd.      
 

 
Jarmila Kuchtiaková 

                                                             opatrovateľka 3. odd.                                                       (vh) 
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Podujatia           MD-9/2014 
  

Pripravujeme pre vás v septembri 
 

04. 09. Výbor obyvateľov    zasadačka   (vb) 
 
04. 09. Zdravotná prechádzka    mimo areál   (sč) 
 
08. 09. Beseda o knihe:     knižnica    (sh) 
  „Hrady a zámky Slovenska” 
 
11. 09. III. ročník krajského turnaja  mimo areal   (rw)  
  v stol. tenise: “O putovný pohár” 
 
12. 09. Redakčná rada    spol. miest.    (vh) 
   
16. 09.  Stretnutie pri spomienkach  jedáleň    (aj) 
  „Úcta k Sedembolestnej  
  Panne Márii“ 
 
16. 09. Burza ošatenia    TO/jedáleň, Prašice  (vj) 

      
17. a 23.  Prednáška s besedou:   spol. miest   (an) 
  „Možnosť zvýšenia kvality   A, B budova 
  Života u seniorov“ 
 
17. 09.  Celodenný výlet    Brhlovce    (aj) 
 
18. 09. Koncert pri príležitosti sviatku  jedáleň    (sč) 
  Sedembolestnej Panny Márie 
 
19. a 26 Nácvik spevácko-dramatického jedáleň    (an) 
  Súboru DOMOVNÍČEK 
 
26. 09. Zdravotná prechádzka    mimo areál   (aj) 
  
30. 09. Mozgová olympiáda   ZSS Penzión   (rw) 
 

Stretnutie s obyvateľmi podľa plánu riaditeľky ZSS „Môj domov“ Viery 
Bútorovej. Komunitné stretnutia oddelenia 5 podľa plánu zamestnancov: 
Miroslava Griča, Antona Marka a Viery Dúckej.                               

     (mga)             
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Zábava a relax          MD-9/2014 
 

Zasmejme sa 
 

Väzenský dozorca väzňovi: 
„Máte tu svokru. Čo jej mám povedať?“ 
„Povedzte, že nie som doma“ 
 

               Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

Lekár čerstvému otcovi hovorí: 
„Váš syn sa narodil predčasne.“ 
Otec nato: 
„Ani sa nedivím. Veď kto by vydržal s mojou manželkou deväť 
mesiacov.“ 
 
Manželka manželovi: 
„Drahý, strašne túžim po kožuchu.“ 
Manžel odpovedá: 
„Keby si sa narodila ako ondatra, mala by si po probléme.“ 
 
Dvaja dedkovia pozorujú v parku ženy. 
Jeden z nich si povzdychne: 
„Ej, mať tak dvadsať rokov.“ 
Druhý nato: 
„Ty somár, kvôli piatim minútam pracovať ešte štyridsať rokov!  
 

                                        Petronela Kittlerová, obyvateľka  
 
 

„Oci, chcel by som pomôcť jednému starčekovi, dáš mi na to päť eur?“ 
„Pravdaže synu, to je od teba veľmi šľachetné. Tu máš desať eur. 
A kde je ten úbohý starček?“ 
„Tamto na rohu. Predáva zmrzlinu.“ 
 
Ak hľadáš muža, ktorý je príťažlivý, vtipný, múdry, sebavedomý, citlivý, 
sexy, nežný a romantický – choď do kina! 
 

                        Peter Lipták, obyvateľ  
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Zábava a relax          MD-9/2014 
 

Tajnička 
 

       
 
  

 
 
 
 
 
 

   
       
 
 
 

      (mm) 
 
Hádanka: Čomu sa kedysi hovorilo „šnuptichel“? 
a )  vreckovke        b)  šatke       c)  uteráku       

                                                               dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ 
 

Správnu odpoveď odovzdajte do 22. 9. sociálnej pracovníčke Veronike 
Hanuliakovej, ktorá má na starosti odovzdávanie cien. Na vyžrebovaného 
víťaza čaká milá odmena! 

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 8/2014 sa stávajú: 
Ľubomír Lučanský a Petronela Kittlerová 

 

Srdečne gratulujeme! 

1         orgán zraku 
2         druh revolveru 
3         nedaruje 
4         zimný odev 
5         krík 
6         úzka doska 
7         mačka naháňa 

_ _ _ _ _ _ _  
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FOTO MESIACA 
Marcelku z bufetu  

sme si všetci rýchlo obľúbili 
              

 
                         Foto: Veronika Hanuliaková                             

                                                                                                                         
      
  
                                                                                                                        

♥♥♥♥♥♥  
 

Časopis je interným informačným mesačníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“,  
so sídlom P. O. Hviezdoslava 66, Topoľčany. ŠÉFREDAKTOR: Anna Szabová REDAKČNÁ RADA (rr):  
Petronela Kittlerová, Simeon Masár, Peter Lipták, Štefan Hučko, Miroslava Grežďová (mga), Zuzana 
Vaňová (zv) OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA: Veronika Hanuliaková (vh), Viera Bútorová (vb) 
TECHNICKÁ STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Milan Vaľko, Beáta Révayová, Milan Mikuška, Rudolf 
Sokolík SPOLUAUTORI: Zuzana Michalková (zm), Gabriela Remeňová (gr), Anna Jahodová (aj), 
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(mg), Mária Malinková (mm), Richard Wagner (rw), Silvia Herdová (sh), Alexandra Neumannová (an), 
Dana Neumannová (dn), Vladislav Bednár. Redakčná rada si vyhradzuje právo príspevky v prípade 
potreby upraviť, zostručniť, prípadne neuverejniť. Neprešlo jazykovou a štylistickou úpravou.  


