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Úvodník           MD-11/2014 
 

Venujme tichú spomienku... 
                                                                 

V jednej malebnej odľahlej 
dedinke ďaleko v horách, si 
v pohode, láske 
a vzájomnom porozumení  
nažívali v malom domčeku 
starnúci manželia.  
Spolu vychovali jednu dcéru, 
ktorá však vážne ochorela. O           
vnučku sa  preto museli 
postarať babka s dedkom. 
Pripravovali ju do školy, dali 
jej základ dobrej výchovy, ale 
hlavne veľa lásky.  

Čas plynul a dcéra napokon po veľkých zdravotných ťažkostiach zomrela.    
Každý deň starkí aj s vnučkou chodili na jej hrob, zapálili sviečku a pridali aj 
vrúcnu modlitbu. 

Po rokoch sa vnučka šťastne vydala a aj keď mala dosť vlastných 
starostí, nikdy na svojich  starých rodičov nezabúdala a  vzorne sa o nich 
starala. Venovala im veľa voľného času a oni jej boli za pomoc nesmierne 
vďační. Konečne im mohla aj ona vrátiť starostlivosť, s ktorou sa jej bez 
váhania ujali po mamkinej smrti.  

Ale keďže starkí už boli v požehnanom veku, nakoniec jeden po  druhom 
tichučko odišli do večnosti. Aj po ich smrti ostala vnučka bývať v rodnom 
domčeku, s ktorým ju spájali krásne spomienky na ich lásku a dobrotu.  

Svoju vďačnosť sa rozhodla pretaviť aj do veršov: 
 

Pri rozluke je to bolesť na líčku,  
čo nemá naspäť cestičku. 

Drahí moji, odpočívajte v tejto chvíli, 
nezabudneme nikdy na vás, 

pre nás budete stále živí. 
 

Verím, že pri čítaní nášho časopisu si aj vy, vážení naši obyvatelia – 
čitatelia, spomeniete na svojich drahých zosnulých a venujete im tichú 
spomienku. 

                                                                                                                     
                                                                                                                      Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Na slovíčko          MD-11/2014 
 

Boží poriadok treba v pokore prijať 
 

Určite ste si už všimli ako sa 
zmenilo okolie v tomto jesennom 
čase. Opadávajú listy, kvitnú 
posledné kvietky a vaša  záhradka 
je už pravdepodobne tiež 
pripravená na zimný odpočinok. 
Jeseň je krásna , no  zároveň nám 
môže pripadať i smutná, lebo 
pripomína, že ľudský život speje 
k smrti. Ten smútok znásobuje i 
spomienka na milovaných blízkych. 
Položením kvietkov, či zapálením 
sviečok na hrobe prejavujeme 
úctu tým, ktorí podľa Božieho 
rozhodnutia museli opustiť 
časný svet. Ani po rokoch ich 
neprestávame milovať. Zostávajú 
navždy v našich spomienkach 
a v našom srdci. Možno by sme ich 
chceli vrátiť späť, ale to sa nedá. 

Taký je Boží poriadok. A ten treba v pokore prijať. Lebo aj my sa mu raz 
budeme musieť podvoliť.  

Vo viere však tieto skutočnosti môžeme prijať v pokoji milí bratia a sestry. 
Lebo Pán Boh nás v Písme Svätom cez život apoštola Pavla povzbudzuje: 
Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. Či vo väzení, či v smútku a bolesti 
pri spomienke na milovaných, či v chorobe, v akomkoľvek trápení náš Boh je 
vždy s nami bratia a sestry. S Jeho pomocou dokážeme prekonať všetky 
ťažké a nepríjemné chvíle života. On nám dáva vieru a cez vieru nádej. 
Nádej večného života v nebeskom domove.  

Všetko teda môžeme v Kristu, ktorý nás posilňuje, aj spomínať cez slzy, 
aj tešiť sa nové stretnutie s našimi milovanými. Škoda, že sviatok pamiatky 
zosnulých nie je na jar, keď sa všetko rozvíja a srší životom. Možno by sme 
potom viac dokázali vnímali zrod nového večného života, ktorý na nás 
v nebesiach čaká. 

Pokojné prežitie jesenných dní i sviatku Pamiatky zosnulých vám 
všetkým želá evanjelická farárka  

   Eva Kahanová Bašková  
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Anketa            MD-11/2014 
 

V novembri si možno o čosi viac, ako po iné mesiace v roku, 
spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Pýtali sme sa našich 
obyvateľov: Na koho a prečo si najčastejšie spomínane vy? 
 

ANIČKA FÁBIKOVÁ (81)  
Najčastejšie si spomínam a pritom 
si veru i neraz veľmi poplačem, na 
mojich drahých rodičov, ktorí odišli 
z toto sveta veľmi zavčasu. Dodnes 
som im nesmierne vďačná, že ma 
tak dobre, v láske a vo viere 
vychovali. Vždy boli pre mňa tým 
najlepším príkladom.  
 
 
ĽUBKO LUČANSKÝ (65) 
Ja si veľmi rád spomínam na Fera 
Molnára, s ktorým som sa zoznámil 
tu v zariadení. Poznali sme sa asi tri 
roky a boli sme veľmi dobrí 
kamaráti. Vždy sme si mali čo 
povedať. On mi jednoducho 
dokázal vniesť radosť do života a aj 
preto mi stále veľmi chýba.  
 

 
PAĽKO DOBRÍK (73) 
Najčastejšie si samozrejme 
spomínam na svojho otca, keďže 
mama mi umrela, keď som mal len 
tri roky. Veľmi blízka mi však bola aj 
moja krstná mama. Ona mala totiž 
iba dve dcéry, takže mňa brala ako 
svojho vlastného syna. Vždy mi 
dávala sladučký med a piekla 
výborné koláče.                                         (vh)                                        
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Domáci spravodaj         MD-11/2014 
 

Októbrová tancovačka sa vydarila! 
 

Jesenná tancovačka už 
tradične patrí medzi očakávané 
podujatia nášho zariadenia. 
Inak tomu nebolo ani v tomto 
roku. „Túto zábavu vždy 
organizujeme v októbri, ktorý 
je zasvätený úcte k starším. 
Úcte k ľudom, ktorých vlasy 
už postriebrili šediny, a 
ktorých konanie je 
obohatené životnou 
múdrosťou,“ vyjadrila sa  
usporiadateľka  obľúbenej 

akcie Simonka Červená.                                         
Po príhovore riaditeľky zariadenia 

Viery Bútorovej sa slova ujal čestný hosť 
podujatia Juraj Želiska. „Všetko čo robím, 
robím pre dobrý pocit z pomoci 
druhým,“ povedal mestský poslanec, i 
vďaka ktorému si naši obyvatelia pochutili 
na výbornom guláši a jablkových závinoch. 
  O skvelú náladu sa zaslúžili aj 
členovia súboru Domovníček. Tí si pod 
novým vedením Alexandry Neumannovej 
pripravili pestrú   nádielku piesní a poézie. 
Najväčší ohlas však zožali najmä humorné 
scénky, v ktorých sa naši obyvatelia 
predviedli ako skutočne vynikajúci herci! 

Potom sa už zábava na tanečnom 
parkete naplno rozprúdila. Do tanca aj na 
počúvanie hral Vladimír Kluka 
a samozrejme, nechýbali ani piesne na 
želanie za malebných tónov harmoniky.  

Atmosféra v sále, ktorú usporiadateľky vyzdobili v jesennom duchu, sa 
niesla v priateľskej a veselej nálade. „Na tvárach obyvateľov žiaril úsmev 
a šťastie. Aj to je dôkazom toho, že i tohtoročná októbrová zábava sa 
nám vydarila,“ dodala spokojne Simonka.                                      (sč, vh)                                      
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Domáci spravodaj         MD-11/2014 
 

Na mesiac úcty k starším 
nezabúda ani primátor 

 

V októbri akoby sa u nás 
roztrhlo vrece s podujatiami. 
Medzi príjemné udalosti týchto 
jesenných dní zaiste patrila 
i návšteva krajského poslanca 
a primátora Topoľčian Petra 
Baláža.  
Treba však povedať, že prvý 
muž mesta si neraz nájde čas 
navštíviť naše zariadenie aj 
v priebehu celého roka. Tentoraz 
k nám zavítal pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším.  
„Pán primátor prišiel, aby 

zablahoželal našim jubilantom a podaroval im aj pekný upomienkový 
darček s logom mesta,“ uviedla organizátorka tohto milého stretnutia 
Alexandra Neumannová. Ako 
ďalej dodala, okrem gratulácií 
v jedálni, Peter Baláž nezabudol 
ani na obyvateľov odkázaných 
na lôžko.                                                                        

Samotných jubilantov 
vzácna návšteva veľmi potešila 
a pri srdci ich zahrialo najmä 
vedomie, že aj iným na nich 
skutočne záleží.  

Srdečné gratulácie sa 
nezaobišli ani bez úsmevnej 
kurióznej udalosti.  

„Pánovi primátorovi sa 
najviac páčila naša Margitka Meszárošová. Tá si totiž myslela, že ju 
prišiel navštíviť páterko a tak sa hneď dvakrát pomodlila v rodnej 
maďarčine a pobozkala mu ruku,“ prezradila sociálna pracovníčka.  
                                                                                                                                                          (an.vh) 
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Domáci spravodaj         MD-11/2014 
 

Náš Domovníček zožal ovácie publika! 
 

Každoročne v októbri sa pri 
príležitosti mesiaca úcty 
k starším zúčastňujeme 
celokrajskej prehliadky 
„Domov baví domov“. Náš 
spevácko-dramatický súbor 
„Domovníček“ preto nemohol 
chýbať ani na, v poradí už 
ôsmom ročníku tohto 
obľúbeného podujatia, ktoré sa 
uskutočnilo  v Nových 
Zámkoch. Veď aj to je možnosť, 
ako dať druhým vedieť, že i  

medzi nami žijú stále aktívni a šikovní klienti. 
„Pripravili sme si hudobno-dramatické pásmo pod názvom: V tom 

domove je ale dobre,“ vyjadrila sa nová vedúca súboru Alexandra 
Neumannová. Ako ďalej dodala, naši obyvatelia sa do nácviku pustili s 
obrovskou chuťou a vytrvalosťou. Nečudo, že za svoju snahu zožali  
nadšený potlesk publika. „Je to spoločná práca členov súboru a našej 
šikovnej  vedúcej,“ vyjadrila sa Petronela Kittlerová, ktorá vlastne 
Alexandru s nápadom zinscenovať humorné predstavenie oslovila. 

 Zábavné a inšpiratívne boli pre našich obyvateľov aj vystúpenia 
klientov z iných miest. „Všetci sú plní nadšenia a už teraz sa tešia na 
Katarínsku zábavu v našom zariadení, kde sa opäť predvedú s novým 
programom,“ prezradila na záver ich usilovná vedúca.  

                                                                                              (an, vh) 
 

V Topoľčanoch na dôchodcov pamätajú...  
 

Na mesiac úcty k starším nezabúdajú ani v Topoľčanoch. Mesto v 
spolupráci s tunajšou Jednotou dôchodcov a kultúrnym strediskom pre 
nich každoročne pripravuje milý darček v podobe kultúrneho programu. 
Podujatie sa teší veľkej obľube aj medzi našimi klientmi, ktorí si ho i tentoraz 
dosýta užili. Príležitosť popriať seniorom, si nenechali ujsť ani mestskí a krajskí 
poslanci. „Primátor Topoľčian Peter Baláž, im zaželal hlavne zdravie, 
lásku v srdci, ale i to, aby nikdy nepocítili samotu,“ vyjadrila sa sociálna 
pracovníčka Zuzana Božíková, ktorá našich obyvateľov na akcii sprevádzala. 

    (zb.vh)   
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Domáci spravodaj         MD-11/2014 
 

Stretnutie generácií nás potešilo  
Jedno múdre slovenské príslovie 
hovorí, že najväčší poklad je 
starnúť a zostať pritom 
mladým. Akýsi symbolický 
návrat do čias detstva a mladosti 
ponúkol našim obyvateľom i 
program „Stretnutie generácií“.  
O krásny darček v podobe 
rozmanitých vystúpení sa 
postarali deti a študenti tunajších 
škôl. „Boli ste skvelé publikum 
a radi sme medzi vás prišli,“ 

pochvaľoval si príjemnú atmosféru aj mladý nadaný spevák Mirko Bakura  zo 
Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša. Vystúpenie zožalo veľký 
úspech a obyvatelia ho odmenili vďačným potleskom.                                   (vh) 

Deň pre vaše zdravie rozšíril obzory 
 

Zdravotníctvo je oblasť, ktorá 
našich obyvateľov prirodzene zaujíma. 
Niet sa čo čudovať. Ako nám 
pribúdajú rôčky, pribúdajú aj rôzne 
zdravotné problémy. A práve na oblasť 
zdravého životného štýlu a prevencie 
si posvietila akcia: „Deň pre vaše 
zdravie“, ktorá sa u nás uskutočnila 
začiatkom novembra vďaka tunajšej 
pobočke Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne.  

„Jej riaditeľka Alena Kňazeová  nám sprostredkovala rôzne 
zaujímavé informácie o možnostiach poisťovne a vďačne odpovedala aj 
na zvedavé otázky obyvateľov,“ prezradila organizátorka podujatia Gabika 
Mikudová. A to zďaleka nie je všetko. Naši klienti, ale i zamestnanci mohli 
priamo na mieste absolvovať vyšetrenie hladiny cukru či znamienok kožnou 
lekárkou Evou Majtánovou. „Dozvedeli sme sa veľa nového o 
zdravotnom poistení,“ pochvaľovala si Maruška Rybanská. Napriek citlivej 
téme sa celá akcia niesla v príjemnej atmosfére a nechýbali ani milé darčeky 
pre všetkých zúčastnených.                                         (gm, vh) 
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Domáci spravodaj         MD-11/2014 
 

Kurz tanca sme si výborne užili! 
 

V obľúbenej slovenskej piesni sa spieva: 
„Učiteľka tanca je môj sen...“ Spev, ladný 
pohyb a rytmické melódie nedávno ovládli 
aj naše zariadenie. V októbri sa totiž u nás 
uskutočnil malý kurz tanca pod vedením 
profesionálneho lektora.  
V úlohe skúseného tancmajstra a iniciátora 
tejto vydarenej akcie sa predstavil krajský 
a zároveň mestský poslanec Karol Zaťko. 
„Vek pri tanci nemusí byť žiadnou 
prekážkou,“ vyjadril sa, a na dôkaz 
ponúkol publiku fascinujúce video 
s energickou 90-ročnou tanečnicou.  
Tú správnu náladu v sále umocnili aj 
nestarnúce melódie. „Zaznala známa 
skladba Františka Krištofa Veselého či 
optimistická pieseň v podaní Jána 

Wericha,“ uviedla organizátorka podujatia Zuzana Božíková.                                                     
Naši obyvatelia si však osviežili najmä svoje schopnosti na tanečnom 

parkete. „Karol Zaťko nám 
predviedol profesionálne 
kroky valčíka či čardáša a pod 
jeho vedením sme si spoločne 
zatancovali,“ pokračovala 
usporiadateľka.  Príjemnou 
bodkou za skvelým podujatím sa 
stala známa pieseň 
s príznačným názvom: „Tancuj, 
tancuj vykrúcaj“. Karolovi 
Zaťkovi, ktorý sa predviedol aj 
ako výborný moderátor 
a zabávač, sa spolu s naším 
Jožkom Šimkom podarilo rozospievať celú sálu.  

„Som rada, že sme vďaka pánovi Zaťkovi mohli našim obyvateľom 
ponúknuť takéto zaujímavé spestrenie a verím, že si kurz tanca skutočne 
užili,“ neskrývala spokojnosť ani riaditeľka zariadenia Viera Bútorová.     
                                                                                                                                                 (zb, vh) 
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Domáci spravodaj         MD-11/2014 
 

Vyrábali sme veselé tekvičky 
 

Vraj tekviciam sa v tejto sezóne 
príliš nedarilo. U nás však bola 
ich úroda  skutočne skvelá! Ako 
je to možné? Jednoducho. Na 
sklonku októbra sme pre našich 
obyvateľov pripravili zaujímavé 
tvorivé dopoludnie s príznačným 
názvom: „Tekvicová párty“, 
kde si tieto krásne plody jesene 
jednoducho sami vyrobili. 
Najprv sme v Chránenej dielni 
„Uvar si sám“, pod vedením 

Elišky Tökölyovej a samozrejme, za 
výdatnej pomoci klientov, upiekli tekvičky 
zo slaného cesta. Tie sme potom spoločne 
vyzdobovali akrylovými farbami.  A treba 
povedať, že práca išla našim šikovným 
výtvarníkom naozaj od ruky.                                           

„Som rada, že obyvateľov táto 
aktivita zaujala. Nielenže zmysluplne 
strávili čas a precvičili si jemnú 
motoriku, ale výsledkom ich snaženia sa 
stali aj krásne umelecké dielka,“ vyjadrila 
sa organizátorka podujatia Veronika 
Hanuliaková.                    

    (vh)  

Na mozgovej olympiáde sme zabodovali! 
 

V októbri sme sa niektorí naši obyvatelia zúčastnili  „Mozgovej 
olympiády“, ktorú zorganizovalo Zariadenie sociálnych služieb  
„Penzión“ a treba uznať, že usporiadatelia pripravili pre súťažiacich celý rad  
zaujímavých vedomostných úloh.  

„Simeon Masár sa osvedčil ako skvelý lúštiteľ krížoviek  a obsadil 
krásnu striebornú priečku. Miroslav Kleman, ktorý nenašiel vo svojej 
disciplíne konkurenta, sa stal suverénnym víťazom v sudoku,“ 
pochvaľoval si výsledky Richard Wagner, ktorý súťažiacich na podujatie 
zodpovedne pripravoval.                                           (rw, vh)                                                                                                        
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Domáci spravodaj         MD-11/2014 
 

V Prašiciach sa zapojili do akcie: 
 „Na kolesách proti rakovine“ 

 

Stalo sa už tradíciou, že október 
patrí našim starým 
spoluobčanom. Tento mesiac 
sa viac ako inokedy o starých 
ľuďoch nielen hovorí, ale sú pre 
nich pripravené rôzne akcie. A 
vtedy si akosi viac 
uvedomujeme, čo je staroba 
a čo so sebou prináša. Tí 
šťastnejší, ktorým zdravie ešte 
slúži si ju užívajú v spokojnosti 
v kruhu svojej rodiny. Väčšina 
však už má zdravotné 

problémy, ktoré ich privádzajú do našich zariadení. Našou snahou je 
spríjemniť im pobyt celoročne, ale október je výnimočný.  

Tento mesiac si tých skôr narodených uctil aj obecný úrad finančnou 
poukážkou na nákup v prašickich obchodoch. Naši starkí sa tešili na 
vystúpenia speváckej skupiny „Prašičan“, ktorý sa im prihovoril milým 
slovom, ale hlavne piesňami z ich mladosti. K želaniu sa pridala aj 
riaditeľka Viera Bútorová a starostka Prašíc pani Némešová. Potom sa už 
zariadením niesli veselé tóny.  

Na to, že v októbri majú sviatok dedkovia a babičky nezabúdajú ani 
škôlkari zo susednej škôlky. Od začiatku mesiaca nacvičujú tančeky, 
básničky a pesničky s ktorými prišli potešiť našich klientov. K ručne 
vyrobeným darčekom pridajú božtek, objatie, a tomuto pocitu sa nič 
nevyrovná. Malých umelcov zas poteší potlesk a sladká odmena. 

Pri jednej z prechádzok sme sa náhodne ocitli v skupine detí, ktoré sa 
v ten deň zapojili do celoslovenskej akcie „ Na kolesách proti rakovine“. 
Oni na dvoch, my na štyroch kolesách. So Štefkou Bartoňovou na vozíku, 
sme spolu absolvovali asi dvesto metrov spoločnej trasy. „Rátalo“ sa to 
deťom, ale aj pani Štefke. Taktiež sme prispeli do kasičky na podporu boja 
proti rakovine.    
Na prebiehajúcu výstavu v prašickom kostole sa prišli pozrieť aj klienti z 
Topoľčian, ktorí zavítali aj k nám. Všetkým sa u nás páčilo a my sme boli 
spokojní s slovami chvály na naše zariadenie.                                                (ll) 
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Z pera našich obyvateľov       MD-11/2014 
 

Odišli tíško... 
 

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
a sú tiež i veselé chvíle, 

na ktoré radi a často spomíname. 
 

Dnes zostali len spomienky  
a odkaz v srdci jediný, 

chýbate nám v kruhu našej rodiny. 
 

Odišli tíško, niet ich už medzi nami, 
v našich srdciach však stále žijú 

s nezabudnuteľnými spomienkami. 
 

Pokora, ticho, smútok i pieta, 
neprísť a zabudnúť, 

nie, to sa nedá. 
 

Spomienkou na zosnulých  
vykročme s otvorenými očami, 

s úsmevom na perách  
a vrúcnym srdcom na dlani. 

 
                                                                                                                          Anna Szabová, šéfredaktor 

 

Venované seniorom 
 

Viac ako polstoročie ste prežili 
a bola v ňom vždy istota 

 
Vaše oči slzy zrosili a tvár masky pokryli, 

ale život ide stále v diaľ a mladosť vietor odvial. 
 

Ako spoločný sen života vášho, 
bolo v ňom veľa krásneho a rozumného. 

 
Nech tieto krásne dni naplnia sa vaše sny. 

Aby ste v kruhu svojich blízkych,  
zostali zdraví a šťastní. 

 
                   Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-11/2014 
 

Vráťme sa k našim zosnulým 
aspoň v spomienkach 

 

Tým, ktorí nás predišli, 
odobrali sa na večnosť pred 
nami z vôle Božej, 
predkovia, rodičia, bratia, 
sestry, priatelia....Tým 
všetkým patrí naša úcta, 
tichá spomienka, malý 
blikotavý plamienok 
kahanca i kytička kvetov 
na ich hroby.  
Myslíme na nich, modlíme 
sa za nich a s láskou 

v srdci na nich neustále spomíname.  
Žiaľ, čas, ten sa nedá zastaviť ani  

vrátiť späť. Spomienky, tie ale majú 
zázračnú a silnú moc.  

Zastavme sa, možno iba na 
chvíľu, a pokúsme sa spomenúť, čím 
boli pre nás títo ľudia iní, výnimoční, 
prečo sme ich obdivovali a vážili si ich. 
Prečo sme ich tak veľmi ľúbili... 

Život sa však smrťou nekončí. 
Radujme sa preto všetci spolu, veď 
raz sa s nimi stretneme.  

Pokľaknime pred Pánom na 
kolená a vrúcne prosme za nich aj za 
seba. Veď On vidí dobré i zlé v myšlienkach, slovách i skutkoch 
všetkých ľudí.   

 
            Beáta Révayová, obyvateľka 
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Obyvatelia zozbierali        MD-11/2014 
 

Pranostiky 
 

Na sv. Martina hus najpeknejšie spieva. * Na Ondreja keď prší, bude 
celú zimu každý mesiac odmäk. * Katarína hudcom husle berie. *  Na 
sv. Katarínu sneh už klope na oblok. *  Sv. Alžbeta za plný košík 
sviatkov prináša. * Sv. Martin a Hromnice pradú z tej istej praslice. * 
Aký november, taký budúci marec. * Ak skoro napadá lístie zo 
stromov, všetko sa opozdí. * Dlhá jeseň, krátka zima. *  
 

   Aforizmy 
 

Krídla síce majú anjeli, ale čerti sú rýchlejší. * Pán Boh stvoril vrany 
a čert politické strany. *  Láska oslepuje, manželstvo navracia zrak. * 
Ženích musí dokazovať lásku, manžel svoje aliby. *  Svokry sú 
dôkazom toho, že nežné pohlavie má vždy pravdu. *  Dva milostné 
listy píšeme ťažko: prvý a posledný. *   
 

        Petronela Kitterová, obyvateľka   

Srdce má svoje dôvody, ktorým rozum nerozumie. *  Mnoho ľudí sa 
tak bojí smrti, že ani nezačnú žiť. * Život je ako uzol, ktorý treba 
rozmotať. * Mať otvorené oči ešte neznamená vidieť. *  
 

               Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

  Výroky slávnych 
 

LENNON: Ak hľadáš pravdu, nedívaj sa ďalej, než k svojmu srdcu. 
 

WILDE: Ženy dokážu zachovať len jedno tajomstvo – svoj vek.  
 

MORAVIA: Čas je veľmi neistý spojenec, nikdy nevieme pre koho 
pracuje.  
 

SENECA: Slová pravdy sú vždy jednoduché a bez ozdôb.  
          
                Ľudmila Dúcka, obyvateľka     
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Spoločenská rubrika        MD-11/2014 
 

Prišli k nám v októbri 
Obyvatelia 

 

                  
                 MUDr. Ondrej Hatala                                           Milan Mihálik   
 

Zamestnanci 
 

 
Boris Gogola  

 opatrovateľ 3. odd. 

                        Vitajte medzi nami!                             (vh, an, zv)  



 16

Spoločenská rubrika        MD-11/2014 
 

Novembroví oslávenci 
 

01.11. Adela Geschvandtnerová 12.11. Božena Gajdošová  
01.11. Peter Kostolanský  17.11. Helena Blažiová 
01.11. Zdenko Ducký   17.11. Mária Urminská 
02.11. Milan Mihálik    23.11. Ondrej Laurinský 
04.11. Imrich Bednarčík   24.11. Valéria Oravcová 
10.11. Otília Kišacová   26.11. Pavlína Gajdošová 
10.11. Františka Vestenická  26.11. František Šípoš 
11.11. Mária Globanová   28.11. Zdeněk Remeš  
 

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

 

 
 

V októbri nás opustili 
 

Amália Neštinová, Mária Stančeková, Vít Nižnanský 
 

Česť ich pamiatke  
(vh)                  
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Podujatia           MD-11/2014 
 

Pripravujeme pre vás v novembri 
 

03.11. Deň pre vaše zdravie    jedáleň       (gm) 
 

05.11. Vedomostná súťaž v    jedáleň   (sč) 
  krížovkách a osemsmerovkách  
 

06.11. Stretnutie pri spomienkach   jedáleň   (aj) 
  „Dušičky – spomienka na zosnulých“ 
 

07.11. Zdravotná prechádzka na cintorín  TO    (aj) 
 

07.,14., Nácvik kult. programu     jedáleň   (an) 
21.11 so súborom „Domovníček“ 
 

10.11. Zábava za účasti Alexandry Gieciovej jedáleň   (an)  
 

11.11. Redakčná rada     spol. miest.  (vh) 
 
11.11. „Martin na bielom koni“ spoločenské   jedáleň   (zb) 

stretnutie za účasti Petra Baláža 
 

11.,  Prednáška s besedou: 
18.11. „Kvalita života seniorov a prevencia...“ A, B budova  (rj) 
 

12.11. „Deň slovenských tradícií“   jedáleň   (sč) 
  s vystúpením súboru Prašičan 

a za účasti Karola Gerháta  
 

12.11. „Kultúrne popoludnie“     jedáleň   (an) 
za účasti Juraja Želisku 

 

14.11. Zdravotná prechádzka    TO    (rj) 
 

19.11. Turnaj v stolnom tenise    jedáleň   (rw) 
 

20.11. Beseda o knihe „Ľudové zvyky...“  knižnica   (sh) 
 

27.11. Katarínska tanečná zábava   jedáleň   (aj) 
 

Zároveň vás pozývame na pravidelné aktivity v Chránených dielňach: 
Knižnici, Uvar si sám, Pohybom ku zdraviu, v tvorivej dielni DomAteliéR, 
ale i v našej rehabilitačnej miestnosti a na pravidelných pohybových 
cvičeniach, taktiež na pravidelných záujmových skupinových aktivitách v 
spoločenských miestnostiach, ako aj pri vysielaní nášho rozhlasového štúdia. 
                                     (mga) 
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Zábava a relax          MD-11/2014 
 

Zasmejme sa 
 

„Oci, je to pravda, že Edison vynašiel prvý hovoriaci prístroj?“ 
„Kdeže, ten úplne prvý vynašiel Pán Boh.  Ale ten Edisonov bol prvý, 
ktorý sa dal aj vypnúť.“ 
 
Hovorí mačka prasiatku: 
„Hej, prasiatko, ja poznám tvoj osud.“ 
„Fakt? Ty vieš veštiť?“ 
„Nie, čítala som kuchársku knihu.“ 
 
                                                                                Gabriela Šutová, obyvateľka 
 
Rozprávajú sa dvaja kamaráti na pive: 
„Pred dvadsiatimi rokmi som sľuboval svojej žene, že by som kvôli 
nej išiel aj na kraj sveta! A keď sa na to po rokoch takto pozerám, tak 
mám pocit, že asi čoskoro vyrazím. 
 
Chvália sa medzi sebou chovatelia, aké majú prírastky: 
„Moja hus má dva mesiace a váži 50 kíl.“ 
„Ja mám 3-mesačného býka, ktorý váži 3 metráky.“ 
„To je nič! Ja mám doma 100-kilovú sliepku, ktorá mi ešte aj varí!“ 
 

   Peter Lipták, obyvateľ 
 
Inzerát: 
Mladý, krásny športovec, abstinent, nefajčiar, finančne zabezpečený 
s autom, barákom a chatou na horách. 
ZN: Nikoho nehľadám, iba sa chválim. 
 
Móricko priniesol babičke k šesťdesiatke na narodeniny plnú náruč 
kvetov. 
Babička: „Ale Móricko, veď takých mám plnú záhradu!“ 
Móricko: „Mala si!“  
 
                       Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Zábava a relax          MD-11/2014 
 

Tajnička 
 

kdo sa moc ptá..... 
 

Jožko, co si dáš? Slivovicu či víno? 
Víno ... 
Bíle či červené ? 
Bíle ... 
Moravské, či francúzské ? 
Moravské ..... 
Suché, polosuché, sladké ? 
Tož di do ...., naléj  _ _ _ _ _ _ _ _ _  ! 
 
 
 

 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    (mm) 
 

Hádanka: Čo je to eroplán? 
a )  lietadlo        b)  vrtuľník       c)  parník       

                                                               dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ 
 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 11. sociálnej pracovníčke Veronike 
Hanuliakovej, ktorá má na starosti odovzdávanie cien. Na vyžrebovaného 
víťaza čaká milá odmena! 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 10/2014 sa stávajú: 
Zdenko Ducký a Zdenka Karasová 

 

Srdečne gratulujeme! 

1         Pokladnica 
2         Múčnik 
3         priezvisko súčasného prezidenta 
4         nenáročná obilnina 
5         značka tónu 
6         rušeň s vozňami 
7         nástroj na šitie 
8         100 rímskym číslom 
9         horský listnatý strom 
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FOTO MESIACA 
Vďaka skvelému nápadu nášho Tonka sa 
ošumelé vane premenili na pestré lodičky 

 

  
                                                                              Foto: Veronika Hanuliaková 

  
  
                                                                                                                        

♥♥♥♥♥♥  
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