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Októbrová úcta
Mesiac október má v sebe významný titul „Mesiac úcty
k starším“
Každoročne si pripomíname, aké dôležité je prejaviť náklonnosť
starším ľuďom, akí sú dôležití v našej
spoločnosti, pretože veľa urobili pre tento
štát počas ich aktívneho života. Boli
veľkým prínosom pre nás všetkých.
Počas tohto mesiaca, by sme im mali
prejaviť úctu, venovať im čas, aby ich
jeseň života bola krajšia, naplnená
radosťou, láskou a spolupatričnosťou.
Veď sú to práve seniori, ktorí svojimi
rokmi nadobudli skúsenosti a vedomosti,
a tie môžu ďalej posúvať a obohacovať mladších. Aj táto seniorská
jeseň života môže byť pestrá a hýriť farbami, rovnako ako aktuálne
ročné obdobie.
Dôchodkový vek sa nespája len so sprievodnými znakmi starnutia
ako sú šedivé vlasy, pribúdajúce vrásky, ale aj s chorobami. Stárnu
nám aj mozgové bunky. Životný štýl dnešných dôchodcov u nás sa od
predchádzajúcej generácie podstatne odlišuje. Sú aktívnejší, ešte
často pracujú, sú v dobrej kondícii a majú svoje záľuby, čoho
dôkazom sú naši seniori, ktorí sa takýmto spôsobom snažia vyhnúť
samote. Snažia sa byť sebestační, vládzu sa sami obliecť, prejsť sa
po vonku.To je to podstatné pre ich zdravie a psychiku.
Problém je vtedy, keď príde čas rôznych chorôb, vznikne celková
bezvládnosť, a je nutné premýšľať o umiestnení do domovov
dôchodcov. V našom zariadení je o takýchto ľudí postarané po
všetkých stránkach. Zásluhu na tom má vedenie domova, lekári,
zdravotný, sociálny, rehabilitačný personál, ako aj personál kuchyne a
prevádzky, za čo im patrí veľká vďaka.
Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, želám Vám pri čítaní
nášho časopisu dobrú pohodu a spokojnú myseľ.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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Naši speváci
Čo nás ešte tento rok čaká a čo už máme za sebou? Súbor
DOMOVNÍČEK sa stará o krátke a príjemne odpoludnia pre našich
obyvateľov, ale aj pre ostatných klientov mimo zariadenia. Ako každý
rok sme odštartovali našu šnúru pochovávaním basy - tú sme
vylepšili malou scénkou.
Do nášho repertoáru sme zaradili úplnú novinku - vyháňanie zimy
a privítanie jari pod názvom „Vynášanie Moreny“. Nastali nám pekné
časy,
prišiel
mesiac Máj - na
tento
mesiac
sme sa znovu
pripravili
oslavou
„Stavania
mája“
a na
konci mesiaca
„Váľania mája“,
tradične
spojených
s opekačkou.Tak ako deti majú letné prázdniny, tak aj našim
obyvatelľom sme dožičili prázdniny, aby nabrali veľa síl do ďalších
vystúpení, ktoré nás ešte tento rok čakajú.
Tento rok je pre nás výnimočný, lebo naše zariadenie
v Topoľčanoch slávi 30. výročie založenia a aj zariadenie
v Prašiciach, ktoré je našou súasťou slávi 20. výročie založenia.
Preto sa aj my dostatočne pripravujeme na tuto slávnosť. V čom bude
spočívať naše vystúpenie?
To Vám neprezradíme, bude to prekvapenie! Medzi tým si
odskočíme na vystúpenie na celokrajskú prehliadku zariadení
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK „Domov baví
domov“.
Pokračujeme s Katarínskou tanečnou zábavou, a ako
ten čas plynie, máme koniec roka. Zakončíme ho koledami, ktoré
spievame po každom poschodí.
(jr)
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Na „špacírke“ v meste
V prvý septembrový piatok sme sa s našimi obyvateľmi vybrali na
zdravotnú prechádzku, ktorú sme situovali do centra mesta. Počasie
nám prialo, bolo príjemne slnečno a vôbec to nepripomínalo blížiacu
sa jeseň. Jozef Hrutka bol rád, že hoci aj na vozíku, sa po dlhšom
čase pozrel ako vyzerá centrum mesta. Milan Hanzlovič nás po
ceste zabával humornými príhodami a Vladimír Varga konštatoval, že
to bol deň ako stvorený na prechádzku.
Postupne sme sa prešli po uličkách sídliska a dostali sa až do
centra. Tu sme si posedeli na letnej terase v cukrárni na zmrzline.
Počasie svedčilo o dobrom načasovaní prechádzky, o čom svedčila aj
spokojnosť v tvárach obyvateľov.
(pz)

Naraz všetky štyri obdobia
Naše zariadenie prijalo pozvanie od ZSS Harlekýn na zábavno –
súťažné popoludnie. Pre súťažiacich boli pripravené štyri súťažné
stanovištia, ktoré predstavovali štyri ročné obdobia.
Štefan Hučko
a Simona
Bizoňová si tu
oprášili
svoje
vedomosti
o krásach
leta,
zimy, jari či jesene.
Boli
tu
zastúpené
aj
tvorivé dielne, kde
si hráči mohli ručne
vyrobiť
ozdobné
venčeky,
či
nakresliť
krásu
prírody.
Ako poďakovanie za účasť sme si ešte pochutnali na dobrom
gulášiku.
(rw)
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Možnosti nášho areálu
Teplé letné dni sa síce chýlia ku koncu, ale čerstvý vzduch je
zdravý
stále
a posedenie pri
ohni neodmysliteľne patrí k letu.
Tonko Marko
so
svojimi
pomocníkmi
založili
ohník,
pripravili sedenie
a začalo
sa
opekanie chutných špekačiek.
Niektorí obyvatelia si opekali
sami,
iní
si
rozprávali zážitky z mladosti. Dym z opekania, vôňa špekačiek, spev
a dobrá nálada sa niesli areálom nášho zariadenia. Náš areál nám
ponúka
toľko
možností
pobytu
v prírode.
Odmenou
bola spokojnosť
obyvateľov. Vydarené počasie,
prostredie
nádhernej
prírody umožnili
našim
obyvateľom
príjemný
zážitok z akcie.
(sč)
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Zo života zariadenia sociálnych služieb
v Prašiciach
Prišla nebadane, schovaná v teplých, slnečných dňoch. Áno,
už máme jeseň. Takúto ju máme radi všetci, aj keď nám určite ukáže
aj svoju inú tvár. Prídu aj sychravé a studené dni, kedy vietor
vyvádza s popadaným lístím.
Ľudia už zberajú úrodu zo záhrad a sadov, aj keď tento rok jarné
mrazy narobili na ovocí dosť škody. Je však stále za čo ďakovať.
Zatiaľ sa nikdy nestalo, že by sa usilovní prašickí záhradkári nemali
čím pochváliť pri výstavke úrody.
Tak ako po iné roky aj teraz šikovné ženy pripravovali výzdobu
v rímsko- katolíckom kostole v Prašiciach. Kto mohol, priniesol čo
sa mu v záhrade urodilo.
Tí,
čo
chodia
na
prechádzky do prírody,
nazbierali aj dary lesa
a polí.
Bolo z čoho
vyberať. A vidieť to aj na
konečnom výsledku. Tak
ako ostatní, aj my sme
v tichom obdive stáli pred
výtvormi, ktoré dokázali
z darov prírody vytvoriť
šikovné ruky prašických
žien. Bol to jeden z tých
posledných slnečných septembrových dní, keď sme sa dali vyviesť do
kostola. Babičky s pokorou zohli ubolené kolená pred božími darmi.
V tichu božej prítomnosti modlili sa za seba a svojich blízkych.
Precízna práca sypaných obrazov, farebná zladenosť ovocia
a zeleniny a jemná vôňa jabĺčok bola oslavou človeka a prírody.
Pri odchode sme úprimnými slovami obdivu a vďaky poďakovali
v knihe návštev za potešenie očí a pohladenie duše. Odporúčame aj
ostatným záujemcom, aby sa prišli pozrieť a potešiť pohľadom na tieto
výnimočné výtvory.
(ll)
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S hnevom sa tu ne-počíta
Hra „Človeče nehnevaj sa“ dostala také meno preto, že hráči po
vyhodení vlastnej figúrky reagujú hnevom. To sa u nás však nestalo.
Hra je hra. Takto to pochopili naši hráči. V zápolení spoločenskej hry
nakoniec prvé miesto
získala
Helenka
Blažiová, druhé miesto
si vychutnával Jožko
Hrutka
a
Petronela
Kittlerová získala tretie
miesto.
Víťazom
gratulujeme!
Poďakovanie
patrí
všetkým súťažiacim za
ich motiváciu súťažiť aj
v tradičnej zábavnej hre.
Humor
zvíťazil
nad
hnevom. A to je v živote
najväčšie víťazstvo.
(zb)

Sila pozitívneho myslenia
To, že myslenie, ovplyvňuje naše telo, je vedecky dokázané.
Negatívne postoje v živote, myslenie ovplyvnené pesimizmom,
nesprávne ovplyvňuje riešenie situácií. Téma, ktrá bolo zmyslom
prednášky.
Ľudí vo všeobecnosti zaujímajú fakty, tak sme príbehmi zo života
ľudí naplnili očakávania aj našich obyvateľov. Premietli sme si do
praxe aký hlboký zmysel má duševná rovnováha a pohoda. Príklady
z praxe lekárov boli zaručenou výhrou, ako pochopiť, že negatívne
myslenie a postoje vysoko ovplyvňujú naše zdravie.
Vznik a príčinu ochorení si vytvárame sami! Presvedčenie prišlo,
ako náhle sme pochybnosti podchytili skutočnými faktami. Atmosféra
bola naozaj príjemná a naši obyvatelia počúvali so zatajeným
dychom. Veď mali dôvod. V mnohých príbehoch sa sami našli!
(zb)
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Stretnutie pri spomienkach
Znova po mesiaci sme sa stretli v jedálni zariadenia
pri
spomienkach, kde sme si pripomenuli významný sviatok všetkých
Slovákov. Úctou k Sedembolestnej Panne Márii sme navodili
atmosféru, kedy sme sa sprievodom presúvali k chrámu
sedembolestnej patrónke Slovenska. Úvodná pieseň „K nebesiam
dnes
zaleť
pieseň“
otvorila naše spomienky
na Sedembolestnú Pannu
Máriu, ktorej sviatok si
pripomíname
15.
septembra . Porozprávali
sme si o histórii sviatku,
o chráme
–
bazilike
minorete v Šaštíne, o jej
pomoci
veriacim
i
neveriacim a pripomenuli
si sedem bolestí Panny Márie, nechýbali ani krásne piesne.
(aj)

Skoro sme aj my zhavraneli
Po dlhšej pauze počas leta sme našim obyvateľom opäť priniesli
prechádzku kinematografiou. Predstavili sme si čerstvo novú
slovenskú rozprávku o siedmych bratoch a ich sestre, ktorá sa ich
snaží zachrániť od
kliatby.
Všetci
obyvatelia sledovali dej
a čakali čo príde.
Samozrejme
nechýbala kávička, aby
sa
nám
lepšie
sledovalo.
O mesiac
sme
tu
znova
–
s novým príbehom.
(aj)
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Opäť výborne obstáli
Mozgová olympiáda sa stala obľúbenou súťažou v boji za
oživenie pamäťových buniek. Láska k osemsmerovkám, krížovkám,
vedomostnému testu sa
stala
doménou
našim
obyvateľov
v priestoroch
Strednej odbornej školy
obchodu
a
služieb
v Topoľčanoch. Zariadenie
sociálnych
služieb
„Penzión“ usporiadal už
3.
ročník
„Mozgovej
olympiády“, na ktorú sme
boli
pozvaní
aj
my.
Zastúpenie
súťažiacich
bolo v podobe 5 zariadení.
Súťažilo sa vo vedomostnom kvíze, ktorý bol zložený z viacerých
oblastí – hudba, história, geografia, šport, slovenský a český film a
duchovná
oblasť.
Osemsmerovky a krížovky
sa stali ďalšou oblasťou,
ktorú
súťažiaci
museli
prelúskať.
Na každú disciplínu
malo
zariadenie
vyčlenených
ľudí,
ktorí
v danej
oblasti
najviac
vynikali. V oblasti „Kvíz“
sme obsadili krásne 2.
miesto v zložení Miroslav Kleman a Magdaléna Drábiková.
V oblasti „Krížovky“ si vybojoval 3. miesto Simeon Masár a v
oblasti „Osemsmerovky“ v podobe 2. miesta obstála Hedviga
Bednáriková. Výhercovia získali hodnotné ceny a zážitky, ktoré nám
priniesli množstvo úsmevných momentov.
(zb)
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A je doma - naše ZLATO!
V stolnotenisovej hale v Topoľčanoch sa tento rok konal už piaty
ročník stolnotenisového turnaja o putovný pohár. Zúčastnilo sa ho 8
zariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hralo sa v troch
skupinách. Z každej skupiny potom postúpilo jedno zariadenie.
Do finále sa dostali športovci z družstva Domum Krškany A,
Domum Krškany B a Môj domov Topoľčany. Tieto zariadenia
reprezentovali Ján Malík, Drahomír Švorčík – Domum Krškany A,
Marcel Dravecký, Roman Lakatoš – Domum Krškany B.
Naše zariadenie postavilo do súťaže mladú krv v podaní Milana
Mihálika, ktorý dlho a poctivo trénoval. Spoluhráčom mu bol skúsený
Milan Hanzlivič, ktorého skúsenosti sa tu viditeľne prejavili. Po
dlhých rokoch sme sa konečne dočkali vytúženého triumfu.
Získali sme ZLATO. Radosť je obrovská. Milan Mihálik sa
vyjadril: „Riško to je parádny pocit byť prvý medzi toľkými
zariadeniami. Netušil som, že tu bude taká konkurencia hráčov.
Dobre sme si zahrali. S Milanom sme sa posmeľovali a tvorili
sme fajn dvojicu. Ďakujem za tréningy.“
Všetci účastníci sa následne presunuli do priestorov nášho
zariadenia, kde bolo pre nich prichystané občerstvenie. Pani riaditeľka
vyhlásila výsledky súťaže a odovzdala ceny. „Ako organizátor
veľmi pekne ďakujem všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na úspešnom priebehu celého turnaja.“
(rw)
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Boh lásky a milosrdenstva
Pápež František v apríli minulého roka uverejnil bulu, ktorou
vyhlásil Mimoriadny jubilejný rok venovaný Božiemu milosrdenstvu.
Začal sa 8. decembra 2015 a
skončí sa 20. novembra 2016.
Pápež František hovorí, aby sme
nesúdili a neodsudzovali druhých,
ale naopak, aby sme boli k iným
milosrdní.
Svätý Otec povedal, že je
teraz pravý čas, aby sme objavili a
prijali Božie odpustenie. Ježiš
počas svojej verejnej služby konal
skutky
milosrdenstva.
Druhý
základný význam milosrdenstva je
rozhodnutie odpustiť človeku, ktorý
je vinný. Je to milosrdenstvo vo forme odpustenia. Prejavuje sa vtedy,
keď niekto zanechá posudzovanie, prehliada urážku a namiesto trestu
alebo pomsty ponúkne previnilcovi pokoj. Ježiš prejavoval aj takéto
milosrdenstvo. Odpustil žene, ktorú prichytili pri cudzoložstve (Jn 8, 3
– 11). Odpustil Petrovi, ktorý zaprel, že ho vôbec pozná (Jn 21, 15 –
19). Odpustil Samaritánke, ktorá sa päťkrát rozviedla a žila s ďalším
mužom, ktorý nebol jej manželom (Jn 4, 5 – 42). Odpustil aj ľuďom,
ktorí ho zabili (Lk 23, 33 – 34)! Ježiš stále znova a znova potvrdzoval
výrok z Písma: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13). Ježiš
napokon preukázal milosrdenstvo, keď sa obetoval za nás na kríži.
Táto jeho obeta je vrcholom všetkých milosrdných skutkov, ktoré
vykonal. Boh, náš Otec, je „milostivý a milosrdný... zhovievavý a
dobrotivý nesmierne“ (Ž 103, 8). Pobáda nás, aby sme u neho hľadali
milosrdenstvo. Uisťuje nás, že nás neodmietne. Celým svojím
srdcom nás práve teraz hľadá. Drahí priatelia dajte Bohu šancu, aby
sa vrátil do vášho života. Aj teraz stojí pred vami a vraví vám, ako
veľmi vás miluje a váži si vás.
páter Vladislav Bednár OT
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Posledná rozlúčka
Po dlhoročnej chorobe, pripútaná na lôžko nás vo veku 93 rokov
opustila naša obyvateľka – Anna Adamičková. Bola dlhodobou
členkou spevácko-dramatického súboru Domovníček.
Traja členovia Domovníčka sa zúčastnili poslednej rozlúčky –
pohrebe Aničky v jej rodnej obci Zlatníky. Na tomto pietnom lúčení nás
sprevádzala zdravotná sestra Ivetka Janíková, ktorá dbala o našu
bezpečnosť na hrboľatom teréne cintorína.
V neposlednom rade patrí vďaka Janke Režovej, ktorá od členov
súboru vyzbierala peniaze na zakúpenie venca. Kresťanským
obradom sme sa s Aničkou Adamičkovou na cintoríne 14. 09. 2016
pietne rozlúčili. Česť jej pamiatke.
Nedá mi nepripomenúť, že vďaka patrí aj našej pani riaditeľke
Vierke Bútorovej. Keďže v poslednej chvíli sa pokazilo veľké auto,
ktorým sme sa mali presunúť na pohreb viacerí obyvatelia. Pani
riaditeľka odvolala zo služobnej cesty malé auto – dodávku, a takto
zachránila situáciu. Preto sme boli na pohrebe len traja členovia
súboru, plus pani Janíková. Za toto rýchle riešenie jej ešte raz veľmi
pekne ďakujeme.
Simeon Masár, obyvateľ

Aj vďaka nim, je nám tu dobre
Vážení obyvatelia, uvedomme si, že keby sme všetky úkony
ohľadom liekov, starostlivosti o seba museli vybavovať sami, stojí nás
to veľa nervov, času a peňazí. Toto všetko za nás vybavia sestričky,
opatrovatelia a sociálni pracovníci v našom zariadení.
Buďme k nim milí a vďační, bez nich by nám tu bolo ťažšie.
Kolegovia, musíme si uvedomiť, aké sú naše zdravotné sestričky,
opatrovateľky milé, nápomocné a aj sympatické. Dúfam, že všetci si
to uvedomujeme, čo všetko pre nás robia. Nie je nič ľahšie, ako ráno
nasadnúť do sanitky (ktorú objednalo zariadenie), a po vyšetrení tou
istou sanitkou prísť späť. V nedávnej minulosti ste hovorili, že pani
Silvia Segetová je najšikovnejšia sestrička. Podľa mňa je Silvia veľmi
milá, prívetivá, ale ani ostatné za ňou nezaostávajú. A skutočne sme
radi, že máme okolo seba takýto šikovný personál.
Štefan Hučko, obyvateľ
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Zdravotné okienko
Bylinný herbár
V našej záhradke v zariadení pestujeme rôzne liečivé bylinky,
ktoré neskôr v chránenej dielni „Uvar si sám“ sušíme a vyrábame
z nich čaj, mastičky.
Nechtík lekársky – ako jednu z rastliniek, ktoré sa v našej
záhradke nachádzajú, si ju predstavíme ako prvú. Teda nechtík patrí
k rastlinám, ktoré dorastajú do výšky 30 – 60 centimetrov. Jeho kvety
sú účinné proti rakovinotvorným a nádorovým ochoreniam. Je
najlepším pomocníkom pri infekčnej žltačke. Pôsobí prečisťujúco,
upravuje krvný obeh a rýchlo hojí rany. Nechtíková masť pomáha pri
zápaloch ciev, omrzlinách a ranách po popáleninách. Šťava
z čerstvých stoniek odstraňuje bradavice a svrab.
Spôsob použitia – zápar – 1 čajová lyžička bylinky na 2,5 dcl
vody.
Nechtíková masť – 4 plné hrste nechtíka (listy, stonky aj kvety) sa
nadrobno posekajú, 500 g masti zo sadla sa dobre zahreje, ako pri
vyprážaní rezňa. Do horúcej masti sa vloží narezaný nechtík, nechá
sa variť, premieša sa a odstaví sa z varenia. Na druhý deň sa trošku
prihreje a prefiltruje, cez ľanové plátno do čistej nádobky.
Beáta Révayová, obyvateľka

Aforizmy
Len milujúci človek vidí to, čo je v človeku pravdivé. Každý človek má
srdce, žiaľ nie každý ho má na správnom mieste. Spánok je zdravý,
až na ten večný. Nejeden politik býva otvorený len na operačnom
stole. Neúspešný chirurg má šancu stať sa úspešným sprievodcom na
cintoríne. Bohužiaľ byť starým je jediný spôsob ako zostať žiť.

Pranostiky
Mnoho hmly v októbri prináša zimu a mnoho snehu. Keď sa list dlho
drží na strome, bude tuhá zima. Dažde v októbri predpovedajú úrodný
rok. Teplý október, studený november. Keď je smrek zelený, bude
dlhá jeseň. Čím viacej húb, tým tuhšia zima. Keď mravce robia veľké
kopce, bude tuhá zima.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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K úcte starším
Milé seniorky, seniori,
v deň Vášho významného sviatku,
želáme Vám na sklonku Vášho života
patričnú úctu a poetickú snahu.
Keď zaznie hlas, melódia,
všetkým naším starkým
u nás v Domove na želanie.
S Božou pomocou vyslovujeme tie najkrajšie vrúcne slová,
ktoré sa s duchom a láskou
v ďalšom živote spoja.
Kyticu ruží pripájame zo srdca,
želáme všetko len to najlepšie,
čo je podstatné pre Vašu dušu a srdce.
Anna Szabová, obyvateľka

Aj staroba má svoje čaro
Deň za dňom pomaly sa nám míňa,
mladosť nám odišla do diaľok.
Staroba aj choroba nás častejšie navštevuje,
i keď plány máme a ešte stále veľký elán do života.
Čas nám naše roky nezastavil, vlasy postriebril,
tvár nám lemujú vrásky a slza nám steká,
bezstarostnú mladosť zastavila.
Od života berme čo nám dal, radosť i bolesť,
ale staroba je už taká, neúprosne prichádza,
preto prosme toho najvyššieho,
aby sme život ešte prežili a všetko dobré znásobili.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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Výroky slávnych
Voskovec: Nie starec, ale pochabo večný chlapec je mladým na
smiech.
Neznámy autor: Ten kto vykonal dobrý skutok má mlčať. Hovoriť má
ten, komu tento skutok pomohol.
Ružička: Jeho chyby boli síce stále rovnaké, ale výhovorky vždy
originálne
Neznámy autor: Nikdy nebudeme šťastní, ak budeme žiť život podľa
niekoho iného.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

Mesiac úcty k starším
Vážení obyvatelia!
„Kto ľahko stráca úctu k druhým,
ten si neváži sám seba“
(F. M. Dostojevskij)
Nie je ľahké zostarnúť s eleganciou.
Je potrebné prijať nové telo, pokožku, nové vrásky nové vnútro.
Uzavrime mier s dýchavičnosťou, pomalšou chôdzou,
s boľavými kĺbmi, tepnami, so šedivými vlasmi,
s blednúcimi miestami v našej mysli.
Zamilujme sa znovu do seba, objavme čaro novej doby,
naďalej buďme zvedavý, čo táto doba prináša,
neprestaňme sa smiať, tancovať, starostlivo vyberajme ľudí,
ktorí budú pri nás a nepustia nás.
K Vášmu sviatku Úcty k starším Vám prajem veľa vzájomnej úcty,
osobnej spokojnosti, veľa zdravia a lásky.
Vaša riaditeľka, vedenie zariadenia
a kolektív zamestnancov
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OKTOBROVÍ oslávenci
06.10
06.10
07.10
08.10
10.10
12.10
16.10
16.10
17.10
18.10

Marta Turčeková
Rudolf Sokolík
Simeon Masár
Marta Šarinová
Terézia Kupková
Anna Kolinková
Štefánia Lauková
Ladislav Stanko
Ivona Režuchová
Vojtech Klačanský

18.10
22.10
23.10
26.10
27.10
28.10
28.10
29.10
30.10
30.10
30.10

Anna Hortová
Irena Dorčiaková
Ernest Barta
Klára Schniederová
Helena Stolárová
Ján Móri
Beáta Žáčiková
Viliam Vanek
Vojtech Detko
Augustín Rybanský
Štefan Smažák

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

Vitajte medzi nami!

Alžbeta Blažiová

Anna Maňáková

Anna Štefancová

Margita Kunovská

Rudolf Štefanec

Tibor Švec

Štefánia Lauková
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V OKTÓBRI
06.10
07.10
07.10
10.10
11.10
13.10
17.10
18.10
18.10
19.10
19.10
20.10
21.10
25.10
26.10

Hudba lieči
Prednáška „Život s piesňou“
Zdravotná prechádzka
Redakčná rada
Súťaž o putovnú Múdru sovu
Domový parlament
Prechádzka kinematografiou
Stretnutie pri spomienkach
Mesiac úcty k starším
Domov baví domov
Športový turnaj – kolky
Súťaž v hre Scrabble
Prechádzka po sídlisku

jedáleň
Betka
knižnica
Zuzka
mesto
Anička
B/2
Veronika
jedáleň
Anička
zasadačka riaditeľky
jedáleň
Anička
jedáleň
Anička
kultúrny dom
Zuzka
N. Zámky
Janka R
jedáleň
Richard
jedáleň
Peter
sídlisko F
Ivanka
OSLAVY VÝROČÍ ZARIADENIA kultúrny dom
Simonka
Oslava 30. výročia Topoľčany jedáleň
Janka G
spojené s Mesiacom úcty k starším
26.10 Oslava 20. výročia Prašice
jedáleň
Lydka
spojené s Mesiacom úcty k starším
27.10 Prechádzka mimo areál
mesto
Anička
27.10 Primátor jubilantom
jedáleň
V mesiaci SEPTEMBRI nás opustili
Drahomíra Petrašová,
Božena Gajdošová,
Anna Adamičková, Radek Malošík,
Emília Geršiová, Lýdia Bittarová,
Mária Tóthová, Ľubica Kuchárová,
Mária Vilinová, Drahoslava Mučková

Česť ich pamiatke
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Zasmejme sa
Príslušníci verejnej bezpečnosti podávajú ranné hlásenie. – Počas
nočnej služby sa nič mimoriadne nestalo, len v parku na lavičke ležala
nahá žena. Náčelník sa v zlej predtuche vyzvedá – Dúfam, že ste ju
ignorovali!? – No áno, ja dva razy a Jožo štyrikrát, - odpovedá jeden.
Zuzka má na šatách brošňu v podobe lietadielka. Spozoruje ako si ju
tanečník prezerá, preto sa ho spýta – Páči sa Vám to lietadielko? –
Ani veľmi nie, ale to letisko je úžasne krásne, - odpovie.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Ufrflaná žaba si sadne na papuľu krokodílovi a hovorí: - To je život,
komárov málo, voda studená, a ešte aj krokodíl sa mi prilepí na
zadok.
Rodičia sa ponáhľajú do kina a pustia synčekovi na gramofóne
rozprávku. Keď sa vrátia z kina, synček si búcha hlavu o stenu
a hovorí – Chcem, chcem, chcem! A z gramofónu sa ozýva – Chcete
počuť rozprávku? Chcete počuť rozprávku? Chcete počuť rozprávku?
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

Babka ako si k nám prišla? – pýta sa vnúčik. Pešo – odpovedá babka.
Ale ocko povedal, že ťa čert doniesol.
Anička nerob stojku, lebo ti všetci chlapci uvidia nohavičky – dohovára
matka svojej malej dcére. No dcérka na to - Neboj mami, neuvidia! Ja
som si ich vyzliekla.
Simeon Masár, obyvateľ

Stretnú sa dvaja priatelia a jeden hovorí – Fero nejaký si veselý, čo sa
stalo? – Ale, večer som išiel z krčmy a na koľajniciach som videl ležať
ženu. Zobral som ju na rukách domov a milovali sme sa až do rána. –
A bola pekná? – To neviem, hlavu som nenašiel.
- Počkaj s tým bozkávaním, keď tu nikto nebude! – hovorí dievča
chlapcovi. – Veď tu nikto nie je! odpovedá chlapec. – Tááák, a ja som
ti nikto?! – nahnevane naňho dievča.
Peter Lipták, obyvateľ
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Tajnička
Po krásnom, slnečnom a teplom lete nám pomaly začala jeseň. Jeseň
je jedno z najkrajších období, práve kvôli farebnosti a pestrosti.
Počasie je tiež prívetivé a teploty sú ideálne na potulky po čerstvom
vzduchu. Veľa šťastia pri lúštení októbrovej tajničky.
Tragač
Letný mesiac v roku
Prijímač
Brat Loleka
Cudzie ženské meno
Lesné zvieratá
Sila
Tuk
Vineta
Zvesť
Smrteľná choroba
Simeon Masár, obyvateľ

Hádanka č.1:
Kto bol Ján Nálepka?
a.) major
b.) plukovník
c.) kapitán
Rudolf Sokolík, obyvateľ

Hádanka č.2:
Kto sa uchádza o miesto predsedu OSN?
1.
Miroslav Lajčák
2.
Róbert Fico
3.
Andrej Danko
Štefan Hučko, obyvateľ

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 10. 2016 svojmu sociálnemu
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 9/2016 sa stávajú:

Petronela Kittlerová

Srdečne gratulujeme!
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FOTO MESIACA
Najlepší z najlepších

Foto: Zuzka B.
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