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Úvodník  

AKO VYCHÁDZA Ť S ĽUĎMI 
 
Niekoľko rád, ako byť medzi ľuďmi obľúbení: 
 

- zaujímajme sa o ľudí úprimne, chváľme ich, buďme pozornými 
poslucháčmi, usmievajme sa  

- hovorme o tom, čo zaujíma druhého, vytvorme u druhého pocit, že je 
dôležitou osobou, vyhráme len vtedy, keď sa nehádame 

- začnime priateľsky, chválou a poctivým uznaním, ukážme, že si vážime aj 
iné presvedčenie, keď sa mýlime, uznajme to rýchlo a dôrazne 

- nechajme druhého v domnienke, že tá myšlienka je jeho, nechajme 
druhého vyhovoriť sa 

- prv ako začneme kritizovať druhého, povedzme aj o svojich chybách, 
snažme sa na veci dívať očami druhého, šetrime dôstojnosť druhého 

- sympatizujme s prianiami a mienkou druhého, prikazujme otázkou, nie 
priamo 

- pochváľme každé aj najmenšie zlepšenie, buďme uznanliví a nešetrime 
chválou, povzbudzujme, presvedčme sa, že napraviť chyby je ľahké, a to 
čo od druhého požadujeme môžeme ľahko urobiť sami. 

 

      Krásny deň 
 
Tak krásny je dnes deň, krajší ako včera, 
chcem niečo vravieť Ti, hlas sa rozochvieva. 
I vtáča v rannom úsvite dnes krajšiu pieseň malo,  
čo sa tu dnes na tomto svete stalo. 
 
Je úžasné žiť v krásnom šate,  
ako rosa na úsvite.     Utri si slzičky a plný elánu 
Človek len jeden život má, a predsa pozeraj v šíru diaľavu.  
býva v ňom aj tma a neistota.   Zdravie, šťastie, spokojnosť 
        toho nie je nikdy dosť. 
                                                   

Szabová Anna, šéfredaktorka                                    
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Prečo som prišla do zariadenia? 
 

O rok spolu oslávime štvrťstoročie  
 
VALIKA KRUMPÁROVÁ patrí k obyvateľom, ktorí prišli 
do nášho zariadenia hneď v jeho začiatkoch. Je jeho 
súčasťou už 24 rokov. 

 Preto sme sa jej, aj za Vás, spýtali, aké životné udalosti v jej živote 
viedli k tomu, že je tu s nami. 

Štyri roky som žila spolu s mamou v Domove dôchodcov 
v Partizánskom. Nepáčilo sa nám tam však. Neboli sme spokojné so 
službami a hlavne so stravou. Brat nás chodil navštevovať a práve od 
neho sme sa dozvedeli, že sa bude v Topoľčanoch otvárať Domov 
dôchodcov. Preto sme sa rozhodli, že pôjdeme radšej do Topoľčian. 

Po príchode sem sme bývali spolu s mamou na jednej izbe. Vtedy 
tu ešte nebola kuchyňa, preto nám stravu dovážali z Kovariec. Musím 
otvorene povedať, že sme tu boli spokojné oveľa viac ako 
v Partizánskom.  

Mne sa veľmi páči toto prostredie a aj park, kde sa chodím 
prechádzať. Keď som sem prišla, pomáhala som pri upratovaní. Pani 
riaditeľka, ktorá tu v tom období bola, ma za to aj odmenila. Po 
maminej smrti ma presťahovali do izby, v ktorej bývam doteraz. A 
bývam v nej už 12 rokov. Mám tu dobré kamarátky Marišku, Katku aj 
Zuzku. Spolu sedávame na chodbe a rozprávame sa. Rada však chodím 
aj do spoločenskej miestnosti, najmä hrať spoločenské hry.  

Sestričky sa starajú o mňa tak, že môžem byť len spokojná. 
Dávajú mi lieky, merajú tlak. Nedá mi nespomenúť naše sociálne 
pracovníčky, ktoré pre nás organizujú rôzne aktivity, s ktorými sa dá 
vždy príjemne porozprávať, podporia nás, jednoducho - venujú sa nám.  

Kuchárky sa nám snažia ulahodiť chutnou stravou a upratovačky 
dohliadajú na to, aby sme tu žili v poriadku a čistote.  

Brat ma chodí pravidelne navštevovať a som rada, keď ma 
niekedy zoberie aj so sebou a ideme pozrieť na cintorín. Vo voľnom 
čase rada počúvam rádio, u susedky pozeráme televíziu, chodím na 
prechádzky a starám sa o svoju izbičku. Cítim sa tu dobre. (zm) 
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VYBERÁME Z AKTIVÍT 
 TOHTO MESIACA 

 

AUGUSTOVÝ VÝLET  
 

  Tento mesiac (dňa 25. 08. 2011) sme sa vybrali okúpať sa 
v termálnom kúpalisku Chalmová a pozrieť si zoologickú záhradu 
v Bojniciach. Výlet sme zorganizovali spoločne s obyvateľmi so ZSS 

„Penzión“. 
 

Na obrázku: Jozef Makový, Evka Kohútová, Anton 
Illáš, Svetlana Šimková, Rudolf Matušík, Rudolf 
Sokolík, Jozef Skladaný, Simeon Masár, Anna Szabová, 
Matilda Hudecová, Rozália Trepáčková 

  

Autobusom sme sa doviezli priamo do 
areálu kúpaliska. Tu sme sa rozdelili na 

dve skupiny. Jedna skupina sa rozhodla pre kúpalisko.   Našli sme si 
príjemné miestečko na   oddych, v chládku pod stromami a osviežili sa 
kávou a minerálkou. Niektorí si dobili energiu malou desiatou. 

Druhá skupina obyvateľov si vybrala návštevu zoologickej 
záhrady. A tak, z Chalmovej autobus pokračoval ďalej v ceste - smerom 
do  Bojníc. Ani my sme nechceli zostať hladní a smädní, takže, už po 
ceste, sme rozbalili svoje desiate a – aby sme dodržali pitný režim 
v týchto teplých dňoch - občerstvili sa kávou a minerálkou.  
 

Na obrázku: Mária Bakitová, Zuzana Belkovičová, 
Štefan Vanek, Katarína Janáčová, Gejza Vígh, 
Jozef Lendel 
 

Prešli sme sa po zoologickej 
záhrade, pozreli sme si okolie 
Bojnického zámku, okolité stánky a   
tradičné obchodíky so suvenírmi v jeho   

blízkosti. Cestou späť sme sa zastavili 
v Chalmovej pre kúpajúcu sa časť obyvateľov a veselo sme vyrazili 
domov – do Topoľčian.  (sš, dv) 
 
 



 6 

ČO SME ODPOZOROVALI 
alebo 

PIATKOVÉ ZDRAVOTNÉ PRECHÁDZKY  
 

1. Piatkové dopoludnie  dňa 05. 08. 2011 sme s obyvateľmi  nášho 
zariadenia trávili prechádzkou po sídlisku Východ. Prešli sme popri 
bývalej Gagarinovej škole, reštaurácie Junior, obchodného domu Billa  
až k autoškole a okolo ostratickej  predajne Fructop k detskému 
ihrisku. Tu sme si posadali na lavičky, aby sme si oddýchli, povedali 
nejaký vtip a dodali telu tekutiny.  

Na obrázku: Igor Karvay, Anna Jahodová, Štefan 
Vanek, Zuzana Belkovičová, Jozef Skladaný, Jolana 
Mikulášová, Gejza Vígh, Tomáš Labuda, Mária 
Bakitová, Štefan Červený 

 

Jediným problémom a nedostatkom 
prechádzky boli nekvalitné chodníky, 
ktoré sťažovali presun obyvateľov 
vozíkoch.  (aj)      

      
2. Nasledujúci piatok - dňa 12. 08. 2011 - sme  sa vybrali na 
prechádzku ku rieke Nitra . Nie celkom sa nám to však podarilo. 
Úbočie rieky bolo tak zarastené trávou, že spočiatku sľubná možnosť 
dostať sa k toku rieky na invalidných vozíkoch bola preč.  

Nikoho z nás táto situácia nepotešila ale náladu sme si pokaziť 
nenechali. Na úbočí  sme chvíľku oddychovali, rozdelili si keksy, 
osviežili sa minerálkou a – vybrali sa späť.  (aj) 

 
3. Ďalší piatok – dňa  19. 08. 2011 sme si za cieľ našej prechádzky 
vybrali centrum nášho mesta. Poprechádzali sme niektoré jeho uličky. 
Všimli sme si ako rýchlo napreduje rekonštrukcia v rámci revitalizácie 
mesta s jej, pre nás obzvlášť dôležitou časťou – bezbariérovými 
chodníkmi. Výborná vec, nielen pre mamičky s kočíkmi ale aj pre nás 
vozíčkárov! Hoci, na mnohých miestach mali vozičkári problém na 
chodník vyjsť bez pomoci. Dôvod -  obrubník chodníka od cesty je 
stále dosť vysoký. Problém nám robil aj, síce pekný ale nerovnomerný 
dezén dlažby. (hg) 
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ŠPORTOVÉ HRY DOMOVA 
Posledný augustový deň sme si spríjemnili na terase nášho 

zariadenia športovými hrami. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch 
farebných družstiev. Súťažilo sa v štyroch športových disciplínach, 
ktoré pozostávali z pretekov  na vozíkoch, hodu do koša, nafukovania 
balónov a prenášania stolnotenisovej loptičky na lyžici.  

Súťažné družstvá sa snažili zo všetkých svojich síl, aby dané 
športové disciplíny zvládli čo najlepšie. Atmosféra bola spríjemňovaná 
ostatnými obyvateľmi, ktorí plnili úlohu divákov. Tí svojich favoritov 
povzbudzovali potleskom a pokrikom. Po ukončení športových súťaží 
nasledovalo vyhodnotenie výsledkov a  tiež  odmeňovanie súťažiach. 
Každý  podľa  svojho umiestnenia  dostal vecnú cenu a diplom. 

Na obrázku: súťažiaci Igor Karvay, v pozadí 
Helena Gendešová, Anna Jahodová, Jozef 
Makový, Jaroslav Krištof Irena Blchová 
Umiestnenie súťažných tímov 
1. Fialoví: Krištof Jaroslav, Blchová Irena, 
Karvay Igor, Šestáková Janka, Fecenková 
Irena, Makový Jozef, Vanek Štefan, 
Skladaný Jozef. 2. Žltí: Malošík Radko, 
Mucha Ján, Hanzlovič Milan, Martošová 
Eleonóra, Labuda Tomáš, Vlčko Ján, 

Habala Ján,Čuliová Mária. 3. Zelení:  Turan Ján, Kršák Michal, Rybanský 
Milan, Janáčová Katarína, Šimko Milan, Janček František, Gregušová Margita, 
Mládek Ladislav. 4. Červení: Šutová Gabriela, Sokolík Rudolf, Bečica 
Miroslav, Chropeňová Oľga, Illáš Anton, Lučanský Ľubomír, Pudiš Róbert, 
Chudík Imrich. 

TAKTO SI MY ŽIJEME 
ÚTULOK a DOMOV NA POL CESTE 

Súčasťou nášho zariadenia sociálnych služieb je 
okrem zariadenia v Topoľčanoch a v Prašiciach aj 
zariadenie Pod Kalváriou. Všetci ho poznáme pod 
názvom Útulok. Jeho súčasťou sú dva typy zariadení: 
Útulok a Domov na pol ceste, spolu pre 21 osôb.  

Informácie o živote v útulku nám bude prinášať 
náš zamestnanec, teraz už aj dopisovateľ zo zariadenia sociálnych 
služieb Útulok, Juraj Gašparovič. (mg)                                                                                                 
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Zo života zariadenia v Prašiciach 
    
       V auguste sme väčšina zamestnancov absolvovali dovolenky, oddychovali 
sme niektorí doma, niektorí v zahraničí. Pred a po dovolenke sme sa zase 
venovali naším starkým. 
       Na výlet do Bojníc sme sa tešili celý mesiac. Prišli však vysoké teploty, 
ktoré  nás odradili od celodenného pobytu na prudkom slnku. Zdravie nám je 
prednejšie, veď výlety sa  budú organizovať aj naďalej.  
       Počas horúčav poctivo naďalej polieval naše kvetinové záhony pán BÁRTA 
Ernest. Zaslúži si ozajstnú POCHVALU, pretože bez jeho starostlivosti by naše 
kvety sucho nevydržali. O to, aby záhony nezarástli burinou sa stará pani 
POLÁKOVÁ Mária a pani OKŠOVÁ Mária.  

Práca na záhonoch a pomoc sestričkám bola záľubou pred necelým rokom 
aj pani Vierky Mojžišovej. Jej zdravotný stav sa však postupne zhoršoval.  Teraz 
už potrebuje pomoc pri všetkých úkonoch ona. Podobný osud zažíva aj pani 
Herdová Emília a pani Čížová Mária. 
     Aby však neprestali mať záujem o život okolo seba, aby si cibrili pamäť 
a oživovali spomienky, pri sedeniach v parku na lavičkách  oživujeme skryté 
spomienky, zabudnuté vedomosti i bežné veci. Pomenúvame okolité predmety, 
kvety, stromy, zorientúvame sa v teréne, spomíname si na farby, vône. Cvičíme 
jemnú motoriku odtrhnutím kvietkov, udržaním rastliniek a kamienkov 
v prstoch, trhaním a počítaním lupienkov kvetov. Ostatní obyvatelia robia krátke 
prechádzky v parčíku, posedia, podebatujú, preberú najčerstvejšie novinky. 

 K tým menej príjemným patrila správa o smrti MUDr. Markecha, nášho 
lekára. Bolo to nečakané a všetkých nás to zaskočilo. Na spoločný rozlúčkový 
veniec s vďakou prispela aj väčšina našich obyvateľov. 
    Medzi príjemne strávený čas môžeme zaradiť aj posedenie pri  knihe. Dobre 
sa čítajú rôzne žánre, hlavne slovenskej literatúry, pri takých pozorných 
poslucháčoch ako mám ja. Čítame raz v menšom, inokedy v širšom 
poslucháčskom kruhu. Po prečítaní sa mi ujde aj ďakovný potlesk. Naši 
poslucháči majú najradšej slovenské rozprávky, povesti a knihy s náboženskou 
tematikou. 

Medzi pravidelných čitateľov, ktorí aj sami denne otvárajú stránky kníh 
patrí pani Antošová Margaréta a Demovičová Anna.   
        V septembri plánujeme ZDRAVOTNÚ PREDNÁŠKU o srdiečku, jeho 
chorobách a prevencii. Na spoločnom dvore sa budeme stretávať s novými 
škôlkarmi, ktorí nastúpia v septembri prvýkrát do škôlky. Pomôžeme pri kosení, 
hrabaní a upratovaní sena. Orežeme odkvitnuté kvety a pozametáme chodníky. 
Septembroví oslávenci:  pani Čížová Mária a pán Štefkovič Štefan. VŠETKO 
NAJLEPŠIE! (ll) 
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Z VÝBORU OBYVATE ĽOV  
 

1. V septembri sa mal voliť NOVÝ VÝBOR OBYVATE ĽOV. Kandidátov 
je desať. Z tohto dôvodu sme sa dohodli, že takýto počet členov môže tvoriť  
nový Výbor obyvateľov v celku, bez volieb. PODPORME KAŽDÉHO KTO 
MÔŽE A CHCE POMÁHAŤ! Tzn. bude nás o troch členov viac ako v minulom 
výbore. Členov nového Výboru si odsúhlasime na septembrovom stretnutí 
obyvateľov (na schôdzi), ktoré je predbežne plánované na utorok 27.09.2011. 
Kandidáti do Výboru obyvateľov (podľa abecedy): 
 

1. Bódis Vladimír    6. Masár Simeon 
2. Kittlerová Petronela   7. Szabová Anna 
3. Kupková Terézia   8. Trepačková Rozália 
4. Livinský Pavol    9. Šutová Gabriela 
5. Makový Jozef    10. Vaľko Milan 

 

Ak o prácu vo Výbore obyvateľov majú záujem aj ďalší obyvatelia, treba sa 
prísť informovať k sociálnej pracovníčke Danke Vaňovej, najneskôr do 23. 09. 
2011! Predsedu Výboru si jednotliví členovia zvolia na jeho prvom zasadnutí. 
 

Z informácií riadite ľky zariadenia 
 

2. Od septembra 2011 nám bude zostavovať jedálne       Kuchár VLADKO pri práci 
lístky náš, síce nový, ale skúsený kuchár pán Ďurkovič. 
Naďalej po konzultácii s diabetológom MUDr. 
Okkelovou.       
 

3. Nové dodatky k zmluvám –  výpočtové listy k 1. 7. 
2011 – sa vypracovávali z dôvodu zvýšenia životného 
minima. Pre nás to znamená, že každému z nás, po 
uhradení platby za ubytovanie, stravu a ďalšie činnosti musí zostať minimálne 
20 % životného minima, a to je suma 37,96 €. Výška platby sa nemenila!  
 

4. Pri každej úhrade z vlastných peňazí si treba pýtať doklad o zaplatení. 
Netreba aby sme platili, okrem úhrady stanovenej vo výpočtovom liste, ďalšie 
poplatky! 
 

5. Zmena všeobecného lekára pre klientov so ZSS PRAŠICE – za MUDr. 
Markecha nastúpil MUDr. IGOR HUPKA.  
 

6. Na 1. poschodí v budove A, miestnosť 104, sa zriaďuje malá jedáleň pre 
špecializované zariadenie. Naši údržbári – Valent Jančich a Jurko Gális urobili 
všetky prípravné práce. Sponzorsky sa zakúpili nové koženné stoličky. Vybrala 
ich Mirka Zubčáková. Už „len“ nájsť sponzora na stoly a jedáleň budeme môcť 
otvoriť.            Anna Szabová, za Výbor obyvateľov 
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Pripravujeme na mesiac 
september  

     
1. S našimi stálymi družobnými spolu-výletníkmi pripravujeme 

CELODENNÝ VÝLET   
 Kam? Necháme sa prekvapiť organizátormi so ZSS Penzión... 
 

2. Mohli by sme byť úspešní aj v realizácii celodenného výletu 
PRE VOZIČKÁROV A ČIASTOČNE MOBILNÝCH 

KLIENTOV 
 Všetko bude závisieť na tom, či dokážeme vybaviť sponzora. 

 

3. Septembrové piatky budú patriť  
ZDRAVOTNÝM PRECHÁDZKAM  

 

4. Na deň 14. septembra pripravujeme  
TURNAJ V KOLKOCH   

    s peknými cenami pre výhercov! 
 

5. Dni 20. a 21. septembra venujeme  
VZDELÁVANIU   

     a debate na tému: Adaptácia v zariadení sociálnych služieb 
 

6. V závere mesiaca - 29. septembra nás čaká  
MICHALSKÁ TANE ČNÁ ZÁBAVA 

 

7. Každý pracovný deň v spoločenských miestnostiach, v prípade 
priaznivého počasia aj na terasách zariadenia – spoločné stretnutia 
zamerané na pravidelné  

ZÁUJMOVÉ AKTIVITY 
 

8. Každé predpoludnie v pracovných dňoch, v čase od 10.00 do 
11.30 h je otvorená 

KNIŽNICA S ČITÁRE ŇOU, 
    kde si môžeme vypožičať knižky či prečítať dennú tlač  

 

9. Každú sobotu slúži pán farár svätú omšu v kaplnke zariadenia 
 

Na pripravované akcie ste všetci srdečne vítaní! 
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VVYYBBEERRÁÁMMEE  ZZ  DDEENNNNEEJJ  TTLLAAČČEE  
......  zz  iinnffoorrmmáácciiíí  vveeddúúcceejj  ooddbboorruu  
ssoocciiáállnnyycchh  vveeccíí  aa  zzddrraavvoottnnííccttvvaa  ÚÚrraadduu  
NNiittrriiaannsskkeehhoo  ssaammoosspprráávvnneehhoo  kkrraajjaa  
PPaaeeddDDrr..  MMiilluuššii  BBuuddaayyoovveejj                  

NNeennáávvrr aattnnáá  ddoottáácciiaa  nnaa  ssoocciiáállnnee  sslluužžbbyy  
NNeennáávvrr aattnnúú  ddoottáácciiuu  vv  cceellkkoovveejj   vvýýšškkee  113344  550000  €€  

zzíísskkaall   NNii tt rr iiaannsskkyy  ssaammoosspprr áávvnnyy  kkrr aajj   zz  MM iinniisstteerr ssttvvaa  
pprr ááccee,,  ssoocciiáállnnyycchh  vveeccíí  aa  rr ooddiinnyy  SSRR..  OO  ddoottáácciiuu  ssaa  vv  ttoommttoo  rrookkuu  uucchhááddzzaalloo  2255  
zzaarriiaaddeenníí  aa  1133  zz  nniicchh  bboolloo  úússppeeššnnýýcchh..  NNSSKK  ssaa  bbuuddee  ppooddiieeľľaaťť  nnaa  
ssppoolluuff iinnaannccoovvaanníí  1100--%%  pprrííssppeevvkkoomm,,    ččoo  uummoožžnníí  ččeerrppaaťť  ttaakkmmeerr  115500  000000  €€..    

FFiinnaannččnnéé  pprroossttrriieeddkkyy  bbuuddúú  ppoouužžii ttéé  nnaa  nnáákkuupp  sscchhooddoolleezzuu  pprree  iimmoobbii llnnýýcchh  
kkll iieennttoovv,,  zzddvvííhhaaccíícchh  zzaarriiaaddeenníí  aa  hhyyddrraauull iicckkýýcchh  ssttooll iiččiieekk,,  pprree  ľľaahhššiiuu  mmaanniippuulláácciiuu  
ssoo  ZZŤŤPP,,  nnaa  ššppeecciiáállnnee  uupprraavveennéé  mmoottoorroovvéé  vvoozziiddlláá,,  uurrččeennéé  nnaa  pprreepprraavvuu  
iimmoobbii llnnýýcchh  oossôôbb..  ĎĎaallššiiee  zzaarriiaaddeenniiee  bbuuddee  mmôôccťť  vvyyuužžíívvaaťť  nnaa  pprraaccoovvnnúú  tteerraappiiuu  
kkeerraammiicckkúú  ppeecc..  IInntteerriiéérroovvýý  nnáábbyyttookk  ssii   mmaajjúú  mmoožžnnoossťť  zzaaoobbssttaarraaťť  vv  ďďaallššíícchh  77  
zzaarriiaaddeenniiaacchh..      

NNSSKK  vvyyvvííjjaa  mmaaxxiimmáállnnee  úússii ll iiee  nnaa  vvyyttvvoorreenniiee  ččoo  nnaajjhhuummáánnnneejjššíícchh  
ppooddmmiieennookk  vv  zzaarriiaaddeenniiaacchh  vvoo    ssvvoojjeejj   zzrriiaaďďoovvaatteeľľsskkeejj   ppôôssoobbnnoossttii ..  ZZíísskkaanniiee  
ddoottááccii íí  zz  MMPPSSVVaaRR  jjee  jjeeddnnoouu  zz  nniicchh..  

AAjj   nnaaššee  zzaarr iiaaddeenniiee    „„ MMôôjj   ddoommoovv““   TTooppooľľččaannyy  zzíísskkaalloo  nneennáávvrraattnnúú  ddoottáácciiuu  
vvoo  vvýýšškkee  66  111111  €€  nnaa  zzaakkúúppeenniiee  ppoolloohhoovvaaccíícchh  kkrreessiieell ,,  kkttoorréé  zzlleeppššiiaa  kkvvaall ii ttuu  žžiivvoottaa  
zzddrraavvoottnnee  ppoossttiihhnnuuttýýmm  kkll iieennttoomm  ((ppoozznnáámmkkaa  rreeddaakkcciiee  MMôôjj   ddoommoovv))..  

  

Akí sú oslávenci menín v mesiaci august?   
JOZEFÍNA 
Táto žena je verná a stabilná. Má v sebe iskru a priťahuje mužov svojím 
šarmom, no keď si zvolí jedného partnera, je mu verná a odmieta dvorenie 
iných. Vie byť dlho chápavá a trpezlivá, obhajuje svojho vyvoleného pred 
všetkými. Vhodnou farbou je zelená a žltá. 
ŠTEFÁNIA 
Štefánie si vždy dokážu nájsť spôsob, ako dosiahnuť svoje a nestratiť nič zo 
svojej nezávislosti a ustálených zásad. Radi riskujú, hľadajú pre seba to správne.  
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Majú rady život, cestovanie, stretávanie sa s inými ľuďmi, vedia nájsť veľa 
dobrého v sebe, ale aj v iných. Vhodnými farbami sú hnedá a fialová. 
ZUZANA 
Pre ženu je to dosť náročné meno. Priťahuje k sebe mnoho situácií, kedy sa 
Zuzany musia prejaviť ako silné a hrdinské ženy. No byť hrdinkou je pre nich 
často záťaž. Oveľa radšej by boli v ústraní, nie v popredí, starali sa o seba a 
rodinu, o manžela a nebojovali. Vždy sú maximalistky, chcú mať vždy všetko - 
lásku, aj vernosť, aj dôveru, aj šťastie, aj peniaze.  Vhodnou farbou je zelená. 
ĽUBOMÍR 
Má v sebe ukryté mnohé nadania a talenty. Je  úprimným a priamym človekom. 
V láske je to prelietavé vtáča. Ak sa však rozhodne oženiť sa, určite bude zopár 
rokov tým najvernejším, najmä ak ho jeho partnerka bude podporovať v práci. 
Jeho pracovné nápady sú naozaj skoro až neuveriteľne originálne a šetria nielen 
čas, no aj ľudí.  Vhodnou farbou je modrá. 
HELENA 
Helenky sú príjemné kamarátky.  Sú to veselé povahy.  Musia prežiť zopár 
sklamaní, aby si našli tú najlepšiu cestu životom. S láskou nemajú problém, 
vedia, čo na mužov platí a čo im vyhovuje, teda sú pre nich ľahkou obeťou. 
Vhodnou farbou je žltá. 
LÝDIA 
Jej osobnosť sa charakterizuje najlepšie, pretože ona má v sebe skutočné silné 
schopnosti a vždy vie všetko vyriešiť. Aj keď má občas záchvaty lenivosti, v 
podstate je usilovná, rýchla a rozhodná. Vždy presne vie, kedy a kde má 
zasiahnuť a ako má reagovať, aby dosiahla svoje. Vhodnými farbami sú 
pastelové odtiene, najmä zelená, ktorá podporuje úspech tejto osobnosti. 
JANA 
Jany vždy hľadajú odpoveď na mnohé otázky, ktoré ich trápia.  Nikdy však 
neprezradia vaše tajomstvá, sú hlboko v nich utajené a skryté, takže si ich 
môžete pokojne vybrať za svoje dôverníčky.  Vhodnou farbou, ktorá podporuje 
dobré prúdenie ich vnútornej energie je fialová. 
ĽUDOVÍT 
Hoci je to "kráľovské" meno, nie je ľahké s ním žiť. Prináša nielen slávu, ale aj 
povinnosti a ťažkosti. Jeho nositeľ to nemá ľahké, musí sa naučiť ustupovať a 
uprednostniť aj názory okolia. Len ak ho najprv život zlomí a poučí, tak dokáže 
byť skutočným mužom, so všetkou zodpovednosťou. Vhodnou farbou je zelená. 
AUGUSTÍN 
Tento muž nemá problém s uplatnením.  Je to rodený biznisman, neváha 
a nepochybuje. Jedine zdravotný stav by mu mohol prekaziť jeho úspech. Veru, 
odmalička im hrozia všelijaké ochorenia a ak sa nebudú dôsledne liečiť, neskôr 
sa to môže zhoršovať.  Nikdy nezabudnú na dobré, ani na zlé skutky a všetko 
vždy vrátia.  Vhodnou farbou je hnedá.   Milan Vaľko, obyvateľ 
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Dežko sa chce ženiť, a preto si ide kúpiť novú košeľu. Na otázku 
predavačky, akej farby, hovorí: „Orgovánovú!“ V regáli taká nebola 
a Dežko hovorí: „Veď je vo výklade!!!“ – ale veď to je biela – hovorí 
predavačka. Na to Dežko: „A vy ste ešte nevideli biely orgován?“ 
                Simeon Masár, obyvateľ 
Príde slečna k doktorovi a ten ju vyzve, aby sa vyzliekla. Slečna si 
vzdychne a vraví: „Vy muži ste jednakí... Mňa bolí brucho a vy myslíte 
len na svoje potešenie...“ 
 

Móricko v škole vraví učiteľke: „Boh existuje, presvedčil som sa 
o tom.“ „Áno? A ako?“ – spytuje sa učiteľka. Včera bol u nás. V noci 
som počul, ako mamička vraví, panebože, čo zase chceš? 

   Petronela Kittlerová, obyvateľka 
Drahá som naozaj prvým mužom, do ktorého si sa zaľúbila? Áno, ale 
tak sa mi to zapáčilo, že asi nebudeš posledným! 
 

Rozprávajú sa dôverne dvaja priatelia: Ja som pred svadbou nemal so 
svojou ženou nič. A ty? Neviem...ako sa volala tvoja žena za slobodna? 
 

Miláčik, musím sa Ti priznať, že mám falošný chrup! Nerob si starosti, 
ja sa tiež musím priznať, že nikde nepracujem, takže aj tak nebudeme 
mať nikdy nič pod zuby...          Peter Lipták, obyvateľ  

 

 
 

Keď sú smreky jasno zelené, budeme sa tešiť z dlhej jesene *  Svätá 
Margita vedie žencov do žitia * Po svätej  Anne leto neustane *  Na 
svätého Ignáca leto sa obracia * Barnabáš nám slnko dáva, Lucia nám 
ho odnáša 

* * * * *  

Krídla síce majú anjeli, ale čerti sú rýchlejší *  Keď sú deti malé 
vodíme ich za ručičku, keď vyrastú vodia nás do domu dôchodcov * 
Moja manželka vedie dvojitý život, svoj i môj *  Dva milostné listy 
píšeme ťažko, prvý a posledný * Život je krásny ak je tvorivý 

Petronela Kittlerová, obyvateľka   
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Prišiel k nám... 
...nový obyvateľ - pán Miroslav BEČICA. Vitajte medzi nami!  
 

Septembroví oslávenci 
02. 09. – Mária Šupová   18. 09. - Jozefína Deličová 
02. 09. – Jozef Vančo   19. 09. – Margita Reisingerová 
03. 09. – Júlia Zaťková   19. 09. – Magdaléna Drábiková 
04. 09. – Jozef Drha   20. 09. – Jolana Šišková 
06. 09. – Božena Candráková  20. 09. – Irena Vaňovičová 
06. 09. – Mária Bakitová   21. 09. – Rozália Gažová 
09. 09. – Emil Kopček   21. 09. – Július Maríkovec 
09. 09. – Štefánia Geletová  21. 09. – Rozália Gažová 
10. 09. – Štefan Haváč   22. 09. – Jozefína Cvrčková 
10. 09. – Jozef Janček   22. 09. – Eduard Čierny 
10. 09. – Štefan Vanek   23. 09. – Rozália Koňošová 
11. 09. – Mária Bajtalová   24. 09. – Milan Jančovič 
12. 09. – Mária Hubinská   24. 09. – Jolana Kišacová 
13. 09. – Albert Huba   27. 09. – František Janček 
14. 09. – Štefan Červený   27. 09. – Jana Hubová 
16. 09. – Milan Božík   29. 09. – Jolana Mikulášová 
 

Okrúhleho jubilea sa dňa 04. 09. 2011 dožíva pani Veronika 
Mráziková a dňa 19. 09. 2011  pani Lýdia Zacharová.  
Jubileum 30 rokov dňa 10. 09. 2011 oslávi Natália Medová.  
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, 
Božieho požehnania a spokojnosti. 

- - - - - 

V mesiaci august nás opustili pán Pavel Piaček, 
pán Jozef Uhrík, pán Imrich Bitter. Česť ich pamiatke! 
Do domáceho prostredia sa vrátila pani Eva Betková. 

(zv) 
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NOVÍ ZAMESTNANCI 
Od septembra k nám na oddelenie nastupujú  dve nové 

sestry. Obe sú mladé, sympatické ale aj skúsené = s praxou. 
Veríme, že tak ako očakávame od nich, že sa budú o nás dobre 
starať, rovnako aj my im dokážeme vytvoriť príjemnú 
atmosféru. Dúfajme, že sa tu vzájomne budeme cítiť dobre!  

 
RADKA 
ČERŇANSKÁ, MONIKA 
Bc.  SITÁROVÁ 

 

ROZŠIRUJEME OBSAH INFORMÁCIÍ  

V nadchádzajúcich číslach časopisu MÔJ DOMOV 
pripravujeme pre Vás novinky: 

☺ budeme Vás informovať čo nového v zastupiteľstve NSK, 
príp. iných krajov, v zastupiteľstve mesta Topoľčany, či v 
obecných zastupiteľstvách, napr. obci Prašice a pod.; 

☺ priblížime vám život a ľudí zo zariadenia sociálnych 
služieb Útulok; 

☺ prinesieme vám informácie a reportáže z niektorých 
ďalších zariadení sociálnych služieb; 

☺ už od tohto čísla Vám budeme poskytovať informácie 
z dennej tlače, hlavne tie, ktoré súvisia so sociálnymi 
službami ; 

☺  predstavíme vám nielen nových obyvateľov ale  aj  nových  
členov kolektívu zamestnancov, prípadne 
zdokumentujeme fotkami; 

☺ pristúpili sme k používaniu skratiek pod textom 
jednotlivých autorov článkov z radov zamestnancov (viď 
zadná strana obalu), napríklad: Redakčná rada (rr) 
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Hádanky 
 

Uhádnete čo  znamená slovo AGÓNIA? 
 

1. bezvedomie 
2. prechod organizmu zo života do smrti 
3. cestovanie 
 

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odpovede, s uvedením svojho 
mena, odovzdajte do 20. 9. 2011 sociálnej pracovníčke Danke Vaňovej.  

Víťaz bude určený žrebovaním a odmenený vecnou cenou. 
Správne odpovede budú zverejnené v budúcom čísle časopisu. 

                           Simeon Masár , obyvateľ 
     
Správna odpoveď na hádanku z časopisu č. 8 
 

Silikóza je: poškodenie pľúc. Správnu odpoveď odovzdala a odmenu 
získava pani 

Paulína KRAJČÍKOVÁ 
 

Gratulujeme a posielame vecnú odmenu! 
 

OTVÁRAME  
ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO MÔJ DOMOV  

(už v októbri) 
♥ ♥ ♥ 

PONÚKAME VÁM NOVÉ INFORMÁCIE 
(už v tomto čísle) 
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