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Úvodník  

 
Zamyslenie na paradox našich čias 

– pokračovanie 
 

Znásobili sa naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty. 
Rozprávame priveľa, milujeme primálo, aj keby to malo byť iba na pár 
rokov, bojujme o svoj vzťah a zabudnime na to, čo sa môže stať 
v budúcnosti.  

Utrácame príliš bezstarostne, smejeme sa primálo, jazdíme 
prirýchlo. Čítame príliš málo, televíziu sledujeme priveľa.   

Míňame viac, ale máme menej, kupujeme viac, tešíme sa z toho 
menej. 

Píšeme viac, učíme sa menej, plánujeme viac, dokončujeme 
menej. Naučili sme sa ponáhľať, ale nie čakať. 

Cestujeme na Mesiac a späť, ale máme problém prejsť cez ulicu 
navštíviť susedov. Dobíjame vonkajší vesmír, ale nie vnútorný. 
Toto je čas rýchleho stravovania a pomalého trávenia. 

 Vytvorili sme viac počítačov pre viac informácií. Aby sme 
vytvorili viac kópií, máme menej komunikácie. 

 Trávme viac času s rodinou a priateľmi, povedzme im, ako ich 
ľúbime, neodkladajme nič, čo vnáša smiech a radosť do nášho života. 
Nenechávajme nič na zvláštnu príležitosť, pretože každý deň, ktorý 
žijeme je zvláštna príležitosť. 

Život je reťaz radostných momentov, nie je len o prežití. 
 

 

                                    Anna Szabová, šéfredaktorka 
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 Idyla leta 
 
Leto slnka jas, dá nám plody plnú náruč zas. 
Slniečko sfarbí naše bledé tváre,  
budeme zdravší hádam zase.  
 
Šťastie sa ukrýva v láske, v nádeji tak, 
ako nám život nadelí. 
Nech sa ľudia majú radi, 
najbližší i kamaráti. 
 
Všetky naše trápenia, 
nech sa na šťastie premenia.  
Úsmevom všetko zdoláme, 
na nepríjemné zabúdajme, 
a ruky si podajme... 
 
 

 
  Anna Szabová, obyvateľka 

 
Kráčaj vo svetle 
 
Krásny je dnes deň, krajší ako včera, 
čosi sa zmenilo od včera do dnešného ranného šera. 
Vravím to hlasom istým a pocitom slova čistým. 
Človek len jeden život má, 
keď sa snaží a má to zmysel, tak ten život neprehrá. 
 
V živote býva niekedy tma, netreba čakať až sa rozbrieždi. 
Treba svoje sily zapäť, lebo inak sa nedá v tme do svitu kráčať. 
Hľadaj vždy pomoc priateľov, ako svetlušky v tme, 
nech Ti cestu ukazujú ďalej, 
ako si Ty aj oni kráčali jasnou cestou a nie v tme. 
 

                                  Anna Szabová, obyvateľka 
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Prečo som prišiel do zariadenia? 
 

 
  Emil Kopček je jedným z našich najdlhšie 
bývajúcich klientov v našom zariadení. Žije tu už 16 
rokov. Po dlhšom váhaní sa rozhodol, že sa aj on podelí 
s nami o svoje spomienky. 

Žil som v Preseľanoch s manželkou, s ktorou sme mali 5detí. 
V roku 1980 sme sa však rozviedli a ja som odišiel bývať k rodičom. 
V tom istom roku som sa opäť oženil a spolu s druhou manželkou sme 
žili v Topoľčanoch na činžiaku. 

 Bohužiaľ som nemal šťastie ani v druhom manželstve a po 
vzájomnej dohode sme sa s manželkou rozišli. Po druhom rozchode 
som istý čas prežil v Hlohovci, v tom čase som si podal žiadosť do 
domova dôchodcov a v roku 1995 som sa stal obyvateľom domova 
dôchodcov, ktorým som až dodnes. 

 V tomto zariadení na mňa čakalo šťastie v podobe pani 
Manduchovej, s ktorou sme tu trávili príjemné chvíle staroby takmer 
15 rokov.  Až do času pokiaľ mi ju ťažká choroba nezobrala. Od tej 
doby som sám. Avšak s bývalou manželkou z druhého manželstva 
máme veľmi dobré vzťahy a tak sa spoločne stretávame.  

Keď som prišiel do nášho zariadenia pred 16 rokmi bol som tu 
veľmi spokojný so všetkým. Vtedy však bola iná doba. Bohužiaľ doba 
sa zmenila a s ňou aj ľudia, ktorí sú tu.  

Ale aj napriek tomu som tu veľmi spokojný so starostlivosťou 
personálu, aj keď je veľa vecí, ktoré by som si vedel predstaviť inak.  

Uznávam však aj to, že sa nedá vyhovieť všetkým naraz. Ale čo už 
iné zostáva, keď už som tu, musím to prežiť.  
 

Mgr. Zuzana Michalková, sociálna pracovníčka          
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USKUTOČNILO SA V MESIACI 
Jún 

 
Zdravotná prechádzka mimo areál zariadenia 

Zdravotná prechádzka k rieke Nitra 
 
  Dňa 07.06.2011 sa konala zdravotná prechádzka k rieke Nitra. 
Počasie  bolo priaznivé, prevažne slnečné. Počas celej prechádzky 
prevládala pozitívna nálada. 
     Obyvatelia zo zariadenia pochádzajúci z Topoľčian  si zaspomínali 
na pôvodnú históriu okolia. Pre niektorých z nás to boli nové 
informácie. Zistili sme, že k rieke Nitra môžeme prejsť aj inou cestou. 
Už sa veľmi tešíme na ďalšiu prechádzku . 

Po prechádzke na čerstvom vzduchu sme sa spokojní a pozitívne 
naladení vrátili do zariadenia.  
 

Bc. Svetlana Šimková, sociálna pracovníčka  
v spolupráci s  obyvateľkou Katarínou Janáčovou    

 
  

 
Turnaj v stolnom tenise zo dňa 09.06. 2011 

 
Dňa 09. 06. 2011 sa v jedálni nášho zariadenia  uskutočnil turnaj 

v stolnom tenise, na ktorom sa zúčastnili naši obyvatelia.  
Po úvodnom privítaní organizátora so súťažiacimi sa začal 

samotný turnaj. Športové zápolenie sprevádzali  povzbudzujúce  gestá 
a gratulácie jednotlivým víťazom súťažných kôl.  

Nechýbali ani bojové pokriky a povzbudzovania od ostatných 
obyvateľov, ktorí plnili úlohu divákov. Tí svojich  favoritov 
povzbudzovali potleskom a tak ich neustále nabádali k lepším 
výkonom.  

Na záver boli všetci zúčastnení odmenení diplomom a vecnými 
cenami podľa svojho umiestenia. Zároveň organizátor poďakoval 
všetkým zúčastneným a pozval ich, ako aj divákov na ďalší 
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stolnotenisový turnaj.  
 Súťažiaci vyjadrili svoju vďaku a radosť  z  pekného športového 

zážitku. 
 
Umiestnenie súťažiacich: Kategória ženy – 1. miesto Mária Čuliová 
 
 
    Kategória muži -  1.  Peter Macho                         5. Milan Šimko 
                                 2.   Ing. Peter Lipták                  6. Viliam Valo  
                                 3.   Milan Hanzlovič                  7. Jozef Skladný  
                                 4.   Augustín Rybanský                 
 

 
PaedDr. Richard Wagner, inštruktor sociálnej rehabilitácie 

v spolupráci s obyvateľom Petrom Machom 
 

 
Správa z celodenného výletu na Bojnú 

 
Dňa 22. 06. 2011 sa naši obyvatelia 

zúčastnili celodenného výletu na Bojnej, na 
Ranči Babica, súčasťou ktorého je aj MINI 
ZOO.  

 Po príchode na ranč sa osviežili 
minerálkou a kávičkou. Po malom osviežení  
sa vybrali na prehliadku zoologickej záhrady, 
kde mali možnosť vidieť rôzne druhy zvierat 
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ako napr. pštrosa, ťavy, lamy, opice a rôzne iné, ktoré by vo voľnej 
prírode vidieť nemohli.  

Po prehliadke zoologickej záhrady sa uchýlili do príjemného 
chládku, ktorý im poskytol krásny drevený altánok s grilom, v ktorom 
si ugrilovali chutné klobásky. 

 Čas si spríjemňovali spevom ľudových piesní, ktorým si navodili 
tú správnu atmosféru a hraním spoločenských hier. V neskorých 
popoludňajších hodinách  sa príjemne unavení, ale spokojní vrátili späť 
do zariadenia. 

 Na ich tvárach prevládal úsmev, ktorý bol dôkazom, že výlet 
v nich zanechal pekné dojmy a spomienky. 
 

 
 Mgr. Zuzana Michalková, sociálna pracovníčka  

v spolupráci s obyvateľkou Evou Betkovou 
 
 
Prednáška na tému „Prevencia vzniku závislosti a ich diagnostika“  
 
 Dňa 27.06.2011 sa konala v spoločenskej miestnosti na druhom 
poschodí v budove „B“ prednáška s besedou na tému: „Prevencia 
vzniku závislosti a ich diagnostika“. 

Prednáška bola zameraná na prevenciu závislosti a ich 
diagnostiku. Na začiatku prednášky sme si vysvetlili definíciu 
syndrómu závislosti, ako aj to, kedy je vhodné definitívne stanovenie 
diagnózy.  
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Ďalej sme si rozdelili závislosti na látkové a nelátkové. Vzhľadom 
na to, že zdravotné následky konzumácie alkoholu, rozšírenie jeho 
konzumu vo všetkých vekových a sociálnych skupinách obyvateľstva a 
celkové negatívne účinky na jednotlivca, rodinu a celú spoločnosť sú 
veľmi významné, zamerali sme sa hlbšie počas tejto prednášky  práve 
na problematiku závislosti na alkohole. 

 Prešli sme krátky historický exkurz k počiatkom poznania 
alkoholu v dejinách ľudstva a tiež sme hovorili o zaujímavostiach 
z histórie alkoholizmu.  

Tiež sme besedovali o tom, čo je to alkohol a aký je jeho vplyv na 
človeka, aké sú hlavné fyzické a psychické prejavy tohto typu 
závislosti, o vývojových štádiách závislosti na alkohole. 

 Na žiadosť niektorých zúčastnených obyvateľov sme si stručne 
povedali o vplyve a syndróme závislosti na tabaku, marihuane a hašiši, 
halucinogénoch a tiež aj stimulanciách. 

 Prednášku sme skončili diskusiou o prevencii a typoch prevencie, 
ako aj o formách a spôsobe diagnostiky závislostí. Zobrali sme si to 
všetko k srdcu a bolo to poučné. 
 

 Mgr. Gabriela Remeňová, sociálna pracovníčka  
v spolupráci s obyvateľom Radekom Malošíkom 

 
 

Správa zo zdravotnej prechádzky do centra mesta s posedením pri 
zmrzline 

   
     Dňa 29. 06. 2011 sme zorganizovali prechádzku mimo areálu 
zariadenia. S obyvateľmi sme sa prešli do centra mesta, poprechádzali 

sme sa po blízkom námestí.  
Z námestia sme sa šli osviežiť 

do neďalekej cukrárne, kde si naši 
obyvatelia posedeli pri káve 
a zmrzline.  

Veľmi sa nám páčilo, slnečné 
počasie nás podporovalo v dobrej 
nálade.  
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Obyvatelia boli veľmi spokojní a príjemne unavení sme sa vrátili späť 
do zariadenia  
 

 Mgr. Daniela Vaňová, sociálna pracovníčka  
v spolupráci s obyvateľkou Gabikou Šutovou 

 
Malá letná olympiáda klientov v Horných Obdokovciach 

očami Natálii Medovej 
 

V piatok 24. júna som sa bola, spolu s našou riaditeľkou, pozrieť 
v Horných Obdokovciach na Malej letnej olympiáde klientov. Odviezol 
nás tam Jožko Šimko. Pani riaditeľka ma zoznámila s pani vedúcou 
Budayovou aj s predsedom pánom Milanom Belicom.  

Hneď na začiatku si ma jeden so zamestnancov pomýlil 
s kolegyňou pani riaditeľky a jeden z klientov volal Jožka Šimku 
súťažiť. 

Za každé zariadenie súťažil jeden tím. Stretli sme sa s Erikom 
Almanom, ktorý tiež súťažil a vysvetlil nám jednotlivé súťaže. 
Súťažilo sa v disciplínach: skok do piesku (do diaľky), beh cez 
prekážky s loptičkou na lyžici, hod loptičkou na cieľ a hod loptou do 
basketbalového koša.  

Hod do basketbalového koša som si, nesúťažne,  vyskúšala aj ja. 
Riaditeľka Vierka Bútorová napísala všetkým víťazom diplomy 
a potom sme išli domov.  

Ak ZOSTAVÍME SÚŤAŽNÝ TÍM, v budúcom roku sa môže 
zúčastniť športovej olympiády aj naše zariadenie. 
 

Ing. Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia  
v spolupráci s obyvateľkou Natáliou Medovou 

 
Pracovné brigády 

 
V mesiaci  jún sa uskutočnili dve brigády 

 
Dňa 13.06. 2011  sa uskutočnila pracovná brigáda na centrálnom 

políčku, na ktorej sa zúčastnili  piati obyvatelia:  Jozef Beňo, Gustáv 
Rybanský, Štefan Vanek, Emília Toporová, Matilda Hudecová. 
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Dňa 29.06.2011 druhá brigáda, ktorá bola zameraná na hrabanie 
sena po začatej druhej kosbe. 

Začali sme hrabať pokosenú trávu a kopcovali sme ju do kôpok, 
aby sa usušila.  Dnešným dňom sme pohrabali  a nakopcovali štvrtinu 
trávnatého porastu .  

Po ukončení dnešnej brigády sme si vypili na terase zariadenia 
kávu a doplnili tekutiny minerálkou.  
Brigády sa zúčastnili: Jozef Beňo, Milan Hanzlovič, Mária Čuliová,   
Eva Betková, Gabriela Křížová, František Ďurina,  Róbert Pudiš, Jozef 
Benedikovič, Jozef  Makový, Gabriel Lavo, Anna Szabová, Vincent 
Mišuta. 
 

 Anna Jahodová, inštruktor sociálnej rehabilitácie  
v spolupráci s obyvateľkou   Evou Betkovou  

 
 

Tanečná zábava - JUNIÁLES 
 

 

Dňa 30.06.2011 sme usporiadali tanečnú zábavu pod názvom 
„Juniáles“. 

 Hneď na úvod nás na nej 
privítala Ing. Viera Bútorová, 
riaditeľka nášho zariadenia 
a popriala nám príjemnú 
zábavu.  

Následne vystúpil so 
svojím programom spevácko-
dramatický súbor 
„Domovníček“, ktorý nás 
uviedol do príjemnej 
atmosféry hudby a spevu.  

 
Súčasťou tanečnej zábavy bolo aj občerstvenie, ktoré sme pre 

našich obyvateľov pripravili. Pečené párky s chlebom a horčicou im 
dodali energiu, ktorú vytancovali na tanečnom parkete za hudobnej 
produkcie Ing. Vladimíra Kluku, ktorý si so sebou priniesol aj 
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akordeón a tak sme si mohli zaspievať známe ľudové piesne. Každý, 
kto chcel, mohol mať a mal svoje spevácke sólo. 

 Tváre našich zúčastnených obyvateľov žiarili radosťou 
a nadšením, bolo vidieť a počuť, že sa jednoducho vedia zabávať a užiť 
si tento príjemný posledný júnový večer.  

Vždy je však okrem začiatku aj koniec, bolo to tak aj teraz, hudba 
nakoniec dohrala, nie však natrvalo a nadlho, veď naši obyvatelia 
dobre vedia, že ich zanedlho prekvapíme opäť nejakou ďalšou 
tanečnou zábavou.  

Chceme ešte na záver poďakovať našim obyvateľom – Rudolfovi 
Sokolíkovi, Milanovi Hanzlovičovi a Ing. Petrovi Liptákovi, že nám 
pomohli pri úprave stolov pred aj po Juniálese. 

  Mgr. Miroslava Grežďová, sociálna pracovníčka 

 

 

 
Keď je pekne na Romana, býva žatva požehnaná. 
Aké počasie na prvého mája, také bude celý mesiac. 
Keď sa piatok leje, v sobotu sa slnko smeje. 
Na sv. Trojicu pozri na policu. 
 

Kto pri láske nemá v hlave, platí vysoké dane. 
Z južného ovocia sa u nás najlepšie darí fige – borovej. 
Kto sa z lásky umára, nech vtedy vyhľadá pomoc lekára. 
Ak chceš byť milovaný, miluj. 

Petronela Kittlerová, obyvateľka   
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Pripravujeme na mesiac 
jún 2011 

  
07.07.2011 Zdravotná prechádzka k rieke Nitra 
08.07.2011 Turnaj v sedmových kartách 
14.07.2011 Celodenný výlet Piešťany, ZOO Modrová 
15.07.2011 Zdravotná prechádzka po sídlisku  
19.07.2011 Návšteva mestského kúpaliska v Topoľčanoch 

20.07.2011 

Prednáška pre obyvateľov na tému: Pitný režim 
a prevencia dehydratácie organizmu u seniorov 
v letnom období 

21.07.2011 
Zdravotná prechádzka do centra mesta 
s posedením pri zmrzline  

26.07.2011 Zdravotná prechádzka do mestského parku 
28.07.2011 Júlové posedenie pri hudbe a tanci 

                       
 
                                  Mgr. Dana Neumannová, vedúca úseku služieb 
 

Zo života zariadenia v Prašiciach 
           

        
 

V mesiaci júni už naše kvetinové 
záhony hrajú všetkými farbami, zakvitli aj 
nové prírastky, ktoré sme vysádzali túto jar. 
Veľkú zásluhu na tom má pán Ernest Barta, 
ktorý každé ráno, keď nebolo napršané, 
vypolieval desiatku krhiel na smädné 
záhony.          

Pani Poláková sa stará aj o ovocné 
stromčeky a likviduje škodcov.  

 
Aby záhony boli čisté a upravené sa starali pani Poláková Mária  
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a pani Okšová Mária. Musím spomenúť, že rastlinky na zakorenenie 
priniesla v máji sestra Ľubka Hrutková 

    Na jeden týždeň prišla do 
nášho zariadenia praxovať 
Zuzka Bugárová - študentka 
so zameraním na sociálnu 
prácu. V priebehu  týždňa sa 
venovala našim obyvateľom, 
chodili spolu na prechádzky, 
čítali knihy a debatovali. 

  
       
 

Letný šatník si zamestnanci a obyvatelia doplnili nákupom u pána 
Jančicha, ktorý nás zásobuje spodným prádlom a vrchným ošatením.  

 
        Na 21.6.2011 sme si naplánovali výlet na 
salaš Kostrín. Vyrazili sme hneď po raňajkách, 
päť klientov – pani  Demovičová, Poláková, 
Káčerová, pán Grznár a pán Štefkovič. Pána 
Jožka Šulu zradilo trávenie, tak aj keď nerád,  
zostal doma.  

Cestou  sme sa ešte zastavili v kostole 
v Jacovciach, kde sme sa spolu pomodlili 
a obdivovali modernú architektúru kostola. 
      

Pokračovali sme smerom na Klátovú Novú Ves a hodinu pred obedom 
sme si  už vykračovali po cestičke 
krásnym prostredím salaša Kostrín. Pri 
pochutnávaní si na dobrom obede nás 
navštívila pani riaditeľka Bútorová, ktorá 
si s nami posedela pri kávičke. Za celý  
kolektív výletníkov jej ďakujeme, (veď 
ona vie za čo). Vydarila sa nielen 
spoločná fotografia, ale aj celý výlet.  
       

Dňa 29.6.2011 sa prišli s nami  do nášho zariadenia rozlúčiť deviataci 
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ZŠ   Prašice.                                
       V júli sa pripojíme k obyvateľom MD v Topoľčanoch 
a absolvujeme výlet do ZOO Modrová a taktiež na kúpalisko Eva 
v Piešťanoch. Naďalej sa budeme starať o svoje okolie, polievať 
a okopávať kvetinové záhony, zbierať a sušiť liečivé rastlinky z nášho 
parčíku.  
      V júli sú v Prašiciach hody - navštívime hodové atrakcie a kultúrny 
program na futbalovom ihrisku. 
V mesiaci jún sme privítali nového klienta pána Michala Grznára. 
Opustila nás pani Anna Hrešková. 
                       
 Oslávenci:       13.07.  -  Číž Ondrej 
                         31.07.  - Pikna Peter   
 

      Laciková Lýdia, sociálna pracovníčka 

 
Akí sú oslávenci menín v mesiaci jún?   

 
Charakteristika mien 
 
RÓBERT – nemá vo všetkom šťastie, ani úspech neprichádza tak 
rýchlo, ako by chcel. Bez námahy to však nepôjde, ale nakoniec bude 
žiť v luxuse a v blahobyte, o akom sníval. V láske sa mu bude dariť. 
Vhodná farba modrá a červená. 
 
ANTON – typ muža, ktorý sa síce vie v živote obracať, ale nerobí to 
rád. Je teda citlivý a vždy sa snaží pomáhať iným. V láske sa dokáže 
obetovať. Vhodná farba je žltá. 
 
VALÉRIA – neradi prijímajú zodpovednosť, radšej by všetko závažné 
nechali na niekoho iného. Ako matky však budú skvelé. Vedia svoje 
dieťa dobre pripraviť do života. V citoch však nie sú stále a nemajú 
v láske šťastie. Vhodná farba je biela. 
 
PAULÍNA  - vždy pomôže iným a dbá aj o svoju dobrú pracovnú 
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povesť. Preto Paulínam dlho trvá, kým nájdu takého muža, ktorý ich 
bude milovať a dokáže zvládnuť ich správanie. Ak dáte dieťaťu takéto 
meno, dávate mu úspech v práci a v kariére. Vhodná farba je fialová. 
 
PAULA – má toľko energie, chuti do boja a odhodlanie nevzdávať sa, 
že všetci okolo bývajú jej povahou nadšení. Keďže však sami dokážu 
oveľa viac ako priemerný muž, ťažko hľadajú takého muža, čo by ich 
zaujal. Vhodná farba je fialová. 
 
SIDÓNIA -  už od mala býva dosť neistá, hľadá stále nejakú pomoc či 
oporu a z každého neúspechu robí tragédiu. Cíti okolo seba vibrácie 
a má dobrý odhad na ľudí. Keby prekonala svoj strach, dokázala by 
čokoľvek. Vhodnou farbou je zelená. 
 
JÁN – túži po úspechu, ale je pomalý a nikdy neriskuje. Na všetko sa 
pozerá ako na ťažké a neriešiteľné. Ale málokedy sa vie uvoľniť 
a smiať naozaj od srdca. Ťažko k nemu nájsť cestu, no ak vytrváte, 
nájdete. Je milý a miluje svoju rodinu. Vhodnou farbou je modrá. 
 
PAVOL – býva dosť často podráždený a náladový, najmä ak sa mu 
nedarí. Tento muž je silný a schopný a dokáže dosiahnuť akýkoľvek 
cieľ. Musí sa však vyhnúť alkoholu, lebo ten mu vždy uškodí. 
Vhodnou farbou je zelená. 
 
PETER – títo muži sú zaujímaví, šarmantní a veselí spoločníci. No 
z ničoho si nerobia ťažkú hlavu dlhý čas. Vedia sa vášnivo zamilovať, 
ale aj zabudnúť na svoje sľuby, ak sa im to práve hodí. Nielen v citoch 
sú nestáli, no aj v priateľstvách a partnerstvách. Vhodná farba je 
modrá. 
 
                                          

                                                             Milan Vaľko, obyvateľ 
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Stará babka príde k farárovi na spoveď a vyzná sa, že sa prehrešila 
proti šiestemu prikázaniu. 
A kedy to bolo babka? – pýta sa farár 
Tak pred štyridsiatimi rokmi pán farár. 
A teraz sa spovedáte? 
Keď ja na to rada spomínam, odpovie babka. 
 
Dedko s babkou ležia v posteli. 
Na čo si myslel takto pred 50 – tými rokmi? – pýta sa babka 
Na to ako ťa pomilujem, tak že prídeš o rozum. 
Babka sa pýta – a teraz na čo myslíš? 
Dedko odpovedá – na to, že sa mi to celkom podarilo. 
 
Miláčik hovoril si s tým človekom, ktorý ma včera vytiahol z jazera, 
keď som sa topila? Samozrejme, tri hodiny sa mi ospravedlňoval. 
 
 
Na lavičke sedel mladý pár, potom ona vstala a nahnevane vyhlásila: 
Idem domov, lebo kým si niečo ku mne dovolíte, budem s iným už tri 
roky vydatá. 
 
Viete, čím sa zahŕňajú milenky? Láskou. A ženy? Kvetinami. 
A svokry? Buldozérom. 
 
Nesmieš tak často striedať mužov, dohovára matka dvadsaťročnej 
dcére. 
Ja sa chcem iba presvedčiť, či máš pravdu, keď tvrdíš, že sú všetci 
rovnakí. 
 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Pýta sa farár kolegu: 
Stáva sa aj tebe, že sa pri spovedi nudíš? 
Veru áno, najviac vtedy, keď sa mi spovedajú cnostné ženy, teda 
panny. 
 
Keď odchádzal Jano na zahraničnú montáž, žena mu radila: 
A nie, aby si utrácal peniaze za to, čo doma môžeš mať zadarmo! 
Vieš, že sex je vo svete veľmi drahý. 

 
Ja sa vydám z lásky, a ty? – pýta sa Soňa priateľky. 

    Keď nenájdem nič výhodnejšie, tak tiež... 
 

Hovorí mladá žena priateľke: 
Ako môže byť dnes žena mužovi verná, keď každú chvíľu je treba 
v byte všeličo opravovať? Vodovod, splachovač, chladničku, práčku, 
televízor? 

 
Mladý zať nemôže trafiť pred svadobnou nocou do kľúčovej dierky. 
Mladá nevesta vzdychne: Och, to sa pekne začína... 

                                                            Peter Lipták, obyvateľ  

Išla po vodičku  
 
Vodička studená vyviera pod hradom  
a k tej vode ide dievča s krčahom, 
veselo si spieva, keď z tej vody načiera  
a potom s krčahom domov sa poberá. 
 

Počkaj dievča postoj, smäd ja veľký mám,  
za dúšok jediný tisíc bozkov ti dám. 
Smäd ťa šuhaj morí? 
Krčah tu plný máš, no na bozkávanie teraz ja 
nemám čas. 
 

                               Petronela Kittlerová, obyvateľka    
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Noví obyvatelia 
 
V mesiaci jún sme v našom 
zariadení v Topoľčanoch prijali 
nových obyvateľov: 

 Viliama Vala 
 Máriu Adamikovú 
 Františku Pochybovú 
 Zuzanu Belkovičovú 
 Margitu Gregušovú 
   
Vitajte medzi nami a cíťte sa 
s nami dobre!   
 

Opustili nás... 
 

Opustili nás v mesiaci jún: pani Mária Beláňová a Zuzana 
Maleková. 
 Česť ich pamiatke! 
 

Oslávenci 
Dňa 30. 06. 2011 oslávila svoje krásne narodeniny pani 
Petronela Kittlerová.  
V mesiaci júl oslávia svoje narodeniny naši drahí obyvatelia:   
03. 07. – Gabriela Jacková 
04. 07. – Mária Cigáňová 
06. 07. – Ladislav Mládek 
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06. 07. – Zita Petríková 
09. 07. – Jozef Beňo 
09. 07. – Eva Kohútová 
10. 07. – Peter Macho 
10. 07. – Margita Meszárošová 
11. 07. – Pavel Livinský 
11. 07. – Terézia Kmeťová 
19. 07. – Vladimír Bódis 
20. 07. – Mária Kostolanská 
22. 07. – Ján Komačka 
22. 07. –Vladimír Remeň 
23. 07. – Helena Červeňová 
24. 07. – Vilma Holanová 
25. 07. – Emília Toporová 
27. 07. – Zuzana Budová 
27. 07. – Jozef Grznár 
28. 07. – Katarína Fáberová 
29. 07. – Milan Vaľko 
30. 07. – Anton Gerhát 
 
Okrúhleho jubilea 80 rokov sa dňa 19. 07. 2011 dožíva pani 
Paulína Opáthová a dňa 26. 07. 2011 Jolana Petrušová. 
Jubileum 90 rokov dňa 31. 07. 1921 oslávi pani Amália 
Neštinová. 
 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, 
Božieho požehnania a spokojnosti.  
 
                                        Mgr. Zuzana Vaňová, sociálna pracovníčka 
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Hádanky 
 

Uhádnete, ako skončili hokejisti Slovenka na majstrovstvách 
sveta v roku 2011 

 
1. na 3. mieste 
2. na 10. mieste  
3. na 1. mieste 
 

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odpovede, s uvedením svojho 
mena, odovzdajte do 20. 7. 2011 sociálnej pracovníčke Mgr. Danke 
Vaňovej.  

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

  
              Szabová Anna, šéfredaktorka 
 

     
Odpoveď na hádanku, ktorá bola v časopise č. 6 
 
Čím sa zaoberá „Hematológia“? 
 
Správna odpoveď: ochoreniami krvi 
 
Správnu odpoveď odovzdala a odmenu získava obyvateľka pani  

Irenka Šípošová 
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