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Úvodník  

 

Zamyslenie na paradox našich čias 
 
 
 Čas je jediný majetok nám všetkým spoločný. Deň, mesiac, rok je 
rovnako dlhý pre každého. Je to jediný hmotný a duchovný kapitál, 
ktorý má každý slobodne využívať.  
 Je múdre aspoň niekoľko okamihov venovať spomienke, ako sme 
využili uplynulé dni a roky a ako mienime využiť najbližší čas, tento 
rok aj budúce roky pre svoje blaho súčasné i večné, pre dobro 
spoločnosti a blížneho. 
  Dnes máme väčšie domy a menšie rodiny. Viac vymožeností, ale 
menej času. 
 Máme viac titulov, ale menej zdravého rozumu. Viac vedomostí, ale 
menej súdnosti. Máme viac odborníkov, ale aj viac problémov.  
 Viac zdravotníctva, ale menej starostlivosti. Máme vyššiu kvantitu, 
ale nižšiu kvalitu, viac druhov jedla, ale menej výživy. 
  Dva platy, ale viac rozvodov, krajšie domy, ale neúplné rodiny.  
Každý deň, každá hodina, každá minúta je výnimočná a ty nevieš, či 
nebude tvoja posledná. 
 
 
 

Poďakovanie - pokračovanie 
 
        Veľké poďakovanie patrí tento krát pracovníčkam v práčovni, 
údržbárom, ako aj vrátnikom za ich obetavú prácu, ktorú prevádzajú 
pre našich obyvateľov.                                                                        

  

                                    Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Jarné slnko 
 
Jarné slnko sa už smeje, 
Teplom lásky nás ohreje. 
   
Roztopil sa sneh i ľad,  
Máme v srdci stále chlad. 
 
 

Je nám clivo, chladno, smutno, 
Ohreje nás jarné slnko. 

 
Nech nebude nám zima viac, 

Jarné slnko nájdi si nás. 
 
Autorka: Anna Szabová, obyvateľka 

 
...začnite kvetom 

     
Len jedno želanie mal by človek mať,  
sťa života poslanie lásky dar rozdávať.  
 
Len jedno poznanie, človeku postačí, 
že lásky vyznanie mnohému naznačí. 
 
Len jedno vyzradím pred celým svetom, 
váhavým poradím začnite kvetom. 
 
V kvetoch je ukrytá čarovná moc, 
darom sa naskytá povedať moc. 
  
Kvety kto daruje, sťa prejav lásky 
rečil: „ že miluje“, zahládza vrásky. 

Obyvateľka: Petronela Kittlerová 
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Prečo som prišla do zariadenia? 
 
  

 
Pravidelne každý mesiac Evka Kohútová do 

vašich izieb s úsmevom prináša časopis Môj domov. 
Tento mesiac je súčasťou obsahu nášho časopisu aj 
Evkina spomienka na čas keď sa rozhodla prísť do 
zariadenia. 

 
Žila som v Topoľčanoch na byte v paneláku spolu s manželom a 

dcérou. Keď sa dcérka vydala, odsťahovala sa  a ja s manželom sme 
zostali sami. O nejaký čas však manžel zomrel a zostala som celkom 
sama. 

 V tom čase som už bola na invalidnom dôchodku a moje 
zdravotné ťažkosti neustále pretrvávali. Sama som byt nedokázala 
utiahnuť ani finančne ani po zdravotnej stránke.  

 
Rozhodla som sa teda, že byt predám a pôjdem žiť do 

domova dôchodcov. Dcéra ma volala bývať k sebe, ale ja som jej 
nechcela pridávať ťažkosti. Nakoniec súhlasila s mojím rozhodnutím, 
pretože vedela, že bude o mňa dobre postarané.  

 
Pravidelne ma navštevuje aj s vnukmi a niekedy sa vyberiem 

aj ja na návštevu k nim. Svoje rozhodnutie som nikdy neoľutovala. 
Veľmi sa mi tu páči a som so všetkým spokojná aj preto, že tu nie je 
nuda a stále sa tu niečo organizuje.  

 
Rôzne výlety, programy a zábavy. Mám tu tiež veľmi dobrú 

spolubývajúcu, s ktorou si veľmi dobre rozumieme. A čo je pre mňa 
veľmi dôležité, mám tu svoj  pokoj, ktorý potrebujem a nič mi 
nechýba.  
 

           Zuzana Michalková, sociálna pracovníčka 
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USKUTOČNILO SA V MESIACI 
Máj 

 
Vystúpenie študentov SSOŠ Topoľčany  ku Dňu matiek  

                               
Dňa 05.05.2011 sa v jedálni nášho zariadenia uskutočnilo 

vystúpenie študentov pri príležitosti Dňa matiek. Študenti mali pre 
našich obyvateľov pripravené rôznorodé vystúpenia, od klasických 
ľudových piesní a tancov až po tanečné choreografie s modernou 
hudbou.  

Program sa začal krásnymi dojemnými básňami venovanými 
všetkým matkám, pokračoval blokom ľudových, folklórnych piesní 
a tancov, ktoré sa striedali s hrou na akordeóne, na ktorom hral šikovný 
študent, ktorý roztlieskal spokojné publikum. 

 Ďalej vystúpenie pokračovalo duetom mladej speváčky a gitaristu 
s blokom moderných piesní a veselým country tancom. Samostatné 
vystúpenie mala študentka s hrou na syntetickom klavíri, ktorým si 
zaslúžila veľký potlesk.  

Obyvatelia boli veľmi spokojní s programom, ktorí si pre nich 
pripravili mladí začínajúci  umelci. Vystúpenie zožalo nadšený potlesk 
od našich obyvateľov, z jedálne odchádzali spokojní, s úsmevom na 
tvári a s radosťou v očiach. 
 

  

 
Napísala: Mgr. Daniela Vaňová v spolupráci s obyvateľkou 
Valériou Schuchmannovou 
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NITRIANSKY  OSKAR 2011 Kozárovce 

 
  Dňa 06.05.2011 sme sa s našimi obyvateľmi zúčastnili kultúrnej 
prehliadky „Nitriansky OSKAR 2011“ v Kozárovciach. 

 Akcia sa konala pod záštitou Doc. Ing. Milana Belicu, PhD., 
predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.  

Program začal príhovorom vedúcej odboru sociálnych vecí 
a zdravotníctva Úradu NSK PaedDr. Miluši Budayovej, ktorá všetkých 
účinkujúcich, ako aj divákov privítala. 

 Následne začal samotný kultúrny program, v rámci ktorého sa 
nám predstavilo 15 zariadení sociálnych služieb, ktorý v nás zanechal 
hlboký zážitok. 

 Mali sme možnosť vidieť mnoho námetov – rozprávky (ZSS 
Harlekýn, ZSS Harmónia ZSS Kreatív, ZSS Perla, ZSS Benefit), 
zábavné scénky (ZSS Svetlo, ZSS Clementia, ZSS Lipka), prednes 
poézie a prózy (ZSS Domum, ZSS V Kaštieli),  ako aj divadelnú hru 
zameranú na ochranu životného prostredia (ZSS Dunaj). 

 Klienti ZSS Kamilka sa predstavili spevácko-zábavnou súťažou 
„KAMILKA má talent“. Mali sme možnosť vidieť „čepčenie“ nevesty, 
ktoré nám predviedli klienti ZSS Baracha. 

 Na záver vystúpili s hudobno-dramatickým pásmom hostia 
z denného stacionára mesta Nitry pre ťažko zdravotne postihnutých 
pod názvom „Stacionár je náš dom“. 

Naši obyvatelia strávili 
neopísateľný deň, ktorý sme si 
spestrili obedom v prírode 
a posedením v blízkej cukrárni, 
kde sme si pochutnali na dobrej 
kávičke a zmrzline. Príjemne 
unavení a pozitívne naladení sme 
sa vrátili späť do zariadenia. 
 
 
Napísala: Mgr. Gabriela Remeňová v spolupráci s obyvateľom 
Rudolfom Sokolíkom 
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Vystúpenie MŠ ku Dňu matiek 

 
  

Dňa 09. 05. 2011 sa v jedálni zariadenia uskutočnilo vystúpenie 
detí MŠ ul. Gagarinova pri príležitosti Dňa matiek. Deti sa predstavili 
milým kultúrnym programom.  

Prvá časť vystúpenia bola v modernom prevedení. Deti boli 
oblečené v kostýmoch mažoretiek, tancovali na rytmickú hudbu, čím si 
vyslúžili veľký potlesk. 

 Potom nasledovalo recitovanie básničiek a spievanie piesní. 
Druhá časť programu bola vo folklórnom prevedení , deti boli oblečené 
v krásnych ľudových krojoch, v ktorých spievali a tancovali na 
slovenské ľudové piesne.  

Obyvatelia boli veľmi spokojní a deťom za ich námahu a krásny 
program darovali veľký potlesk. 

Vystúpenie bolo pekné, páčilo sa mi to, detičky zo škôlky boli 
veľmi zlaté a šikovné. Svojím vystúpením nám príjemne spestrili deň. 
Predstavenie vo mne zanechalo veľmi príjemný dojem a pozitívne nás 
naladilo na ďalší zvyšok dňa. Tešíme sa na ďalšie vystúpenia.  

 
 
Napísala : Mgr. Daniela Vaňová v spolupráci s obyvateľkou 
Máriou Rybanskou 
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Kolkový turnaj 
 
 

Za pekného slnečného počasia prebiehal  dňa 10.05.2011 kolkový 
turnaj. Každý kto mohol prišiel na terasu nášho zariadenia, kde sa 
turnaj odohrával.  

Súťažilo 17 obyvateľov, ale povzbudzujúcich bolo niekoľko 
desiatok  i z okna povzbudzovali svojich kamarátov. Súťaž prebiehala 
v troch kolách po piatich hodoch. 

Každý sa snažil nahrať čo najviac bodov. Niektorým sa darilo 
iným menej. Hra je hra.  Najlepšie sa darilo p.Márii Čuliovej, druhý bol 
Milan Šimko a tretí skončil Jaroslav Krištof. 

 Atmosféra bola výborná, prevládal smiech a radosť. 
 

Napísala:  Helena Gendešová v spolupráci s obyvateľom 
Jaroslavom Krištofom  
 

Zdravotné prechádzky mimo areál zariadenia 
 

Prechádzka po blízkom okolí zariadenia 
 

Dňa 12. 05. 2011 sa naši obyvatelia zúčastnili prechádzky po 
okolitom sídlisku nášho zariadenia. Teplé slniečko nás vyburcovalo 
k spoločnej prechádzke. Spoznávali sme rastliny, ktoré kvitnú v tomto 
období. 

Keďže nás trápil smäd, boli sme na kofole, kde sme sa rozprávali, 
spomínali a veru i ten nejaký vtip padol. 

Spokojní a pozitívne naladení sme sa vrátili z prechádzky do 
zariadenia. Páčilo sa nám, že sme boli na  čerstvom vzduchu, príjemne 
nám ubehlo dopoludnie. Prechádzka sa iste páčila všetkým. 

 
Napísala : Anna Jahodová v spolupráci s obyvateľom Igorom 
Karvayom 
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Prechádzka do centra mesta s posedením pri zmrzline 

 
Dňa 17. 05. 2011 sme pre našich obyvateľov zorganizovali 

prechádzku do centra mesta 
s posedením pri zmrzline. 
Nášmu pobytu vonku mimo 
areálu počasie veľmi prialo, 
bolo krásne slnečno a teplo.  

Počas cesty do mesta sme 
obdivovali blízku prírodu, 
rozprávali sme sa 
a pozitívne naladení sme 
pokračovali v ceste. 

 Po príchode do mesta 
sme navštívili neďalekú cukráreň, kde sa obyvatelia občerstvili 
zmrzlinou a kávičkou.  

Obklopení príjemným 
prostredím vo veselej 
debate sme pokračovali 
v prechádzke po námestí.  

Sily na cestu domov 
sme načerpali posedením 
pri mestskej fontáne a plní 
veselých zážitkov sme sa 
vrátili do zariadenia. V 
meste sa mi páčilo, bolo 
pekné počasie, zmena 
prostredia.  

Veľa známych ľudí som stretol v meste. Teším sa nabudúce. 
  
                                                        
Napísala:  Mgr. Daniela Vaňová v spolupráci s obyvateľom 
Štefanom Červeným 
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Prednáška na tému Máj – mesiac lásky, ľudové zvyky 
a tradície  

 
Dňa 19. 05. 2011 sa konala v spoločenskej miestnosti na druhom 

poschodí v budove „A“ prednáška a beseda na tému: Máj – mesiac 
lásky, ľudové zvyky a tradície.  

Atmosféra bola príjemná, aktívne sme sa zapájali do danej besedy, 
komunikovali sme o téme. Obyvatelia si radi zaspomínali na zvyky 
a tradície, ktoré sa realizovali v minulosti, veľmi živo diskutovali 
a vyjadrovali svoje pocity a emócie.  

 Prednášku sme skončili pozitívne naladení a plní nových 
informácií. 

Prednáška sa mi páčila, bolo príjemné si zaspomínať na staré 
slovenské zvyky a tradície. Vrátili sme sa do našich mladých liet, ako 
to prebiehalo, keď sme boli mladí a vitálni.  

Veď opakovanie je matkou múdrosti. Len je škoda, že dnešní 
mladí ľudia už nepoznajú tieto tradičné slovenské hodnoty 
 
Napísala:  Mgr. Daniela Vaňová v spolupráci s obyvateľkou  
Annou Novotnou 
  

Pracovná činnosť v zariadení 
 
    V mesiaci máj sa uskutočnilo niekoľko pracovných brigád. 
Všetkým obyvateľom, ktorí sa zúčastnili vyslovujeme úprimný obdiv 
a veľkú pochvalu za usilovnú prácu!  

Dňa 11. 05. 2011 – brigáda čistenie záhonov a kompostovanie 
buriny. 

Mesiac máj  nie je len známy  tým, že je mesiacom lásky, ale je aj 
mesiacom vône pokosenej trávy . V tomto mesiaci nastáva veľa práce 
na poliach , záhradách a kvetinových  záhonoch.   

Odkvitli jarné kvety, vyrastá  burina, dorastá tráva, ktorú treba 
pokosiť, upratať, vyklčovať burinu, okopávať záhony.   

V našom zariadení sme sa pustili do práce. Najskôr  sme vyčistili 
v záhonoch uschnuté kvetiny, vyklčovali burinu. Jedni čistili, druhí 
zametali a nakladali na fúrik a tretí odvážali burinu na kompost.  
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Kto mal voľné ruky začal zametať znečistený chodník. Podaktorí 
pracovali i na centrálnom políčku. 

Dňa 17.05, 18.05, 19.05., a 23.05.2011   nastal pravý čas vône 
pokosenej trávy, ktorú bolo treba pohrabať dať do kôpok a nakoniec 
odviesť k skŕmeniu hospodárskym zvieratám.   

Slnko nemilosrdne zohrievalo naše telá a tak sme sa dopĺňali 
tekutinami, ktoré nám nosili organizátori brigády.  

Každý deň po dobre vykonanej práci a uschovaní náradia sme  si 
na terase vypili chutnú kávičku, vypotené tekutiny doplnili minerálkou 
a plánovali čo zajtra. Pred obedom sme sa rozišli na svoje izby a čakali 
na chutný obed. 
Pracovnej činnosti sa zúčastňovali a svojou usilovnosťou tak  
prispeli ku krajšiemu a čistejšiemu okoliu nášho zariadenia: 

 Jozef Beňo, Milán Hanzlovič, Rudolf Sokolík, Mária Čuliová, 
Emília Toporová, Anton Illáš, Matidla Hudecová, Štefan Vanek, Terézia 
Kupková, Eva Betková, Gabriela Křížová, Valéria Rybanská, 
Jaroslav Krištof, Milan Mikuška, Róbert Pudiš, Jozef Benedikovič, 
Katarína Janáčová, Jozef Skladaný, Jozef Makový, Vladimír Kováčik, 
Gabriel Lavo, Margita Závadská, Gejza Vígh. 
  Dňa 26.05. 2011 naši obyvatelia dokončili hrabanie a kopcovanie 
trávy po prvom kosení, ktorú si odvezie odberateľ na skŕmenie. 
Usilovne pracovali všetci zúčastnení. 

 Obyvatelia, ktorí sa zúčastnili na hrabaní sena, zametaní 
chodníkov, okopávaní záhonov a polievania kvetín v areáli zariadenia:  

Mária Čuliová, Valéria Rybanská, Emília Toporová, Eva  Betková, 
Jozef Beňo, Jozef Skladaný, Róbert Pudiš, Milan Rybanský, Anton Iláš, 
Gabriel Lavo, Štefan Vanek, Milan Hanzlovič, Jozef  Benedikovič, 
Gabriela Křížová. 

 
Napísala: Anna Jahodová 
 
                                  Seniorské Kajzerparády 

 
    Dňa 27.05.2011 naše zariadenie prijalo pozvanie na Seniorské 
Kajzerparády, ktoré organizovalo mesto Topoľčany za spolupráce MsO 
JDS Topoľčany a MsKS Topoľčany v Dome kultúry v Topoľčanoch. 
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 Kultúrny program začal otvorením podujatia a privítaním hostí. 
Nasledoval príhovor predsedu JDS p. Milana Páleníka, ako aj 
primátora mesta Topoľčany Ing. Petra Baláža.  

Po úvodných slovách nasledoval samotný kultúrny program, ktorý 
začal vystúpením detí z materskej škôlky v Topoľčanoch a tanečným 
klubom Novum.  

Následne sa nám predstavil populárny Martin Jakubec 
s programom Repete, ktorý sa striedal s hovoreným slovom humoristu 
Roba Kajzera.  

Prekvapením bolo vystúpenie kúzelníka Čivolahima, ktorý 
predviedol zaujímavé kúzelnícke čísla.  
 Po kultúrnom programe nasledovala spoločenská zábava 
s hudobnou skupinou  Impress. Tanečná zábava prebiehala v uvoľnenej 
a príjemnej atmosfére.  

Počas prestávok sa naši 
obyvatelia občerstvili minerálkou 
a vínkom a sily do ďalšieho 
tanca si doplnili šiškami 
a slaným pečivom. Takto 
posilnení tancovali až do 
neskorých nočných hodín.  
 Do zariadenia sa vrátili vo 
veselej nálade a so spevom počas 
cesty domov. 
 
Napísala Mgr. Gabriela Remeňová v spolupráci s obyvateľom 
Petrom Machom 
 
       

 

Váľanie mája a grilovačka 
 
 

Dňa 31. 05. 2011 sa v našom zariadení uskutočnilo Váľanie mája, 
ktorý sme si pred mesiacom postavili. Programom nás sprevádzala 
Mgr. Danka Vaňová.  

Úvodným slovom nás privítala naša pani riaditeľka Ing. Viera 
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Bútorová. Potom prehovoril predseda Výboru obyvateľov pán Peter 
Macho, ktorý zhodnotil význam mája.  

Nasledovalo vystúpenie detičiek z MŠ Škultétyho, ktoré nás 
príjemne prekvapili. Vystúpenie nášho súboru Domovníček nám 
spríjemnil chvíle piesňami a básňami. 

 Po všetkých vystúpeniach nasledovala tanečná zábava spojená 
s pohostením –s grilovanými špekačkami a dobrým vínkom.  

Veselo sa zabávali obyvatelia, ako aj personál nášho domova. 
Počas prestávok vystupujúcej kapely 
si obyvatelia spríjemňovali čas 
spievaním piesní. 

 Vo veselej a príjemnej 
atmosfére sme sa rozchádzali domov 
s myšlienkami, že sa čoskoro 
zabavíme znova. 
 
 
 
 
Napísala:  Mgr. Daniela Vaňová v spolupráci s obyvateľkou 
Petronelou Kittlerovou     
 
 
 

 
 

 
Sv. Urban studený to pán 
Aprílová voda a májové slnko, je dobré vínko. 
Medardove mrazy vínne révy nepokazí. 
Ladislav huby sial, Peter a Pavel ich pozbieral. 
 
Úspech je niečo, čo ti priatelia neodpustia. 
Nemáme milovať manželky svojich priateľov. 
Svet je malý, raz sa všetci stretneme v jednej posteli. 
Neexistujú nebezpečné ženy, existujú len slabí muži. 

Petronela Kittlerová, obyvateľka   
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Pripravujeme na mesiac 
jún 2011 

                      
03.06.2011 Návšteva galérie: „Dielo tvojich rúk 2011“ 
 
07.06.2011 Zdravotná prechádzka k rieke Nitra 
 
09.06.2011 Turnaj v stolnom tenise 
 
14.06.011 Redakčná rada 
 
15.06.2011 Návšteva letného kúpaliska , burza ošatenia 
 
22.06.2011 Celodenný výlet  

27.06.2011 
 

 
Prednáška pre obyvateľov na tému: „Prevencia 
vzniku závislosti a ich diagnostika 

 
29.06.201 Zdravotná prechádzka do centra mesta  
 
30.06.2011 Júnová tanečná zábava 

                       Mgr. Dana Neumannová, vedúca úseku služieb 

 
Zo života zariadenia v Prašiciach 

      
      

       Hneď na začiatku mája sa tí obyvatelia, ktorým ešte nohy dobre 
slúžia zúčastnili stavania  mája v našej dedine.  
      Deviateho mája prišli naše obyvateľky – matky, babičky pozdraviť 
svojim programom pri  príležitosti osláv Dňa matiek detičky zo 
susednej materskej školy. Všetky tri triedy mali pripravený program 
plný básničiek, piesní a tančekov. Šikovnosť detí boli odmeňované  
zaslúženým potleskom. 
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 Naše babičky povzbudzujúcim potleskom sprevádzali do rytmu  
krojované dvojice, ktoré sa vykrúcali v sprievode  melódií z CD 
prehrávača. Na začiatok programu sa babičkám prihovorila pani 
Laciková, ktorá sa deťom za program poďakovala a odmenila ich 
sladkosťou. 
       Pridávam kúsok básne Milana Rúfusa, ktorá odznela v programe. 
 Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy. 
 Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami.  
 Zachovaj nám oboch rodičov, veď dve ruky od Teba máme. 
 Dve rúčky deťom stvoril boh: Pre ocka jednu, druhú mame. 

       V máji sme si pripomenuli aj Deň víťazstva nad fašizmom. 
Prednášku na túto tému pripravila p. Laciková.  Na posledné dni vojny 
si pospomínali aj účastníci prednášky, ktorí sa  v  svojich spomienkach 
vracali  do týchto pohnutých dní. 
        17.5.2011 -  v jedálni zariadenia sa uskutočnil predaj   textilného 
tovaru, ktorý pravidelne zabezpečuje   pán Jančich. Nakúpiť si letný 
tovar prišli obyvatelia i zamestnanci.  
      Vhodné počasie umožnilo, aby 
sme pomáhali pri kosení trávy, 
uprataní sena  a pozametaní 
chodníkov. So senom pomáha pán 
Herda Emil a o chodníky sa 
postarala pani Kohútová Mária. 
      O výsadbu kvetov a ich 
okopávanie sa starajú hlavne pani 
Okšová Mária a Poláková Mária. 
Čerstvo vysadené kvety potrebujú  
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častú zálievku, pri ktorej pomáha pán Jozef Veselý. 
     Dobre padnú klientom prechádzky po upravenom areály, plnom 
kvetov a voňavého sena. 

Po prechádzke si posedia na lavičkách, kam dobehnú deti z MŠ 
a štebocú našim starkým o nových hračkách, kam pôjdu cez prázdniny, 
alebo čo dobré mali k obedu.  

V júni by sme chceli navštíviť kostol v Jacovciach, chceme  
absolvovať prechádzku do dediny s posedením pri zmrzline, na konci 
školského roka sa prídu sa rozlúčiť deviataci zo ZŠ v Prašiciach, príde 
pán Jančich s textilnou ponukou, zablahoželáme všetkým otcom, ktorí 
majú sviatok 19 júna a radi by sme už išli na spoločný výlet 
s obyvateľmi MD V Topoľčanoch.  
 
Oslávenci:  06. 06.  -  Veronika Mojžišová,  14. 06.  -   Mária Kohútová 

      Laciková Lýdia, sociálna pracovníčka 
 

Akí sú oslávenci menín v mesiaci máj?   

Bernardín 
Bernardom sa málokedy niečo nevydarí, radi sa podelia so svojimi 
ziskami, ale záleží im na verejnom uznaní. Majú radi ženy a rýchlo 
striedajú partnerky. Obľúbená farba: fialová, modrá a červená. 
 
Júlia 
Nikdy sa necítia slabo alebo v depresii, vedia si nájsť aj v tom 
najhoršom niečo dobré a tešia sa aj z mála. Sú dobrými matkami 
a manželkami, no niekedy sa dajú zlákať aj na cestu hriechu a aj keď sú 
spokojné, radi riskujú. 
Vhodnou farbou je červená. 
 
Viliam 
Viliam je rodeným úspešným mužom, ktorému vždy všetko vyjde, aj 
keď niekedy na poslednú chvíľu. V láske je prelietavý.  
Vhodnou farbou je zelená. 
 
Vilma 
Vilmy dokážu riskovať, strácať, získavať, dávať, ale aj prijímať. 
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Vilmám nikto nie je cudzí, ku každému človeku pristupujú s otvorenou 
náručou a aj keď sa sklamú, vedia odpúšťať. V láske sú však stále, ak 
im partner dokáže svoju lásku. Vhodná farba je zelená. 
Petronela 
Sú veľmi aktívne a rýchlo sa vedia zorientovať v akomkoľvek 
probléme. Celkovo viac premýšľajú a menej sa dajú ovplyvniť citmi. 
Na prvom mieste je u nich úspech v práci, až potom sa dokážu venovať 
svojim citom.  
Vhodnou farbou je fialová.   
                                                            Napísal: Milan Vaľko, obyvateľ 
 

 
 

Mladý pán, kúpte vašej slečne snežienky - núka na ulici predavačka. 
Mladý pán odpovie: „ Dajte pokoj babka, to nie je slečna, ale moja manželka“. 
 
Pán sused včera bol u vás veľký krik, čo sa stalo?  
Ale manželka vyvádzala kvôli jednému listu. 
Zabudli ste ho poslať? Nie spáliť... 
 
Sťažuje sa priateľ priateľovi:  So ženou sa hádame každý deň, už je to na 
nevydržanie.. 
Možno by pomohol pobyt pri mori - hovorí priateľ. 
„Nepomohol, vie plávať“ 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Je to pravda, že Ľubica žije špatne s mužom? 
Je, ale zato s inými mužmi žije dobre! 
 
Marienka drahá, ver mi, moja láska k Tebe rastie každý deň... 
Ale, Janko nepreháňaj!!! 
Dobre teda, povedzme, že každý druhý deň... 
 
Prečo ste prišli k sobášu s napitým ženíchom? 
Keď je triezvy, nechce o ženení ani počuť 

                                                                            Peter Lipták, obyvateľ  
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Sťažuje sa nevesta svokre: „ Prečo ma nechcete, veď Vám všetko urobím: dreva 
vám narúbem, pod kotlom zakúrim, vody do kotla nanosím a keď bude voda 
vrieť, tak vás s ňou obarím“!!! 

Istý pán si kúpil krásne auto a poprosil svojho priateľa - kňaza, aby mu  ho 
požehnal. Farár bol veľmi ochotný a obrad vykonal.  
Nezabudol však pripomenúť – rád som ti vyhovel, musím ťa však upozorniť, že 
moje požehnanie pomáha iba do rýchlosti 50 km za hodinu. 
 
Učiteľ sa pýta žiačky: 
„Čo je to opera?“ 
„Opera je, keď niekto chce niečo predať.“ 
„Napríklad nevestu...“ 
 
Matka dohovára dospievajúcej dcére: „ Kde si bola tak dlho?“ „Vonku“ – 
odpovie dcéra. 
Otec je dôslednejší a pýta sa:  „Čo si robila tak neskoro vonku?“  
Dcéra odpovie: „ Neviem ako sa to volá, ale odteraz to bude môj koníček.“ 
 
                                                                                Simeon Masár, obyvateľ 

Noví obyvatelia 
 
V mesiaci máj sme v našom 
zariadení v Topoľčanoch prijali 
nových obyvateľov: 

 Máriu Páleníkovú 
 Helenu Stolárovú 
 Annu Novotnú 
 Irenu Blchovú 
 Máriu Rusznyákovú 
 Alžbetu Cifrovú 
  
Vitajte medzi nami a cíťte sa 
s nami dobre!   



 19

Opustili nás... 
 

Opustili nás v mesiaci máj: pani Helena Kopecká, pani Emília 
Danišová, pani Terézia Hodálová, pani Mária Novotná, pán 
František Grňo, pani  Šarlota Miškolcyová, pani Irena 
Bobulová a pán Ján Škorec. 
 Česť ich pamiatke! 
 

Oslávenci 
  V mesiaci jún oslávia svoje narodeniny naši drahí 
obyvatelia:   
06. 06. – Eva Beňová 
08. 06. – Elvíra Matejková  
18. 06. – Vilma Krížová 
19. 06. – Mária Vaňová 
19. 06. – Helena Korcová 
23. 06. – Júlia Hynková 
24. 06. – Emília Májiková 
29. 06. – Margita Marková 
 
Dňa 04. 06. 2011 sa 
okrúhleho jubilea 70 rokov 
dožíva pán Pavel Dobrík. 
 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, 
Božieho požehnania a spokojnosti.  
 
                                          Mgr. Zuzana Vaňová sociálna pracovníčka 
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Hádanky 
Uhádnete čím sa zaoberá „ Hematológia“ 
 
1. fyziologickými funkciami a ochoreniami  krvi  
2. problémami srdca 
3. močovými problémami 
 

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odpovede  s uvedením svojho 
mena, odovzdajte do 20. 6. 2011 sociálnej pracovníčke Danke Vaňovej.  

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

  
 

Autor: Szabová Anna, šéfredaktorka 
 

     
Odpoveď na hádanku, ktorá bola v časopise č. 5 
 
Čím sa zaoberá „ Urológia“? 
 
Správna odpoveď: močovými problémami 
 
Správnu odpoveď odovzdala a odmenu získava obyvateľka  
 

Gabika Šutová 
 
      

 

ČČaassooppiiss  jjee  iinntteerrnnýýmm  iinnffoorrmmaaččnnýýmm  mmeessaaččnnííkkoomm  ZZaarriiaaddeenniiaa  ssoocciiáállnnyycchh  sslluužžiieebb  „„MMÔÔJJ  DDOOMMOOVV““,,  PP..  
OO..  HHvviieezzddoossllaavvaa  6666,,  TTooppooľľččaannyy  ŠÉFREDAKTOR: Anna Szabová ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA: Petronela 
Kitlerová  REDAKČNÁ RADA: Peter Macho, Peter Lipták, Milan Vaľko, Dana Neumannová, Zuzana Vaňová, 
Lýdia Laciková, Zuzana Michalková  OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA:  Anna Kurucárová, Viera Bútorová 
TECHNICKÁ STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Daniela Vaňová, Eva Kohútová, Irena Šípošová     


