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Úvodník  

 

Máj – mesiac lásky 
 

Básnici už dávne roky opisujú, že láska medzi partnermi 
a v rodinách, či v iných skupinách je najväčší fenomén.  

 
Mesiac máj sa datuje od roku 1945 a je hlboko zapísaný v našom 

národe ako mesiac oslobodenia našej vlasti od fašistickej poroby 
a vrátenia slobody. Ani budúce generácie by nemali zabúdať, čo sú to 
hrôzy vojny, to znamená, že ľudia vytvorili rôzne príčiny, ako sú 
hospodárske krízy a potom našli spôsoby, ako ich zastaviť vojnou. 

 
1. máj bol určený ako sviatok práce, konali sa aj veselé folklórne 

slávnosti – stavanie májov pred domami vyvolených dievčat, ktoré sa 
končili zábavami.  

 
My obyvatelia „MÔJHO DOMOVA“ by sme mali 

spolunažívať ako jedna rodina, aby posledné roky 
nášho života boli šťastné. 

 
A želáme si prežiť 

dôstojnú starobu, 
vzájomnú  pomoc 
a porozumenie.  
 
 
 Anna Szabová 
obyvateľka 
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Poď 
 
Poď so mnou, podaj mi rúčku, 
pôjdeme spolu na kvetnú lúčku. 
Zájdeme k lesu, k bystrej vodičke,  
mám tam schované prstienky v trávičke. 
 
Ukážem ti jak rastie tráva, 
jak život sa rodí, kde slnko spáva. 
Zavediem Ťa  k hore – do raja zelení, 
až tam, kde šťastie pramení. 
 
Pre ľudské šťastie  láska je základom,  
nech aj život náš toho je príkladom.  
 
A keď opadnú listy z nášho stromu, 
sadneme na lavičku 
a vrátime sa domu.  

Autorka: Anna Szabová, obyvateľka 
 
 

Poďakovanie 
  

Veľké poďakovanie patrí vedeniu zariadenia, 
zdravotnému personálu, 

ako aj sociálnym a rehabilitačným pracovníčkam 
a v neposlednom rade aj naším upratovačkám 

a kuchárkam za ich obetavú  a humánnu starostlivosť 
o našich obyvateľov. 

 
                                                                                                

                                                                                    
Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Šťastná láska 
 
Láska je viac, než hľadieť na mesiac, 
láska je tajomstvo, čo skrývajú dvaja.  
 
Je to pocit šťastia vekmi hľadaný, 
je to dar od Boha – diamant blýskavý. 
 
Vážte si lásku, keď ju nájdete, 
málo je lásky na svete. 
 
Nevnucuj jej svoje kormidlo,  
v láske platí iné pravidlo. 
 
Rozchod je v láske prvá daň za prežitú krásu 
a posledná daň je spomienka. 

    Autorka: Anna Szabová, obyvateľka 
 
 

Májová veselica 
 
Čože sa to zas deje, majáles sa na nás smeje. 
Smejeme sa aj my a sme veselí, veď sme spievali a tancovali. 
Hoci svoje rôčky máme, starobe sa nepoddáme. 
Veď je tu máj lásky čas, ktorý vplýva aj na nás. 
Pred naším domovom sa už vypína a mladé rôčky nám pripomína. 
Posadili nám ho súci chlapci už po niekoľký krát, 
voláme všetkých obyvateľov, príďte medzi nás. 
Máj, máj zelený pred naším domovom sadený. 
 

                 
 

 
Obyvateľka: Petronela Kittlerová 
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Prečo som prišla do zariadenia? 
 

Pani Petronela Kittlerová prišla do nášho 
zariadenia v septembri roku 2009. Od tohto obdobia ju 
registrujeme ako aktívnu prispievateľku do časopisu 
„Môj domov“, ktorý pravidelne obohacuje o krásne 
básne, ktoré sama tvorí, ale aj o pranostiky a vtipy. 
V súčasnosti sa aktívne podieľa aj na tvorbe časopisu 
svojím členstvom v Redakčnej rade a stala sa tiež 

členkou spevácko-dramatického súboru Domovníček.  
Pani Kittlerová sa tiež podelila s ostatnými obyvateľmi o svoje 

spomienky. 
Žila som v rodinnom dome v Preseľanoch spolu s manželom 

a vychovali sme tam spolu 3 deti. Po jeho smrti, keď som ako 50-ročná 
ovdovela som tam zostala žiť sama. Deti sme už mali odrastené 
a bývajú ďaleko od svojho rodného domova. Potom prišli zdravotné 
ťažkosti, kvôli ktorým som bola veľmi často v nemocnici. Nakoľko sa 
deti o mňa nemohli postarať, pretože všetci majú svoje rodiny, chodia 
do práce a majú svoje starosti, ku ktorým som im ja nechcela pridávať, 
som sa rozhodla, že pôjdem žiť do domova dôchodcov. 

Mojím deťom to veľmi po vôli nebolo, nesúhlasili s mojím 
rozhodnutím, chceli aby som zostala doma, že sa budú striedať a starať 
sa o mňa. To by im však veľmi skomplikovalo život a ja som to 
nechcela. Odmietla som ich pomoc a trvala som na svojom aj preto, že 
som potrebovala zvýšenú lekársku starostlivosť. Deti sa s tým museli 
zmieriť. Snažia sa ma navštevovať tak často ako sa len dá.  

Môžem povedať, že s ubytovaním som veľmi spokojná, nakoľko 
tu mám okolo seba veľmi dobrých ľudí. Je nám tu veselo a čas nám tu 
spolu rýchlo ubieha.  

Na záver by som len dodala, že život v tomto zariadení má svoje 
klady aj zápory. Prídu aj také situácie, keď mi príde veľmi clivo 
a smutno a išla by som radšej domov, keby som mohla. Ale potom si 
uvedomím, že pre moje zdravotné ťažkosti to nejde a veľmi by mi 
chýbala veselá partia akú sme tu vytvorili.  

                         
           Zuzana Michalková, sociálna pracovníčka 
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USKUTOČNILO SA V MESIACI 
APRÍL 

Informácie a postrehy z pera 
obyvateľov 

 
Správa od obyvateľa k športovým hrám zo dňa 07. 04. 2011 
 
Súťaž sa mi páčila, z disciplín sa mi páčil hokej aj kolky ma bavili, 
dobre som sa zabavil, akurát ten hod loptičkou sa mi nevydaril. Mňa 
veľmi bavia a zaujímajú takéto športové aktivity, podujatia. Deň nám 
ubehol rýchlo, nasmiali sme sa. Teším sa na ďalšiu podobnú akciu. 

                                                                                                      
Napísal: Eduard Močko, obyvateľ 

 
 

Správa od obyvateľky z Vedomostnej súťaže zo dňa 14. 04. 2011 
 
Rozhodla som sa zúčastniť vedomostnej súťaže – zistím čo viem a čo 
neviem. Otázky boli také stredne ťažké otázky, niektoré otázky mi 
celkom nesadli, ako napríklad oblasti šport a politika. Druhýkrát som 
sa zúčastnila takejto súťaže, rada chodievam na podobné akcie, mám 
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rada aj lúštenie krížoviek, trošku zmena počas dňa. Je dobré, keď sú 
otázky „z každého rožka troška“. 

 

 
 
                                              Napísala: Ľubica Kubicová, obyvateľka 
 
 
Turnaj v stolnotenisovej hale zo dňa 14.04.2011 

 
 

 Tieto turnaje bývajú náročné, pretože na nich štartujú bývalí 
profesionálni hráči aj keď už v dôchodkovom veku. Škoda, že nás 

nebolo viac. Ale prežili sme príjemné dopoludnie a tešíme sa na ďalší 
ročník.  
                                                            Napísal: Lipták Peter. obyvateľ 
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Správa od obyvateľa z prechádzky do centra mesta a návštevy 
galérie zo dňa 20. 04. 2011 

 
20. apríla bola streda, bolo krásne počasie, teplo a slnečno.  Aby 

sme nezleniveli a mali trošku pohybu, zúčastnili sme sa prechádzky do 
centra mesta. Zároveň sme si prezreli galériu s výstavou k Veľkej noci.  

Videli sme krásne veľkonočné výrobky, pochodili sme po námestí. 
Prechádzka bola príjemná. 
 
                                                        Napísal: Štefan Vanek,  obyvateľ 
 
Majáles – stavanie mája 
 

Dňa 29.04.2011 sa v našom zariadení uskutočnil „Majáles – stavanie 
mája“. Na začiatku sa nám prihovoril Peter Macho, predseda Výboru 
obyvateľov a potom nasledovalo vystúpenie nášho „Domovníčka“, 
počas ktorého sa stužkoval „Máj“. 

Potom vystúpili so spevom a tancom škôlkári a študenti. Najviac 
sa mi páčilo vystúpenie malých detí. Toto vystúpenie prerušil dážď, 
a tak sme sa presunuli do jedálne zariadenia, kde program pokračoval.      
Po programe sme sa občerstvili dobrým vínkom, minerálkou, 
koláčikmi a pagáčikmi a začala tanečná zábava. Bola veľmi dobrá 
a uvoľnená atmosféra. Vyhrával nám pán Kluka zo skupiny ORION. 
Už sa teším na ďalšiu zábavu, ktorá sa tu uskutoční. 

 
            

            Napísal: obyvateľ Ján Vlčko 
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Láska v manželstve nezaniká, len jej objekt sa mení. 
 
Život nie je tanec, krok späť neurobíš. 
 
Život sa skladá z mnohých drobných mincí a kto ich 
nedokáže ukladať, nemá na majetok. 
 
Veľký piatok pochmúrny zvestuje rok neúrodný. 
 
Na sv. Marka uhorky idú do jarka. 
 

Dážď na prvého mája, úrodný rok dáva. 
 
Svätá Žofia stromy rozvíja. 
 
Keď sa v máji blýska, to si sedliak výska.  
 

Májová tráva, veľa úžitku dáva.  
 
Svätý Florián úrodu nám chráň.  
 
 

Petronela Kittlerová, obyvateľka   
 

Na zamyslenie 
 

Niekedy plynie život ako krásna melódia, niekedy ako ťažký boj, ale 
nikdy nezabúdaj, že je len jeden a je tvoj.  
 
                                                        Simeon Masár, obyvateľ 
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Pripravujeme na mesiac 
 máj 2011 

Dňa 05.05.2011 -  Vystúpenie študentov SSOŠ ku Dňu matiek 
 
Dňa 06.05.2011 – Podujatie OSKAR 2011 v Kozárovciach 
 
Dňa 10.05.2011 – Turnaj v kolkoch 
 
Dňa 11.05.2011 – Redakčná rada 
 
Dňa 12.05.2011 – zdravotná prechádzka mimo areál zariadenia 
s posedením pri kofole 
 
Dňa 17.05.2011 – Zdravotná prechádzka do centra mesta s posedením 
pri zmrzline 
 
Dňa 17.05.2011 – Burza ošatenia 
 
Dňa 19.05.2011 – Prednáška s besedou na tému: „Máj – lásky čas, 
ľudové zvyky a tradície“ 
 
Dňa 24.05.2011 – Prednáška s besedou na tému: „Kvalita života 
a zdravý životný štýl seniorov v ZSS“ 
 
Dňa 23, 25, 30. 05. 2011 – Nácvik kultúrneho programu na „Váľanie 
mája“ 
 
Dňa 27.05.2011 – Seniorská Kajzerparáda poriadaná MO JDS 
Topoľčany v DK 
 
Dňa 31.05.2011 – „Váľanie mája“ a grilovačka v zariadení 

 
                                                        Dana Neumannová, vedúca úseku 
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Zo života zariadenia v Prašiciach     
      

V apríli sme pracovali na kvetinových 
záhonoch, čistili kvetinové válovce, dosádzali 
kvety do záhonov i do válovcov. Vystihli sme 
pekný deň a boli sme sa pozrieť na malú 
lesnú škôlku u našich susedov školkárov.  

 
Prednášku o prínose a význame lesov 

pri príležitosti apríla mesiaca lesov pripravila 
sociálna pracovníčka Lydka Laciková. 
       
15. apríl je deň boja proti rakovine. Mládež z miestnej školy prišla so 
symbolickými narcismi  a kto chcel finančne prispel podľa svojich 
možností.   
       

Povešali sme vajíčka 
a veľkonočné ozdoby, nakúpili 
voňavky i čokoládové vajíčka 
pre kúpačov. 
  
      18. apríla sa konala 
pravidelná ponuka textilných 
výrobkov od predajcu pána 
Valenta Jančicha. 
       

V máji sa budú môcť 
záujemcovia z Prašíc  zúčastniť stavania mája v zariadení 
v Topoľčanoch, pridáme sa aj k prípadnému výletu. Budeme pomáhať 
pri kosení trávy a hrabaní sena.  

 
Prednášku k 8. máju -  Dňu oslobodenia si pripraví sociálna 

pracovníčka pani Laciková. Podľa počasia budeme absolvovať 
zdravotné prechádzky po areály a starať sa o kvetinové záhony.  

 
 

      Laciková Lýdia, sociálna pracovníčka 
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Akí sú oslávenci menín v mesiaci apríl?   
 
Zita  – sú to realistky a vedia dosiahnuť každý cieľ. Sú šarmantné 
a príjemné, nikto sa na nich dlho nehnevá, a aj keď vyvedú niečo zlé 
prejde im to. Obľúbená farba modrá. 
 
Irena – vždy sa na nich dá spoľahnúť. V ich prítomnosti sa ľudia cítia 
príjemne. Majú veľa priateľov a dodávajú silu a chuť do života 
všetkým okolo seba. Obľúbená farba žltá. 
 
Igor  – tento muž je od narodenia milý, príjemný a veselý. Vždy sa 
snaží o to, aby bolo dobre jemu, ale aj iným. Obľúbená farba žltá 
a oranžová. 
 
Július - Júliusovia sú už ako chlapci rozumní, majú dobrý úsudok a 
spoľahlivú pamäť. Hoci navonok títo muži pôsobia otvorene, 
priateľsky a milo, majú v sebe nejedno utajené miesto a tajné plány. 
Obľúbená farba zelená 
 
Rudolf – pre Rudolfov nič nie je nemožné. Sú to rozhodní a schopní 
ľudia. Majú okolo seba dobré vibrácie. Obľúbená farba modrá.  
 
Anastázia – ide o výraznú osobnosť. Je otvorená a úprimná. Snaží sa 
dosiahnuť porozumenie a harmóniu. Obľúbená farba zelená 
 
Albert  – je tajnostkár, svoje city úspešne maskuje. Nikto nikdy nevie, 
kedy a ako zareaguje. Obľúbená farba modrá. 
 
Marek  – je kľudný a veľmi vnímavý. City, ktoré prejavuje a prijíma 
z neho robia bytosť schopnú pochopiť veľa vecí. Obľúbená farba 
tmavomodrá a biela.  
 
Jaroslav  - Jaroslav je muž plný elánu a nádejí, cieľov, ktoré nie vždy 
majú reálny podklad, no akosi sa mu stále podarí ich dosiahnuť. 
Vhodnými farbami sú zelená a hnedá. 
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Juraj   - prichádzajú  na um len originálne a jedinečné myšlienky, sú 
plné nápadov  a plánov, ktoré síce zaberá  vždy dlhší čas, no úspech je 
zaručený .Vhodnou farbou je žltá               
                                                                           Milan Vaľko, obyvateľ 
 
 

 
 

 
Pred sobášom, boli budúci manželia na sv. spovedi.  
Pán farár sa pýta budúcej nevesty: „Bolo niečo medzi 
vami?“  
Nevesta odvrkne: „Nie pán farár, ani košeľa.“ 
 
Vážne chorá svokra hovorí svojmu zaťovi: „Myslím 
si, že už zajtra umriem.“  
„Čo môžete urobiť dnes, neodkladajte na zajtra!“, odpovedal zať. 
 
Na kraji cesty stojí prostitútka. Zastaví jej vodič a pýta sa: „Čo spravíš 
za 100 eur?“  
Prostitútka náhlivo odpovie: „Všetko čo si len budete želať.“  
Vodič jej na to odpovie: „Výborne, sadaj, ideme murovať.“  
 
                     Petronela Kittlerová, obyvateľka 

 
Slečna, vy máte srdce ako zo skla!  
Ako sa do neho dostanem? 
Skúste diamantom. 

Je noc. Z okna sa vykloní otec a kričí na dcéru: Žofa, povedz tvojmu 
mládencovi, aby ťa stále neopieral o zvonček! „Nemôžeme spať“ 

Som už dvanásť rokov ženatý a stále som zaľúbený! A do koho?     

                                                                            Peter Lipták, obyvateľ  
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Niečo o zdraví: PNEUMOKOKY 
 

Nedávno sa v našom zariadení robil prieskum medzi obyvateľmi, s cieľom 
zistiť záujem o očkovanie proti pneumokokom. Na jeho  základe bude 
očkovanie zrealizované. Vybrala som Vám niekoľko informácii o danej 
problematike, ktoré by Vás mohli zaujímať.  
    Pneumokoky sú baktérie, ktoré bežne osídľujú dýchací trakt človeka. U 
mnohých zdravých dospelých im títo mikroskopickí „votrelci“ nemusia 
spôsobovať žiadne problémy. Pneumokok však môže zabíjať.  
  Medzi dospelými, ktorí sa nepohybujú v blízkosti detí, je len 5 – 10 % 
bezpríznakových nosičov. Tzv. bezpríznakový nosič  si dokáže proti 
pneumokokovi vytvoriť akúsi prirodzenú imunitu a nažívať s ním dlhodobo 
v rovnováhe. Podobne je to pri vírusovej infekcii, alergii či vdýchnutí cudzieho 
telesa. Imunita sa  oslabí, môže preniknúť z nosohltana do prostredia v tele, 
ktoré je inak sterilné, napríklad, do stredného ucha, prínosových dutín či 
dolných dýchacích ciest, kde spôsobí zápal. Dobre známe a pomerne rozšírené 
pneumokokové baktérie patria v skutočnosti medzi najčastejšie príčiny 
úmrtnosti na svete. Sú totiž príčinou závažných ochorení, ako je zápal 
mozgových blán, otrava krvi či zápal pľúc. Najohrozenejšou skupinou sú  deti 
do dvoch rokov a ľudia po šesťdesiatke. 
  S príchodom antibiotík v prvej polovici 20. storočia sa zdalo, že problém s 
pneumokokovými ochoreniami sa navždy vyrieši. Nestalo sa tak. Došlo navyše 
k situácii, že pneumokoky si vybudovali proti viacerým druhom antibiotík 
odolnosť, tzv. rezistenciu.  
  Nákaza sa prenáša výlučne z človeka na človeka, a to kvapôčkovou 
infekciou alebo nepriamo, prostredníctvom predmetov infikovaných výlučkami 
z dýchacích ciest. Baktéria pneumokoka s plným názvom Streptococcus 
pneumoniae spôsobuje bežné ochorenia ako zápal  stredného ucha, vedľajších 
prínosových dutín či priedušiek. 
  Rizikovým skupinám a pacientom starším ako 65 rokov dokonca takéto 
očkovanie podobne ako pri chrípke hradí poisťovňa. Na rozdiel od chrípky, pri 
ktorej očkovacia sezóna trvá od októbra do konca februára, proti 
pneumokokovým infekciám sa možno dať očkovať po celý rok. 
    Z Vyhlášky  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vyplýva 
povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu 
vybraných nákaz. 

Proti chrípke a proti pneumokokovým invazívnym infekciám  sa očkujú 
osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb. 

 
Melušová Eva, hlavná sestra 
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OZNAMY 
 

1. Od mája 2011 je bufet zariadenia premenovaný na 
predajňu rozličného tovaru. Tým je zrušený predaj 
alkoholu v zariadení, s výnimkou piva. 

 

2. V knižnici zariadenia pribudol nový denník na čítanie – 
SME. Príďte získavať nové informácie! 

 

3. V knižnici sa už premieta nové DVD z tohtoročnej 
fašiangovej zábavy a Pochovávania basy! 

 

 

Rekonštrukcia garáže 
 

Opäť, vďaka štedrým sponzorom, sme mohli pristúpiť 
k rekonštrukčným úpravám.  Tento krát bolo treba 
zrekonštruovať dve garáže a vytvoriť jednu dvoj-garáž, 
zväčšiť vchod do garáže, navariť bránu atď.  

Prečo? Aby sme mohli 
parkovať obe naše autá - 
Citroën Berlingo ale aj nové 
auto – PEUGEOT BOXER, ktoré 
sme získali vďaka dotácii 
Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny. 

Sponzorsky nám pomohla 
firma TOPEC, a. s., ktorá je našim dodávateľom chleba, 
pečiva,  pekárenských a cukrárenských výrobkov. 

Viera Bútorová, riaditeľka 
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Noví obyvatelia 
 
V mesiaci apríl sme v našom 
zariadení v Topoľčanoch prijali 
novú obyvateľku: 

 Irenu Vančovú 
  
Vitajte medzi nami a cíťte sa 
s nami dobre!   
 

 
Opustili nás... 

 

Opustili nás v mesiaci apríl: 
pani Viktória Kováčiková, pán 
Ján Bohumel, pán Štefan Zigo, pani  Mária Dubajová, pani 
Hedviga Mištunová, pani Alžbeta Andrašková a pani Helena 
Pernická. 
 
 Česť ich pamiatke! 
 
 
V mesiaci apríl sa z nášho zariadenia odsťahovala pani 
Barbora Žáčiková. 
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Májoví oslávenci 
  V mesiaci máj oslávia svoje narodeniny naši drahí 
obyvatelia:   
03. 05. – Karol Novák 
04. 05. – Milan Rybanský 
04. 05. – Juraj Kováč 
05. 05. – Helena Junásová 
08. 05. – Ing. Marek Cyprich 
09. 05. – Rozália Trepačková 
11. 05. – Alžbeta Fazekašová 
15. 05. – Milan Hanzlovič 
15. 05. – Ilona Šnajderová 
15. 05. – Eduard Močko 
16. 05. – Jozef Cabaj 
21. 05. – Mária Trsťanová 
23. 05. – Eleonóra Arpášová 
23. 05. – Ján Vlčko 
24. 05. – Milan Galbavý 
26. 05. – Ján Bitarovský 
29. 05. – Šarlota Miškolcyová 
29. 05. – Gabriel Lavo 
 
Dňa 21. 05. 2011 sa okrúhleho jubilea 80 rokov dožíva pán 
Ernest Bobko. 
 

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

ZZuuzzaannaa  VVaaňňoovváá 
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Mamičkám k sviatku 
 
Keď jari slniečko zľúba zem ľúčami, 
Matkine srdiečko poteším kvietkami. 

 
Kvetinky voňavé, krásou sa skvejú, 
Srdiečko boľavé sťa balzam hrejú.  
 
Ťažko je vyrieknúť tie pravé slová, 
Spánok si odrieknúť, nútena bola.  
 
Odpusť mi láskavá predobrá mamička,  
Srdce ti podávam, na líci slzička.  
 
Odpusť mi prosím ťa, všetky tie viny,  
Zo srdca ľúbim ťa, v náruč ma prijmi.  

 
Petronela Kittlerová – obyvateľka 
 

Ku Dňu matiek  
 
 

Milé naše mamičky!  
 
Nech kvitnú ruže každej Vám na Vašej tvári 

a z očí nech vám len úsmev a šťastie žiari, aby ani 
jednej srdiečko nepocítilo sveta bôľ a klam, to 
všetko zo srdca ku Dňu matiek prajem všetkým 
Vám! 
 

      Napísal: Simeon Masár, obyvateľ 
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Trhlina v džbáne 
 

Jedna stará žena nosila vodu z rieky v dvoch veľkých džbánoch 
prevesených na svojich ramenách. Jeden z džbánov mal trhlinu, 
zatiaľ čo druhý džbán bol bezchybný a udržal v džbáne všetku vodu. 
 
A tak žena doniesla domov vždy len jeden a pol džbánu vody. 
Bezchybný džbán bol na seba, za svoj výkon, hrdý. Avšak prasknutý 
džbán sa hanbil za to, že dokázal urobiť len časť roboty, na ktorú bol 
určený. Jeden krát povedal žene ako je mu ľúto, že nevie dostatočne 
splniť jej predstavy. 
 
Žena na to povedala: „Nevšimol si si, že na tvojej strane chodníka 
kvitnú kvety a na druhej strane nie?  Vedela som, že preteká voda 
z tvojej praskliny, a tak som rozsypala popri chodníku semená. Vďaka 
tebe som si mohla každý deň natrhať kvety do vázy a zdobiť nimi môj 
stôl! Keby si taký nebol, táto krása by v mojom dome neexistovala!“ 
 
Každý z nás má svoje chyby. Ale práve tie robia náš život pestrým, 
zaujímavým, hodnotným... Mali by sme každého človeka vidieť takého 
aký je a vidieť v ňom to dobré. Každý z nás svoje dobro v sebe nosí! 
A vidieť ho - to je LÁSKA!  
 

Takže: všetci moji priatelia s trhlinou v džbáne! 
Majte dobrý každý deň!  

Vnímajte dobro nielen každého dňa ale aj dobro svoje a 
dobro každého človeka!  

A nezabúdajte vychutnávať vôňu a krásu kvetov na Vašej strane 
chodníka! 

 
K mesiacu máj Vám z lásky želám veľa lásky 

        Vaša riaditeľka 
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Hádanky 
 
Uhádnete? Čím sa zaoberá „Urológia“? 
 
1. problémami srdca 
2. problémami kĺbov 
3. močovými problémami 
 

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odpovede,  s uvedením 
svojho mena, odovzdajte do 20. 5. 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. 4 
 
Na čo sa zameriava liečba odboru „Endokrinológia“? 
 
Správna odpoveď: na štítnu žľazu 
 
Správnu odpoveď odovzdala a odmenu získava obyvateľka Prašíc   
 
 
     Mária Poláková 
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