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Úvodník 
8. MAREC - MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN 

 

Medzinárodný deň žien  sa každoročne oslavuje ako deň  
uctievania a uznania ženy, ako rovnoprávnej bytosti s mužmi. Rýchlo 
sa preniesol do všetkých štátov sveta. Stal sa významným dňom v boji 
za sociálne práva a rovnoprávnosť žien. Aj v tejto súčasnej dobe 
považujeme za potrebné konať oslavu ženy ako matky, pretože si to 
každá z nás zaslúži, z dôvodu, že vychovala deti, dala im život a stále 
sa nezištne o nich stará.  Preto jej patrí úcta a uznanie za to všetko, 
čo pre svoju rodinu robí. 
 Aj u nás, v našich špeciálnych podmienkach nášho zariadenia dnes 
želáme všetkým našim matkám a babkám veľa zdravia, Božieho  
požehnania i radostí z detí a vnúčat a aby táto radosť trvala aj 
naďalej. 

Anna Szabová, šéfredaktorka  
 

 
K MEDZINÁRODNÉMU DŇU ŽIEN 

 
Milé seniorky,  
u nás v Domove K Vášmu sviatku,  
vyšijem Vám monogram na pamiatku. 
 
Čo robia ruky Vaše, vyšívajú,  
so zlatou niťou ihlu v prstoch majú. 
Čo robí Vaše srdce, skúma s nehou,  
či v monograme zbadáte tlkot jeho. 
 
Ste pre nás vzorom a životnou oporou,  
nech Vás hreje na duši,  
láska Vašich najbližších,  
spomíname na Vás v dobrom,  
nech Vám zneje hlahol zvonov. 

Anna Szabová, šéfredaktorka 
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BÁSEŇ NA PÔSTNE OBDOBIE 
 

Na Veľký piatok ustrnie aj hora,  
jej vzdychy stíchnu v šumení tichého vánku  
sťa trúchlivý chorál,  
ten však bez svetla nápev nezmení.  
 

V tom tichu hory aj ty cítiš smútok,  
no treba veriť nádeji,  
že priazeň vesny tvorí mocné puto,  
čo zavedie ťa v svetlosť aleji. 
  

V aleji svetla, lúča z Božej dlane,  
premkne ťa radosť vzkriesenia,  
že zahlaholia veľkonočné zvony.  
Chorály smútku, ťarchou doby dané,  
zmiznú aj u tých, čo ich necenia,  
veľkonočný zvon svetla všetkým zvoní. 

Petronela Kittlerová obyvateľka              
 

PRÍSLOVIA   A  PRANOSTIKY   
                                              

* * * * * 
Priateľov okolo boháča je ako pliev okolo zrna. * Cieľ ktorý bol 
dosiahnutý, už nie je cieľom. * Všetko v živote je iba dočasne. * Priateľa 
napomínaj potajme, na verejnosti ho chvál. * Muž má byť stále 
zamilovaný, preto sa nemá ženiť. * Láska oslepuje, manželstvo navracia 
zrak. * Priateľov a zdravia nikdy nemáme dosť. * Domáce obedy sú lacné 
ak nepočítame náklady na manželstvo. * Väčšina mužov pokladá 
manželstvo skôr za záväzok než za lásku. 
 

* * * * * 
Na Mateja mráz už ani líšku neudrží. * Matej potriasa hlavou a Gregor 
bradou. * Keď slnko svieti na Hromnice, zbieraj slamu na chodníku. * 
Hromnice , zimy polovice. * Na konci februára keď severák duje, nech sa 
gazda raduje. * Krátke fašiangy, dobrý rok. * Suchý pôst, úrodný rok. * 
Keď je suchý február, je mokrý august. *  

Petronela Kittlerová, obyvateľka   
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V mesiaci február 2012 sa uskutočnilo... 
 

            VALENTÍNSKA VESELICA  V KRŠKANOCH 
 

Dňa 14. 02. 2012 sa v Dome kultúry 
v Krškanoch   uskutočnila Valentínska 
veselica Srdce k srdcu, na ktorej sa 
zúčastnili naši obyvatelia. Program otvorila 
pani riaditeľka hosťujúceho zariadenia 
DOMUM Krškany Mgr. Janka Kováčiková, 
ktorá predstavila čestných hostí: 
podpredsedu NSK Ing. Ladislava Kollára a 
poradcu predsedu NSK pre riešenie 
problémov rómskych komunít PhDr. Emila 
Solčanského, ako aj pozvaných hostí zo ZSS.  

Po krátkom príhovore pána Ing. Kollára sa začala Valentínska veselica 
vystúpením chlapcov ZSS Domum v Krškanoch, ktorí prednášali básne o láske.     
Po prednese nás svojim vystúpením potešil Romčo Lakatoš.  Predstavil sa ako 
tancujúci indián v oblečení, ktoré si sám navrhol a vyrobil špeciálne pre toto 
vystúpenie. Za svoje umenie bol odmenený veľkým potleskom. Kultúrne 
vystúpenie ukončil spevácky súbor Nádej. Zazneli piesne o fašiangoch 
a ľudových zvykoch. Program pokračoval rôznymi súťažami a odovzdávaním 
valentínskych darčekov.  

Nasledovala diskotéka a občerstvenie. Na stoloch nechýbali obložené 
chlebíčky, koláče, pagáče, ovocie, čaj, či minerálka. Všetci sme sa dobre cítili 
a domov sme sa vrátili obohatení peknými zážitkami. (rw) 

 

                              

PREDNÁŠKA SPOJENÁ S BESEDOU 
 

  Téma tohto mesačnej prednášky pre obyvateľov mala názov: Význam 
farieb v liečbe. Viedla ju Mgr. Daniela Vaňová a uskutočnila sa na oboch 
budovách. 

Kľúčovou témou prednášky bolo vnímanie, pociťovanie a  pôsobenie 
farieb na človeka. Aj to,  ako farby ovplyvňujú našu psychiku a ako každá farba 
odlišne vplýva na ľudský organizmus. Venovali sme sa histórii a vzniku liečbe 
farbami - kolorterapii ako doplnkovej liečbe tradičnej medicíny. 

Oboznámili sme sa s rôznymi vedeckými pohľadmi a pokusmi, prešli sme 
charakteristiku významu jednotlivých farieb s vedecky podloženými príkladmi 
a zaoberali sme sa obľúbenými farbami v súvislosti s pozitívnymi pocitmi na 
psychiku človeka.  (dv) 
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BESEDA O KNIHE MAŠKARNÝ PLES 
 

Autorom knihy Maškarný ples  je Janko Jesenský. Knihu vydalo 
vydavateľstvo Mladé letá v roku 1975.  

Keďže tu máme čas fašiangov, ktorý je 
typickým symbolom veselosti, zábavy, 
hodovania, rozhodli sme sa priblížiť toto 
výnimočné obdobie. Tvorí prechod od zimy k 
jari. 

Úvodná časť besedy patrila prečítaniu 
krátkej poviedky. Prečítania sa ochotne 
zhostila naša obyvateľka, pani Gabika Šutová. 
Príbeh nás všetkých zaujal. Bol o mladých 
ľuďoch, ktorí sa pripravovali na maškarný 
ples, ktorý sa konal v ich meste. Ako sa ľudia 

zabávali, tancovali a snažili odhaliť koho tvár sa nachádza za maskou. 
V minulosti sa počas fašiangov organizovali zabíjačky, priadky, dedinské 
zábavy a konalo sa mnoho svadieb. Fašiang končí pochovávaním basy. Počas 
tohto obradu sa strieda plač, smiech a zábava všetkých prítomných. 

Nebude tomu inak ani v našom zariadení, nakoľko  my budeme basu 
pochovávať už 16. 02. 2012 v jedálni nášho zariadenia. (sš) 

 

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“    
 

 Čo je  spomienka? “Spomienka je jediný raj, z ktorého nás nemôžu 
vyhnať“! 
 Stretnutie obyvateľov pri spomienkach, dňa 09. 02. 2012, sa konalo v duchu 

zvykov, tradícii a spomienok na 
fašiangy, ktoré sme prežívali v  mladosti. 

Odkiaľ pochádza  pôvod slova? Zistili 
sme, že už v období Veľkej Moravy sa u 
nás užíval termín mjasopust – čo 
znamenalo koniec jedenia mäsa pred 
pôstom. V Česku sa zachovalo slovo 
masopust a užíva sa dodnes. Slováci 
prebrali slovo fašiangy z nemeckého 
fašang, ktoré sa vyvinulo zo slova vast – 
schant, čo znamená výčap alebo 
posledný nápoj, posledné sústo pred 

pôstom. 
 Na fašiangy všetci, najmä roľníci, chceli osláviť, že sa pomaly končí zima. 
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Chceli pošepkať zemi, aby im na budúci rok dala veľa obilia, ktoré ich má 
uživiť. Vtedy sa končili priadky  a začínalo sa tkanie plátna, pokrovcov, driapalo 
sa perie do perín pre budúce nevesty.  Fašiangové zábavy trvali celý týždeň  až 
do popolcovej stredy. V utorok sa pochovala basa a nastal prísny pôst. Dnešný 
rok je fašiangové obdobie  od  07.01.2012 do 22.02.2012.   Popolcová streda je 
pripomienkou ľudskej konečnosti a cieľa, či smerovania vlastného života. Pred 
popolcovou stredou sa zviažu hudobné nástroje a rozviažu sa až na  Bielu 
sobotu, kedy sa slávi vzkriesenie Ježiša Krista, skončí sa  pôst a začína sa opäť 
hodovať a veseliť. (aj) 

 

Tohtoročné fašiangy očami obyvateľa 
POCHOVALI SME DVE BASY 

 
         Dňa 21. 02. 2012 sme sa zúčastnili pochovávania basy. Pred samotným 
začiatkom slávnosti sa uskutočnila členská schôdza MsO JDS Topoľčany, ktorú 
otvoril predseda MsO 
JDS  Milan Páleník.           
          Po úvodnom 
prejave a zhodnotení 
činnosti jednotlivých 

predstaviteľov, 
nás dôchodcov 
privítal a pozdravil aj  
primátor mesta 

Topoľčany Ing. 
Peter Baláž. Poprial 
nám všetkým veľa  zdravia a spokojnosti. Do tanca nám hrala výborná kapela.  

Po krátkej tancovačke nás  pohostili chutnou kapustnicou. Neskôr bola 
tombola.  Všetci sme si kúpili lístky na tombolu. I keď nikto z nás nevyhral, 
zabávali sme sa dobre. Medzi tým prišla a s každým sa osobne zvítala naša pani 
riaditeľka Ing. Vierka  Bútorová.  

Hudba hrala do tanca šlágre našich  mladých čias. Každý z nás si prišiel na 
svoje, či už tancom, alebo spevom. Okolo 21. H prišlo na rad pochovávanie 
basy. Väčšina obyvateľov, „Môj domov“ sa zhodla na tom, že náš program 
pochovávania basy 16. 02. 2012 v našej jedálni domova, bol lepší. Pán Wagner 
hovoril s pánom predsedom Paleníkom a tento pripustil možnosť, že o rok 
môžeme v kultúrnom dome pochovávať basu my.  Niektorí naši chorľavejší 
obyvatelia už boli unavení, a tak ich pán Jožko Šimko odviezol domov do 
domova. Tí zdatnejší vydržali do konca tanečnej zábavy  a vrátili sa vo veselej 
nálade a s peknými spomienkami.          Simeon  Masár, obyvateľ 



 7 

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA  A  POCHOVÁVANIE BASY 
 

Ako je u nás dobrým zvykom, aj v tomto roku, sme spojili Fašiangovú 
zábavu s programom Pochovávanie basy, ktorý nacvičil náš spevácko-
dramatický súbor Domovníček.  

Zábavu zahájila vedúca 
úseku služieb pani Mgr. Dana 
Neumannová, ktorá všetkých 
prítomných privítala 
a oboznámila s programom 
večera.  O dobrú náladu sa hrou 
na harmoniku i hudobnou 
produkciou  postaral Ing. 
Vladimír Kluka. Poďakovanie 
patrilo aj pracovníkom z kuchyne 
za chutné upečené fánky. Zábava 

začala veľkým tanečným kolom Potom sme sa už mohli tešiť z  programu 
Pochovávania basy. Večer pokračoval hraním na harmonike a piesňami na 
želanie. Celková atmosféra bola nafilmovaná na video Bc. Svetlanou Šimkovou. 
Toto video, ako aj fotky zo zábavy si budete môcť pozrieť v knižnici nášho 
zariadenia. (rw) 
 

MALTÉZSKI RYTERI V NAŠOM ZARIADENÍ 
 

Dňa 29. 02. 2012 boli v našom 
zariadení po prvýkrát na návšteve 
Maltézski rytieri. Pani riaditeľka Ing. 
Viera Bútorová privítala medzi nami 
vzácnych hostí. O založení a histórii 
rádu rytierov nám zaujímavo 
porozprával Ing. Rudolf Páleš, člen 
Rádu Maltézskych rytierov. Svojou 
návštevou nás tiež poctil Ing. Pavol 

Segeš, bývalý primátor mesta 
Topoľčany. Zamestnanci aj obyvatelia 
pozorne počúvali. Dozvedeli sme sa, 
že počiatky rádu siahajú až do  roku 
1048. Vtedy bolo pri nemocnici sv. 
Jána v Jeruzaleme založené 
spoločenstvo, ktoré sa staralo 
o pútnikov. Rád vždy slúžil chorým a 
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chudobným. Toto posolstvo si zachovali dodnes.  
Svojou charitatívnou činnosťou sú známi po celom svete. Charitatívnu 

činnosť maltézski rytieri vykonávajú prostredníctvom občianskeho združenia. 
Na Slovensku je to Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu. Členovia sú 
z rôznych miest Slovenska. Sme radi, že našli cestu aj do nášho zariadenia. 
Obdarovali nás nielen informačnými brožúrkami, ale aj tradičnými talianskymi 
pochúťkami.  (sš) 

 
PREDVOLEBNÁ KAMPAŇ 

 

 Mesiac február sa v našom zariadení niesol v znamení blížiacich sa 
predčasných parlamentných volieb. So súčasnými 
poslancami a kandidátmi do nadchádzajúcich volieb sme sa 
stretli v jedálni zariadenia.  
  

Dňa 13. 02. 2012 začala svoju predvolebnú kampaň 
strana SDKÚ-DS, ktorú prezentovala poslankyňa NR SR  
Mgr. Magda Vášaryová. Navštívila nás v sprievode 
riaditeľa Tribečského osvetového strediska Topoľčany Mgr. 

Júliusa Krajčíka.  
 
 Dňa 14. 02. 2012 pokračovala svojou 
predvolebnou kampaňou strana SMER–SD 
v zastúpení poslankyne NR SR Ing. Viery 
Tomanovej, PhD.,  poslanca NR SR PaedDr. 
Pavla Gogu a kandidátky do NR SR Ing. 
Žanety Pálenikovej. Svojou prítomnosťou 
poctila naše zariadenie aj vedúca odboru 
SVaZ  NSK PaedDr. Miluša Budajová.  

Dňa 8. marca 2012 navštívil 
obe naše zariadenia sociálnych 
služieb,  v Prašiciach aj 
v Topoľčanoch, poslanec NR SR za 
SDKÚ-DS, Mgr. Tomáš Galbavý, 
rodák z Topoľčian. Svoju návštevu 
spojil s oslavou  Medzinárodného 
dňa žien. Zagratuloval našim ženám 
k ich sviatku.  
Naši obyvatelia svojou účasťou na 
predvolebných stretnutiach s 
politikmi prejavili záujem o ďalšie smerovanie štátu a tým aj o našu budúcnosť.  

                     (gr)   
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Akí sú oslávenci menín v mesiaci marec 
Albín 
Mužské meno Albín má latinský pôvod a v preklade znamená "biely". Albínovia sú 
milí, jemní a tajomní. Svoje súkromie si starostlivo chránia. Je pre nich oveľa 
dôležitejšie ako dianie okolo nich. Niekedy bývajú dosť strnulí. Vždy vedia čo chcú.  
Miroslav 
Meno Miroslav je slovanského pôvodu a jeho význam mena je "mier slávi", 
"mierumilovný". Títo muži sú veľmi usilovní a schopní, dokážu dosiahnuť to, po čom 
túžia. Vedia si život užívať naplno. Vždy sa snažia byť dochvíľni a milí, aj keď tak 
niekedy nepôsobia. Mali by sa šetriť, aby ich vitalita bola dobrá. 
Tomáš 
Mužské meno Tomáš má hebrejský pôvod a v preklade znamená "dvojča“. Títo ľudia 
sú veľmi úprimní, ale majú komplikovaný charakter. Tomášovia sú šikovní, vždy 
získajú úspech a s ním aj veľké ohodnotenie. Ak sa budú spoliehať vždy sami na 
seba, dokážu získať všetko, po čom túžia.  
Františka 
Ženské meno Františka má taliansky pôvod a význam mena je "Francúzka". Tieto 
ženy pôsobia ako neprístupné a odmerané. Ich reakcie sú pomalšie a svojej predtuche 
neveria. Spoliehajú sa na svoju pevnú vôľu. Františky potrebujú silnú podporu a 
motiváciu, aby svoje ciele dotiahli do konca. Mali by sa  šetriť, lebo sa rýchlo unavia 
a dlho nevedia nájsť nové sily.  
Matilda 
Meno Matilda má nemecký pôvod a význam mena je "silná, udatná bojovníčka". 
Tieto ženy sú silné osobnosti. Matildy vždy vedia tvrdo bojovať za svoje ciele a 
vyhýbať sa ťažkostiam. Nemajú to ľahké, ale nakoniec to aj tak zvládnu. Sú usilovné 
a všetko si vedia dobre naplánovať. Sú to nápadité ženy, ktoré majú dobre myšlienky.   
Eduard 
Meno Eduard má anglický pôvod. Jeho význam je "mocný, bohatý strážca". Sú to 
intuitívni muži. Vždy vedia nájsť správnu cestu, ktorou majú kráčať. Do svojich 
záležitostí sa púšťajú s radosťou. Občas pôsobia ako flegmatici. Mali by sme ich 
vedieť pochopiť v každej situácii. Kritizovať by ich mali ľudia, ktorých rešpektujú. 
Jozef 
Mužské meno Jozef má hebrejský pôvod a význam mena je "Boh pridá, rozhojní". 
Títo muži vedia čo v živote chcú. Vedia sa v každej situácií ovládať a byť pokojní. 
Jozefovia majú v živote šťastie a veľký predpoklad využiť všetky svoje prednosti k 
úspechu. Sú to starostlivé osoby, vždy pomôžu svojim blízkym.    
Soňa 
Meno Soňa je variantom mena Žofia, ktoré je gréckeho pôvodu a znamená 
"múdrosť". Sú to pokojné osobnosti. Nič ich nerozčúli, konajú rozvážne. Ak sa nad 
niečím trápia, nikomu sa s tým nezdôveria. Sú vytrvalé a vždy si idú pevne za svojim 
cieľom. Aj keď im hrozí nejaké riziko, dostanú sa cez to a pôjdu ďalej. V spoločnosti 
si ich každý obľúbi. Majú rady energiu v živote a spoznávanie nových ľudí.  

Milan Vaľko, obyvateľ 
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ÚTULOK a DOMOV NA POLCESTE 
Skutočný príbeh 

 

 
Náš ďalší obyvateľ, ktorý mi porozprával o svojej životnej púti sa narodil 

pred 59 rokmi v Čechách v Novom Jičíne. 
Poniektorí si položíte otázku, ale ako sa Čech mohol ocitnúť v Útulku na 

Slovensku ? Jednoducho! 
Ideme ďalej... V Českej republike žil so svojimi rodičmi a bratom, 

vyštudoval strojárske učilište v Kopřivníckej Tatrovke. Roky 1971 – 1972 
strávil v zelenom - na vojenčine.  Po základnej vojenskej službe nastúpil do 
vtedajšieho  JZD Lubina. 

V zime v roku 1981  sa vybral na rekreáciu  do Liptovského Jána na 
Slovensko. Tu sa zoznámil so ženou, ktorá mu otočila kormidlo jeho životnej 
cesty. Bola to rodená Topoľčianka. Natoľko  ho očarila, že o rok bola  svadba.  

Po svadbe sa presťahoval na Slovensko, kde dostal byt  a našiel si aj prácu 
v obchode. Časom prišli deti – dvaja chlapci a 10 rokov spokojného života. On 
v práci, šarvanci v škole, manželka v domácnosti, a to možno malo za následok, 
že si postupom času našla priateľa, ktorý sa jej stal bližším, ako samotný 
manžel. Rozvod na seba nenechal dlho čakať. V roku 1993 si išiel každý svojou 
cestou. 

 Muž útlej postavy hovorí: „Nikdy som ju neuderil, aj keď mi toľko toho 
povystrájala, že až ..., ale po rozvode na chodbe mi došla trpezlivosť a jednu za 
toľké ponižovanie som jej doprial.“ Banoval, že nie skôr. 

V ten istý rok ako sa rozviedol, skončil aj s prácou v obchode a prihlásil sa 
na Úrad práce. Po rozvode ešte necelé  dva roky býval v tom istom byte. Brat 
rodičovský dom predal, ale on z peňazí nedostal nič. 

V roku 1995 otvorili v Topoľčanoch Útulok, tak si dal žiadosť 
o ubytovanie.  

So svojimi synmi sa nestretáva. Starší odišiel do Čiech. Ako sa mu darí,  
nevie. On sám prekonal slabšiu mozgovú príhodu a stal sa schránkou viacerých, 
dlhodobých chorôb, ktoré  mu nedovolia svojvoľne sa vydať na prechádzku. 

V jeho šedom, obyčajnom živote sa udialo ešte predsa niečo nevšedné. 
Mnohí sa asi pousmejete, ako ja, keď sa blížil záver nášho rozhovoru. So svojím 
sokom, s ktorým sa stretávala jeho bývalá manželka  sa stretol aj on, ale 
v Útulku , len každý je na inej izbe. 

 
Dočítania priatelia! (jg)                                     
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MESIACI MAREC 2012 
 

Dňa 06.03.2012 sa uskutoční v knižnici zariadenia beseda o knihe: 
„TATRY NAŠE MALEBNÉ“ 

 
Dňa 15.03.2012 sa bude konať v jedálni zariadenia stretnutie obyvateľov pri 

spomienkach: 
„14 ZASTAVENÍ PÁNA JEŽIŠA A NÁŠ ŽIVOT“ 

 
Dňa 25.03.2012 sa opäť budeme venovať vedomostnému kvízu 

„TVORIVÉ SKLADANIE SLOV“ 
 

Dňa 16.03.2012 sa v jedálni nášho zariadenia uskutoční 
BURZA OŠATENIA 

 
Dňa 21.03.2012 sa budeme venovať športu, v jedálni zariadenia sa bude konať 

TURNAJ V STOLNOM TENISE 
 

Dňa 27, 28.03. 2012 bude patriť prednáške s besedou na tému: 
„VÝZNAM PRACOVNEJ TERAPIE“ 

 
Pri príležitosti marca mesiaca knihy sa uskutoční prednáška s besedou 

„VÝZNAM KNIŽNICE A ČÍTANIA KNÍH PRE SENIOROV“ 
 

Počas celého mesiaca v doobedňajších hodinách je otvorená 
KNIŽNICA S ČITÁRŇOU 

 
Pravidelne každý deň od 13.00 h do 14.00 h vysiela v našom zariadení 

ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO „MÔJ DOMOV“ 
 

V pôstnom období sa každý piatok o 13.00 h uskutoční v kaplnke nášho 
zariadenia  

KRÍŽOVÁ CESTA 
 

Každý deň na oboch budovách v doobedňajších hodinách sa stretávame 
v spoločenských miestnostiach a hráme spoločenské hry, rozprávame sa, 

kreslíme, čítame, počúvame hudbu... 
 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame! (dn) 
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ZASMEJME SA 
 

„Stará mama, chcela by si sa radšej vydať, alebo jesť oriešky?“, pýta sa vnučka. 
„Hlupáčik samozrejme vydať, veď na oriešky už nemám zuby.“ 
 

Učiteľka sa pýta Jožka: Ktorý cicavec nemá zuby? Jožko odpovedá: Môj starý 
otec, prosím. 
 

Mládenec sa pýta dievčaťa: Nie je ti zima drahá? Dievča odpovedá: Keby si bol 
chlap k  svetu, už by si sa bol o tom dávno presvedčil. 
 

Čo je s vami? Pýta sa Katarína milenca v posteli, keď sa nemá k činu. Prepáčte, 
zabudol som vám povedať, že som oslobodený od telocviku. Odpovedá milenec. 

                                                                     Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Drahá, som naozaj prvým manželom, do ktorého si sa zaľúbila? Áno, ale tak sa 
mi to zapáčilo, že asi nebudeš posledným.  
 

Kamarát ja už nemám k ženám nijakú dôveru. Prečo? Nedávno som si podal 
zoznamovací inzerát a medzi ponukami bol aj list od mojej ženy. 
 

Vojak čím ste v civile? Pekárom. A koľko máte detí? Dvanásť. Doparoma 
človeče, a kedy vlastne pečiete? 
 

Otec, hovorí: „Dcéra, myslím, že si ťa Bill vezme“. „Už ti to povedal?“ „To nie, 
ale včera zastrelil svoju ženu“.  
                                                                                      Ing. Peter Lipták, obyvateľ       

  
Zápalkový hlavolam   (nielen pre fajčiarov) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oprav chybu v rovnici presunutím jednej  zápalky ! 
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  Č o    m a    n a u č i l a    m o j a    m a m a 
(l o g i c k á  v ý c h o v a    ú s m e v n e)  

 
Moja mama ma naučila VYTRVALOSTI: 
Nevstaneš zo stoličky, kým nezješ všetok špenát! 
 
Moja mama ma naučila LOGIKE: 
Prečo? Lebo som to povedala ... 
 
Moja mama ma naučila NÁBOŽENSTVU:  
Modli sa, aby tá špina zišla z koberca! 
 
Moja mama ma naučila OHYBNOSTI: 
Do čoho si to sadol? Pozri sa, čo sa ti nalepilo na zadok! 
 
Moja mama ma naučila OCENIŤ DOBRE ODVEDENÚ PRÁCU: 
Ak sa chcete s bratom pozabíjať, urobte tak vonku – práve som dokončila 

sobotňajšie upratovanie! 
 
Moja mama ma naučila IRÓNII: 
Ešte chvíľu plač a ja ti dám skutočný dôvod. 
 
Moja mama ma naučila praktikovať jav zvaný OSMÓZA: 
Zavri ústa a zjedz tú polievku! 
 
Moja mama ma naučila CHÁPAŤ KOLOBEH ŽIVOTA: 
Priviedla som ťa na tento svet a môžem ťa z neho zase rýchlo vyprevadiť! 
 
Moja mama ma naučila VŠETKO O POČASÍ: 
Tvoje izba vyzerá, ako keby sa cez ňu prehnalo tornádo! 
 
Moja mama ma naučila ROZUMIEŤ POJMU RECYKLÁCIA: 
Nebyť mňa, zhnijete v špine! 
 
Moja mama ma naučila PREDVÍDAVOSTI A OPTIMIZMU: 
Obliekaj si každé ráno čistú bielizeň! Čo keby sa ti stala nejaká nehoda? 
 
Moja mama ma naučila ČO JE TO ZÁVISŤ: 
Na svete sú milióny nešťastných detí, ktoré nemajú takých úžasných rodičov, 
akých máš ty! 
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PPrreeddssttaavvuujjeemmee  nnoovvýýcchh  zzaammeessttnnaannccoovv  
V mesiaci február sme do nášho zariadenia prijali tri nové 

zamestnankyne - opatrovateľky.  
Prajeme si spoločne, aby sme sa tu vzájomne cítili dobre! 

 
 
 
 
 
 

Barátová Iveta            Be ňová Zuzana         Medunová Jana  
z Topoľčian                  z Veľkého  Klíža          z Partizánskeho  

 
 

Prišli k nám noví obyvatelia 
 

... Dúcka Ľudmila, Beňová Marta, Štefkovič Jozef, Štefkovičová 
Bernardína. 
                    

Vitajte medzi nami! 
 

Marcoví oslávenci 
 
09. 03. – Ján Kováč                         23. 03. – Emíla Grznárová 
09. 03. – Ján Turan               24. 03. – Jozef Streďanský 
13. 03. – Margita Gregušová    25. 03. – Drahoslava Múčková 
18. 03. – Helena Daňová    30. 03. – Mária Mojžišová 
23. 03. – Anna Adamičková    31. 03. – Zuzana Belkovičová 

31. 03. -  Milan Kapusta 
 
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho 
požehnania a spokojnosti. 

 

Pobyt v našom zariadení ukončili  Jozefína Klačanská a Ľudmila 
Abrahámová. 
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Krížovka  
 

Má to 15 cm dĺžku, 8 cm na výšku a každá žena to rada drží v ruke. Čo je to? 
 

 1         

  2        

  3        

4          

  5        

 6         

  7        

 8         

  9        

 10         

 

1. Karnevalové prestrojenie 
2. Získala Oskara najlepšia   
    herečka v hlavnej úlohe 
3. Naša súkromná televízia 
4. Každú noc svieti na oblohe 
5. Hokejisti naháňajú po ľade 
6. Naša bývalá mena 
7. Stavba cez rieku 
8. Krstné meno Djokovica 
    svetového tenistu  
9. Náš futbalista roka 2011 
10. Dopravný prostriedok 

 
Správnu odpoveď napíšte na lístok a odpovede, s uvedením svojho mena 
odovzdajte do 20. 03. 2012 sociálnej pracovníčke Mgr. Danke Vaňovej. Víťaz 
bude určený žrebovaním a odmenený vecnou cenou.   
                           Hlavolam   a krížovku pre vás pripravila Ing. Mária Malinková 
 

♥♥♥♥♥♥  
Správne riešenie OSEMSMEROVKY z časopisu 2/2012 nám poslali viacerí. 
Šťastným vyžrebovaným je a výhercom sa stáva pán JÁN KOMAČKA.  
Správna odpoveď bola: "sedemdesiatka na krku a nijaký šedivý vlas!" 
Výherca získava vecnú cenu. GRATULUJEME! 
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ZRAKOVÝ KLAM 
 
 
 

Ako je to možné? 
 
 

Pozerajte sa 30 sekúnd, pokiaľ sa dá, bez žmurkania, na štyri čierne body 
uprostred obrázku. Potom sa pozrite na stenu. Po chvíli uvidíte na stene tvár 
človeka. Koho tvár ste uvideli? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
♥♥♥♥♥♥  

  
ČČaassooppiiss  jj ee  iinntteerr nnýýmm  iinnffoorr mmaaččnnýýmm  mmeessaaččnnííkkoomm  ZZaarr iiaaddeenniiaa  ssoocciiáállnnyycchh  sslluužžiieebb  „„ MM ÔÔJJ  DDOOMM OOVV““ ,,    ssoo  
ssííddlloomm  PP..  OO..  HHvviieezzddoossllaavvaa  6666,,  TTooppooľľččaannyy..  ŠÉFREDAKTOR: Anna Szabová  REDAKČNÁ RADA: Petronela 
Kitlerová, Simeon Masár, Peter Lipták, Dana Neumannová (dn), Daniela Vaňová (dv), Zuzana Michalková (zm) 
OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA: Richard Wagner (rw), Viera Bútorová (vb) TECHNICKÁ STRÁNKA 
A DISTRIBÚCIA: Milan Vaľko, Eva Kohútová, Irena Šípošová  SPOLUAUTORI:  Zuzana Vaňová (zv), Gabriela 
Remeňová (gr), Anna Jahodová (aj), Svetlana Šimková (sš), Miroslava Grežďová (mg), Juraj Gašparovič (jg), 
Mária Malinková (mm)  


