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Úvodník 

TRADÍCIA VEĽKEJ NOCI 
Po uplynutí veľkého pôstu oslavujeme každoročne Veľkú noc. 

Všade sa nachádza znak toho, že Ježiš Kristus  vydáva svedectvo 
Veľkej noci.  To znamená prechod zo smrti do života. Preto nech 
veľkonočné zvony zvonia všetkým ľuďom na celom svete.  

Toto svedectvo nám pripomína zmŕtvychvstanie Pána Ježiša, 
ktorý sa za nás obetoval na kríži, vstal z mŕtvych,  aby nás vykúpil 
z trápenia. Za to mu za veľa vďačíme. V našom živote sa odvtedy 
traduje, že na Veľkú noc sa polieva. Na Veľkú noc je zvykom, že 
dievčatá maľujú veľkonočné vajíčka pre svojich vyvolených a takto 
sa im odvďačia a obdarovávajú ich svojou pozornosťou.  

Anna Szabová, šéfredaktorka  
 

SMUTNÉ JE TO  VTÁČA 
 

Keď sneh napadne, vtáča    Pritúli si vtáča do svojej šatky 
od rána do noci je veľmi hladné.  vypýta si pre neho zrnká 
Šťastie, že to chlapček zbadá.  od starej matky. 
 

Valika Krumpárová, obyvateľka              
 

VEĽKÁ NOC – SVIATOK JARI 
 

Blíži sa Veľká noc,                                Aj mládencov bude dosť,                  
bude vždy kúpačov dosť,                      voňavky si nakúpia 
nastávajú zvyky jari, dievčence            a hádam ich nestrovia. 
by aj vajíčka maľovali. 
 
Vody máme stále dosť,                        Za odmenu pre mužov,  
môžeme ich polievať,                           nalievame po čiarku,              
všetkým ženám pre radosť.            do poldecákov len minerálku. 
 

Anna Szabová, šéfredaktorka 
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V mesiaci marec sa uskutočnilo 
 

TURNAJ V STOLNOM TENISE 
 

Dňa 21. 03. 2012 sa v jedálni 
nášho zariadenia  uskutočnil turnaj 
v stolnom tenise, na ktorom sa 
zúčastnili naši obyvatelia. Po 
úvodnom privítaní so súťažiacimi sa 
začal samotný turnaj. Nechýbali  
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  na ďalší stolnotenisový turnaj. Súťažiaci vyjadrili svoju vďaku 
a radosť  z  pekného športového zážitku.  

Umiestnenie súťažiacich: 1. Ing. Peter Lipták, 2. Milan Hanzlovič,              
3. Viliam Valo, 4. Jaroslav Krištof, 5. Zuzana Belkovičová. 

(rw) 

PRACOVNÉ BRIGÁDY  
  

                         V mesiaci marec sme pripravovali vinič, kvety, okrasné záhony k jarnej 
vegetácii. Pomáhali viacerí obyvatelia. Augustín Rybanský prestrihal  vinič.  
Magdaléna Drábiková, Milan Galbavý, Emília Toporová, Zuzana 
Belkovičová a Natália Medová  vyhrabovali a čistili záhony pred budovami 
zariadenia, a tak pripravili kvetiny k jarnému kvitnutiu. Katarína Janáčová, 
Róbert Pudiš. Imrich Karaba, Štefan Vanek  pokračovali vo vyhrabovaní  
a čistení záhonov a zametaní chodníkov a terasy.  
  Uskutočnili sa dve pracovné brigády, kde sme zrýľovali pôdu na našom 
centrálnom políčku. Je pripravená na jarnú výsadbu. Brigády sa zúčastnili: 
Imrich Karaba, Róbert Pudiš, Štefan Vanek, Milan Hanzlovič, Rudolf 
Sokolík. Prezimované lístie, nečistoty sme povyhrabávali a odniesli na skládku.  

Vedenie zariadenia vyslovuje veľkú VĎAKU všetkým, ktorí pomáhajú 
a starajú sa o náš areál. Svojou prácou vytvárame pekné prostredie 
a príjemnejšie bývanie pre všetkých!         (aj) 
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STRETNUTIE PRI   SPOMIENKACH NA  TÉMU:  
„14 ZASTAVENÍ PÁNA JEŽIŠA A NÁŠ ŽIVOT“ 

 
 

Dňa  15. 03. 2012 sa konalo 
v jedálni zariadenia  posedenie pri 
spomienkach na tému: „14 zastavení 
Pána Ježiša a náš život“,  ktorého sa 
zúčastnilo  38 obyvateľov.  

Múdrosť a poučenie našej krížovej 
cesty životom:                                          
 „Pane, pomôž mi pochopiť, že 
Tvoj,  môj, náš kríž je prejavom 
Tvojej lásky ku mne. A tá láska ma 
niekedy vedie po ceste, ktorej 

nerozumiem a ktorá bolí. No ak ju prejdem spolu s Tebou, má aj rovnaký 
cieľ obrovskej  nádeje a radosti.“  
 Dnešné stretnutie obyvateľov pri spomienkach sme začali spoločnou piesňou 
„Ach poďte kresťania“. Stretnutie pri  spomienkach sa nieslo 
v predveľkonočnom, pôstnom duchu. Pripomenuli sme si krížovú cestu Pána 
Ježiša od rozjímania v Getsemanskej záhrade až po ukrižovanie na Golgote.  
 Bolo to pred 1979 rokmi, kedy odsúdili 33-ročného Pána Ježiša na smrť, a to 
smrť ukrižovaním. Jeho cesta na Golgotu bola  tŕnistá a veľmi ťažká, s  krížom 
na pleciach. Prešli sme v rozjímaní všetkými štrnástimi zastaveniami, ktoré sme 
prenášali na náš život. Od narodenia, prvého stretnutia sa s rukami matky a otca  
až po súčasnosť. Pozorovali sme, že na tejto krížovej ceste nejde o pohyb nôh, 
ale ide o oveľa viac - ide o ruky, ktorými Ježiš delil chleba premenené na svoje 
telo, ide o ruky ktorými pevne drží kríž, ruky , ktorými sa opiera o zem, keď 
pod ťažkým krížom trikrát padá, ide o ruky , ktorými  Šimonovi podal kríž, sú to 
ruky  s ktorými prijal ručník od Veroniky, ruky, ktoré rozpäl na kríž a nechal sa 
pribiť. Ruky, ktoré bezvládne spustené v lone matky boli vložené do hrobu, sú 
to ruky  na ktorých zostali rany i po vzkriesení.  
 Je to cesta nášho ľudského dozrievania, pretože sa na nej odohráva životná 
dráha  každého z nás. Každý z nás totiž, či už chce alebo nechce, musí 
nejakým spôsobom vyniesť svoj kríž až na vrchol osobnej Kalvárie. Potom 
sme si zaspievali pieseň „Vysoko kríž na Golgote stojí....  Nasledovala báseň 
„Spomienka na syna“. vykúpenie, za nás. 
 So spokojnou dušou, obohatený o nové poznatky sme sa podaním rúk  vracali 
na svoje izby.  (aj) 
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Maľovanie veľkonočných vajíčok 

v „Borinke“ Nitra 
 

Dňa 27. 03. 2012 sa konalo predveľkonočné stretnutie zariadení sociálnych 
služieb z Nitrianskeho kraja v „Borinke“, ZSS Nitra, kde sme mali možnosť 
skúsiť si rôzne techniky maľovania a zdobenia veľkonočných vajíčok. Z nášho 
zariadenia sa maľovania zúčastnili Štefnánia Godálová, Antónia Feketeová 
a Anna Adamičková. 

Symbolom Veľkonočných sviatkov sú  
baránok, kríž, oheň, sviečka, bahniatka, 
vajíčko, korbáč, voňavka, voda a zajačik. 
Prečo zdobíme a maľujeme vajíčka? Od 
nepamäti symbolizovalo vajce zárodočný 
proces, z ktorého vznikol svet, ale tiež 
životnú silu, narodenie, nesmrteľnosť, 
návrat jari a vďaka škrupinke i pocit 
bezpečia. Keďže vajíčko obsahuje zárodok 
života, bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. 
V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka, z dôvodu  
dekorovanie si príbytku a jedenia vajec na Veľkú noc a tiež obdarovať 
polievačov na Veľkonočný pondelok. V kresťanstve sa vajce vykladá ako 
symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Pán Ježiš Kristus, ako symbol 
nesmrteľnosti. 
  Dnešné dopoludnie  sa nieslo v predveľkonočnom duchu, jarné slniečko 
pekne svietilo, stromy sa začínajú zelenať a pučať.  Naše zariadenie  sa 
zúčastnilo maľovania a zdobenia veľkonočných vajíčok v  „Borinke“ zariadení 
sociálnych služieb Nitra, ktorého sa okrem nás zúčastnilo ešte 7 zariadení 
sociálnych služieb z Nitrianskeho kraja.  Každý si so sebou priniesol svoje 
zhotovené výrobky robené  rôznou technikou a rôzne nápady dekorácie príbytku 
počas Veľkonočných sviatkov. Vajíčka boli zdobené rôznymi technikami 
napríklad: maľované fixkami, temperami, oblepené vystrihnutými krajkami, 
omotané farebnými nitkami, zdobené samolepkami, obháčkované vajíčka, 
zdobené voskom a farbami. Radosť sa pozerať na zhotovené kraslice jedna 
krajšia od druhej. Mali sme pripravených 10 vajíčok (výduchy), každý si mohol 
podľa vlastného výberu a fantázie na mieste skúsiť zdobenie. Samozrejme 
každý chcel mať čo najkrajšie, ale nakoniec sme si s technikami radili a 
navzájom obzerali šikovné ruky všetkých zúčastnených. (aj) 
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HISTÓRIA KRÍŽOVEJ CESTY  
 

Počas pôstneho obdobia sa každý piatok konala v kaplnke nášho 
zariadenia krížová cesta, ktorú viedol PaedDr. Richard Wagner. Naši obyvatelia 
sa do nej veľmi aktívne zapájali spevom i modlitbami.   

Krížová cesta v dnešnej podobe pochádza z 
neskorého stredoveku. Hlavnými šíriteľmi tejto 
pobožnosti boli sv. Bernard z Clairvaux, svätý 
František z Assisi a svätý Bonaventúra. No určite svoj 
pôvod má v sprievodoch pútnikov, ktorí kráčali po 
stopách Pána Ježiša nesúceho kríž v uliciach 
Jeruzalema. Dominikánsky brat Rinaldo vo svojej 
knihe Liber peregrinationis v roku 1294 píše, že 
vystúpil k Božiemu hrobu tou cestou, po ktorej kráčal 
Kristus s krížom. Opisuje aj viaceré zastavenia: 
napríklad, Herodesov palác, - nádvorie, kde bol Ježiš 
odsúdený na smrť, - miesto, kde stretol plačúce jeruzalemské ženy, či miesto 
kde Šimon Cyrenejský vzal na svoje plecia Kristov kríž.  

Keď sa už nemohlo putovať do Svätej zeme, začali sa na Západe budovať 
Kalvárie, aby pripomínali ľuďom túto nesmierne dôležitú udalosť z dejín spásy. 
Aj v Ríme, neďaleko Lateránskej baziliky sú známe Sväté schody, prenesené 
z Jeruzalema, po ktorých podľa tradície kráčal Pán Ježiš. Krížovú cesta, ako ju 
poznáme dnes, s jej 14 zastaveniami nachádzame v Španielsku, v prvej polovici 
17. storočia, najmä vo františkánskom prostredí. Z Iberského polostrova sa 
dostala na Sardíniu, ktorá vtedy bola pod španielskou kráľovskou korunou, a 
následne na Apeninský polostrov. Jej presvedčeným šíriteľom bol františkán, 
svätý Leonard z Porto Mauricio, ktorý zomrel v roku 1751. On sám postavil na 
rozličných miestach vyše 572 krížových ciest, okrem iných aj v Koloseu, ktorú 
posvätil 27. decembra, vo Svätom roku 1750 pápež Benedikt XIV.  

Koloseum, kde sa na veľký piatok koná 
krížová cesta, stojí v centre Ríma už skoro 
dvetisíc rokov. Dokončené bolo v roku 80 po 
Kristovi. Zahynulo tu mnoho kresťanov, ktorí za 
svoju vieru obetovali životy. Prvá krížová cesta na 
pamiatku umučenia Ježiša Krista sa v Koloseu 
konala v roku 1750. Vtedy ju viedol pápež 
Benedikt 14., no búrlivé udalosti 18. i 19. storočia 

zabránili rozvoju tejto tradície. Obnovil ju až pápež Pavol VI. v roku 196., ktorý 
ju osobne viedol 14 krát. (rw) 
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BESEDA O KNIHE TATRY NAŠE MALEBNÉ 
 

Dňa 06. 03. 2012 sa konala v knižnici zariadenia beseda o knihe: Tatry 
naše malebné, od  Milana Legutkyho, ktorý je zároveň autorom dokonalej 
obrazovej publikácie. 
 Kniha je bohato ilustrovaná a čitateľ v nej nájde zopár básní, ktoré 
dotvárajú  originálne prírodné zábery. Okrem Tatranských štítov, hrebeňov, 
dolín, kryštálových potokov je v knihe  zobrazené aj rastlinstvo. Naši obyvatelia 
majú pekné spomienky z čias, keď mali mladšie nohy a mohli obdivovať krásu 
Tatier naživo. Pamätajú si, ako na turistických chodníčkoch stretli turistov aj 
iných národností. Najmä české rodinky, aj so svojimi, často krát, najmenšími 
ratolesťami.  

Pani Šutová si vyskúšala plavbu na plti, mala pekný zážitok. Veľmi sa jej 
páčil kroj, v ktorom bol pltník odetý. Pán Štrajcher aj pán Štefkovič často 
chodievali na horské túry v blízkom okolí, takže majú prehľad o pohoriach,  
ktoré nás obklopujú. V prírode na čerstvom horskom vzduchu dokázali stráviť 
niekoľko hodín. 
 Vonku sa už začína otepľovať, obyvatelia sa už tešia na zdravotné 
prechádzky v areáli zariadenia, ktorý je pekne upravený. Samozrejme vďaka 
šikovným a usilovným jednotlivcom! (sš) 

 
ÚTULOK A DOMOV NA POLCESTE 

Skutočný príbeh 
 
 

 Väčšina životných príbehov našich obyvateľov sa zdajú byť fádne, 
monotónne, no verte že aj každý jediný prežitý deň zanechá v každom z nás 
niečo výnimočné. Stačí sa len trochu zamyslieť, pozastaviť sa a obzrieť sa na 
chvíľu späť. Koľko rôznych nálad, emócií sa v  nás za jediný deň vystrieda?! 
Koľko túžob, očakávaní, sklamaní, vzletov a pádov to je za jeden rok, 2, 5, 10, 
50 rokov?  

Koľko to je za 52 rokov, Vám  dnes vyrozprávam v príbehu nášho  
ďalšieho obyvateľa. Aj keď každý z nás má tú svoju 13-tu komnatu, kam nikdy 
nikoho nechce vpustiť. Opäť naoko, pre nás obyčajný zhluk udalostí, no každý 
jeden rozprávajúci obyvateľ behom hodiny, čo mi rozpráva svoj príbeh, 
vystrieda všetky nálady. “Hrajú“ mu všetky mimické svaly, raz sa mu oči smejú, 
o chvíľu je mu úzko, clivo, raz rozkladá rukami, potom sedí skľúčene – pusto, to 
všetko pri spomienkach a spätnom premietnutí tej - ktorej životnej situácie, 
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životného momentu.  
Škoda, že sa nedajú pocity pospájať do viet a položiť na papier. Možno aj 

to je 13 - tá komnata každého písaného príbehu, nie len toho nášho. V tejto 
chvíli som chytil gumu do ruky a chcel som pôvodne zmazať napísaný prúd 
mojich myšlienok a vrátiť sa späť k príbehu, no miesto vyčlenené v našom 
časopise by mi už nedovolilo celý ho vyrozprávať, tak som si dovolil venovať 
dnešnú stránku nie jednému, lež všetkým Vašim  - našim príbehom, ktorí tieto 
riadky čítate. Pokúsme sa aj my vo svojej hlave, vo svojich myšlienkach 
premietnuť si ten svoj SKUTOČNÝ  PRÍBEH a porovnať ho s tým, čo čítate 
v robote na stránkach svojho časopisu. Verím, že prídete na množstvo 
zaujímavých vecí a dúfam, že dnes sa mi podarilo Vás trošku pribrzdiť 
v šialenom tempe živote, aj keď za čítanie takýchto článkov v práci nie ste 
platený. Privítajme s dobrou náladou a úsmevom na tvári návrat slnka, novej 
miazgy a nadýchnime sa z plných pľúc sviežich jarných vôní.  

Prajem Vám veselú Veľkú noc a spomeňte si aj v tento deň – aká bola 
kedysi. A nezabudnite na to staré okrídlené: „Kdeže, to už neni tak, ako 
voľakedy“. 
Dočítania priatelia! (jg)                                    
  

      

ZO ŽIVOTA ZARIADENIA SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB V  PRAŠICIACH 

      

     Ako iste viete, Marec sa už od nepamäti 
označuje za mesiac knihy. Pri tejto 
príležitosti mali naši obyvatelia možnosť 
zúčastniť sa „posedenia pri knihe“, ktoré 
sme naplánovali  na 29.3.2012. 
     V tomto mesiaci sme si tiež 8.3. 
pripomenuli Medzinárodný deň žien. Tento 
deň nás navštívil pán poslanec NR SR Mgr. 
Tomáš Galbavý a spolu s pani riaditeľkou 
zariadenia Ing. Vierou Bútorovou si uctili 

všetky ženy, obyvateľky aj zamestnankyne gratuláciou a potešili ich milým 
kvetom a sladkým prekvapením. 
     Určite všetkých nemilo prekvapila udalosť, ktorá sa odohrala počas noci 
5.3.2012. Do nášho zariadenia prišla nečakaná a nežiaduca návšteva, ktorá 
skomplikovala nielen prácu všetkým zamestnancom, ale aj vyvolala obavy 
u obyvateľov. Našťastie zlodeji nič neukradli, ale nezaobišli sa bez napáchania 
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škody. Dňa 10.3.2012 sa aj v našom 
zariadení konali voľby do NR SR. Členovia 
volebnej komisie prišli do zariadenia 
s prenosnou urnou a naši obyvatelia dali 
hlas svojim kandidátom. 
     16.3.2012 mali obyvatelia ako aj 
zamestnanci možnosť zakúpiť si textilný 
tovar od pána Jančicha. Vybrať si mohli zo 
širokej ponuky spodného prádla a iného 
ošatenia. Medzi činnosti s obyvateľmi sa 
v priebehu mesiaca zaradili pravidelné individuálne a skupinové činnosti 
a terapie. Jar klope na dvere, vonku sa všetko začína prebúdzať, blíži sa Veľká 
noc. Symboly Veľkej noci, veľkonočné vajíčka, ktoré naši obyvatelia pri tejto 
príležitosti maľovali, v nich vyvolali príjemné emócie a spomienky na svoje 
detstvo.     
     V nasledujúcom mesiaci apríl nás čaká príprava na veľkonočné sviatky ako 
napr. výzdoba zariadenia a posielanie pozdravov blízkym.  
Svoje narodeniny v apríli oslávi: p. Margaréta Antošová 13.4. 
                                                     p. Matilda Klobučníková 28.4.       
                Všetko najlepšie!        (gm) 

  

Ryby horoskop na mesiac apríl 2012 
 

Planéta, ktorá ovplyvňuje milostný a rodinný život 
znamenia Ryby (Merkúr) začne napredovať 4. apríla. 
Tento planetárny pohyb so sebou prinesie mentálne 
upokojenie, vraví horoskop na apríl. Ryby budú v 
priaznivej pozícii robiť zásadné rozhodnutia v láske či 
rodinných záležitostiach. Aj tento mesiac sa budete 

nachádzať na finančnom vrchole Ryby. Horoskop na apríl ukazuje, že 
Mars (planéta ovplyvňujúca peniaze znamenia Ryby) začne napredovať 
14.apríla a to sebou prináša finančný úspech. Minulý mesiac ste 
pravdepodobne zažili zmeny v zamestnaní alebo hrozilo, že o prácu 
prídete. Slnko bude putovať spolu s Jupiterom po 20.apríli a k Vám sa 
dostanú nečakané pracovné ponuky. Je dosť možné, že Vám ponúknu 
prácu o akej sa Vám ani len nesnívalo. Toto sa môže odohrať vo Vašom 
súčasnom zamestnaní. Zdravotne sa budete cítiť dobre a to aj preto, že 
sa nemusíte strachovať o peniaze. Často stres z nezaplatených šekov 
spôsobuje ochorenia. Keďže sa Vám tento mesiac bude v tejto sfére 
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dariť, nemusíte sa obávať ani chorôb. Vylepšite si kondičku cvičením, 
behaním a podobne. V láske budete zažívať šťastné dni. Nebudete sa 
musieť nejako extra snažiť a láska si Vás aj tak nájde. Ešte stále však 
hrozia konflikty v rodine. Buďte trpezlivejší so svojimi najbližšími, hlavne 
v dňoch medzi 22-24.aprílom. 

Milan Vaľko, obyvateľ 

      
     Marec - mesiac knihy 
  
  Známy pedagóg J.A. Komenský 
povedal: „Nemilovať knihu, znamená 
nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, 
znamená stávať sa hlupákom.“  
Mesiac marec,  máme už od školských čias 
v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. 
Možno tento prívlastok už nevnímame tak 
intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa 
menej možností vzdelávania a získavania 
informácií ako dnes. No napriek tomu má literatúra zaiste v bežnom  živote 
svoje stále miesto. Zdrojom stretnutí s knihami odjakživa nie sú len 
kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky.   
         Svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice. Už tradične mesiac marec 
spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha najväčší priateľ 
človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov 
mladých či starých. Prečo si Mesiac knihy pripomíname  práve v marci? Mesiac 
knihy pripomíname od roku 1955. Podľa jednej verzie sa stal mesiacom knihy z 
komerčných dôvodov. Zvolili si to sami kníhkupci, lebo bola na jar malá 
návštevnosť v obchodoch. A marec práve preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil 
a zomrel Matej Hrabenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení 
slovenskej knižnej kultúry. Tento ľudový spisovateľ sa narodil a aj zomrel v 
marci a už od narodenia pociťoval lásku ku knihám. Trápili ho však problémy so 
zrakom a tak po nociach, kedy už vôbec nevidel a nemohol čítať, chodil po 
susedných domoch a prosil ľudí aby mu čítali. Významne sa podieľal na šírení 
slovenskej knižnej kultúry. Cestoval po celom Slovensku, čo mu umožnilo 
spájať knihy s predajom a šíriť osvetu. Zachránil mnoho kníh pred pálením a 
tým prispel ku vzniku knižníc. (rw) 
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MESIACI 
APRÍL 2012 

 
Dňa 03.04.2012 navštívime Galériu mesta Topoľčany, kde sa bude konať  

„VEĽKÁ NOC V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH“ 
 

Dňa 10.04.2012 sa uskutoční v knižnici zariadenia beseda o knihe: 
„UMENIE SLOVENSKA“ 

 
Dňa 12.04.2012 sa bude konať v jedálni zariadenia stretnutie obyvateľov pri 

spomienkach na témy: 
„Zmŕtvychvstanie Pána, Anjeli sú medzi nami, Prichádza jar“ 

 
Dňa 16.04.2012 sa v jedálni nášho zariadenia uskutoční 

BURZA OŠATENIA 
 

Dňa 19.04.2012 sa budeme venovať športu, v stolnotenisovej hale v 
Topoľčanoch bude sa konať stolnotenisový turnaj 

„Memoriál V. Kajzera“ 
 

Dňa 16, 18.04. 2012 bude patriť prednáške s besedou na tému: 
„Dôležitosť tréningu pamäti u seniorov v ZSS“ 

 
Dňa 20.04.2012 sa uskutoční po sídlisku Východ 

JARNÁ PRECHÁDZKA 
 

Dňa 25.04.2012 sa budeme venovať športu v našom zariadení, uskutočnia sa 
ŠPORTOVÉ HRY 

 
Dňa 30.04.2012 sa na nádvorí nášho zariadenia uskutoční 

STAVANIE MÁJA – MAJÁLES 
 

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

 

Muž sa vrátil zo služobnej cesty a nájde ženu ponorenú do čítania poézie. Chváli 
sa mu: Miláčik strávila som nádhernú hodinu s básnikom. „Vidím, vidím vraví 
manžel, veď si tu aj trenky zabudol.“ 

Topiaca sa Anča volá o pomoc. Ide okolo Ďuro a pýta sa : Vieš sa milovať? 
Anča viem a chcem sa aj s Tebov. Radšej si sa mala naučiť plávať, odpovedá 
Ďuro.“ 
 

Je noc.  Z okna a vykloní otec a kričí na dcéru : Matilda, povedz Tvojmu 
mládencovi, aby Ťa stále neopieral o zvonček. Nemôžeme spať.  
 
 Drahý, budeš ma milovať až do konca života? Pýta sa Zuzka vojaka. Ako sa  
také niečo môžeš spytovať? Veď vieš, že mám priepustku iba do jedenástej 
hodiny, vraví vojak. 

                                                                     Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

 
Mladomanželia sa vrátili zo svadobnej cesty. Muž sa pýta ženy: No čo súdiš 
o manželstve ? Och čarovné. Čo myslíš budeme takí šťastní až do rozvodu?   
 

Dáma v lepšej spoločnosti hovorí rozhorčene: 
Všetko čo milujem, je alebo nemorálne, nezákonné, alebo sa od toho tučnie.  
 
Prečo ste prišli k sobášu s napitým ženíchom? Keď je triezvy, nechce o ženení 
ani počuť. 
Akého máš koníčka? Ženy a lov. A čo lovíš?  Ženy. 
 

Jano,  koľkokrát si oklamal svoju ženu? Presne toľkokrát, koľkokrát si Ty bol na 
služobnej ceste. 
 
Aký je rozdiel medzi nebom a peklom? V nebi je dobrá klíma a v pekle dobrá 
spoločnosť. 
                                                                                      Ing. Peter Lipták, obyvateľ       
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PRÍSLOVIA   A   PRANOSTIKY  
                                              

* * * * * 
Priateľstvo narobí radosť a deti žiaľ. * Voda oheň a nevesta nikdy 
nevedia kedy prestať. * Malá láska sa časom zmení na priateľstvo, veľká 
na nenávisť. * Kde je uzatvárané manželstvo bez lásky, tam čoskoro 
vznikne láska bez manželstva. * Žena vie, že zostarla, keď ju do postele 
chce dostať už len chrípka. * Muža, ktorý sa topí v peniazoch, zachráni 
pred utopením  najčastejšie žena. 
 

* * * * * 
Kto nezaseje hrach v marci, nebude ho mať v hrnci. * Marec bez vody, 
apríl bez trávy. * Ak v marci kukučka kuká a drozd klepoce, dočkáme sa 
teplého leta. * Keď sa Svätý Vincent slní, víno plní sudy. Na Jozefa 
slniečko dodáva chlieb aj vínečko. Ak v apríli pohrmieva, tak už mrazov 
viac nebýva. * Ak je apríl jasný, vtedy bude máj pochmúrny.    

Petronela Kittlerová, obyvateľka   
 

  PPrreeddssttaavvuujjeemmee  nnoovvýýcchh  zzaammeessttnnaannccoovv  
Na úsek prevádzky v marci nastúpili dve posily: Vlasta Slávičová 

a Janka Herdová. Budú sa starať o čistotu a poriadok v našom 
zariadení. Mnohí ich isto poznáte, pretože u nás pracovali pred 
odchodom do dôchodku. Vitajte opäť medzi nami! 

 

Prišli k nám noví obyvatelia 
 

... Anna Hurychová, Anna Hortová, Valéria Palušová, Marta Pavlíková, 
Anežka Pavlíková. Vitajte medzi nami! 
 

Opustili nás 
 

...Sidónia Grznárová, Pavlína Rybanská, Marta Beňová, Michal 
Goga, Margita Marková, Viktor Manduch a Štefan Haváč.  
Česť ich pamiatke! 
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Apríloví oslávenci 
 
02. 04. – Miroslav Arpáš                        14. 04. – Albín Krajčík 
04. 04. – Mária Heldiová                        15. 04. – Paulína Krajčíková 
05. 04. – František Ďurina    17. 04. – Margita Stavná 
07. 04. – Edita Gracová    18. 04. – Vladimír Kováčik 
09. 04. – Jarolím Zita    18. 04. – Priska Matúšková 
12. 04. -  Anna Szabová                                        24. 04. –  Gejza Mišovych 
14. 04. -  Radek Malošík                                        25. 04. -  Ján Habala 

27. 04. -  Anna Konská 
 
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho požehnania 
a spokojnosti. 
Pobyt v našom zariadení ukončili  Irena Vaňovičová, Anna Steinhublová, 
Jozefína Klačanská a Vladimír Bóbis. 

  
 VE ĽKONOČNÁ KRÍŽOVKA 
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1. štvrtok pred Veľkou nocou 

2. symboly začiatku a konca vekov: Alfa a  

3. strom, na ktorom rastú bahniatka 

4. na Veľký piatok sa dodržiava 

5. znamenie svetla a života 

6. výsledok myslenia 

7. židovský názov veľkej noci 

8. zárodok života, symbol plodnosti 

9. polievač dostane  

10. deň pred Veľkou nocou, kedy sa neslúži sv. omša 

11. zviera – symbol jari a Veľkej noci 

12. obetné zviera za hriechy 

13. sobota pred Veľkou nocou 

14. ľudová tradícia na Veľkonočný pondelok 

 
 

 
Správnu odpoveď napíšte na lístok a odpovede, s uvedením svojho 
mena odovzdajte do 20. 04. 2012 sociálnej pracovníčke Mgr. Danke 
Vaňovej. Víťaz bude určený žrebovaním a odmenený vecnou cenou.   
                                  Krížovku pre vás pripravila Ing. Mária Malinková 
 

♥♥♥♥♥♥  
 
Správne riešenie KRÍŽOVKY z časopisu 3/2012 nám poslali viacerí. 
Šťastným vyžrebovaným je a výhercom sa stáva pani ĽUDMILA 
DUCKÁ . Výherca získava vecnú cenu. GRATULUJEME! 
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ZRAKOVÝ KLAM 
Koľko nôh má slon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  

  
VVÁÁŽŽEENNÍÍ   OOBBYYVVAATTEELL II AA!!   

  
VVeeddeenniiee  aa  zzaammeessttnnaannccii   zzaarriiaaddeenniiaa,,  RReeddaakkččnnáá  rraaddaa  nnááššhhoo  ččaassooppiissuu  MMôôjj   
ddoommoovv,,    aakkoo  aajj   VVýýbboorr  oobbyyvvaatteeľľoovv,,  žžeellaajjúú  vvššeettkkýýmm  VVáámm  nnaaššiimm  
oobbyyvvaatteeľľoomm  Krásne a pohodové prežitie Veľkonočných sviatkov, nech 
Vás všetkých radosť a veselosť má vo svojej moci.  
  
  
  
  

♥♥♥♥♥♥  
  
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), Gabriela Mikudová (gm), Svetlana Šimková (sš), Miroslava Grežďová (mg), 
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