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ÚVODNÍK 
Slávenie fašiangov 

 
Typickou súčasťou počas fašiangov je zvykom konať 

dedinské slávnosti, či maškarné plesy v mestách, pri ktorých 
sa každý účastník plesu môže pomocou masky a premenou  
odevu premeniť na opak samého seba, a tak zmeniť svoju  
identitu. Muži sa tak na chvíľu premenia na ženy a naopak. 
Z chudobných sa na krátky čas stanú boháči a z boháčov 
chudobní. Takéto masky slúžili aj ako vynikajúci prostriedok 
na zlepšenie schopnosti sebarealizácie. 

V každom z nás sa skrýva dobrá aj menej dobrá stránka, 
pritom je len na nás, ktorú z nich viac prejavujeme aj 
navonok. Maškarné plesy a fašiangové slávnosti v mestách 
poskytujú vynikajúcu možnosť, aby sme dali zelenú tej 
stránke  našej osobnosti, ktorú zväčša potláčame. Vyskúšajme 
si túto „hru“ tento rok (trebárs aj prvýkrát v našom živote) 
a zistíme, či budeme prekvapení, že čo sa v nás skrýva.  
                                                          Anna  Szabová, šéfredaktorka 

 
 

Sestričkám 
 

Mnohí z nás, možno všetci sme vychovávali malé deti. Prebaľovali, 
kúpali, kŕmili a hlavne mali radi.  V tomto zariadení nás nahradili v týchto 
činnostiach zdravotné sestry. Robia toto isté s našimi kolegami, ktorí sú 
na to odkázaní. Napriek množstvu práce sú milé usmievavé a vždy na 
mieste, kde ich potrebujeme. Sú našou oporou. Nezabúdajme, že všetky 
majú svoju rodinu a aj napriek tomu sa správajú ako naše matky. No tak 
im poďakujme. Sestričky ďakujeme za vašu námahu. 

                                                                                          Štefan Hučko, obyvateľ 
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Prvé výročie rozhlasu v zariadení 
 

                                                                                                                       
Veľká vďaka patrí pani 

riaditeľke Ing. Viere Bútorovej, 
ako aj pani Mgr. Dane 
Neumannovej, vedúcej úseku 
služieb, pretože toto naše 
vysielanie vzniklo ich 
iniciatívou, ako aj pričinením 
a uviedlo sa do praxe. Myslím 
si, že má dobrý ohlas a  
počúvanosť medzi našimi 
obyvateľmi, aj zamestnancami 
nášho zariadenia.  

Poďakovanie patrí aj našim sociálnym pracovníčkam, ktoré nám 
vytvárajú dobrú atmosféru pri vysielaní a vytváraní rôznych programov.  
Náš kolektív rozhlasového štúdia z radov obyvateľov, ktorý má možnosť 
a záujem pracovať a podieľať sa spolu so sociálnymi pracovníčkami na 
vysielaní, má dobré zážitky a pocity, ktoré mu pomáhajú navzájom 
rozvíjať svoj vedomostný obzor a tak našich obyvateľov usmerňovať 
a dodávať im potrebnú energiu a vitalitu do ďalšieho spolunažívania.  

                                                        
                                                                                   Anna Szabová, šéfredaktorka                                   

 
Dňa 02. 01. 2013 sme oslávili prvé výročie vysielania interného 

rozhlasového štúdia Môj domov. Špeciálneho výročného vysielania sa 
zúčastnili všetci naši moderátori, Gabika Šutová, Anna Szabová, Jozef 
Sitkey, Pavel Dobrík, Petronela Kittlerová, Radko Malošík, Milan 
Valko a Mária Sušelková, ktorí pravidelne, alebo priebežne počas roka 
na rozhlasovom vysielaní spolupracovali.  

Vysielanie bolo spojené s príjemným posedením a občerstvením, 
pri ktorom sme si zaspomínali na prvé začiatky, ako aj na mnohé 
spoločné zážitky. Taktiež by som chcela privítať medzi nami nového 
moderátora Augustína Rybanského, ktorý začal v našom rozhlasovom 
štúdiu pracovať po tom, ako sme oslávili naše prvé výročie vysielania.  

Všetkým moderátorom vyslovujeme pochvalu. Patrí im náš obdiv 
a poďakovanie za ich snahu a ochotu pracovať v našom tíme interného 
rozhlasového štúdia. 
                                                                                                                      (gm) 
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STALO SA V MESIACI JANUÁR 
Koledovanie troch kráľov 

 
Aj v tomto roku nás 

dňa 08.01.2013 v našom 
zariadení, ako aj v zariadení 
v Prašiciach cestou do 
Betlehema navštívili traja 
králi (Ján Vlčko, Rudolf 
Sokolík, Štefan Hučko), 
ktorých viedla žiarivá 
Hviezda (Radek Malošík), 
aby nám zvestovali, že sa 
narodil Ježiš a idú mu 
odovzdať dary. Pri tejto 
príležitosti nám zaželali 
zdravia, šťastia, radosti 

a stály úsmev na tvári, aby sme prežili nový rok bez bolestí a starostí. 
Všetkým koledníkom chceme oceniť ich odvahu pri zachovávaní tradície 
koledovania Troch kráľov. Ďakujeme za krásne a dôstojné rozlúčenie 
sa s Vianočnými sviatkami.  
                                                                                                                                                       (gr)                                                                                         

BESEDA O KNIHE 
   

Radostná staroba, je názov knihy, ktorú napísala 
v roku 1956 Dora Rappardová. Ako mladá pôsobila 
v škole pre arabské dievčatá v Jeruzaleme, ktorú založil 
jej otec.  Okrem písania, sa tiež venovala skladaniu 
piesní. Jednou z nich je napríklad „Ó, Ty Baránok Boží, 
Ty si na Golgote slávne zvíťazil...“ Spolu s našimi obyvateľmi sme si 
prečítali zopár riadkov, ktoré boli plné kresťanskej morálky. Pre 
„zdravú“ starobu je dôležité mať k nej vytvorený správny postoj. Dôležitá 
je sebarealizácia, možnosť venovať sa tomu, čo seniorov baví je 
podstatné pre kvalitu života. Aj klientom nášho zariadenia sa snažíme 
ponúknuť  aktivity smerujúce k ich vnútornému uspokojeniu. 
Prostredníctvom interného mesačníka „Môj domov“ sú včas informovaní 
o naplánovaných aktivitách a plní očakávaní sa vždy radi zapájajú do 
rôznych činností a podujatí. Počas besedy klienti  rozprávali svoje  
životné príbehy, hodnotili predošlí aj terajší život.  

Trá                                                                                        (sš)venie 
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KULTÚRNE OKIENKO OČAMI OBYVATEĽA 
 
                                                                                                                                                                                                    

17.01.2013 sa v jedálni 
uskutočnila beseda o Žofii 
Bosniakovej. Viedla ju Anna 
Jahodová, ktorá túto besedu 
spravila zaujímavou a poučnou. 
Obyvatelia sa dozvedeli 
podrobnosti o živote tejto 
zaujímavej osobnosti nášho 
národa. Dozvedeli sme sa, že 
táto žena je po viacerých 
rokoch ešte stále pekná, ako za 
svojho života. Z môjho pohľadu 

to bolo podané od pani Jahodovej veľmi zaujímavým spôsobom. Aj keď 
ja osobne som o tomto nevedel, táto beseda ma presvedčila, že je to 
pravda. Málo besied je tak poučných ako táto. Ďakujeme.  
  
                                                                                              Štefan Hučko, obyvateľ 

o času v seniorskom v e                                                                                      
Stretnutie pri spomienkach 

 
Dňa 17. januára sa konalo  Stretnutie pri spomienkach na tému 

„Žofia Bosniaková“. Všetci pozorne počúvali a zapájali sa do kladených 
otázok. Atmosféra bola príjemná a vzduchom sály preletovala láska, 
pokoj a spokojnosť. So zatajeným dychom si prezerali pripravenú 
nástenku s obrázkami Žofie, ktorá kolovala jedálňou. Dňa 28. apríla 1644 
Žofia ako 35 ročná zomrela na záhadnú nemoc. Bola pochovaná na 
Strečne v rodnej hrobke vedľa matky. V čase nájazdov Tatárov prepadli 
strečiansky hrad Turci a začali vykrádať hrobky. Prišli a otvorili truhlu 
s pozostatkami Žofie, no s nemým úžasom a strachom vybehli von  
a kričali „zázrak“ jej telo bolo neporušené. U obyvateľov obce si vyslúžila  
veľkú úctu. Pomenovaná je po nej ulica i cirkevná základná škola. Čoraz 
častejšie zaznievali hlasy, aby cirkev podnikla kroky pre jej blahorečenie.
 Pozostatky zhoreného tela  boli uložené do urny a   jej vernú 
podobu, ako vyzerala krátko po smrti, vymodeloval Stanislav Lajda s 
priateľmi umelcami, na povolenie žilinskej arcidiecézy. Potom znovu 
zrekonštruovanú kópiu previezli do rodnej hrobky na hrad Strečno,  kde 
si ju môžete pozrieť.                                                                                                              (aj) 
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                           Putovanie históriou obce Oponice 
 

Dňa 08.01.2013 sme pripravili  pre klientov besedu v duchu 
putovania po historických pamiatkach obce Oponice. Priblížili sme si 
históriu vzniku Oponíc a dominanty ako sú kaštieľ Apponyho a hrad, 
ktorý založil Peter a  Matúš Čák. Nad obcou sa tiahne Tribečské pohorie 
s najvyšším vrchom Veľký Tribeč s nadmorskou výškou 829 metrov nad 
morom. OPONICE sú neveľkou obcou medzi Topoľčanmi a Nitrou, jej 
história je však tak rozsiahla, že sa dotýka hviezd. Pri obci stoja 
zrúcaniny hradu 13. storočia. Od roku 1392 ju spravoval šľachtický rod 
Apponyiovcov, ktorého potomkovia tu zotrvali až do r. 1940.  Okrem toho 
sa tu nachádza kostol sv. Petra a Pavla so sprístupnenou hrobkou rodu 
Apponyi. Dominantou kraja je bez pochýb oponický hrad, prvé rodové 
sídlo, ktorého ruiny nám pripomínajú starca, rezignovane hľadiaceho do 
hrobu. Tí z vás, ktorí túžia po spoznávaní blízkeho okolia, sa vyberú do 
miestnych dobových pivníc pod hradom, kde si vychutnajú kvalitné 
odrody vín z miestnych viníc a precítia chuť a pravdu pohnutých čias 
stredoveku. Erb Oponíc predstavuje heraldickú úpravu pečate Oponíc s 
kruhopisom . Už teraz sa klienti tešia na putovanie históriou, ktorá sa  na 
budúce začne na Podhradí. 
                                                                                                                                                                  (aj) 

 Novoročné osemsmerovky 
 

Dňa 22.01.2013 sme sa 
opät stretli v jedálni 
zariadenia pri vedomostnej 
súťaži v lúštení „Novoročných 
osemsmeroviek“. Všetci 
súťažiaci sa maximálne 
usilovali, za čo im patrí náš 
obdiv. Napriek úsiliu však 
mohli byť ocenení odmenou 
prví štyria najrýchlejší so 
správnou odpoveďou. 
Víťazom súťaže sa stal p. 
Paľko Dobrík. Na druhom mieste sa umiestnil p. Miroslav Kleman, na 
treťom mieste skončila p. Antónia Feketeová a štvrté ocenené miesto 
získala p. Anička Szabová. Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na 
stretnutie pri ďalšom vedomostnom kvíze.  
                        (gm) 
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NOVOROČNÝ PLES S TOMBOLOU 
 

 
Dňa 31. 01. 2013 sa 

v jedálni nášho 
zariadenia uskutočnil 
tradičný, slávnostný  
novoročný ples 
s výhernou tombolou. Na 
úvod pani riaditeľka Ing. 
Viera Bútorová privítala 
sponzorov tomboly 
a vzácnych hostí večera. 
Nasledovalo vystúpenie 
domáceho  spevácko-
dramatického súboru 
Domovníček 
s novoročným programom. Kultúrny program pokračoval vystúpením 
kúzelníka MELIES-a, ktorý v odbore manipulácia bol ocenený 
medzinárodnou odbornou porotou titulom MAJSTER SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY v modernej mágii. Predviedol zaujímavé triky so šatkami, 
povrazmi a vyvrcholením programu je objavenie troch kvetinových košov 
s množstvom perových kvetín. 

V úlohe asistentom kúzelínika sa pán Ing. Lipták naučil vyčarovať 
dve loptičky z jednej a pani Krajčíková sa naučila vyrábať dvojeurové 
mince.  

Pozvanie prijali aj poslanec NSK a primátor mesta Ing. Peter 
Baláž, ktorý spolu s vedúcou Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva 
úradu NSK PaedDr. Milušou Budayovou zahájil v tónoch viedenského 
valčíka novoročný ples (viď obrázok na prednej strane obálky).  Po 
valčíku nasledovali voľné tanečné kolá pre všetkých účastníkov plesu. 
Celým plesom nás sprevádzala hudobná skupina Funny Boys.     

Ako menu sa podávala novoročná kapustnica a sladké koláčiky.   
V prestávke medzi kolami nastal čas pre losovanie výhercov tomboly. 
V tombole boli zaujímavé a hodnotné vecné ceny. Výhercovia zožali 
veľký potlesk.  

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave 
a realizácii novoročného plesu, ako aj sponzorom tomboly.                      
 
                                                                                                           (rw)                                      
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ÚTULOK A DOMOV  NA POL CESTE 
SKUTOČNÝ PRÍBEH 

 

 Za 37 rokov života sa dá toho prežiť niekedy veľa, inokedy 
málo, ale čo prežil náš dnešný hrdina je toho až príliš.  
 Pochádza z Topoľčianskej kompletnej rodiny, ako treťorodý 
syn. Základnú a strednú školu absolvoval vo svojom rodisku, kde sa aj 
po vyštudovaní stavebnej školy zamestnal. Športovec - uzlík, čo sa mu 
neskôr aj stalo osudným.  
 V roku 1996, ako mnoho iných, prišiel aj on z reorganizačných 
dôvodov o zamestnanie. Nasledoval úrad práce, kamaráti, príležitostné 
brigády. „Šikmá plocha“ na seba nenechala dlho čakať. V rokoch 1997-
1999 výkon trestu za ublíženie na zdraví. Po prepustení z väzby si našiel 
priateľku – družku, s ktorou splodili dve deti. Ich vzťah im vydržal 
fungovať cca jedenásť rokov. Ďalej nasledovali  opäť brigády, až sa mu 
aj tieto stali opäť osudnými. Pre vymáhanie si svojich peňazí za prácu, 
nie zákonnou cestou, prišla druhá  „rana“. Nie však na jeho tvár, ale opäť 
na sklamanú dušu nášho hrdinu. Opäť pri vymáhaní si svojich peňazí, za 
odrobenú prácu, zasiahli jeho päste.   Nasledoval paragraf za ublíženie 
na zdraví po druhýkrát – 4 roky natvrdo.  
 Nedal sa zlomiť a po výkone druhého trestu sa chcel znovu 
postaviť na vlastné nohy. No všade, kam sa prišiel pýtať o prácu, so 
svojím „flajstrom“ dostával záporné odpovede.  Vraj nieto práce ani pre 
„čistých“, nie ešte pre neho.  
 Po výkone trestu býval istý čas u sestry a známych. 
V novembri 2012 mu bola cestou sociálneho kurátora ponúknutá 
možnosť ubytovania v našom zariadení.  
      Mal šťastie, vedenie nášho zariadenia mu podalo pomocnú ruku 
a dostal konečne kladnú odpoveď,  s možnosťou nájsť si svoj aký-taký 
domov.  
 Dnes je riadnym obyvateľom nášho zariadenia a je veľmi 
povďačný všetkým osobám, ktoré mu dali túto možnosť. Počnúc 
kamarátom, vedením „Môj domov“, Zariadenia sociálnych služieb 
v Topoľčanoch.  
 Na jeho tvári bolo vidieť pri závere nášho dialógu, že ho jeho 
činy mrzia, aj keď, v úvode rozhovoru bol nedostupný ako bralo. 
Dokonca ešte mu zostalo aj veľa spomienok na jeho dve deti, ktoré má 
stále v živej pamäti...., aj po tom všetkom, čo neblahé prežil.  
  
 Dočítania priatelia!                                                             (jg) 
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      Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

  Začal sa nový rok – rok 2013. Koniec sveta sa nekonal, takže 
máme pred sebou ďalší rok. Tento môže byť pre niekoho celkom 
obyčajný, ale pre niekoho môže byť niečím výnimočný,  dokonca 
osudový.  Mnohí sa v tom to roku, ak im boh dá,  dožijú životných jubileí. 
V našom zariadení budeme tento rok oslavovať jednu 80-ku a dvaja 
klienti sa dožijú 89 rokov. Samozrejme hlavnou podmienkou  bude dobré 
zdravie.  Aby sme si udržali zdravie a čistú myseľ pravidelne cvičíme – 
precvičujeme jemnú i hrubú motoriku, cibríme pamäť rôznymi 
pamäťovými cvičeniami. Zvládame malú násobilku, sčítanie, odčítanie do 
sto, geometrické tvary. Pani Antošová  a pani Poláková bez problémov 
zvládajú  bludiská, krížovky, osemsmerovky. V priebehu druhého 
januárového týždňa sme postupne skladali vianočnú výzdobu, zložili 
a uskladnili vianočné stromčeky. 8.januára nás navštívili traja králi. Boli 
to klienti nášho zariadenia z Topoľčian. Prišli oblečení tak ako sa na 
troch kráľov patrí a priniesli nám vinše a priania do nového roku. Za 
skvelé výkony sme im poďakovali a priložili i nejaké sladkosti. 

Čo je lunárny kalendár 
a o čom všetkom sa v ňom 
môžeme dočítať, sme si ukázali 
a vypočuli na prednáške 
15.januára. Lunárny kalendár 
obsahuje rady na jednotlivé 
mesiace pre zdravie ľudí, rady 
pre záhradkárov, ovocinárov, 
včelárov a obsahuje aj  iné dobré 
rady a  zaujímavosti. Od januára 
budú mať aj naši klienti zvýšené 
dôchodky. Všetkým dobre padne 
zvýšenie  o nejaké to euro. Aj keď 
to nie je veľa, v dnešnej dobe to prijme každý s radosťou.   Na február 
plánujeme zase rôzne prednášky, prídu i deti z MŠ v Prašiciach ukázať 
sa v maškarných maskách. Vo februári príde aj pán Jančich s ponukou 
textilného tovaru.  Pri čaji a kávičke sa budeme  stretávať na našich  
pravidelných aktivitách.  

Februároví oslávenci:  Veselý Jozef 
                                     Poláková Mária   

Prajeme všetko najlepšie!                                                                     
(ll) 
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Rozširovanie poskytovania sociálnych služieb 
 

Z roka na rok pribúda čoraz viac ľudí zdravotne postihnutých, 
sociálne odkázaných; ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou...  Naše 
zariadenie poskytuje sociálne služby seniorom, zdravotne aj sociálne 
odkázaným ľuďom. Preto na skutočnosť narastajúceho počtu ľudí, 
ktorý potrebujú pomoc v akejkoľvek núdzi, ako poskytovateľ 
sociálnych služieb reagujeme. 

 

Od februára tohto roku rozbiehame v našom zariadení na P. O. 
Hviezdoslava poskytovanie sociálnych služieb klientom Domova na pol 
ceste. Táto služba mohla vzniknúť na základe dodatku k našej 
zriaďovacej listine a s podporou Úradu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. 

 

Na základe zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb sú u nás už 
prví klienti ubytovaní. Ide prevažne o dospelé „deti“ po ukončení 
pobytu v detských domovoch. Budeme sa snažiť im podať pomocnú 
ruku aby si postupne založili svoj vlastný život a osamostatnili sa. 
To je cieľ našej služby. 

 

Zároveň, títo klienti, budú užitoční pre naše zariadenie svojou 
prácou, či už na základe dobrovoľníckej zmluvy, kedy budú pracovať 
bezplatne alebo na základe pracovnej zmluvy. Predpokladáme, že 
najčastejšie, ich vzájomnou kombináciou. 

 

Na základe vzájomnej dohody postupne „učešeme“ vzájomné 
spolubývanie tak, aby sa noví klienti cítili medzi nami dobre a aby naši 
stáli klienti neboli poskytovaním tejto novej služby obmedzovaní, mali 
svoj kľud a pohodu. Tu, určite, bude potrebná úzka spolupráca 
s Výborom obyvateľov.  

 

Z detských domovov Topoľčany a Žitavce k nám prišli traja 
chlapci: Radoslav Jankovič, Maroš Vereš a Václav Maťo.  

 
Vitajte medzi nami!          (vb) 
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Pripravujeme pre vás v mesiaci február 2013 
 
05.02.2013 knižnica a čitáreň         Beseda o knihe s názvom: 
                                                               „Kozmetikou ku kráse“.   
                
07.02.2013    jedáleň                           Fašiangová zábava    
                                                                a Pochovávanie basy 
 
08.02.2013    centrum mesta               Prechádzka do centra mesta 
 
12.02.2013  zasadačka riaditeľne  Výbor obyvateľov 
 
12.02.2013    Dom kultúry Topoľčany  Fašiangové slávnosti 
 
13.02.2013    jedáleň                           Stretnutie obyvateľov  
                                                               so zamestnancami 
 
14.02.2013    jedáleň                      Stretnutie obyvateľov pri  
                                                                spomienkach na tému          
                                                               „Legenda o Valentínovi“ 
 
18.02.2013    jedáleň                         Turnaj v sedmových kartách 
 
19.02.2013    jedáleň                          Prednáška s besedou: „Vplyv  

alkoholu na človeka a jeho 
správanie“ 

 
19.02.2013    spoločenská miestnosť  Redakčná rada 
        A/2 
 
22.02.2013     sídlisko Juh                   Zdravotná prechádzka 
 
26.02.2013     spoločenská miestnosť  Vedomostný kvíz: „Tvorivé  
                                                               skladanie slov“. 
 
27.02.2013    Prašice  Výbor obyvateľov 
 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne 
pozývame! 

(dn)                                               
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ZASMEJME SA 

 
Anka hovorí: „Ondro,  ak chceš môžeš mi dať dole blúzku aj podprsenku 
s nohavičkami, ale štipce nechaj prosím ťa na šnúre.“  

 
Príde dedko do obchodu a pýta si dva chleby. Predavačka hovorí: 
„Dedko načo vám je toľko chleba? Veď vám stvrdne.“  Dedko na to:  
„Naozaj? Tak to mi dajte radšej dva.“   
     
Kamarát hovorí kamarátovi: „Vidíš to okno na piatom poschodí vľavo?  
Boli časy, keď som tam každý deň posielal tisíc bozkov.“ „A čo sa stalo?“ 
„ No teraz tam posielam každý mesiac tisíc eur.“ 
 
„Tie náplaste na chudnutie sú výborná vec“, vraví kamarát kamarátovi. 
„Ako si na to prišiel?“ „Pred týždňom som zalepil žene ústa a už schudla 
desať kíl.“ 

 
Východniarka poslala manžela  do obchodu kúpiť pol litra oleja. Keď sa 
vráti hovorí : „Kúpil som pol litra, olej nemali.“ 
 
Stretnú sa dvaja kamaráti po dlhšom čase: „Človeče, na tebe hneď 
vidieť, že si sa oženil ! Máš čistú košeľu, vyžehlené nohavice, vyleštené 
topánky.“ „Áno, toto bolo prvé, čo ma žena naučila.“ 
 
Alkohol je metla ľudstva. Môže však chýbať metla v slušnej domácnosti?      
 
Jedenáste Božie prikázanie? Cti syna svojho, aby ťa nevyhodil z domu 
tvojho. 
                                                                     
                                                              Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
Žiak žaloval na spolužiaka : „Pán učiteľ, Jožko povedal, že ste somár.“ 
„Janko, aj si sa ma zastal?“ „Áno, ja som mu povedal že je väčší somár.“ 
 
Poľovník išiel na poľovačku. Na jednom pleci niesol pušku na druhom 
rebrík. Kamarát sa ho pýta:  „Na čo ti je rebrík?“ Poľovník odpovedá: 
„Idem na vysokú.“ 
                                                                        Ing. Peter Lipták, obyvateľ 
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             VALENTÍNSKE VYZNANIE 
 

Valentín je sviatok krásny, 
prežite ho v láske, v šťastí, 

je slnko, čo nám hreje srdce i dušu, 
je vánok, čo nám osuší slzu, 

je hniezdo, čo nám na cestu svieti. 
Žiadne slzy, lásky veľa, to vám 

dnes na Valentína všetkým želám, 
a preto vyslovujem tie najkrajšie slová, 

veľa zdravia, šťastia a spokojnosti 
do budúcnosti. 

 
                                                                               Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
                                             FAŠIANGY 

 
Fašiangujem, fašiangujem, 

slaninu, kde  idem stále vypytujem. 
Jaj Bože, jajaj Bože, 

 napichnite na môj ražeň 
aspoň trochu kože. 

Veď tam hore na komíne, 
sedí kocúr na slanine, 

hybajte ho zohnať, 
a z nej kus odrezať. 

Potom budem fašiangovať, 
aj pálenom si zalievať, 

a Vám pekne poďakovať. 
Optimizmus pohodu, 
a pri vínku v šenku, 

len vždy dobrú náladu. 
                                                                                               

                                                                                            Anna Szabová, šéfredaktorka                                   
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NOVÍ ZAMESTNANCI 
V mesiaci január naše rady posilnili: Michaela Riháriová 

z Partizánskeho, Patrovičová Zuzana, Hlaváčová Kristína, Hlavačka 
Peter, všetci traja z Topoľčian. Pomocného kuchára - Vladimíra Jančícha 
budeme stretávať pri výdaji stravy. Sociálna pracovníčka Mgr. Simona 
Červená, Vám  bude pomáhať efektívne využívať a spríjemňovať voľný 
čas. 
    Michaela Riháriová     Zuzana Patrovičová          Peter Hlavačka  
  
 
 
 
 
 
 
 
    Kristína Hlaváčová         Vladimír Jančích     Mgr. Simona Červená 
 
 
 
 
 
 
 
 

(mm) 

PRANOSTIKY 
                                                           * * * * * 

Keď je suchý február, je mokrý august. * Keď severák vo februári neduje, 
potom v apríli strechy rozduchuje. * Ak je na Hromnice mráz, bude ich ešte 
päťdesiat ráz.  *  Prešli Hromnice, koniec sanice. * Na sv. Blažeja, ešte trvá 
vždy zima. * Ak ti na Valentína mrznú päty, na Jozefa obúvaj si krpce.  * Na 
Valentína zamŕza aj okolo mlyna. * Krátke fašiangy, dlhá zima. * Akým sa 
ukáže Popolec, taký je celý rok. * Matej potriasa hlavou, Gregor bradou. * 
Skončí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.* Na fašiangy výskaj, 
v pôste brucho stískaj.* Suchý pôst, úrodný rok. * Čo veľký zameškal, to malý 
doháňa. * Na sv. Blažeja, má ísť furman zo dvora. 
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POREKADLÁ 
* * * * * 

Priateľ je ten, ktorý prichádza, keď ostatní odchádzajú. * Ak chcete byť šťastná 
s mužom, musíte mať preňho veľké pochopenie a trošku lásky. * Nie je nič 
krajšieho na svete, než láska vydatej ženy, bohužiaľ  ženatí muži ju nikdy 
nepoznajú. * Mzda je ako manželka, inému ju závidíme, so svojou nevystačíme. 
* Každá žena vie z ničoho urobiť tri veci, klobúk, šalát a manželskú scénu. * 
Spraví všetko jazykom, nečudo je moderátor.  *Nemôže byť každý bohatý, 
niekto musí aj sedieť. * Väčšina mužov pokladá manželstvo skôr za záväzok než 
za lásku. * Dobrý kôň nekope, najmä keď je v saláme. * Starší majú prednosť, 
aspoň ak ide o choroby. * Krava ide s retiazkou, vôl s vplyvným strýkom. * 
Vrana vrane prémie nevykole.*   
                                                                            Petronela Kittlerová, obyvateľka 
     

Prišli k nám v januári...       
 

… pani Terézia Ščibrányiová, pani Emília Štefkovičová, pani 
Štefánia Naštická, pani Helena Smatanová, pán Rudolf Zúber 
a pán Vincent Košecký.   

 
Vitajte medzi nami! 

Februároví oslávenci     
01. 02. – Agáta Zemaníková   09. 02. – Augustína Martošová 
01. 02. – Valéria Palušová   10. 02. – Jozef Makový 
02. 02. – Eva Hrnková   11. 02. – Agáta Hrabinská 
06. 02. – Augustína Haringová  21. 02. – Valéria Markovičová 
06. 02. – František Matúš   24. 02. – Anna Kopecká 
08. 02. – Ľudmila Dúcka    
 
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho 
požehnania a spokojnosti. 

- - - 

V mesiaci január nás opustili pán Albert Huba, pani Soňa 
Špániková a pani Mária Hajnišová. Česť ich pamiatke! 
 
Do súkromia odišiel pán Jaroslav Krajčovič.                 
                                                  (zv) 
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KRÍŽOVKA                    OTÁZKY PÁNA 
                                   ŠTEFKOVIČA 

                     
 

Koľko obyvateľov majú 
Topoľčany? 

 
Koľko obyvateľov má Nitra? 

 
                     (tolerancia 3000 ľudí) 
 
 
 
 

 
1 Nádoba na vodu 
2  365 dní 
3 Hlavné jedlo dňa 
4 Bodavý hmyz 
5 Tu máš ! 
6 Existovali 
7 Partner mačky 

    8  Krík                       
                                                                                                           (mm) 

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 02. 2013 
sociálnej pracovníčke Bc. Svetlane Šimkovej. Víťaz bude určený 
žrebovaním a odmenený vecnou cenou. 
 
Správnu odpoveď z časopisu 1/2013 nám poslali viacerí. Výhercom sa 
stáva pani Terézia Kupková. Srdečne gratulujeme! 

♥♥♥♥♥♥ 
Časopis je interným informačným mesačníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ 
DOMOV“,  so sídlom P. O. Hviezdoslava 66, Topoľčany. ŠÉFREDAKTOR: Anna Szabová 
REDAKČNÁ RADA (rr):  Petronela Kitlerová, Simeon Masár, Peter Lipták, Štefan Hučko, Zuzana 
Vaňová (zv), Dana Neumannová (dn), OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA: Richard Wagner 
(rw), Viera Bútorová (vb) TECHNICKÁ STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Milan Vaľko,  Milan Mikuška, 
Rudolf Sokolík,  SPOLUAUTORI: Zuzana Michalková (zm), Gabriela Remeňová (gr), Anna 
Jahodová (aj), Svetlana Šimková (sš), Miroslava Grežďová (mg), Gabriela Mikudová (gm), Lýdia 
Laciková (ll), Juraj Gašparovič (jg), Mária Malinková (mm) 
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