
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
TOPOĽČANY - PRAŠICE 

MÔJ DOMOV 

 
Na obrázku: V. Kluka, R. Wagner, S. Masár, J. Šimko, R. Sokolík, P. Livinský, V. Remeň, M. 
Šimko, P. Lipták, V. Bútorová, A. Szabová, M. Sušelková, P. Kitlerová, A. Adamičková, Š. 

Godálová, P. Krajčíková, Z. Belkovičová, D. Neumannová 

 
Fašiangová zábava s pochovávaním basy 

3 
Mesačník: marec 2013                        Ročník V. 

 



 2 

ÚVODNÍK 
Medzinárodný deň žien 

Príhovor Viery Bútorovej, riaditeľky zariadenia 
 

Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien vznikol v roku 1910 
v Kodani. Ako dátum bol stanovený 8. marec na počesť 
veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných 
tovarání. Tieto bojovali za zrušenie desať hodinového 
pracovného času, proti nízkym mzdám a za zlepšenie 
pracovných podmienok. Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal 
v roku 1921 a o rok neskôr už nadobudol masový charakter.  
V roku 1975 bol MDŽ oficiálne uznaný OSN. 
Ak si pripomenieme ako sa mali ženy v období vzniku tohto 
sviatku a ako sa majú dnes, mnohým už nepripadá sviatok 
MDŽ tak dôležitý k oslave. Minimálne z historického pohľadu, 
keďže požiadavky, o ktoré ženy bojovali, sú už splnené, napr. 
hlasovacie právo pre ženy, osemhodinový pracovný čas a pod. 
Napriek tomu, vznikli nové potreby, vyplývajúce zo súčasného 
postavenia žien v spoločnosti. A to vo vzťahu k rodine, 
výchove detí, vlastného voľného času, pracovného ocenenia 
atď., keďže dnes v nejednej rodine je jedinou živiteľkou 
práve žena. 
K tomuto dňu, prajem nám ženám aby sme nezabudli, že tak 
práva ako aj povinnosti v rodine aj v spoločnosti, patria 
rovnako nám všetkým. Ženám aj mužom. Nikto z nás tu nie je 
dôležitejší ako ten druhý. K tomu aby sme napĺňali svoje 
poslanie, dokázali sa postarať o seba, o svoje deti, boli stále 
viac materiálne nezávislé a zostávali atraktívne, láskavé, 
veselé a pritom našli si čas aj na seba a svoje záujmy, nám 
prajem veľa zdravia, šťastia, lásky a síl! 
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                      Našim drahým ženám k MDŽ 
 
 
Krásnych kvetov plnú náruč 
k Vášmu sviatku chcem Vám dať, 
nočným tichom priamou cestou 
kráčať opäť iba k Vám.  
 
Ste pre nás studnicou želaných prianí,  
nech sa Vám vždy aj naďalej všetko darí,  
buďte spolu sa nami v dobrej nálade a pohode, 
v šťastí a v dobrom zdraví. 
 
Svorne ste vychovali budúce pokolenie,  
za to Vám patrí vďaka, zaslúžené ocenenie, 
úprimné poďakovanie, aj vrelé pohladenie. 
 
Ženy, ste krásne, ako ruže voňavé, 
ste poklad náš a uznaným vzorom  
pre nás v každý čas, čo sa skrýva v srdci 
a deje sa okolo nás. 
 
Kyticu kvetov Vám z lásky darujeme,  
pretože Vás vrúcne a nadovšetko milujeme 
a od Pána Boha pomoc, zdravie,  
šťastie a lásku vyprosujeme. 
   

Anna  Szabová, šéfredaktorka 
 
         

Blahoželanie k Medzinárodnému dňu žien 
 

Medzinárodný deň žien sa oslavuje ako deň uznania ženy, preto 
považujeme za potrebné oslavu ženy konať. Všetkým našim 
obyvateľkám - ženám, k ich sviatku prajeme v našich špeciálnych 
podmienkach veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, Božej milosti, veľa 
optimizmu a dobré spolunažívanie jeden s druhým v našom zariadení.  
Na dôvažok vzdávame úctu k Vašim šedinám. 

 
 

                                                     Za redakčnú radu a Výbor obyvateľov         
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Život v našom zariadení v mesiaci február 
 

Fašiangové slávnosti 
Fašiangy predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu (začínajú sa 
na Troch kráľov a končia sa Popolcovou stredou). V minulosti ako aj 
dnes sú obdobím veselosti a hodovania, vyvrcholením je fašiangová 
zábava. V našom zariadení sa konala dňa 07.02.2013 s tradičným 
pochovávaním basy. Zábavu zahájila Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 
zariadenia. Obdobie fašiangov nám v krátkosti priblížila pani Anna 
Jahodová. Po malom občerstvení  nasledoval kultúrny program, ktorý si 
pripravili členovia spevácko - dramatického  súboru „Domovníček“ v 
doprovode harmonikára Ing. Vladimíra Kluku. Nasledovalo tanečné kolo. 
Obľúbenú zmes ľudových piesní „na želanie“ si spoločne zaspievali 
klienti zariadenia. Na stoloch nechýbali čerstvo upečené fánky. Veselá 
zábava trvala do večerných hodín. 

                                                                                                                  (sš) 
 
 

Dňa 12.02.2013 sme sa s našimi 
obyvateľmi zúčastnili Fašiangových 
slávností Topoľčany 2013, ktoré sa 
uskutočnili v Dome kultúry 
Topoľčany. Kultúrnemu programu 
predchádzala členská schôdza – 
MsO JDS Topoľčany. Kultúrny 
program nám spestrila Spevácka 
skupina Nádej a Ilusanka. Po 
programe sme sa mohli občerstviť 

teplými párkami a pokračovala Fašiangová zábava, ktorá bola spojená 
s tradičným „Pochovávaním basy“ a žrebovaním tomboly, v ktorej naši 
obyvatelia vyhrali pekné ceny. Do tanca a na počúvanie nám hrala 
hudobná skupina M – Trio. Po tanečných  kolách o 21,30 hod. 
nasledoval fašiangový kultúrny program „Pochovávanie basy“, v podaní 
speváckej skupiny NÁDEJ. Po slávnostnom akte „Pochovania basy“ 
pokračovala Fašiangová zábava v tej správnej atmosfére. Naši 
obyvatelia sa dobre zabávali a tancovali do neskorých nočných hodín.  
                                                                                                            (gm) 
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Pochovávanie  basy 

 
Vo štvrtok 7.2.2013, keď sa fašiangy 

končili, ako vždy sme slávnostne pochovali 
našu minú basu RÓZU. Po slávnostnom 
príhovore a privítaní pani riaditeľky Ing. 
Bútorovej, ktorá nás oboznámila 
s programom a pripomenula predveľkonočný 
pôst, spevácky súbor „Domovníček“ svojim 
programom spríjemnil večer a pochovávanie 
basy.     Vďaka patrí Ing. Klukovi, ktorý mal 
na tomto akte veľkú zásluhu. Vďační sme aj našim kuchárkam a 
kuchárovi, ktorí nám napiekli chutné fánky. Výborne sa staral o nás aj 
obsluhujúci personál, ktorému patrí tiež naša vďaka. Zábava 
pokračovala vo veselej nálade.  
 

                                                                                 Simeon Masár, obyvateľ  
 

KULTÚRNE OKIENKO OČAMI OBYVATEĽA 
 

Ples sa nazýva reprezentačný a tento náš bol fakt taký. Celá 
miestnosť bola vyzdobená balónmi a farebnými stužkami.  Jedáleň sa 
zaplnila slušne oblečenými hosťami, to značí našimi kolegami. Všetci 
očakávali kto bude zo zastupiteľstva mesta prítomní a aká atmosféra tu 
bude. Môžem povedať, že zastupiteľstvo bolo reprezentačne vedené 
primátorom mesta. Po oficiálnom zahájení plesu začala zábava, ktorá 
bola na vysokej úrovni. Tento ples bol vydarený a hodnotný. Za kladný 
priebeh musíme poďakovať pani riaditeľke, ale  nezabúdajme na 
sponzorov. Pričinili sa o kvalitu zábavy. Čas rýchlo prešiel a všetci 
hodnotili tento ples za veľmi kvalitný. Ešte raz ďakujeme.  

Ďalšou atraktívnou akciou v našom zariadení bolo pochovávanie 
basy. Odprevádzané bolo spevom, tancom a nechýbali vtipné momenty. 
Bolo to pekné. Naše kuchárky nám pripravili chutné fánky a podávali sa 
rôzne sladkosti. K tejto ochutnávke mal svoju úlohu harmonikár, pre 
ktorého nebol problém zahrať všetky želané pesničky. Aj na tejto zábave 
sa všetci zúčastnení cítili dobre a zabávali sa do večerných hodín. Bolo 
to pochovávanie basy na vysokej úrovni. Dúfame, že aj na budúci rok to 
zopakujeme, alebo to ešte vylepšíme. Iste sa budeme všetci o to snažiť.  
  
                                                                                 Štefan Hučko, obyvateľ 
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BESEDA O KNIHE 
 
 

Dňa 12. 02. 2013 sa konala v knižnici zariadenia beseda o knihe: 
Kozmetikou ku kráse, ktorej autorkou je Zuzana Chorvátová. V knihe sa 
nenachádzajú „recepty na krásu“, ale autorka chce poradiť najmä 
čitateľkám ako zatraktívniť svoj vzhľad. Pekný zovňajšok je iba málokedy 
hotovým darom samej prírody. Nielen krásu, ale aj zdravie treba 
pestovať denne a pravidelne. V minulosti nebol veľký výber 
kozmetických prípravkov a z rozprávania našich klietok sme sa 
dozvedeli, že služby kozmetičiek využívali väčšinou bohatší ľudia. Pani 
Toporová si spomína ako mala prvý rúž v deň svojej svadby. Prečítali 
sme si o nepriaznivých účinkoch kofeínu, nikotínu a alkoholu na 
organizmus, a teda aj pokožku. V závere besedy sme sa venovali 
témam o racionálnej strave, o celkovom zdravom spôsobe života, ako je 
dôležitý pravidelný pohyb, odpočinok, dostatočný spánok a  pobyt na 
čerstvom vzduchu. 

                                                                                                                 (sš) 
 

Turnaj v sedmových kartách 
 
Dňa 18.02.2013 sme v jedálni 
nášho zariadenia usporiadali „Turnaj 
v sedmových kartách“. Súťažiaci 
hrali v 5 družstvách. Z každého 
družstva postúpil jeden víťaz. A to 
pani Rybanská, pán Krištof, pán 
Finta, pán Lipták a pán Livinský. 
Súťažiaci  hrali ešte tri kolá a ostatní 
hráči povzbudzovali. Atmosféru 
spríjemňovali aj jemné melódie. 
Nakoniec sme vyhodnotili troch 
najlepších hráčov. Na treťom mieste sa umiestnil -  Ing. Peter Lipták, na 
druhom mieste pán Jozef Finta a víťazom sa stal pán Jaroslav Krištof. 
Víťazi boli odmenení sladkými odmenami. Nakoniec organizátor 
poďakoval všetkým za účasť a aj súťažiaci poďakovali za turnaj 
v sedmových kartách a vyjadrili sa, že sa tešia na ďalšiu súťaž. 
                                                                                                                           (sč) 

  



 7 

Stretnutie pri  spomienkach 
 
 

Dňa 14. februára  sa konalo v jedálni zariadenia  Stretnutie pri 
spomienkach na tému „Legenda o svätom Valentínovi“. Téma tohoto 
stretnutia bola tak troška netypická, lebo dnes sme spomínali na sv. 
Valentína patróna zaľúbených, popolečnú stredu a príchod solúnskych 
bratov na Slovensko– Cyrila a Metoda, ktoré k 14. februáru nepochybne 
patria.  Počas sviatku sv. Valentína je zvykom vyjadriť lásku vašim 
blízkym, polovičkám, rodičom či priateľom. Spôsobov je mnoho, od 
kvetov, vôní a rôznych drobných darčekov až po ponuky na sobáš. 
Symbolom sviatku je červené srdce, ktoré predstavuje ten najkrajší 
vzťah medzi dvomi ľuďmi. História sviatku svätého Valentína však ostáva 
záhadou. Začal sa sláviť  už v treťom storočí. Cisár Klaudius sa rozhodol 
zakázať mladým mužom sobáše, pretože si myslel, že slobodní muži sú 
lepší bojovníci. Valentín sa dostal do cisárovej nemilosti potom,  ako 
Klaudius zistil, že tajne sobáši  Cisár Klaudius sa dopočul o jeho 
múdrosti, schopnosti uzdravovať  chorých tak ho dal  pozvať k sebe. 
Ubytoval ho u mestského prefekta Astoria, kde mal byť tzv. pod 
kontrolou. Prefekt mal krásnu, ale nevidomú dcéru, do ktorej sa Valentín 
zamiloval. Astorius ho poprosil, aby sa modlil za dcérin zrak. Dievčaťu sa 
po modlení a zbožnom volaním Valentína k nebesiam  zrak  skutočne 
navrátil a o zázračnom uzdravení si rozprával celý Rím. Bohužiaľ 
pohania odmietli v zázrak uveriť, vtrhli do domu prefekta, odviedli 
Valentína za mesto  a tam mu sťali mečom hlavu. Po svojej smrti sa stal 
sv. Valentín patrónom vernej, čistej, oddanej lásky. 

1150 výročie príchodu solúnskych bratov  na Slovenko 
Na Popolcovú stredu 13. februára sa pútnici zúčastnia na audiencii u 
pápeža Benedikta XVI. vo Vatikáne. Prezrú si Baziliku sv. Petra a 
zúčastnia sa na sv. omši celebrovanej Benediktom XVI. v Bazilike Santa 
Sabina - popolec Svätému otcovi udelí kardinál Jozef Tomko. Na sviatok 
cyrilometodských dní, ktorý podľa liturgického kalendára pripadá na 14. 
februára, sa pútnici zúčastnia na slávnostnej omši v Bazilike sv. 
Klementa, kde sa nachádza hrob a pozostatky sv. Cyrila a Metoda. 
Uskutoční sa tam modlitba, počas ktorej budú prítomní ďakovať za 
duchovný a kultúrny prínos misie sv. Cyrila a Metoda. 
Súčasťou programu bude aj návšteva Pápežského slovenského kolégia 
sv. Cyrila a Metoda. 

                                                                                                                          (aj) 
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Vedomostná súťaž: „Tvorivé skladanie slov“ 
 
 
Dňa 26.02.2013 sme sa stretli 
v jedálni zariadenia pri 
vedomostnej súťaži v tvorivom 
skladaní slov. Táto hra bola pre 
našich obyvateľov nová a 
napriek jej náročnosti, súťažiaci 
ju úspešne zvládli. Všetci 
súťažiaci sa maximálne usilovali, 
za čo im patrí náš obdiv. 
Súťažilo sa na štyroch hracích 
plochách a víťazom sa stal pri každom stole súťažiaci, ktorý získal v hre 
najviac bodov. Ocenenými víťazmi sa stali Štefan Hučko, Anton Illáš, 
Miroslav Kleman a Evka Kohútová. Všetkým ďakujeme za snahu a 
účasť a tešíme sa na stretnutie pri ďalšom vedomostnom kvíze.  

                 (gm) 
  
 

Veľkonočné rozjímanie 
 
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 dane, 
zmiznú aj u tých, čo ich necenia,  
veľkonočný zvon svetla všetkým zvoní. 
 
                                                                            Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

 
V mesiaci február si zima 

povedala, že sa ukáže v plnej 
paráde a snežila a snežila. Závaly 
snehu nás skoro zasypali. Všetkým  
bolo dobre v teple  izbičiek, horšie to 
bolo, keď sme museli sanitkami 
chodiť na vyšetrenia.  S uľahčením 
sme si vydýchli keď sme už boli 
doma. Aby sme sa v našom 
zariadení cítili naozaj ako doma sa 
občas postarajú malí drobci zo 
susednej materskej školy. Aj tentoraz 
prišli vyparádení v karnevalových maskách, prešli zariadením a vošli i do 
jednotlivých izbičiek. O pocite radosti a šťastia na oboch stranách nebolo 
pochýb. Malé „ princezničky, piráti, lienky“ a iné rozprávkové postavičky 
túlili sa do náručí starých ľudí. Aj keď sme starí, stále nás zaujímajú nové 
veci. O siedmych divoch sveta sme počuli mnohí. Aké sú to konkrétne 
diela a všetko o nich, sme si vypočuli na zaujímavej prednáške v rámci 
biblioterapie. Pripomenieme ich aj ostatným:  Egyptské pyramídy, 
Semiramidine visuté záhrady, Artemidim chrám v Efeze, Diova 
socha v Olympii, Mauzóleum v Helikarnase, Rodský kolos, Alexandrijský 
maják. Ďalšou zaujímavou témou na prednášku sa stali ľudové tradície 
počas fašiangov a predveľkonočný pôst. Rozobrali sme fašiangové hry, 
pochovávanie basy, ďalej  pôst, pôstne jedlá a  symboliku popolcovej 
stredy, ktorá je pripomienkou konečnosti a smerovania vlastného života. 
27.februára sa stretne Výbor obyvateľov, aby sa prerokovali všetky veci, 
ktoré nám ležia na srdci. V mesiaci marec príde s ponukou textilných 
výrobkov  pán Valent Jančich. Už sa tešíme na jarnú kolekciu. 
Pripravíme zase zaujímavé prednášky, budeme každý deň pracovať na 
svojich duševných i telesných zdatnostiach. Hlavné je nevzdávať sa za 
žiadnych okolností a tešiť sa z každého dňa.  
 Marcoví  oslávenci: Grznárová Emília 
                                  Šulo Jozef 
                                  Vozníková Oľga 
 
Prajeme všetko najlepšie. 
                                                                                                                            (ll) 
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ÚTULOK A DOMOV  NA  POL CESTE 
SKUTOČNÝ PRÍBEH 

Na začiatku môjho rozhovoru s ďalším obyvateľom Útulku som si pomyslel: 
„Opäť ďalší tuctový príbeh“. Spočiatku panovala ako vždy neistota, nedôvera, 
utajenosť. No opak sa stal pravdou. Chlap, ktorý to onedlho dotiahne 
k okrúhlemu životnému jubileu, si toho doposiaľ preskákal až, až.  
          Jeho rodiskom je neďaleká obec pri Topoľčanoch, kde aj navštevoval  
základnú deväťročnú   školu  aj  so svojimi štyrmi súrodencami. Rodičia ich 
odmala viedli s  láskou k  skromnosti a pracovitosti. Po ukončení ZDŠ si zvolil 
za remeslo murárčinu. Tesne pred vojenčinou v roku 1974 sa stihol oženiť 
a počas dvojročnej vojenskej služba sa im narodili dve deti.  V civile nastúpil na 
Topoľčianske OSP, kde si odkrútil dva roky, avšak ako mnohí, aj on kôli 
nedostatku financií odišiel za prácou do Karvinských baní, kde fáral 4 roky.  
Ako to už v našich príbehoch a aj v samotnom živote býva, čas odlúčenia 
priniesol svoje „prezreté ovocie“. Prišiel rozvod a z pomerne blízkej Karvinej 
načrel do širších diaľav sveta. V roku 1982 nastúpil k Pozemných stavbám 
Nitra, odkiaľ hneď ako montér vyštartoval do Kazachstanu. Po necelom roku ho 
odvial vietor na plynovod v Oremburgu. Smrti sa pozrel do očí, keď v rokoch 
1995 –1999 zrovna v čase Čečensko - Ruskej vojny pracoval v terajšej 
Ingušskej republike. Zodraté túlavé topánky odložil až v roku 2000, ale ešte ich 
nastálo nevyzul, lebo do roku 2002 v nich chodil po stavbách Slovenska. 
Medzičasom si našiel priateľku, u ktorej aj po zrušení podniku Pozemných 
stavieb a prepustení zo zamestnania býval. Nastalo obdobie striedania rôznych 
zamestnaní, finančných neistôt a priekov. Tie boli aj hlavnou príčinou, prečo sa 
po deviatich rokoch rozišiel aj s priateľkou. Z posedného zamestnania mu 
takmer za ½ roka nevyplatili mzdu a to ho položilo na lopatky. Nemal 
prostriedky na vyplatenie podnájmu, tak mu zostala jediná možnosť, podať si 
žiadosť na ubytovanie do Útulku. Táto zatiaľ posledná životná etapa sa odohrala 
v decembri minulého roku. Jeho žiadosti bolo ihneď vyhovené a dnes je 
obyvateľom nášho zariadenia. Osud sa mu za roky lopotenia, trápenia zachoval 
veľmi macošsky. On si však nesťažuje. Rozprával ako kňaz pri omši, bez hnevu, 
emócií, pomaly, kľudne, na nikoho nepovedal krivého slovka, ani na tých ktorí, 
ho podviedli, oklamali, nevyplatili. S pokorou úctou a láskou spomínal na deti, 
s ktorými udržuje pravidelný kontakt, bez hnevu spomínal na priateľku, s ktorou 
sa kôli peniazom rozišiel, ba nehanil ani bývalú manželku, ktorá ho podviedla 
s priateľom, naopak spomenul, že jej bol tiež pred nedávnom na jej jubilejných 
oslavách, ako pozvaný hosť.  Po našom  rozhovore som zostal v úžase, že 
v dnešnej „nenažratej“ dobe ešte existujú takýto maximálne skromní a tolerantní 
ľudia, ktorí i pri takomto svojom ťažkom kríži zostanú vždy  ĽUĎMI   !    
Dočítania priatelia!                                                                                        (jg) 
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Pripravujeme pre Vás na mesiac marec 2013 
 
1.   sídlisko F                       zdravotná prechádzka 
 
1., 8., 15., 22.  kaplnka zariadenia      pobožnosť Krížovej cesty                  
 
5.   spoločenská miestnosť   beseda o knihe   
                                                              „Slávne osobnosti“ 
 
6.    jedáleň         zdobenie veľkonočných               
 medovníčkov 
 
8. izby klientov návšteva riaditeľky zariadenia 
  pri príležitosti MDŽ 
 
12.   spoločenská miestnosť   redakčná rada 
 
13.           jedáleň                      vystúpenie detí MŠ     
                                                             Gagarinova 
 
14.   jedáleň                         stretnutie pri spomienkach 

 „Posledná večera Pána Ježiša 
Krista“ 

 
15.   sídlisko Juh                      zdravotná prechádzka 
 
18.         jedáleň      burza ošatenia 
 
20. jedáleň súťaž „Hod v kocky“ 
 
22. sídlisko Východ zdravotná prechádzka 
 
26. spoločenská miestnosť prednáška s besedou na                                                                                       
 tému„Marec – mesiac knihy“ 

(dn) 
 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame! 
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ZASMEJME SA 
 
Koľko mužov si milovala predo mnou?“  pýta sa 
novomanžel ženy.      Manželka mlčí. Po dlhšom 
trápnom tichu sa manžel pýta: „ Hneváš sa na 
mňa?“  Manželka odpovedá: „ Nie, rátam.“ 
 

 
„Prečo sa  mňa tak sladko usmievate?“ „Lebo mám cukrovku.“ 
 
Drahá, chcel by som sa s tebou milovať: „Až po svadbe, milý !“ „A to           
mám čakať, až pokým sa za niekoho vydáš?“ 
 
„Slečna, čo stojí u vás jeden bozk?“ „Bozk je zadarmo, ale s ďalším       
príslušenstvom to stojí sobáš.“ 
 
                                                                           Ing. Peter Lipták, obyvateľ 
 
„Milá svokruška! Vy keď zomriete budem Váš hrob denne polievať litrom 
vína.“ „Nehovor zaťko môj iste?“ „ Pravdaže, ale prv to víno prefiltrujem 
cez moje ladviny.“  
 
„Ahoj, ja som tvoja nová suseda. Mám chuť celý večer tancovať 
a milovať sa. Nemáš čas?“ „ Jasné, že mám.“ „ A postrážiš mi psa?“ 
                                                                    
                                                                  Simeon Masár, predseda výboru obyvateľov 
 
Syn sa vracia z tanečnej zábavy domov celý dobitý a obviazaný. Otec sa 
ho pýta: „ Čo sa ti stalo chlapče? Ako to vyzeráš?“ Syn odvetí: „ To sme 
si s Mišom vyrovnávali účty na tvrdé päste“ „ A tomu Mišovi sa pri tej 
bitke nič nepolámalo?“ „Ale áno.“ „No to som rád. A čo sa mu polámalo?“ 
„Palica s ktorou ma mlátil.“ 
 
                                                                                       Jozef Štefkovič, obyvateľ 
 
Kobyla ma malý bok.  Prečítajte to odzadu! 
 
                                                                             Rudolf Sokolík, obyvateľ 
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PRANOSTIKY 
                                                           * * * * * 

Marec bez vody, apríl bez trávy. * Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu.* 
Keď je marec daždivý bude suché leto. *  Na Gregora príde ladylom, zabije 
zimu hrom. * Na Gregora hory hučia, gazdovia ešte štyri týždne doma čučia.* 
Keď na Jozefa vietor fučí, potrvá aj týždeň. * Lepšie keď ťa zima chveje než 
marcovo slnko hreje. * Keď chceš mať zemiaky v hrnci zasaď ich v marci. * Ak 
je na Jozefa mráz bude veľa ovocia.* Na Jozefa slniečko dáva chlieb aj vínečko. 

POREKADLÁ 
* * * * * 

Žena je ako sud bez dna, nikdy nemá dosť. * Kto vraví pravdu, ten neumrie na 
chorobu. * Aj tie najkrajšie nohy, sa niekde končia. * Láska oslepuje, 
manželstvo navracia zrak.  * Ľudia, ktorí nemohli žiť jeden bez druhého, často 
zistia, že nemôžu žiť ani jeden s druhým.  * Ideálni manžel je muž, ktorý nikdy 
nezabudne dátum narodenia svojej ženy, ale nikdy nevie koľko má rokov.  
*Počestná manželka je mužovi poddaná, ale zároveň mu vládne. * Protiklady sa 
priťahujú, napríklad chudobné mladé dievčatá a bohatí starí páni. * Najprv ľudia 
uzatvárali sobáš neskôr - ale len raz, dnes tak robia skôr -  ale častejšie. *                                                                            
 

                                          Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

NAŠE RÁDIO „Môj domov“ 
 

Počúvajte nás vždy o 13.00 h a dozviete sa viac! 
 

Pondelok – Štvrtok  od 13.00 do 14.00 hodiny 
 

Príjemné, veselé melódie 
 

Zaujímavosti z nášho zariadenia  
z oblasti zdravého životného štýlu,  

kultúry, športu a spoločenského života 
 

Blahoželania jubilantom 
Hranie piesní na želanie 

 
,,Hudba je staršia, než ľudská reč.“   (Charles Darwin) 



 14 

Prišli k nám vo februári...       
 

… pán Ľubomír Danko, pani Helena Slobodová, pán Viktor 
Halo, pán Marián Grác, pán Ján Rybanský a pán Vladimír 
Varga.  
 

Vitajte medzi nami! 
 

Marcoví oslávenci     
01. 03. – Margita Šuranová  24. 03. – Jozef Streďanský 
09. 03. – Ján Turan    25. 03. – Drahoslava Mučková 
12. 03. – Milan Žembera  30. 03. – Mária Mojžišová 
13. 03. – Mária Sušelková  31. 03. – Zuzana Belkovičová 
23. 03. – Anna Adamičková    
 

V mesiaci február oslávila krásne životné jubileum pani 
Valéria Krumpárová.  
 

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

- - - 

V mesiaci február nás opustili pani Jolana Mikulášová, pani 
Mária Gregušová, pán František Ďurina, pán Ľudovít Čachan a pani Valéria 
Schuchmannová.  

Česť ich pamiatke! 
                                                                                                                                                         (zv) 

NOVÍ ZAMESTNANCI 
V mesiaci február sa rozšírili naše rady o dvoch sociálnych 
pracovníkov a jednu pomocnicu v práčovni.  
Mgr. Siliva Herdová a Ing. Miroslav Grič obaja z Topoľčian – prijatý 
pre prácu s klientmi z Domova na pol ceste a Útulku s cieľom ich 
postupnej integrácie. Pani Ingrid Ducká, tiež z Topoľčian, bude 
pracovať v práčovni a starať sa o vaše prádlo. 
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Mgr. Herdová Silvia   Ing. Grič Miroslav  Ducká  Ingrid  
 
 
 
 
 
 

(mm) 
 
 

VEĽKONOČNÁ POÉZIA 
 

Kuriatko, či zajačik i vŕbový korbáčik, 
symbolom sú jari, keď slniečko žiari. 

 
Voňavka i vodička /k tomu dobrá borovička/, 

radosť všetkým dodáva, každému sa to pozdáva. 
 

Maľované vajíčko, ako jarné slniečko 
milému venujem, bo ho verne milujem 

a vrelý bozk na líčko mu darujem. 
 

 
                                                                               Petronela Kittlerová, obyvateľka 
                                                                                                                                                                                                        
  

POÉZIA 
 
Slnko sa krúti, anjel maslo múti. 
Anjel daj mi masla, húsky som už pásla. 
 
                                                                                Valéria Krumpárová, obyvateľka 
 
Dedko Pletko má prasiatko. Dal mu tri merice. 
Zlato tej kukurice, išiel von. Bol veľký ako slon. 
 
                                                                                        Mária Bakitová, obyvateľka 
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KRÍŽOVKA    Marec – mesiac knihy 
               
Hovorí sa, že tradícia marca ako mesiaca knihy sa odvodzuje od Mateja _ _ _ 
_ _ _ _ _, osobnosti, ktorá sa v 19.storočí aktívne podieľala na šírení 
slovenskej knižnej kultúry. Jeho narodenie a úmrtie má marcový dátum: narodil 
sa 10. marca 1796 a zomrel 16. marca 1880. 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(mm) 
 

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 03. 2013 
sociálnej pracovníčke Bc. Svetlane Šimkovej. Víťaz bude určený 
žrebovaním a odmenený vecnou cenou. 
  
 
Hádanka: 
Prečo zabil Ábel Kaina? 
 
 
Správnu odpoveď krížovky z časopisu 2/2013 nám poslali viacerí. 
Výhercom sa stáva pani Anna Szabová. Srdečne gratulujeme. 

♥♥♥♥♥♥ 
Časopis je interným informačným mesačníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ 
DOMOV“,  sídlo 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, Simona Bizoňová, Milan 
Mikuška, Rudolf Sokolík SPOLUAUTORI: Zuzana Michalková (zm), Gabriela Remeňová (gr), 
Anna Jahodová (aj), Svetlana Šimková (sš), Miroslava Grežďová (mg), Gabriela Mikudová (gm), 
Simona Červená (sč), Lýdia Laciková (ll), Juraj Gašparovič (jg), Mária Malinková (mm) 

1 
          dolná končatina 
2          kúzlo 
3          oblečenie 
4          lovec rýb 
5          suchá tráva 
6          koniec 
7          budova 
8          masť 


