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ÚVODNÍK 
 

Máj – mesiac lásky 
        

1. máj bol určený ako sviatok práce, konali sa veselé 
folklórne slávnosti. Pred domami svojich vyvolených dievčat 
mládenci stavali máje a tie sa skončili veselými zábavami 
a hrami mladých ľudí. V mesiaci máji sa už dávno traduje 
a opisuje, že láska medzi partnermi, ako aj v každej rodine, či 
už v iných skupinách, je ten najväčší fenomén, bez ktorého sa 
na tomto svete a v dnešnej dobe nedá žiť.  Je povzbudením 
a korením do ďalšieho života, lebo tam kde nie je láska, 
nasleduje len zloba, alebo nenávisť. Najčastejšou témou je 
láska o pohlaví muža a ženy, lebo život káže človeku v láske 
dávať, ale aj brať, tiež sa aj obdarovávať, keď sú vzťahy 
čisté a obojstranné.  

My obyvatelia „Môjho domova“ želáme si dožiť spokojnú 
starobu, ktorú teraz prežívame aj s rôznymi zdravotnými 
ťažkosťami, aby bola dôstojná a aby sme spolu vychádzali 
a boli ako jednoliata rodina a aby  naša spoločné a posledné 
roky života sme prežili šťastne a spokojne, ako sa na slušných 
ľudí patrí. 

Želáme si, aby medzi nami bolo dostatok porozumenia 
a aby sme si podľa svojich schopností navzájom pomáhali, 
k čomu nás usmerňuje a dodáva chuť do ďalšieho života naše 
vedenie zariadenia, spolu s ďalším zdravotným a ostatným 
personálom a tým nám vytvárajú dobré a priaznivé podmienky 
pre náš ďalší život v tomto našom zariadení. Za to všetko im 
patrí úprimné poďakovanie zo strany všetkých obyvateľov.  

Anna  Szabová, šéfredaktorka 
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Úvaha o duši 
 

Na tomto svete na duši, ľahko mi je, 
za niekým sa mi stále v mesiaci májovom cnie. 

 
Či povedať veselé áno, alebo povedať smutné nie, 
v duši mi sladká pieseň s krásnou melódiou znie. 

 
Hovoriť málo, vravieť aj veľa, srdce sa časom a čarom 

v májovom mesiaci rozochvieva. 
 

Nič mi to napokon nedá, povedať áno, riecť nie, 
za  blankyt rozotmie. 

 
Žiadne slzy, veľa lásky, dnes vyslovujem tie 
najkrajšie slová, ktoré sa  s nádychom lásky 

v živote spoja. 
                                                                              Anna  Szabová, šéfredaktorka 

 
 

Vesna prišla k nám 
 

Keď divé husi v šíkoch tiahnu 
v modravé diaľky, jar je už. 

V láskavom slnci srdcia prahnú,  
len ľúbosť zvlaží túto suš. 

 
Spieva si deva rozjasaná 

pod modrým nebom pieseň sŕdc. 
A škovránok v modrých výškach zrána  

jej plaché srdce čuje tĺcť. 
 

To vesna budí skryté túžby. 
A človek s dušou na dlani 

priaha cit lásky v svoje služby 
pre život teplom vystlaný.                          

 
 

                                                                                  Petronela Kittlerová 
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Vyznanie v máji 
    

Láska moja, prirovnávam Ťa 
k prírodným krásam 

a ku všetkému, čo tak v živote 
stále  rád mám. 

Tiež Ťa prirovnávam k rannej zore, 
jak milióny hviezd 

na nočnej osvietenej oblohe. 
 

Čo k tomu ešte dodať mám, 
veď od Teba nič krajšieho 
na tomto svete nepoznám. 

Nenič lásku, keď jasne svitá, 
daj jej šancu, nech prekvitá, 
keď počas jari nastáva máj, 
zazelení sa celý náš kraj. 

 
Keby sme mali všetky dni v moci, 

 nevedeli by sme čo sa s nami 
deje v májovej noci. 

                                                                                               Anna  Szabová 
 

Vám z lásky mamičky 
 

Venujem kytičku prekrásne uvitú, 
pre moju mamičku v srdci mi ukrytú. 

Kytička voňavá krásne sa skveje 
z lásky sa podáva srdiečko hreje. 

 
Vyjadrím slovíčkom k tebe čo cítim, 

skvelou si mamičkou celučkým žitím. 
Nádherne pesničky čarovne znejú, 

Čo ústa mamičky, dieťatku pejú. 
 

Veľmi sa obávaš, čo prinesie osud, 
Dvere otváraš, v náruč nás prijímaš. 

Nepoznám vzácnejšie vo svete stvorenie, 
Nad všetky krajšie Evy pokolenie. 

 
                                                                                          Petronela Kittlerová 
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STALO SA V MESIACI APRÍL 
Prednáška s besedou 

 
Dňa 3.04.2013 a 10.04. 2013 sme v spoločenských miestnostiach 

nášho zariadenia zrealizovali prednášku s besedou ,,Apríl mesiac 
lesov“. So zúčastnenými obyvateľmi sme besedovali o tom, ako stromy 
rastú, o funkciách, ktoré stromy plnia, o pôvodných a nepôvodných 
drevinách na Slovensku, o zložení lesov, o rozdelení a druhoch  lesov, 
o faktoroch, ktoré ovplyvňujú les a kolobeh živín, o najvýznamnejších 
chránených územiach a o celkovom význame lesov. Zaujímavé boli 
i lesné rekordy a zúčastnení si mohli v závere otestovať svoje aj novo 
získané vedomosti malým testom. Na koniec sme si zaspievali ľudové 
piesne  a spokojní sme sa rozišli.  
                                                                                                                            (sč) 

Súťaž o najlepšiu Popolušku 

 
Dňa 09.04.2013 sme si 

s trinástimi klientmi 
v špecializovanom zariadení 
spríjemnili každodenný 
stereotyp súťažou 
prispôsobenou mentálnym 
a fyzickým schopnostiam 
súťažiacich. Súťaž spočívala 
v preberaní fazuliek, kde 
súťažiaci museli rozlišovať 
farbu fazuľky a triediť do 
určených misiek. Táto aktivita 
má výborný vplyv na ich zachované kognitívne funkcie – pozornosť, 
sústredenie, koncentrácia, ako aj na celkovú psychomotoriku – 
koncentrácia mozog – ruka, precvičovanie jemnej motoriky. Atmosféra 
počas súťaže bola výborná, súťažiaci boli plne sústredení 
a koncentrovaní na úlohu. Najlepšou a najrýchlejšou Popoluškou sa 
stala p. Mária Globanová, na druhom mieste skončila p. Školastika 
Hýrošová a na treťom mieste skončila p. Klaudika Košťálová. Súťaž 
sme ukončili spoločným posedením, na ktorom si všetci zúčastnení 
pochutili na horkej čokoláde, nakoľko víťazmi sa stali všetci.  

                                                                                                                  (gr) 
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                  Ja som Slovák 
Ja som Slovák na svet súci, v bielom domci na Kysuci. Tam kolíska 

moja stála, tam mňa matka vychovala.  
Ľúbim otca, ľúbim matku, brata, sestru, kamarátku. Ľúbim i kroj, 

ktorý nosím, ľúbim lúčku, ktorú kosím. Ľúbim zvuky krásnych piesní, čo 
tam znejú na záhumní. 

 
                                                                                Vojtech Hano, obyvateľ    

 
Mamičkám, babičkám aj prababičkám ku dňu matiek 

 
Veľa šťastia, zdravia a pohody v zime i v lete, 

dlhý život na tomto svete. 
Pritom dobré nažívanie, to je k vášmu krásnemu sviatku 

od výboru obyvateľov srdečné blahoželanie. 
                                                                                           
                                                                                         Simeon Masár, obyvateľ 
 

Čerešne 
Čerešničky, čerešničky, čerešne prečo ste sa rozsypali po ceste. 

Kto vás nájde, ten vás pozbiera. Ten šuhaj švárny jak ruža, toho som si 
chovala za muža. A robiť som mu nedala. Lebo som ho šanovala. 

                                                                                    Mária Bakitová, obyvateľka 
 

Kukulienka 
Kukulienka, kukulienka kde si bola keď tá tuhá zima bola. 

Hajaja kukuku sedela som na buku. Sedela som na tom dube, kde 
Janíčko drevo rúbe. 

                                                                             Valéria Krumpárová, obyvateľka 
 

 Kultúrne okienko očami obyvateľa 
 

21.marec je prvý jarný deň. Tento dátum poznajú skoro všetci ľudia. Ale, 
históriu a zvyky jari nám opäť na besede priblížila pani Jahodová. Videli 
sme fotografie a aj počuli zaujímavé zvyky príchodu jary. Opäť sme 
zaujímavým spôsobom spoznali už pre nás zabudnuté zvyky. Niekedy na 
jar  ľudia oslavovali a tešili sa z pekných kvetov a teplejšieho počasia. 
Nechcem sa opakovať, ale besedy s pani Jahodovou sú poučné,  aj živo 
podané. Besedu dopresádzala pekná hudba.  
                                                                            Štefan Hučko, obyvateľ 
         



 7 

Zdravotné prechádzky 
 

Dňa 16.04.2013 sa naši obyvatelia zúčastnili zdravotnej 
prechádzky, ktorej cieľom bolo nadýchanie  sa čerstvého vzduchu, 
posedenie v cukrárni a prezretie si vernisáže. Bol krásny slnečný deň 
prezreli sme si námestie M.R. Štefánika a vernisáž akademických 
maliarov Lindy Orieščikovej a Ivana Mičiaka na tému „Život.“ Oddýchli 
sme si v cukrárni pod bránou, kde sme sa troška občerstvili.  

26.4 2013 sme sa prechádzali uličkami okolia nášho zariadenia až 
k takzvanej časti pod smrtkou, kde sme si prezreli starý evanjelický 
kostol, kašnu, ktorá bola stavaná gotickom slohu, kde chýbala už len 
voda. Posadili sme sa na obrubník a trocha oddýchli. Pripomenuli  sme 
si tradície stavania májov. Veď máj už klope na dvere. Cestou domov, 
sme prezerali zakvitnuté trávniky a stromy. V parku bezstarostne šantili 
deti, poniektorí od srdca spomínali na  svoje detstvo, kedy aj oni žili 
bezstarostne.   Na stromoch čvirikali vtáčiky.                                      (aj) 
 

                                                                                                      

                  Návšteva termálnych kúpeľov 
 

24.4.2013 boli  naši 
obyvatelia Simona 
Bizonová, Štefan Hučko, 
Rudolf Sokolík, Petronela 
Kittlerová, Simeon 
Masár, Pavol  Dobík 
a Viktor Halo v termálnych 
kúpeľoch Kalinka  v Malých 
Bieliciach. Zúčastnení si 
vychutnávali pobyt v liečivej 
vode, vo vírivke, v infra a 
suchej saune. V rámci 
precvičili horné a dolné 

končatiny, vysvetlili sme si prečo je dobrý pobyt v liečivej vode, ktorá 
zlepšuje cirkuláciu krvi, uvoľňuje svalstvo. Priebežne sme dopĺňali 
tekutiny a hlad sme zahnali chutným obedom z našej jedálne, ktorý sme 
mali so sebou. Pri obede sme sa rozprávali a oddychovali pri kávičke. 
Obyvatelia boli disciplinovaní, výlet sa im veľmi páčil, navrhovali výlet 
opakovať.                                                                                                        (sh) 
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Stretnutie pri  spomienkach 

Zimná – Ježibaba – predstaviteľka chaosu a neplodného obdobia, na jar 
bola vyháňaná ako „Morena“. Jar – piesne, tance i obradné divadlá boli 
živé, plné nadšenia a oslavy nového života a energie ako i nového cyklu 
v prírode i človeku.  Leto – čas rozkvetu a zretia obilia, sladnutia ovocia, 
kosenia trávy – obdobie, keď sa často spievali „trávnice“ sprevádzané 
tancom i s pracovným náradím. Spev sa pritom ozýval z lúk, pasienkov i 
polian. Pastieri si pri práci pospevovali piesne ovčiarske, gajdošské, 
odzemkové a ovčiarsko-zbojnícke. Jeseň – v tomto období ľudia 
rôznymi prejavmi završovali prácu daného roka a ďakovali Prírode za 
úrodu a bohaté dary. Pri uskladňovaní úrody boli gazdom vyrieknuté 
ďakovné slová a prosba o prežitie a obživu až do budúcej úrody. Úroda 
a hydina, ktorá sa dopestovala sa obetovala a nosila na svätenie 
miestnemu farárovi alebo richtárovi. Zima –v tomto čase boli obdobia, 
kedy sa vôbec netancovalo, pretože príroda sa ukladá na svoj zimný 
spánok a človek má čas na rozjímanie, bilancovanie a zhodnotenie 
uplynulého roka.  
                                                                                                           (aj) 

STAVANIE MÁJA 
V príjemné predmájové popoludnie ožili 
v našom zariadení sociálnych služieb 
staré tradície stavania májov. Po 
príhovore pani riaditeľky Ing. Bútorovej 
a predsedu výboru obyvateľov pána 
Simeona Masára, nás potešili svojim 
kultúrnym programom žiaci zo Základnej 
školy na Škultétyho ulici v Topoľčanoch a 
spevácko – dramatický súbor 
Domovníček si pre nás pripravil 
tematické piesne a básne. V našich 
krajoch sa stavali stromy 1. mája už od 
pradávna ako symbol lásky pred dom 
obdivovaného dievčaťa. Aj naši chlapi 
nám postavili máj vyzdobený farebnými 
stuhami. K dobrej nálade prispel Ing. 

Vladimír Kluka, ktorý spestril program hrou na harmoniku a zároveň hral 
do tanca aj na počúvanie. Príjemnú pohodu navodili aj naši sponzori, 
ktorí nám zabezpečili chutné občerstvenie. 
            (zv) 
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Pripravujeme pre Vás v mesiaci máj 2013 
 
03.05.2013    sídlisko Východ          Prechádzka pri rieke Nitra 
 
06.05.2013    spoločenská miestnosť    Súťaž klientov ŠZ  spoločenské hry                             
 
07.05.2013    knižnica zariadenia          Beseda o knihe Premeny Oravy 
 
10.05.2013    sídlisko Východ               Prechádzka a posedenie pri zmrzline 
 
10.05.2013    spoločenská miestnosť    Redakčná rada časopisu Môj domov 
 
14.05.2013    sídlisko Východ               Prechádzka s klientmi ŠZ po sídlisku 
 
15.05.2013    jedáleň zariadenia            Vystúpenie detí ku Dňu matiek 
 
15.05.2013    DK  Kozárovce                Divadelná prehliadka zariadení                                                            

                           sociálnych služieb 
16.05.2013    jedáleň zariadenia            Stretnutie obyvateľov pri spomienkach: 
                                                               „Mariánka pútnické miesto..“ 
 
16.05.2013    jedáleň zariadenia             Burza ošatenia 
 
17.05.2013    centrum mesta                  Návšteva Tribečského múzea 
 
21.05.2013    obec Bojná                       Celodenný výlet na Ranč pod Babicou, 
                                                               návšteva múzea a opekanie 
23.05.2013    Dom kultúry                    Seniorská Kajzerparáda 
 
24.05.2013    sídlisko Východ               Prechádzka k rieke Nitra 
 
28.05.2013    jedáleň zariadenia            Prednáška s besedou na tému: 
                                                               „Máj – májové zvyky a tradície“ 
29.05.2013    terasa zariadenia              Turnaj v kolkoch 
 
30.05.2013    jedáleň a terasa                 Váľanie mája s grilovačkou 
 
priebežne      areál zariadenia                 Zametanie a úprava areálu zariadenia, 
                                                                Hrabanie sena, Práca v záhradkách 
                                                                
Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame!                          (dn) 
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ŠPOTROVÉ HRY 

 
Dňa 17.04. 2013 sme si 
deň v našom zariadení 
spríjemnili športovými 
hrami. Športové hry sú 
čoraz častejšie v našom 
zariadení populárnejšie 
a mnoho obyvateľov už 
vopred prejavilo záujem 
pridať sa k športovému 
zápoleniu. Súťažiaci boli 
rozdelení do šiestich 
jednotlivých družstiev 
a označení farebnými 
stužkami. Každý 
súťažiaci tak hájil farbu 
svojho tímu. Súťažilo sa 
v troch športových 
disciplínach, ktoré 
pozostávali zo slalomu 
na vozíkoch, hodu 
tenisových loptičiek do 
koša, a hry v štýle Boccia. Na začiatku Dr. Wagner privítal všetkých 
súťažiacich, vysvetlil pravidlá  a predstavil jednotlivé súťažné disciplíny. 
Súťažné družstvá sa snažili zo všetkých svojich síl, aby dané športové 
disciplíny zvládli podľa svojich možností čo najlepšie. Atmosféra bola 
spríjemňovaná ostatnými obyvateľmi, ktorí svojich favoritov 
povzbudzovali ustavičným  potleskom a pokrikom. Po ukončení 
športových súťaží nasledovalo vyhodnotenie výsledkov a tiež  
odmeňovanie súťažiach. Každý súťažný tím bol odmenený cenami. 
Celkovým víťazným tímom sa  však stali modrí, ktorých reprezentovali 
Eduard Močko, Imrich Karaba, Jaroslav Krištof, Jozef Skladaný, 
Milan Mikuška a Mária Rybanská. 
Na záver organizátor poďakoval všetkým súťažiacim aj divákom za 
účasť a zároveň všetkých pozval na  nasledujúce športové hry. 
Obyvatelia tiež vyjadrili svoju vďaku a radosť zo športového podujatia. 
A nás teší, že z roka na rok sa športové hry v našom zariadení tešia 
čoraz väčšej obľube.  
                                                                                                           (rw) 
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“MEMORIÁL  VILIAMA  KAJZERA“ 
 
Dňa 18.04.2013 sa v  
stolnotenisovej hale v 
 Topoľčanoch   uskutočnil 
tradičný turnaj seniorov 
v stolnom tenise 
“MEMORIÁL  VILIAMA  
KAJZERA.“ Turnaj zahájil 
predseda MsO – JDS 
v Topoľčanoch Milan 
Páleník. Primátor mesta 
Topoľčany Ing. Peter 
Baláž  vo svojom 
príhovore povedal, že si 
veľmi váži, že  aj ZSS 
„MÔJ DOMOV“ sa zúčastní na tomto turnaji. Róbert Kajzer, syn 
nebohého Viliama Kajzera, tiež prišiel popriať súťažiacim dobrý pohyb 
a športové úspechy. Naše zariadenie reprezentovali Imrich Karaba, 
Peter Macho, Milan Hanzlovič  a Ing. Peter Lipták, ktorí boli odmenení 
za svoje výkony pamätnými plaketkami.  Na prvom mieste sa umiestnil 
Leopold Jurík, druhé miesto získal Jozef Macko a tretie miesto si 
vybojoval Rudolf Košecký. Hlavným rozhodcom bol pán Michal Vozár. 
Prvým trom    súťažiacim  boli  odovzdané  víťazné poháre. Ceny  
odovzdával  JUDr. Karol Gerhát.  Zúčastnení športovci, ktorí majú radi 
tento šport sa tešili z pekných športových zážitkov.                            (rw) 
                                                                                                                           
                                 Športové okienko očami obyvateľa 
 
My, obyvatelia z nášho zariadenia sme boli hrať stolný tenis 
v stolnotenisovej hale. Turnaj nesie názov po otcovi známeho humoristu 
Róberta Kajzera, ktorý sa volal Viliam. Svojim humorom jemu tradičným 
sa nebál komentovať tento športový deň. Nás potešilo, že sme sa s ním 
mohli okrem hrania aj osobne porozprávať. Povedali sme mu, že u nás 
v zariadení pravidelne trénujeme s PaedDr. Richardom Wagnerom a že 
stolný tenis je u nás veľmi populárny. Preto radi chodíme na tieto turnaje 
a robíme tak niečo pre svoje zdravie. Robino mal dobrú náladu a aj on si 
zahral len tak exhibične. Z nás najlepšie hral Peťo Macho. Prišiel nás 
povzbudiť aj pán primátor. Po skončení turnaja sme dostali medaile 
s logom stolného tenisu. A už sa tešíme na ďalší  turnaj.  
                                                                                         Milan Hanzlovič, obyvateľ 
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Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

  
Čo nás ako prvé napadne keď vyslovíme slovo apríl?! Mnohých asi 

– mesiac bláznov. Je to určite aj preto, lebo už hneď jeho prvý deň je 
venovaný vtipným žartíkom, ktoré stvárame svojim kamarátom 
a blízkym. Tento deň má tradíciu už od 16.storočia a spája sa s dňom, 
kedy svoje narodenie oslavoval zradca Ježiša – Judáš. No okrem toho 
má mesiac apríl aj iný dôležitý  podtitul spojený s prírodou – apríl mesiac 
lesov. O tom čo lesy pre nás znamenajú a ako sa máme o ne starať sme 
si vypočuli prednášku dňa 9.4.2013. 
12. apríla prispeli obyvatelia a zamestnanci do kasičky na zbierku „boja 
proti rakovine.“ Aj keď sa 
nám už neušiel tradičný 
narcis, všetkým stačil 
dobrý pocit 
z dobročinnosti. Že  treba 
jednoznačne skoncovať so 
zimou sa rozhodli malí 
škôlkari  a tak za 
spoluúčasti našich 
obyvateľov vyniesli symbol 
zimy – Morenu k blízkemu 
potoku. Tu ju zapálili 
a hodili do vody. Takže by 
nás už mali čakať len pekné, slnečné dni. 
Tie sme hneď využili na prvé zdravotné prechádzky, okopávanie hriadok 
a výsadbu okrasných cibuľovín. V utorok 16.apríla  sme si zase mohli 
nakúpiť rôzny textil od Valenta Jančicha. 

O tom, že na pápežskom stolci sedí už druhý mesiac nový pápež 
František vieme všetci. V rámci biblioterapie sme si vypočuli prednášku 
o jeho doterajšom živote a plánoch do budúcnosti pri riadení katolíckej 
cirkvi. Pribudli nám ďalšie peniažky za  uskladnený tetrapak. 
S príchodom teplých dní  môžeme  prácu s tetrapakom znovu presunúť 
na dvor. Skladáme a zároveň debatujeme o všetkom možnom. Na máj 
plánujeme pokračovať v starostlivosti o kvetinové záhony, vysadíme 
letničky a muškáty do válovcov.  Budeme pravidelne absolvovať 
zdravotné prechádzky, nezabudneme ani na vozičkárov. Pripravíme zase  
nejaké zaujímavé prednášky  a budeme sa snažiť naďalej zaujímavo 
využívať svoj voľný čas v rámci terapií.  

                                                                                                                   (ll) 
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ÚTULOK A DOMOV  NA  POL CESTE 
SKUTOČNÝ PRÍBEH 

 

Obyvateľ  „Útulku“ sa  narodil v Topoľčanoch, v meste v ktorom so 
svojimi kamarátmi, rád objavoval zátišia starého mesta. Hotel Koruna, knižnica 
na námestí, kde sa muselo vykračovať po dlhom schodisku, to sú miesta na 
ktoré veľmi rád spomína. Po ukončení základnej školy sa vyučil za opravára 
automobilovej techniky. Po absolvovaní základnej vojenskej služby začal 
pracovať   v ČSAD ako kamionista. Rád poznával krásy našej krajiny zo sedadla 
vodiča. 

Po práci sa venoval turistike, veľkou záľubou bolo aj je hľadanie hríbov. 
Pri  spoznávaní krás prírody na Duchonke sa spoznal so svojou budúcou 
manželkou. Vybudovali si svoje rodinné hniezdočko, v ktorom im bolo veľmi 
dobre. Bohužiaľ netrvalo to veľmi dlho. Práca  kamionistu  bola časovo náročná, 
neskoré príchody domov priniesli prvé nezhody. Nepodarilo sa manželstvo 
zachrániť, rozvod, privatizácia, zostal bez príjmov. Striedal   zamestnania  
v Bratislave, Brne, na Orave a začal strácať  kontakt  aj s bývalou manželkou. 
Keď bolo najhoršie požiadal o ubytovanie v Útulku. Žiadosti bolo vyhovené 
a dnes je spokojným klientom. Má zlatú mamičku a sestru, ktoré vždy radi 
pomôžu. Trápi ho, že  nemá deti, s ktorými by sa stretával  a vzájomne  by si 
pomáhali. O svojom živote rozpráva bez hnevu a verí, že lepšie časy na život 
ešte prídu.                                                                                                                 (mg) 
                                                                                                                           

PRANOSTIKY 
                                                           * * * * * 

Májové hrmoty nerobia trampoty. * Keď v máji často hrmí, rok býva 
požehnaný. * V máji vlhko, chladno, bude vína na dno. * Chladný máj pre 
ovocie raj. * Keď prejde zamrznutých kuchárka, nadieva sa paprika. * Svätý 
Florián, úrodu nám chráň. * Svätá Žofia stromy rozvíja. *  Keď sa Urban smeje, 
hrozno plače. * Čím viacej v máji prepelica spieva, tým drahšia bude strava. * 
Po teplom jarnom máji nasleduje chladný jún.  

POREKADLÁ 
* * * * * 

Zaľúbený muž nie je kompletný, kým sa neožení. * Pod deravým klobúkom 
múdra hlava býva.*  Kto má v oku jačmeň, musí sa pripravovať na žatvu. * Keď 
sa už prehrýzol životom,   tak s partnerkou je na zahryznutie.  * Ľahké je pre 
život mladosť. * Ale skúste prežiť druhú starobu. * Ak sa stará dievka vydá, 
hneď je z nej baba.* Zo všetkých múčnikov je najlepšia šunka.  
                                                                                          Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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ZASMEJME SA 
Povedal som svojej žene, že zastrelím každého, kto ju pobozká. A čo ti 
povedala? Aby som si pripravil guľomet. 
 

Dedko s babičkou slávili zlatú svadbu. Keď po odchode hostí osameli, 
babička sa spýta: „Dnes je to už jedno Geregor, tak mi prezraď koľkokrát 
si mi bol za tie roky neverný?“ Dedko odpovedá: „ Dvakrát.“  Vidíš, vidíš, 
ako by sa nám to teraz zišlo,  odpovedá babka. 
  
Drahý, nehnevaj sa, ale dnes nie som na sex naladená. No a? Zobral 
som si ženu, alebo klavír? 
 
Fero príde večer z práce veľmi hladný a pýta sa: „Starká, čo mi dáš na 
večeru?“ Manželka sedí na teplej platni sporáka a odpovie: “Práve ti ju 
zohrievam. 
                                                                             Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Čo bolo prv, vajce, či sliepka? To sa nevie. Ale vie sa, že najprv bola 
slivka, zo slivky slivovica, zo slivovice opica a z opice človek. 
                                                                                                 Simeon Masár, obyvateľ 
   
Prechádza babička cez cestu a policajt na ňu kričí: „Babka a po 
prechode by to nešlo?“ A babka na to: „Išlo, išlo, ale nie si môj typ.“ 
 
Mládenec objíma dievčinu v parku, ona sa bráni rukami aj slovami: „ Ak 
neprestaneš, kým narátam do ...... do milión, budem volať o pomoc!“ 
                                                                                        
Životná pravda je v tomto na pol škody. Bocian deti neprináša. Za tým je 
úplne iný vták.                                                             Ing. Peter Lipták, obyvateľ 
 
Krásna žena je nebom pre oči, peklom pre dušu, očistec pre peňaženku. 
 
Jeden chlap sa pýta spoluobčana, ako sa dostane do múzea. Chlap 
odpovie: „ daj sa vypchať.“ 
                                                                                               Rudolf Sokolík, obyvateľ 
                                                                           
Nápis na dverách reštaurácie: Ďakujeme za návštevu. Pokiaľ Vám 
chutilo, pošlite sem vašich priateľov. Ak Vám nechutilo, pošlite sem vašu 
svokru. 
 

Žena si dáva dolu podprsenku a jeden prsník vraví druhému: Čau ja 
padám!                                                            Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Prišli k nám v apríli...       
 

pani Paulína Zrastáková, pani Anna Fábiková a pani Marta Langová.  
    
 

     Marta Langová                  Paulína Zrastáková 
                                      

Vitajte medzi nami! 
             
 

Májoví oslávenci     
03. 05. – Karol Novák   15. 05. – Eduard Močko 
03. 05. – Irena Blchová   15. 05. – Ilona Šnajderová 
03. 05. – Marta Langová   15. 05. – Milan Hanzlovič 
05. 05. – Helena Junásová   19. 05. – Helena Slobodová 
07. 05. – Štefánia Naštická   21. 05. – Ernest Bobko 
11. 05. – Paula Chvalná   23. 05. – Eleonóra Arpášová 
11. 05. – Oskar Piterka   23. 05. – Ján Vlčko 
11. 05. – Alžbeta Fazekašová  24. 05. – Milan Galbavý 
12.05. – Viliam Valo    26. 05. – Ján Bitarovský 
13. 05. – Vlasta Peterková   29. 05. – Gabriel Lavo 
      31. 05. – Helena Smatanová 
  
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho 
požehnania a spokojnosti. 

- - - 

V mesiaci apríl nás opustili pán Milan Rybanský, pani Zdenka 
Konrád, pani Emília Májiková, pán Karol Duhina a pán Milan Habaj. Česť ich 
pamiatke! 
 
V mesiaci apríl odišli z nášho zariadenia pán Anton Illáš a Vincent Košecký.  
 

(zv) 
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KRÍŽOVKA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      (mm) 
  
Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 06. 2013 
sociálnej pracovníčke Mgr. Svetlane Šimkovej. Víťaz bude určený 
žrebovaním a odmenený vecnou cenou. 
Správnu odpoveď krížovky z časopisu 4/2013 nám poslali viacerí. 
Výhercom sa stáva pán Michal Kršák. Srdečne gratulujeme! Správnu 
odpoveď hádanky z časopisu 4/2013 nám neposlal nikto.   
Hádanka na mesiac máj znie: Koľko súčiastok má Pražský orloj?  
A tu sú možnosti: 
A, 1000  B, 2000  C, 3000 
                                                                                         Hádanku pripravil Rudolf Sokolík 
                                                                                            
 

♥♥♥♥♥♥ 

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, Simona 
Bizoňová, Milan Mikuška, Rudolf Sokolík,  SPOLUAUTORI: Zuzana Michalková (zm), Gabriela 
Remeňová (gr), Anna Jahodová (aj), Svetlana Šimková (sš), Gabriela Mikudová (gm), Simona 
Červená (sč), Lýdia Laciková (ll), Miroslav Grič (mg), Mária Malinková (mm), Silvia Herdová (sh). 

1            Matica slovenská 
2            Driek 
3            Nie tvoje 
4            Kráľ zvierat 
5            Nádoba na kvety 
6            Nenáročná obilnina 
7            Horná časť obleku 
8            Obyčaj 
9            Korbáč 

10            Plaz 
11            Túz 


