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ÚVODNÍK 
Deň  svätého Valentína – patrońa zamilovaných 

 
“Mýliť sa je ľudské odpúšťať božské!“ (Alexander Pope) 
 
Legenda tvrdí, že svätý Valentín bol kňaz, ktorý žil 

v Ríme v 3. storočí. Príbeh sa odohral za vlády cisára 
Claudia II., ktorý sa preslávil svojimi túžbami a vojnovými 
výpravami.  

„Vyskúšal“, že ženatí muži sú vraj slabšími vojakmi, 
pretože sa museli starať o svoje rodiny, takže zakázal 
v krajine manželstvo. Napriek tomu zákazu naďalej sobášil 
zaľúbené páry. Preto keď sa to cisár dozvedel, dal ho za to 
popraviť 14. februára roku 269.  

Na deň svätého Valentína sa zamilovaní obdarúvajú 
Valentínkami, romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku 
citov. Sviatok má „svoje čaro a aspoň pár láskavých slov“ 
z jeho posolstva by mohlo zaznieť každý deň v roku, ale aj 
v každom manželstve a vzťahu. V tento deň by ste mali 
využiť, že je dovolené viac ako inokedy a láske sa otvárajú 
dvere dokorán. Tak povedzte aj vy niekomu: “Ľúbim Ťa 
a chcem zdieľať s tebou všetky úskalia, ktoré sa v živote 
naskytnú“.  

Preto by človek so svojimi problémami a starosťami 
nemal byť sám, potrebuje niekoho, kto ho vypočuje a snaží 
sa mu porozumieť.    

 
                                                                      Anna  Szabová, šéfredaktorka 
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Zimná idyla 
 

V zime sniežik poletuje,  
radosť, šťastie , pohoda a optimizmus 

nám do srdca vstupuje.  
 

Tešíme sa z toho všetci, 
budeme počas tejto zimy 

určite opäť zdravší. 
 

Srdiečko všetkým poskočí,  
radosť spolu s humorom, 

nám vchádza do duší. 
 

V tomto našom Domove 
chceme žiť všetci seniori 
šťastne a svorne spolu 

v dobrej atmosfére a pohode. 
 

Na vetvičkách stromov 
maľuje mráz na bielo 
svoj ušitý krásny šat,  

poteší našim pohľadom 
každého jedného z nás. 

                                                                                                  Anna  Szabová, šéfredaktorka 
 
 

Valentínske vyznanie 
 

Valentín je sviatok krásny,  
prežite ho v láske, v šťastí.  
Je akoby slnko čo nám hreje srdce i dušu.  
Je akoby vánok čo nám osuší slzu.  
Veľa radosti Vám preto želám  
a prajem zdravie a spokojnosť do budúcnosti.                                             

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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MESIAC JANUÁR V NAŠOM ZARIADENÍ 
 

Osemsmerovky 
Tradične aj tento rok sme 

usporiadali v jedálni nášho 
zariadenia vedomostný kvíz  
„Novoročné osemsmerovky“, 
ktoré sa konali dňa 16.01.2014. 
Tento rok prvenstvo v lúštení  
pripadlo  pánovi Klemanovi 
Miroslavovi, na druhom mieste 
sa umiestnila pani Révayová 
Beáta a tretím úspešným 
lúštiteľom sa stal pán Dobrík 
Pavol.  

Všetkých ostatných 
obyvateľov sme odmenili sladkým cukríkom a  potleskom. 
Spoločne sa už teraz tešíme   na ďalšie stretnutie.                                                                                

(sh) 
                                                                                                    

Koledovanie 
Troch kráľov 

Aj v tomto roku nás dňa 
08.01.2014 už tradične v 
našom zariadení cestou 
do Betlehema navštívili 
Traja králi (Milan 
Hanzlovič, Rudolf 
Sokolík, Imrich Karaba), 
ktorých viedla žiarivá 
Hviezda (Radek Malošík), 
ktorej príchod oznamoval 

zvonením zvončeka Milan Šimko, aby nám zvestovali, že sa 
narodil Pán 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.                                    (gr)                                                      
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Druhé výročie rozhlasu v zariadení 
 
 
Náš kolektív redakto-
rov rozhlasového 
štúdia sa stretol pri 
slávení druhého 
výročia rozhlasu 
v zariadení. Pri 
príjemnom posedení 
s občerstvením sme 
si mohli zaspomínať 
na mnohé spoločné 
zážitky strávené pri 
vysielaní v našom rozhlase. Naša vďaka patrí najmä pani 
riaditeľke, pretože toto vysielanie podporuje a umožnila nám 
naďalej vysielať v nových priestoroch zariadenia na 1. poschodí 
A budovy. Poďakovanie patrí tiež našim moderátorom Aničke 
Szabovej, Jozefovi Sitkeyovi, Augustínovi Rybanskému, 
Milanovi Hanzlovičovi, Beátke Révayovej, Petronele 
Kittlerovej, Márii Sušelkovej, Alojzovi Schlencovi a Milanovi 
Vaľkovi za ich snahu a záujem pracovať a podieľať sa na 
vysielaní.                                                                             (gm) 
 

ÚTULOK A DOMOV  NA  POL CESTE 
Naše   zariadenie vytvorilo podmienky pre  klienta, ktorý potreboval 
zo zdravotných dôvodov zmeniť sociálnu službu v Útulku. Klient sa 
veľmi ťažko lúčil   s prostredím,  v    ktorom  pôsobil   niekoľko  
rokov. Rodina  s  ním  už dávno  pretrhla  všetky  kontakty. Z  
dôvodu  životných  prehier a   omylov   spadol   na dno.  Už   nemal   
síl  ani   za pomoci pracovníkov  nášho zariadenia odraziť sa. Na 
novom pôsobisku v domove sociálnych služieb je  mu poskytnutá    
zdravotná    a   sociálna    starostlivosť. Prístup našich 
zamestnancov   hodnotí    veľmi pozitívne.  Chceme poďakovať  
MUDr.  Švajlenovej   a   pracovníkom nášho zariadenia za ochotu 
a pomoc  pri presvedčovaní a vybavovaní potrebných    dokladov, 
ktoré    sú  nutné   pre  nástup   do   zariadenia.    (mg)                                       
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Novoročný ples s tombolou 
Dňa 23.01. 2014 sa 
v jedálni nášho 
zariadenia uskutočnil 
tradičný  novoročný 
ples s výhernou 
tombolou. Na úvod pani 
riaditeľka Viera 
Bútorová privítala hostí 
večera. Nasledovalo 
vystúpenie domáceho  
spevácko-dramatického 
súboru Domovníček 
s novoročným 
programom. Poslanec Z-NSK a primátor mesta Topoľčany Peter 
Baláž spolu s pani riaditeľkou Vierou Bútorovou otvorili v tónoch 
viedenským valčíkom novoročný ples. Hosťami tohtoročného plesu 
bol poslanec Z-NSK Karol Gerhát, spolupracovníci a sponzori ZSS: 
Igor Hupka, Peter Mišovych, bývalí riaditelia Jaroslav Toman 
a Oľga Miháliková ako aj riaditelia ZSS Alena Gričová, Ondrej 

Božik, Monika Pálková.   
Celým plesom nás 
sprevádzala hudobná 
skupina Funny Boys.   Ako 
menu sa podávala novoročná 
kapustnica. Výhercom prvej 
ceny tomboly sa stala pani 
Viktória Čerňanová. 
Vylosovaný bol aj výherca 
súťaže o najveselší príbeh. 
Túto súťaž pripravila 
riaditeľka nášho zariadenia 

Viera Bútorová s pani Jankou Nadzamovou, majiteľkou lekárne 
Milli. Autor príbehu získal nákupnú poukážku z lekárne v hodnote 
50 €. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave 
a realizácii novoročného plesu, ako aj sponzorom tomboly.                     
                                                                                                 (rw)                                                                                        
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Súťaž o najkrajšiu fotografiu 
 
Naše zariadenie sa zúčastnilo v mesiaci november 2013 súťaže 
o najkrajšiu fotografiu vytvorenú klientmi zariadení sociálnych 
služieb. Organizácia Humanus, n. o. v Hlohovci, organizovala prvý 
ročník tejto súťaže. Spomedzi množstva fotografií z rôznych 
zariadení sociálnych 
služieb prvé miesto 
vyhrala fotografia 
nášho obyvateľa 
Domova na pol ceste 
Maroša Vereša 
s názvom Ostrý Grúň. 
Ocenenie si bol výherca 
osobne prevziať spolu 
s p. riaditeľkou Vierou Bútorovou, Miroslavom Gričom a Zuzanou 
Vaňovou dňa 14. 01. 2014. Pri tej príležitosti nás s činnosťou 
Humanus n. o. oboznámila sociálna pracovníčka zariadenia, ktorá 
nám ukázala jednotlivé oddelenia a podelila sa s nami so svojimi 
skúsenosťami.  
Naša cesta pokračovala do Bratislavy, kde sme navštívili krízové 
stredisko pre mladých Brána do života. Cieľovou skupinou sú 
bývalí klienti detských domovov, reedukačných 
a resocializačných zariadení, mladí dospelí od 18 rokov v kríze 
a pokračovali sme v Domovskom vzdelávacom centre n. o. 
Dunajská Lužná, v ktorom je ubytovaná tá istá cieľová skupina 
klientov. Týmto sa chceme poďakovať riaditeľke Krízového 
strediska Jane Bahulovej, riaditeľovi Domovského vzdelávacieho 
centra Danielovi Mikloškovi za cenné rady a informácie, ktoré 
nám poskytli o ich činnosti.                (zv)                                                                           
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Môžu kamene liečiť? 
 
Ukrývajú kamene liečivú silu? Na 
túto otázku ponúkla odpovede 
zaujímavá prednáška, ktorá sa v 
našom zariadení uskutočnila 
koncom januára. Viac nám 
porozprávala organizátorka 
podujatia  Anna Jahodová. 
Vaše prednášky sa vždy stretávajú 
s veľkým ohlasom. Tentoraz ste 
načreli do oblasti alternatívnej 
medicíny. Môžu kamene skutočne 
liečiť?  
Rada by som upresnila, že ide len o 
podpornú liečbu, ktorá samozrejme 
nemôže nahradiť bežnú medicínu. 

Je dokázané, že kamene skutočne pôsobia na ľudský organizmus, 
celú nervovú sústavu i myseľ. Ak však chceme, aby nám 
prospievali, musíme veriť v ich silu.  
Čo o nich prezrádza história? 
Znalosti o priaznivých účinkoch kameňov nie sú žiadnou novinkou. 
Poznali ich už v starobylom Egypte či v dobách Aztéckej ríše. Sú aj 
neodmysliteľnou súčasťou korunovačných klenotov. Napríklad 
rubín je zdrojom sily, pokory a oddanosti. 
Okrem kameňov podľa zverokruhu mnohých zaujali aj informácie o 
citríne... 
Citrín je pre svoje vlastnosti určený najmä starším ľuďom. 
Napomáha im získať stratenú energiu a povzbudzuje tvorivosť i 
komunikáciu. 
A na akú prednášku sa môžeme tešiť nabudúce? Pripravíte opäť 
niečo z oblasti alternatívnej medicíny?  
Áno, na tému o liečivej sile kameňov chcem nadviazať prednáškou 
o aromaterapii. Porozprávam o priaznivých účinkoch vôní a už 
teraz môžem prezradiť, že prichystám aj rôzne ukážky vonných 
sviečok a olejov.                                                                        (vh)                                                                                         
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VÝŤAZNÝ PRÍBEH SÚŤAŽE  
LEKÁRNE MILLI 

Pointa o výplatnom vrecku 
 

Príbeh, ktorý chcem opísať, sa stal mojej priateľke, ktorá 
pracovala v obchode ako predavačka s obuvou. Chodila som jej 
pomáhať, lebo mala zdravotné problémy, takže som bola svedkom 
toho, čo sa jej prihodilo.  

V čase môjho pôsobenia u nej, dostala do predajne nový tovar. 
Predajňu zatvorila a začala tovar rozbaľovať. Čo však čert nechcel, 
tento deň, bol aj dňom výplaty (alebo deň svätého „berouse“). 
Priateľka   výplatu prevzala a dala si ju bokom. Veď si pomyslela, 
čo by sa takého mohlo stať!  

Keď povykladala všetky vzorky topánok, patrilo sa urobiť 
poriadok s papiermi, ktoré putovali rovno do kontajnera. Za chvíľu 
bolo v predajni všetko v poriadku a začala kontrolovať a hľadať 
výplatné vrecúško s peniazmi. Vrecúško, ale nemohla nájsť. Došlo 
jej, že putovalo spolu s papiermi do smetného koša. Nedalo sa nič 
iné urobiť, hanba – nehanba, začala skúmať obsah kontajnera. 
Našťastie spomínané vrecúško s peniazmi objavila, no dostať sa ak 
nemu nemohla.  

Ako sa tak nakláňala za svojim cieľom, vkĺzla celou váhou tela 
dnu a urobila stojku na hlave. Akurát šiel jeden „okoloidúci“ 
a neodpustil si poznámku o pekných nohavičkách. Nakoniec jej 
však pomohol, lebo si uvedomil v akej situácii sa nachádza, takže 
všetko šťastne dopadlo. 

                                                                                                Anna  Szabová, šéfredaktorka 
 

OZNAM  KAPLNKY  ZARIADENIA 
V prípade potreby je  možné prijať sviatosť zmierenia každú 

sobotu pred sv. omšou od 14.00 do 15.30 h.  
Bohoslužby sa konajú v kaplnke zariadenia každú sobotu o 

15.30 h. Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je v našom 
zariadení každý prvý piatok v mesiaci o 9.00 h. 

(rw) 
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Príhovor kňaza 
  

V nedeľu 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána, 
ľudovo Hromnice. Je dobré, keď si pripomenieme  úlohu tohto 
sviatku v dejinách spásy a jeho význam pre nás.  

Veriaci ľudia si týmto spôsobom spomínali na oslobodenie z 
egyptského otroctva. Z generácie na generáciu si rozprávali, že 
napriek deviatim ranám - nešťastiam, ktoré postihli Egypťanov, 
faraón Izraelitov neprepustil. Až keď prišla desiata rana „smrť 
prvorodených" a faraón videl svojho syna i všetkých ostatných 
prvorodených mŕtvych - vtedy prepustil veriacich Židov (porov. Ex 
12, 29-36).  

Aby sa nekonali ľudské obety, obeta detí, bola predpísaná 
náhrada - bohatší baránka, chudobní pár hrdličiek, alebo dva 
holúbky (porov.   Lv 12, 8). Okrem toho na povrchu udalostí vidíme, 
že staručký Simeon zobral dieťa, Ježiša, do náručia a povedal o 
ňom, že bude „svetlom na osvietenie pohanov a slávou Izraela, 
svojho ľudu" (Lk 2, 32). Preto v tento sviatok na úvod obradov 
držíme v rukách sviečku. Sviečka v rukách znamená: Ježišu, 
hlásim sa k tebe, vyznávam ťa ako svetlo života a chcem sa čo 
najobjektívnejšie pozrieť na všetky udalosti života, aj na to, na čo 
sa iní nechcú pozerať. Takto človek spozná dôležitú pravdu o sebe 
a môže z toho vyvodiť dôsledky - prax ľútosti, modlitby, účasti na 
svätej omši, dobrých skutkov i sebazaprení.  

Prví kresťania používali sviecu ako znak Kristovej prítomnosti v 
tmách sveta. Ako je Kristus svetlom sveta a spotreboval sa v láske, 
tak i svieca dáva svetlo, a pritom sa spotrebúva. Aktuálnosť 
posolstva sviatku Obetovania Pána je evidentná. Aj my dnes 
potrebujeme svetlo pre život, pre pochopenie významu udalostí v 
nás i okolo nás. Iba cez optiku Božieho nazerania sa dá pod 
povrchom bolesti, smútku, starnutia a smrti vidieť tajomstvo života 
a Božie riadenie. Okrem toho aj my potrebujeme prejaviť Bohu, že 
je pre nás dôležitý: dnešný sviatok nás pozýva obetovať Bohu 
všetky  udalosti života. 

S prianím Božieho požehnania   
páter Vladislav Bednár O.T.                                                                      
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Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

 

 A máme tu január, prvý mesiac nového roka. Býva pomaly 
pravidlom, že mnohí z nás si dávajú rôzne záväzky. S počiatočnou 
eufóriou chceme zmeniť stravovacie návyky, zbaviť sa zlozvykov, 
alebo zlepšiť medziľudské vzťahy.  
 Na ďalšej biblioterapii sme sa dozvedeli ako rôzne sa 

prezentujú výklady 
o existencii troch kráľov – 
Gašpara, Melichara 
a Baltázára. Jeden výklad 
hovorí, že to boli mudrci, 
prichádzajúci z východu. 
Zaoberali sa prírodnými 
vedami, najmä skúmaním 
hviezd. K novonarodenému 
Ježišovi ich doviedla hviezda, 
ktorá zastala nad 

Betlehemom. Dary, ktoré mu priniesli, však upozorňujú na 
kráľovský pôvod a božskú podstatu jeho existencie. Dejepisec píše, 
že mudrci varovaní vo sne, obišli kráľa Herodesa, ktorý chcel 
Ježiša zabiť a inou cestou sa vrátili domov. Viac o nich nevieme.  
 Po sviatku Troch kráľov sme poskladali vianočnú výzdobu, 
zložili vianočné stromčeky a do ďalšieho roka uložili do skladu. Dni 
pomaly ubiehajú a my sa venujeme svojim každodenným aktivitám. 
Úplne prirodzene sa do nich zapojila a teší  sa na všetky ďalšie aj 
nová klientka, pani Rozália Miková, ktorá k nám prišla zo 
zariadenia v Topoľčanoch. Prajeme jej príjemný pobyt.   
 Vo 
februári si zase prečítame nejaké zaujímavé prednášky, ktoré sú 
aktuálne k danému mesiacu. Budeme ďalej posilňovať našu 
kondíciu pri pohybových cvičeniach. Za dôležité považujeme 
precvičovanie jemnej motoriky, aby naše prsty stále dokázali 
zapnúť gombík, pracovať s ceruzkou, ihlicami i používať tlačidlá na 
ovládači televízora.                                                                                     (ll)                                                                                                                         
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Pripravujeme pre vás v mesiaci Február  
 

   05.02.  Výbor obyvateľov      zasadačka riaditeľky  (vb) 
 

05.02.  Turnaj v sedmových kartách   jedáleň      (sč)     

07.02. Beseda o knihe                    knižnica zariadenia      (sh) 
               "Slovensko"         
11.02. Redakčná rada     spoločenská miestnosť (rw) 
 

11.02. Stretnutie pri spomienkach: jedáleň                          (aj)              
 Sv. Valentín 
 

17.02.  Burza ošatenia     jedáleň       (vj) 
 

18.02. Tvorivé skladane slov   jedáleň      (gm)   

19.02. Prednáška na tému:         jedáleň                         (aj) 
  Aromaterapia 
 

21.02. Fašiangová zábava         ZSS Leľa                      (sh)
     
25.02.  Stretnutie obyvateľov          jedáleň       (sš) 
 

26.02. Odborný seminár                jedáleň             (dn) 
 Zamestnancov 
 

27.02.  Zdravotná prechádzka        centrum mesta             (aj)  
 

27.02. Fašiangová zábava s      jedáleň       (gr) 
 pochovávaním basy 
 

Pravidelne, vždy o 15.00 h, pripravuje riaditeľka zariadenia spoločné 
stretnutia s obyvateľmi pod názvom:  

 
ROZHOVORY PRI KÁVE, 

 
vždy na vybranú tému. O termínoch plánovaných stretnutí vás budeme 
informovať v našich interných médiách - v časopise aj v rozhlase.  
Pripravovaný harmonogram na mesiac február 2014: 
07. 02.stretnutie v Topoľčanoch v zasadačke riaditeľky 
13. 02.stretnutie na Bernolákovej v Topoľčanoch 
20. 02.stretnutie v Prašiciach 
 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame! (mga)                          
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Noví zamestnanci 
V januári naše rady rozšírili: Zuzana Šarköziová – upratovačka, 

Andrej Grznár – pomocný pracovník v kuchyni, Eva Bleydornová – 
opatrovateľka 

 
Andrej Grznár                    Eva Bleydornová                       Zuzana Šarköziová 

 
Z pera našich obyvateľov 

 
Aj tento rok sa v našom zariadení uskutočnil v jedálni 

novoročný ples. Zúčastnilo sa na ňom mnoho klientov. Na tento 
ples prišiel  aj primátor mesta Ing. Baláž a množstvo pozvaných 
hostí. Tombola  mala hodnotné ceny. Vďaka tejto tombole, 
príjemnej hudbe, usmievavému a milému personálu sa klienti 
zariadenia cítili dobre. 

28.1. sa v jedálni uskutočnila beseda s pani Jahodovou 
o liečivom účinku kameňov ako napr. Achát, Rubín. Ruženin, 
Zahneda, Citrín a iné. Množstvo ľudí sa aktívne zapojilo do 
diskusie. Pani Jahodová povedala o prípadnom používaní 
kameňov a ich liečivých účinkoch.  

Štefan Hučko, obyvateľ 

Sane 
 
Chlapci berte sane. Pokiaľ je sneh sadajte na ne. A potom rezko 
z kopca. Kto vyhrá je náš vodca. 
                                                                                    Zaslala  Mária Bakitová, obyvateľka 
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Kocúrik 
Na klobásku pod komínom čaká. Vôňu cíti, tá ho láka.  Ktože je ten 
labužník? Murko, náš kocúrik.  
                                                                                           Zaslala Valéria Krumpárová, obyvateľka 

 
Múdrosti slávnych 

Dante: S ľuďmi je to ako s knihami. Len malý počet niečo znamená 
svet.  
Goethe: Ľudia nevedia, koľko práce a času je treba, aby sa človek 
naučil čítať. Ja som na tom pracoval 8 rokov a ešte nemôžem 
povedať, že sa mi to podarilo.  
Sokrates: Najlepšia obrana proti logike je ignorovať ju.                                                 
                                                                                                               Ľudmila Ducká, obyvateľka 
 
 

PRANOSTIKY 
                                                           * * * * * 

Čo veľký zameškal, to malý doháňa. * Ak je suchý február, tak je 
mokrý august. * Keď severák vo februári neduje, potom v apríli 
strechy zhadzuje. * Ak na Hromnice mrzne,  je pekné leto. * 
Dorotka vtáčikom rozdáva pesničku. * Sv. Agáta býva na sneh 
bohatá. * Ak skončí február severným, vetrom, bude sa dariť 
žencom. * Na Blažeja má ísť furman do dvora. * Ak je prvý 
fašiangový deň pekný, bude pekné aj jaro. * Na Valentína zamŕza 
aj kolo mlyna.  
                             

POREKADLÁ 
* * * * * 

 Počestná manželka je mužovi poddaná, ale zároveň mu aj vládne. 
* Basa je ideálne miesto, kde od vás nik nepýta daňové priznanie. * 
Ak nás tlačí topánka, na vine môže byť aj noha. * Kráse sa chodí 
peši tomu, kto si vedie koňa za uzdu. * V živote sa treba pre niečo 
zapáliť, lebo v krematóriu bude neskoro. * Žena muža bije jazykom, 
muž ženu rukou. * Jazyk nemá kosti, ale kosti láme. * Ryby sa 
chytajú na udicu a ľudia na slovo. * Niet v prírode takej bylinky, čo 
by nemala svoje účinky. * Aj dobré pivo sa dá piť s rozumom. * 
Mocný z bryndze a rýchly zo žinčice.              Petronela Kittlerová, obyvateľka                                                                                      
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Z A S M E J M E   S A 
 

Muž prekvapí svoju ženu v posteli s iným mužom a zvolá: „Čo tu 
robíte?“ A žena sa s mihnutím pleca obráti na milenca: „Vravela 
som ti že nemá o tom ani poňatia.“ 
  

„Pozri sa Monika, našiel som štvorlístok. Dievča odpovie pohotovo: 
„To značí, že čoskoro budeme mať svadbu.“ „A ja som si myslel, že 
štvorlístok znamená šťastie.“ 
 

„Drahá si všetko čo mám.“ „A ja som si myslela, že máš aj nejaké 
peniaze.“ 
                                                                              

Pri bráničke sa rozprávajú milenci. Zrazu povie ona: „Musíš rýchlo 
zmiznúť! Prichádza otec.“ „A nemôžeš mu povedať, že som tvoj 
brat?“                          

                                                                                      Peter Lipták, obyvateľ 
 
 

„Čo je s vami suseda, hádam nie ste chorá?“ „Prečo si to myslíte?“ 
„Už tretie ráno pozorujem, že z vášho bytu vychádna lekár.“ „No 
a čo. Ja už desať dní sledujem, ako z vášho bytu vychádza mladý 
dôstojník, ale nikdy som sa vás nepýtala či bude vojna.“ 
 

Farár sa čuduje: „kostol je prázdny a ani organista neprišiel. Kto 
dnes bude hrať?“ „Slovensko so Švajčiarskom.“  
 

„Počul som Jano, že tvoja svokra dostala otravu krvi. Čo sa jej 
stalo?“ „Zahryzla si do jazyka.“  
 

Aký je rozdiel medzi Američankou a Slovenkou? Američanka má na 
rukách diamantová prstene, na krku perlový náhrdelník a na 
nohách čižmy z krokodílej kože. Slovenka má na rukách dieťa, na 
krku ožrana a na nohách kŕčové žily.  
 

Policajt zastaví auto a vraví vodičke: „Prekročili ste pani stovku.“ 
Pani odpovie: „To iba v tomto klobúku tak staro vyzarám.“ 

                                
                                                            Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Noví obyvatelia 

Pani Beáta Žáčiková, pán Igor Daniš a pán František Šustala. 

            
   Beáta Žáčiková            Igor Daniš                  František Šustala 
 

Vitajte medzi nami! 
 
Februároví oslávenci     
1. 2. Agáta Zemaníková  10. 2. Jozef Makový 
2. 2. Eva Hrnková   11. 2. Agáta Hrabinská 
3. 2. Jozef Škriputa   18. 2. Terézia Hatašová 
5. 2. Alojz Schlenc   20. 2. Valéria Krumpárová 
6. 2. Augustína Haringová  21. 2. Valéria Markovičová 
7. 2. Vladimír Varga   24. 2. Anna Kopecká 
8. 2. Ľudmila Dúcka    
  
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, 
Božieho požehnania a spokojnosti. 
 
V mesiaci január nás opustili ... 
.... pán František Kunkela a pán Karol Novák. 
 
Do zariadenia v Prašiciach sa presťahovala pani Rozália Miková 
a do iných zariadení sociálnych služieb odišli slečna Andrea 
Lakatošová a pani Klaudia Košťálová. 
 

 (zv) 
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Predbežný jedálny lístok 

OBED    
Pi  07.02.   polievka cesnaková, chlieb 
             Zemiaková kaša, cvikla 
So    08.02.  polievka zeleninová 
            Mexický guláš, šťava, ryža 
Ne   09.02.  polievka kuracia s rezancami 
             Kurací rezeň v cestíčku, zemiaky, kompót 
Po  10.02. zemiaková polievka so zeleninou 
       Bravčové s kelom, paprikové zemiaky 
Ut      11.02.  krúpková polievka 
     Vyprážaný kurací rezeň, ryža, kompót 
St  12.02.  fazuľová s párkom, chlieb  
     Dukátové buchtičky 
Št  13.02.  slepačia polievka s cestovinou 
     Hovädzí prírodný reneň, slovenská ryža, uhorkový šalát 
Pi   14.02.  kapustová hlávková, chlieb 
     Cestoviny s kakaom a maslom 
So  15.02.   polievka hrášková  
     Bravčové na cesnaku, zemiaky, kapustový šalát 
Ne  16.02.  polievka hovädzia s cestovinou 
     Kuracie po cigánsky, ryža a kompót 
Po  17.02.   polievka cesnaková, chlieb    
     Kuracia pečeň na cibuľke, ryža, šťava, kyslá uhorka 
Ut  18.02.   polievka zeleninová 
       Segedínsky guláš, knedľa 
St  19.02.  fazuľová polievka kyslá, chlieb 
   Domáce koláče s posýpkou, mlieko 
Št   20.02. polievka slepačia  s  haluškami 
    Kuracie po záhradnícky, šúchané zemiaky,  
Pi  21.02. polievka špenátová, chlieb 
   Palacinky s džemom 
So   22.02. hrachová polievka s krutónmi 
   Bravčové po bratislavsky, šťava, cestovina 



 18 

Ne  23.02. slepačia polievka s cestovinou 
   Pečené kurča, ryža, kompót 
Po  24.02. polievka zeleninová 
    Bravčové po štefansky, verené zemiaky, miešaný šalát 
Ut  25.02. polievka sedliacka, rezance 
   Debrecínsky guláš, omáčka, knedľa 
St  26.02. polievka šošovicová kyslá, chlieb 
   Žemľovka s tvarovom 
Št 27.02. polievka kuracia s cestovinou 
   Hovädzie na šampiónoch, tarhoňa, miešaný šalát 
Pi 28.02. polievka kapustová hlávková, chlieb 
   Granatiersky pochod, uhorkový šalát 
So  01.03. polievka mrkvová 
   Belehradský bravčový rezeň, zemiaky   
Ne 02.03. polievka hovädzia s rezancami 
   Kurací rezeň, ryža, kompót  
RAŇAJKY 
Pi        07.02.   chlieb, rožok,  tvarohová nátierka 
So       08.02.   chlieb, rožok,  salám, maslo, čaj 
Ne      09.02.   bábovka, chlieb, maslo, džem, kakao 
Po   10.02.   chlieb, rožok, čaj, maslo, rajča 
Ut  11.02.   čaj, chlieb, rožok, syrová nátierka 
St  12.02.   čaj, chlieb, rožok, párok s horčicou 
Št  13.02.   biela káva, koláč, chlieb, maslo,  
Pi  14.02.  čierna káva, chlieb, rožok, rybacia nátierka 
So  15.02.  čaj, chlieb, rožok, salám, maslo, paprika 
Ne  16.02. kakao, vianočka, chlieb, maslo, džem 
Po  17.02.  chlieb, rožok,  salámová nátierka, čaj 
Ut  18.02.  chlieb, rožok, čierna káva, syr lunex  
St  19.02.  čaj, chlieb, paštéta, paprika 
Št  20.02.  biela káva, chlieb, koláč, maslo 
Pi  21.02.  mlieko, chlieb, bryndzová nátierka 
So  22.02.  čaj, chlieb, rožok, maslo, salám  
Ne  23.02.  kakao, vianočka, chlieb, maslo, džem  
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Po  24.02.  čaj, chlieb, rožok, lunex, paprika 
Ut  25.02.  čaj, chlieb, rožok, pečeňová nátierka 
St  26.02.  čaj, chlieb, párok, horčica 
Št  27.02.  mlieko, maslo, chlieb, koláč 
Pi  28.02.  čaj, chlieb, rožok, drožďová nátierka 
So  01.03.  čierna káva, chlieb, rožok, šunka, rajča 
Ne  02.03.  kakao, bábovka, chlieb, maslo, džem     
VEČERA 
Pi        07.02.  polievka šošovicová so zemiakmi, chlieb, čaj 
So       08.02.  zapekané cestoviny, uhorka, čaj 
Ne  09.02.  treska, chlieb,  čaj 
Po  10.02.  cestovinový šalát s kuracím mäsom,chlieb, čaj 
Ut  11.02.  krupicová kaša, čaj 
St  12.02.  sekaná, cibuľové zemiaky, čaj 
Št  13.02.  salám mozaika, paprika, chlieb, čaj 
Pi  14.02.  pečené zemiaka, kyslá smotánka, čaj 
So  15.02.  topoľčianska poliavka, chlieb a čaj 
Ne  16.02.  šampiňónový šalát, chlieb, čaj 
Po  17.02.  safalatka, horčica, chlieb, čaj 
Ut  18.02.  slovenské hubové rizoto, zeleninový šalát, čaj 
St  19.02.  gulášová polievka, chlieb, čaj 
Št  20.02.  šunka, chlieb, maslo, čaj 
Pi  21.02.  zemiaková kyslá, varené vajce, chlieb, čaj 
So  22.02.  francúzske zemiaky, uhorka, čaj 
Ne  23.02.  sardinky, chlieb, čaj, maslo 
Po  24.02.  kapustový prívarok, špekáčka, chlieb, čaj 
Ut  25.02.  zeleninové rizoto so syrom, cvikla, chlieb, čaj 
St  26.02.  kuracia soté, cibuľkové zemiaky, čaj 
Št  27.02.  pečeňový syr, rajča, chlieb, paprika 
Pi  28.02.  cestovinový šalát s vajíčkom  a syrom, chlieb, čaj 
So  01.03.  tekvicový prívarok, vajíčko, chlieb, čaj 
Ne  02.03.   lunex, paštéta, paprika, chlieb, čaj       
  
Zmena jedálneho lístka je vyhradená! 
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TAJNIČKA 
 

 
 
 
 
(mm) 

 
 
Hádanka:  Čo znamená slovo piglajs: 
a, žehlička, b, pračka, c, vysávač   

dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                         
 
Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 02. 2014 
sociálnej pracovníčke Mgr. Svetlane Šimkovej, ktorá má na starosti 
odovzdávanie cien. Víťaz bude určený žrebovaním a odmenený 
vecnou cenou.  
 
Výhercom vylúštenej krížovky z časopisu 1/2014 sa stáva  

Simona Bizoňová. 
 
Výhercom hádanky z časopisu 1/2014 sa stáva  

Petronela Kittlerová. 
Srdečne gratulujeme!  

 
 

♥♥♥♥♥♥ 
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1           veriť 
2           krík 
3           zubný lekár 
4           les 
5           peňažná mena 
6           nádoba na kvety 
7           plynné skupenstvo vody 


