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            ÚVODNÍK 
 Medzinárodný deň žien sa oslavuje obvykle každý rok, ako deň 

uctievania a uznania ženy, ako rovnoprávnej bytosti s mužmi. Aj 
v tejto súčasnej dobe je potrebné konať oslavu ženy – ako matky, 
ktorá vychovala viac detí, dala im život a stále sa o nich príkladne 
stará.  Za to jej patrí veľká úcta a uznanie, za to všetko, čo pre 
svoju rodinu robí. Aj v našom domove, v špeciálnych podmienkach 
tohto zariadenia, želáme všetkým našim seniorkám – matkám 
a babkám hlavne veľa zdravia, Božieho požehnania a radosť z detí 
a vnúčat, aby táto ich radosť trvala aj v ďalšom období.  
 Uvediem jeden príbeh zo súčasného života o vnúčikovi. Je 
poludnie. Starčekovia a starenky v Domove dôchodcov oddychujú. Na 
chodbe počuť kroky sestričiek, ktoré odprevádzajú do izieb 
starenky na vozíkoch. Iba jedna starká sedí vo svojej izbe smutná. 
Pozerá cez záclonu a z očí jej tečú slzy. V duchu sa jej premieta 
celý život, kde urobila chybu? Prečo môj jediný syn na mňa zabudol? 
Vraj, mama budem Ťa navštevovať. Márne ho čakala, zostalo len pri 
sľuboch. Dala som mu všetko, čo som mohla, prispela na dom, aj 
auto. Myslela som, že jedna izbička bude pre mňa. Nový domček 
som ani nevidela, dal ma do domova dôchodcov. Keby žil jej manžel, 
to by sa veru nestalo, po ťažkom, úraze v bani zomrel. Starká 
zaborí do dlaní ubolenú tvár. V tom jej niekto klope na dvere 
a vkročí 10-ročný chlapec. „Dobrý deň starká!“ pozdraví a hovorí 
jej: „Som Tvoj vnúčik!“ „Ako si ma našiel?“ pýta sa babka. Za 
dverami som tajne počúval, ako sa otec s mamou rozprávali o tebe. 
Chcel som mať vždy starú mamu, a tak som tu! 
 Odteraz už nebude sama. Vnuk sa volal Jožko a chodil za ňou 
každý deň. Na Vianoce bola u syna, čo pre ňu bolo veľké 
prekvapenie. Prichystali jej izbičku, čomu sa veľmi potešila. 
Ďakovala Pánu Bohu, že syn sa spamätal. Vďačná bola vnukovi, že 
dokázal po toľkých rokoch svojmu otcovi otvoriť oči.   

Posúďte, ako si počínal vnuk. Ešte sa nájdu aj dobré deti? 
                                                                                           Anna  Szabová, šéfredaktorka 
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Viera Bútorová: Dôležité sú dobré vzťahy 
 

Uplynulý rok je už minulosťou a 
nový sa iba rozbieha. Čo priniesol 
vlaňajšok nášmu domovu a aké 
novinky môžu klienti očakávať? 
Viac nám porozprávala riaditeľka 
zariadenia Viera Bútorová. 
Vlaňajšok utiekol ako voda, 
môžeme bilancovať. Aké zmeny 
zaznamenal náš domov? 
Je toho určite dosť, tak 
spomeniem aspoň niektoré. 
Napríklad po rokoch sa nám 

podarilo zrekonštruovať balkóny a na izby pribudlo 30 
polohovateľných postelí. Činnosť rozbehla chránená dielňa varenia 
a klienti uvítali aj novú fyzioterapeutickú službu. Mnohých zaiste 
potešil i veľkoplošný televízor v jedálni.  
Klienti si všimli, že tu prebiehajú isté presuny. S čím tieto 
zmeny súvisia? 
Našou snahou je neustále zlepšovať sociálne služby a práve s tým 
súvisia i zmeny na oddeleniach. Po novom nájdu klienti na 
inšpekčných miestnostiach nielen svojich opatrovateľov a sestry, 
ale i sociálnych pracovníkov. Jednoducho povedané, všetko čo 
budú potrebovať nájdu na jednom mieste.  
Prezradíte aj niečo z ďalších plánov? 
Keďže sme získali peniaze na rekonštrukciu stravovacej prevádzky, 
zmení a zjednoduší sa celý systém vydávania jedla. Na výtvarnú 
tvorbu sa zameria DomAteliéR, pripravujeme hudobnú miestnosť 
a radi by sme rozbehli i psychologické sedenia na podporu 
duševnej pohody klientov. 
Čo by ste popriali našim klientom? 
Aj vzhľadom na charakter nášho zariadenia najmä zdravie. A tomu 
nemalou mierou prospieva príjemná priateľská atmosféra. Dôležité 
je preto udržiavať dobré vzťahy i zmyslel pre humor, s ktorým sa 
všetko zvláda ľahšie.                                           
                                                                                                  (vh)    
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MESIAC FEBRUÁR V NAŠOM ZARIADENÍ 
                                                                          

Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy 
 

  Ako býva zvykom aj tento 
rok pre nás zamestnanci 
pripravili Fašiangovú zábavu 
spojenú s 

tradičným pochovávaním 
basy.  Úvodom nás privítala 
vedúca úseku služieb Dana 
Neumannová a prípitkom 
otvorila zábavu. Po prípitku 
nasledovali tanečné kolá v 
sprievode hudobníka Vladka 
Kluku. Nechýbalo ani  

spievanie piesní na želanie za doprovodu harmoniky.  
 Sily sme si dopĺňali skvelým občerstvením z dielne „Uvar si 
sám“ a kuchyne zariadenia tradičnými fánkami a pagáčikmi. 
 Atmosféra bola výborná, všetci sme sa skvele zabávali, ako 
sľuboval slogan oznamujúci túto udalosť: hudba, tanec, zábava. 
 Vrcholom zábavy bolo pochovávanie basy, ktoré zrealizoval 
spevácko-dramatický súbor Domovníček pod vedením Zuzky 
Michalkovej. 
 Pochovaním basy nastáva pôst, kedy by sme mali žiť 
striedmejšie, v modlitbách, pri rozjímaní. Možno by sme sa mali 
zamyslieť nad hodnotou ľudského života, vzájomnej tolerancie, 
lásky a nad silou 
viery. Vnútornou 
očistou sa tak 
pripravujeme na 
veľkonočné sviatky, 
ktoré sú pre 
veriacich najväčším 
sviatkom roka. 
  
                  (gr)                                                                                                            
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         Stretnutie obyvateľov pri  spomienkach 
 

Deň svätého Valentína 
čas lásky nám pripomína. 

Srdiečko maj otvorené, 
pre cit lásky je stvorené. 
Lásku daruj každý deň, 
možno splníš iným sen. 

Marcové stretnutie pri  
spomienkach sa nieslo v duchu 
sviatku sv. Valentína, ktorý 
oslavujeme 14. februára a tiež 
prebiehajúcimi fašiangami. 

Pripomenuli sme si význam a históriu vzniku sviatku a po besede 
a speve, počúvaní hudby sme sa preniesli do obdobia fašiangov. 
Prítomní sa zapájali, spievali, rozprávali príbehy zo života, recitovali 
básne a zaspomínali na svoju mladosť.              (aj)                                        
                                                                                                                                                       

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde 
Obdobie od Troch kráľov do 
Popolcovej stredy nazývame 
fašiangy. Jedným zo zvykov, 
ktorý sa zachoval do 
dnešných čias je upálenie 
Moreny. Symbolizovala 
zimu, preto ak ľudia chceli, 
aby prišla jar, museli ju 
upáliť. Počas fašiangov 
prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby, zabíjačky. Sú 
symbolom veselosti, hodovania. Aj  ZSS Ipeľ Leľa pripravilo 
veselicu v sále kultúrneho domu, ktorej sme sa zúčastnili. Zábavu 
obohatili svojim programom deti z Detského domova a spevácky 
citarový súbor zo Štúrova. Veselicu spríjemňovali domáci klienti 
v škraboškách, personál v maskách cigánky starej ženy. 
Zaspomínali sme si na fašiangy, zanôtili na ľudovú nôtu, zabávali 
sa pri hudbe, tanci a hodovali.                    (sč) 



 6 

,,Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“ 
 Jedáleň zariadenia sa 
05. 02. 2014 zmenila na 
vášnivú hráčsku miestnosť. 
Hráči sa porozdeľovali do 
piatich súťažných družstiev 
a začal sa turnaj 
v sedmových kartách v hre – 
sedma. Hralo sa 10 
súťažných kôl a víťaz 
z každého družstva postúpil 
do finále, kde pokračovali 

v ďalších kolách. Hry sa zúčastnili Mária Čúliová, Milan 
Hanzlovič, Rudolf Sokolík a Augustín Rybanský. Víťazom sa 
stal Augustín Rybanský, na druhom mieste sa umiestnila Mária 
Čúliová a na treťom mieste Milan Hanzlovič, ktorí boli odmenení  
diplomom a sladkosťami. V jedálni vládla príjemná atmosféra, ktorú 
dotvárala hudba a po vyhodnotení sme sa  rozlúčili so slovami, že 
„Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“                                                          (sč) 

Prednáška o aromaterapii 
Ponuku podujatí spestrilo rozprávanie o aromaterapii. „Témou 
o liečivej sile vôní som voľne nadviazala na prednášku 
o blahodarných účinkoch kameňov,“ uviedla organizátorka Anička 
Jahodová. Podujatie spestrili aj ukážky vonných esencií a 
príjemným osviežením bola i ochutnávka bylinkových cukríkov 
s príchuťou eukalyptu, bazy či šalvie. „Éterické oleje dokážu uľaviť 
od bolesti, posilňujú imunitu a vplývajú i na emócie,“ prezradila 
usporiadateľka. Prednáška, ktorej sa zúčastnilo vyše päťdesiat 
klientov vzbudila zaslúžený ohlas i množstvo otázok. „Aj vďaka 
tomu som si uvedomila, že dary prírody môžu byť niekedy 
účinnejšie, ako drahé lieky, ktoré často sprevádzajú vedľajšie 
účinky,“ povedala jedna z účastníčok prednášky Beátka 
Révayová.      
                                                       (vh)   
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Rozbiehame DomAteliéR 
Pridajte sa! 

 
Naše zariadenie sa môže 
pochváliť zaujímavou  
novinkou. Začiatkom 
februára rozbehol svoju 
činnosť DomAteliéR. Ako 
už jeho samotný názov 
napovedá, ide o tvorivú 
aktivitu klientov. Tí sa 
stretávajú raz týždenne. 
Pod vedením výtvarníčky 
Veroniky Hanuliakovej 
vyrábajú rôzne milé 
darčeky. Napríklad minulý 

mesiac uplietli z papiera originálne valentínske srdiečka.  
Na pláne má DomAteliéR i výrobu rôznych darčekových krabičiek, 
tašiek, šperkov z rozmanitých materiálov či iných originálnych 
ozdôb. 
„Páči sa mi, že sa takto stretávame. Aj sa porozprávame, zabavíme 
a vyrábame rôzne pekné veci,“ povedal Jozef Makový, jeden zo 
skupinky šikovných členov ateliéru.  
S výrobkami by sa náš domov rád prezentoval i za bránami 
zariadenia. „Do budúcnosti plánujeme vyhradiť pre DomAteliéR 
samostatné priestory. Rovnako  by sme radi rozšírili aj jeho 
materiálne vybavenie. Všetko ale záleží od záujmu obyvateľov,“ 
uviedla riaditeľka Viera Bútorová. K myšlienke zriadiť ateliér pre 
klientov ju inšpiroval nápad Veroniky Hanuliakovej, ako aj podobné 
aktivity v iných zariadeniach na Slovensku i v zahraničí.  
DomAteliéR zatiaľ funguje každý pondelok dopoludnia 
v spoločenskej miestnosti na štvrtom poschodí hlavnej budovy. Ak 
vás jeho činnosť oslovila, neváhajte a pridajte sa. Dvere sú 
otvorené pre každého z vás!                                                                                                                                      
                                                                                                                            
                                                                                                                                                          (vh) 
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Zapojili sa do súťaže a vyhrali zaujímavé ceny 

V tomto zimnom – 
nezimnom období sme si 

februárové odpoludnie 
spríjemnili tvorivým 
skladaním slov, ktoré sa 
realizovalo v jedálni 
zariadenia. Hráči súťažili 
v štyroch súťažných 
družstvách. Súťažiaci sa 
snažili, ich úsilie bolo 
motivované úspechom 
spoluhráča. Víťazom sa 

stal Štefan Hučko, na druhom mieste sa umiestnil Miroslav 
Kleman, na treťom Štefan Daniš a na štvrtom mieste Anna 
Révayová, ktorí boli odmenení  vecnými cenami – batohom, 
tričkom, taškou, šiltovkou, ale víťazmi boli všetci zúčastnení, 
pretože hlavným cieľom bola radosť a zábava.  V jedálni vládla 
priateľská atmosféra, súťažiaci si precvičili kognitívne funkcie. 
Dnešná aktivita sa stretla s veľkým záujmom a bola príjemným 
spestrením života našich klientov.                                             (sč) 
                                                                                                                           

ÚTULOK A DOMOV  NA  POL CESTE 
    
Naša   obyvateľka   pochádza  z  kraja    Štiavnických  vrchov, kde  
sa v minulosti ťažilo zlato. Banské  štôlne  vytvorili  prírodné   
podmienky pre jazerá s čistou priezračnou vodou, ktoré  sa 
využívajú  na  kúpanie a   oddych  v krásnom    horskom   
prostredí. Rómske    prostredie  jej nevytvorilo   podmienky   aby   
bezstarostne   si   mohla   užívať  krásy prírody. Obyvateľka  
Domova    na    pol ceste  svoj   život   prežila  v  detskom  domove. 
Pracuje   ako  upratovačka, kde  preukazuje svoju zručnosť, učí sa 
samostatnosti a vytrvalosti. V našom zariadení chceme poukázať, 
že práca s obyvateľmi z rómskej populácie  nie je zbytočná.                                                                                

(mg)                                                          
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Zo zariadenia sociálnych služieb v Prašiciach 
Február nám začína Hromnicami. Druhého februára je presne 
polovica zimy za nami a ľudia verili, že v tento deň sa stretáva 
magická zimná sila s jarnou. Ľudia napríklad verili, že ak na 
Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho povlečie, ale ak je silný 
mráz, treba sa ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar je predo 
dvermi. Z kresťanského pohľadu sú Hromnice sviatkom Obetovanie 
Pána, kedy sa svätia hromničné sviečky. Tie sa zažínajú pri 
búrkach ako ochrana obydlia a úrody pred bleskami. Keďže nám 
prebieha fašiangový čas, plný zábavy a veselosti neprekvapila nás 
návšteva našich malých 
susedov- škôlkarov. Okolo 
štyridsať detí 
v karnevalových maskách 
od výmyslu sveta, sa prišlo 
ukázať našim deduškom 
a babičkám. So spevom 
a vytešení, prešli 
zariadením, zastavili sa 
v jednotlivých izbičkách 
a pochválili sa so svojimi 
maskami. Niektorí dostali aj 
sladkosť alebo ovocie od babičiek. Radosť na oboch stranách bola 
jednoznačná. Február má aj jeden výnimočný deň, ktorý patrí 
zaľúbeným. Je to deň sv. Valentína. Aj februárové dni pomaly 
plynú, my sa venujeme svojim pravidelným aktivitám a záľubám. 
Teplé slnečné lúče, na február až nereálne, prehrievajú naše 
izbičky a robia radosť starým i deťom. Už nás to ťahá von, ale ešte 
si musíme trochu počkať. Zatiaľ si prečítame etapy lunárneho 
kalendára na prvých päť mesiacov tohto roka. Kalendár radí ľudom, 
čo sa týka zdravia, záhradníkom a sadárom ako prichystať záhradu 
a sad na jar a leto. Je to  zaujímavé čítanie, ale životné skúsenosti 
našich klientov, by určite tiež zaplnili stránky kalendára  „domáca 
lekáreň a šikovní kutilovia“.                                                     (ll)                                                                                                                         
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 Z pera našich obyvateľov 
K Medzinárodnému dňu žien 

 

Milé naše seniorky 
u nás v Domove k Vášmu sviatku  

prijmite blahoželanie 
 od nás všetkých na pamiatku. 

 
Ste pre nás životnou oporou 

a uznávaným idolom a vzorom, 
spomíname na Vás stále v dobrom.                                                            

 
Nech Vás hreje na duši balzam 

 a láska Vašich najbližších, 
ktorá vždycky poteší. 

 
Starostlivo a zodpovedne  

Ste vychovali budúce pokolenie, 
za to Vám patrí vďaka 

a úprimné poďakovanie. 
 

Kyticu krásnych kvetov 
Vám uvijeme,  

tiež z lásky darujeme 
a napokon Božiu pomoc 

nadovšetko vyprosujeme.   
                                                                                                       Anna  Szabová, šéfredaktorka 

Detský sen 
Z krajiny detstva, radosti, čistých snov, detského smiechu, hier 

a úprimných slov, zobrala matka na zelenú lúku chlapca a chce mu 
ukázať krásnu letnú prírodu. Chlapec stisol matke ruku a povedal: 
Chcel by som vidieť bystrinku čistú, kvitnúť kvietky žlté, zlatisté. 

Vodopád najkrajší na svete, hory, lesy. Nočné nebo, za nami vidieť 
orla letieť s jeho rozprestretými krídlami. A pozri mami -  UŽ SME 

V RAJI. 
                                                                                                                Beáta Révayová, obyvateľka 

 



 11 

Cestami Krista kráčame 
 
 

Kráčať po cestách Krista, počúvať jeho hlas, 
dnes to je cesta istá, z tých mnohých vôkol nás. 

 
Kráčať po cestách Krista, a spriadať pravdy niť, 

kto za ním ísť sa chystá, nemôže zablúdiť. 
 

Keď naša duša čistá poprosí o milosť, 
v láskavom srdci Krista nájde jej stále dosť. 

 
A keď ju raz noc hmlistá zvedie od prahu dvier, 
ak verí v pomoc Krista zas nájde správny smer. 

 
Chorály smútku, ťarchou doby dane, 

zmiznú aj u tých, čo ich necenia, 
veľkonočný zvon svetla zazvoní. 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
 

 
Kultúra očami obyvateľa 

 
Dňa   sa v jedálni zariadenia konala tradičná beseda Pani 

Jahodová nám povedala všetko o histórii tohto sviatku 
zamilovaných. Sv. Valentín, sobášil zamilovaných ľudí. Na tejto 
prednáške sme sa dozvedeli pôvod sviatku. Na záver sme si 
zaspievali cirkevné skladby. 

20.02.2014 sa v jedálni pod vedením pani Jahodovej konala 
aromaterapia. Boli tu vzorky rastlín a kvetov ktoré majú rôznu 
arómu a liečia. Tento moderný štýl liečenia je veľmi podobný 
starým zvykom. V knižnici sa konala beseda o Slovensku. Veľa 
nových a pekných budov a kaštieľov nám ukázala pani Herdová.  

 
Štefan Hučko, obyvateľ 
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PRANOSTIKY 
                                                           * * * * * 

Marec chytá tiež za palec. * Keď je marec daždivý, bude suché 
leto. * Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu. * Marec bez vody, 
apríl bez trávy. * Ženská chuť, pánska láska a marcové počasie, to 
je vždy nestále. * Koľko dní pred Jozefom teplo, toľko po ňom zima. 
* Akej Božej Matky, také veľkonočné sviatky. * Marcový sneh nie je 
dobrý, ani keby ho vo vreci vyniesli na chotár.* Marcový prach 
a májové blato, to je sedliakovi nad zlato.  * Ak je na Jozefa mráz, 
bude hojne ovocia.  
                                                  POREKADLÁ 

* * * * * 
Veľkí tvoria veľké veci, dobrí trvácne. * Žena je počiatkom i koncom 
rodiny. * Priateľov a zdravia nikdy nemáme dosť. * Všetci muži 
hľadajú ideálnu ženu, bohužiaľ vždy až po svadbe. * Muž nevie, čo 
je šťastie, kým sa neožení a keď to zistí už je neskoro. * Už ani tie 
krčmy nie sú čím bývali, zmizli nápisy – neurážajte nás prepitným. * 
Basa je ideálne miesto, kde od vás nikto nepýta, daňové priznanie. 
* Láska oslepuje, manželstvo navracia zrak. * Sedem rokov treba, 
aby sa znova vrátil prvý rok manželstva. * Priznanie je poľahčujúca 
okolnosť na súde, ale nie v manželstve. * Muž má byť stále 
zamilovaný, preto sa nemá ženiť.              Petronela Kittlerová, obyvateľka                                                                        

VÝROKY SLÁVNYCH 
* * * * * 

 
Pisarev: Slová a ilúzie hynú, fakty zostávajú.  
Cicero: Kto sa bojí smrti nech nežije. 
Cicero: Šťastie je kvet, ktorý nemožno trhať. 
Deservantes: Žiarlivosť je zvláštny spôsob strachu o srdce. 
Shakespeare: Choroba je nákazlivá. Kiež by bola aj láska. 
London: Nemám rád ľudí, ktorí čakajú až im niekto spraví cestu. 
Balzac: Človek násilím získava, že sa k slabostiam priznáva.  
Sokrates: Jediné slovo stačí na to, aby budovalo alebo zničilo 
šťastie.  
Twain:  neodpútavaj sa od svojich snov, lebo keď zmiznú budeš 
existovať, ale nie žiť.   
                                               
                                                                                                               Ľudmila Ducká, obyvateľka 
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Obyvatelia 

Prišli k nám vo februári... 
... pani Mária Brišková, pani Hedviga Kohútová, Pani Bernardína 
Vančová, Mária Legéňová 
 

 

      Bernardína Vančová              Hedviga Kohútová                    Bernardína Brišková 

                                                   Vitajte medzi nami! 
Marcoví  oslávenci 

 
01.03. Margita Šuranová    13.03. Milan Žembera 
01.03. Jakabová Oľga                23.03. Anna Adamičková 
08.03. Hedviga Kohútová     25.03. Drahoslava Múčková 
09.03. Ján Turan                             30.03. Mária Mojžišová 
11.03. Peter Minka     30.03. Viktor Halo 
13.03. Mária Sušelková    31.03. Belkovičová Zuzana 
 
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho 
požehnania a spokojnosti. 
 

Zariadenie opustili Mária Legéňová do domácej starostlivosti. 
 

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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Zamestnanci 
 

Do našich radov pribudli  
Na oddelenie 1. Mária Bielichová, opatrovateľka  
    Bc. Simona Kučerková, fyzioterapeut 
Na oddelenie 3. Ondrej Farbiak, opatrovateľ 

  
 
 
 
 

   
  
         Ondrej Farbiak                   Bc. Simona Kučerková                Mária Bielichová 
                                                                                                                                          

Ľudskosť na pravom mieste 
 Život je nevyspytateľný. Niekedy nestačí ani maximálne úsilie 
na to, aby sme smutný osud zvrátili. Svedčí o tom i udalosť, ku 
ktorej došlo ešte začiatkom roka v našom domove. Pri prekládke 
signalizačného zariadenia sa nešťastnou náhodou zranil elektrikár. 
 Jožko Šimko, ktorý u nás pracuje ako údržbár a šofér nestratil 
duchaprítomnosť, privolal pomoc  a poskytol elektrikárovi masáž 
srdca. Ihneď sa k nemu pridala aj zdravotná sestra Julka Gálisová 
s asistentkou Silviou Segetovou a zraneného sa im podarilo 
oživiť. Žiaľ, ten neskôr, na následky zásahu elektrickým prúdom, 
zraneniu podľahol.  Aj keď to osud  nakoniec zariadil inak, naši 
zamestnanci svojou duchaprítomnosťou a ľudskosťou urobili všetko 
pre to, aby zachránili život človeka.        
 "Vážim si, že sú medzi nami ľudia, ktorí majú srdce na 
správnom mieste. Nepotrebujú pracovnú náplň, aby vedeli ako 
pomôcť. Pre prácu s ľuďmi sa narodia len niektorí. V tomto prípade 
naši spoľahliví zamestnanci: Jožko Šimko, Julka Gálisová a 
Silvia Segetová. Hoci žiadne slová nevystihnú vďačnosť 
dostatočne: ĎAKUJEM!" vyjadrila sa riaditeľka Viera Bútorová. (vh)       
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Pripravujeme pre vás v mesiaci Marec 
 
 
10.03.  Turnaj v žolíkových kartách   jedáleň      (gr)  
 
11.03. Redakčná rada     spoločenská miestnosť   (rw) 
 
11.03.  Zdravotná prechádzka          mimo areál                     (sč)  
 
17.03.  Burza ošatenia     jedáleň      (vj) 
 
18.03. Stretnutie pri spomienkach:  jedáleň                            (aj)              
 Krížová cesta a Golgota 
 
21.03 Beseda o knihe                     knižnica zariadenia          (sh) 
              "Babičkina kniha o mede"     
 
25.03. Prednáška na tému:                                   
  Seniori, najčastejšie obete 
                nátlakových predajných akcií   jedáleň      (vh) 
  
26.03. Zdravotná prechádzka    sídlisko F         (aj) 
 
 Vystúpenia detí a študentov  jedáleň      (gm) 
 k MDŽ 
                  

KRÍŽOVÉ CESTY 
V pôstnom období sa bude konať v kaplnke zariadenia pobožnosť 
krížovej cesty v piatky v dňoch 7.,14.,21.,28. marca a 4., 11., apríla 
o 14.00 h s Richardom Wagnerom.    
 
Riaditeľka zariadenia pripravuje spoločné stretnutia s obyvateľmi 
vždy o 15.00 h pod názvom     

ROZHOVORY NA AKTUÁLNU TÉMU 
06. 03. Výbor obyvateľov rozšírený o záujemcov z radov 
obyvateľov  v jedálni  zariadenia 
 

12. 03. stretnutie s obyvateľmi v Prašiciach 
 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame!  
(mga)               
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Z A S M E J M E   S A 
Chlapík u lekára: „Pán doktor ja som stolár a nemôžem pracovať. „ 
„ A čo vám chýba?“ „Dosky.“ 
  

Bojové heslo dôchodcov je: Keď vy nám nepridáte, tak my vám 
neumrieme. 
 

Blondínka v tlačenici kričí na kamarátku cez celý autobus: „Moňa je 
asi budem mať dieťatko.“ „A s kým?“ „To práve neviem. Nemôžem 
sa otočiť.“ 
 
Náčelník polície prijíma nováčikov: „Tak beda vy sa hlásite 
k polícii?“ „Áno.“ „A viete čítať a písať?“ „Áno.“ „A naučíte ma to?“ 
                                                                              

Chlapík preletí autom na červenú a za križovatkou ho už haltuje 
policajtka. Spustí teda okno a spýta sa: „Za koľko?“ „Za 30!“ 
Chlapík si ju poriadne prehliadne a povie: „V poriadku. Sadaj.“   
                                                                                                                            Peter Lipták, obyvateľ 

                                                       

Idú dve babky po pláži a vidia ako z piesku zahrabaného človeka 
trčí mužstvo. Tu jedna hneď osloví druhú: „Do tridsiatky som to 
mala každý deň. V štyridsiatke raz do týždňa. V päťdesiatke raz za 
mesiac a s šesťdesiatke som si musela za to priplatiť. A teraz keď 
to rastie zo zeme sa nemôžem ani zohnúť.“  
 

Mladá doktorka hovorí pacientovi: „Akosi sa mi nepáčite.“ „Veď som 
sem neprišiel na pytačky.“  
 

„Tvoje vlasy drahá sú ako krásny sen.“ „A tvoje žiaľ ako holá 
skutočnosť“.  
 

Pred štvrť rokom som zrazil za prechode ženu.“ „A aký trest si 
dostal?“ „Pred mesiacom som sa s ňou oženil.“ 

                                                                                                      Petronela Kittlerová, obyvateľka 
                                                            

Dedko ide po dvore a pod pazuchou má noviny. Kde ide s nimi keď 
nevie čítať? 
 

„U nás bude hanba. Naša babička bude mamičkou.“ „Aj u nás bude 
hanba. Naša mamička bude babičkou.“                 Simeon Masár, obyvateľ 
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Predbežný jedálny lístok 
Obed 
Po   10. 03.  zemiaková polievka so zeleninou 
                     Bravčové mäso s kelom, paprikové zemiaky 
Ut   11. 03.    polievka krúpková 
                     Vyprážaný kurací rezeň, ryža, kompót 
St    12. 03.   fazuľová polievka, chlieb 
                     Dukátové buchtičky 
Št    13. 03.   slepačia polievka 
                     Prírodný hov. Rezeň, ryža, uhorka 
Pi     14. 03.   polievka z hlávkovej kapusty, chlieb 
                     Cestoviny s kakaom a maslom 
So    15. 03.   hrášková so šampiňónmi, chlieb 

Bravčové na cesnaku, varené zemiaky, kapustový šalát 
Ne    16. 03.   hydinový vývar s cestovinou 
                      Kuracie po cigánsky, omáčka, ryža, kompót 
Po     17. 03.   cesnaková polievka, chlieb 

Kuracia pečeň na cibuľke, šťava, ryža, kyslá   uhorka 
Ut    18. 03.    polievka zeleninová 
                      Segedínsky guláš „špeciál“, knedľa 
St    19. 03.    fazuľová kyslá, chlieb  
                      Domáce koláče s posýpkou, mlieko 
Št    20. 03.   polievka slepačia s haluškami 
                      Kuracie po záhradnícky, šťava, šťúch. zemiaky 
Pi     21. 03.    špenátová polievka, chlieb 
                      Palacinky s džemom 
So    22. 03.   hrachová polievka 
                      Bravčové po bratislavsky, šťava, cestoviny 
Ne   23. 03.    polievka slepačia s niťovkami 
                      Pečené kura, ryža, kompót 
Po    24. 03.    zeleninová polievka 
                      Bravčové štefánsky, varené zemiaky 
Ut    25. 03.   sedliacka polievka s rezancami 
                      Debrecínsky guláš, omáčka, knedľa 
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St    26. 03.   šošovicová kyslá, chlieb 
                      Žemlovka s tvarohom 
Št    27. 03.   kuracia polievka s cestovinou 

          Hovädzie na šampiňónoch, šťava, tarhoňa 
Pi     28. 03.   kapustová hlávková, chlieb 
                      Granatiersky pochod, uhorkový šalát 
So    29. 03.   polievka mrkvová 
                      Belehradský bravčový rezeň, šťava, zemiaky 
Ne    30. 03.   hovädzia polievka s rezancami 
                      Smažený kurací rezeň, ryža, kompót  
Večera 
Po       10. 03.    cestoviny s kečupom a syrom, čaj 
Ut       11. 03.    krupicová kaša, čaj 
St       12. 03.    sekaná, cibuľk. zemiaky, šalát  z hláv.kapusty 
Št       13. 03.    salám mozaika, maslo, chlieb, čaj 
Pi        14. 03.     pečené zamiaky, kyslá smotana, čaj 
So       15. 03.    topoľčianska polievka, chlieb, čaj 
Ne       16. 03.    šampiňónový šalát, chlieb, čaj 
Po        17. 03.    safalátka, horčica, chlieb, čaj 
Ut       18. 03.     slovenské hubové rizoto, zelenin. šalát, čaj 
St       19. 03.     frankfurtská polievka, chlieb, čaj 
Št       20. 03.    salám liptov, maslo, chlieb, čaj 
Pi        21. 03.     polievka zemiak. kyslá, var. vajce, chlieb,čaj 
So       22. 03.    francúzske zemiaky, uhorka, čaj 
Ne       23. 03.   chlieb, sardinky, maslo 
Po        24. 03.   kapustový prívarok, špekačka, chlieb, čaj 
Ut       25. 03.    zeleninové rizoto so syrom, cvikla, čaj 
St       26. 03.    opečená sekaná, cibuľkové zemiaky, čaj 
Št       27. 03.    pečeňový syr, maslo, chlieb, čaj 
Pi        28. 03.    letný cestovin. šalát s vajíčkom a syrom, čaj 
So       29. 03     tekvicový prívarok, varené vajce, chlieb, čaj 
Ne       30. 03.    lunex, paštéta, chlieb, čaj                
 
Zmena jedálneho lístka je vyhradená 
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TAJNIČKA 
Väzeň pri oprave väznice nesie vrecko cementu. Dozorca mu hovorí: „ Človeče, neunesiete ani 
vrecko cementu a v papieroch máte napísané že ste 
_ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ !“ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   (mm) 
Hádanka:  Čím bol Krištof Kolumbus: 
a, kozmonaut, b, moreplavec, c, hvezdár   

dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ          
 
Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 03. 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 2/2014 sa stáva  

Radek Malošík. 
 
Výhercom hádanky z časopisu 2/2014 sa stáva  

Beáta Révayová. 
Srdečne gratulujeme!  

 
 

1           tvrdá hudobná stupnica 
2           tu máš ! 
3           orgány zraku 
4           krík 
5           symetrála 
6           existovala 
7           Verdiho opera 
8           kráľ zvierať 
9           omotal 

10           nedaruje 
11           zastav 
12           opačne 
13           skonzumovala 
14           francovka 
15           miesto konania ZOH 2014 
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MMEEDDZZIINNÁÁRROODDNNÝÝ    DDEEŇŇ    ŽŽIIEENN  

  
  

Dnes je sviatok všetkých žien, 
prajeme im šťastie len, 

prajeme im krásu k tomu, 
nech ozdobou sú nášho domu.  

  
88..  mmaarreecc  jjee  vvýýnniimmooččnnýý  ddeeňň..  VVššeettkkyy  žžeennyy  mmaajjúú  ssvviiaattookk..  VV  nnaaššoomm  
zzaarriiaaddeenníí  pprraaccuujjee  pprreevvaahhaa  žžiieenn..  TToouuttoo  cceessttoouu  cchhcceemm  ppooďďaakkoovvaaťť  
vvššeettkkýýmm  žžeennáámm  uu  nnááss  zzaammeessttnnaannýýmm  aajj  nnaaššiimm  oobbyyvvaatteeľľkkáámm  zzaa  vvššeettkkoo  
ččoo  rroobbííttee  pprree  ľľuuddíí  ookkoolloo  sseebbaa,,  vv  pprrááccii  aajj  vvoo  ssvvoojjiicchh  rrooddiinnáácchh..   

ŽŽeelláámm  nnáámm  vvššeettkkýýmm  vveeľľaa  lláásskkyy,,  rraaddoossttii  zzoo  ssvvoojjiicchh  ddeettíí,,  ppaarrttnneerroovv,,  
mmaannžžeelloovv,,  vveeľľaa  rraaddoossttii  zzoo  sseebbaa  ssaammýýcchh  aa  vvššeettkkoo  ttoo,,  ččoo  ssii  ssrrddiieeččkkoo  
kkaažžddeejj  zz  nnááss  nnaajjvviiaacc  pprraajjee..  

VViieerraa  BBúúttoorroovváá,,  rriiaaddiitteeľľkkaa  zzaarriiaaddeenniiaa  
  
  

♥♥♥♥♥♥ 
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, Miroslava Grežďová (mga), 
Zuzana Vaňová (zv) OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA: Richard Wagner (rw), Viera Bútorová (vb) 
TECHNICKÁ STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Milan Vaľko, Beáta Révayová, 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), Veronika Hanuliaková (vh), Silvia Herdová (sh), Dana 
Neumannová (dn), Vladislav Bednár. Redakčná rada si vyhradzuje právo príspevky v prípade potreby 
upraviť, zostručniť, prípadne neuverejniť. Neprešlo jazykovou a štylistickou úpravou. 


