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Úvodník              MD-4/2014 

 
Mladí už na tradície zabúdajú 

 
Veľká noc sa nezadržateľne blíži. 
Tak ako iné sviatky, aj tento má 
svoju farebnú symboliku 
a označenie. V minulosti si 
väčšina nevedela veľkonočné 
obdobie bez tradícií ani predstaviť. 
Smutné je, že dnes už na ne 
mnohí zabúdajú a pre čoraz viac 
ľudí predstavuje tento sviatok iba 
voľné chvíle.  

Jeho zmyslom je priniesť do domu zdravie a zabezpečiť hojnosť 
počas nasledujúcej jari. Dôležitý je najmä kresťanský motív 
zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Veľkej noci predchádza 
štyridsaťdňový pôst. Počas neho sa nesmelo jesť mäso a dokonca 
ani živočíšne tuky. Naši predkovia si varili kašu zo žihľavy, jedli 
obilné zrná vybrané z upečených klasov a omáčky zo sušených 
hríbov.  

Najmä v minulosti sprevádzali veľkonočné sviatky rôzne tradície 
a obyčaje. Žiaľ, tie sú čoraz vzdialenejšie dnešným mladým ľuďom. 
Ich svet je plný inej zábavy a vymožeností modernej techniky. Niet, 
ale nad to, keď im zážitky sprostredkuje niekto blízky. Vďaka tomu 
hneď vidia, že folklór nie je len to „vyšívané“ z televíznych 
obrazoviek. Takto skutočne vyzeral život ich predkov.  

Čas uteká a a pravdou je, že len máloktorý z dnešných seniorov 
ešte zažil pravú krojovanú oblievačku. Ale naši pradedovia 
a prababky nám o tom rozprávali.  

Nenechajme preto spomienky vyblednúť a porozprávajme aj my 
svojim deťom a vnúčatám, ako sa kedysi slávili sviatky jari.                                                          
                                                                 
 
                                                                          Anna Szabová, šéfredaktorka                                                       
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Na slovíčko                                                            MD-4/2014 

 
Šéfredaktorka Anna Szabová:  

Motivujú nás čitatelia 
 

Pri zrode časopisu „Môj domov“ 
stála už od samého začiatku. 
Skromná, vždy usmievavá 
a s hlavou plnou nápadov. Aj 
taká je naša šéfredaktorka 
Anička Szabová. 
 
Kto prišiel s nápadom vydávať 
vlastný časopis? 
Iniciátorom tejto myšlienky bol 

pred piatimi rokmi niekdajší klient Juraj Kováčik. Pani riaditeľke sa 
nápad zapáčil, a tak sme sa pustili s chuťou do práce. Keď Jurko 
našu veľkú rodinu opustil, oslovili ma, aby som prevzala vedenie 
časopisu ja. 
Napriek tomu, že nie ste profesionálni novinári, časopis si už 
našiel svojich stálych čitateľov... 
To nás samozrejme teší. Na jeho obsahu sa podieľajú samotní 
obyvatelia, ktorí majú svoje rubriky, ale i zamestnanci. 
Príjemných spestrením sú aj vaše básničky. Kde hľadáte 
inšpiráciu? 
Inšpiruje ma všedný život, sviatky aj ročné obdobia. Múza ku mne 
prichádza najmä v noci, keď nemôžem spať. Tvorbe poézie som sa 
venovala ešte ako dieťa. Potom, keď som sa zamestnala už nebol 
čas. Teraz som sa k svojej dávnej záľube vrátila.  
Čakajú náš časopis nejaké zmeny? 
Áno. Už v tomto čísle prinášame niekoľko noviniek. Pribudnú  
zaujímavé rozhovory, rôzne príbehy a veríme, že poteší aj poradňa 
o zdravej výžive. Chceme sa neustále zlepšovať. A k tomu nás 
motivujú samotní čitatelia.  
    
                                                                                                        (vh)  
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Anketa                                                                                     MD-4/2014 
 

Apríl sa nesie v duchu Veľkej noci. Oslovili sme našich 
obyvateľov a pýtali sa ich: Ako ste prežívali tieto tradičné 
sviatky v časoch svojej mladosti? 
 

Anička Adamičková (91) 
U nás v Zlatníkoch prichádzali kúpači ešte za 
tmy. Schovávali sme sa kade-tade, aj sme sa 
naháňali. Keď nás chytili vyliali na nás aj 
celé vedro vody. Voňavkovali iba tí bohatší. 
Vtedy neboli žiadne čokolády, šibači 
dostávali iba maľované vajíčka. 

 
Mirko Arpáš (56) 
Keď som bol malý chodieval som na 
oblievačku s otcom, neskôr s kamarátmi. 
Dostali sme maľované vajíčko a keď som bol 
starší aj nejaký ten štamperlík. Potom sa 
konala zábava, kde sme dievčence poriadne 
vytancovali. 

 
Terezka Kupková (73) 
My sme boli tri sestry a dvaja bratia, tak si to 
viete predstaviť. Aj nás riadne vyšibali 
a vyoblievali. U nás v Dvorníkoch sa vždy na 
Veľkú noc piekol baránok a rôzne koláče. 
Veru, veselo bolo. Myslím, že dnes už tieto 
zvyky vyhasínajú. 

 
Gustík Rybanský (72) 
Mladosť som strávil v Ostraticiach, kde sa 
vždy tradície dodržiavali. S kamarátmi sme 
na bicykloch chodievali oblievať aj 
spolužiačky do susedných dedín. Tam nám 
naliali, takže spiatočná cesta bola už o čosi 
kľukatejšia...                                              (vh) 
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Domáci spravodaj                                                                           MD-4/2014 
  

Fašiangová zábava nás roztancovala 
 

Fašiangy sú obdobím veselíc, 
zabíjačiek, svadieb a v minulosti 
aj priadok.  
Naše zariadenie už tradične 
prijalo pozvanie na Fašiangové 
slávnosti v Topoľčanoch, ktoré sa 
uskutočnili  začiatkom marca 
v tunajšom kultúrnom dome. 
Program otvoril spevácky súbor -  
LIDOVEC zo Solčian. O dobrú 

zábavu sa  postarala aj hudobná skupina M-TRIO. Na Pavla 
Livinského sa počas večera usmialo šťastie a vyhral v tombole 
vecnú cenu. Symbolom konca fašiangov je pochovávanie basy, pri 
ktorom sa paroduje skutočný pohreb. My sme basu pochovali so 
speváckou skupinou ILUSANKA. Veselá zábava s chutným 
občerstvením trvala až do večerných hodín.                                                   (sš)                                                                                                                                            

Volili sme hlavu štátu 
Marec sa niesol i v znamení 
prezidentských volieb. Veľký 
záujem o ne prejavili aj obyvatelia 
nášho zariadenia. Volieb sa 
zúčastnilo vyše 70 klientov. Niektorí 
sa rozhodli uplatniť svoje občianske 
právo voľbou na školách. Väčšina 
však využila možnosť podporiť 
svojho kandidáta prostredníctvom prenosnej urny. Voľby u nás 
prebehli bez problémov. V rozhodujúcom súboji sa stretli terajší 
premiér a líder strany Smer - SD Robert Fico s Andrejom Kiskom, 
zakladateľom charity „Dobrý anjel“. Občania nakoniec rozhodli, že 
hlavou štátu bude Kiska.                                                                 (vh) 
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 Domáci spravodaj                                                                          MD-4/2014 
                                                                                                      
            

Ženám zablahoželal aj premiér 
 

Medzinárodný deň žien je 
symbolickou pripomienkou na 
pamätnú marcovú udalosť zo 
začiatku minulého storočia. 
Newyorské robotníčky vyšli vtedy 
do ulíc a rozhodli sa protestovať 
proti  zlým pracovným 
podmienkam, nízkym platom a 
za právo voliť.  

Na tento sviatok pamätá  i SMER - sociálna demokracia, ktorá 
sa pravidelne prihovára ženám na celom Slovensku. Pri tejto 
príležitosti nezabudli jej poprední členovia ani na Topoľčany. 
Slávnostného programu sa zúčastnili aj naši obyvatelia. 
Oslávenkyniam prišiel osobne zablahoželať Robert Fico s Robertom 
Kaliňákom a Marekom Maďaričom.               
 O pestrý program zo sprievodným slovom Martina Nikodíma  sa 
postaral Mário Kollár, Otto Weiter a nechýbal ani Robo Kazík. 
Divákov taktiež zaujala módna prehliadka Fera Mikloška a najväčší 
potlesk zožali Zlaté husle & Berco Balogh.     
 „Veľmi sa nám páčilo. Takéto podujatie by sme uvítali aj 
častejšie,“ vyjadrila sa klientka 
nášho zariadenia Zuzka 
Belkovičová. Domov odchádzali 
dámy nielen s voňavou ružičkou. 
Odnášali si aj príjemný pocit 
krásne stráveného popoludnia 
potešené  hovoreným slovom 
a peknou piesňou.                                                   
                       

 

                                                                                                  (sč)          
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 Domáci spravodaj                                                  MD-4/2014 
 

Naše obyvateľky potešili  
 deti so študentmi  

 
Už tradične sme aj tento rok  
privítali v našom zariadení deti 
z Materskej školy na Gagarinovej 
ulici, študentov tunajšej strednej 
zdravotnej školy a Gymnázia sv. 
Vincenta de Paul.  
Pri príležitosti MDŽ si pre našich 
klientov pripravili krásny kultúrny 
program, ktorý všetkým 
zúčastneným navodil príjemnú a 

pozitívnu atmosféru. Tento pekný sviatok pripomenuli obyvateľom 
milými básničkami, spevom i tancom.  

Študenti vystúpili s peknou poéziou a nechýbali ani piesne 
sprevádzané  hrou na gitare. Do programu sa zapojili aj naše 
klientky: Anička Szabová, Petronela Kittlerová a Gabriela 
Šutová, ktoré zarecitovali krásne básne z vlastnej tvorby a 
zaspievali. Všetkým sa vystúpenie páčilo a účinkujúcich odmenili 
vrúcnym potleskom. 
                                                                                      (gm)  
 

Užili sme si marcové slniečko 
 

Chôdza je prirodzený prostriedok pohybu, ktorý sme aj my 
v polovici marca s našimi obyvateľmi využili k zlepšeniu svojej 
fyzickej i psychickej kondície. Je ideálnou pohybovou aktivitou, 
prispieva kondícii, svalom a srdcu.        
 Pobyt na čerstvom vzduchu sme si spríjemnili posedením 
v cukrárni a slnečný deň sme si osladili francúzskym krémešom. 
Zdravotná prechádzka padla každému vhod!            

                                                                                                                                                                 (sč)                                                                                                             
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Domáci spravodaj                                                                           MD-4/2014 
 

Prednáška o šmejdoch vyvolala 
živú diskusiu 

 
Čo sa skutočne deje na výletoch 
s prezentačnými akciami? Ako im 
odolať a čo robiť, ak sme už 
neserióznej firme naleteli? Na tieto 
otázky hľadala odpoveď prednáška 
Veroniky Hanuliakovej, ktorá sa u 
nás uskutočnila koncom marca.  
Faktom je, že najčastejšími 
obeťami neserióznych firiem sa 
stávajú najmä seniori. Pochybní 

obchodníci im s premyslenou stratégiou a nátlakovými metódami 
predávajú nielen predražené, ale i nekvalitné výrobky. Medzi 
verejnosťou si už títo podvodníci vyslúžili pomenovanie „šmejdi“.  

Dôverčiví dôchodcovia od nich za horibilné sumy nakúpia 
hrnce, zdravotnícke pomôcky či rôzne výživové doplnky 
v domnienke, že ide o cenovo výhodný tovar. Ten potom často 
nezvládajú splácať a neraz čelia i exekúciám.  

Veľkú úlohu preto zohráva osveta, aby seniori vedeli, ako sa 
brániť. Mnohí ani netušia, že od nevýhodnej zmluvy môžu do 
siedmych pracovných dní odstúpiť.  

Dobrou správou je, že poslanci odklepli zákon, vďaka ktorému 
sú už prezentačné akcie pod prísnejšou kontrolou. Vynaliezaví 
obchodníci však stále hľadajú nové spôsoby, ako na ľudskej 
dôverčivosti zarobiť.  

O skúsenosti so „šmejdami“ sa podelili aj naši klienti. „Raz som 
si od takejto firmy kúpila zdravotnú magnetickú podložku. Vtedy ešte 
v korunách stála 30-tisíc. Splácala som ju celý rok,“ vystúpila 
Gabika Šutová v živej besede v závere prednášky, do ktorej sa 
aktívne zapojili aj ostatní obyvatelia.  

 
                   (vh)   
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Domáci spravodaj                                                                           MD-4/2014 
 

Komu išla karta? 
 

Aj v minulý mesiac sa  naša jedáleň zmenila na hráčsku 
miestnosť. Začiatkom marca sa tu uskutočnil Turnaj v žolíkoch. 
Organizátori rozdelili súťažiacich do družstiev a začalo sa zápolenie. 
Do finále však mohli  postúpiť iba tí najlepší. Dôležité bolo nielen 
sústredenie, ale aj správne karty v rukách a kus šťastia k tomu. 

Najlepšie išla karta Ľubkovi Lučanskému, Gustíkovi 
Rybanskému, Paľkovi Dobríkovi a Valike Rybanskej. Víťazi 
neobišli na prázdno a odniesli si vecné ceny. V podstate ale vyhrali 
všetci. Precvičili si totiž jeden z najdôležitejších orgánov pre život, 
ktorým je mozog.             

                                                                                                (gr)      

Zoznámili sa s hrnčiarskym kruhom 
 
Naučiť sa hrnčiarskemu remeslu si 
vyžaduje poriadnu dávku zručnosti 
a trpezlivosti. Presvedčili sa o tom aj 
Simonka Bizóňová s Beátkou 
Révayovou, ktoré sa koncom marca 
zúčastnili zaujímavého tvorivého 
stretnutia. Podujatie zorganizovalo 
Zariadenie sociálnych služieb 
v Krškanoch.  
Účastníci si pod vedením skúseného 
výtvarníka Petra Schvarca vyskúšali 
prácu na hrnčiarskom kruhu 
a oboznámili sa so základmi keramickej 

tvorby.  
„Teším sa, že sa mi podarilo vyrobiť peknú misku. Veď za 

hrnčiarskym kruhom som sedela prvýkrát v živote,“ pochvaľovala si 
Simonka. Obe klientky odchádzali z podujatia plné pozitívnych 
dojmov a s príjemným pocitom zmysluplne stráveného dňa.  

 
        (vh)          
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Domáci spravodaj                                                                           MD-4/2014 
 

Naberte  kondíciu v posilňovni!  
 

Nie každé zaradenie sa môže 
pochváliť vlastnou posilňovňou. 
Tá naša sa nedávno 
presťahovala z prízemia na prvé 
poschodie hlavnej budovy. 
„K dispozícii máme rotoped, 
univerzálny posilňovací prístroj 
s nastaviteľnými závažiami 
a šlapací prístoj,“ hovorí tréner 
Jožko Sitkey. Pravdou však je, 
že záujem zo strany klientov je zatiaľ pomerne nízky. A pritom 
štvrťhodinka tréningu denne by určite mnohým prospela. Nielenže 
by zhodili nadbytočné kilá, ale získali by aj skvelú kondíciu a náladu. 
Dôkazom je i Paľko Dobrík: „Som rád, že tu máme takúto možnosť. 
Zacvičiť si chodím pravidelne každé ráno okrem víkendu.“ Preto 
neváhajte ani vy ostatní a pridajte sa! Služba je tu zdarma.           (vh)          
 

Posilňovňa – hlavná budova 1. poschodie (oproti ordinácii) 
Po – Pia : od 9.00  do 11.30  a od 14.00 do 15.00 h 
So:            od 9.00  do 11.30 h   

 
Klient útulku pomáha pri aktivačných prácach 

 
Ľudské  osudy sú nevyspytateľné. V našom útulku žijú aj klienti, 

ktorí sú v  príbuzenskom  vzťahu. Nástrahy  života  sa  pričinili o to, 
že nie vlastnou  vinou stratili strechu nad hlavou. Určitý čas bývali 
v prenajatom byte. Časom už ale drahý podnájom nezvládali platiť.  

Oni však nezúfajú a veria v lepšiu budúcnosť. Jeden z nich sa 
prostredníctvom  Mesta  Topoľčany a tunajšieho úradu práce zapojil 
do aktivačných prác. Pomáha pri úprave zelene a udržiavaní čistoty 
v uliciach mesta. Finančná odmena, ktorú za prácu dostáva síce nie 
je vysoká, ale na prilepšenie životných potrieb určite pomôže.      (mg)   
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Domáci spravodaj                                                                           MD-4/2014 
 

Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

 
A máme tu prvý jarný mesiac - 
marec. Dni sa predlžujú, slniečko 
sa opiera do okien a my sa 
tešíme z prichádzajúcej jari. 
Marec sa nesie v znamení 
viacerých príležitostí. 
Najznámejším dňom tohto 
obdobia je už celé roky - MDŽ. Na 
posedenie a vzájomné rozhovory 
pri tejto príležitosti prišla k nám 

pani riaditeľka. Pri kávičke a sladkom pohostení porozprávali 
babičky o svojich prežitých rokoch. Pri osudoch niektorých sa tisli 
slzy do očí.   

Obnoviť jarný šatník sme si mohli pri návšteve Valenta Jančicha 
s novým tovarom.  
 Zo škôl si ešte pamätáme, že marec je aj mesiacom knihy. 
Z akého dôvodu vznikol a jeho význam pre generácie sme si 
pripomenuli na prednáške k tejto téme.  

Teplý čas nás vytiahol aj na kvetinové záhony. Vypleli sme 
zelinu a vyzametali chodníky. Krátkymi prechádzkami po čerstvom 
vzduchu naberáme silu a energiu.  

Mnohé z nás určite čítali zaujímavú knižku – Sirota 
Podhradských. Toto zaujímavé dielko napísala spisovateľka Terézia 
Vansová. O jej živote a dielach sme sa dozvedeli na ďalšej 
prednáške.  

21. marca sa začala jar a skončila zima. Pripojili sme sa k 
deťom zo susednej materskej škôlky, ktoré  vynášali „Morenu“ - pani 
zimy a deti ju potom podpálili a hodili do potoka. Bolo to veľmi 
zaujímavé a poučné dopoludnie. 

                   (ll) 
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Kaplnka                                                                                                 MD-4/2014 
 

Veľkonočný príhovor kňaza 
 

Drahí priatelia, rád by som vám 
predložil na uvažovanie slová, 
ktoré vyslovil pápež František na 
Námestí sv. Petra vlani v apríli:  
"Čo znamená zmŕtvychvstanie 
pre náš život? A prečo by bez 
neho naša viera bola márna? 
Naša viera stojí na Kristovej 
smrti a zmŕtvychvstaní podobne 

ako dom stojí na základoch. Ak tie nevydržia, celý sa zrúti.  
Na kríži Ježiš obetoval seba samého tým, že na seba vzal naše 

hriechy, zostúpil do priepasti smrti, zmŕtvychvstaním nad ňou 
zvíťazil, zničil ju a otvoril nám cestu k znovuzrodeniu do nového 
života.  

Vzkriesený Pán je nádejou, ktorá nikdy nesklame. Pánova 
nádej nezahanbuje. Koľkokrát sa nádeje v našom živote rozplynú, 
koľkokrát sa očakávania, ktoré nosíme v srdci, vôbec neuskutočnia! 
Nádej nás kresťanov je silná,  istá,  pevná  na tejto  zemi,  kde nás  
Boh  povolal  putovať. Zároveň  je otvorená  pre večnosť, pretože 
sa zakladá na Bohu, ktorý je vždy verný. Nezabudnime na to: Boh 
je vždy verný. 
  Byť kresťanmi neznamená obmedziť sa na dodržiavanie 
prikázaní, ale značí byť v Kristovi, myslieť ako on, konať a milovať 
ako on. Znamená to dovoliť  mu,  aby  prevzal  vládu  nad  naším  
životom,  zmenil  ho,  premenil  a  vyslobodil  z temnoty zla a 
hriechu."  

Tieto slová pápeža Františka si môžeme prečítať aj opakovane. 
Dobré a úprimné slová zanechajú v našom srdci vždy pokoj a 
radosť. S prianím požehnanej Veľkej noci.  
 
                                                                                                   páter Vladislav Bednár O.T. 

 
                                                                                                                             



 13 

Z pera našich obyvateľov                                                          MD-4/2014 
                                                                                                                              

Požehnaná Veľká noc 
 

Priblížil sa deň radosti 
deň preveľkej veselosti 

keď Kristus Pán z mŕtvych vstal, 
a prázdny hrob zanechal 

 
Radosť je svetlo veľkej noci, 

Prináša nám všetkým svetlo z nebies 
Aj nádej z Kristovho víťazstva, 

vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, 
tiež hojnosť zdravia a síl. 

 
Veľkonočné sviatky sú čas, 

Kedy by nikto nemal 
Byť u nás v Domove 

So svojimi starosťami celkom sám. 
 

Úsmev v tvári k sviatku jari 
Nech sa nám vždy s našim 

Vedením Domova 
V tomto zariadení darí, 

splniť túžby a sny, 
ktoré každý z nás pociťuje v srdci. 

                                                                                                                      Anna Szabová, šéfredaktor 
  

Veľkonočná spomienka (venovanie) 
 

Maľované vajíčko, k tomu i malý zajačik 
Sú ako jarné slniečko, 
Všetkým vám venujem 

A vinš zo srdca darujem 
 

Voňavka i studená vodička (k tomu dobrá borovička) 
Koláčik makový i korbáčik vŕbový radosť všetkým dodáva 

Každého povzbudí a dobrú náladu 
Vám v našom Domove navodí.   

 
                                                                                                                Petronela Kittlerová, obyvateľka  
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Z pera našich obyvateľov                                                          MD-4/2014 
 

Na ohľaduplnosť niektorí zabúdajú 
 
Žiaľ, ohľaduplnosť nie je samozrejmosťou. Hovorí sa, že starí 

ľudia sú ako deti. Aj tie neustále učíme, že sa patrí pozdraviť, 
poprosiť, poďakovať... Chcel by som vyjadriť sklamanie nad 
správaním niektorých našich obyvateľov.  

Medzi nami žije veľa klientov, ktorí sa pohybujú iba vďaka 
invalidnému vozíku alebo barlám. A práve k takýmto ľuďom by sme 
mali byť nielen ohľaduplní, ale aj nápomocní. Neraz je však opak 
pravdou. Dennodenne to pozorujem aj na chodbách nášho 
zariadenia.  

Stretol som sa so situáciou, keď klientka tlačila invalidný vozík 
ďalšieho obyvateľa a snažila sa vyjsť z budovy. Priamo pri dverách 
stál ďalší, na pohľad zdravý klient, ktorého ani len nenapadlo, aby 
jej s tými dverami alebo vozíkom pomohol. Preto by som chcel 
vyzvať aj ostatných, aby sme sa trochu zamysleli nad svojím 
správaním a vzájomne si pomáhali. Veď nikdy nevieme, kedy aj my 
budeme odkázaní na cudziu pomoc.                                    

                                                                             Štefan Hučko, obyvateľ 

Stolný tenis učaroval i ženám 
 

Každú stredu sa u nás v jedálni konajú stolnotenisové tréningy. 
V tomto športe tradične vynikajú muži, ale zúčastňujú sa ich aj 
niektoré klientky. Spoločne sa pripravujeme na turnaj, ktorý sa 
uskutoční v stolnotenisovej hale v Topoľčanoch.  

Teší nás, že stretnutí sa zúčastňujú stabilní hráči ako Peter 
Macho, Milan Hanzlovič, Alojz Schlenc, Miroslav Kleman 
a Jožko Skladaný. Nežné pohlavie zastupujú sestry Anička 
a Beátka Révayové so Zuzkou Belkovičovou. „Som rád, že sa 
u nás postupne vzmáha aj ženský stolný tenis,“ vyjadril sa 
pochvalne inštruktor Richard Wagner, ktorý zostaví reprezentačné 
mužstvo. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú naučiť umeniu 
stolnotenisovej hry. Stretávame sa každú stredu doobeda 
i popoludní. Je nám veselo, zašportujeme si a niektorí naši 
obyvatelia nás i divácky povzbudzujú.                  Beáta Révayová, obyvateľka 
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Obyvatelia zozbierali                                             MD-4/2014 
 
 

Pranostiky 
 

Po aprílskej hrmavici nieto mrazu na vinici. * Apríl v daždi, máj 
v kvete. * Apríl v daždi, máj v kvete. * Aprílový sneh pole hnojí, dážď 
požehnáva. * Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička 
i perinka. * Apríl zimný daždivý, úroda nás navštívi. * Začiatkom 
apríla spiluj suché konáre, budú dobré lekváre. * Čo do Ďura 
nenarastie, to po Ďure skape. *Aprílová a májová voda vypije víno. * 
Na s. Vojtecha v každom dolku pol mecha. 
 

Porekadlá 
 

Osud je ako žena. Ak nevyužiješ slabú chvíľku, nedosiahneš nič. * 
Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš podeliť. * Čas je 
najlepší sudca a trpezlivosť najlepší majster. * Vojnová sekera je 
predmet, o ktorom nikto nezabudne, kde ho zakopal. * Človek je od 
prirodzenosti dobrý, kazí ho spoločnosť. * Žena je ako sud bez dna, 
nikdy nemá dosť. * Keby človek vedel, že si má nohu zlomiť, tak by 
si sadol. * Úspech je niečo, čo ti priatelia nikdy neodpustia. * Keby 
sa ženy obliekali pre jedného muža, netrvalo by to tak dlho.    
 
                                                                         Petronela Kittlerová, obyvateľka                                                                 

 
Výroky slávnych 

 
Hugo: Hnev pominie, ale nenávisť v srdci ostane.    
Wilde: Usudzujem, že keď Pán Boh stvoril človeka, precenil   svoje 
možnosti.           
Komenský: Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať. 

                                                                               
Ľudmila Dúcka, obyvateľka 
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Príbeh                                                                                                     MD-4/2014 
 

Ako nás šibači prešibali 
 
Spomínam si na jeden 
Veľkonočný pondelok z mojej 
mladosti. Bolo skoro ráno a my 
so sestrou sme ešte sladko spali.  
Slniečko sa ešte ani poriadne 
nezačalo usmievať a už k nám 
dobehli chlapci z dediny.  
„Ale dievčence, čoho sa tak 
bojíte? Veď my ideme iba 
s voňavkami! “ upokojovali  nás 

mládenci. „Len si potrebujeme umyť ruky vo vašej kúpeľni,“ 
presviedčali nás.  

To sa však nemalo stať. Tí beťári sa vrátili s plným vedrom 
vody. Ani sme sa nenazdali  a boli sme mokré až do nitky.  

Nuž, čo sa dalo robiť. Tradícia je tradícia a tak sme ich za tú 
oblievačku ešte aj pekne pohostili.  

Na stole nechýbal veľkonočný baranček, údená šunka ani 
zemiakový šalát. Napiekli sme i voňavé makové a orechové záviny. 
Ako výslužku si od nás chlapci odniesli maľované vajíčka, 
čokoládové zajačiky aj nejaký ten peniažtek k tomu. Tak vidíte, akí 
sú tí šibači prešibaní!  

                                                                                                           Beáta Révayová, obyvateľka 
 

Výzva! 
 

Máte aj vy nejakú vtipnú, alebo inú zaujímavú príhodu z detstva 
či svojej mladosti? Venovali ste sa kedysi povolaniu, o ktorom by ste 
chceli porozprávať aj ostatným? Tak neváhajte a obráťte sa na nás. 
My o tom radi napíšeme! Kontaktovať môžete šéfredaktorku Aničku 
Szabovú (B budova, 403) alebo Veroniku Hanuliakovú ( A budova, 
kancelária sociálnych pracovníkov na 1. poschodí) 
                                                                                                                                                             (vh)                        
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Spoločenská rubrika                                                                     MD-4/2014 
 

Obyvatelia 
 

Prišli k nám v marci... 
 

       
 

                Jozef Hrutka                                                  Otília Kišacová 
Vitajte medzi nami! 

Apríloví oslávenci 
 

1.4.  Igor Daniš      15.4.  Paulína Krajčíková 
2.4.  Miroslav Arpáš     18.4.  Helena Hamouzová 
3.4.  Školastika Hýrošová   19.4.  Františka Hroteková 
6.4.   Ľudmila Kopčeková   24.4.  Gejza Mišovych                                      

 12.4.  Anna Szabová     27.4.  Michal Feranský 
 12.4.  Vincencia  Révayová   30.4.  Helena Chrenková 
 14.4.  Radek Malošík        
                                        
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho 
požehnania a spokojnosti. 
 
V marci nás opustili 
 
Marián Grác, Marta Petrášová 
 
Česť ich pamiatke! 
 



 18 

Spoločenská rubrika                                                                     MD-4/2014 
 

Zamestnanci 
 

Do našich radov pribudli  
 

                
         Helena Gabrišová                                  Jana Hlaváčová 
     zdravotnícky asistent 2.odd.                             opatrovateľka 1.odd. 

                           
Segetová Silvia                               Veronika Hanuliaková 

      zdravotnícky asistent 2. odd.                                 ergoterapeut 
 
 

Oznam kaplnky zariadenia 
 
Predveľkonočná svätá spoveď sa v našom zariadení uskutoční  
v piatok 4. apríla o 9.00 h.  
Svätá omša na Veľkonočnú nedeľu bude o 9.00 h. v kaplnke 
zariadenia.     
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Menu                                                                                                       MD-4/2014 
 

Predbežný jedálny lístok 
(obedy a večere) 

   
8. 4. Ut. O rascová s vajcom, chlieb 
   bravčové po srbsky, cestoviny 
  V ryžová kaša, čaj 
9. 4.  St. O zemiaková kyslá, chlieb 
   Bravčové na hubách, zemiaky 
  V opeč. sekaná, zamiaky na paprike, čaj  
10. 4. Št. O hovädzia s pečeňovými haluškami 
   kuracie po cigánsky,ryža, paradajkový šalát 
  V šunka, chlieb, lunex, čaj 
11. 4. Pia. O polievka paradajková, chlieb 
   cestovina s vajcom 
  V hubové rizoto, uhorka, čaj  
12. 4. So. O zeleninová polievka 
   kura na paprike, cestovina 
  V francúzske zemiaky, cvikla, čaj  
13. 4. Ne. O slepačia polievka s cestovinou 
   bravčový rezeň, ryža, kompót 
  V pečeňový syr, maslo, chlieb, čaj 
14. 4. Po. O zemiaková polievka so zeleninou 
   bravčové mäso s kelom, paprikové zemiaky 
  V cestoviny s kečupom a syrom, čaj 
15. 4. Ut. O polievka krúpková 
   vyprážaný kurací rezeň, ryža, kompót 
  V krupicová kaša, čaj 
16. 4. St. O fazuľová, chlieb 
   dukátové buchtičky 
  V sekaná, cibuľ. zamiaky, kapustový šalát 
17. 4. Št. O slepačia polievka  s cestovinou 
   prírodný hov. rezeň, ryža, uhorka 
  V salám mozaika, maslo, chlieb, čaj  
18. 4.  Pia. O polievka z hláv.kapusty, chlieb 
   cestoviny s kakaom a maslom 
  V pečené zamiaky, kyslá smotana, čaj 
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Menu                                                                                                       MD-4/2014 
 

 
19. 4. So. O Hrášková so šampiňónmi 
   bravčové na cesnaku, zemiaky, kapus. šalát  
  V topoľčianska polievka, chlieb, čaj 
20. 4. Ne. O hydinový vývar s cestovinou 
   kuracie po cigánsky, omáčka, ryža, kompót 
  V šampiňónový šalát, chlieb, čaj 
21. 4. Po O cesnaková polievka, chlieb 
   pečená krkovička, ryža, kapustový šalát 
  V údené bravčové, baránok, vajce, chren, chlieb, čaj 
22. 4. Ut. O polievka zeleninová 
   segedínsky guláš "špeciál", knedľa 
  V zeleninové rizoto, uhorka, čaj  
23. 4. St. O fazuľová kyslá, chlieb 
   domáce koláče s posýpkou, mlieko 
  V frankfurtská polievka, chlieb, čaj 
24. 4. Št. O polievka slepačia s haluškami 
   kuracie po záhradnícky, šťúchané zemiaky 
  V salám Liptov, maslo, chlieb, čaj 
25. 4. Pia. O špenátová polievka, chlieb 
   palacinky s džemom 
  V zemiaková kyslá, var. vajce, chlieb, čaj  
26. 4. So. O hrachová polievka s krutónom 
   bravčové po bratislavsky, cestoviny 
  V francúzske zemiaky, uhorka, čaj 
27. 4. Ne. O polievka slepačia s niťovkami 
   pečené kura, ryža, kompót 
  V zavináče, chlieb 
28. 4. Po. O zeleninová polievka 
   bravčové  štefánsky, varené zemiaky 
  V kapustový prívarok, špekáčka, chlieb, čaj 
29. 4. Ut. O sedliacka polievka s rezancami 
   debrecínsky guláš, ryža 
  V zemiaková polievka s údeninou, čaj 
30. 4. St. O šošovicová kyslá, chlieb 
   domáce buchty 
  V jaternicová kaša, šalát z kys. kapusty, čaj 

 
ZZmmeennaa  jjeeddáállnneehhoo  llííssttkkaa  jjee  vvyyhhrraaddeennáá  
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Podujatia                                                                                              MD-4/2014 
  

Pripravujeme pre vás v apríli 
 
  8.4. Vedomostná súťaž 
                „Z každého rožka troška“  jedáleň    (aj) 
         
  9.4. Tvorivé stretnutie Jarné dekorácie Levice    (sh) 
 
10.4. Návšteva termálnych kúpeľov  Veľké Bielice   (an) 
 
10.4.      Redakčná rada    spol. miestnosť  (vh) 
  
11.4.  Krížová cesta     kaplnka    (rw) 
 
             Zdravotná prechádzka   mimo areálu   (gr) 
 
15.4. Stretnutie pri spomienkach  jedáleň    (aj) 
               „Veľkonočné sviatky...“ 
 
23.4. Športové hry     jedáleň    (rw) 
 
24.4. Prednáška na tému    jedáleň    (sč) 

„Muzikoterapia lieči telo i dušu“                                                                                                                           
   
28.4. Stretnutie s rehoľnými sestrami jedáleň    (zb) 
                        

Nácvik súboru „Domovníček“  jedáleň    (dn) 
 
30.4.  „Stavanie mája“ spojené s veselicou     (gm) 
 
                        Vystúpenia detí a študentov  jedáleň    (vh) 
                k Veľkej noci                                                                                                          
 
Spoločné stretnutia riaditeľky s obyvateľmi vždy o 15.00 h pod názvom     

ROZHOVORY NA VYBRANÚ TÉMU 
  2. 4.  Výbor obyvateľov  v jedálni  zariadenia 
9. a 23.  4. Stretnutie s obyvateľmi v Topoľčanoch 
17. 4.   Stretnutie s obyvateľmi v Prašiciach 

KOMUNITNÉ STRETNUTIA 
1. a 17.  4. so Zuzkou Vaňovou a Miroslavom Gričom 
3. a 24. 4. s riaditeľkou zariadenia 
           Na pripravované aktivity vás všetkých srdečne pozývame!    (mga)  
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Zábava a relax                                                                                   MD-4/2014 
  

Zasmejme sa 
 

Príde poľovník domov a hovorí žene: „ Miláčik celý týždeň nemusíš 
kupovať mäso.“  
„Ty si zastrelil niečo veľké?“ 
„Nie, prepil som výplatu.“ 
 
Babka príde k farárovi na spoveď a prizná sa, že sa prehrešila proti 
šiestemu prikázaniu. 
 „A kedy to bolo? pýta sa farár.  
„Tak vari pred štyridsiatimi rokmi.“  
„A teraz sa spovedáte?“  
„Keď ja na to tak rada spomínam.“ 
   
                                                                                                                Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
„Dežo, požičaj mi päť eur.“ 
„Dobre, požičiam. Ale od koho?“ 
 
Dôchodcovský pár pozoruje na lúke milujúcu sa dvojicu. 
Babka sa pýta dedka: „Nedal by si si povedať aj ty?“ 
„Čo by nie,“ hovorí dedko, „ale myslíš si, že by ma k nej pustil?“  
  
                                                                                                                                Peter Lipták, obyvateľ 
 
Dedko sa pýta Anči: „Anča, prečo plačeš, vari ťa opustil frajer? 
„Ale dedko, keby len jeden, ale všetci traja naraz. 
 
„Daj si pozor dcérka, aby si s tým tvojim chlapom nezašla 
priďaleko.“ 
„Neboj mami, veď on býva tu hneď za rohom.“ 
                                                                                             
                                                                                                                         Eva Kohútová, obyvateľka 
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Zábava a relax                                                                                   MD-4/2014 
  

TAJNIČKA 
 

 
 

„Minulý týždeň mi syr zakázal _ _ _   _ _ _ _ _ !“ 
 

 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

                                                                                                                                                                            (mm) 
Hádanka:  Ktorý kvet je zákonom chránený?: 
a, snežienka, b, fialka, c, sedmokráska   

dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                           
 
Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 4. 2014 sociálnej 
pracovníčke Svetlane Šimkovej, ktorá má na starosti odovzdávanie cien. 
Víťaz bude určený žrebovaním a odmenený vecnou cenou.  
 
Výhercom vylúštenej krížovky z časopisu 3/2014 sa stáva:  

Helena Junasová 
Výhercom hádanky z časopisu 3/2014 sa stáva: 

Terézia Kupková 
Srdečne gratulujeme!  
 

1           Temnota 

2           nie tvoj 

3           ročné obdobie 

4           pracoval s ihlou 

5           Nedaruje 

6           tlak krvi 

7           plošná miera 

8           365 dní 
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FOTO MESIACA   
„Veľkonočná pohodička“ 

 
 

 
  

                                                                                                                                                                    FFoottoo::  MMaarroošš  VVeerreešš  
  

♥♥♥♥♥♥  
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