
IInntteerrnnýý  mmeessaaččnnííkk  
ZZaarriiaaddeenniiaa  ssoocciiáállnnyycchh  sslluužžiieebb  

TTooppooľľččaannyy  

MMÔÔJJ  DDOOMMOOVV  
 

Pochovávanie basy 

Mesačník: apríl  2011                                    Ročník: III.    



 2 

Úvodník  

Legenda o Veľkej noci 
 

 
Po pochovaní Krista Pána, veriaci sa išli pozrieť do hrobu a hrob 

bol prázdny. Zbehli sa tam ľudia, ktorí sa chceli presvedčiť, či je to 
pravda, no žoldnieri ich začali rozháňať, a keď nechceli odísť, začali 
ich polievať vodou. 

 A odvtedy sa traduje, že na Veľkú noc sa polieva. Na Veľkú noc 
sme sa pripravovali, maľovali sme Veľkonočné vajíčka, ktoré sme 
uvarili v šupkách z cibule a potom sme ich skrášľovali ornamentmi.  

 
Dievčatá čakali na kúpačov, ktorí ich vyoblievali vodou 

a voňavkou a za to dostali ako odmenu maľované vajíčko a niekde bolo 
aj zvykom šibať korbáčikom. 
 
Takto sme každý rok oslavovali Veľkú noc. 
 
                  Anna Szabová obyvateľka 
 

                                                                                                    
 

Ave, kríž ! 
 
Ave, Kristov kríž. Všade, kde sa nachádza tvoj znak, 
Kristus vydáva svedectvo Veľkej noci, prechod zo smrti 
do života. 
A vydáva svedectvo lásky, ktorá je silou života lásky, 
ktorá porazí smrť. Ave kríž, kdekoľvek sa nachádzaš, na poliach, pri 
cestách, na miestach, kde ľudia trpia a skonávajú, na miestach, kde 
pracujú, študujú a tvoria. 
Na každom mieste, na hrudi každého muža a ženy, chlapca alebo 
dievčaťa. A v každom ľudskom srdci.  
Ave, Kristov kríž! Veľkonočné zvony zvonia všetkým. 
                                                        Petronela Kittlerová obyvateľka 
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Požehnaná Veľká noc 
 

Príchod Veľkej noci,  
Ježiš sa k nám blíži,  
Hosana mu zaspievajme,  
vrúcne vďaky mu vzdávajme. 
 
Trpel za nás na kríži, 
vstal z mŕtvych už živý, 
vďačíme mu za veľa, 
vykúpil nás z trápenia. 
 
Ježišu náš milý,  
buď s nami v každej chvíli. 
Budeme ti vzdávať vďaky, 
veď si krížom spasil národ každý. 
 
Aleluja, Aleluja, Hosana na nebesiach.  
                                  
                                                   Autor: Anna Szabová, obyvateľka 
 

Veľkonočné venovanie 
 
Kuriatko či zajačik i vŕbový korbáčik  
symbolom sú jari, keď slniečko žiari. 
 
Voňavka i vodička (k tomu dobrá borovička) 
k životu je budička,  
radosť všetkým dodáva, každému sa to 
pozdáva. 
 
Maľované vajíčko, ako jarné slniečko 
milému venujem, bo ho verne milujem 
a vrelý bozk na líčko mu darujem.  

Obyvateľka: Petronela Kittlerová 
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Prečo som prišla do zariadenia? 
 
 

 

Jednou z obyvateliek, ktoré v našom domove 
žijú najdlhšie je pani Gabriela Staňová. Zaujímalo 
nás prečo sa pred toľkými rokmi rozhodla prísť 
žiť do nášho domova a tiež ako sa za tie roky 
menil život v domove. Pani Staňová sa po 
kratšom váhaní rozhodla podeliť s nami o svoje 
spomienky. 

Ja som nastúpila nie do domova dôchodcov, ale pôvodne to bol 
Penzión pre dôchodcov.  

Prišla som sem v roku 1986. A prečo som prišla? Mala som za 
sebou už tri ťažké operácie, nemala som už manžela a tak som sa sama 
rozhodla, že nebudem pridávať deťom starosti a pôjdem do penziónu.  

Tento domov sa tak stal aj mojím domovom a je ním už 25 rokov.  
Počas svojho životu tu som zažila päť riaditeľov. Vtedy pred 25 rokmi 
bola iná doba, inak sa žilo a aj ľudia boli iní. Bolo tu vtedy oveľa lepšie 
a veselšie, viac sme spolu držali ako jedna rodina. Spoločne sme 
pracovali na záhradkách. Ja som dorábala plantu pre celé zariadenie 
a tešili sme sa všetci z plodov našej práce. Rada som háčkovala, 
štrikovala aj šila. 

 Postupom času však pribúdali zdravotné ťažkosti a aj tí, ktorých 
som mala najradšej už odišli a nie sú medzi nami.  

Po toľkých rokoch čo som tu, už aj sestričky volám „deti moje“, 
pretože ich tak už beriem a som spokojná s ich starostlivosťou.  

Keby som aj po 25 rokoch chcela oľutovať svoje rozhodnutie, môj 
domov je už raz tu a musím tu byť spokojná.  
 
 

 
Zuzana Michalková, sociálna pracovníčka 
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USKUTOČNILO SA V MESIACI 
MAREC 

Informácie a postrehy z pera 
obyvateľov 

 
Pochovávanie basy – nácvik a vystúpenie súboru DOMOVNÍČEK 
 

Ako je už ľudovým zvykom, ku koncu fašiangov sa pochováva 
basa. Aj náš súbor Domovníček si pripravil krátku scénku tohto rituálu.  

Veľmi sme sa pri nácviku snažili, aby naše vystúpenie bolo dobré 
a hlavne aby pobavilo našich spoluobyvateľov. Robili sme to 
s radosťou, aj sme sa zasmiali sami sebe.  

Nové obsadenie hlavných postáv bolo dobré, jediné čo nám 
chýbalo bola skutočná basa, ale museli sme si poradiť aj s papierovou. 

 Sme veľmi radi, že sme obyvateľov rozveselili a tešili sme sa 
z veľkého potlesku. 
                                                  Gabriela Šútová, obyvateľka 

 
Fašiangová zábava a Pochovávanie basy 

 
Dňa 07.03.2011, tak ako po iné roky, aj teraz sa v našom zariadení 

sme spojili Fašiangovú zábavu s nacvičeným programom nášho súboru 
- Pochovávanie basy.  

Zábavu zahájila pani riaditeľka Ing. Viera Bútorová, ktorá 
všetkých prítomných privítala, ako aj náš súbor Domovníček 
a hudobnú skupinu Funny Boys. Pri tejto príležitosti poďakovala aj za 
výzdobu jedálne naším sociálnym pracovníčkam, ktoré sa o to 
postarali. Poďakovanie patrilo aj naším pani kuchárkám za prípravu 
pohostenia – veľmi chutne upečené fanky. Milými slovami 
pripomenula, že sa začína obdobie pôstu, dôvod, prečo by sme mali 
byť jeden voči druhému milšími a nie kritickými pripomienkami si 
ubližovali, ale pomôcť tým, ktorí sú na tom horšie.  
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Súčasťou vystúpenia pani riaditeľky bolo vyslovenie pochvál 
a udelenie odmien všetkým aktívnym obyvateľom za rok 2010. 
Poďakovanie patrilo všetkým obyvateľom, pochvalu alebo odmenu si 
odniesli tí, ktorí sa aktívne podieľali na aktivitách v našom zariadení, 
prispievateľom do nášho časopisu MÔJ DOMOV, činnosti Výboru 
obyvateľov a práci súboru DOMOVNÍČEK.  

Zábava pokračovala vystúpením súboru Domovníček s dôstojným 
programom Pochovávania basy.   

Po všetkých ceremoniáloch sa začala tanečná zábava 
s občerstvením. Zábava sa konala v dobrej nálade, tancovali všetci, 
ktorí chceli a mohli až do neskorých večerných hodín, keď sme sa 
s úsmevom a peknými spomienkami rozchádzali do svojich príbytkov 
s myšlienkami, že po Veľkej noci sa znova stretneme v príjemnej 
pohode.  

   
                                          

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Vystúpenie žiakov ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch k sviatku MDŽ  
 

Z príležitosti MDŽ nás 8. marca navštívili deti so ZŠ. Ich 
vystúpenie sa mi veľmi páčilo, 
som rád, že som sa toho mohol 
zúčastniť. Dievčatá, ktoré 
tancovali s paličkami boli 
šikovné - ako vedeli s tými 
paličkami tancovať. Básničky, 
ktoré recitovali boli venované 
nielen ženám k ich sviatku.  
Jedna básnička bola aj 
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o deduškovi, dievčatko to veľmi pekne zarecitovalo.  
Potom tancovali ďalšie dievčatá s bielymi kovbojskými klobúkmi 

a v kovbojskom oblečení na veselú pesničku, tak sme im zatlieskali 
a potešili ich, lebo aj oni nás potešili. Aj nabudúce, ak bude niečo 
takéto, pôjdem, lebo mi bolo hneď veselšie. 

 
                                      Imrich Chudík, obyvateľ  

 
Zdravotná prechádzka mimo areálu zariadenia 

 
Občas je dobré vyjsť si na prechádzku aj mimo areál zariadenia. 

Tak tomu bolo aj v piatok, 11. marca.  
Na vychádzke bolo veľmi dobre, všeličo sme aj videli. 

Poprechádzali sme sa po sídlisku, videli sme veľa novôt, ktoré sa 
udiali. Keď sme sa poprechádzali vrátili sme sa naspäť do zariadenia. 

 Všetko sa mi veľmi ľúbilo, aj keď počasie bolo trochu zamračené 
bolo celkom príjemné. 

                                                        Milan Šimko, obyvateľ  

 
Vystúpenie žiakov MŠ Tríbečská II. v Topoľčanoch k sviatku MDŽ  
 
 

Vystúpenie detí MŠ k sviatku MDŽ bolo veľmi úprimné 
a roztomilé. Navštívili nás vo štvrtok 17. marca.  

Bol som milo prekvapený, 
ako nám také malé deti, s iskrou 
v očkách, pripravili 
nezabudnuteľný zážitok. Panie 
učiteľky ich k tomu vzorne 
pripravili, úprimnosť a nadšenie im 
sálali z očiek. Ak budú vystupovať 
nabudúce, iste opäť prídem 
a pozriem si to. 

Prekvapila ma aj hra na 
klavíri v podaní zamestnanca nášho zariadenia Borisa Šujana, netušil 
som, čo sa v ňom skrýva. Hudba, ktorú hral a spôsob, akým ju hral 
chytila všetkých za srdce, až sa tisli slzy do očí.   
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Veľmi príjemne nám prebehlo doobedie, všetci obyvatelia sme 
boli nesmierne spokojní, za to všetkým vystupujúcim patrí úprimná 
vďaka a právom si zaslúžili od nás nadšené ovácie. 

 
Milan Hanzlovi č , obyvateľ 

 
 

Súťaž „Hod v kocky“  
 

Dňa 21. 03. 2011 sa v našom zariadení uskutočnila súťaž „Hod 
v kocky“. Atmosféra bola vynikajúca, páčilo sa mi to, bolo to dobré, 
my ženy sme porazili mužov a vyhrali sme prvé dve miesta. Ak bude 
ďalšia súťaž, tak sa znovu zúčastníme. 
 

             
 

Mária Rybanská, obyvateľka 

 
Vystúpenie žiakov ZUŠ v Topoľčanoch k sviatku MDŽ 

 
Vystúpenie žiakov ZUŠ, ktoré prebehlo v jedálni, 22. 03. 2011 sa 

mi skutočne veľmi páčilo, pekne spievali aj hrali, bolo vidieť, že ZUŠ 
pravidelne navštevujú a nacvičujú či už spev, alebo hru na hudobných 
nástrojoch. Treba poďakovať aj paniam učiteľkám, že to pre nás, 
dôchodcov, takto pekne vymysleli a aj so žiakmi nacvičili.  

Veľmi ma zaujal chlapec, ktorý hral na harmonike, hral výborne a 
zahral nám známe ľudové piesne, rozveselil nás a aj sme si s ním 
spoločne zaspievali.  
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Všetci sme boli s vystúpením spokojní 
a s úsmevom na tvári a dobrou náladou 
sme odchádzali do našich izbičiek. Zhodli 
sme sa v tom, že ak bude ďalšie takéto 
vydarené vystúpenie, iste sa na ňom radi 
zúčastnime.  

Mária Rybanská, obyvateľka 

 
Prechádzka do centra mesta a cukrárne 

 
 23. marca sme si vyšli na malú prechádzku za brány nášho areálu. 
Bolo krásne v cukrárni, pochodili sme si, podebatovali sme. Dal som si 
kávičku, počasie bolo pekné, také akurát. Páčilo sa mi to, bolo 
príjemne, aj káva chutila.  
 Pekne nám ubehol deň, som rád, keď si občas takýmito aktivitami 
spestríme dopoludnie 

                                                            Juraj Kováč, obyvateľ 
 
 

 

 
 
Keď je pekne na Romana, býva žatva požehnaná. 
Na sv. Viktora, sneh nám mizne zo dvora. 
Ženská chuť, pánska láska a marcové počasie, to je vždy nestále. 
Usmievaj sa, lebo nikdy nevieš, kto sa zaľúbi do tvojho úsmevu. 
Kde je láskou radosť, tam je láska pevná. 
Kde nenájdeš nijakú lásku, tam musíš lásku zasiať a budeš lásku žať. 
Opitý od vína letí na bok, od piva na chrbát, od pálenky na nos. 

Petronela Kittlerová, obyvateľka   
 
Človek sa nebojí opýtať, ale bojí sa odpovede. 
Starci radi dávajú dobré rady, aby sa tešili nad tým, že nemôžu dávať 
zlé príklady.                                        

Magdaléna Drábiková obyvateľka 
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Pripravujeme na mesiac 
 apríl 2011 

 
05.04.2011 – Zdravotná prechádzka mimo areálu zariadenia 
 
07.04.2011 – Športové hry v zariadení 
 
12.04.2011 – Redakčná rada časopisu Môj domov 
 
14.04.2011 – Vedomostná súťaž pre obyvateľov 
 
14. 04. 2011 – Memorial Viliama Kajzera – stolnotenisový turnaj 
dôchodcov mesta Topoľčany v stolnotenisovej hale 
 
18.04.2011 – Burza ošatenia 
 
18.04. – 20.04. 2011 – „Veľká noc v ľudových tradíciách“ – Galéria 
mesta Topoľčany 
 
20.04.2011 – Zdravotná prechádzka do centra mesta spojená 
s návštevou Tríbečského múzea 
 
27.04.2011 – Prednáška s besedou: Apríl mesiac lesov 
 
01,08,15,21.04.2011 – Krížová cesta s obyvateľmi v kaplnke 
zariadenia 
 
20,26,28.04.2011 – Nácvik kultúrneho programu na „Majáles – 
stavanie mája“ so súborom Domovníček 
 
29.04.2011 – „MAJÁLES – stavanie mája“ 
 
Maľovanie veľkonočných vajíčok v Nitre 

                                                               Dana Neumannová, vedúca úseku 
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Zo života zariadenia v Prašiciach      
 

       Občasné teplé marcové dni lákali našich obyvateľov na 
prechádzky do dediny alebo aspoň na prechádzky po areály zariadenia. 
Zdravotné prechádzky pri zurčiacom potôčiku a sledovaním ako sa zo 
zeme tlačia prvé lístky tulipánov a narcisov pohladia srdce i oči. 
       Začiatok mesiaca patril ženám a ich sviatku. Naše ženy – 
obyvateľky aj zamestnankyne  prišla pozdraviť  s karafiátom,  pani 
riaditeľka, rovnako ako aj obyvateľky v Topoľčanoch. Ako vôbec 
vznikla tradícia oslavovať 8. marec ako MDŽ  sme sa dozvedeli 
s prednášky, ktorú pripravila sociálna 
pracovníčka Lydka Laciková.     
       Stalo sa, že slniečko vystriedal 
studený vietor s dažďom a vtedy sme 
sadli ku knižkám a spoločenským hrám. 
Knižky majú tiež v marci sviatok. Vybrali 
sme si jednu z tvorkýň pekného čítania (aj 
vzhľadom na MDŽ) - spisovateľku 
Teréziu VANSOVÚ  a priblížili sme si formou prednášky jej život 
a tvorbu. Osudy jej hrdiniek veľakrát vtlačili slzy do očí aj naším 
babičkám. 
        Podľa hesla známych českých zajacov z klobúka „Práca šľachtí“, 

začali, tí zdatnejší klienti, pomáhať pri 
vyhrabovaní starej trávy a čistení 
chodníkov. Ostrihali sme ovocné 
stromy. Začali sme likvidovať záhon so 
suchými kríkmi šípových ruží, kde 
plánujeme vysadiť trávu. 
        Na  kaskadérov sa premenili pán 
Barta Ernest a pán Herda Emil, ktorí  

v neprístupnom teréne odvážne „ostrihali“ 
vŕbu, aby sme mohli urobiť výzdobu 
z baburiatok.          
        Na tretí jarný deň  sa naši klienti  
pridali k sprievodu detí z MŠ pri vynášaní 
MORENY - vládkyne zimy. Jej vládnutie 
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ukončili jej zapálením a vhodením z mosta do potoka, neďaleko nášho 
zariadenia. Aj keď sa tento rituál pokladá za pohanský, ľudia jar vítajú 
takýmto spôsobom aj v súčasnosti.           
       V apríli  začneme okopávať hriadky a vysádzať cibuľky gladiol. 
Odstránime odkvitnuté narcisy a tulipány. Apríl je mesiac lesov, tak sa 
prejdeme po vzorovej lesnej škôlke, ktorú si urobili naši malí susedia – 
škôlkari.  

Pri príležitosti Veľkej noci napíšeme a poposielame pozdravy 
svojim blízkym. Vyžehlíme veľkonočné prestierania a rozvešiame 
vajíčka. Muži si nakúpia voňavky, ženy čokoládové vajíčka a v tichom 
rozjímaní prežijeme príchod Veľkej noci. 

V mesiaci apríl oslávi svoje narodeniny  pani Antošová 
Margaréta. Všetko najlepšie! 

      Laciková Lýdia, sociálna pracovníčka 
 

Akí sú oslávenci menín v mesiaci marec?   
Františka 
Žena s takýmto menom je silnou osobnosťou. Vždy vie čo chce. 
Vhodnou farbou je červená vo všetkých odtieňoch. 
Ľubica 
Je to žena plná vášni a netradičných záujmov. Je verná a priateľská, 
vie sa vcítiť do problémov iných. Vhodná farba je červená vo 
všetkých odtieňoch. 
Eduard 
Títo muži sú predurčený k úspechu. Podvedome cítia a vedia kde 
hľadať odpovede na všetky otázky. Vhodná farba je oranžová. 
Jozef 
Muži s takýmto menom majú všetky dvere otvorené. Vedia chápať 
ťažkosti svojich blízkych. Vhodná farba je fialová. 
Radek 
Človek s takým menom sa vždy dokáže dohodnúť, nájsť spoločnú 
reč. Vedia prekonať prekážky. Vhodná farba zelená. 
Gabriel 
Ide o schopného a silného muža, s presným cieľom a aj 
s dostatočnou výdržou. Vhodná farba je oranžová.                   

                                                              Milan Vaľko, obyvateľ 
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Zdravotné 

okienko  

Osteoporóza - ľudovo nazývané rednutie kostí,  začína byť 
celosvetovým zdravotným problémom. Zaraďuje  sa medzi civilizačné 
choroby tak ako srdcovo-cievne a onkologické ochorenia. V podstate 
ide o ochorenie kostí, pri ktorom sa narúša štruktúra kosti a jej pevnosť 
a dochádza k ich nadmernému lámaniu.  
 
   Výskyt osteoporózy narastá s vekom. Vznik a priebeh 
choroby ovplyvňujú rizikové faktory medzi ktoré patria:  

- nedostatok pohybu,  
- nedostatok vápnika v potrave,  
- alkoholizmus a fajčenie,  
- dedičné faktory. 

 
Príznaky: spočiatku to môžu byť len bolesti,  najmä v 

krížovej oblasti, pokles telesnej výšky, neskôr rôzne zlomeniny 
- stavcov, zápästia alebo stehnovej kosti. 
 

Osteoporóze bol venovaný aj IX. Západoslovenský deň 
o osteoporóze v Nitre, ktorý sa uskutočnil 17. 02. 2011. Odborníci 
v tejto oblasti kládli dôraz najmä na prevenciu tejto choroby, ale aj na 
liečebné účinky stravy, v ktorej musí byť zastúpený dostatok vápnika 
a vitamín D. 
 

Doporučené množstvo vápnika pre človeka nad 50 rokov je 
1200mg – 1500 mg za deň a 800 – 1500 jednotiek vitamínu denne. 
  Vitamín D telu dodáva predovšetkým slnečné žiarenie, preto 
v letných mesiacoch je potrebné pokožku vystavovať slnečným lúčom  
od 30 – 45 minút denne. Netreba sa spáliť, len chodiť na prechádzky 
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v krátkych rukávoch a sukniach či krátkych nohaviciach. V zimných 
mesiacoch treba dodávať vitamín umelý, napríklad osvedčené kvapky 
Vigantol (rybí tuk). 
 
  Vápnik je dostupný v potrave a jeho účinnosť je vyššia ako umelé 
náhrady v liekoch, preto sa treba zamerať na správne zloženie potravy.  
   

Potraviny, ktoré obsahujú  600 mg vápnika: 
- ½ l mlieka,  
- 5dkg ementálu,  
- 8,5 dkg eidamu,  
- 4 nízkotučné jogurty,  
- 5 jogurtov Actívia,  
- minerálna voda – Korytnica 1 l,  
- nový nápoj Agua Os 1 l, ktorý obsahuje okrem 600 mg vápnika aj 

400 jednotiek vitamínu D. 
 

 V ostatných potravinách sa tiež vyskytuje vápnik a je potrebné ich 
zaradiť do nášho jedálneho lístka, sú to:  

- mak,  
- brokolica,  
- sója,  
- mliečne výrobky ( menej vhodný je tavený syr a tvaroh). 
  

Pozor! Soľ zvyšuje vylučovanie vápnika močom, preto treba obmedziť 
solenie. 

  
Pevnosť kostí sa okrem príjmu  vápnika zo stravy zvyšuje aj  

pohybom a pravidelným zaťažovaním kostry,  a to v rozsahu aspoň 
3 x 30 minút  za týždeň.  

Melušová Eva, úseková sestra 
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Zlodej sa na štedrý deň dostal do väzenia. 
Bol z toho celý namäkko:  
„Ach či som len nešťastný! Každý je doma 
pri rodine alebo v kostole. Bože, to by sa 
kradlo!“  
 
 
Syn pračloveka donesie vysvedčenie zo školy. 
Otec ho číta a hovorí: „To, že máš 3 z lovu je pochopiteľné, veď si 
malý. 
Ale, že si prepadol z dejín, ktoré majú len dve kamenné dosky, to je 
hanba!“  
      

  Magdaléna Drábiková obyvateľka 
 
Aký je rozdiel medzi: slivovicou a ženou? 
Slivovica je lepšia, keď je domáca a žena keď je cudzia 
 
                         Rudof Sokolík, obyvateľ 

 

Jozef budeš ma milovať, aj keď sa vezmeme?                               
Myslím, že áno. Vždy ma priťahovali vydaté ženy! 

 

Pýta sa pacient  doktora: „Pán doktor, je možné za jednu noc 
pomilovať dvadsať žien?“ „Áno, ale musí to byť polárna noc!“ 

                                                                            Peter Lipták, obyvateľ  

 



 16 

Miško povedz jedno dlhé slovo. „Prosím, pán učiteľ: guma!“  
„To je dlhé slovo? Veď má len dve slabiky.“  
„Áno, ale dá sa poriadne natiahnuť.“ 
 

Petronela Kittlerová, obyvateľka  
 
Stretnú sa traja chirurgovia. Hovorí anglický 
chirurg: „Doviezli mi chlapíka s odtrhnutou 
rukou, ja som ju prišil a on teraz hrá huslové 
koncerty ako nič.“ 
Na to hovorí francúzsky chirurg: „Ja som prišil 
odtrhnutú nohu chlapíkovi, ktorý teraz preteká 
v šprinte s najlepšími černochmi.“ 
Ozve sa Slovák: „Doviezli mi cigáňa, bicykel a fúzy a ja som poskladal 
ministra zahraničia.“ 
 

   
„Jéj, mami, ocko ti kúpil nový kožuch?“, pýtajú sa deti. „Hej ocko“,  
hovorí mama. „Na toho keby som čakala, ani vás by som nemala, nieto 
ešte kožuch.“      
                                       Simeon Masár, obyvateľ 

 
Dvaja námorníci kapitáni sa rozprávajú v prístavnej krčme: Počul si, že 
prepustili kapitána Maisnera? 
Zistili, že je farboslepý. A preto ho prepustili?  
Áno, miesto do čierneho mora vplával do červeného. 
 
Bavili sa traja námorníci o svojom umení. 
Jeden sa chváli: ja viem pri jedle nahlas čítať. 
Ja sa zase dokážem oholiť a vôbec si pri tom nevyberiem cigaretu z úst, 
hovorí druhý.  
To všetko nič nie je, hovorí tretí. Ja si ostrihám nechty bez toho, aby 
som si pred tým musel vyzuť ponožky. 
 
                                                                          Milan Vaľko, obyvateľ 
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Apríloví oslávenci 
 

  V mesiaci apríl oslávia svoje narodeniny naši drahí 
obyvatelia:   
 
02. 04. – Miroslav Arpáš 
04. 04. – Mária Heldiová 
05. 04. – František Ďurina 
07. 04. – Edita Grácová 
09. 04. – Jarolím Zita 
11. 04. – Emília Danišová 
12. 04. – Anna Szabová 
14. 04. – Radek Malošík 
15. 04. – Paulína Krajčíková 
17. 04. – Margita Stavná 
18. 04. – Priska Matušková 
18. 04. – Vladimír Kováčik 
21. 04. – Rozália Lisyová 
24. 04. – Gejza Mišovych 
25. 04. – Ján Habala 
26. 04. – Sidónia Grznárová 
27. 04. – Anna Konská 
 

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

 
Zuzana Vaňová, sociálna pracovníčka 
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Noví obyvatelia 
 

V mesiaci marec sme v našom zariadení v Topoľčanoch prijali 
nových obyvateľov: 

 Paulínu Rybanskú 
 Emíliu Danišovú 
 Jozefínu Klačanskú 
 Margitu Markovú 
 Františka Ďurinu 
 Štefana Vaneka 
 
Vitajte medzi nami a cíťte sa s nami dobre!   

 

 
Opustili nás... 

 
 

Opustili nás v mesiaci marec: pani Helena Štetinová, pán 
Gejza Krošlák, pani Helena Červená, pán Ladislav Páleník. 
 
 Česť ich pamiatke! 
 
 

Zuzana Vaňová, sociálna pracovníčka 
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Vážení obyvatelia, 
 
 život a smrť sú vraj ako deň a noc – súčasť jedného 
celku. Jedni prichádzajú na svet aby vystriedali tých, čo 
odchádzajú... 
 Dňa 21. marca, krátko po svojich 71. narodeninách, 
nás navždy opustil náš dlhoročný obyvateľ  
 

LADISLAV PÁLENÍK.  
 

Stalo sa tak krátko potom, čo sa stal šéfredaktorom 
nášho časopisu po zosnulom Jurajovi Kováčikovi, 
zakladateľovi časopisu. 

Od jeho príchodu prešlo dvanásť rokov! Bol človekom, 
ktorý sa aktívne zapájal do diania v domove. Bol jeho 
výraznou súčasťou.  

Preto dovoľte, v krátkosti pripomenúť jeho aktívnu 
účasť vo Výbore obyvateľov - dlhodobo vo funkcii 
predsedu, neskôr ako člena; jeho aktívnu prácu v súbore 
DOMOVNÍČEK – najznámejší bol snáď v hlavnej roli 
farára v scénke POCHOVÁVANIE BASY; rovnako tak 
aktívnu spoluprácu v úlohe „disdžokeja“ na všetkých 
domováckych akciách a výrazná je aj jeho pracovná 
aktivita – výroba známych KOŠÍKOV, ktorými zviditeľňoval 
naše zariadenie na všetkých výstavách a štedro odmeňoval 
nimi návštevníkov nášho zariadenia. 

 
Česť Vašej pamiatke, pán Páleník! 
 

Viera Bútorová, riaditeľka 
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Hádanky 
 

Uhádnete? Na čo sa zameriava liečba odboru „Endokrinológia“?  
 
1. psychiatrické problémy 
2. štítnu žľazu 
3. urológiu 

Správnu odpoveď označte krížikom a odpovede na papieri 
s uvedením svojho mena odovzdajte do 20.4.2011 sociálnej 
pracovníčke Lenke Tomašovýchovej. 

Správne odpovede budú zverejnené v budúcom čísle časopisu. 
Víťaz bude vyžrebovaný zo správnych odpovedí a odmenený .  
 

Autor: Szabová Anna, šéfredaktorka 
     
Odpoveď na hádanku, ktorá bola v časopise č. 3 
Kde začalo slovenské národné povstanie? 

Správna odpoveď bola – v Banskej  Bystrici 
 
Správnu odpoveď odovzdala a teda odmenu získava obyvateľka Prašíc 

ANNA DEMOVI ČOVÁ 
 
 
 

!!! ZMENA V REDAKČNEJ RADE!!! 
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