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Úvodník  

Vianoce sú tu 
Blíži sa záver kalendárneho roka 2011. Tento rok sme prežili všeličo, niečo 

nás potešilo, niečo zarmútilo a nevieme, čo nás všetkých ešte čaká 
v nasledujúcom roku. 

Prajeme si všetci, aby sme v tejto ťažkej ekonomickej kríze zvládli všetky 
situácie, ktoré nás čakajú. Dúfajme, že dobre, lebo u nás v našom domove je 
o nás stopercentne postarané, vďaka vedeniu, ako aj ostatným zamestnancom, 
začo im ozaj patrí veľké poďakovanie. 

V mesiaci december, ako každý rok, budeme oslavovať vianočné sviatky 
a narodenie Spasiteľa, teda Ježiša Krista. V tomto prípade bol dôvod na oslavy 
a boli určené vianočné sviatky, ktoré sú známe už veľa rokov. K symbolom 
týchto sviatkov patrí a stala sa zelená jedlička, ozdobená všelijakými dobrotami, 
ktoré sa hodia nášmu oku a je vzájomným zvykom sa obdarovávať a želať si 
všetko len to najlepšie v ďalšom našom živote. 
                                                                
Prichádza Mikuláš 

Mikuláš, Mikuláš čo ty v tomto roku pre nás máš.        Ako prejav vďaky a úcty Ti dávame 
My seniori Ťa čakáme,                                                         dones nám pokoj, lásku, 
peknou básňou Ťa privítame.                                         čakáme Ťa o rok zas, 
V domove Ťa vítame,                                                     na pozdrav Ti zamávame, 
za svätého Ťa máme.                                                      pesničku Ti zaspievame: 
                        
                           Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku... 
 

                                                                   Autor: Anna Szabová, šéfredaktor 
 

Vianočná balada 
 
Letí svetom novina, preradostná zvesť, 
Matka Božia má syna, jemu sláva, česť. 
Narodil sa v maštalke, v meste Betleheme, 
zavinutý v plienočkach na slame si drieme.  
Nad maštalkou hviezda ukazuje smer, 
tam sa milý kresťan s čistým srdcom ber. 
Nebeskí anjeli spievajú „ Gloria“ – raduje sa pestún 
i Matka Mária. 
Ježiško maličký, krásny ako kvet, 
dvíha malú rúčku požehnáva svet. 
Na kostoloch zvony zvonia velice, oznamujú všetkým že sú Vianoce.    

                  Autor: Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Prečo som prišla do  zariadenia? 
 

Pani Helenka Junásová je obyvateľkou nášho 
zariadenia už piatym rokom. Podelila sa s nami o svoje 
spomienky na obdobie, keď prišla žiť do zariadenia.  

Po ovdovení som zostala vo veľkom 3-izbovom byte 
sama. Preto som sa rozhodla, že pôjdem žiť do menšieho a 
veľký byt prenechám dcére a jej rodine. V menšom byte 
som sa však tiež cítila osamelo a smutno. Syn aj dcéra 

majú svoje rodiny a pracovné povinnosti a nemohli sa mi neustále venovať a ja 
som ich ani nechcela pri ich povinnostiach vyrušovať. A tak som sa rozhodla, že 
pôjdem bývať do domova dôchodcov. 

 Hlavne preto, aby som bola v spoločnosti iných ľudí a mala som sa s kým 
porozprávať. Deti neboli proti tomu, dcéra mi pomohla všetko povybavovať a 
tak som prišla žiť sem. Po príchode som si rýchlo zvykla, bola a som aj naďalej 
spokojná. Dostala som sa do spoločnosti ľudí, s ktorými som sa mohla 
porozprávať a hneď mi bolo veselšie. 

 Dcéra aj syn ma chodia pravidelne a často navštevovať, takže sme stále 
v kontakte a vedia, že je o mňa postarané. Niekedy ma vezmú aj k sebe, aby 
som trošku zmenila prostredie. Ale najlepšie sa cítim aj tak tu. Som spokojná so 
starostlivosťou sestričiek aj ostatného personálu. Aj keď strava sa mi zdala 
trošku lepšia na začiatku ako teraz, ale pravda je, že vyhovieť sa nedá každému.        

Páči sa mi aj to, že sa tu poriadajú rôzne akcie ako sú tanečné zábavy a 
vystúpenia, ale viete s pribúdajúcimi rokmi už toľko nevládzeme zúčastňovaťsa. 
Ale aspoň tu je veselo. 

Svoje rozhodnutie som neoľutovala. Aj keď svoje deti mám nadovšetko 
rada, neviem si predstaviť, že by som žila na inom mieste, ako je toto 
zariadenie, ktoré sa stalo za ten čas mojím domovom.        (zm) 
 

 
                                               

   * * * * * 

Keď na Uršuľu vietor veje, tuhá zima nasleduje* Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetra 
v decembri* Na sv. Huberta teplo ide do čerta* Ak sa osy tlačia do bytu, tuhá zima bude* 
Na sv. Ondreja dávaj sane do dvora* Na sv. Katarínu schovajme sa pod perinu* 
Ak je október zelený, bude január studený* 

* * * * *  

Kto sa žení pre peniaze má aspoň rozumný dôvod* Ženích musí dokázať svoju lásku, 
manžel alibi* Priateľstvo násobí radosť a delí žiaľ* Každá žena hľadá mimoriadneho muža, 
keď ho nájde, snaží sa z neho urobiť cvičenú opicu*  

                                                         Petronela Kittlerová, obyvateľka   
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AKO SA DÁ TRÁVI Ť VOĽNÝ ČAS 

KNIŽNICA – KULTÚRNA INŠTITÚCIA ZARIADENIA 
 
Dňa 08. 11. 2011 sa konala v knižnici s čitárňou 

 beseda o knihe: Rastliny v kozmetike, od autorov:  
B. Hlavu, F. Starého, F. Pospíšila. 

 Podľa zabudnutých záložiek v knihe sme 
skonštatovali, že táto knižka putuje po čitateľoch. Je 
bohato ilustrovaná a dozviete sa v nej veľa užitočných 
informácií. Veď udržať si pevné zdravie a mladistvý 
vzhľad  počas celého života je prirodzeným želaním každého človeka.  

 Ženy k tomuto želaniu pripájajú ešte túžbu po 
kráse a osobitnom pôvabe.  Ale keďže sa besedy 
zúčastnili aj muži museli sme sa venovať aj ich 
skrášľovaniu. Zistili sme, že bylinkové čajíky si radi 
vychutnajú okrem dobrej kávy, ktorú tiež obľubujú.         
Obyvatelia sa aktívne zapájali a komunikovali. 
Poznali veľké množstvo rastlín a ich priaznivé 
účinky na organizmus. Zaspomínali sme si na ľudové 

liečiteľstvo aj v  ľudových zvykoch.  
Niektoré obyvateľky mali v minulosti vlastný herbár a pripravovali si rôzne 
skrášľujúce a liečivé prípravky. Na prechladnutie, suchú pokožku, drobné 
poranenia a na mnoho ďalších onemocnení  zistíme potrebné informácie  
práve v tejto knižke.                      (sš) 
 

ŠPOROVÉ HRY V ZARIADENÍ 
 Dňa 11. 11. 2011 sa v jedálni nášho zariadenia  
uskutočnil turnaj v stolnom tenise, na ktorom sa 
zúčastnili naši obyvatelia Mária Čuliová, Milan 
Hanzlovič, Jozef Skladaný, Milan Šimko, Imrich 
Karaba, Ing. Peter Lipták a Augustín Rybanský. 

Po úvodnom privítaní organizátora so 
súťažiacimi sa začal samotný turnaj.                      

Nechýbali ani bojové pokriky od ostatných obyvateľov, ktorí sa prišli na 
svojich favoritov pozrieť a povzbudiť ich.  Víťazom celého turnaja sa stal 
Ing. Peter Lipták. Vzhľadom k tomu, že dvaja súťažiaci Milan Hanzlovič 
a Augustín Rybanský mali rovnaký počet bodov, museli o druhé miesto ešte hrať 
medzi sebou. Druhé miesto si napokon vybojoval Milan Hanzlovič. Na záver 
boli všetci zúčastnení odmenení diplomom a vecnými cenami podľa svojho 
umiestenia. Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazovi srdečne blahoželáme!  

(rw) 
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VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE 
KRÍŽOVKY 

Dňa 10. 11. 2011 sme pre obyvateľov nášho zariadenia zorganizovali 
vedomostnú súťaž zameranú na lúštenie krížoviek, ktoré sú pre našich 
obyvateľov veľkou záľubou a koníčkom. Ich účasťou na súťaži  len potvrdili 
svoj záujem a s usilovnosťou sa pustili do súťaženia. Obyvatelia po odpočítaní 
časomiery začali lúštiť súťažné krížovky a ten kto najrýchlejšie odovzdal 
krížovku aj so správnym znením  tajničky si vybojoval prvé miesto. 

Po uplynutí časového limitu sme 
vyhodnotili odovzdané krížovky 
a s radosťou sme odovzdali pekné vecné 
ceny. Umiestnenie súťažiacich: na treťom 
mieste sa umiestnil pán Jozef Makový,  
druhé miesto patrilo pani Gabriele 

Šutovej a prvé, víťazné miesto si 
vybojoval svojimi vedomosťami pán 
Imrich Karaba . Gratulujeme! 

Záver súťaže bol spestrený 
spoločnou fotkou.           (dv) 

 

PÁLI VÁM TO?  
Dňa 28. 11. 2011 sme si zorganizovali vedomostný kvíz s názvom „Páli 

Vám to?“, ktorý sa uskutočnil v jedálni zariadenia.  
Vedomostný kvíz pozostával z dvoch súťažných častí – prvá časť 

obsahovala otvorené otázky všeobecného charakteru – biológia, dejepis, šport, 
hlavné mestá, politika a rieky. 

Tí, ktorí v tejto prvej časti získali 
najväčší počet bodov postúpili do druhého 
kola, v ktorom zúčastnení obyvatelia na 
základe slovnej nápovedy skladali 
z jednotlivých písmen správne odpovede 
v časovom limite. 

Po vyhodnotení správnych odpovedí 
a počtu bodov sme vyhlásli umiestnenie 
jednotlivých súťažiacich, a to v nasledovnom 
poradí:  na treťom mieste sa umiestnil pán Jaroslav Krištof, druhé miesto si 
vybojoval svojimi vedomosťami pán Pavel Dobrík a víťazné prvé miesto 
patrilo pánovi Radkovi Malošíkovi. Víťazi získali pekné vecné ceny ako 
odmenu za ich vynaložené vedomosti. Pripájame sa ku gratulácii! 
  Záver súťaže bol spestrený spoločnou fotkou.     (dv) 
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PIATKOVÉ ZDRAVOTNÉ  PRECHÁDZKY 
  

Na prechádzkach sme spoznávali okolie, v ktorom sa nachádza naše 
zariadenie. Hoci bol chladný, jesenný, veterný deň poprechádzali  sme sa po 
sídlisku.  

Druhé piatkové dopoludnie sme trávili prechádzkou po sídlisku Východ. 
Popri bývalej Gagarinovej škole sme prešli uličkami ku reštaurácii Junior, kde 
sme sa  uzimení oteplili pri teplej káve a čaji. Spomínalo sa  na našu mladosť,    
na vyrezávanie tekvíc, šantenie a robenie svetlonosov. Obdivovali sme jesenné 
sfarbenie stromov. 

Obyvatelia, ktorí sa zúčastnili zdravotných prechádzok: Imrich  
Karaba, Anton Illáš, Mária Bakitová, Jozef Skladaný, Jaroslav Krištof, Ladislav 
Mládek, Rudolf Sokolík, Mária Bakitová,Eva Kohútová, Natália Medová, 
Tomáš Labuda.                                 (aj) 

 
PRACOVNÁ ČINNOSŤ V ZARIADENÍ        

Pracovná činnosť v mesiaci november sa niesla  v znamení odstraňovania 
opadaného lístia, čistenia záhonov, zametaní terás a chodníkov.   Čistili sme 
pred budovou A a B. Vyhrabovalo sa  lístie spopod okrasných kríkov, parkoviska 
a aj pred kuchynským blokom. Pohrabané lístie sme odvážali na skládku ku 
skompostovaniu 

Obyvatelia, ktorí sa zúčastnili brigády:  Jozef Beňo, Milan Hanzlovič, 
Jozef Benedikovič, Gustav Rybanský, Robert  Pudiš, Emília Toporová, Katarína 
Janáčová,  Terézia Kupková Terézia Kupková, Jozef Skladaný,Katarína 
Janáčová, Imrich Karaba ,Štefan Vanek Tomáš Labuda, Jozef Makový, Anna 
Szabová, Rudolf Sokolík, Milán Galbavý,Magdaléna Drábiková, Natália 
Medová.  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za vykonanú prácu všetkým zúčastnením ďakujeme! 
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KATARÍNSKA TANE ĆNÁ ZÁBAVA 
 

       Tak ako každoročne, tak aj tento rok v novembri sa konala v 
našom zariadení „Katarínska tanečná zábava“.       

V jedálni zariadenia sme v spolupráci s našimi obyvateľmi krásne upravili 
stoly, pripravila sa hudobná aparatúra a začali sa pomaly zhromažďovať 
obyvatelia k zábave.  

Úvodný príhovor patril vedúcej úseku služieb Mgr. Dane Neumannovej, 
ktorá ospravedlnila aj neúčasť našej pani riaditeľky. Nasledovala gratulácia 
všetkým Katarínam a nechýbalo ani vystúpenie 
členov nášho spevácko dramatického súboru 

„Domovníček“ so 
svojim nacvičeným 
kultúrnym programom.  

Všetkým 
prítomným sa podá- 
vali slané pečivo, 
moravské koláče,  minerálka. Za výborné 
občerstvenie ďakujeme našim kúcharkam! 

Do tanca hrala hudobná skupina Fanny 
Boys. Počas večera hrali pesničkový mix, aby sa mohli obyvatelia výborne 
zabávať a dobre sa vytancovať. Podarilo sa urobiť niekoľko pekných 
fotografických záberov, ktorými si naši milí obyvatelia budú môcť zaspomínať 
na tohtoročnú „Katarínsku tanečnú zábavu“.     (sš) 

 

KATARÍNSKA ZÁBAVA v ZSS „Nitrava“ v Nitre 
 

Dňa 25. 11. 2011 sme sa s našimi obyvateľmi – Annou Szabovou, Jozefom 
Makovým a Viliamom Valom – na pozvanie ZSS „Nitrava“ v Nitre zúčastnili 
kultúrno–spoločenského podujatia - Katarínskej zábavy. Úvod programu patril 
privítaniu riaditeľke zariadenia Mgr. Kataríne Slováčikovej, ktorá bola veľmi 
spokojná s počtom hostí, ktorí prijali jej pozvanie.  

Po jej úvodnom príhovore predstavila PaedDr. 
Milušu Budayovú – vedúcu odboru sociálnych služieb 
NSK, taktiež Ing. Lýdiu Forrovú – poslankyňu mestského 
zastupiteľstva v Nitre a ostatných zúčastnených riaditeľov 
a sociálnych pracovníkov ZSS Nitrianskeho kraja. 

 Po príhovoroch a zoznámení sa s hosťami nasledovalo vystúpenie 
obyvateľov domáceho speváckeho súboru. Za doprovodu akordeónu spievali 
krásne  piesne pre potešenie všetkých divákov. Potom nasledovala voľná zábava 
v sprievode hudobnej skupiny Modul, ktorá hrala do tanca i na počúvanie 
ľudové piesne nesúce sa v duchu tradičných osláv sviatku sv. Kataríny.  
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Pre všetkých hostí bola pripravená tradičná slovenská kapustnica, 
nechýbali chutné pagáčiky, sladké dobroty a vínko.    

Záver programu bol spestrený súťažnou tombolou s hodnotnými vecnými 
cenami. Po dotancovaní posledného tanca sme sa s našimi hostiteľmi rozlúčili, 
poďakovali za pozvanie a s dobrým pocitom príjemne stráveného dňa sme sa 
vydali na cestu domov. Naši obyvatelia boli veľmi spokojní, boli radi, že sa 
zúčastnili tradičnej Katarínskej zábavy i v inom zariadení.    (dv)  

PPrreeddssttaavvuujjeemmee  nnoovvýýcchh  zzaammeessttnnaannccoovv  
V novembri k nám, na úsek služieb v Topoľčanoch, nastúpili dve nové 

sestry a jedna opatrovateľka. Všetky sú mladé, krásne, sympatické ☺ 
Očakávame od nich, že sa budú o nás dobre starať, a my sa budeme 

snažiť vytvoriť im príjemnú pracovnú atmosféru.     (mm) 
                                      

Mariana Maková          Elena Dobiasová        Zuza na Bilická 
sestra    sestra     opatrovate ľka 

 
 
 
 

                                        
 
 
 
 
  

 
1. Stratená manželka: Stretne sa muž s peknou ženou: Mohli by ste sa mnou 
porozprávať? – hovorí muž. A prečo? – pýta sa slečna. Pretože sa mi stratila 
žena a vždy keď hovorím s nejakou krásavicou odniekadiaľ sa objaví. 
 

2. Denne jedno vajce: Lekár hovorí pacientke: Na vašu chorobu je jediný liek, 
zjesť jedno vajce. Ale ja vajcia neznášam, hovorí pacientka. Lekár nato: Však ja 
hovorím zjesť, nie zniesť. 
 

3. Dobrý dôvod: Vraví dievča kapitánovi lode: Chcela by som byť kapitánkou 
lode. A vieš plávať? – spytuje sa kapitán. Načo, veď moja mama je letuška 
a nevie lietať – odpovedá dievča.    Petronela Kittlerová 
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      ZO SCHÔDZE VÝBORU OBYVATE ĽOV  

     Dňa 21. 11. 2011 sa uskutočnila schôdza Výboru obyvateľov v prítomnosti 
pani riaditeľky. Boli prejednávané závažné problémy okolo stravovania, 
ubytovania a nevhodného správania niektorých našich obyvateľov. Jednotliví 
členovia Výboru informovali pani riaditeľku o problémoch, o ktorých ani sama 
nevedela. Po obojstrannej spokojnosti prisľúbila, že členovia Výboru budú pri 
nedostatkoch vedenia domova nápomocní. 
     Riešili sa problémy spolunažívania, ktoré sa týkajú konkrétnych obyvateľov, 
ktorí porušujú domáci poriadok ZSS. Pani riaditeľka prevedie s nimi osobný 
pohovor. Ide hlavne o tých obyvateľov, ktorí neustále obmedzujú 
spolubývajúcich, dokonca aj personál zariadenia, svojim agresívnym správaním. 
Najčastejšie sú to tí obyvatelia, ktorí požívajú nadmerne alkoholické nápoje.  
     Obmedzovanie a osočovanie iných obyvateľov, či personál, môže byť 
dôvodom na ukončenie poskytovania sociálnych služieb. 
     Rozišli sme sa s tým, že sa znovu stretneme začiatkom Nového roka 2012. 

Predseda Výboru obyvateľov Simeon Masár 
 

Otvorený list neporiadnym obyvateľom ZSS „Môj domov“ 
 

 Začiatkom októbra Výbor obyvateľov „Môj domov“ navštívil 
obyvateľov kvôli neporiadku a špine pod jednotlivými oknami. Môžem 
prehlásiť, že určití obyvatelia si toto vzali k srdcu a správajú sa 
slušne, odpadky z okien či balkónov nevyhadzujú. 

Najhoršie je to pod izbami 106 až 406 budovy B. 
 Milí obyvatelia! To sa ani trochu nehanbíte za túto špinu pod 
oknami? Je snáď problém papieriky od cukríkov hodiť do koša, ktorý 
je na každej izbe? Nemrzí Vás, ani to, že vyhadzujete chlieb do 
košov? Máme na na to? Kto sa sťažuje na nízky dôchodok? 

Na druhom poschodí, v kúpeľni, bol zapnutý celý deň ohrievač 
a hrozil požiar. Na tom istom poschodí bola vytopená izba. Pán Šimko 
urobil nápravu. Za čo pekne ďakujeme! Prosím Vás, všímajme si, 
aspoň trochu, čo sa okolo nás deje. 
 Vieme, že vedenie Môjho domova robí všetky možné opatrenia 
a cez to všetko sa vyskytujú takéto prípady, že po upozornení na 
vulgárne správanie istý pán z 3. poschodia B budovy napadol členov 
výboru. To len dokazuje jeho úroveň, ale aj s takými ľuďmi musíme 
žiť a trpieť ich vrtochy (aspoň zatiaľ).       Za Výbor Simeon Masár 
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Zo života zariadenia v Prašiciach 
       V novembri sme už ukončili posledné úpravy záhonov, najkrajšie 
chryzantémy sme popresádzali do črepníkov a položili na hroby svojich 
blízkych. Na jar ich zase zasadíme do záhonov, prípadne rozmnožíme nové 
druhy. Pohrabali sme lístie z chodníkov. 

 Pani Poláková vykopala cibuľky gladiol a uložila ich na zazimovanie. 
Pani Demovičová, Okšová a pani Poláková sa starajú aj o všetky vnútorné 
črepníkové kvety. Okná v našom domove sú zakvitnuté celoročne.  

Zásluhu na tom, aby veľa z nás malo nohy v teple 
sa postarala pani Klobučníková, ktorá každodenne sadá 
ku klbkám a ihliciam a štrikuje teplé ponožky. 

Sú darčekom nielen pre jej blízkych, ale aj  
potešením pre iných.  
  8. novembra sme sa na popud pani Demovičovej 
vybrali, v zostavepani Poláková, Geschvandtnerová, 
Okšová, pán Grznár a pán Štefkovič, na ochutnávku 
údeného kolena do reštaurácie U gazdu v Závade. 

V príjemnom 
prostredí sme si 
spoločne posedeli, 

podebatovali  aj s pani riaditeľkou, ktorá sa k 
nám pridala. Poskytla nám aj veľké auto na 
prevoz. Nakoniec všetkým  pripravila ešte 
jedno prekvapenie. Spokojní boli všetci, ale 
hlavne pani Demovičová, ktorej chuť na 
údené koleno dlho nedala spávať. 
       Všetci vieme, že sa blížia studené zimné 
dni a s nimi spojené prechladnutia. O liečivých  účinkoch cesnaku, cibule 
a kyslej kapusty, ktoré boli liekmi už dávnych dobách sme si prečítali prednášku 
spojenú s čítaním knihy. 
       16. 11. 2011 sa konal predaj textilu v jedálni zamestnancov. Pán Jančich 
prišiel s bohatým sortimentom zimného tovaru.   
          V decembri nás čaká príprava vianočnej výzdoby, ozdobovanie 
stromčekov. Ako každý rok vystúpia deti z MŠ s programom k Mikulášu. 
S koledami  príde zavinšovať aj súbor Prašičan. 

Pripravíme balíčky pre našich obyvateľov, pripravíme slávnostné 
štedrovečerné prestieranie, štedrú večeru, na Silvestra sa rozlúčime so Starým 
rokom. 
   Decembrová oslávenkyňa:   2.12.    Okšová Mária                        (ll) 
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ÚTULOK a DOMOV NA POL CESTE 
Skutočný príbeh 

Hrdina tretieho príbehu, mal detstvo ako každý z nás. Nemal 
veľa súrodencov, nemusel sa pretĺkať detskými domovmi, jednoducho 
vyrastal v kompletnej , bežne si žijúcej rodine. 

 Ako každé dieťa aj on rád športoval a bol tam, kde sa niečo 
dialo. Už na učilišti si ho všimli zástupcovia Topoľčianského 
boxerského oddielu a ponúkli mu možnosť trénovať a súťažiť u nich 
v klube. Písal sa rok 1975, on mal krásnych 17 a chuť niekde vyniknúť. 
Ponuku prijal a po tvrdej drine na tréningoch sa dostavili aj pekné 
výsledky. Oblastný majster vo svojej váhe, neskôr druhý na 
okresných majstrovstvách. V roku 1979 stál na treťom stupni 
víťazov majstrovstiev kraja do 82 kg. 

V boxerskej kariére mu však urobila škrt vojenská služba, keď 
sa mu nepodarilo nastúpiť do vtedajšej Dukly. Po dvoch rokoch služby 
v armáde zacítil chuť diaľav a nastúpil ako vodič kamiónu. Sedem 
rokov brázdil cesty bývalej ČSSR. 

V roku 1988 sa oženil, ale s manželkou im nebolo dopriate dieťa, 
a to bola možno príčina  ich rozchodu v roku 1997. To už pracoval 
v atómovej elektrárni v Mochovciach, odkiaľ v roku 1998 odišiel. Istý 
čas žil s družkou, ale keďže pracoval na rôznych stavbách  na 
týždenné až mesačné turnusy, aj tento vzťah skončil rozchodom. 

Byt dal do prenájmu kamarátovi, a to sa mu stalo osudným. 
Kamarát dlhšiu dobu neplatil nájom, až mu exekútor byt nadobro 
v roku 2005 zobral. Aj to bol dôvod, prečo sa v roku 2011 ocitol 
v našom zariadení. 

„Nebol som nikdy v base, v živote som nikomu nechcel ublížiť, aj 
keď som robil taký šport“. Toto sú citované slová človeka, ktorý si 
skutočne zakladal svoj život na ľudských hodnotách. No možno nie 
vždy sa stretol s ozajstnými priateľmi, ktorí to s ním mysleli tiež tak 
úprimne ako on s nimi.    

Toľko dnešný príbeh, teším sa na stretnutie o mesiac.  
             (jg)  
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Pripravujeme na mesiac  

DECEMBERBER  
1. Dňa 01. – 02. 12. 2011 bude prebiehať v našom zariadení ZSS vianočná 

výzdoba. Veľmi sa potešíme tým obyvateľom, ktorí sa k nám pripojíte 
a krásne si spoločne vyzdobíme interiér nášho zariadenia 

 
2. Dni 05. - 06. 12.  2011 bude patriť tradične „Mikulášovi“, ktorý za pomoci 

anjela a čerta Vás navštívi na Vašej izbičke a tým, ktorí „poslúchali“ 
prinesie aj sladkú odmenu 

 
3. „Mikuláš“ bude chodiť aj v zariadení v Želiezovciach. Na tanečnú zábavu, 

07. 12. 2011, sú pozvaní aj obyvatelia z nášho zariadenia 
 

4. Dňa 08. 12. 2011 sa bude konať v stolnotenisovej hale v Topoľčanoch 
„Vianočný turnaj“ v stolnom tenise. Pán Páleník, predseda mestskej 
organizácie Jednoty dôchodcov v Topoľčanoch Vás srdečne pozýva na tento 
turnaj. 

 
5. Na deň 09. 12. 2011 naše zariadenie usporiada v stolnotenisovej hale v 

Topoľčanoch „Nultý ročník turnaja v stolnom tenise O putovný pohár „Môj 
domov“, v spolupráci s TJ Slovenský Orol. Zúčastnia sa ho zástupcovia zo 
všetkých zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Nitrianskeho 
samosprávneho kraja 

 
6. Dňa 13. 12. 2011 sa uskutoční v knižnici nášho zariadenia beseda o knihe 

„Vianočná kuchárka“. Srdečne Vás pozývame 
 

7. Dňa 14. 12. 2011 sa uskutoční v ZSS „Harlekýn“ v Topoľčanoch už 4. 
ročník tvorivých dielní. Podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia z obyvateľov 
nášho zariadenia a podelia sa so svojimi vlastnými receptami a kuchárskymi 
zručnosťami aj so zástupcami iných zariadení 

 
8. Dňa 15. 12. 2011 sa uskutoční v jedálni nášho zariadenia vystúpenie 

študentov zo SSOŠ v Topoľčanoch so svojim vianočným programom 
 

9. Deň 15. 12. 2011 o 13.00 h bude patriť v jedálni nášho zariadenia „Burze 
ošatenia“ 

 
10. Dňa 16.12.2011 pôjdu naši obyvatelia do centra mesta Topoľčany obzrieť si 

krásnu mestskú vianočnú výzdobu. 
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11. V dňoch 19. – 20. 12. 2011 bude v našom ZSS prebiehať prednáška 

s besedou pre obyvateľov na tému: „Rehabilitácia po amputácii končatiny“ 
 

12. Dňa 19. 12. 2011 sa bude konať v jedálni nášho zariadenia vedomostný kvíz 
pod názvom „Vianočné osemsmerovky“. Najúspešnejší lúštitelia budú 
odmenení krásnymi cenami. 

 
13. Dni od 20. 12. – do 23. 12. 2011 budú patriť spievaniu vianočných kolied, 

ktoré Vám po chodbách nášho zariadenia prídu zaspievať členovia nášho 
spevácko-dramatického súboru „Domovníček“ s vianočnými 
a novoročnými želaniami 

 
14. Dňa 24. 12. 2011 sa uskutoční pre všetkých obyvateľov spoločná „Štedrá 

večera“ spojená s rozdávaním vianočných balíčkov 
- o 16.00 h v jedálni v Topoľčanoch 
- o 17.00 h v jedálni v Prašiciach 
- o 17.45 h v spoločnej miestnosti pod Kalváriou 

 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame!             
(dn) 

 

Akí sú oslávenci menín v mesiaci 
december 

EVA – pochádza z hebrejčiny a v preklade znamená tá, ktorá dáva 
život. Podľa starozákonnej knihy je to prvá žena stvorená Bohom 
z Adamovho rebra. Na našom území je toto meno bežne zaužívané 
a nositeľky oslovujeme väčšinou Evka, Evička. 
 

OTÍLIA – je objektívna, meno má nemecký pôvod a jeho význam je 
bohatá, mocná bojovníčka. S nositeľkami krstného mena Otília sa 
stretávame u nás výnimočne a oslovujeme ich Tilka. 
 

ŠTEFAN – je skúsený, meno je gréckeho pôvodu a v preklade 
znamená víťaz. Štefan bol svätcom a zároveň patrónom koní. 
S nositeľmi tohto skôr dedičného mena sa dnes stretávame pomenej 
aj keď v minulosti bolo na Slovensku obľúbené a rozšírené. 
          Milan Va ľko, obyvateľ 
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Prišli k nám v novembri... 

           
Pani Ľudmila Želisková  pani Alžbeta Fabriciová    pán Jozef Škriputa  
 
a tiež: pani Mária Mojžišová, pani Anna Pukanová, pani Paula Chvalná                   

Vitajte medzi nami! 

Decembroví oslávenci       
01. 12. – Jozef Finta    12. 12. – Katarína Janáčová  
01. 12. – Vilma Hrnčiarová   16. 12. – Milan Habaj 
02. 12. – Karol Štrajcher   17. 12. – Michal Goga 
03. 12. – Františka Pochybová  19. 12. – Dobruša Gogová 
05. 12. – Paulína Šišková   25. 12. – Amália Krátka 
11. 12. – Jozef Jedinák   29. 12. – Jolana Košťálová 
11. 12. – Vincent Mišuta   29. 12. – Michal Kršák 
11. 12. – Irena Šípošová   29. 12. – Jozef Skladaný 
12. 12. – Antónia Procházková  
 
Okrúhle jubileum 50 rokov oslávi 28. 12. pán Igor Karvay, 70 rokov oslávi 
13.12. pán Milan Mikuška, 80 rokov  15. 12. pani Otília Zdeneková a krásnych 
90 rokov života oslávi dňa 10. 12. pani Anna Steinhüblová. 
  

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

- - - 

 
V mesiaci október nás opustila pani Mária Podobová.  

Česť jej pamiatke! 
 
Pobyt v našom zariadení ukončil pán Tomáš Fabián. 

(zv) 
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OSEMSMEROVKA  
 
NARODENIE PÁNA, 
BOHOSLUŽBY, ZVESTOVANIE, 
EVANJELIUM, ADVENT, 
POSOLSTVO, SVIATOK, 
ŠTEDRÝ DEŇ, MEDOVNIKY, 
TRADÍCIA,  LUCIA, HVIEZDA, 
KOLEDA, STROMČEK, 
DOBROTY,  VEČERA, 
KAPUSTNICA, SNEH, CUKOR, 
KAPOR, SLÁVNOSŤ, SVETLO, 
RYBA, SPEV, BETLEHEM, 
POPUD, PUSA, VÝZDOBA, 
BOBULE, VÍNKO, MED 
 
 
Tajnička: 
 
Poznáte históriu vzniku 
najspievanejšej vianočnej 
piesne Tichá noc? 
 
 
 

Pieseň Tichá noc, svätá noc po prvýkrát zaznela na Vianoce v roku 1818 
v kostolíku v rakúskej dedinke  _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Text piesne zložil 
duchovný   _ _ _ _ _ _     _ _ _ _, rodák zo Salzburgu. Požiadal učiteľa 
menom    _ _ _ _ _       _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _, ktorý zastupoval 
organistu, aby k jeho básni skomponoval vhodnú melódiu s dvoma 
sólovými hlasmi a - pretože organ mal poruchu - so sprievodom gitary. 
Podľa tradície, učiteľ, dojatý textom piesne a jeho posolstvom pokoja a 
lásky, skomponoval za necelú hodinu nesmrteľnú melódiu, ktorá sa 
rýchle šírila aj do ďalších miest a obcí v Rakúsku aj V iných krajinách. 
Dnes je preložená do viac ako 300 jazykov a nárečí. Stille-Nacht-
Kapelle  (Kaplnka Tichej noci) je dnes turistickou atrakciou. 
 

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odpovede, s uvedením 
svojho mena, odovzdajte do 20. 12. 2011 sociálnej pracovníčke Danke 
Vaňovej. Víťaz bude určený žrebovaním a odmenený vecnou cenou. 
Správne odpovede budú zverejnené v budúcom čísle časopisu. 

 

Správnu odpoveď na osemsmerovku z časopisu č.11 nám poslala pani  
Antošová Margaréta zo zariadenia Prašice. Gratulujeme!  

Vyhráva vecnú cenu. 
 

OSEMSMEROVKU pre vás pripravila Mária Malinková  

M E D O V N Í K Y S A I C U L 
Y T O R B O D O Z B P E R Š N 
Ť D N K O T A I V S A E O T A 
R S V E T L O F E J O B V E N 
M S O E V P H H S M O E Y D Á 
U K O N H D V E T H V T A R P 
I O R V V I A N O C E L C Ý E 
L L F Ý E Á R S V U Č E I D I 
E E A Z N Z L Í A K E H N E N 
J D D D X U N S N O R E T Ň E 
N A A O Ž K V E I R A M S R D 
A G R B O B U L E U A B U U O 
V E Y A O V T S L O S O P D R 
E A I C Í D A R T R U O A E A 
S T R O M Č E K R O P A K M N 
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Pokojné prežitie vianočných sviatkov Pokojné prežitie vianočných sviatkov Pokojné prežitie vianočných sviatkov Pokojné prežitie vianočných sviatkov 
VámVámVámVám    zo srdca želá riaditeľka zo srdca želá riaditeľka zo srdca želá riaditeľka zo srdca želá riaditeľka     

„Môj domov“„Môj domov“„Môj domov“„Môj domov“, ZSS, ZSS, ZSS, ZSS    
Ing. Viera BútorováIng. Viera BútorováIng. Viera BútorováIng. Viera Bútorová    

spolu sspolu sspolu sspolu s    personálom zariadeniapersonálom zariadeniapersonálom zariadeniapersonálom zariadenia    
    

    
 

♥ ♥ ♥ 

 
Správna odpoveď na HÁDANKU z časopisu č. 11  

podal pán Viktor Ďurech   
Gratulujeme! 

Správna odpoveď: rok má 366 dní. Pán Ďurech vyhráva vecnú cenu.  
 

♥ ♥ ♥ 
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