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ÚVODNÍK 
K pamiatke zosnulých 

 

     Rok, čo rok si v mesiaci november, ako aj v tomto roku, 

pripomíname a uctievame pamiatku našich drahých zosnulých, ktorí už 

nie sú medzi nami, odišli do večnosti a každý svojim spôsobom na nich 

spomína s láskou. Určite každému veľmi chýbajú a máme v mysli na 

nich krásne a nezabudnuteľné spomienky. Aby sme im vzdali úctu 

a piétu navštevujeme ich hroby, na ktorých zapaľujeme sviečky, 

vyzdobujeme ich kvetmi a napokon k tomu pridáme aj tichú spomienku 

a hlavne modlitbu, aby sme im aj takýmto spôsobom vyjadrili hold za ich 

príkladný prístup k nám, keď ešte boli za života spolu s nami.  

Tiež aj na našich obyvateľov, ktorí z nášho domova odišli, z našich 

radov do večnosti, spomíname na nich s láskou, nech im je zem ľahká, 

nech odpočívajú v pokoji. 

 

Spomienka na zosnulých 
     

Život je sám o sebe zázrak. Na tomto svete neexistuje šťastie, ani 

nešťastie. Existuje len porovnanie človeka s človekom, nič viac. Človek 

musí zomrieť, aby pochopil, aké krásne je žiť. Už niet návratu, ani 

nádeje, len cestička k Tvojmu hrobu nás k Tebe zavedie. Na každom 

hrobe sú dve mená: jedno už odpočíva v pokoji, druhé v smútku čaká na 

poslednú cestu svoju. Nastal čas spomínať na svojich blízkych, 

nezabudni aj Ty na svoje korene, pretože navždy zhaslo svetlo 

z plameňa. Srdce kvíli, aj umiera, duša moja smúti za tým, čo som mal 

v živote rád, odišlo mi navždy – navždy – nastokrát. 

Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Tichá spomienka 
 

       S odstupom času uplynul už 1 rok, v stredu 5. januára 2011 pán 
Juraj Kovačik opustil našu veľkú rodinu. Odišiel do večnosti zakladateľ 
nášho časopisu „MÔJ DOMOV“ a zanechal nám odkaz pokračovať aj 
naďalej v realizovaní tohto jeho projektu. 
       Bol to človek vzácnych kvalít, ktorý mal ľudí rád, sršala z neho 
pozitívna energia, ktorú rozdával plným priehrštím a rád sa podelil so 
svojimi skúsenosťami a schopnosťami s druhými ľuďmi, preto bol aj pre 
jeho povahu v kolektíve obľúbený. 

Nakoniec nech v spomienkach zaznie sloha poézie: 
 

Stíchol dvor, záhrada, aj dom, 
Už nepočuť Tvoje kroky v ňom. 
V neznámy svet odišiel si spať, 
Zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 

Tá rana v srdci stále bolí, 
Na ten deň zabudnúť nedovolí. 

Už niet návratu, ani nádeje, 
Len cestička k Tvojmu hrobu 

Nás k Tebe zavedie. 
 

                                                                                         Anna  Szabová, šéfredaktorka 
 

Poézia  
 

VIERA, NÁDEJ, LÁSKA 
 
PREČO SI SMUTNÁ DUŠA MOJA 
A PREČO SA STÁLE CHVEJEŠ ? 
ČI V DOBRO UŽ NEVERÍŠ,  
A UPADÁŠ DO BEZNÁDEJE? 
 
UŽ Z TOHO ZNUDENÁ SI 
POČÚVAŤ PRÁZDNE SĽUBY? 
VŠAK ČLOVEK MUSÍ VERIŤ,  
ŽE KTO ČO SĽÚBIL AJ SPLNÍ. 
 
MUSÍME VERIŤ SI A NÁDEJ MAŤ, 
LÁSKU MEDZI ĽUDÍ ROZDÁVAŤ. 
TAK ŽIVOT BUDE ZASA KRAJŠÍ, 
KEĎ BUDEME SI VŠETCI POMÁHAŤ.             Gabriela Šutová, obyvateľka 
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Spomienky na detstvo 
 
 

Čerešničky, čerešničky, Kukučka, kuká, 
spravim si z nich naušničky. až sa hora puká. 
Krajšie ako zo zlata, Pastier jej trúbi, 
prizrite sa  dievčatá.  to sa  jej ľúbi. 
  
Valéria Krumpárová, obyvateľka                             Mária Bakitová, obyvateľka 
 
 

SEN 
Všemohúci Boh – láska, nádej, ochrana a spása 

 
         Jednej noci prisnil sa mi sen: s Pánom som po pobreží kráčala 
a na nebi sa premietali obrazy z môjho života.  

Životný príbeh sprevádzalo dvoje stôp v piesku, jedny boli moje 
a druhé Pánove. Keď sa objavil posledný obraz, obzrela som sa na tie 
vyšliapané stopy, a aké bolo moje prekvapenie, keď vidím, že nejeden 
raz sa v piesku črtajú len jedny stupaje. A bývalo to práve 
v najťažších chvíľach môjho života.  

Nedalo mi to pokoja, a tak som sa v rozpakoch obrátila k Pánovi: 
„Pane, keď som sa rozhodla nasledovať Ťa sľúbil si, že touto cestou 
pôjdeš so mnou a budeš sa mi prihovárať. Videla som však, že v tých 
najbolestnejších chvíľach môjho života črtajú sa v piesku len jedny 
stopaje. Nechápem, ako si ma mohol nechať samotnú, keď som ťa 
najviac potrebovala.“ „Dieťa moje drahé“, zašepkal Pán, „mám ťa rád  
a nikdy ťa samotnú nenechám, ani keď doľahne na teba ťarcha života 
a osud ťa bude tvrdo skúšať. Tie jedny stopy, ktoré si videla zostali 
práve z chvíľ, keď som ťa niesol!“ 

Čo inému dáš, u Pána Boha máš, čo zješ a vypiješ, len ty dobre 
vieš a čo po tebe zostane, Boh vie kto to dostane. 
 
                                                                       Ľudmila Dúcka, obyvateľka 
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  V MESIACI AUGUST 2012 SA USKUTO ČNILO 
 

BESEDA O KNIHE 
 

Dňa 2. 10. 2012 sa konala 
v knižnici zariadenia beseda o knihe: Čo 
sa sluší a čo nie, od autorov J. Orlíka 
a E. Križana. 
 Október je mesiacom úcty 
k starším, úcta je jedným z prejavov 
slušnosti nielen voči starším, ale aj 
k ženám. Pravidlá etikety sa začali vytvárať v rytierskych časoch 
stredoveku. Dáma mala privilegované postavenie. Stále tiež platilo, že 
starší človek má viac skúseností, a preto sa oplatí vypočuť si ho. Tieto 
základné pravidlá pretrvali dodnes. Aj dnes v spoločnosti platí poradie: 
dáma – starší - nadriadený. Presne v tomto poradí sa preukazuje úcta.  

Spomenuli sme ako sa v minulosti  vykanie, ba i onikanie 
považovalo za prirodzenú súčasť života, udržiavajúcu zdravú harmóniu 
vzájomných vzťahov. Deti vykali či onikali rodičom a i rodičovské vzťahy 
boli na vyššom stupni mravov a ľudskosti než je tomu dnes, v dobe tzv. 
pokroku. Deti si nedovolili rodičom odvrávať, či dokonca na nich 
pokrikovať, rozkazovať im a hrubo nadávať. V knižke sa dočítate 
o rozličných formách spolunažívania a správania sa napríklad pri stole, 
pri jedení, cestovaní, na výlete, na rekreácii, na návštevách, pri 
slávnostných príležitostiach. Z mladých čias našich klientov sme 
zaspomínali na významné kroky v živote, a to zásnuby a sobáše. 
                                             (sš) 

 
Zdravotná prechádzka do cukrárne 

  
 Dňa 19. 10. 2012 sme sa s našimi obyvateľmi vybrali na zdravotnú 
prechádzku  po sídlisku  až do cukrárne. Cestou sme spoznávali 
kultúrne pamiatky, ako bol bývalý evanjelický kostol, nefunkčná fontána 
pred obchodným centrom. Prechádzkou mestskými chodníčkami sme 
sledovali nastupujúcu jeseň, opadávajúce lístie, štebotanie vtákov. 
Keďže sme mali chuť na niečo dobré navštívili sme kaviareň na sídlisku 
Východ. Pri popíjaní sme oprášili staré vedomosti z oblasti literatúry.  
Rudko Sokolík nám zarecitoval báseň a všetci ostatní sme 
spolupracovali a odpovedali na literárne otázky. 

                                                                                                                      (aj)                                            
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DEŇ ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ 
 

 „ Nemôžeme zastaviť čas, ani vrátiť minulosť, ale môžeme pohladiť 
spomienky.“ 
   

Deň ľudových tradícií (11. 10. 2012) v ZSS Harlekýn v Topoľčanoch sa 
niesol v duchu vyše uvedeného citátu, spomínali sme na mladosť na krásne 
chvíle ľudového umenia,  ktoré v našom rannom veku boli samozrejmosťou. 
Akcie sa zúčastnili  za ZSS „Môj domov“ 3 klientky z Topoľčian a 3 klienti 
z Prašíc. S nadšením sme si vyskúšali prácu v chránených dielňach so 
šikovnými  pracovníčkami zariadenia. Navštívili sme ľudové tvorivé dielne, kde 
sme si vyskúšali niekoľko remesiel. 
VÝŠIVKY.  Vyšívanie bolo originálnym a významným prvkom v ľudovom 
obliekaní a Slovensko  je bohaté na techniky a vzory. Súčasný textil a vzhľad 

obliekania môže čerpať z 
minulosti. K dispozícii sú 
variácie farieb, tvarov, vzorov a 
neobmedzené množstvo kreácií. 
Skúsili sme si výšivku krížikom 
na konopné plátno, ktoré 
v súčasnosti nájdeme už len 
v truhliciach našich starých 
 rodičov. 
TKANIE. Tkanie môže byť na 
krosnách alebo na kolikovom 
stave. Handry, ktoré sa už nedali 
nosiť sa strihali na prúžky 
a zvíjali do klbka alebo na člnky. 

Potom sa z toho tkalo, čo bolo v dome potrebné - koberce, obrazy, tašky, ba 
i plátno z konopných, ľanových nití.   
DRIAPANIE  PERIA  A PLNENIE VANKÚŠOV. V dnešnej modernej dobe 
vankúše a prikrývky sa plnia molitanom a inými náplňami no v minulosti ani 
jedna nevesta nesmela prísť  bez vena a jednou výbavou boli i periny, ktoré boli 
naplnené husacím  alebo kačacím perím. Perie sa driapalo po zbere a uskladnení 
úrody, vtedy bývavalo veselo. Pri driapaní sa rozprávali rôzne príbehy.  
DROTÁRSTVO.  Remeslo, ktoré v dedine nesmelo chýbať. Drotári vyrábali 
z drôtu výrobky pre gazdiné, hlinené hrnce, kotle, korytá drôtovali a spevňovali 
aby dlhšie vydržali. I my sme skúsili prácu s drôtom. Vyrobili sme dekoračnú 
ozdobu. 
MAĽOVANIE NA PORCELÁN. V chalúpke bolo treba  hrnčeky, poháriky, 



 7

karafy i misy, ktoré sa ozdobovali farbami. Skúsili sme si vymaľovať tanierik 
i šálku a môžem povedať, že sa nám to podarilo. 
VÝROBA LOKŠÍ. Kto by ich nepoznal a nevedel recept. Naši klienti sa pri 
výrobe zvŕtali ako mladice. Boli veľmi chutné. Veď v minulosti to bolo tradičné 
jedlo a nepotrebovali ani kačicu, stačila iba kačacia alebo husacia masť. 
MORŽOVANIE KUKURICE. Jesenná práca každého gazdu. Oddeliť šúpolie 

a klásky od zrna dalo zabrať 
gazdovi i gazdinej. Veď museli 
zabezpečiť krmivo pre dobytok  
i osivo k budúcemu výsevu. 
VÝROBA  PANENIEK Z 
KUKURI ČNÉHO ŠÚPOLIA. 
To bola posledná návšteva 
ľudovej tvorivej dielne. Tu sme 
sa naučili vyrábať postavičky zo 
šúpolia.  
   Každé jedno odvetvie 
tvorivých  dielní nás obohatilo už 
o takmer zabudnuté remeslá. 
Vrátili sme sa do detstva 
a spomenuli sme si i na svojich 

blízkych, ktorým táto činnosť prinášala obživu a skrášlenie príbytku. 
                                                                                                                        (aj) 
 

OKTÓBER  mesiac úcty k starším v Dome kultúry  
 
     Dňa 11.10.2012 sme už tradične prijali pozvanie na podujatie 
OKTÓBER mesiac úcty k starším v Dome kultúry v Topoľčanoch.  
Organizátormi sú mesto Topoľčany, Mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska Topoľčany a Mestské kultúrne stredisko 
Topoľčany. Kultúrny program pozostával z vystúpenia Martina Jakubca 

a jeho hostí, ktoré bolo vystriedané 
tanečnou zábavou so skupinou M-
TRIO. Sily do tanca sme si doplnili 
kapustnicou, osúchmi, sladkými šiškami 
a minerálkou. Medzi tanečnými kolami 
sa uskutočnilo losovanie tomboly, kde 
naši páni Vladimír Remeň, Pavel 
Livinský a Simeon Masár vyhrali 
zaujímavé ceny. Tanečná zábava 
pokračovala až do polnoci.               (gr) 



 8

PREDNÁŠKA – PREVENCIA KRIMINALITY 
 

Moderná doba prináša okrem pozitívnych vecí aj mnohé negatívne 
javy. Na poprednom mieste sa medzi nimi nachádza zvýšená kriminalita. 
Obzvlášť k zraniteľnej skupine tu patria dôchodcovia, ktorí sa z dôvodu 
svojho veku a zdravotného stavu nedokážu účinne ubrániť útočníkom či 
rôznym podvodníkom, vydávajúcich sa za plynárov, či elektrikárov...  

Prednášku na tému predchádzania kriminality zrealizovali v našom 
zariadení,  dňa 9. 10., primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž a 
náčelník Mestskej polície Topoľčany Ing. Ľudovít Duša. Spomenuli tiež  
podvody na starších osamelých ľuďoch, podvodné telefonáty, kedy sa 
podvodník vydáva za blízku osobu dôchodcu a snaží sa od neho 
vymámiť peniaze. Nebezpečenstvo tiež predstavujú podomoví 
obchodníci, tvrdiaci, že syn, alebo iný príbuzný si objednal nejaký tovar a 
snažia sa ho seniorovi predať za premrštenú cenu. Súčasťou prednášky 
bola aj názorná prezentácia postupu pri  zorganizovanej krádeži a 
úmyselnom odpútaní pozornosti človeka pri vyberaní peňazí 
z bankomatu. V rámci diskusie vystúpil náš klient pán Štefkovič, ktorý 
opísal svoje osobnú skúsenosť s „peknou podvodníčkou“, ktorá mu  
ponúkala zdarma balík vitamínových doplnkov pod podmienkou 
zakúpenia hodnotnej kozmetiky.  

Na záver prednášky pán primátor uviedol organizácie, na ktoré sa 
dôchodcovia v prípade potreby môžu obrátiť, ako Policajný zbor SR, 
Mestská polícia Topoľčany.               (sš) 
                                            

GRATULÁCIA JUBILANTOM  
 

 V tomto roku, tak ako po minulé roky, navštívil primátor mesta 
Topoľčany Ing. Peter Baláž naše zariadenie aby osobne pogratuloval 
tohtoročným jubilantom a podaroval im, pri tejto príležitosti „čarovný“ 
hrnček s emblémom mesta Topoľčany. Tohto roku sa svojho okrúhleho 
životného jubilea dožili obyvatelia: Šišková Pavlína, Ďurčeková Mária, 
Rybanský Milan, Galbavý Milan, Červený Štefan, Hrnková Eva, 
Gerhát Anton, Masár Simeon, Kupec Vojtech, Žá čik Július, 
Zemaníková Agáta, Kittlerová Petronela, Hortová Ann a, Stančeková 
Mária, Šupová Mária. 
  Ku gratuláciám sa osobne pripojila riaditeľka zariadenia. 

Hrnček pre pána Jozefa Michalku , ktorý tohto roku slávil životné 
jubileum 101 rokov , odovzdala pani riaditeľka jeho synovi. Žiaľ, nášho 
stretnutia sa pán Michalka už nezúčastnil. Bol v tom čase hospitalizovaní 
v Nemocnici Topoľčany, kde dňa 27. 10. zomrel. Česť jeho pamiatke!  
                             (vb) 
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Vystúpenia detí a žiakov 
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším                                                                                        

  
V dňoch 3. a 26. októbra sa 

v jedálni nášho zariadenia 
uskutočnilo vystúpenie detí 
z materských škôl pri príležitosti  
mesiaca úcty k starším.  

Detičky si pre našich 
obyvateľov pripravili krásny kultúrny 
program, ktorým navodili príjemnú 
pozitívnu atmosféru pre všetkých 
divákov.  Program bol spestrený 

ľudovými piesňami a tancami, na ktoré deti tancovali v pestrofarebných 
krojoch. Program bol ukončený  radostným vďačným potleskom našich 
obyvateľov a tiež  vzájomným obdarovaním. 

 
 

Žiaci zo SZŠ a SSOŠ 
mali pre našich obyvateľov 
pripravené pekné piesne 
a básne sprevádzané hrou 
na gitare. Vystúpenia sa 
uskutočnili v dňoch 8. 
a 24. októbra. Obyvatelia 
boli veľmi spokojní 
s programom, ktorí si pre 
nich mladí študenti 
pripravili a na záver 
vysielania našich 
obyvateľov dokonca 
roztancovali. Veľmi milo 

prekvapil všetkých zúčastnených p. Július Melna, ktorý svojou recitáciou 
rozcítil publikum. Vystúpenie zožalo nadšený vzájomný potlesk od našich 
obyvateľov, ale aj študentov SZŠ, ktorým sa z nášho zariadenia ani nechcelo 
odísť. 
 (gm) 
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Októbrová tanečná zábava  
   

Dňa 18. 10. 2012 
sme usporiadali októbrovú 
tanečnú zábavu pri 
príležitosti Mesiaca úcty 
k starším. Po privítaní Ing. 
Vierou Bútorovou, 
riaditeľkou zariadenia 
vystúpili, s pripraveným 
programom členovia 
súboru „Domovníček“, pod 
vedením Mgr. Zuzky 
Michalkovej. Nasledovala 
voľná zábava plná hudby 
a spevu. Jej súčasťou bolo 
aj občerstvenie – opekaná 
klobáska s chlebom 

a horčicou. Zabávali sme sa nielen tancom za hudobnej produkcie Ing. 
Vladimíra Kluku, ale aj spevom pri akordeóne, ktorý si už, ako tradične, 
so sebou pán Kluka priniesol.  

Na záver sa chceme poďakovať našim obyvateľom – Milanovi 
Hanzlovičovi, Milanovi Šimkovi a Zuzane Belkovičovej, že nám pomohli 
pri úprave stolov pred aj po oslave.                                                      (mg)                                   

 

Správa z pracovnej činnosti  v mesiaci október 2012 
 

           V mesiaci október sa konalo niekoľko pracovných činností. 
18. októbra 2012 - čistenia chodníkov od buriny, zametania a zberu 

úrody sa zúčastnili obyvatelia: Milan Hanzlovič, Štefan Vanek, Róbert 
Pudiš,  Imrich Karaba, Jozef Beňo. 

23. októbra 2012 - po zbere úrody rýľovali centrálne políčko 
obyvatelia: Štefan Vanek, Róbert Pudiš,  Imrich Karaba, Jozef Beňo 

24. októbra 2012 – o vyčistenie záhonov, pred A a B budovou, 
polievanie kvetín, zber úrody sa postarali obyvatelia: Emília Toporová, 
Robert Pudiš, Štefan Vanek. 

25. októbra 2012 - uskladňovanie muškátov k prezimovaniu 
zabezpečili obyvatelia: Štefan Vanek, Róbert Pudiš,  Imrich Karaba, 
Emília Toporová. 
  Tým, ktorí sa pričinili k zveľadeniu okolia patrí naše ďakujem! 
 (aj) 
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Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

 
        Mesiac október  sa nesie v znamení úcty k starším. V našom 
zariadení je bohatý na spoločenské podujatia. 10. októbra sa traja naši 
klienti pani Demovičová, Šarinová a pán Grznár zúčastnili akcie v ZSS 
Harlekýn v Topoľčanoch pod názvom „Deň ľudových tradícií“. Na 
praktických ukážkach si priblížili tradície našich predkov prostredníctvom  
remesiel a obyčajov. Ukážky boli spríjemnené chutným občerstvením 
a obedom. 

Ako každý rok aj tento sa 
konala výstavka výtvorov a obrazov 
z ovocia a zeleniny v miestnom 
kostole. Výstavu navštívili a do knihy 
návštev sa zapísali pani 
Demovičová, Grznár, Klobučníková, 
Šarinová a Geschvandtnerová. 

16. októbra prišiel pán Jančich 
s ponukou textilných výrobkov pre 
malých i veľkých.  
        V priebehu celého mesiaca 

skladáme a balíme ďalšie krabice z mlieka a chystáme na odovzdanie. 
Venujeme sa každodenným pravidelným aktivitám – hráme stolové hry, 
čítame knihy, púšťame si hudobné a rozprávkové CD. Ďalej sa  
venujeme arteterapii, cvičíme, modlíme sa a trénujeme pamäť.  
       23. októbra prišiel pozdraviť našich obyvateľov súbor Prašičan. 
Hovoreným slovom a krásnymi piesňami speváci vyplnili utorňajšie 
popoludnie spojené s posedením pri zákuskoch a čaji. Pri príležitosti 
sviatku seniorov pozdravila našich obyvateľov aj pani riaditeľka. 
       Na našich starkých nezabudli ani  malí susedia z materskej škôlky. 
Predstavili sa s pásmom básničiek, scénok a piesní. Potešili srdcia 
deduškom i babičkám, ktorí nenápadne stierali slzy z líc. 
      V mesiaci  novembri chceme porobiť posledné upratovanie na dvore, 
ostriháme šípové kríky, zazimujeme cibuľoviny. Navštívime hroby  našich 
zosnulých. Posedíme pri čaji a pripravíme prednášku spojenú s besedou 
o známom spisovateľovi a jeho tvorbe.  
 

Novembroví oslávenci: Adela Geschvandtnerová 
 

Srdečne blahoželáme!                                                           
(ll) 
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Založili sme Výbor obyvate ľov v Prašiciach 
 

Fungovanie Výboru obyvateľov v  zariadení sociálnych služieb 
v Topoľčanoch má dlhoročnú tradíciu. 23. októbra 2012, z príležitosti 
Mesiaca október – mesiaca úcty k starším sme na túto tradíciu 
nadviazali aj v Prašiciach a po prvý krát sme sa stretli na ustanovujúcej 
schôdzi nového  

Výboru obyvateľov.  
Prvými členmi Výboru obyvate ľov Prašice  sa stali traja obyvatelia 

zariadenia: pani Antošová, pani Demovi čová a pán Grznár.  Členovia 
Výboru sa budú pravidelne  stretávať buď len s riaditeľkou zariadenia, 
alebo s vedením zariadenia v Prašiciach. Podľa možností a potrieb.  

Na ustanovujúcom stretnutí z radov vedenia boli prítomní: Ing. Viera 
Bútorová, riaditeľka zariadenia, Ing. Mária Malinková, vedúca pre ZSS 
Prašice, Anna Kurucárová, prevádzkový pracovník v Prašiciach a Lýdia 
Laciková, sociálny pracovník.  

Dôvodom spoločných stretnutí  je priama diskusia o potrebách 
obyvateľov s členmi Výboru obyvateľov a možnostiach zariadenia 
s vedením zariadenia. Cieľom je promtné a aktívne riešenie problémov, 
radostí, starostí a potrieb obyvateľov zariadenia s jeho vedením. 

Obsahom činnosti nového Výboru obyvateľov v Prašiciach, 
podobne ako v Topoľčanoch je: 

 

- byť nápomocný vedeniu zariadenia 
- byť nápomocný obyvateľom zariadenia 
- spolu riešiť vzniknuté problémy, predovšetkým problémy 

spolunažívania 
- byť nápomocný pri spisovaní osobných vecí pri prijímaní nových 

obyvateľov, pri odchode, či úmrtí 
- byť nápomocný pri začleňovaní sa nových obyvateľov do 

kolektívu v rámci ich adaptačného procesu 
- podieľať sa na činnosti stravovacej komisii 
- spolupodieľať sa na organizovaní kultúrno-spoločenského života 

obyvateľov zariadenia a na organizovaní a zapájaní sa 
obyvateľov do pracovných aktivít súvisiacich s potrebami 
zariadenia 

- navrhuje pochvaly a odmeny obyvateľom 
- spolupracuje s Výborom obyvateľov v Topoľčanoch. 

 
(vb) 
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ÚTULOK A  DOMOV NA POL CESTE  
SKUTOČNÝ PRÍBEH 

 

Na mene dnešného hrdinu vôbec nezáleží, či sa volá Janko, 
Jožko, Milanko, hlavné je, že sa narodil v deň svätého Valentína. 
S týmto dňom, ktorý mu dali sudičky do vienka, je sprevádzaný 
doposiaľ po celý svoj život, či už v dobrom, alebo v zlom. Náš 
rozhovor bol pomerne fádny, no nikdy mu na tvári nebolo vidieť 
smútok, alebo ľútosť za tým všetkým čo prežil, čo si preskákal.  

V skutku príbeh jednoduchého človeka, ktorý ani pri svojich 
päťdesiatich šiestich rokoch nechcel hodiť flintu do žita a s úsmevom 
na tvári riešil aj tie,  pre mnohých z nás, veľmi ťažko riešiteľné 
situácie. 

Zo štyroch súrodencov bol najmenší „poškrabok“, tak sa mu 
ušlo v tom čase študovať už len murárske remeslo. Po slovenských 
stavbách si toho vytrpel aj zažil neúrekom, slasti, radosti, starosti aj 
v podobe prvého manželstva a následného rozvodu. Manželstvo 
bolo bezdetné, nebol dôvod ďalej spolu zotrvať. V druhom 
manželstve im doniesol Ježiško pod stromček chlapčeka, no ani to 
nemalo dlhú trvácnosť. Brat so švagrinou boli zdrojom ich 
neustálych svárov a intríg, až manželku úplne psychicky zruinovali 
až bola nútená odcestovať k svojej mame. Takže to bol koniec aj 
jeho druhej manželskej epizódy. No a náš hrdina rozhodil pracovné 
siete na väčší okruh a odcestoval do sveta. Darmo, ani tam moc 
šťastia nepobil. Túlal sa zo stavby na stavbu až mu zo všetkých 
možností nakoniec zostala len jedna, vrátiť sa späť do Topoľčian, S 
rozhádanou rodinou sa už aj tak asi nikdy nepomerí, jediný kto mu 
zostal je jeho už dnes dospelý syn, s ktorým má aký-taký kontakt. 
Ako sa hovorí: záverečná inštancia sa mu stala náš útulok, kde má 
zopár priateľov a opäť nejaké brigády. I keď pritrafí sa mu ešte 
nejaká fuštička na privyrobenie, ale už to nebude nikdy také, aké to 
bolo pred tridsiatimi rokmi. Z usmievavého takmer úspešného 
„meštera“ sa postupne stáva chorľavý, utrápený starší pánko, ktorý 
ako všetci naši klienti stále veria, že raz sa tá karta obráti a bude sa 
môcť na svet zo srdca nahlas zasmiať a zakričať na plné hrdlo: nežil    
som nadarmo a niečo po mne zostalo, i keď, zatiaľ,  len môj syn a tie 
betónové stavby. 

Dočítania priatelia!            (jg) 
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Pripravujeme pre Vás v mesiaci 
novem ber 2012  

 

02.11.2012       Mestský cintorín           Zdravotná prechádzka k pomníku 
                                                              padlím bojovníkom                               
09.11.2012       Galéria Topoľčany        Výstava „Mladý textil“ 
 
12.11.2012       Spoločenská miestnosť Redakčná rada časopisu Môj  
                                                               domov  
                                                  
13.11.2012       Knižnica ZSS                 Beseda o knihe „Slepačia 
                                                         polievka“ 
 
14.11.2012       Jedáleň ZSS                  Súťaž v hádzaní balónom 
 
15.11.2012       Jedáleň ZSS                  Stretnutie pri spomienkach „od                      
                                                         Martina po Nový rok“ 
16.11.2012       Centrum mesta               Zdravotná prechádzka 
 
16.11.2012       Jedáleň ZSS                   Burza ošatenia 
 
19.11.2012       Jedáleň ZSS                   Vedomostná súťaž  
 v osemsmerovkách 
20.11.2012       Jedáleň ZSS                   Výstava prác obyvateľov  
                                                                nášho ZSS 
22.11.2012       Jedáleň ZSS                   Turnaj v stolnom tenise  
 
23.11.2012       Sídlisko F                        Zdravotná prechádzka 
 
26.11.2012       Jedáleň ZSS                   Nácvik kultúrneho programu  
 súbor Domovníček 
 
28.11.2012       Jedáleň ZSS                   Katarínska zábava 
 
30.11.2012       Knižnica ZSS                  Beseda o topoľčianskom zámku 
                                                                a posedenie pri čaji 
 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srde čne 
pozývame!  

(dn) 
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NOVÁ ZAMESTNANKY ŇA 
 

V mesiaci október nastúpila k nám do zariadenia pomocná 
sila do kuchyne – mladá, šarmantná - Jana Oravcová. 
Budeme sa s ňou stretávať pri výdaji stravy. 
 
Vitajte medzi nami a cíťme sa tu spolu dobre! 

 (mm) 

 

Strelec - horoskop na november 2012 

Väčšina planét na teraz nachádza vo východnom sektore 
a Mars navyše vstúpil 7. októbra do Vášho vlastného znamenia. 
Vaša osobnosť a nezávislosť sú na najvyššom stupni práve 
teraz, hovorí horoskop na november.  

Strelec bude ovplývať nevyčerpateľnou energiou. Celý svet 
Vám momentálne leží pri nohách. Musíte však zistiť čo od života 
očakávate a chcete. Inak sa môžete ľahko zamotať. Stanovte si 

cieľ a potom Vám už nebude nič brániť v jeho dosiahnutí.  

Menšie problémy môže spôsobiť Mars, ktorý je vo Vašom vlastnom znamení 
a ustupujúca aktivita väčšiny planét. Neuponáhľajte záležitosti, vyčkajte na tú 
správnu chvíľu. Horoskop na november naznačuje, že ak budete netrpezlivý, 
môžete utrpieť úraz. Ďalej si dávajte pozor na svoj temperament. Ak sa niečo 
nedeje dosť rýchlo máte tendenciu vybuchnúť a nechať sa prevalcovať emóciami. 
Zostaňte pokojný!  

V novembri príde k dvom zatmeniam. Vás však ovplyvní len zatmenie 
Mesiaca 28. novembra. Odohrá sa vo Vašom 7. dome a preverí manželstvá, 
vzťahy a partnerstvá. Tie čo majú prežiť prežijú a tie menej odolné sa 
pravdepodobne rozpadnú. Slobodní sa pod vplyvom tohto zatmenia rozhodnú 
zosobášiť. V čase zatmenia si dávajte pozor na svoje zdravie, vyhýbajte sa 
nebezpečným situáciám, oddychujte viac, relaxujte. Dávajte si pozor pri šoférovaní 
a nevyvolávajte žiadne konflikty.                                                                                                                                               

(mv) 

ZASMEJME  SA  
 
„Počul som, že si sa oženil. Urobil si to z lásky, alebo 
z vypočítavosti?“ „Nie, dievča som si zobral z vypočítavosti 
a peniaze z lásky“. 
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„Povedal som svojej žene, že zastrelím každého, kto ju pobozká“ –„A čo 
ti povedala?“ „Aby som si pripravil gulomet“. 
 

„Naozaj máš dvoch milencov, Klára?“ – „To nie je pravda! Ten druhý je 
môj snúbenec, s ním ma nebaví milovať sa“. 
 

„Drahý, koľko si mal za slobodna mileniek?ô – „Možno toľko, koľko si ty 
mala milencov“. – „Ty galgan akýsi! Až toľko?!“ 
 

„Neopúšťaj ma, Rudko!“ „Prečo?“ „Komu teraz budem bývať neverná?“ 
 

                                                                             Ing. Peter Lipták, obyvateľ 
 
Zomrie hlava rodiny, na jeho pohrebe farár chváli jeho činy, najmä, aký to 
bol dobrý a starostlivý otec. Plačúca manželka sa nahne k synovi 
a hovorí: „Pozri sa prosím do rakvy, neviem či sme na dobrom pohrebe“. 
 

Mamička hovorí synovi: „Neokúňaj sa nad tým špenátom, raz budeš 
manželku otravovať rečami aká som bola skvelá kuchárka“. 
 

Mladý manžel kúpil svojej milovanej metlu. Manželka si ju pozorne 
prezerá a pokrúti hlavou: „No dobre, ale kde je návod na použitie“. 
 

Suseda hovorí: „Kým bol manžel na aslužobnej ceste naučila som sa 
variť“. – „A čo povedal keď sa vrátil?“ – „Nič, odvtedy som ho nevidela“. 
 

„Prosím ťa prečo sa prechádzaš v takom nečase pred panelákom?“ – 
„Moja manželka spieva a nechcem, aby si susedia mysleli, že ju bijem“. 
 

„Ako sa ti darí v manželstve?“ – „Ani sa nepýtaj, pes už ušiel“.  
 

                                                                     Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Babička prechádza po ulici mimo zebry. Za ňou uteká mladý policajt, 
poklepe ju po ramene, a pýta sa: „Čože babi, po prechode by to nešlo?“ 
Babička sa usmeje a hovorí: „Ale išlo mladý, mali by ste záujem?“ 
 

Prečo sa ustavične hádaš so svokrou? – „Lebo neleží tak, ako chcem 
ja“. – „A ako by mala ležať podľa tvojho želania?“ – „Tri metre pod 
zemou“. 
 

Sedia majitelia Penty a J. T. na brehu Štrbského Plesa a chytajú ryby. 
Jeden z nich chytí zlatú rybku, chvíľku sa na ňu pozerá a hovorí: „No čo 
ty chudera, čo by si chcela?“ 
 

Výzva: upozorňujú sa všetci psi, že gazdovia budú očkovaní, kto tak 
neučiní pes bude štrofovaný a gazda zastrelený. 
                                                    Simeon Masár, predseda výboru obyvateľov 
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POREKADLÁ  
                                              

* * * * * 
 
Pred vydajachtivými ženami ťa ochráni jedine manželka.  
 
Počestná manželka je mužovi poddajná, ale zároveň mu vládne.  
 
Každá žena spomína s láskou na muža, ktorý si ju chcel vziať, každý 
muž na ženu, ktorá ho odmietla.  
 
Archeológ je ideálny manžel, čím je jeho žena staršia, tým je pre neho 
zaujímavejšia.  
 
Keby sme čakali na stretnutie s ideálom, strávili by sme celý život 
v čakárni.  
 
Oženiť sa je veľmi ľahké, byť ženatý to je problém.  
 
Každá žena hľadá mimoriadneho muža, keď ho nájde snaží sa urobiť 
z neho cvičenú opicu podľa svojich predstáv.  
 
Niektorí muži ženu ani kvetinou neudrú iba preto, že im je ľúto peňazí na 
kvety. 

Petronela Kittlerová, obyvateľka   

 
PRANOSTIKY  

 
* * * * * 

 
Po svätom kríži tma sa blíži. Po svätej Brigite býva tma na úsvite. * 
Október býva studený, ale nie hladový. * Ak kvitnú v novembri stromy, 
bude zima trvať až do mája. * Na svätého Martina drž sa synku komína. 
* Ak je na Martina hmlisto, bude mierna zima isto. * Aký je deň Kataríny, 
taký január, aký je deň po Kataríne taký bude február. * Katarína hudcom 
husle berie. * Novembrové hrmení pšenicu na zlato zmení. * Na Martina 
hus najpeknejšie spieva.     

Petronela Kittlerová, obyvateľka   
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Dokážu potraviny liečiť? 
 

„Keď nevieš nič o strave človeka ako môžeš porozumieť jeho 
chorobe?“ zdôrazňoval už otec medicíny Hippokrates (460 – 377 p. n. 
l.). Na neho naviazal v novoveku americký kvantový chemik 
a biochemik, dvojnásobný laureát Nobelovej ceny – prof. Limus Carl 
Pauling (1901 – 1994) zásadou: „Presné zloženie potravín má zásadný 
vvplyv na ľudský organizmus“. 

Naše telo tvorí z asi 70 % voda. Zostatok tvoria tzv. 
makronutrienty – cukry, tuky, proteíny (bielkoviny) a mikronutrienty – 
vitamíny, mastné kyseliny, minerály a stopové prvky. 

Ortomolekulárna medicína (z gréckeho orthos – priamy) 
starostlivo skúma aká kombinácia týchto látok na úrovni molekúl môže 
napomôcť liečiť určitú chorobu. 

Odborníci vyvinuli tzv. potraviny pre zvláštne lekárske účely 
(orthomoly) s presne daným obsahom mikronutrientov pre riešenie 
jednotlivých typov zdravotných problémov. Zaujímavý výsledok 
priniesla štúdia s podávaním mikronutrientov podporujúcich imunitný 
systém. Napr. u pacientov, ktorí v zime trpeli opakovaným 
nachladnutím, došlo po 4 mesiacoch k poklesu výskytu nachlanutia 
o 50 %. Správne namiešaný pomer mikronutrientov môže pôsobiť 
nielen preventívne ale priamo napomáhať liečbe. 

Citlivý imunitný systém vie liečiť rany a ničiť nádorové bunky. 
Ale musíme ho neustále zásobovať dostatočným množstvom vitamínov 
a stopových prvkov. V opačnom prípade sa nereprodukujú bunky 
systému, čím môže byť narušená obranyschopnosť organizmu.  

Náš organizmus vitamíny väčšinou neprodukuje, preto ich musíme 
dopĺňať. Vitamíny ako aj antioxidanty z organizmu odčerpáva 
nepravidelná strava a prilišná konzumácia nikotínu, kofeinu či 
alkoholu. 

Čo z toho vyplýva? Potraviny a ich zloženie vplýva výrazne na 
ľudský organizmus, na naše zdravia či chorobnosť. A tak, jedzme 
striedmo a zdravo!                 (Zdroj: Revue 21. století, č. 8/2012) 
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Prišli k nám v septembri...       
 

… slečna Simona Bizoňová, pán Milan Žembera, pán Oskar Piterka, 
pani Veronika Petríková, pán Jozef Božik, pani Helena Zvalová, 
pani Margita Sroková, pán Miroslav Kleman.   

                  

Vitajte medzi nami! 
 

Októbroví oslávenci     
02. 11. – Rešetka Bernardín   18. 11. – Irena Fecenková  
02. 11. – Margita Schwarczová            22. 11. – Oľga Medová 
04. 11. – Imrich Bednarčík        23. 11. – Ondrej Laurinský 
12. 11. – Božena Gajdošová   26. 11. – Paula Gajdošová 
12. 11. – Mária Hajnišová    
16. 11. – Alžbeta Cifrová    
17. 11. – Imrich Chudík     
 
Dňa 07. 11. 2012 oslávi krásne životné jubileum 60 rokov pán Anton Illáš. 
Životné jubileum 80 rokov oslávi dňa 08. 11. 2012 pán Vojtech Kupec a dňa 09. 
11. 2012 oslávi svoje životné jubileum pán Július Žáčik. 
 

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

 
- - - 

 

V mesiaci september nás opustili pán Marek Cyprich, pán 
Ján Habala, pani Jolana Laššová, pani Edita Grácová, pani Mária Hubinská, 
pani Anna Morávková, pani Anna Pukanová, pani Mária Barčiaková.  
 
Česť ich pamiatke! 
 
Do súkromia odišli pán Milan Kapusta, pani Mária Fabiánová, pani Mária 
Božiková, pán  Jozef Božik. 
 
Pán Tomáš Labuda odišiel do iného zariadenia.  
 

(zv) 
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KRÍŽOVKA  

 Alexander   _ _ _ _ _ _   - politik a štátnik 
narodil sa 27. novembra 1921 v Uhrovci 
zomrel 7. novembra 1992 v Prahe  
bol vedúcou osobnosťou Pražskej jari 1968 
pokúšal sa o „Socializmus s ľudskou tvárou“ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  tekutina nevyhnutná pre život 
2  naša mena 
3  najhľadanejší hríb 
4  šabľa 
5  teraz je mesiac 
6  slovenský maliar Martin .....     (mm)                                                                             
 
     Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 11. 2012 
sociálnej pracovníčke Svetlane Šimkovej. Víťaz bude určený žrebovaním 
a odmenený vecnou cenou. 
     Správne riešenie KRÍŽOVKY z časopisu 10/2012 nám poslali štyria 
obyvatelia. Výhercom sa stáva  

Valéria Krumpárová a Mária Bakitová 
Srdečne gratulujeme! 
 

♥♥♥♥♥♥ 
Časopis je interným informa čným mesa čníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ 
DOMOV“,   so sídlom P. O. Hviezdoslava 66, Topoľčany. ŠÉFREDAKTOR : Anna Szabová 
REDAKČNÁ RADA (rr):  Petronela Kitlerová, Simeon Masár, Peter Lipták, Zuzana Vaňová (zv), 
Dana Neumannová (dn), OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA:  Richard Wagner (rw), Viera 
Bútorová (vb) TECHNICKÁ STRÁNKA A DISTRIBÚCIA:  Milan Vaľko, Zuzana Belkovičová, 
Milan Mikuška, Rudolf Sokolík, Natália Medová SPOLUAUTORI:   Zuzana Michalková (zm), 
Gabriela Remeňová (gr), Anna Jahodová (aj), Svetlana Šimková (sš), Miroslava Grežďová (mg), 
Gabriela Mikudová (gm), Lýdia Laciková (ll), Juraj Gašparovič (jg), Mária Malinková (mm) 
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