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ÚVODNÍK
Šťastné Vianoce
Som rok 2012 – starý a unavený. Mojich 365 dní mi dalo poriadne
zabrať. Skôr než sa s novým rokom zvítame, každý z našich radov by
sa mal sám seba spýtať, akých chýb ba sa mal v budúcnosti
vyvarovať, aby to nemusel neskôr ľutovať.
Dávame si rôzne predsavzatia sľúbme si, že v budúcom roku
budeme konať iba tak, aby sme mali dôvod usmievať sa. Chceme, aby
bolo na svete čo najmenej tragédii, chceme byť zdraví, aby sme mali
dostatok trpezlivosti pri správnej výchove našich detí.
Život je úvodník, je ako otvorená a neopísateľná kniha, ktorá je
pokračovaním všetkého, čo sa okolo nás deje a budúcu generáciu
usmerňuje na cestu do ďalšieho života.
Aj my, redakcia nášho mesačníka „Môj domov“, želáme našim
čitateľom, aby tohtoročné vianočné sviatky prežili svorne a pokojne
so svojimi spolubývajúcimi. Veríme, že počas budúceho roku nám
zachováte svoju priazeň a budete aj naďalej našimi vernými
čitateľmi. Dúfame, že budúci rok nám prinesie krajší zajtrajšok
a bude pre nás omnoho lepší, preto nech sa Vám vyplnia aj tie
najtajnejšie priania.
Príchodom Vianoc oslavujeme narodenie Betlehemského dieťatka
a tiež je zvykom sa navzájom obdarovávať rôznymi darčekmi.

Požehnané Vianoce
Prichádzajú Vianoce plné šťastných chvíľ,
nech je život ako strom a prebýva vždycky nádej a láska v ňom.
Nech naše srdce silno bije, v duši znejú sladké melódie,
nech anjeli naše cesty chránia a problémy nech sa od nás stránia.
Nech počas sviatkov nám kvety vo váze voňajú a plné poháre štrngajú.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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Narodil sa Kristus Pán
Narodil sa Kristus z Matky Márie,
dievčatá mu prichystali ľalie.
Anjelici spievali malučký,
požehnanie nasypal im do rúčky.
Za syr, ktorý priniesli mu pastieri,
rosou dažďa naplnil ich zástery.
Aby mohla na pastvinách tráva rásť
a tiež ovce mohli sa kde dobre pásť.
Aj trom kráľom, dal odmenu za dary,
pokoj do snov, viac úrody v chotári.
Všetkým deťom more lásky, skromnosti,
ktorá keď sa v detských dušiach rozhostí,
kvitnúť budú tak ako tie ľalie.
Ako púčik Matky Panny Márie,
ktorý s láskou do plienočiek povíja.
Spievajme aj my s anjelmi:
Glória na výsostiach Ježiško maličký.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Prichádza Mikuláš
Mikuláš, Mikuláš si ako patrón náš,
každoročne Ťa chválime a úctu Ti vždy prejavíme.
Vitaj u nás v Domove, seniori naši chcú byť s Tebou spoločne a svorne.
Chráň nás od všetkého zlého,
chceme žiť s Božou pomocou jeden pre druhého.
Čakáme Ťa o rok zas, prines nám darčeky zas,
na pozdrav Ti zamávame a takto Ti zaspievame:
Mikuláš, Mikuláš ochraňuj nás v každý čas.
Anna Szabová, šéfredaktorka

Mikulášske pesničky
Mikulášu dobrý strýčku modlím sa ti modlitbičku.
Vo dne v noci buď mi prosím na pomoci.
Valéria Krumpárova, obyvateľka

Mikulášu dobrý strýčku daj darov tvojich trošku. Čo koláča makového či
koníka medového. Strýčku Mikuláš mnoho dobrých vecí máš.
Mária Bakitová, obyvateľka
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ĎAKUJEM TI PANE
JA ĎAKUJEM TI PANE, KAŽDÝ DEŇ,
ZA TO ŽE RÁNO VSTAŤ A VEČER USNÚŤ SMIEM.
ZA KRÍŽ, ČO SI MI PRIPRAVIL, ZA VŠETKY STVORENIA, KTORÉ SOM
POSTRETAL,
A KTORÉ EŠTE STRETNÚŤ MÁM
A AK CHCEŠ VYCHOVÁM.
ZA ĽUDÍ, ČO MA VYCHOVALI,
ZA VIERU ZRODENÚ Z UTRPENIA, NÁDEJE,
ZA SLOVO - PIESEŇ, PÍSMA DAR,
ZA KRÁSU PRÍRODY, ZA ZMYSLY VNÍMANIA,
ZA NOHY TULÁKA, ZA VŠETKY VOLANIA
A TICHO PROSÍM , PANE, DEŇ ČO DEŇ
ODPUSŤ MI HRIECHY, DÁVAJ ZNAMENIA.
PÚTNIK JE TU A TY VIEŠ, ŽE CHCE ŽIŤ S TEBOU, PRE TEBA,
ŽE CHCE LEN S TEBOU, V TEBE ŽIŤ,
ŽE CHCE TAK VEĽMI BYŤ.

Božena Candráková, obyvateľka

Katkám k meninám
Milé naše Katky, v deň Vášho sviatku,
prijmite od nás všetkých na pamiatku,
zdravia, šťastia veľa,
čo si Vaše srdce želá.
V tomto našom Domove,
žite svorne spolu s nami,
ako všetci dobrí známi.

Vitajte nám v tejto sále,
nech vám je to dobre známe,
sme na jednej lodi stále
nech sa vám vždy dobre darí
budeme tu vždycky s vami.
Nakoniec Vám zaspievame
A patričnú úctu vzdáme.
Anna Szabová, šéfredaktorka

VIANOCE
Rok s rokom sa míňa zas, nastal nám adventu čas.
Všade predvianočný zhon.
Obchody sú preplnené a my sa rozhodujeme, aký darček komu dáme.
Najprv príde Mikuláš a prinesie nám sladkosti.
Potom prídu Vianoce bude že to radosti.
Traja králi zvestujú nám narodenie Ježiška v Betleheme.
On robí radosť rodičom, aj my radosť máme.
Gabriela Šutová, obyvataľka
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V MESIACI NOVEMBER 2012 SA USKUTOČNILO

Zdravotné prechádzky
Dňa 07.11.2012 sa uskutočnila prechádzka desiatich našich
obyvateľov: Zuzana Belkovičová,
Mária Bakitová, Anton Illáš,
Jaroslav Krištof, Rudolf Sokolík, Radek Malošík, Simona Bizoňová,
Jozef Skladaný, Igor Karvay. Uctili si pamiatku svojich zosnulých na
tunajšom mestskom cintoríne.
Mesiac november je mesiacom úcty k zosnulým, mesiac nostalgie
a smútku, zapaľovania večného svetla na hroboch svojich blízkych.
Každý jeden z prítomných obyvateľov, ktorí sa zúčastnili vychádzky pri
tejto príležitosti si mal možnosť zaspomínať, pripomenúť si to pekné, čo
kedy so svojimi zosnulými zažili. Potom sme sviečku položili ku krížu na
cintoríne a pomodlili sa spoločne za všetkých zosnulých. Naplnení
spokojnosťou a dobrým úmyslom sme sa pobrali ku hrobom a pomníku
padlým bojovníkom počas vojny. Pevne verím, že ich prosby a úcta
k zosnulým bude vypočutá tak isto, ako keby boli
v mieste ich
odpočinku, lebo nie nadarmo sa v jednej piesni hovorí : „ Na dušičky
pamätajme, z očistca im pomáhajme, i oni nám budú pomáhať, keď
budeme raz skonávať.....“
Dňa 16.11.2012
sme
absolvovali
zdravotnú
prechádzku
do Galérie kde sme
si prezreli výstavu
prác
študentov.
Jednalo sa o výrobky
textilného dizajnu v
slovenskom ale aj v
európskom kontexte.
Obyvatelia, ktorí
sa
zúčastnili
zdravotnej prechádzky: Zuzana Belkovičová, Mária Bakitová, Eva
Kohutová, Jaroslav Krištof, Rudolf Sokolík, Radek Malošík, Simona
Bizoňová, Jozef Skladaný, Igor Karvay. Nedostatkom výstavy bola
jediná vec, ktorá trápi všetkých imobilných obyvateľov, nebol prístup pre
klientov na vozíku. Galéria nemá k dispozícií rampu a pred vstupom do
Galérie sú dva schody. Cestou domov sme sa rozprávali a sledovali
(aj)
jesennú prírodu.
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Súťaž v hádzaní s balónom
Dňa 14.11.2012 sme si s dvanástimi klientmi v špecializovanom
zariadení spríjemnili každodenný stereotyp súťažou prispôsobenou
mentálnym a fyzickým schopnostiam súťažiacich. Súťaž bola rozdelená
na dve časti: prvá časť spočívala v súťaži jednotlivcov, kde najlepší
výkon dosiahla p. Školastika Hýrošová; druhá časť – jej cieľom bola
vzájomná spolupráca medzi
súťažiacimi a úlohou bolo
udržať balón čo najdlhšie vo
vzduchu bez toho, aby sa
dotkol zeme. Atmosféra počas
súťaže bola výborná, súťažiaci
sa vzájomne povzbudzovali.
Súťaž sme ukončili spoločným
posedením, na ktorom si
všetci
zúčastnení
a to
konkrétne Mária Mandúchová,
Irena Fecenková, Školastika Hýrošová, Eleonóra Martošová, Agáta
Hrabinská, Anna Hurychová, Pavlína Hubinská, Klaudia Košťálová,
Simona Bizoňová, Mária Globanová, Margita Sroková a Ondrej
Laurinský pochutili na horkej čokoláde, nakoľko víťazmi sa stali všetci.
Atmosféru súťaže zaznamenala fotením Simonka Bizoňová.
(gr)

Vedomostná súťaž v osemsmerovkách
Dňa 19.11.2012 sme sa opätovne
stretli v jedálni zariadenia pri
vedomostnej
súťaži
v osemsmerovkách. Všetci súťažiaci
sa maximálne usilovali, za čo im
patrí náš obdiv. Napriek úsiliu však
mohli byť ocenení sladkou odmenou
prví traja najrýchlejší so správnou
odpoveďou.
V rekordnom
čase
vyriešila osemsmerovku p. Gabika
Šutová, čím si vyslúžila prvé miesto. Na druhom mieste sa umiestnil náš
nováčik p. Miroslav Kleman a v tesnom závese p. Paľko Dobrík.
Všetkým ďakujeme za účasť a nezabúdajme: „Nie je dôležité vyhrať, ale
(gr)
zúčastniť sa“.
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ŠPORTOVÉ OKIENKO OČAMI OBYVATEĽA
Nemecký pohár v hokeji sa hral teraz v Mníchove.
Švajčiarsko, Kanada i Nemecko sú pravidelnými
súpermi Slovenska. Všetci naši súperi
vyznávajú
typický zámorský štýl hry s veľkým množstvom
fyzických kontaktov. Nemci a Švajčiari vychádzajú z
pozornej defenzívy, ktorou kazia hru protivníkov. Z
obrany vyrážajú do rýchlych protiútokov. Sila Kanady, aj
keď nemá hráčov z NHL, je veľká. Všetci účastníci berú
Nemecký pohár veľmi zodpovedne. Na turnaji sme
obsadili 3. miesto a víťazom sa stala domáca reprezentácia. Naši
hokejisti išli do Mníchova s cieľom obhájiť minuloročné víťazstvo
v turnaji. Žiaľ to sa nám nepodarilo.
Milan Hanzlovič, obyvateľ

Turnaj v stolnom tenise
Dňa 21.11.2012 sa
v jedálni
nášho
zariadenia
uskutočnil
turnaj v stolnom tenise,
na ktorom sa zúčastnili
naši obyvatelia
Milan
Hanzlovič,
Jozef
Skladaný, Milan Šimko,
Imrich Karaba, Ing.
Peter Lipták, Augustín
Rybanský,
Miroslav
Kleman, Štefan Vanek,
Zuzana
Belkovičová
a Simona Bizoňová. Úlohy zapisovateľa a hlavného rozhodcu sa
ochotne ujal Peter Macho. Po úvodnom privítaní organizátora Dr.
Richarda Wagnera so súťažiacimi sa začal samotný turnaj. Bol veľmi
vyrovnaný a každý sa snažil dostať sa na prvé priečky, za čo patrí
uznanie všetkým súťažiacim. Skutočne bolo sa na čo pozerať. To vraveli
mnohí obyvatelia, ktorí boli povzbudzovať. Každý z nich mal svojho
favorita v tejto súťaži. Stolný tenis je totiž v našom zariadení veľmi
populárnym športom.
Výsledky: víťazom celého turnaja sa stal Milan Hanzlovič.
Druhé miesto si svojou kvalitnou hrou vybojoval Ing. Peter Lipták.
(rw)
Tretí skončil Miroslav Kleman.
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Katarínske zábavy
Dňa 22. 11. 2011 sa v
ZSS „NITRAVA“ uskutočnila
tradičná Katarínska zábava, na
ktorej sa zúčastnili Peter
Macho,
Vladimír
Remeň
a Pavel
Livinský.
Zábavu
otvorila pani riaditeľka Mgr.
Katarína
Slováčiková.
Vyvrcholením
zábavy
bolo
vystúpenie súboru Nitrianska
heligónka,
ktorý
svojimi
piesňami zabával všetkých
prítomných obyvateľov a aj pozvaných hostí. Súčasťou zábavy bola aj
tombola. Milým prekvapením pre zúčastnených z nášho zariadenia bolo,
že každý v tombole niečo vyhral. Vladimír Remeň vyhral porciovaný čaj,
Peter Macho vyhral poschodovú tácku na ovocie a Pavel Livinský vyhral
krásne tričko. Valent Jančich si z tomboly odniesol poslednú cenu, ktorou
bol balíček ovocia a sladkostí. Po príjemne strávenom dni sme sa
obohatení novými peknými zážitkami vrátili domov.
(rw)

Dňa 28. 11. 2012 sme
usporiadali tradičnú novembrovú
Katarínsku
zábavu v našom
zariadení. Úvod programu patril
srdečnému privítaniu riaditeľke
nášho zariadenia Ing. Viere
Bútorovej, ktorá tiež oznámila
obyvateľom
milú
správu
o ocenení nášho zariadenia,
ocenením Sociálny čin roka a
poďakovala všetkým sociálnym
pracovníkom, zdravotníckym pracovníkom a opatrovateľom za ich
podieľaní sa na tomto ocenení. Následne vystúpili členovia nášho
spevácko-dramatického súboru „Domovníček“, pod vedením Mgr.
Zuzany Michalkovej, s programom pripraveným pre túto príležitosť.
Potom už nasledovala voľná zábava plná príjemnej atmosféry hudby
a spevu. Do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina Funny boys.
Naši obyvatelia boli s Katarínskou zábavou veľmi spokojní, plní
(gm)
pozitívnych dojmov a pocitov sme sa rozlúčili.
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Stretnutie pri spomienkach
Dňa 15. 11. 2012 sa konalo v jedálni zariadenia posedenie pri
spomienkach na tému: „Od Martina do Vianoc“. Zaspomínali
a porozprávali sme si dedinské zvyky z mladosti.
Svätý Martin je patrónom vojakov, jazdcov, kováčov, tkáčov,
koželužníkov, krajčírov, rukavičkárov, klobučníkov, hlásateľov, hotelierov,
mlynárov, kartáčníkov, vinárov, pastierov, hostinských, cestujúcich,
chudákov a žobrákov,
zajatcov, abstinentov.
Svätá Katarína je
patrónkou
teológov,
filozofov a rečníkov;
univerzít, knižníc a
nemocníc a všetkých
povolaní majúcich do
činenia
s
kolesom
alebo nožom - napr.
kolárov,
hrnčiarov,
mlynárov,
šičiek,
kníhtlačiarov,
obuvníkov. Ľudová múdrosť hovorí: „Katarína na ľade, Vianoce na blate".
Svätý Ondrej bol rovnako ako jeho brat Šimon rybárom. O polnoci
pred svätým Ondrejom dievčatá vstávali a chodili klopať na kurník,
hovoriac pri tom: „Kohútik, kohútik, zakikiríkaj. Muža či dostanem, vedieť
mi daj. Sliepočky vy nechajte kotkodákanie, nekazte mi, nekazte
vydávanie.“
Svätá Barbora patrí do skupiny štrnástich pomocníkov v núdzi.
Dievčatá dávali do vázy s vodou čerešňovú halúzku. Ak do štedrého dňa
rozkvitla, znamenalo to, že sa tento rok vydajú. Dodnes sa zachoval
zvyk rezať v tento deň vetvičky čerešní, ktoré vo váze rozkvitli presne na
Štedrý deň.
Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Do dnešného
dňa robí radosť deťom tak, že do čistých topánok dáva sladkosti dobrým
deťom.
Svätá Lucia bola podľa nášho kalendára uctievaná svätica, ktorá
liečila očné choroby. Na Luciu chodili u nás v bielom oblečené,
zamúčené postavy s husacími brkami a nemo vymetali všetky kúty,
pretože podľa pradávneho kultu sa verilo, že tam sídlia duše predkov.
Svätý Tomáš - tu sa chodilo vinšovať zdravie, šťastie, Božie
(aj)
požehnanie, úrodu a dobré vlastnosti.
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Beseda o knihe
Dňa 13. 11. 2012 sa
konala
v knižnici
zariadenia
beseda
o knihe:
Slepačia
polievka pre dušu 3.
porcia, autormi sú Jack
Canfield a Mark Victor
Hansen. Kniha obsahuje
niekoľko poviedok, ktoré
približujú
príbehy
zo
života ľudí.
Sú
plné
lásky a nádeje, zážitkov,
inšpirujú a obohacujú čitateľov. V knižke sa dozviete múdre rady
v mnohých sférach života. Prečítali sme si zopár príbehov, o rodičovstve,
o dobrých skutkoch, o prekonávaní prekážok. Rozprávali sme sa
o vlastných dobrých aj zlých skúsenostiach. Aj z nášho rozhlasového
éteru si môžete vypočuť tieto príbehy, ktoré môžu znamenať premenu
k lepšiemu vo vašom živote. Dobrou správou je, že momentálne sú na
trhu ďalšie vydania Slepačej polievky pre dušu a radi si ich opäť spolu
prečítame. Morálne sa obohatíme a prežijeme príjemne chvíle
s úsmevom na tvárach.
(sš)

Výstava prác klientov
Výstava sa konala dňa 20.11.2012 v jedálni nášho zariadenia.
Práca klientov v spoločenských miestnostiach zariadenia priniesla svoje
ovocie. Výrobky najmä z papiera a prírodných materiálov, výšivky
rôznych motívov si mohli ostatní klienti prezrieť a dozvedieť sa bližšie
o výtvarných technikách počas výstavy. Medzi rôznymi dekoráciami
nechýbal rastlinný herbár, ktorý usilovne zhotovili klienti. Arteterapia je
jednou z obľúbených voľno časových aktivít, podporuje kreativitu,
zručnosti a hlavne spokojnosť klientov. Počas výstavy sa klienti venovali
výrobe ozdôb k blížiacim sa vianočným sviatkom.
Touto cestou sa chcem poďakovať našim obyvateľom ako ochotne
sa podieľali na výrobe rôznych dekorácií počas celého roku, taktiež pani
Táni Biháriovej, ktorá nás viedla a naučila novým technikám. Ale aj
pánovi Jurajovi Gálisovi, nášmu údržbárovi, ktorí nám ochotne
(sš)
pomohol pri realizácii zhotovenia výrobkov.
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Zo života zariadenia sociálnych služieb
v Prašiciach
V novembri sa väčšina dní
obalila
do
hmly
a sychravého
počasia. Začiatkom mesiaca sme
navštívili hroby našich zomrelých
a venovali im tichú spomienku. Stihli
sme posledné úpravy na kvetinových
hriadkach, zostrihali sme šípové
kríky,
zazimovali
cibuľoviny.
Pohrabali sme lístie a vyzametali
chodníky. Určite nám budú chýbať
pravidelné zdravotné prechádzky po areály. Studené dni nás prinútili
zdržiavať sa v teple našich izbičiek. Neizolujeme sa však, každý deň sa
tešíme na spoločné stretnutia v jedálni, kde sa venujeme pravidelným
aktivitám. Najväčší úspech má stredajšia arteterapia. Jej účastníci
s veľkou chuťou kreslia a vyfarbujú obrázky rôzneho zamerania.
Tento mesiac sme si na utorkových biblioterapiach vypočuli
prednášky o svätom Františkovi z Assisi, o svätom Martinovi a rozobrali
sme život a dielo spisovateľky
Terézie Vansovej. Pri piatkových
pohybových cvičeniach a tréningoch pamäte nám pomáhajú a zároveň
sa učia absolventky školy sociálneho zamerania z Topoľčian. So
skladaním krabíc z mlieka sme sa tiež presunuli z dvora dovnútra. Touto
brigádou nám každý mesiac pribudne nejaké to euro na opravu lavičiek.
Pravidelne brigádujú naši obyvatelia: Bárta Ernest, Grznár Michal,
Kohútová Mária, Štefkovič Štefan, Šulo Jozef. Možnosť zakúpiť si
textilný tovar mali zamestnanci a klienti 16.novembra. 30. novembra sa
stretne
Výbor
obyvateľov
s riaditeľkou
zariadenia
a preberú svoje požiadavky
a návrhy. V decembri začneme
pripravovať vianočné ozdoby,
vyzdobíme okná, spoločenské
priestory,
zabezpečíme
vianočné balíčky.
Ozdobíme
vianočné stromčeky, vyrobíme
ikebany. (Obr. č. 1 pán Herda,
obr. č. 2 pán Pikna)
S programom
vystúpia
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deti z MŠ a súbor Prašičan. Pripravíme Štedrú večeru, pôjdeme navštíviť
svojich blízkych a ohňostrojom ukončíme starý rok a privítame príchod
nového roka.
Decembroví oslávenci: Bartoňová Štefánia
Okšová Mária

(ll)

ÚTULOK A DOMOV NA POL CESTE
V poslednom tohtoročnom čísle nášho časopisu by som chcel
venovať článok nie jednému z obyvateľov Útulku, ale všetkým
obyvateľom a zamestnancom celého nášho zariadenia MD ZSS, vlastne
každému, kto si rád náš časopis každý mesiac v roku prečíta. Tak
ako bolo dvanásť apoštolov v knihe kníh, tak sa aj rok 2012 naplnil
posledným mesiacom v roku.
Blížia sa Vianoce, pre mnohých najkrajšie sviatky roka. Pre
mnohých aj čas hojnosti, radosti, veselosti. Žiaľ je nemálo takých, čo toto
krásne obdobie prežijú veľmi skromne, osamote ba mnohí aj pripútaní na
lôžko, v bolestiach a slzami v očiach. Keď sa tak človek zamyslí,
skutočne je pravda, že zdravý človek má tisíce prianí, ale ako náhle ho
choroba pripúta na lôžko želá si len jedno. Opäť vyzdravieť. Vtedy sa asi
aj neveriaci obracajú s prosbami na Boha, alebo sa ho aspoň pýtajú –
prečo, prečo práve ja?
Tak isto ako jeden vysokopostavený cirkevný hodnostár prehlásil,
keď opúšťal oddelenie detskej onkológie: „Vždy, keď odchádzam z týchto
izieb pohádam sa s Bohom!“ Preto by sme si mali zdravie vážiť a želať
ho aj iným. Po vianočných sviatkoch príde Silvester, posledný deň roka.
Opäť každý hodnotí, aký ten 2012-ty rok bol, čo dobré, čo zlé sa udialo,
v srdci spomína na tých, čo navždy odišli a teší sa s tými, čo na svet
prišli. Taký je skrátka život, tak ako sa ráno obloha rozjasní, tak ju aj noc
zahalí do tmy. Na tému Vianoc sa na Vás v tomto období valí zo
všetkých strán množstvo rôznych reklám, príspevkov, príbehov, dojmov
či už si zapnete televízor, pustíte rádio, alebo otvoríte časopis.
Preto ja nechcem, aby som Vás rozcitlivel, vzbudil vo Vás sentiment
aj keď sa človek v tomto čase neubráni, a mnohým vypadne aj slza
dojatia, ľútosti či radosti.
Takže milí moji, želám Vám všetkým starým, mladým, ženám,
mužom, deťom, klientom aj spolupracovníkom, aby sviatky pokoja
a mieru boli v skutočnosti do slova a do písmena takými, akými si ich
želáme mať my a aké ich želáme aj iným. Šťastné a veselé, veselého
Silvestra a do nového roku pevné zdravie, pre všetkých.
Teším sa na opäť nové články v roku 2013. Do čítania priatelia! (jg)
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Beseda na tému: „Továrnícky kaštieľ “
Dňa 30.11.2012 sme pripravili
pre klientov besedu o kaštieli
a parku v Továrnikoch, ktorého sa
zúčastnili
Simona Bizoňová,
Robert Pudiš, Mária Bakitová,
Milán Hanzlovič, Štefan Vanek,
Igor Karvay, Radek Malošík,
Natália
Medová,
Zuzana
Belkovičová, Katarína Janáčová,
Imrich Karaba, Jaroslav Krištof,
Jozef Skladaný. Priblížili sme si
históriu kaštieľa, a jeho význam. Kaštieľ postavila rodina Beréniovcov
v rokoch 1606 až 1610, ktorá sídlila v blízkych Topoľčanoch. Pôvodne to
bol štvorkrídlový opevnený kaštieľ so strieľňami pre delá, obohnaný
vodnou priekopou, s reprezentačnými miestnosťami, uzavretým dvorom
a so štyrmi nárožnými baštami. Nechýbala ani tajná úniková chodba z
kaštieľa a samozrejme studňa. Jediná dcéra Petra Beréniho, Terézia,
vydatá za grófa Jozefa Erddyho dala v rokoch 1730-1752 kaštieľ
prestavať do barokového slohu. V nasledujúcich rokoch prechádzal
kaštieľ rukami viacerých vlastníkov. Kaštieľ až do roku 1945 vlastnila
rodina Stummerovcov. Okolo kaštieľa vznikol nielen rozľahlý anglický
park, ale vybudoval sa aj hospodársky areál, koniareň a empírový
hospodársky dom pre správcu kaštieľa. Park zdobili Kriegelove plastiky
a nachádzal sa tu aj bazén, vodné koleso, skleníky či tenisové kurty.
Napriek niektorým negatívam sa dodnes v parku nachádzajú hodnotné
dreviny, celková kvitnúca flóra, jazierko a krásne aleje. V parku sú
zaujímavé priehľady na dominantu kaštieľa, dostatočné trávnaté plochy
i miesta na sedenie.
(aj)

Pracovná činnosť
Vyslovujem poďakovanie účastníkom brigády, ktorí sa pričinili
k zveľaďovaniu okolia zariadenia.
Zazimovaniu záhonov a centrálneho políčka: 22.11.2012 - Štefan Vanek,
Robert Pudiš, Imrich Karaba, Emília Toporová, Agáta Zemaníková
Zametanie a čistenie terasy, čistenie záhonov pre budovou A a B: 27.
a 28.11.2012 – Augustín Rybanský – ryľovanie záhona pred budovou B
(aj)
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Pripravujeme pre Vás v mesiaci december 2012
03., 04.12.2012 Jedáleň ZSS

Zdobenie vianočného stromčeka
Vianočná výzdoba v areáli ZSS
a v spoločenských miestnostiach

03.12.2012

ZSS Nitra

Výroba vianočných pohľadníc

05.12.2012

ZSS Topoľčany, Prašice

Príchod Mikuláša a rozdávanie
balíčkov

06.12.2012

ZSS Želiezovce

Mikulášska zábava

07.12.2012

Sídlisko Východ

Zdravotná prechádzka

10.12.2012

Spoločenská miestnosť

Redakčná rada časopisu

11.12.2012

Čitáreň knižnice

Beseda o knihe „Pečieme
s pôžitkom“

12.12.2012

ZSS Harlekýn Topoľčany 5. ročník tvorivých dielní

13.12.2012

Jedáleň ZSS

Stretnutie pri spomienkach

ZSS Nitra

„Vianoce ako doma“ zdobenie
medovníčkov

Stolnotenisová hala

Vianočný turnaj v stolnom tenise

14.12.2012

Jedáleň ZSS

Burza ošatenia

18.12.2012

Centrum mesta Topoľčany Návšteva mestskej galérie

18.12.2012

Dom kultúry Topoľčany

„Seniorské Vianoce“

19., 20.12.2012 Areál ZSS

Spievanie vianočných kolied so
súborom Domovníček

24.12.2012

Vianočný program klientov spojený
so „štedrou večerou“

Jedáleň ZSS

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame!
(dn)
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NOVÍ ZAMESTNANCI
V novembri k nám nastúpili traja zamestnanci. Na starostlivosť
o vás boli prijaté dve opatrovateľky: Bc. Anna Jahnová z Topoľčian a
Zhanna (čítaj Žana) Matejová žije v Koniarovciach ale pochádza
z Ukrajiny. Na údržbárske, hlavne murárske práce p. Miroslav Moravčík

(mm)

Prišli k nám v novembri...
… pani Šuranová Margita, pani Globanová Mária, pani Capayová
Dalina, pán Daniš Štefan, pán Goga Vojtech a pán Hučko Štefan.
Vitajte medzi nami!

Decembroví oslávenci
01.12. - Hrnčiarová Vilma
01.12. - Finta Jozef
03.12. - Pochybová Františka
03.12. - Bednárová Emília
05.12. - Šišková Paulína
06.12. - Bizoňová Simona
11.12. – Jedinák Jozef
11.12. – Šipošová Irena
12.12. – Janáčová Katarína
13.12. – Mikuška Milan

15.12. - Zdeneková Otília
16.12. - Habaj Milan
19.12. - Gogová Dobruša
21.12. - Kleman Miroslav
24.12. - Novotná Emília
28.12. - Kučerková Marta
28.12. - Karvay Igor
29.12. - Skladaný Jozef
29.12. - Košťálová Jolana
29.12. - Kršák Michal

Dňa 05. 12. 2012 oslávi krásne životné jubileum 90 rokov pani Paulína Šišková.

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

V mesiaci november nás opustili pán Hodál Ján, pani Stavná
Margita, pani Daňová Helena. Česť ich pamiatke!

(zv)
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Kozorožec horoskop na december 2012
Planéta Mars vstúpila do Vášho znamenia minulý
mesiac a zostane tam až do 26. decembra. Toto obdobie
je obdobím Vašej osobnej nezávislosti.
Horoskop na december predpovedá, že spravíte
maximálny pokrok v dosahovaní cieľov. A to za rekordný
čas. Všetko sa vo Vašom živote deje rýchlo a spontánne.
Planéta Merkúr (planéta ovplyvňujúca zdravie Kozorožcov) a Jupiter sú
vo výhodnom postavení a navzájom sa podporujú. V decembri bude
ideálny čas na nájdenie samého seba. Do 21.decembra bude takisto
správny čas na prehodnotenie činov, skutkov z minulosti a zadanie si
nových čerstvých predsavzatí a cieľov. Nájdite si pokojnú chvíľku a
popremýšľajte. 21.decembra vstúpi Slnko do Vášho vlastného znamenia
a Vy sa vyšplháte na svoje osobné spoločenské výslnie. Je čas sviatkov
a osláv tak si to patrične užite. Len nezabúdajte na to, že po požití
alkoholu by ste nemali šoférovať. Zavolajte si taxík, alebo požiadajte
niekoho kto nepil, aby Vás zaviezol domov. Opatrnosti nie je nikdy dosť!
Milan Vaľko, obyvateľ

POREKADLÁ
*****

Kto sa ponáhľa so svadbou, bude mať dosť času ľutovať to. * Priznanie
je poľahčujúca okolnosť na súde, ale nie v manželstve. * Dobre sa
obesiť, to vylučuje možnosť zle sa oženiť. * Veľa ľudí žije v troskách
svojich zvyklostí. * Chcel by som mať kvapku šťastia, alebo plný sud
rozumu. * Kto si vzal bozk a nechce všetko, zaslúži si, aby stratil aj to, čo
získal. * Zásoba dobrých žien vysoko prekračuje zásobu mužov, ktorí by
si ich zaslúžili. * Najprv ho nosila v srdci, potom jej ležal v žalúdku.

PRANOSTIKY
*****

Na sv. Martina drž sa synku komína. * Po Martine už zima nežartuje. *
Na Martina hus najpeknejšie spieva. * Na sv. Katarínu schovajme sa pod
perinu. * Blatnatý december, blatnatý celý rok. * Na sv. Mikuláša už je
všetka zima naša. * Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. *
Lepšie Vianoce treskúce, nežli tekúce. * Na Sv. Štefana nesmie už byť
barina. * Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený. *
Petronela Kittlerová, obyvateľka
Svetlé Vianoce, tmavé stodole. *
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ZASMEJME SA
Učiteľ sa pýta žiaka čim chce byť keď vychodí školu.
Janko odpovedá: „ Ja chcem byť kriminálnikom.“
Mačiatko sa okotilo, prasiatko sa oprasilo, kravička sa otelila
a žralok sa ožral.
Jeden chlap vykrikoval: „ Nech žije USA! Nech žije USA!“
Policajt mu hovorí: „Ako to vykrikujete. Za to Vás zavrú.“
„Mňa nezavrú lebo je to udatná sovietska armáda.“
Príde zákazník do obchodu kúpiť si hodinky. Pýta sa predavačky, či sú
hodinky vodotesné. „Áno, hodinky sú vodotesné. Keď sa dostane do nich
voda viacej sa z nich von nedostane.“
Rudolf Sokolík, obyvateľ

ONA – Chlapi sú všetci idioti!
ON – Mýliš sa! Existujú aj starí mládenci.
Rozprávajú sa dvaja pri bare: „Podľa správ z tlače vraj americká
štatistika dokazuje, že 72 žien zo 100 podvádza svojich manželov.“ „Ešte
dobre, že aspoň tých 28 je verných“. „Kdeže! Tie nie sú vydaté.“
Na lavičke v parku sedia dvaja milenci. Ona hovorí: „Drahý, prisahám na
svoje deti, že som prvý raz v živote zaľúbená!“
Učiteľka prikázala deťom napísať nejakú rozprávku. Džusova bola
takáto: „Princ sa oženil. Vzal si krásnu princeznú. Onedlho musel od nej
na dlhší čas odísť. Ona mu však zostala verná. Každý rok mu porodila
syna.“
Manželka leží v posteli a počuje, ako sa manžel pýta: „Čo keby sme sa
pomilovali?“ Manželka pohotovo odpovie: „Bolí ma hlava a som
unavená!“ Manžel na to: „Ty spi, telefonujem!“
Ing. Peter Lipták, obyvateľ

Pýta sa suseda susedky: „Je váš manžel spoločensky založený?“
Suseda odpovie: „Samozrejme, stačí keď uvidí ísť dvoch chlapov do
krčmy a hneď musí bežať za nimi.“
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Jano stojí v najtuhšom mraze na ulici. Okoloidúci sa ho pýta: „Prosím ťa,
na koho čakáš v takom hroznom mraze?“ „Ale ani sa nepýtaj, rozbila sa
mi fľaša pálenky a teraz čakám kým zamrzne, aby som si ju mohol
zobrať domov.“
Manžel sa vrátil z poľovačky a priniesol zajaca odratého z kože. „To je
tvoj úlovok? – čuduje sa manželka. „Akože ináč?“- odpovedá manžel. „A
prečo nemá kožu?“ – spytuje sa manželka. „Predstav si, vystrelil som na
neho práve vo chvíli, keď sa kúpal“ – odpovedá manžel.
„Prosím ťa, prečo si vyskočil z okna?“ – pýta sa Fero. „Pretože ma
klamala“ – odpovedá Jano. „Prosím ťa, pretože klame snúbenica sa ešte
neskáče z okna“ – hovorí Fero. „Áno, ale ona ma klamala, že nemá
manžela a práve vtedy sa vrátil zo služobnej cesty“ – odpovedá Jano.
Simeon Masár, predseda výboru obyvateľov

Gazdiná sa pýta slúžky: „Dala si kravám?“ „Áno gazdiná“, odpovedá
slúžka. „Dala som kravám aj gazdovi.“
„Máš pekné tričko“, hovorí mládenec slečne. Ona odpovedá: „Ďakujem,
inak nič pod ním nemám.“ „Neboj sa to dorastie“- odpovedá mládenec.
Manželka sa pýta muža: „Drahý budeš tú polievku jesť?“ „ Ak nie, pridám
tam mäso a dám ju nášmu psovi“ – odpovedá manželka.
Aká musí byť pivnica, aby víno v pokoji dozrelo? Zamknutá.
Opilec sa potáca po ulici a narazí do okoloidúcej ženy. Tá mu dá facku.
Opilec sa otrasie a hovorí: „Sakra, to som už doma?“
Petronela Kittlerová, obyvateľka

VIANOČNÉ PRIANIE
Vianoce sú tam, kde sa neplače, Vianoce sú tam, kde voňajú koláče.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime, s tými na ktorých myslíme.
Vianoce sú tam, kde vládne láska, pohoda a mier,
Sú všade tam, kde sú otvorené všetky z dvier.
Ľudmila Dúcka, obyvateľka

18

VIANOČNÁ SÚŤAŽ
Kde sa narodil Pán Ježiš Kristus? A tu sú možnosti:
a, v Betleheme

b, v Nazarete

c, v Jeruzaleme

súťaž pripravil Jozef Štefkovič, obyvateľ

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 12. 2012
sociálnej pracovníčke Bc. Svetlane Šimkovej. Víťaz bude určený
žrebovaním a odmenený vecnou cenou. Výhercom súťaže z minulého
čísla časopisu sa stáva
pani Helena Junásová.
Gratulujeme.

KRÍŽOVKA
Vráti sa pán Novák z vianočného nákupu, hľadá peňaženku a miesto nej nájde
kartičku: "Šťastné a veselé Vianoce želajú _

_ _ _ _ _ _ _ !"

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

pôstne obdobie – predchádza Vianociam
na Vianoce ozdobujeme
vianočná pieseň
na štedrý večer konzumujeme pre zdravie
z oblohy padá snehová
najznámejšia vianočná pieseň
vianočná ryba
na štedrovečernom stole horí

(mm)
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Vážení obyvatelia!
S príchodom Vianočných sviatkov, Vám želáme do Nového roku
hodne zdravia, Božieho požehnania, spokojnosti a veľa optimizmu v
Výbor obyvateľov, (rr)
ďalšom období.
Šťastné a veselé vianočné sviatky, veľa zdravia, pohody a lásky
všetkým obyvateľom nášho zariadenia v Topoľčanoch, v Prašiciach aj
v Útulku praje v mene všetkých zamestnancov zariadenia „Môj domov“
Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia

Srdečné poďakovanie
Srdečné poďakovanie patrí pani riaditeľke Ing. Viere Bútorovej
a všetkým členom Redakčnej rady za vynaložené celoročné úsilie pri
realizovaní časopisu „Môj Domov“ a za hodnotné príspevky, ktorými
obohacujú nás všetkých.
Ďalej patrí a vďaka sociálnemu pracovníkovi pánovi PaedDr.
Richardovi Wagnerovi, pánovi Milanovi Vaľkovi za technickú stránku
a distribúciu časopisu, v neposlednom rade pánovi Jozefovi Makovému,
ktorý sa dobrovoľne podieľa na rozdávaní a distribúcii časopisov.
Anna Szabová, šéfredaktorka, výbor obyvateľov, (rr)

OCENENIE
SOCIÁLNY ČIN ROKA
Päť zariadení z celého Slovenska a medzi nimi naše zariadenie
„Môj domov“, ZSS Topoľčany získalo ocenenie Ministra práce
sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera Sociálny čin roka 2012.
Cenu sme si boli prevziať osobne dňa 27. októbra 2012. Ocenenie sme
získali za sociálnu prácu, ktorú vykonávame v našom zariadení.
Toto ocenenie patrí všetkým zamestnancom nášho zariadenia. Za
celoročnú prácu tak patrí všetkým zamestnancom srdečné ĎAKUJEM.
Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia

♥♥♥
Časopis je interným informačným mesačníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ
DOMOV“, so sídlom P. O. Hviezdoslava 66, Topoľčany. ŠÉFREDAKTOR: Anna Szabová
REDAKČNÁ RADA (rr): Petronela Kitlerová, Simeon Masár, Peter Lipták, Milan Hanzlovič,
Zuzana Vaňová (zv), Dana Neumannová (dn), OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA: Richard
Wagner (rw), Viera Bútorová (vb) TECHNICKÁ STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Milan Vaľko, Milan
Mikuška, Rudolf Sokolík, 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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