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           ÚVODNÍK 
Nový rok je tu 

 
S odchádzajúcim starým rokom prichádza Nový rok, 

preto by sme si mali v tomto roku podať ruky s priateľmi 
a známymi a tak vysloviť svoje želanie pre začiatok nových 
očakávaní a predsavzatí. Je čas obzrieť sa späť a zhodnotiť , 
čo sme v uplynulom roku zažili a vykonali pre naše dobro.  

Život je ako otvorená kniha, v ktorej sa opisuje, ako beží 
čas, ktorý ide vždy dopredu, nikdy sa nevráti späť, preto by 
sme si mali uvedomiť, že sme všetci na jednej veľkej lodi 
a mali by sme si jeden druhého vážiť, pochopiť, hlavne si 
pomôcť podľa svojich schopností, potom náš život, ako sa to 
hovorí „v starobe“ bude krajší.  

Vážení obyvatelia, v roku 2013 Vám želám pevné zdravie, 
ktoré je to najcennejšie a nemôžeme sa bez neho zaobísť 
a tiež žiadne peniaze ho nenahradia. Zároveň prajem veľa 
krásnych zážitkov, ktoré nás spoločne čakajú.  

 
 

                                                      Anna  Szabová, šéfredaktorka 
 

 
Vážení obyvatelia! 

 
 Výbor obyvateľov „Môj domov“ želá všetkým našim obyvateľom 
v Novom roku 2013 veľa dobrého zdravia, spokojnosti, pochopenia jeden 
pre druhého a dobré spolunažívanie v našom zariadení. 
 
 
                                                             Simeon Masár , predseda výboru obyvateľov 
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Poézia 
Šťastný Nový rok 

 
  

l. Nastal čas si zaspomínať 
 na tie chvíle čarovné,  

ktoré sme v roku starom  
prežívali v láske, šťastí a v pohode.  

 
 

2. V tomto našom Domove,  
každý chce mať v Novom roku  

pocit šťastia spokojnosti 
počnúc od kolísky až po hrob.  

 
 

3.Šťasti treba ovládať,  
nešťastie niekedy prekonávať,  

treba s ním len bojovať 
a nakoniec si dobrý život priať. 

 
4. Život je ako kolísanie  

okolo pevného bodu, 
 čo nám všetko prinesie 
v budúcnosti prijmeme.  

 

 
                                                                               Anna  Szabová, šéfredaktorka 

 
 

Vážení obyvatelia! 
 

Redakčná rada časopisu „Môj domov“  želá v Novom roku všetkým 
našim obyvateľom, čitateľom a dopisovateľom, veľa pevného zdravia, 
optimizmu, energie a radostí do všetkých dní roku 2013.  

 
                                                                                                                   (rr)  
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               Traja Králi prichádzajú. 
 
            l. Po ceste tajomnej hviezdy, vykročiť nemeškali, 

do ďalekej krajiny šli, východní taja králi.  
 

2. Všetci nevítajú Kráľa, netešia sa mu svoji,  
zavraždiť ho chce Herodes a úklady už strojí. 

 
3. Len pastieri nosia dary, nič nečakajú za to, 

cudzí králi mu dávajú myrhu, kadilo, zlato. 
 

4. Chceli sa skloniť pre Pánom, 
 čo v ľudských dušiach tróni, 

 jemu v ústrety kráčali ľudia, ich ťavy, slony. 
 

5. Čo učencov viedlo k nemu,  
aká magická veda? 

Jas, ktorý vidí len srdce, 
 hlas čo sa počuť nedá. 

 
                                                                               Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

 
Vážení obyvatelia! 

 
         Je tomu rok, čo v budove B na 2. poschodí bola vytopená izba 
Vašou nepozornosťou. Už sa stala znovu nepríjemná vec, keď niekto 
hodil umelú fľašu do WC, a týmto spôsobil závažnú poruchu, ktorú 
museli prísť odstrániť pracovníci súkromnej firmy, ktorú musíme zaplatiť.   
         Smutné je, že prešli tri dni a vyskytla sa ešte závažnejšia 
porucha. Takto vznikajú nášmu domovu zbytočne vysoké výdavky, ktoré 
by pri väčšej zodpovednosti nemuseli byť. Vstúpili sme do Nového roku 
2013 a týmto Vás milí obyvatelia láskave prosíme, buďte pozornejší 
a zodpovednejší, aby sme sa takýmto prípadom vyhli a vedeniu domova 
nerobili zbytočne problémy a výdavky, ktoré pociťujeme aj my obyvatelia.  
 
                                                             Simeon Masár , predseda výboru obyvateľov 
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 V MESIACI DECEMBER 2012 SA USKUTOČNILO  
 

Anjelský de ň - výroba poh ľadníc VIANOCE 2012 v  
ZSS NITRAVAN – Nitra  

                        
Dňa 03.12.2012 sme sa zúčastnili vlastoručného zhotovovania 

vianočných  pohľadníc  v ZSS Nitravan – Nitra, ktorého sa za ZSS „Môj 
domov“ Topoľčany zúčastnili Rudolf Sokolík, Zuzana Belkovičová 
a Simona Bizoňová Prvé želania k Vianociam sa rozhodol priateľom a 
príbuzným poslať Nicolo Monte Mellini z talianskej Perugie. V roku 1709 
napísal niekoľko básničiek a myšlienok na kartičky a rozposlal ich svojim 
blízkym. Jeho myšlienky sa neskôr chopili dvaja tlačiari v Miláne, ktorí 
začali predávať maľované pozdravy. Zvyk sa postupne rozšíril a stal sa 
neodmysliteľnou súčasťou nielen vianočných sviatkov. V ZSS sme si 
vlastnoručne skúsili výrobu veľkonočných pohľadníc a nimi chceme  
potešiť ľudí, ktorí pre nás veľa znamenajú, sú akoby našimi anjelmi a 
sprievodcami životom,  na ktorých s láskou spomíname. Výroby sa 
zúčastnilo sedem zariadení sociálnych služieb z Nitrianského kraja. 
Všetky vyrobené pohľadnice boli veľmi pekné, veď boli robené s láskou.    

                                                                                                                             
(aj)         

                                                                                                           

              Návšteva sv. Mikuláša 
 

Dňa 05. 12. 2011, tak ako 
každoročne, do nášho ZSS „Môj 
domov“ Topoľčany a Prašice 
zavítal Svätý Mikuláš spolu 
s čertom a anjelom. Spoločne 
s riaditeľkou zariadenia Ing. 
Vierou Bútorovou a s vedúcou 
úseku služieb Mgr. Danou 
Neumannovou navštívili 
postupne všetkých obyvateľov 
nášho zariadenia na ich 
izbičkách s mikulášskymi 

balíčkami. Obyvatelia mali veľkú radosť z mikulášskej nádielky, potešili 
sa balíčkom a niektorí sa sv. Mikulášovi poďakovali aj básničkou či 
krátkou pesničkou.                                                                                                                    (dn)                                                                                                                          
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5. ročník ľudových tradícií“ – na tému Vianoce 
v Zariadení sociálnych služieb HARLEKÝN 

 
  

  V domove sociálnych 
služieb Harlekýn 
v Topoľčanoch sa 12.12.2012 
konal V. ročník ľudových 
tradícii, ktoré sa niesli 
v duchu prípravy na 
najkrajšie sviatky v roku 
a to sú  Vianoce, ktorého sa 
zúčastnili :Terézia Kupková, 
Zuzana Belkovi čová, 
Simona Bizo ňová.  I my sme 
sa pod vedením 
zamestnancov zariadenia 

trocha ponorili do prípravy vianočného pečiva a vianočnej dekorácie. 
Upiekli si perníky, jahodové srdiečka, linecké a čokoládové kolieska, 
medvedie tlapky a iné dobroty. Na výzdobu svojho príbytku sme vyrobili 
svietnik, obraz,  perfektného anjela, vianočné stromčeky rôzneho typu či 
už z prútia, látky ale i dekorovaný ovocím a perím. Nie nadarmo sa 
hovorí , že Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku. Myslím si, že je 
to naozaj tak. Na svete je mnoho ľudí, ktorí sú mrzutí a uponáhľaní z 
každodenného kolotoča a honbou za peniazmi. Zabúdame pri tom na 
ľudí chorých, starých, postihnutých, deti v detských  domovoch, 
chudobných a ľudí bez strechy nad hlavou. Pravé na Vianoce sa 
začína myslie ť na týchto ľudí hoci žijú s nami a patria k nám. 
Opakom by bolo myslieť na nich po cely rok. Vianoce sú i sviatky 
obdarúvania. Nie sú potrebne veľké dary, tie stratia na hodnote a cene 
a prestanú byt zaujímavé. Vianoce sú sviatkami lásky a pokoja. Mali by 
sme sa všetci pričiniť o to dobrým skutkom, slovom a úsmevom , aby i 
tieto Vianoce boli pre nás a všetkých ľudí na tejto planéte krásne prežite 
v dobrom zdravý, porozumení a pokoji na celom svete.  
                                                                                                      (aj)          
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ŠPORTOVÉ OKIENKO OČAMI OBYVATEĽA 
 

My, obyvatelia  zariadenia 
Môj domov v Topoľčanoch sme 
sa zúčastnili na stolnotenisovom 
turnaji. V dobrej atmosfére 
a silnej konkurencii sme obsadili 
výborné 10 miesto. Stretli sme sa 
tam z mnohými priateľmi, ktorí 
hrajú stolný tenis skutočne veľmi 
dobre. Tento turnaj bol na 
vysokej úrovni. K nášmu 
dobrému umiestneniu prispeli 
naše pravidelné tréningy so 
sociálnym pracovníkom PaedDr. 

Richardom Wagnerom u nás v zariadení. Tešíme sa na ďalšie stretnutia 
a dobré športové zážitky. 
                                                                                          Milan Hanzlovič, obyvateľ 

                                                                   
                    Viano čný turnaj v stolnom tenise 
 
                                                                                                                              
   Dňa 13.12.2012 sa v  
stolnotenisovej hale v 
 Topoľčanoch   uskutočnil vianočný 
turnaj seniorov v stolnom tenise. 
Turnaj zahájil predseda MsO – 
JDS v Topoľčanoch Milan Páleník. 
Štortovcov prišli podporiť  aj 
primátor mesta Topoľčany Ing. 
Peter Baláž a  JUDr. Karol Gerhát. 
Popriali súťažiacim dobrý pohyb 
a športové úspechy. Zúčastnených bolo 23 súťažiacich. Naše zariadenie 
reprezentovali Imrich Karaba, Milan Hanzlovič  a Ing. Peter Lipták, ktorí 
boli odmenení za svoje výkony pamätnými plaketkami.  Vylosovanie 
vykonal hlavný rozhodca pán Vozár. Prvým trom    súťažiacim  boli  
odovzdané  víťazné  medaile. Ceny  odovzdával  JUDr. Karol Gerhát. Na 
záver osobne každému súťažiacemu poďakoval za účasť. Turnaj  sa 
skončil pokrikom športu zdar.  
                                                                                                                            (rw) 
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 Vystúpenie detí vianočným programom                                    

 
Dňa 12.12.2012 sa v jedálni 

nášho zariadenia uskutočnilo 
vystúpenie detí pri príležitosti 
blížiacich sa Vianoc. Detičky si pre 
našich obyvateľov pripravili krásny 
kultúrny program, ktorým navodili 
príjemnú pozitívnu atmosféru pre 
všetkých zúčastnených. Recitovaním 
milých básničiek, riekaniek a spevom 
priblížili našim obyvateľom blížiace sa 
sviatky. Záver programu bol 

spestrený tanečnou choreografiou na modernú hudbu. Program bol 
ukončený  radostným vďačným potleskom našich obyvateľov a tiež už 
tradične vzájomným obdarovaním.  
                                                                                                                                                               (gm) 

        Seniorské Vianoce 
 
 

Dňa 18. 12. 2012 sme 
sa zúčastnili kultúrno-
spoločenského podujatia pod 
názvom Seniorske  Vianoce 
2012 v Dome kultúry 
v Topoľčanoch. Podujatie 
organizoval primátor mesta 
Topoľčany Ing. Peter Baláž 
a Mestské kultúrne stredisko 
Topoľčany. V programe sa 
nám predstavil Maroš Bango 
so svojou múzou - 
manželkou Saškou, ktoré 
bolo vystriedané tanečnou zábavou s hudobnou skupinou Impress. Sily 
so tanca sme si doplnili kapustnicou s chlebíkom, chutnými koláčikmi 
a minerálkou. Medzi tanečnými kolami sa uskutočnilo losovanie tomboly, 
kde naša klientka pani Mária Sušelková vyhrala zaujímavú cenu. Naši 
seniori sa dobre zabávali a tancovali až do neskorých nočných hodín.  
                                                                                                                           (gm) 
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             Privítanie Mikuláša v Želiezovciach 
 
 
 

 

 Aj v tomto roku sme 
s našimi klientmi 
Simonkou Bizo ňovou, 
Zuzkou Belkvi čovou 
a Rudkom Sokolíkom  
dňa 06.12.2012 prijali 
pozvanie na kultúrne 
podujatie „Privítanie 
Mikuláša“ v Želiezovciach. 
Na začiatku podujatia nás  
privítal JUDr. Zoltán Holop, 
riaditeľ ZSS Perla 

v Želiezovciach so svojim príhovorom, po ktorom prišiel očakávaný 
Mikuláš a nasledoval kultúrny program klientov ZSS Perla, ktorého 
obsahom boli básne a divadelné predstavenie na motívy rozprávky 
O dvanástich mesiačikoch. Po kultúrnom programe Mikuláš rozdal 
všetkým prítomným sladké mikulášske balíčky a nasledovala diskotéka. 
Tancovalo sa do neskorých popoludňajších  hodín a po skončení sme  
sa utancovaní vrátili do nášho zariadenia.                                            (gr)         

 
BESEDA O KNIHE 

 
Dňa 11. 12. 2012 sa konala v knižnici zariadenia beseda o knihe: 

Pečieme s pôžitkom, ktorej autorom sú Annette Wolterová a  Christian 
Teubner. V kuchárskej knihe sú uvedené jednotlivé postupy, ako upiecť 
chutný múčnik alebo inú lahôdku. Je bohato ilustrovaná a čitateľ sa 
dozvie všetko o formách a iných pomôckach na pečenie. Môže byť 
inšpiráciou nielen počas Vianoc, ale aj kedykoľvek počas roka. 
Slovenské Vianoce nie sú len o kapustnici a oblátkach. Každý región má 
svoje variácie známych receptov aj vlastné špeciality i tradície, niektoré 
sme si počas besedy pripomenuli. Sviatočne vyzdobená spoločenská 
miestnosť a sladké medovníky v nás príjemne navodili predvianočnú 
atmosféru.                                                                                           (sš) 
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            ŠTEDRÁ VEČERA V NAŠOM ZARIADENÍ  
 
 

Vianoce - sviatky 
pokoja a lásky začínajú  
na Štedrý de ň sláviť asi 
dve miliardy kresťanov vo 
svete. Veriaci si 
pripomínajú narodenie 
Ježiša Krista ako 
chudobného dieťaťa v 
betlehemských jasliach, 
jeho vstup do dejín 
ľudstva, ktorému priniesol 
spásu. Štedrý deň, ktorý 
pripadá na 24. decembra, 
je posledným dňom 

prípravy na vianočné sviatky. Štedrosťou sa nerozumelo iba jedlo, ale aj 
darčeky po vianočným stromčekom. Katolícki veriaci slávia  večer vigíliu 
sviatku Narodenia Pána. So Štedrým dňom je spojených množstvo 
predkresťanských i kresťanských zvykov. V našom zariadení sme  
v tento deň, tak ako aj po iné roky, spoločne absolvovali  o 16.00 hod. 
Štedrú večeru s tradičnými vianočnými zvykmi. Pred štedrou večerou vo 
svojom príhovore pani riaditeľka Ing. Viera Bútorová popriala všetkým 
obyvateľom veľa zdravia, lásky, šťastia a úspešný štart do nového roku. 
Po slávnostnom prípitku PaedDr. Richard Wagner zazvonil na zvonček 
a začal sa program Štedrej večere. Gazda s gazdinou zaklopali na dvere 
so slovami „otvorte“, z jedálne sa ozvalo „čo nesiete?“ Gazda s gazdinou 
odpovedali: „hojné božské požehnanie“. Na tretí krát sme ich už pozvali 
dnu medzi nás a gazda na úvod začal s vianočným vinšom. Po jeho 
slovách gazdiná nakŕmila orechmi svoje štyri hladné kúty, zatiaľ čo 
organizátor zažínal betlehemské svetlo. Nasledovalo kropenie svätenou 
vodou a všetci sa spoločne modlitbou poďakovali za všetku úrodu, ktorú 
nám Pán Boh požehnal. Nechýbala ani spoločne odspievaná pieseň 
„Tichá noc, svätá noc.“ Na stole nechýbali oblátky s medom, ovocie a už 
tradičná vyprážaná ryba a zemiakový šalát. Počas večere zneli vianočné 
koledy. 

 
                                                                                                                                                                (rw) 
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Stretnutie pri  spomienkach 
na tému: Moje najkrajšie Vianoce“  

 

 Vianoce sú najkrajšími sviatkami roka. Sviatočná atmosféra, teplé 
slova vďaky a lásky navodili príjemnú atmosféru  Na úvod nám znela 
pieseň „Pred vekmi zvolená, ktorú nám zaspievali Gabika Šútova, Anička 
Adamičková, Milka Toporová, Anička Szabová, samozrejme prítomní sa 
pridali. Po piesni sme si spomínali na krásne chvíle Vianoc v období 
nášho detstva a mladosti. Takto sa slávili Vianoce  - Štedrý ve čer – 
v minulosti spome ňte si na ne! Štedrý de ň 24. december  - volali ho 
aj Vilia alebo Vigília, či Do hviezdny večer. Ráno otec priniesol vianočný 
stromček, ktorý ozdobili orieškami, jabĺčkami aj slamenými ozdobami. 
Mama sa starala o prípravu štedrovečerného jedla. Od rána sa chodilo 
vinšovať susedom. Na stole 
nesmeli chýbať sviečky a krížik, 
vianočné oblátky s medom, 
orechy, cesnak, aby bol každý 
zdravý, chlieb, ovocie, mak a 
šošovica - aby ich vši a blchy 
nehrýzli. Aj korunky babka pod 
obrus dala, aby sa rodina po 
celý rok dobre mala. Pred 
večerom mama dcére krížik 
medom na čele urobila so 
slovami: „Aby si po celý rok ku 
každému milá bola.“   Večera sa začínala a končila modlitbou ako 
poďakovanie za prežitý rok. Samotná večera sa skladala z vianočnej 
kapustnice a opekancov, lebo bol pôst. Z každého jedla odkladali po 
lyžici aj pre dobytok a hydinu, vraj aby po celý rok nehladovali. Pod 
stolom nesmelo chýbať seno a za hrsť zrna, aby v budúcom roku bola 
dobrá úroda.  Rozkrojenie jabĺčka ak bola v strede pekná hviezda 
budeme zdraví ,ak nebodaj vnútro jablka bolo nahnité predpovedalo to 
chorobu. Ak mali v dome dievku tá po večeri hádzala topánku za seba-  
ak bola špička otočená k dverám do budúcich Vianoc sa vydá -  ak bola 
topánka k dverám otočená  pätou ostane ešte rodičom.  Po večeri si 
všetci pozreli darčeky, oveľa chudobnejšie ako dnes, a potom už chodili 
koledníci a spievali koledy. Nakoniec sme sa rozlúčili  s prianím dobrého 
zdravia, pokoja  a tepla lásky v srdiečku. 

 
Nech vo Vašich srdciach plápolá plameň pokoja, lásky a božej milosti. 

                                                                                                                                                                 (aj) 
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Zo života zariadenia sociálnych služieb  
v Prašiciach 

Začal sa mesiac december, 
ktorý patrí k najkrajším v roku. 
Je plný radosti a očakávania. 
Nielen malého Ježiška 
a darčekov, ale hlavne  blízkych 
ľudí, s ktorými sa stretávame 
len občas.  Stretnú sa rodiny, 
ktoré sa v priebehu roka 
nemôžu stretnúť, odpúšťajú si 
ľudia, ktorí si v priebehu roka 
nechceli odpustiť, kostol 
navštívia ľudia, ktorí v ňom celý 

rok neboli.  Aj nás hneď na začiatku mesiaca navštívil Mikuláš spolu 
s čertom a anjelom. Prišli popriať naším starkým zdravie, šťastie a božie 
požehnanie. Neprišli naprázdno. Priniesli  zákusky pre všetkých, tak asi 
všetci poslúchali...... 

Hneď v prvú adventnú nedeľu sme vyložili adventný veniec 
a v priebehu týždňa sme vyzdobovali celé zariadenie. Z ihličnanov 
a cesmíny sme urobili vianočné ikebany v rôznych farbách. Prestreli sme 
vianočné prestierania a vyzdobili vianočné stromčeky. Pri práci i v 
priebehu dňa nám hrajú koledy a navodzujú vianočnú atmosféru. 
Kto nemal ešte nakúpené darčeky, mohol ich nakúpiť 14.decembra, keď 
prišiel pán Jančich s textilným tovarom. 19.december bol plný kultúrnych 
vystúpení. S vianočným programom  prišli deti z Materskej škôlky i súbor 
Prašičan. Zariadením sa niesli jemné detské hlásky i  mužské  a ženské 
citlivé piesne. Spolu s účinkujúcimi si zaspievali aj naši starkí, zneli 
koledy i sväté piesne. 21.decembra sme odovzdali všetkým obyvateľom 
vianočné balíčky plné sladkých i slaných dobrôt. Na sviatky odišlo 
k svojím rodinám len zopár obyvateľov, ostatní oslávili Štedrý večer i celé 
sviatky v zariadení. Ako ostatné roky bola pre nich pripravená klasická 
štedrá večera so všetkým čo k tomu patrí, stoly boli plné tradičných 
sviatočných jedál. Odchod starého a príchod nového roka oslávime 
dedinským ohňostrojom. Na január pripravujeme prednášku k sviatku 
Troch kráľov, poskladáme a uložíme vianočné ozdoby. Ako každý rok sa 
prídu predviesť v karnevalových maskách deti z MŠ v Prašiciach.  
 

                                                                                                                          (ll)                                                                                                             
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ÚTULOK A  DOMOV NA POLCESTE  
SKUTOČNÝ PRÍBEH 

 

           
Hneď na úvod prvého čísla ďalšieho ročníka nášho časopisu chcem 

všetkým spolupracovníkom a obyvateľom obidvoch zaradení 
v Topoľčanoch a aj v Prašiciach zaželať veľa síl, pevného zdravia, 
pohody a lásky v osobnom i pracovnom živote v novom roku 2013. 
Zároveň sa chcem poďakovať vedeniu nášho zariadenia a pani 
šéfredaktorke, že aj tento rok poskytli priestor pre články z prostredia 
útulku a domova na polceste. 

 
Takže pred pár dňami sme dali zbohom starému roku 2012 a už 

niekoľko dní  píšeme za rokom dvetisíc trinástku. Pre niekoho je číslo 13 
šťastné, no viacerí trinástku spájajú s  nezdarom, smolou, ba až 
s nešťastím. Numerologičky tvrdia, že číslo trinásť sa skutočne spája 
s koncom niečoho, ale zároveň tvrdia, že kde niečo končí, v zápätí hneď 
niečo nové vzniká. Takže trinástka znamená koniec a začiatok, a preto 
nie je  na mieste sa tohto čísla obávať. Uvidíme, čo dobré nám trinástka  
dožičí a čo nedopraje.  

 
Celý dnešný článok venujem príchodu nového roka, lebo aj v nás 

ešte doznievajú novoročné vinše, my sami si ešte dotvárame predstavy 
o novoročných predsavzatiach, plánoch, čo budeme, čo chceme, alebo 
naopak, čo nebudeme, alebo čo nechceme, čoho sa vzdáme, čo 
začneme robiť, skrátka je to čas, keď pristupujeme k štartovacej čiare 
poväčšine 365 dňového maratónu, plný elánu a chceme túto trať 
absolvovať s čo najlepšími výsledkami pre nás. Nie vždy sa však veci 
končia tak, ako by sme si želali. Ale človeka často drží „nad vodou“ 
snívanie, túžba a viera v lepší zajtrajšok. Takže ešte raz Vám želám 
pevný štart, málo oblačnosti na trati, vyhnite sa kalužiam a blatu, fér 
súperov, aby ste v pohode prišli do cieľa až po  nový štart 2014. 

 
 Toľko v krátkosti k úvodným dňom nového roka a v budúcom čísle 

opäť prinesiem ďalší skutočný príbeh človeka z domova bez domova.  
 

 
                                                                           Do čítania priatelia ! 

                                                                                                                            
(jg) 
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        Zdobenie viano čných medovníkov 
 

         Dňa 19.12. 2012 sa naše 
obyvateľky  Anna Szabová, 
Paulína Kraj číková, Štefánia 
Godálová za prítomnosti našej 
pani riaditeľky Ing. Viery 
Butorovej zúčastnili zdobenia 
medovníčkov v ZSS Borinka 
v Nitre.  Tunajšia pani riaditeľka 
Ing. Jozefína Vlčková 
v úvodnom príhovore 
poďakovala za účasť všetkým 
zúčastneným a popriala Bohom 

požehnané vianočné sviatky, a aby počas nich nikto nebol sám 
Atmosféra bola veľmi príjemná a zúčastnené obyvateľky sa tešili z tejto 
akcie, boli usmiate  a spokojné.  Pri zdobení medovníčkov si precvičovali 
jemnú motoriku a zároveň si pripomínali zvyky a tradície na vianočné 
sviatky radosti a pokoja, ktoré sami prežili. Obohatení novými zážitkami 
sme sa vrátili späť do nášho zariadenia.                                              
                                                                                                                             (rw) 

 
Dňa 13. 12. 2012 sa  na Strednej 

odbornej škole potravinárskej v Nitre 
konalo podujatie pod názvom“ Vianoce 
ako doma“, ktoré organizačne 
zabezpečil Úrad Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, odbor sociálnych 
vecí a zdravotníctva. Akcie sa zúčastnili 
klientky Antónia Feketeová, Mária 
Sušelková a Petronela Kittlerová . Po 
príhovore vedúcej odboru sociálnych 
vecí a zdravotníctva PaedDr. Miluše Budayovej  a po privítaní pána 
riaditeľa Strednej odbornej  potravinárskej školy Ing. Milana Adameho  
nám študentky priniesli vlastnoručne zhotovené medovníčky rôznych 
tvarov a zdobiacu hmotu. Naše klientky boli pri zdobení kreatívne. 
Novinkou tohtoročnej akcie bolo spievanie  vianočných kolied. Spievanie 
nás pozitívne naladilo. Prežili sme príjemné tvorivé predvianočné 
dopoludnie.                                                                                          (sš) 
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KULTÚRNE OKIENKO OČAMI OBYVATEĽA 
 
 

Dňa 12.12.2012 k nám 
prišli deti zo škôlky zatancovať 
a zaspievať. Nejednému 
z našich dôchodcov vyhŕkli slzy, 
radosti a vďaky. Ďakujeme deti, 
pre vás sa oplatí žiť. Boli ste 
výborné aj vaše pani učiteľky. 
Znova sa na vás tešíme. Konalo 
sa aj tradičné koledovanie. Naši 
kolegovia pod vedením pani 
Mgr. Michalkovej nám zaspievali 
vianočné koledy a povedali pár 

krásnych veršov , ktoré nám pripomenuli krásu Vianoc. Toto pásmo bolo 
citovo zaspievané a všetkým sa nám to páčilo. 

 
 
 
19.12.2012 k nám prišli 

malé deti, ktoré nám 
v kostýmoch  pekne 
zaspievali vianočné koledy. 
Na záver vystúpenia sami 
deti rozdali darčeky, ktoré boli 
drahšie ako všetky darčeky 
z obchodov , lebo boli od detí. 
Aj na mňa celý deň a celú 
noc pozerá Mikuláš od 
jedného chlapčeka, ktorému 
svietili očká keď mi toho 
Mikuláša dával. Z odbornej 
školy k nám prišli dievčatá,  a zahrali nám peknú scénku Narodenie 
Ježiška v maštali. Medzi týmito študentkami vynikala jedna speváčka s  
veľkým S. Jej spev bol fantastický. Všetkým ešte raz ďakujeme.  
 
                                                                                                                           Štefan Hučko, obyvateľ 
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    Pripravujeme pre Vás v mesiaci január 2013 
 
 

03.01.2013          knižnica zariadenia        Prvé výročie vysielania interného                                                                                              
                                                                   Rozhlasového štúdia Môj domov 
 
08.01.2013          poschodia zariadenia      Koledovanie troch kráľov 
 
09.01.2013          jedáleň zariadenia          Upratovanie vianočného stromčeka 
 
10.01.2013          jedáleň zariadenia           Prednáška s besedou na tému:  
                                                                    „História obce Oponice“ 
 
11.01.2013         spoločenská miestnosť     Redakčná rada 
 
15.01.2013         knižnica zariadenia           Beseda o knihe s názvom:   
                                                                     „Radostná staroba“    
 
17.01.2013         jedáleň zariadenia           Stretnutie pri spomienkach na tému:  
                                                                   „Žofia Bosniaková“ 
 
18.01.2013         centrum mesta                Návšteva galérie a kostola         
 
22.01.2013         jedáleň zariadenia         Vedomostný kvíz: „Novoročné  
                                                                  osemsmerovky“ 
 
 
29.01.2013         jedáleň zariadenia         Vzdelávacia prednáška s besedou na  
                                                                 tému:„Hypertenzia a jej komplikácie“ 
 
 

30.01. 2013       stretnutie s obyvateľmi     Jedáleň 
 
 
31.01.2013         jedáleň zariadenia           Novoročný ples 
 

 
 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame! 
                                                                                                                  (dn) 
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NOVÍ ZAMESTNANCI 
Od začiatku decembra pracuje v práčovni a o čistotu Vášho prádla sa 
stará Martina Streďanská – už Vám je známa, pracovala tu pol roka ako 
dobrovoľníčka. V polovici mesiaca nastúpila nová opatrovateľka Zuzana 
Andrejová z Partizánskeho a Bc. Alexandra Neumannová z Topoľčian, 
ktorá bude u nás pracovať ako hospodárka zariadenia.  

  

                                                 
(mm)                                                              

Prišli k nám v decembri...       
… pani Emilová  Janka.   
Vitajte medzi nami! 

Januároví oslávenci 
01.01. – Šimko Milan                                    22.01. – Zavadská Margita                

02.01. – Krištof Jaroslav                          28 .01. – Guliková Paula    

05.01. – Mucha Ján                                        28.01. – Kučerková Amália  

06.01. -  Žovinec Michal                               28.01. – Lučanský Ľubomír    

08.01. – Rybanská Valéria                         29.01. – Bečica Miroslav                                                  

14.01. – Pudiš Róbert                                   29.01. – Hudecová Matilda  

15.01. – Hubinská Paulína                          31.01. – Čuliová Mária  

16.01. – Šuchmmanová Valéria              31.01. – Karaba Imrich  

19.01. – Čachan Ľudovít                                 

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

- - - 

V mesiaci december nás opustili : Trsťanová Mária, 
Majtán Gejza, Fabríciová Alžbeta, Petríková Veronika a Eduard Kováčik.  
Česť ich pamiatke! 

(zv) 
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ZASMEJME  SA  
 

1. Pani Amálka sa dostane do neba. Pri nebeskej bráne 
sa jej Svätý Peter pýta:  
- Bola si niekedy neverná? 

         - Nikdy! 
        Svätá Peter prikázal anjelom, aby priniesli krídla a ona sa pýta: 
        - Stane sa zo mňa anjel ? 
        - Nie, hlúpa hus! 
 
    2. Čo v pivnici tak dlho robievate Erika? 
        - Milujeme sa, mamička. 
        - Len aby! Skôr sa obávam, že tam chodíte fajčiť. 
    
     3. Kedy je žena stará? 
     - Nemám tušenia. 
     - Keď opravár televízora dá prednosť pohosteniu. 

  
 

4. Samozrejme, že láska je známa už od Adama, ale s iniciatívou 
začala Eva zvádzaním : - odhryzni si z toho jabĺčka ! 

    Keďže bol pod papučou, poslúchol ju a výsledok je alarmujúci, 
    vyše štyri miliardy potomkov.  
 
5. Je to pravda, že Jožo sa má oženiť s Marišou?   
- Asi...povedal, že kvôli nej dokáže urobiť aj najväčšiu hlúposť.  

   
                                                                              Ing. Peter Lipták, obyvateľ 
1. - Je to pravda, že Ľubica žije špatne s mužom? 
       - Je, ale zato s inými mužmi žije dobre. 
 

2. Rozvediem sa , lebo ma muž klame. V noci nebol doma a tvrdil,  
     že  spal u môjho priateľa Pavla.  

    - A prečo by to nemala byť pravda? 
- Lebo Paľo spal celú noc u mňa. 

 
3. Koľko si dostala ponúk na inzerát: „ Osamelé dievča hľadá pre život 
trochu svetla a tepla?“ - Dve : z elektrárne a plynárne“. 
 
                                                          Simeon Masár, predseda výboru obyvateľov 
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Pýta sa otec sedemnásťročného syna :“ Kam ideš a prečo si so sebou 
berieš tú baterku?“ „Na rande“ – odpovedá syn. „To ja som v tvojich 
rokoch žiadnu baterku nepotreboval“ - odpovedá otec. „No, ale pozri sa, 
čo si  priviedol domov“ - odpovedá syn.  
 
„Sused, čo ste si kúpili nové auto? Staré sa vám pokazilo?“ “Áno, mám 
pokazené centrálne zamykanie dverí.“  „Však to sa dá opraviť.“ „ Dá, ale 
vnútri ostala zamknutá svokra.“ 
 
                                                                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 
                                                                       
                                                      

                                                      PRANOSTIKY                          
                                              

* * * * * 
 
Január dobrý je, keď chotár biely je. *  Mnoho snehu v januári, málo vody 
v apríli a v máji.  *  Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete. * Aký je 
deň nového rok, taký bude celý rok. * Na nový rok blato, na Veľkú noc 
sneh. * Fabiánskej zimy boja sa cigáni. * Dážď keď nesie január, neteší 
sa hospodár. * Na Tri krále mnoho hviezd – bude mnoho zemiakov. * Čo 
január zazelená, to máj spáli. 

 
POREKADLÁ  

* * * * * 
 
Kde ti dajú bryndze, poberaj sa inde, kde ti dajú prasa, príď zasa. * 
Najšťastnejšie manželstvo by bolo medzi hluchým mužom a slepou 
ženou. * Priateľov okolo boháča je ako pliev okolo zrna. * V manželstve 
je ako v tanci, vždy jeden vedie druhého. * Manžel je človek, ktorý 
pomáha žene v ťažkostiach, do ktorých by sa nedostala, keby si ho 
nebola vzala. *  Stratení synovia sa najčastejšie vracajú z krčmy.  * Pri 
cestách už postáva viac prostitútok ako stopárov. * Potkanom 
bezdomovci lezú na nervy.  * Niektorým vydavateľom sa nedarí 
povydávať ani vlastné dcéry. * Na hrebeňové túry sa nevydávajte k 
holičovi. *        

                                                          Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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KRÍŽOVKA 

 
 

1 Košík 
2 Vlečie 
3 Sánky 
4 Orgán čuchu 
5 Kniha máp 
6 Povraz 
7 Prská 
8 Koniec 
9 Zvieracia diera 
10 Kráľ  zvierat 
11 Žiadaj 
12 Krík 
13 Skratka Topoľčian 
14 Malá os 

 

 
 
 

 
 
Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 01. 2013 
sociálnej pracovníčke Bc. Svetlane Šimkovej. Víťaz bude určený 
žrebovaním a odmenený vecnou cenou. 
 
 

♥♥♥♥♥♥ 
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