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ÚVODNÍK
K pamiatke zosnulých
Každý rok v mesiaci novembri, ako aj v tomto roku si
uctievame a pripomíname pamiatku na našich drahých
zosnulých, ktorých v našom živote postrádame a chýbajú nám
po smrti na každom kroku.
Máme na nich v mysli krásne a nezabudnuteľné
spomienky, ktoré sa nám vryli do pamäti a ťažko to bez nich
prežívame.
Pri spomienke na nich, navštevujeme ich hroby,
zapaľujeme sviečky a napokon pridáme k tomu hlavne tichú
modlitbu, aby sme im aj po smrti preukázali úctu a hold za ich
príkladný vzťah k nám, keď ešte za života boli s nami
v kontakte. Nemali by sme zabudnúť ani na našich obyvateľov,
ktorí odišli z nášho domova – našich radov do večnosti, preto
im zanechajme tento odkaz: „Naši drahí zosnulí, odpočívajte
v pokoji, odišli ste od nás v nenávratnú diaľ, smútime za Vami
všetci, spomíname na Vás v srdci.“
„Pokora, ticho, už sviečky horia,
pri hrobe smutné spomienky bolia.
Znova, tá pokora, bolesť smútok
a tichá pieta, na prežitý život s Vami,
ľahko sa spomína, ale ťažšie už neprísť
a zabudnúť, nie to sa naozaj nedá.
V živote najväčším šťastím je láska
A po smrti zostáva iba smutná spomienka.“

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Spomienka na zosnulých
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré denne spomíname
a nikdy nezabúdame.
Už len ku hrobu blízkym chodíme,
a pri plameňoch sviečok sa
za našich drahých modlíme.
Márne Vás naše oči hľadajú,
po tvári nám slzy stekajú,
keby sa dal vrátiť čas
a počuť Vás znova zas.
Dotknúť sa dlaňou, pošepkať len,
zostaňte s nami len,
na hrobe kytica, kahance svietia,
od všetkých nás, iste Vás potešia.
Naše srdcia sú navždy s Vami,
s Božou pomocou ideme cestou,
ktorú sme si zvolili sami.
Náš život je prelet časom
pred a po ňom je len večnosť.
Anna Szabová šéfredaktorka

Kultúrne okienko očami obyvateľa
Mesiac Október je mesiac úcty k starším. Aj v našom domove
sme boli obdarení a potešení návštevou mladých speváčok a
tanečníčok. Ich krásne predstavenie plné veselého tanca a
spevu bolo darom pre našich obyvateľov.
Uskutočnila sa aj tanečná zábava. Hodne starších ľudí, ktorí
majú tento mesiac sviatok sa na nej dobre bavila. Hrala hudba,
podávalo sa občerstvenie, bola príjemná atmosféra.
Ďakujeme!
Štefan Hučko, obyvateľ
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USKUTOČNILO SA
Októbrová zábava
Každoročne
v
mesiaci október, keď
príroda naberá krásu
jesene, sa s úctou
obraciame k občanom
skôr narodeným. Pri
príležitosti
Mesiaca
úcty k starším sme vo
štvrtok 17. 10. 2013
pripravili pre našich
obyvateľov
v jedálni
zariadenia
tanečnú
zábavu. Pozvanie medzi nás prijala aj vedúca odboru
sociálnych vecí a zdravotníctva Ú-NSK Miluša Budayová.
Atmosféra sa niesla v duchu jesene, sálu zdobili lístky zo
stromov, tekvice, orechy, šišky, jablká a hrušky. Príjemne nám
spestrili chvíle členovia nášho spevácko – dramatického súboru
Domovníček, so svojimi pripravenými scénkami a piesňami. Do
tanca hrala skupina Funny boys. Obyvatelia si pochutili na
pečených klobáskach, ovocnej bublanine, penovom perníku
a zemiakových pagáčikoch, ktoré pre nás pripravili v chránenej
dielni Uvar si sám. Spievalo sa, tancovalo, zabávalo! Veď naši
seniori vedia byť zábavní a veselí!
(sč)

Na zelenom hrnčeku
Varila mamička kašičku na zelenom hrnčeku. A jednému dala za
lyžičku a druhému nedala. Lebo nechcel drevo narúbať.
poslala Mária Bakitová, obyvateľka

Kolo
Kolo kolo mlynské za štyri rímske. Kolo sa nám polámalo a do
vody popadalo. Ej veru. Urobilo bác.
poslala Valéria Krumpárová, obyvateľka
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Vystúpenia študentov pri príležitosti
„Október - mesiac úcty k starším“
Dňa 21. 10. 2013 sa uskutočnilo vystúpenie študentov pri
príležitosti „Október – mesiac úcty k starším.“ Bohatý a pestrý
program si pre našich obyvateľov pripravili študenti Súkromnej
strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch. Na
úvod zaznela krásna a emotívna „Modlitba za starkú“ básnika
Milana Rúfusa, hneď po nej sólo v podaní študentky, ktorá
zaspievala známu pieseň od Kristíny – „Jabĺčko“. Nasledovalo
pásmo známych aj menej známych ľudových piesní, ktoré do
krojov oblečené študentky doplnili aj tancom. Oprášená bola
v ich podaní aj tradícia odlievania olova na Ondreja, tá mala
vyveštiť
budúceho
manžela.
Neskôr
sa
miestnosťou
rozhostili tóny
klasickej hudby
v podobe diel
svetoznámych
autorov
zahrané
na
klavíri aj gitare.
Mladosť, radosť
a energia študentov naplnili priestory nášho zariadenia, vládla
pohoda, úsmev na tvárach našich obyvateľov a spokojnosť.
24. 10 .2013 prišli našim klientom spríjemniť popoludnie
žiaci
Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého
v Topoľčanoch pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším.
Mladší a starší žiaci sa striedali v hre ľudových piesní na klavíri
a recitácii básní z tvorby pani Aničky Szabovej, šéfredaktorky
nášho časopisu. Na záver najmladšia žiačka potešila našich
klientov hrou na flaute.
(gm, zv)
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Súťaž – Meno, mesto, zviera, vec
Dňa 07. 10. 2013 sme
s našimi
obyvateľmi
v doobedňajších hodinách
strávili príjemné chvíle pri
spoločenskej hre – Meno,
mesto,
zviera,
vec.
Niektorí pilní obyvatelia sa
na
súťaž
pripravovali
vopred. Súťažiacich hra
pohltila, precvičili si pri nej
kognitívne
funkcie,
zasmiali sa. Zvládli sme 13 písmen, jednotlivé kolá boli napäté,
striedali sme poradie obyvateľov, hra bola realizovaná ústnou
formou. Najlepšie sa darilo pani Ľudke Dúckej, ale šikovní
a úspešní boli všetci. Na záver si súťažiaci pochutili na slaných
tyčinkách, čipsoch a sladkých keksíkoch. S úsmevom na tvári a
s prianím pekného dňa sme sa rozišli.
(sč)

Prednáška s besedou
V mesiaci október sa konala beseda o knihe Tisícročie
módy.
Zaraďuje sa do kategórie náučnej literatúry. Knihu
napísala Magdaléna Zubercová a zachytáva v nej dejiny
obliekania na Slovensku. Kniha je bohato ilustrovaná.
S našimi obyvateľmi sme si prečítali a dozvedeli sa o
rôznych štýloch, trendoch a o vývoji obliekania od
Veľkomoravskej ríše po prvú svetovú vojnu. Odev bol vo
všetkých
historických
dobách
symbolom
postavenia
jednotlivca.
Väčšina našich obyvateľov sa vracia spomienkami k
skromným podmienkam, ale s úsmevom na tvári, lebo majú za
sebou veľa pekne prežitých chvíľ, o ktoré sa radi podelia.
Čo všetko ovplyvňovalo obliekanie, ako ktoré vrstvy
obyvateľstva sa obliekali nájdu čitatelia v tejto knihe.
(sš)
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Ako správne
písať?
Vďaka
šéfredaktorovi
MY Topoľčany Ondrejovi
Šomodimu
sme
sa
dozvedeli novinky zo
sveta
profesionálnej
žurnalistiky. V utorok 15.
10. 2013 na pozvanie
pani riaditeľky Viery
Bútorovej mali naši obyvatelia možnosť zúčastniť sa krátkeho
Kurzu žurnalistiky.
Dozvedeli sme sa ako správne písať a profesionálne postupovať
pri tvorbe časopisu. Našim členom Redakčnej rady i ďalším
obyvateľom - záujemcom porozprával pán šéfredaktor ako
Topoľčianske noviny vznikajú. Dostali sme niekoľko dobrých rád
pri práci s našim časopisom MÔJ DOMOV, učili sme sa čo má
obsahovať správa, na čo si dávať pozor, formy publicistiky.
V závere zúčastnení mali možnosť vyskúšať si napísať správu,
z ktorej sa čitateľ dozvie maximum. Prednáška bola spestrená
kuriozitami z práce šéfredaktora. Naši obyvatelia využili možnosť
zapojiť sa do diskusie. Informácia o Kurze žurnalistiky v našom
zariadení bola uverejnená aj v týždenníky MY.
A čo nás ešte potešilo? Pochvala pána šéfredaktora za estetiku
a vkusnosť nášho časopisu, hoci len amatérskeho. Pochvalu
dostala redakčná rada a pani šéfredaktorka Anička Szabová! (sč)

Zdravotné prechádzky
Dňa 11.10.2013 sa naši obyvatelia zúčastnili zdravotnej
prechádzky, ktorej cieľom bolo spoznať jesenné čaro v okolí rieky Nitra.
25.10.2013 sme sa vybrali na prechádzku na sídlisko „F“ z úmyslom
načerpania a precvičenia si pohybového aparátu a nadýchania sa
čerstvého, zdravého vzduchu. 04.10.2013 sme absolvovali zdravotnú
prechádzku do múzea v Topoľčanoch. Lektorka nám podala pútavé
informácie a odborne odpovedala na zvedavé otázky našich obyvateľov.
(aj)
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ÚCTA K STARŠÍM V MESTE TOPOĽČANY
Každoročne mesto Topoľčany v spolupráci s Jednotou
dôchodcov Slovenska a Mestským kultúrnym strediskom
Topoľčany
organizujú
kultúrno-spoločenské
stretnutie pri príležitosti
Mesiaca
október
–
Mesiaca úcty k starším
pre všetkých
seniorov
mesta
Topoľčany.
Výnimkou
nebol
ani
tohtoročný október.
A tak sme dňa 24.
októbra prijali s našimi
obyvateľmi pozvanie na
podujatie
„Október
mesiac úcty k starším“
v Dome kultúry
v Topoľčanoch. Podujatia
sa zúčastnili aj hostia z Nitrianskeho samosprávneho kraja –
predseda kraja Milan Belica, poslanec Nitrianskeho
samosprávneho kraja Karol Gerhát, poslanec Nitrianskeho
samosrpávneho kraja a primátor mesta Topoľčany Peter Baláž,
prednostka Okresného úradu Topoľčany Žaneta Páleníková,
riaditeľka Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch
Janka Krahulíková, poslanci mesta Topoľčany Karol Zaťko,
Štefan Grach.
Toto podujatie otvorili svojim tanečným vystúpením deti z
tanečného klubu Karmen Topoľčany. Nasledovala dychová
hudba v podaní súboru Nadličanka.
Tanečná zábava
pokračovala do neskorých nočných hodín so skupinou M TRIO.
Spevácke čísla boli popretkávané tombolou. Na večeru sa
podávali párky s horčicou. Naša kolegyňa Eliška Tökölyová nám
upiekla ešte pagáčiky a chutné koláčiky, čím sme mali stoly
o trochu bohatšie oproti ostatným, za čo jej veľmi pekne
ďakujeme.
(sh)
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Stretnutie pri spomienkach
Tentoraz naše stretnutie pri spomienkach bolo venované
všetkým obyvateľom nášho zariadenia, ich rodičom
a prarodičom. Básňami, spevom, hudbou, teplým slovom ale
i tancom sme si pripomenuli jeseň života všetkých nás. Jeseň je
naozaj krásna. Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný
krok. Človek je
krásny
podľa
múdrosti,
čo
zračí sa mu v
oku,
podľa
vrások a bielych
vlasov,
podľa
slov,
keď
ponára sa v
hovore s deťmi
do rokov, keď aj
on bol mladý.
Človek
je
krásny
vtedy,
keď ho ľudia
majú radi, hovorí jedna ľudová múdrosť. Jeseň, ktorej obdobím
momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. Nádherný čas,
kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v
diaľave už belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a
čisté. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a
hladia naše tváre. Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich
mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z
najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.
Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby
sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali
radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás,
ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším
prarodičom.
(aj)
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TO NAJLEPŠIE NAKONIEC!
Na
celokrajskej
prezentácii v tvorbe
seniorov
DOMOV
BAVÍ DOMOV zožali
naši seniori svojim
vystúpením potlesk
a uznanie.
Opäť,
ako aj po minulé
roky sme sa stretli
v Dome
Matice
Slovenskej v Nových
Zámkoch. Dňa 23.
októbra.
Naše vystúpenie
otvoril pán Masár s vlastným scenárom, kde sa predstavil ako
kulturista. Že sa tejto role dobre zhostil, to potleskom dokázali
prítomní diváci. Pani Kittlerová, pokračovala
básňou
Spomienka seniorov. Pani Szabová predniesla báseň s názvom
Poďakovanie. Jej poslaním bolo poďakovať zamestnancom
nášho zariadenia za celoročnú prácu vykonávanú v našom
domove. Svoje nadanie ukázali aj herečky – amatérky - pani
Sušelková a pani Kittlerová v scénke s názvom Babka
a redaktorka. Vystúpenie našich obyvateľov ukončili ešte tri
piesne z vlastného repertoáru.
Tento deň bol zároveň poďakovaním sponzorom všetkých
zariadení.
Napriek tomu, že sme v programe vystupovali ako poslední,
reprezentovali sme Môj domov na úrovni! Možno podľa
známeho: TO NAJLEPŠIE NAKONIEC!
(zm, Petronela Kittlerová)

V mesiaci október sa uskutočnilo stretnutie obyvateľov v
jedálni zariadenia ako aj stretnutie príbuzných obyvateľov
B budovy. Informácie o priebehu vám prinesieme v
nasledujúcom čísle.
(rr)
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OKRÚHLI JUBILANTI
Tento rok, tak ako predchádzajúce, primátor mesta Peter Baláž
si spomenul na našich seniorov – jubilantov, dňa 30. októbra.
Spoločne
s našou
pani
riaditeľkou
zablahoželali
v jedálni alebo na ich izbách
tohročným oslávencom k ich
okrúhlemu výročiu:
Jozefovi
Škriputovi, Margite Šuranovej,
Anne Adamičkovej, Paule
Chválnej, Kataríne Janáčovej,
Rozálii
Mikovej,
Márii
Mojžišovej, Zlatici Kupcovej,
Anne Fábikovej, Márii Bajtalovej, Margite Reisingerovej,
Františkovi Jančekovi, Gabriele Staňovej, Františke
Pochybovej, Valérii Krumpárovej, Vlaste Peterkovej
a Eduardovi Čiernemu. Pán primátor priniesol jubilantom malú
pozornosť – hrnček s logom mesta Topoľčany.
Organizačne celú akciu pripravila sociálna pracovníčka Zuzana
Vaňová. Oslávencom prajeme všetko najlepšie!
(zv)

ÚTULOK A DOMOV NA POL CESTE
SKUTOČNÝ PRÍBEH
Náš obyvateľ „Útulku“ sa narodil a prežil podstatnú časť svojho
života v Topoľčanoch. Základnú deväťročnú školu dokončil,
vyštudoval
strednú priemyselnú s prospechom veľmi
dobrý. Po maturite nastúpil na základnú vojenskú službu.
Po vojne prežíval veľmi šťastné obdobie. Oženil sa, prišla rodina
spokojnosť a vyrovnanosť. Po čase nastali problémy, rozvod,
zostal bez práce a prostriedkov. Keď neboli prostriedky
neprispieval na spoločné bývanie, byt musel opustiť. Využil
možnosť prechodného pobytu v útulku. Patrí medzi klientov
dodržujúcich domáci poriadok, zapája sa aj do pracovných
aktivít. Veríme, že za aktívnej pomoci našich pracovníkov nájde
recept ako zmysluplne žiť. Dočítania.
(mg)
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Zo života zariadenia sociálnych služieb
v Prašiciach
V roku 1990 bol mesiac
október vyhlásený Valným
zhromaždením Organizácie
spojených
národov
za
Mesiac úcty k starším a 1.
október za Medzinárodný
deň starších. Aj my, tak ako
po iné roky, pripravili sme
pre
našich
klientov
zaujímavé programy.
Ako prvý nás prišiel s pásmom piesní a hovoreného slova
pozdraviť súbor Prašičan. Vedúca súboru pani Jarošová sa
prihovorila k prítomným a popriala im veľa zdravia a spokojnosti.
Pri tanierikoch so zákuskami sa spievalo, utierali sa slzy dojatia
a srdečný potlesk bol poďakovaním pre vystupujúcich. Členovia
súboru si po vystúpení prisadli
jednotlivo k starčekom
a rozprúdila sa družná debata. Na našich starkých nezabudli ani
deti z materskej škôlky. Starkým sa prihovorili pani učiteľky a
potom to už roztočili malí škôlkari. Mali nacvičené veselé scénky,
tančeky a pesničky. Prišli predškoláci, ale i tí najmenší, ktorí ešte
len nastúpili do škôlky. Pripravili sa dobre, potlesk a pochvaly ich
tešil a cítili sa ako malí umelci. Ako poďakovanie a pre ďalšiu
motiváciu dostali sladkosti.
Taktiež Obecný úrad Prašice nezabudol na občanov, ktorí
sú umiestnení v našom zariadení. Peňažná poukážka na nákup
tovaru v miestnych obchodoch potešila každého. S gratuláciou
k Mesiacu úcty starším sa pri raňajkách v posledný októbrový
deň pripojila aj pani riaditeľka Viera Bútorová so zamestnancami
ZSS Prašice, s upečenými koláčikmi a pagáčikmi z dielne
EliškyTökölyovej a Zuzky Belkovičovej.
Medzi spoločenskými akciami sme stihli navštíviť aj miestny
kostol sv. Jakuba, kde bola výstava tohtoročnej úrody. Šikovné
ruky prašickych žien vytvorili krásne vysypávané obrazy a celý
kostol bol vyzdobený ovocím, zeleninou.
(ll)
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Rozhovor v rozhlasovom štúdiu
Po
prvý
krát
v histórii
nášho
rozhlasového štúdia
Môj Domov nás
navštívil hosť spoza
brán nášho domova
pani
Mária
Chamilová,
opatrovateľka
z
Harmónie
Horné
Štitáre. Rozhovor
s ňou pre našich
poslucháčov
pripravila Gabriela Mikudová. Jeho obsah vám prinášame
v skratke.
Povedzte nám niečo o sebe? Pracujem v Zariadení sociálnych
služieb „Harmónia“ v Radošine. Presťahovala som sa sem
z Východného Slovenska, kde som pôsobila v meste Sabinov,
v podobnom zariaení, pre 96 klientov.
Prečo ste sa presťahovali z Východu na Západ? Chcela som
byť najbližšie k dcére a k mojej vnučke, ktorá má teraz 5 rokov.
Budujú dom v obci Biskupová.
Čo Vás najviac baví na práci opatrovateľky? Ja mám prácu
opatrovateľky veľmi rada a vykonávam ju už 8,5 roka. Som
komunikatívna, rada komunikujem so staršími obyvateľmi seniormi. Rodičov nemám a zistila som, že starí ľudia mi
nahrádzajú rodinu.
Aký máte vzťah k športu? Veľmi pozitívny. Dlho som hrávala
volejbal za okres a kraj. Takže vysoké súťaže. V 50. rokoch som
s volejbalom skončila a prešla som na menšiu loptičku. Teraz
hrávam stolný tenis. Priznám sa, že mi to ide celkom dobre.
Čo by ste zaželali našim obyvateľom? Čo by som zaželala?
Veľa šťastia, zdravia, pohody a radostí v živote. A ďakujem za
pozvanie.
(rr)
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Pripravujeme na mesiac November 2013
05.11.2013

jedáleň zariadenia

Súťaž v osemsmerovkách

05.11.2013

knižnica zariadenia

Beseda o knihe Venujem ženám

06.11.2013

mestský cintorín

Zdravotná prechádzka

07.11.2013

jedáleň zariadenia

Stretnutie obyvateľov pri
spomienkach: „Dušičky“

12.11.2013

spoločenská miestnosť

Redakčná rada časopisu Môj
domov

13.11.2013

jedáleň zariadenia

Turnaj v stolnom tenise

14.11.2013

sídlisko F

Zdravotná prechádzka

15.11.2013

jedáleň zariadenia

Burza ošatenia

26.11.2013

jedáleň zariadenia

Súťaž „Hod v kocky“

28.11.2013

jedáleň zariadenia

Katarínska zábava

28.11.2013

mestský park

Zdravotná prechádzka

jedáleň zariadenia

Vystúpenia detí MŠ

Vážení obyvatelia!
Súčasne vás pozývame na naše pravidelné aktivity v spoločenských
miestnostiach a pravidelné počúvanie interného rozhlasu. Využite
možnosť požičať si knihy v knižnici nášho zariadenia, či možnosť
prečítať si regionálne denníky.
Zároveň vás pozývame do novootvorených krúžkov varenia
v chránenej dielni Uvar si sám. Bližšie informácie o čase krúžkov
varenia vám podá pani Eliška Tökölyová.
(zm)
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Noví obyvatelia

Irena Dorčiaková

Viktória Čerňanová

Mária Čurgaliová

Ladislav Winkler

Pani Irena Dorčiaková, pani Viktória Čerňanová, pani Mária
Čurgaliová, pán Ladislav Winkler a pani Emília Gálisová.
Vitajte medzi nami!
Novembroví oslávenci
04. 11. – Imrich Bednarčík
23. 11. – Ondrej Laurinský
11. 11. – Mária Globanová
24. 11. – Valéria Oravcová
12. 11. – Božena Gajdošová
26. 11. – Pavla Gajdošová
16. 11. – Alžbeta Cifrová
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia,
Božieho požehnania a spokojnosti.
(zv)
NOVÍ ZAMESTNANCI
V mesiaci október sme zamestnali
v našom
zariadení
pani
Janu
Matúšovú z Topoľčian ako mzdovú
účtovníčku, pretože naša terajšia
mzdová pracovníka Mária Bajzíková
odchádza do dôchodku. Obom
prajeme veľa životného elánu,
spokojnosti a pohody.
(mm)
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ZASMEJME SA
Fero zastavil pred obchodom pri prostitútke a pýta sa: „Čo by to
stálo?“ „Kompletka je za 1500 €“, odvetí mladá dáma. „Vieš čo?
Ja di dám 3000 €, ak mi dovolíš nejakú perverznosť. “Dáma
súhlasila. Zašli do pivnice, pomilovali sa a dáma sa pýta: „No
a tá perverznosť? „No teraz ti budem búchať hlavu o múr kým mi
nevrátiš tie tri tisícky.
„Čo plačeš kamarátka moja? Vari je ti ten tvoj Miško neverný?“
„Ach, keby len Miško.“
„Mal by si tú tvoju ženu poslať lekárovi.“ „A prečo?“ „Má veľmi
studené nohy.“
Manželka hovorí mužovi: „Miláčik už sme sa vyše mesiaca
nemilovali.“ „No láskavo hovor za seba.“
„Uvedomte si mladý muž, naša Milka má na milovanie čas“,
vysvetľuje otec mládencovi. „No vidíte a ona vždy tvrdí, že
o deviatej musí byť už doma.“
Aký je rozdiel medzi dobrou a skvelou sekretárkou? Tá dobrá
pozdraví šéfa dobré ráno. Tá skvelá ho pozdraví už je ráno.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Príde babka od holiča a pýta sa? „Jožko, že už nevyzerám ako
stará babka“? „Nie babi, teraz vyzeráš ako starý dedko.“
Fero sa rozčuľuje a hovorí svojej manželke: Tak, s pitím som
skončil, s fajčením tiež.“ „No a teraz čo?“, spytuje sa manželka.
„Teraz prídeš na radu ty.“
Na súde sa pýta rozvodový sudca manžela: „A kedy zečali medzi
vami prvé nezhody“? „Keď som trval na tom, že aj ja chcem byť
na svadobnej fotografii“.
Ing. Peter Lipták, obyvateľ
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PRANOSTIKY
*****

Aký je november, taký bude nasledujúci máj. * Ak skoro neopadá
list zo stromu, všetko sa opozdí. * Dážď martinský znamená
mráz a suchotu. * Svätý Martin a Hromnice pradú z tej istej
praslice. * Či Katarína a či kríže, keď mrzne kúrte chyže. *
Katarína má šumné meno, lenže chladné veno. * Katarína
hudcom husle berie. * Na sv. Ondreja ešte sa nám ohreje. * Keď
je pekne na Ondreja, ide orať len krivý gazda. * Martinský sneh
je planý na oziminy. * Na Martina hus najpeknejšie spieva. * Ak
na Ondreja lietajú včely bude neúrodný rok.

POREKADLÁ
*****

Krása je pominuteľná, hlúposť je večná. * Kto sa žení pre
peniaze, má aspoň rozumný dôvod. * Najskôr skvelá milenka,
potom výborná snúbenica a nakoniec len obyčajná manželka. *
Zbojníci žiadajú od teba peniaze, alebo život, ženy jedno i druhé.
* V manželstve, v ktorom to klape, jeden drží klapačku. * Keď
vám hádžu polená pod nohy, postavte si kozub. * Pitná voda je
v ohrození, čo budeme dolievať do vína? * Výbuch
šampanského robí zázraky, zobúdza spiacich.* Keď ženáč
začne rožky vystrkovať, k parohom už nemá ďaleko. * Majster
alkohol je na každom pracovisku vítaný, skracuje pracovný čas.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

O ROVNOSTI ĽUDÍ
Kto o svojich právach kričí?
Ten čo práva druhých ničí?
Čo iný názor neuznáva
a porušuje ľudské práva?!
Kto škodí druhým ako smrad ten sám seba nemá rád!

(ab)
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Predbežný jedálny lístok
Čo bude dnes na obed?
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

4.11. polievka cesnaková, chlieb
kuracia pečeň na cibuľke, ryža, ster. uhorka
5.11. polievka zeleninová
klopsy v paradajkovej omáčke, zemiaky
6.11. polievka fazuľková kyslá, chlieb
domáce koláče s posýpkou, mlieko
7.11. polievka slepačia s haluškami
kuracie po záhradnícky, šťava, cestovinová ryža
8.11. polievka drožďová, chlieb
vyprážané rybie filé, slovenský zemiakový šalát
9.11. polievka hrachová
bravčové po bratislavsky, šťava, cestoviny
10.11. polievka slepačia s niťovkami
pečené kura, ryža , kompót
11.11. polievka zeleninová
sekaná pečienka, varené zemiaky, miešaný šalát
12.11. polievka špenátová, chlieb
debrecínsky guláš, omáčka, knedľa
13.11. polievka zemiaková kyslá, chlieb
palacinky s džemom
14.11. polievka hovädzia s cestovinou
bravčové na šampiňónoch, tarhoňa, miešaný šalát
15.11. polievka paradajková s ryžou
granatiersky pochod, uhorkový šalát
16.11. polievka mrkvová
belehradský bravčový rezeň, šťava, zemiaky
17.11. polievka hovädzia s rezancami
smažený kurací rezeň, ryža, kompót
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Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

18.11. polievka kelová, chlieb
karbonátok s ovsenými vločkami, zemiaky, šalát
19.11. polievka s opraženou krupicou
Bravčové po srbsky, halušky
20.11. polievka šošovicová kyslá, chlieb
domáce buchty
21.11. polievka hovädzia s haluškami
kuracie po cigánsky, slovenská ryža, paradajkový šalát
22.11. polievka paradajková, chlieb
žemľovka s tvarohom
23.11. polievka zeleninová
kurací perkelt, šťava, cestovina
24.11. polievka slepačia s cestovinou
bravčový rezeň, ryža, kompót
25.11. polievka rascová s vajcom
štefanská sekaná, zemiaky, cvikla
26.11. polievka drožďová, chlieb
maďarský bravčový perkelt, šťava, ryža
27.11. polievka zemiaková kyslá, chlieb
domáce buchty
28.11. polievka hovädzia s cestovinou
kuracie na cesnaku, omáčka, tarhoňa, uhorkový šalát
29.11. polievka cesnaková, chlieb
zeleninový rezeň, zemiaková kaša
30.11. polievka zeleninová
mexický guláš, šťava, ryža
1.12. polievka kuracia s rezancami
kurací rezeň v cestíčku, varené zemiaky , kompót

Jedálny lístok, je predbežný, nezáväzný.
Zmena jedálneho lístka vyhradená!
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TAJNIČKA
Kde nasleduje včerajšok po dnešku?
1

Nenáročná obilnina

2

Aktuálne ročné obdobie

3

Druh zeminy

4

Cenina

5

Kujný nerast

6

Nápoj z hrozna

7

Hlavné mesto Talianska

8

Biograf

9

Rozum

(mm)

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 11. 2013
sociálnej pracovníčke Mgr. Svetlane Šimkovej, ktorá má na
starosti odovzdávanie cien. Víťaz bude určený žrebovaním
a odmenený vecnou cenou. Správnu odpoveď krížovky
z časopisu 10/2013 nám poslali viacerí. Výhercom sa stáva
Radek Malošík. Správnu odpoveď hádanky z časopisu 10/2013
nám poslali viacerí a výhercom sa stáva Viktor Ďurech.
Srdečne gratulujeme! Hádanka na tento mesiac znie: Ako znie
meno maršála, pod vedením ktorého bola oslobodená Praha?
A tu sú možnosti: A: Korev B: Kulik C: Bulganin
Hádanku dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ

♥♥♥
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