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Úvodník  

„Nie je pravda, že máme príliš málo času! Ale je pravda, že máme  
mnoho času, ktorý sa nám nepodarí využiť!“ (Seneca) 

 
ČAS – ten neúprosný bežec, ktorý ide vždy dopredu a nikdy sa 

nevracia späť. Všetci máme rovnakú istotu, že čas nemení smer. Vieme 
sa spoľahnúť, že je neopakovateľnou chvíľkou práve to, ako sme 
naplnili túto minútu svojho života, ako sme prežili práve tento rok – 
tento krát rok 2010.  

 
Každý rok prinesie množstvo krásnych a veselých zážitkov. Ale, 

žiaľ,  musia nás  v živote stretnúť aj smutnejšie chvíle. Vraj preto, aby 
sme dokázali vnímať krásu, vidieť dobro, vážiť si seba, ľudí a veci 
ktoré nás obklopujú. A keď pochopíme, že čím viac dokážeme túto 
krásu vnímať a vážiť si ju, o to viac sa nám zvyšujú naše šance. Šance 
byť lepší, šťastnejší, zdravší, bohatší a radostnejší. 
 
 Využime všetky šance a doprajme iným všetko to, čo prajeme 
sami sebe. „Lebo vyslúžime a zaslúžime si len to isté, čo želáme 
iným“. 
  
Vážení obyvatelia! 
 

S prichádzajúcim novým rokom 2011, v mene celého kolektívu 
spolupracovníkov, prajem nám všetkým, aby sme boli, nielen 
šťastnejší, zdravší, veselší a bohatší ako v roku odchádzajúcom ale 
aj lepší k sebe a k všetkým ľuďom, s ktorými sa počas roka stretneme! 
Želám nám aby „Môj domov“ bol pre nás naozaj domovom, kde sa 
dobre cítime a kde sa dokážeme vzájomne tešiť z toho, že sa 
stretávame právu tu, v priestoroch nášho zariadenia sociálnych služieb! 

 
S úctou a láskou  
 
       Viera Bútorová, riaditeľka 



 3 

    Nový rok 
 
Prichádza Nový rok 
a s ním možno šťastný krok,  
odstráňme v mysli pochybnosti, 
odchádza rok do minulosti, 
do nenávratných diaľav.  
 
Nech nastane súhra našich duší, 
Žime tu šťastne starí, mladí, 
Pekne spolu dohromady. 
 
Zdravia, šťastia akurát,  
Aby Vás mal každý rád. 
 
V Novom roku šťastia veľa, 
Nech si každý niečo želá, 
V domove sa majme radi, 
Nech nám slnko stále žiari.  
       Szabová Anna obyvateľka 
 

Zimná vlo čka 
 
 
Zimná vločka ľahučko sadá starkým na líčko. 
Od radosti na tvári, na okamih zažiari, 
a potom sa bez stopy, prekvapená roztopí. 
 
Na ružovom smutnom líčku 
zanechá však na rozlúčku  
starkým drobulinkú slzičku. 
 
                                                           Petronela Kitllerová obyvateľka 
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Oznam 
 

Vážení obyvatelia! 
 

Od 1. 1. 2011 nadobúda účinnosť nové Všeobecné záväzné 
nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2010. 
Jeho celé znenie nájdete na nástenkách ZSS Topoľčany, 
Prašice aj v Útulku. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo 
schválené na Zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho 
kraja dňa 6. decembra 2010. 
 

Na základe tohto všeobecného záväzného nariadenia budú 
musieť byť k 1. januáru 2011 upravované úhrady za sociálne 
služby vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb 
v Nitrianskom samosprávnom kraji. 
 

Dovolím si Vás preto osobitne upozorniť na niektoré body 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2010: bod 8. (strana 3), 
bod 10. (strana 4), bod 12.7 (strana 4), body 12.8, 12.9, 12.10 
a 12.11 (strany 5. a 6.). 
 
        Ing. Viera Bútorová 
                riaditeľka 
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Prečo som prišiel do zariadenia? 
 

V Novom roku a v prvom čísle nášho časopisu 
sme sa rozhodli vzdať úctu nášmu najstaršiemu 
obyvateľovi pánovi Jozefovi Michalkovi, ktorý sa 
v októbri roku  2010 dožil krásnych 99 rokov.  

Aj napriek takémuto vysokému veku sa s nami 
pán Michalka podelil o svoje spomienky do našej 

rubriky „Prečo som prišiel do zariadenia“. 
Celý svoj život prežil v Prašiciach v rodinnom dome, kde žil so 

svojimi tromi synmi a manželkou. Dvaja synovia už dávno vyleteli 
z rodného hniezda a teraz majú svoje rodiny.  

Pán Michalka často spomína na život, ktorý prežil na prácach 
v horách. Život to nebol ľahký, ale boli sme vtedy mladí a aj sme si 
dobre zarobili. Ľahšie sa nám potom osamostatňovalo, mohli sme si 
postaviť rodinné domy a nejaké to hospodárstvo.  

Po smrti najstaršieho syna, s ktorým som žil po smrti manželky,  
som zostal v dome sám. Staral som sa o dom aj o záhradu. Jedného dňa 
som však v záhrade odpadol, našťastie ma našiel môj druhý syn, ktorý 
ma prišiel navštíviť. Musel som ísť do nemocnice, kde som sa trochu 
vystrábil.  

Z nemocnice sa ma však báli prepustiť domov, pretože som žil 
sám a zdravotné ťažkosti by sa mohli zopakovať a už by som nemusel 
mať také šťastie ako prvý krát. Tak začal syn vybavovať pobyt v tomto 
domove a ja som s tým súhlasil.  K synom som nechcel ísť bývať, 
každý ma svoju rodinu a svoje starosti a ťažkosti, tak som im nechcel 
pridávať.  

A ako sa mi tu páči? Ja som spokojný s tým čo mám. Pokiaľ Pán 
Boh dá, tak bude. Som tu najstarší, dobre sa tu o mňa starajú. Synovia 
ma chodia navštevovať. Niekedy mi je síce ľúto za mojou dedinou 
a domom, ale som tu spokojný.  

 
Zuzana Michalková, sociálna pracovníčka 
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Zápis z výboru obyvateľov zo dňa 7.12.2010 
 

1. Pani riaditeľka oboznámila členov výboru o ukončení preposudzovania 
odkázanosti na sociálnu službu Nitrianskym samosprávnym krajom. 
Rozhodnutia NSK boli vydané na základe zdravotného, aj sociálneho posudku: 
- z Nitrianskeho samosprávneho kraja  (obyvateľom domova sociálnych služieb 
a špecializovaného zariadenia) 
- z Mestského úradu Topoľčany (obyvateľom zariadenia pre seniorov) 

Každý obyvateľ bol rozhodnutím zaradený do príslušného stupňa 
odkázanosti.  

2. Od 15. 11. 2010 podľa zákona o sociálnych službách a na 
základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja budú s každým 
obyvateľom vypracované zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Prílohou 
každej zmluvy je výpočtový list, ktorým sa určuje výška mesačnej úhrady za 
sociálne služby. Stanovená výška úhrady je platná na základe Všeobecného 
záväzného nariadenia NSK. 

3. Výbor obyvateľov sa jednohlasne dohodol, že pani Štetinovú nahradí vo 
Výbore nový člen, ktorý nasleduje ako 8. podľa počtu hlasov -  pán Pavol 
Livinský. 

4. Pani riaditeľka informovala výbor o havaríjnom stave kuchyne, preto 
z toho dôvodu dochádza, niekedy, k zámene jedálneho lístka. 

5. Od 1. 12. 2010 sa jedálne lístky vypracúvajú v spolupráci s ambulanciou 
MUDr. Okkelovej, ktorá ako lekár-diabetológ schvaľuje a podpisuje jedálne 
lístky. 

6.  V našom zariadení je otvorená čitáreň aj mimo pracovného času. Kľúč 
si môžu obyvatelia vyzdvihnúť u službu konajúcej sestry na A budove. 

7. Na 1. poschodí A budovy je zriadené špecializované zariadenie pre 
demencie rôzneho typu etiológie. 

8.  Schôdza obyvateľov v jedálni sa bude konať dňa 8. 12. 2010. 
9.  Pani riaditeľka informovala výbor o tom, že utorky si vyhradila len pre 

obyvateľov. V tento deň nebudú musieť obyvatelia čakať, pokiaľ majú záujem 
ju navštíviť v jej kancelárii. Rovnako v tento deň bude chodiť aj po izbách 
obyvateľov, ktorí sú imobilní či čiastočne mobilní.  

10.  Organizácia vianočných sviatkov bude nasledovná: 
- 21. 12. 2010 – spievanie kolied v A budove so súborom DOMOVNÍČEK 
- 22. 12. 2010 – spievanie kolied v B budove so súborom DOMOVNÍČEK 
- 23. 12. 2010 - spievanie kolied pod vedením pátra Bajzíka v jedálni o 17.00 h 
- 24. 12. 2010 spoločná štedrá večera o 17.00 h spojená s tradičnými zvykmi, 
v podaní obyvateľov - pána Páleníka a pani Adamičkovej. 
 

                                                     Zapísala: obyvateľka Szabová Anna 
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Uskutočnilo sa v mesiaci 
december 

Stolnotenisový turnaj 
 
Dňa 07.12.2010 sme si v našom zariadení spríjemnili popoludnie 
stolnotenisovým turnajom. 

Po krátkom rozohraní sme zahájili samotný stolnotenisový turnaj. Ako prví 
začali hrať p. Macho a p. Šimko. Hráči, ktorí práve nehrali, nám  pomáhali 
zbierať loptičky a vzájomne sa aj s ostatnými obyvateľmi  povzbudzovali. 

Počas turnaja sme sa občerstvili s minerálkou a kávou. Záver turnaja bol 
veľmi napätý, nakoľko o prvé miesto sa bojovalo medzi p. Machom a p. 
Liptákom. 

Po ukončení stolnotenisového turnaja nasledovalo vyhodnotenie výsledkov  
odmeňovanie súťažiach.. Každý súťažiaci bol odmenený diplomom a medailou. 
Taktiež sme si príjemne posedeli pri chlebíčkoch, kávičke a kofole. 

Súťažiacim sa toto posedenie veľmi páčilo, boli príjemne prekvapení. Po 
ukončení posedenia sa nám poďakovali s heslom, aby sme si tieto dobré zvyky 
zachovali naďalej. 

Celkovú atmosféru turnaja, odovzdávania medailí a diplomov, ako aj 
posedenia zaznamenávala fotením Mgr. Gabriela Remeňová. 

Umiestnenie súťažiacich :  
1. Peter Macho, 
2. Ing. Peter Lipták 
3. Ján Bohumel, 
4. Augustín Rybanský, 
5. Milan Šimko 
6. Erik Alman 
 
 

Pečenie vianočných dobrôt 
Dňa 08.12.2010 sme sa zúčastnili  na pečení vianočných dobrôt v ZSS 

Harlekýn, Topoľčany. Po milom 
privítaní a krátkom zoznámení sme sa 
porozdeľovali do štyroch skupín. Každá 
skupina mala na starosti pečenie 
niečoho iného. Jedna skupina sa 
venovala pečeniu burgyňových pagáčov, 
druhá skupina robila mafiny, tretia 
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piekla medovníčky a štvrtá košíčky.  Naše obyvateľky p. Toporová, p. Kupková 
a p. Kittlerová  boli natoľko šikovné, že sa aktívne zapojili do pečenia všetkých 
dobrôt. Pokiaľ sa všetky dobroty upiekli, mali sme možnosť poobzerať sa po 
zariadení, zúčastniť sa pečenia vianočných oplátok spojené s ochutnávkou. 
Potom sme sa všetci zišli, poobzerali sme svoje výrobky a s dobrým pocitom 
sme sa pustili do ich ochutnávania. 

Našim obyvateľkám sa to veľmi páčilo a už teraz sa tešia, že o rok si to 
zopakujú.   
 
Vianočný turnaj v stolnotenisovej hale v Topoľčanoch  
 
     Dňa 09.12.2010 sa v stolnotenisovej hale v Topoľčanoch uskutočnil vianočný 
turnaj, na ktorom sa zúčastnili aj naši obyvatelia. Menovite p.Macho Peter, 
p.Bohumel Ján a p.Lipták Peter.  

Akcia sa začala privítaním súťažiacich a ich rozdelením do súťažných 
skupín. Po krátkom príhovore organizátora sa 
začal samotný turnaj. Najskôr sa zdalo, že by 
naši borci mohli držať krok s bývalými 
závodnými hráčmi, ale časom sa predsa len 
ukázala skúsenosť a dostávali sme sa pod tlak. 
Ale aj tak sme obstáli! Hlavne ak si 
uvedomíme, že našimi súpermi boli hráči, 
ktorí kedysi hrávali profesionálne. Medzi 
našich najlepších hráčov patril pán Macho, 
ktorý vyhral tri zápasy, ale ani pán Bohumel 

a pán Lipták sa rozhodne v ťažkej konkurencii  nestratili.  
Veľká vďaka patrí súťažiacim z nášho zariadenia, ktorí sa nebáli 

a zúčastnili sa takto kvalitne  obsadeného turnaja.  
Na záver boli všetci zúčastnení odmenení medailami a malým 

občerstvením a zároveň boli pozvaní na ďalší ročník. 
 
   

Dňa 06.12.2010 aj do nášho zariadenia 
zavítal Mikuláš so svojími pomocníkmi 
anjelom a čertom a odmeňoval všetkých 
obyvateľov sladkými balíčkami. 
Obyvatelia aj napriek svojmu veku mali 
z tejto návštevy veľkú radosť, niektorí sa 
poďakovali Mikulášovi aj krátkou 
riekankou alebo básničkou.  
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Vianoce ako doma 
 

Dňa 16.12.2010 sme sa zúčastnili  na predvianočnej akcii „ Vianoce ako 
doma“, kde boli naše obyvateľky zapojené do ozdobovania medovníčkov.   

Po úvodných milých slovách poslancov VÚC  a krátkom zoznámení sme sa 
porozdeľovali do skupín. Bolo tu zastúpených viacero zariadení sociálnych 
služieb z celého Nitrianskeho kraja. Každé zariadenie reprezentovali tri šikovné 
obyvateľky. Všetky skupinky mali rovnakú úlohu – a to čo najkrajšie vyzdobiť 
medovníčky, ktoré už boli vopred pripravené na stole aj s ozdobovacou hmotou. 
Celú akciu sprevádzal milý personál, ktorí sa o všetkých zúčastnených vzorne 
staral a zabezpečoval všetko potrebné. 

Naše obyvateľky p. Adamičková, p. Kittlerová a p. Krajčíková mali veľmi 
šikovné ruky, s radosťou a veľkou chuťou sa pustili do práce. Ich medovníčky 
boli veľmi pekné a potešili i ostatných súťažiacich.  

Počas zdobenia všetci zúčastnení si spríjemňovali čas spievaním vianočných 
piesní a kolied, rozprávali sa s poslancami a ostatnými organizátormi. Po 
vyzdobení medovníkov dostali všetci súťažiaci hodnotné dary,  ktoré naše 
obyvateľky veľmi potešili.  

Na celej akcii vládla príjemná  predvianočná atmosféra, našim 
obyvateľkám sa to veľmi páčilo a odchádzali s príjemným pocitom a pozitívne 
naladené. 
 
Koledovanie v zariadení 

V dňoch 20.12.2010 a 21.12.2010 nám spevácko dramatický súbor 
Domovníček so sprievodom vedúcej úseku služieb klientom Bc. Danky 
Neumannovej a sociálnej pracovníčky Mgr. Zuzany Michalkovej spríjemnil 

predvianočné obdobie spevom vianočných 
kolied a krátkymi vianočnými veršami.  

Koledami a veršami členovia súboru 
spríjemňovali dopoludnie na každom poschodí 
nielen ostatným obyvateľom ale aj 
zamestnancom. Nejednému obyvateľovi 
vypadla aj slzička, ale boli aj takí, ktorí sa 
k naším koledníkom pridali a spievali spolu 
s nimi.  

Na záver sa koledníci občerstvili pohárikom vínka a minerálky. 
Vyslovujeme im veľké ďakujem za predvianočný program, ktorí si pre nás 
pripravili.   

 
Vianočné blahoželanie 

Počas vianočného týždňa v dňoch od 20.12.2010 do 23.12.2010 boli 
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zvolení zástupcovia tvorivého krúžku zaželať šťastné a veselé prežitie 
Vianočných sviatkov riaditeľke zariadenia Ing. Viere Bútorovej, vedúcej úseku 
sociálnych služieb Bc. Danke Neumannovej, sociálnym pracovníčkam, ako aj 
úsekovým sestričkám, pričom ich obdarovali vlastnoručne vyrobeným 
vianočným pozdravom.  

Na tvorbe vianočného pozdravu vo forme fotorámiku sa spolupodieľali 
páni Milan Šimko, Ján Bohumel, Peter Macho, Ján Vlčko, Pavel Dobrík, Erik 
Alman, Jozef Finta, Milan Mikuška, ako aj pani Štefánia Geletová.  

Všetkým členom tvorivého krúžku ďakujeme za ich úsilie pri tvorbe 
vianočného pozdravu a oceňujeme tvorivého ducha. 
 
Vystúpenie Zboru Apoštolskej cirkvi 
 
     Predvečer Štedrého dňa nám prišiel spríjemniť Zbor Apoštolskej cirkvi pod 
vedením p. Bajzíka svojím vystúpením. Čakanie na vystúpenie nám spríjemnil 
prehraním vianočných piestí p. Ladislav Páleník. Na úvod vystúpenia privítala 
členov Zboru Apoštolskej cirkvi sociálna pracovníčka Gabriela Remeňová.  

Po úvodných slovách nám zaspievali vianočné koledy. Ku koncu 
vystúpenia nám p. Bajzík povedal zopár hrejivých slov, ktoré potešili naše 
dušičky. V závere nám ešte zaspievali najznámejšiu vianočnú koledu – Tichá 
noc.  

Na rozlúčku sme si popriali pokojné a príjemné prežitie Vianočných 
sviatkov. 

 Nemožno nespomenúť úprimné poďakovanie zdravotníckemu personálu, 
najmä Milke Šírovej a Patrikovi Hlavačkovi, ktorí taktiež doprevádzali našich 
obyvateľov na toto príjemné posedenie. Rovnako si veľmi ceníme pomoc pri 
úprave stolov v jedálni zariadenia, na ktorej sa spolupodieľali páni Peter Macho, 
Ján Bohumel, Erik Alman, Vincent Mišuta a Gejzko Vigh, aby sme sa všetci 
počas vystúpenia Zboru Apoštolskej cirkvi cítili príjemne a pohodlne. 
    Túto sviatočnú atmosféru zo spievania vianočných kolied zaznamenávala 
filmovaním sociálna pracovnička Ivetka Šebíková a fotením Lenka 
Tomašovýchová. 
 
Štedrý večer v zariadení 
 

Deň 24. 12.2010 už od pradávnych 
čias má prívlastok „Štedrý deň“, deň 
narodenia Ježiša Krista.  

V našom zariadení sme  v tento deň, 
tak ako aj po iné roky, spoločne 
absolvovali Štedrú večeru s tradičnými   
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vianočnými zvykmi.  
Gazda s gazdinou zaklopali na dvere so slovami „otvorte“, z jedálne sa 

ozvalo „čo nesiete?“ a 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 svoje štyri hladné 
kúty a všetci sa spoločne modlitbou poďakovali za všetku úrodu, ktorú nám Pán 
Boh požehnal. Nechýbala ani spoločne 
odspievaná pieseň „Tichá noc, svätá noc.“   

Niektorým obyvateľom vypadla aj 
malá slzička. Ešte predtým ako  sa  všetci 
s chuťou pustili do štedrej večere, ktorú 
pripravili naše pani kuchárky, sa prihovorila 
naším obyvateľom aj pani riaditeľka 
zariadenia Ing. Viera Bútorová. Na stole 
nechýbali oblátky s medom, ovocie a už 
tradičná vyprážaná ryba a zemiakový šalát.  
                                                                                    
Silvestrovské posedenie 

Dňa 31.12.2010 sme sa stretli s obyvateľmi na Piatkovom posedení pri 
káve a čaji pri príležitosti Silvestra. Toto posedenie nám spríjemnila svojou 
účasťou aj vedúca úseku sociálnych služieb Bc. Danka Neumannová.  

Tento posledný deň v roku 2010 sme využili na to, aby sme symbolicky 
ocenili obyvateľov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na Posedeniach pri káve 
a čaji, ako aj na pracovnej činnosti v areáli zariadenia. 

Bc. Danka Neumannová spoločne s organizátorkou pracovnej činnosti 
Mgr. Gabrielou Remeňovou odovzdali čestné uznania za pracovnú činnosť 
pánom Milanovi Mikuškovi, Erikovi Almanovi, Jozefovi Skladanému, Radkovi 
Malošíkovi, Jankovi Vlčkovi, Milanovi Šimkovi, Milanovi Rybanskému, 
Róbertovi Pudišovi, Jankovi Bohumelovi a poďakovali za ich spoluprácu 
a úsilie počas pracovných brigád. 

Na záver posedenia sme si vzájomne zaželali všetko najlepšie do Nového 
roku 2011 a pripili si nealkoholickým šampanským. Pán Peter Macho nám 
v mene všetkých zúčastnených poďakoval za toto príjemné silvestrovské 
posedenie. 
 
Vianočné vystúpenia detí a študentov                                                                       
  

Vianočné vystúpenia detí a študentov  v jedálni zariadenia sa uskutočnili 
v dňoch: dňa 07.12.2010 – vystúpenie študentov zo Strednej zdravotníckej školy 
v Topoľčanoch, dňa 15.12.2010 – vystúpenie detí z Materskej školy na ulici 
Tribečská a Gagarinová, dňa 17.12.2010 – vystúpenie študentov zo Súkromnej 
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strednej odbornej školy v Topoľčanoch. 
 
Atmosféra na vystúpení bola veľmi príjemná. Deti a študenti milo potešili 

našich obyvateľov pekným vianočným 
programom, čo vyvolalo dojatie  
a nejednu slzičku na ich tvárach.  

             

Na záver deti obdarovali 
obyvateľov  milými darčekmi. 
Obyvateľom sa vystúpenie veľmi 

páčilo, čo dali najavo vrúcnym potleskom.   
                                                Dana Neumannová, vedúca úseku 
 

Pripravujeme pre Vás na január 2011  
 
 - 05.01.2011 Koledovanie troch kráľov v zariadení 
 
- 05.01.2011 Zdravotná prechádzka do centra mesta 
 
- 12.01.2011 Redakčná rada časopisu „Môj domov“ 
 
- 13.01.2011 Zdravotná prechádzka mimo areálu zariadenia 
 
- 13, 14.01.2011 Vedomostná súťaž s obyvateľmi 
 
- 18.01.2011 Turnaj v kartách 
 
- 19.01.2011 Prednáška s besedou na tému: „Chrípka a jej prevencia“ 
 
- 20.01.2011 Novoročný ples obyvateľov 
 
- 26.01.2011 Turnaj v spoločenských hrách (šach, človeče nehnevaj sa) 
 
- Upratovanie vianočnej výzdoby a vianočných stromčekov 

                                           Dana Neumannová, vedúca úseku 
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Zo života zariadenia sociálnych 
služieb v Prašiciach 

 

December prišiel s návalmi snehu a iskriacim mrazom. Všetko na 
okolí pripomínalo rozprávku o Mrázikovi.  

My, v teple domova, začali sme pripravovať vianočnú výzdobu. 
Prvé sme vyzdobili okná. Z ihličňanov a cesmíny  vyrobili sme krásne 
vianočné ikebany. Po Mikulášovi prišla na rad výzdoba vianočných 
stromčekov. Do vyzdobených priestorov nás prišli pozdraviť prví 

koledníci - deti z MŠ v Prašiciach s pásmom vianočných básničiek 
a piesní.  

Šikovné deti potešili srdcia našich starkých, ktorí ich odmenili 
potleskom. Sladkú odmenu za vystúpenie 
dostali aj od pani riaditeľky Bútorovej.      
 Predvianočný čas a čakanie na 
príchod malého Ježiška prišli svojim 
vystúpením oživiť aj členovia cirkevného 
združenia z Topoľčian. Vianočné piesne 
so sprievodom gitary, slová vianočnej 
balady a príhovor pastora dojali našich 
starkých, ktorí  nenápadne zotierali slzy so svojich líc.  
       Deň pred Štedrým večerom dostali všetci obyvatelia vianočné 
balíčky plné dobrôt. Niektorí z obyvateľov už v ten deň odchádzali 
k svojim príbuzným. Ďalší odchádzali na Štedrý deň.  

K slávnostne prestretej štedrej večeri zasadlo štrnásť 
obyvateľov. Zaspievať koledy a spoločne sa pomodliť prišla aj pani 
Kurucárová, vedúca našej prašickej prevádzky.  
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Vianočnú atmosféru tohto dňa, ale aj celých sviatkov 
spríjemňovali koledy z CD prehrávača.  
       Medzi sviatkami nás navštívil spevácky súbor Prašičan z Prašíc. 
Známym cirkevným piesňam s témou Vianoc neodolali ani naši 
obyvatelia, a tak si koledy zaspievali účinkujúci i poslucháči. Tóny 
Tichej noci len pri svetle sviečok zo stromčeka  vytvárali 
nenapodobiteľnú sviatočnú atmosféru.  
       Silvester  si vychutnali tí, ktorí 
vydržali byť dlhšie hore. Prechod do 
nového roka  bol sprevádzaný dedinským  
ohňostrojom, ktorý  vyčaril na oblohe 
gejzír farieb a tvarov od výmyslu sveta. 

A je tu Nový rok, uvidíme čo nám 
prinesie! 

A čo nás čaká na začiatku nového roka 2011 - v mesiaci  
január? Poskladáme vianočné ozdoby a upraceme po Vianociach. Deti 
z MŠ sa nám prídu predviesť v karnevalových maskách. Podľa počasia 
budeme absolvovať krátke zdravotné prechádzky. Budeme čítať knihy, 
časopisy, venovať sa spoločenským hrám.    
          Laciková Lýdia sociálna pracovníčka 

 
 

 
 
 

 
 

Pán Boh stvoril vrany a čert politické strany. 
Opitý od vína letí na bok, od piva na chrbát, od pálenky na nos. 
Keď vlci a líšky vyjú, to znamená tuhú zimu. 
V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato. 
Ak v januári sneží, alebo prší, bude zlá úroda. 
Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom  je priaznivý. 
Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica. 

Petronela Kittlerová obyvateľka 
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Zdravotné okienko 
 

Iste ste si všimli, že súčasťou nášho zariadenia je špecializovaná 
časť, kde sú umiestnení naši klienti, ktorí trpia chorobou zvanou 
demencia. Demencia je choroba s viacerými príznakmi. Spoločným 
pre toto ochorenie je, že dochádza k postihnutiu mozgových buniek. 

Ako dochádza k postihnutiu mozgu? Niekedy stačí drobný úraz 
hlavy, inokedy postihnutie mozgu po mozgovej porážke, poškodenie 
mozgu nádorom, alebo toxickými látkami ako je alkohol. Príčin je veľa 
a nie vždy sa tá pravá nájde. Spoločné však je, že stav sa postupne 
zhoršuje. 

Ako vlastne zistime, že trpíme demenciou? Choroba zvyčajne 
začína nenápadne, zabúdaním drobných veci, povinností apod. Verím 
tomu, že už aj nám, mladším, sa to stáva. Postupne človek zabúda sám 
sa najesť, pripraviť si jedlo, vhodne sa obliecť, zastaviť vodu alebo 
plyn. V tomto štádiu choroby sa už človek stáva závislým na druhých 
osobách. Často sa  dostáva do sociálneho zariadenia.  

Choroba ale postupuje ďalej. Takto postihnutý človek sa musí 
začať kŕmiť, prestane chodiť na WC, začne byť odkázaný na plienky, 
začne blúdiť alebo utekať lebo nevie kde je, chce ísť domov, chodí do 
cudzích izieb, berie cudzie veci, nevie, že  nie sú  jeho,  postupne stráca 
zábrany a nepovažuje za neprirodzené ani neslušné, že chodí 
povyzliekaný po verejných priestoroch.  

Príznakom môže byť aj  zvyšujúca sa agresivita. Agresivita je len 
spôsob obrany pred vlastným strachom  z toho, že človek nevie čo sa 
s ním deje. Často takýto ľudia vykrikujú, že nedostali jesť lebo si 
nepamätajú, že jedli, obviňujú druhých z krádeží lebo nevedia kde si čo 
položili, agresívne sa správajú, napríklad, pri toalete atď.  

Postupne ako choroba pokračuje  človek sa stáva plne závislým na 
druhých, prestáva hovoriť a nakoniec aj chodiť...     

Touto cestou chcem apelovať na všetkých nás, ktorí sme schopní 
postarať sa o seba, aby sme sa zamysleli, v akej ťažkej situácii sú 
takto chorí ľudia a snažili sa ich pochopiť a pomôcť im.  

Pre sestričky a opatrovateľky je práca s takto postihnutými ľuďmi 
náročná a neraz vysiľujúca. Ale ak takúto náročnú prácu máme 
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možnosť vykonávať v priaznivej, ľudskej, atmosfére, človek sa necíti 
taký vyčerpaný a aj chorí ľudia sú kľudnejší a cítia sa bezpečnejšie.  

A tak by som aj Vás, milí obyvatelia, chcela poprosiť, v mene nás, 
zamestnancov o trochu zhovievavosti a ochoty pri spolupráci či 
starostlivosti o takýchto klientov – našich spolubývajúcich. Ide najmä 
o to, že si všimnete, prípadne, jemne upozorníte takéhoto klienta keď, 
napríklad, blúdi po areáli zariadenia alebo nasmerujete personál kde ho 
má  hľadať. Verte, nie je ľahké hľadať viacero ľudí naraz keď Vám 
ujdú práve v čase podávania stravy či toalety. 

Jediné čo môžeme takto chorým ľuďom dať je jedlo, teplo, pocit 
bezpečia a lásky, až do posledných chvíľ ich života. Je ľudské sa o to 
aspoň snažiť! Nikdy nevieme či takto neskončíme, nakoniec, aj my 
sami. 
                                                               Melušová Eva, úseková sestra 
      

 

 
 
 

Nahnevaný vodič vbehne do krčmy a kričí: Ktorý idiot mi dal do 
výfuku štangľu salámy. Na to sa ohlási jeden muž: no a čo má byť? 
Vodič hovorí: No ja nič, len či nemohol dať aj horčicu. 
 
Mladý muž je pri rieke, chce sa okúpať a vyzlieka sa donaha. Na to 
z druhej strany kričí muž: Mladý pán, nechajte si tie trenírky, lebo ryby 
berú aj na malé červíky. 
 
Betka, kúpila som si nový klobúk, ale mužovi sa nepáči. Tak ho 
vymeň! A kde menia manželov? 
 
Vnučka vraví babke: Babka, ja si toho Milana nevezmem, je ryšavý. 
Babka na to odpovedá: Ale Alenka, veď on pri tebe rýchlo ošedivie. 
 
Koľko máte deti? – spytuje sa úradník mladej ženy. Šesť. A ako sú 
staré? No, jedenásť, desať, deväť, osem, šesť. Potom sme si kúpili 
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televízor. 
Petronela Kittlerová obyvateľka 
 

Otec napísal synovi na vojnu: synu príď domov na karmínu, budeme 
zabíjať! 
Syn odpísal: ocko neprídem, ležím s angínou. 
Otec okamžite poslal telegram: príď a zober aj Angínu bude umývať 
črevá!     
         Simeon Masár obyvateľ 
 
Nie som šťastná, mama. Manžel ma už nemá rád. 
Ale Vierka , to predsa nie je možné! 
Keby ma mal rád, už dávno by prišiel na to, že ho podvádzam. 
 
Na lavičke v parku sedia dvaja milenci. 
Ona hovorí: drahý prisahám na svoje deti, že som prvý raz v živote 
zaľúbená. 
          

         Peter Lipták, obyvateľ   
 

Pri poplachu veliteľ rozdeľuje úlohy. 
Vojak Šemela, budete mať stráž pri muničnom sklade! 
Čo urobíte, keď vypukne požiar? 
Vyletím do vzduchu aj so skladom. 
 
Ida príde do mesta a chce sa zabaviť. 
Kupuje si lístok do divadla. Aké miesto si želáte? spytuje sa pokladník. 
Najradšej medzi dvoma vojakmi, prosím. 
 
         Milan Vaľko, obyvateľ 
   
 
 
 

Noví obyvatelia 
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V mesiaci december sme 
v našom zariadení 
v Topoľčanoch prijali 
nových obyvateľov: 

 Antona Illáša 
 Jozefa Grznára 
 Jána Dubaja 
 Adelu Törökovú 
 Jozefa Šimuna 
 Teofila Gajdoša 
 Margitu Lysákovú 
 Hedvigu Mištunovú 
  
Vitajte medzi nami a cíťte sa 
s nami dobre!   

Opustili nás... 
 

Opustili nás v mesiaci december: pán Karol Šorm, pani Júlia 
Remeňová, pani Mária Nikolíniová, pani Anna Peťovská, 
pani Rozália Víčanová, pán Bohumil Podhradský, pani 
Antónia Sokolovská a pani Zuzana Novotná. 
 
 Česť ich pamiatke! 
 

 
Oslávenci 
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  V mesiaci január oslávia svoje narodeniny naši 
drahí obyvatelia:   
01. 01. – Milan Šimko 
02. 01. – Jaroslav Krištof 
06. 01. – Františka Bezáková 
06. 01. – Adela Trenčanská 
06. 01. – Michal Žovinec 
08. 01. – Valéria Rybanská 
17. 01. – Jolana Laššová 
19. 01. – Ľudovít Čachaň 
21. 01. – Anna Mikulášová 
22. 01. – Margita Závadská 
26. 01. – Pavel Piaček 
28. 01. – Paula Guliková 
28. 01. – Amália Kučerková 
28. 01. – Juraj Kováčik 
28. 01. – Ľubomír Lučanský 
29. 01. – Matilda Hudecová 
31. 01. – Mária Čuliová 

 
Dňa 05. 01. 2011 oslávi okrúhle životné jubileum 50 rokov 

pán Ján Mucha, dňa 15. 01. 2011 oslávi 20 rokov Gejza Vígh, 
dňa 19. 01. 2011 oslávi 90 rokov pán Anton Beňo a dňa 27. 01. 
2011 oslávi 90 rokov pani Helena Červená.  

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

ZZuuzzaannaa  VVaaňňoovváá 
   

  

V Novom roku začíname rubrikou hádanky.  
Chceme, aby sa Vás zapojilo čo najviac. 
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Každý mesiac budeme robiť vyhodnotenie a informácie budú 
vždy v zverejnené v budúcom čísle. 
 
 

Hádanky 
 
Hádanky pre náročných 
 
Uhádnite, aké poznáme hmoty: 
1. 
2. 
3. 
 
Uľahčil som Vám, že hmoty poznáme 3, len treba napísať aké poznáme 
hmoty. 
 
Odpovede na papieri s uvedením svojho mena odovzdajte do 20.1.2011 
sociálnej pracovníčke Lenke Tomašovýchovej. 
 
Správne odpovede budú zverejnené v budúcom čísle časopisu.  
     

Autor: Ková čik Juraj obyvateľ      
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