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Úvodník             MD-1/2017 

Prichádza NOVÝ ROK 
 Starý rok 2016 končí. Prichádza ďalší nový rok 
2017, ktorý, dúfame, že nám prinesie do nášho 
ďalšieho života veľa dobrých chvíľ, nezabudnuteľných 
spomienok, ktoré sme prežívali v minulom roku. Na 
ceste nášho žitia by sme si želali hlavne veľa dobrého 
zdravia, spokojnosti a optimizmu, dobrej pohody medzi 
sebou. Potrebujeme ich ako soľ a balzam na dušu.  
 My sami sa musíme pričiniť o to, aby sme v tomto 

našom domováckom zariadení nažívali svorne a boli ústretoví jeden voči 
druhému, potom náš život bude mať skoro ako sa hovorí „cenu zlata“. 
 K tomuto nášmu blahodarnému pôsobeniu u nás, nám pomáha  hlavne 
vedenie zariadenia, ako aj zdravotní, sociálni a všetci ostatní zamestnanci. Tí 
sa snažia spríjemniť náš doterajší pobyt.  
 Jubilejný rok 2016 je výnimočný tým, že bol významným medzníkom 
pre všetkých obyvateľov a zamestnancov nášho zariadenia, čím sme si 
pripomenuli 30. výročie zariadenia „Môj domov“ v Topoľčanoch, ako aj 20. 
výročie zariadenia v Prašiciach. Na príprave a organizovaní výročí tohto sa 
podieľala predovšetkým pani riaditeľka Vierka Bútorová,  členovia vedenia 
ale aj mnohí zamestnanci, ktorí prispeli k úspešnému priebehu osláv. Medzi 
organizátormi, ktorí sa podieľali na prípravách nechýbala ani bývalá 
zamestnankyňa Veronika Hanuliaková. Všetkým patrí  srdečné ďakujeme.   
 Vážení obyvatelia, na prahu Nového roka 2017, Vám prajem 
príjemný zážitok pri čítaní nášho časopisu „Môj domov“, a všetko len to 
najlepšie v novom roku.  
 

                                                                                            Anna Szabová, šéfredaktorka 

NOVOROČNÉ PRIANIE 2017 
Prajem všetkým v novom roku, lásku, zdravie, šťastia veľa, 
nech každý z nás bok po boku, má dobrého priateľa. 
Nech sme všetci veselí a zdraví, 
nech nevznikajú žiadné nové sváry 
a nech sa nám všetkým spolu, po celý rok darí! 
Všetkým obyvateľom želá riaditeľka a zamestnanci zariadenia 
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To nás baví                          MD-1/2017 

Náš liek na vitalitu 
 Fyzioterapia neslúži len na liečbu ochorenia, ale najmä ako 
prevencia. Napríklad pri bolestiach, stiahnutých svaloch, nefunkčných 
končatinách, poruchách chrbtice a podobne.  

 Preto  sa snažíme zo všetkých síl 
pomáhať tým obyvateľom, ktorí nemôžu 
vstať zo svojich lôžok. Cvičíme na 
lôžkach, kde klienti zväčša cvičia sami, 
aktívne s pomocou, s asistenciou, proti 
odporu. Pri niektorých sa dá uplatňovať 
už iba pasívne cvičenie.  
 K účinnej a správnej rehabilitácii je 
naše zariadenie veľmi dobre vybavené. 
Máme množstvo rôznych pomôcok, ktoré 
pomáhajú našim obyvateľom efektívne 
precvičovať svoje telo. V rehabilitačnej 
miestnosti, ale aj na skupinových 
cvičeniach cvičíme s posilňovacími 
gumami, s malými loptami, na rebrinách. 
Precvičovanie ramenných kĺbov a chrbtice 
umožňujú veľké fitlopty, s gumami SM-
systém s kontrolou pred zrkadlami. 

Skupinové cvičenia sa vykonávajú na chodbách zariadenia počas 
týždňa, precvičuje sa celé telo, obyvatelia sa radi zapájajú, sú aktívni, 
čo nás veľmi teší.  
 K celkovému zlepšeniu pohybu obyvateľov ale i zamestnancov 
nášho zariadenia prispieva fyzikálna terapia, kde zaraďujeme: teplo, 
rašelinu a svetloterapiu. Ďalej je to bioptron na liečenie kože a hojenie 
rán, elektroliečba, magnetoterapia, masáže, mäkké techniky.  
 O klasické masáže sa nám starajú študenti zo zdravotnej školy, 
ktorí poskytujú masáže našim obyvateľm. Vypomáhajú aj 
s prechádzkami v areáli. Masáže sú u obyvateľov veľmi obľúbené, 
pochvaľujú si šikovné a odborné ruky mladých masérov.  
 Z veľkého záujmu o rehabilitáciu či už skupinovú alebo 
individuálnu sa veľmi tešíme.                                                            (ak) 
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Domáci spravodaj            MD-1/2017 

Mikuláš navštívil každého 
  Mikuláš má u nás v zariadení dlhoročnú tradíciu. Preto nesmel 
chýbať ani tento rok. Hneď ráno prekvapil Mikuláš, Anjel a Čert za 
doprovodu pani riaditeľky obyvateľov v Prašiciach, potom až do 

poobedia robili radosť 
obyvateľom v Topoľčanoch. 
 Hoci občas nechýbali 
ani slzy dojatia a vďačnosti, 
že ani na našich seniorov 
Mikuláš nezabudol.  
 Po jednotlivých izbách 
chodili za zvuku zvončeka, 
aby sa každý stihol pripraviť 
na milú návštevu. Vybláznil 
sa aj čert, neposlušným, ale 
občas aj tým poriadnym 
obyvateľom vyfarbil tváre 

čiernym uhlím. Básne a piesne venované Mikulášovi sa niesli 
zariadením, zaspievala napríklad Anastázia Opáthová, Alojz 
Schlenc, zarecitovala 
básničku Hedka Kohútová. 
Nechýbal bohatý balíček 
sladkostí a dobrôt, ktorý 
Mikuláš venoval každému 
obyvateľovi. Pani Bajcárová 
sa vyjadrila: „Máte veľmi 
pekné kostýmy, skoro ako 
skutočný Mikuláš 
s pomocníkmi.“  
 Pani Brišková zase 
povedala: „Ďakujeme pekne 
za takúto milú návštevu, 
príďte aj o rok.“ Keď 
Mikuláš rozdal aj posledný balíček mohol si vydýchnuť, že svoju úlohu 
aj tento rok splnil.                                                                               (vn) 
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 Domáci spravodaj           MD-1/2017 

Narodení v decembri 
 December je mesiacom, v ktorom očakávame príchod Ježiša 
Krista a kresťania každoročne slávia Vianoce. My sme v adventnom 
čase nezabudli ani na našich oslávencov na oddelení IT1 
a zorganizovali sme malé posedenie, počas ktorého sme im 
zablahoželali. V decembri oslávili svoje narodeniny Gabriela 
Matejková, Simona Bizoňová, Jozef Hrutka, Mária Pokusová a 
Tibor Švec. Keďže sa našich skupinových aktivít pravidelne 
zúčastňujú aj Simonka Bizoňová so Štefanom Hučkom z B budovy, 
tak sme spoločne oslávili aj narodeniny Simonky a meniny Štefana.  
 Na úvod sme zablahoželali našim oslávencom, a potom sa už 
všetci pohostili malým občerstvením, ktoré sme pripravili a zabezpečili 
aj s pomocou príbuzných Jožka Hrutku, za čo im srdečne 
ďakujeme. Všetci sme si zaspievali ľudové piesne a tradične nás 
sprevádzal na ústnej harmonike Alojz Schlenc.                               (pz) 

 

Postavy z BIBLIE 
 Aj keď väčšina ľudí nerada študuje históriu a učí sa dejepis, 
mnohí radi čítajú príbehy. Z príbehov, ktoré sa odovzdávali z 
generácie na generáciu, sa človek môže veľa poučiť. A v priestoroch 
knižnice sa odhaľovala sila skutočných príbehov! Spomínali sme na 
postavy z Biblie a ich neľahké životné osudy.  
 Aký je váš najobľúbenejší príbeh alebo postava z Biblie a prečo? 
Stotožňujete sa s ňou, alebo vás v niečom ovplyvnila? Alebo ste sa na 
základe toho príbehu poučili? Aj tieto otázky sa šírili knižnicou, na 
ktoré obyvatelia sa snažili nájsť odpovede. Významné mená Starého 
či Nového zákona ako Mária, Jozef, Ježiš Kristus, Ján Krstiteľ, 
Mária Magdaléna, či Adam a Eva, ich životné okamihy sme sa 
snažili rozlúskať a priblížiť. Ich životy boli nielen neľahké a „silné“, ale 
aj obdivuhodné, so silnou vierou v Boha!  
 Okorenenie prišlo v podobe známych vianočných piesní, ktoré 
sme si nielen vypočuli, ale aj zaspievali! Tichá noc, svätá noc, Búvaj 
dieťa krásne, či Rolničky, rolničky, tak aj takéto vianočné piesne sa 
šírili priestorom knižnice.                                        (zb)                                                    
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Domáci spravodaj                                                      MD-1/2017 

Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

 Dni sa míňajú tak rýchlo, že ani sme sa nenazdali a máme tu 
koniec roka 2016. Decembrové dni sú obzvlášť hektické, plné zhonu 
a naháňania sa za darčekmi. Predstava toho, že Vianoce sú o plných 
stoloch pretrváva, ba sa ešte prehlbuje. Akosi zabúdame, že Vianoce 
sú o niečom inom. Mali by byť o radosti rodín pri spoločných stoloch, 
vzájomnom porozumení a láske. Láske, ktorú nám prináša malý 
Ježiško, položený v jasličkách. Prináša nádej a spásu pre celý svet. 

Skôr ako Ježiško, navštívil nás 
Mikuláš so svojou družinou – 
Snehulienkou a čertom. Čertisko 
beťár natieral starkým tváre 
čiernym uhlím a privádzal 
všetkých do hlasného smiechu. 
Jeho šibalstvá udobrovala  
Snehulienka balíčkami so 
sladkosťami. Mikuláš každému 
zaprial všetko dobré a veľa 
zdravia.  
 O tom, že Mikuláš 
obdarovával, sa traduje už 
niekoľko storočí. Aké sú  
mikulášske tradície sme si 

vypočuli zaujímavú prednášku  v rámci biblioterapie. S ďalšími zvykmi 
sa spája aj meno Lucia. Na Luciu chodili   dievčatá poobliekané 
v bielych plachtách, namúčenou tvárou a husacím krídlom. Krídlom 
poometali celý dom, všetky kúty, aby z domu vyhnali biedu a choroby. 
K tomuto zvyku sa vrátili dievčatká z materskej škôlky a pod vedením 
pani učiteľky prešli každou izbičkou a symbolicky vareškami vyháňali 
všetko zlo a choroby. Všetkých to milo prekvapilo a hneď sa zo 
stolíkov vyťahovali sladkosti pre malé šikovnice „Lucie“. Vianočné 
sviatky sme prežili v pohode a v relatívne dobrom zdraví, starý rok 
končí, tak veľa šťastia v Novom roku.               (ll)   
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Domáci spravodaj            MD-1/2017 

Každý si prišiel na svoje 
 

 Vianoce sú láska, Vianoce sú 
darovanie. Vianočný čas v sebe 
nesie niečo magické, čo spája 
ľudí. Už po tretí rok sme pre 
našich obyvateľov zorganizovali 
vianočné trhy v zariadení. 
 Prostredníctvom zvykov 
a obyčajov sme si pripomenuli 
ako sa trávili Vianoce v minulosti. 
Vôňa vareného punču a sladkých 
dobrôt sa niesla jedálňou 
zariadenia. Čarovné doobedie 
bolo obohatené o vystúpenie 
súboru Slnečnica, z denného 
centra v Topoľčanoch.  
 Vianočné koledy chytili za 
srdce nejedného obyvateľa. 
 Okrem vianočných dobrôt, 
bol aj priestor pre prezentovanie 

jedinečných výrobkov, ktoré vznikli pod rukami našich obyvateľov.  
 Súbor Slnečnica sa cítil v našom zariadení príjemne a tak nás na  
záver 
obdaroval aj 
ľudovými 
piesňami.  
 Čaro 
Vianoc 
dýchlo na 
každého kto 
sa zúčastnil. 
                                                                     
(sč)                                                                                                                                                                                           
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Domáci spravodaj            MD-1/2017 

Detičky – nositelia energie a úsmevu 
 S Vianocami sa viaže množstvo ľudových tradícií, piesní, jedál a 
iných zvykov. Spev, ktorý tak naši seniori milujú, prišiel v podobe 
študentov, ktorí už pravidelne navštevujú naše zariadenie.  Nechýbalo  

vianočné vystúpenie detí 
z Tribečskej materskej 
škôlky a študentov 
z Konzervatória Dezidera 
Kardoša. Veď priniesť 
radosť do našich sŕdc 
vedia najlepšie len deti. 
 Detičky si pripravili 
krásny vianočný program a 
rozdali ručne robené 

darčeky špeciálne vyrobené pre našich obyvateľov. Tichá noc, svätá 
noc bola krásnym ukončením celého vianočného programu.            (zb) 

Rozospievaný domov 

 Súbor Domovníček si pripravil zopár vianočných piesní a vinšov 
pre  našich obyvateľov. Je krásne si ich uctiť a zaspomínať si na 
dobré zvyky koledníkov. Tento rok sme však boli obohatení o hudobnú 
píšťalku, na ktorej nám hrala Ivanka Železníková. Začali sme na B 

budove, a postupne sme 
prešli všetky poschodia. 
 V jedálni sme si dali 
prestávku, kde nás čakali 
milé prekvapenie od pani 
Želiskovej z chránenej 
dielne Uvar si sám, kde 
sme mali pripravenú 
kávičku, čaj a sladké 
medovníčky. Týmto sme 
ukončili náš spevácky rok. 
Želáme všetkým veľa síl do 
nového roka.       (jr)               
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Domáci spravodaj            MD-1/2017 

Moje najkrajšie Vianoce 
 Spomienka na najkrajšie Vianoce vždy zahreje pri srdci. Pri 
našom decembrovom stretnutí pri spomienkach sme si s našimi 
obyvateľmi pripomenuli Vianoce. Jedálňou sa niesla prekrásna 
melódia „Tichej noci“, voňala škoricová a vanilková vianočka, na 
stoloch bol teplý čaj i káva. O pohostenie sa postarala chránená 
dielňa Uvar si sám, za čo im pekne ďakujeme.  
 Na úvod stretnutia zaznela pieseň „Do mesta Betlehema“, ktorú 
zaspievalo duo Gabika Šútová a  Anastázia Opáthová, no 
zúčastnení obyvatelia sa pridali tiež. Nasledovali spomienky, kedy 
sme si pripomenuli chvíle Vianoc v období nášho detstva a mladosti. 
Niektorí sa podelili s nami o vlastné zážitky, zvyky a tradície, ktoré 
dodržiavali počas Vianočných sviatkov. Nechýbali koledy, ktoré sme si 
spoločne všetci zaspievali.                                                                  (aj) 

Práca nielen šľachtí ale aj lieči 
 Každý mesiac sa konala jedna prednáška pre obyvateľov na 
rozličné témy. Na mesiac december pripadla téma Ergoterapia – 

liečba prácou.  
 Cieľom ergoterapie 
je podporovať zdravie 
a celkovú telesnú 
a duševnú pohodu, 
pomáhať rozvíjať kvalitu 
a schopnosti človeka. 
Obyvatelia, ktorí sa tejto 
prednášky zúčastnili 
mali možnosť sa 
dozvedieť čo  

ergoterapia znamená, čo prináša, kde sa u nás v zariadení využíva. 
 Prezentovali sa aj aktivity z dielne Pinokio. Tak isto sa obyvatelia 
mali možnosť zapojiť do diskusie, kde sme boli zvedaví či už na ich 
pracovné skúsenosti, pracovné návyky a zamestnanie, v ktorom 
pôsobili naposledy. Na záver dostal každý zúčastnený malý darček 
z dielne Pinokio.                                                                                  (iz) 
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Domáci spravodaj            MD-1/2017 

Priania zo srdca 
„Prichádza sviatočný čas,  
na ktorý sa dlho teší každý z nás.  
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,  
vianočnej nálade každý podlieha.  
Zabudnime na smútok, 
zanechajme zvady, buďme k sebe 
milí, dobrí a majme sa radi.  
Prišiel čas vianočný, zvonček 
tíško cinká, každému sa splní 

                     túžba, aspoň malilinká.“ 
Podobné vianočné vinše sme si 

navzájom želali aj s obyvateľmi na 
oddelení IT1 počas vianočného stretnutia. 
Stretli sme sa v prajnej a srdečnej 
predvianočnej nálade pri koledách 
a vianočnom občerstvení.  

Zaspomínali sme si na jedlá, ktoré 
prevládali na štedrovečerných stoloch 
a porozprávali sa o zvykoch, ktoré sme 
mali v rodinách počas podávania Štedrej 
večere. Na záver sme si spoločne zaspievali 
najznámejšiu koledu: „Tichá noc, svätá 
noc!“    

V podobnom duchu sa nieslo aj 
vianočné posedenie na oddelení IT2 – viď  
foto aj z tohto stretnutia.    (pz)   

Spomienky na výročie  
Tento mesiac sme sa opäť vrátili k oslavám 30. výročia založenia nášho 

zariadenia a opäť sme prezeraním fotografií zaspomínali na jeho priebeh. 
 S tými obyvateľmi, ktorí majú záujem o niektoré vybrané fotografie sa 
stretneme ešte raz v mesiaci január, na čo sa,  spolu s Veronikou Naňovou 
opäť tešíme. S technikou nám tentokrát pomohla hlavná sestra Anička 
Drugdová zapojením počítača a dataprojektora na premietanie.   (vb)  
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Domáci spravodaj            MD-1/2017 

Organizačné informácie 
 Sprevádzkovali sme nové sušičky prádla na B budove. Vzápätí na tento 
krok, sa presťahovala časť prevádzky práčovne – žehliareň, z A na B budovu. 
Cieľom je postupné vytvorenie jednej spoločnej prevádzky práčovne. 
 Obe nové sušičky na prádlo sú pripojené na plyn. Dôvodom nákupu 
plynových sušiek je ekonomicky výhodnejšia (lacnejšia) a efektívnejšia 
prevádzka v porovnaní s elektrickými sušičkami. Ich sprevádzkovaniu 
predchádzala výstavba komínov ku každej sušičke. Sprevádzkovaním 
sušičiek sa, zároveň vytvorila možnosť využiť uvoľnené priestory, ktoré 
doteraz slúžili na sušenie prádla, na iné účely – a to, na šatne pre 
zamestnancov. Týmto sa presťahovali šatne sestier, zdravotníckych 
asistentiek a upratovačiek z B budovy na prízemie A budovy. Pridali sa k nim 
aj fyzioterapeutky, ktorých šatňa sa presťahovala z 1. poschodia A budovy. 
 Sťahovanie šatní bolo spojené so skvalitnením pracovných 
podmienok zamestnancov výmenou starého interiérového vybavenia šatní 
za nové jednotné šatňové skrine zamestnancov. 
 Presťahovanie šatní umožnilo rozdeliť ubytovaciu časť B budovy na dve 
oddelenia, podobne ako je tomu na A budove. Týmto v zariadení 
v Topoľčanoch začne pracovať od januára 2017 nové oddelenie – IT 4. 
 Všetci zamestnanci, ktorí v tomto medzi-sviatočnom, pre mnohých, 
často krát dovolenkovou období, boli ochotní pracovať, podali, naozaj 
intenzívny pracovný výkon. Sú to hlavne naši údržbári: Valent Jančich, 
Juraj Gális, Miroslav Moravčík, Peter Božik, Pavol Haluza, pod vedením 
ich koordinátorky Márie Firekovej, niektoré upratovačky, sestry 
a opatrovateľky, dokonca niektorí zamestnanci administratívy a tiež 
obyvatelia: Peter Tóth, Pavol Karadi, Milan Mihálik, Ján Móri, Henrich 
Toráč. Na organizačnom zvládnutí celého procesu nesie výraznú zásluhu 
vedenie zariadenia, hlavne Lenka Janská, vedúca ekonomickej 
a prevádzkovej podpory, Simona Červená, vedúca úseku služieb, Anna 
Drugdová, hlavná sestra, a tiež Monika Sitárová a Emília Zvalová, ktoré 
sú, od januára 2017, koordinátorkami vytvorených oddelení B budovy. 

Za pochopenie a trpezlivosť patrí ďakujem aj všetkým obyvateľom, 
ktorých sa vytváranie nového oddelenia akokoľvek dotklo. Verím, že po 
zorganizovaní práce, v krátkej dobe, naši obyvatelia, ale aj zamestnanci 
pocítia pozitívny význam tejto zmeny.       Viera Bútorová, riaditeľka 
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Domáci spravodaj            MD-1/2017 

Štedrá večera bola naozaj štedrá 
 V našom zariadení sme v Štedrý deň, tak ako aj po iné roky, 
spoločne absolvovali Štedrú večeru s tradičnými vianočnými zvykmi. 

Som rád, že aj tento 
rok prijali pozvanie a 
zhostili sa úlohy gazdu 
a gazdinej Simeon 
Masár a Mária 
Sušelková.  
 Gazda  úvod začal 
s vianočným vinšom, 
po ktorom organizátor 
Richard Wagner 
zapálil svietnik. Na 
výzvu gazdu gazdiná 
nakŕmila orechami 

svoje štyri  kúty.    
 Po zaspievaní koledy gazda svätenou vodou požehnal celú 
jedáleň a nasledovalo 
poďakovanie za všetku 
úrodu, ktorú nám Pán 
Boh požehnal. Vo 
vianočnom  príhovore 
Richarda Wagnera sme 
si vypočuli že, 
stredobodom Vianoc je 
narodenie Ježiša Krista. 
Každé Vianoce si to 
znova pripomíname a 
slávime. Všetky zvyky 
slúžili myšlienke 
„narodil sa Spasiteľ“. 
 Vianoce pomohli i k utuženiu rodinných zväzkov, na spomienky, 
ale i na nádeje do budúcna.         
               (rw) 
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Aktivity                                MD-1/2017 

Šport vo vianočnom duchu 
 V chladnom decembrovom počasí sme sa vybrali na Vianočný 
turnaj seniorov v stolnom tenise do stolnotenisovej haly 
v Topoľčanoch. Naše zariadenie reprezentovali Milan Hanzlovič, 
Milan Mihálik a Imrich Karaba. Po príchode na turnaj nasledovalo 
losovanie hráčov do jednotlivých skupín, no a potom už nič 
nebránilo tomu, aby turnaj začal.  
 Nálada bola vynikajúca a naši hráči jeden druhého športovo 
povzbudzovali a hecovali k najlepším výkonom. Hovorí sa, že nie je 
dôležité vyhrať ale zúčastniť sa, no naším cieľom bolo sa umiestniť čo 

najlepšie.  
 Naši hráči 
podali dobré 
výkony na hranici 
svojich možností 

a bojovali 
príkladne o každý 
jeden bod, 
o každú jednu 
loptičku. Napokon 
najlepšie z našich 

skončil Milan Hanzlovič na 
peknom ôsmom mieste, 
tesne za ním na deviatom 
mieste sa umiestnil Milan 
Mihálik. Po turnaji 
nasledovalo vyhodnotenie 
a každý z hráčov dostal na 
pamiatku medailu.  
 Potom prišlo na rad 
občerstvenie v podobe 
chutných chlebíčkov, pár 
priateľských rozhovorov 
a následne sme sa už pobrali naspäť do zariadenia.                                                                                                    
                                                                                                          (mm)                                                                                           
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Aktivity                                          MD-1/2017 

Najkrajšie medovníčky 
 Zariadenie sociálnych služieb Borinka Nitra opäť zorganizovalo 
nádhernú akciu - zdobenie medovníčkov. Cifrovali sme, spomínali 

na časy vianočné, ako aj 
na  zážitky pri zdobení 
medovníčkov.   
 Našli sa aj medzi 
našimi obyvateľkami 
začiatočníčky, ktoré 
nezaháľali a ukázali, že 
kreativita im nechýba. 
 Zdobenia sa 
zúčastnili pani 

Sušelková, Stolárová a pani Drábiková. Nechýbala ani morálna 
podpora od našej pani riaditeľky, ktorá s nami cestovala 
a povzbudzovala. Program bol doplnený o koledy našich najmenších 
za sprievodu harmonikára, ktorí boli spestrením šírenia vianočnej 
atmosféry.                                                                                          (zb) 

Takmer ako domáce 
 Naše zariadenie sa nezúčastnilo iba jednej medovníkovej akcie. 
Boli hneď dve. Aj zariadenie Nitrava v Nitre nás pozvalo na 
tohtoročné zdobenie 
medovníčkov. Zúčastnili sa 
Beátka Révayová, Mária 
Čurgaliová a Rudko 
Sokolík. Okrem 
medovníčkov vyrobili aj 
nádherný adventný 
venček.  Nakoľko boli 
výrobky všetkých veľmi 
pekné, ocenení boli všetci 
a dostali veľkú tortu. V 
Nitrave sme strávili 
príjemné dopoludnie a odniesli sme si kus predvianočnej nálady.     (jg) 
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Aktivity                                          MD-1/2017 

Ľudové tradície ožili na Vianoce 
 Vianoce, ako najkrajšie sviatky roka sa niesli každou akciou, 
ktorej sme sa zúčastnili. V zariadení Harlekýn v Topoľčanoch sme sa 
naučili piecť perníky, linecké a čokoládové kolieska, bratislavské 
rožky, strojové pečivo a iné typické vianočné dobroty. Do vypekania 
voňavých koláčikov sme sa zapojili už po niekoľký krát, tentoraz sa 
zúčastnili Petronela Kittlerová a Bernardína Bencová.  
 Ukázali svoje kuchárske umenie a šikovnosť, čím si pripomenuli, 
ako vypekávali oni doma.  Za krásne prežité dopoludnie zo srdca 
ďakujeme.                                                                                           (aj) 

Šikovnosť nad zlato 
 V predvianočnom čase sme sa opäť po roku vybrali na vianočné 
trhy do obchodného centra v Nitre. Cieľom bola výstava výrobkov, 
ktoré vyprodukovali šikovné ruky našich obyvateľov v dielni 
DomAteliéR, pod vedením Janky Gogolovej.  
 Mnohým  
nakupujúcim sa 
naše výrobky 
páčili, čo nás 
náramne tešilo. 
Preto sme ich 
obdarovali 
vybraným 
výrobkom, za  čo  
oni podporili naše 
zariadenie 
finančným darom. 
Spokojnosť 
a radosť s 
výstavou vyjadrili aj naše obyvateľky, ktoré sa jej zúčastnili: doobeda 
Hedviga Bednáriková, Beáta Révayová, Mária  Čurgaliová a 
poobede ich vystriedali Helena Stolárová s Magdalénou 
Drábikovou. Veríme, že v nastolenom trende vianočných výstav na 
trhoch v Nitre budeme pokračovať aj v ďalších rokoch.   (jg, pz)             
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Aktivity                                          MD-1/2017 

Aj seniori majú svoje Vianoce 
 Vianoce patria jednoznačne k najkrajším sviatkom v roku. 
Vianočná atmosféra mesta Topoľčany je umocnená nielen vianočnou 

výzdobou mesta, ale najmä pripraveným vianočným programom. 
Seniorské Vianoce k nemu určite patria. Naše zariadenie nemohlo 
chýbať! Vianočný program otvoril primátor mesta Topoľčany Peter 
Baláž, ktorý seniorom poprial pekné sviatky, plné pokoja, zdravia 
a vianočnej pohody.  
 Vianočnú atmosféru znásobilo dychové kvinteto, ktoré zahralo 
krásne vianočné koledy.  Neodmysliteľne k Vianociam patrí aj chutná 
kapustnica, ktorá nechýbala ani na našich stoloch. A musím uznať, 
bola výborná! Vianočné piesne sme vystriedali hudobnou skupinou 
IMPRES, ktorá nám po zvyšok večera hrala do tanca. Pochvala 

a uznanie patrí 
všetkým našim 
obyvateľom, za 
ich neskrotný elán 
a lásku nielen 
k tancu, ale aj 
k hudbe.       (zb)                                    
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Kaplnka                      MD-1/2017 

Zlaté pravidlo 
 Vydávame sa na ďalší úsek našej životnej cesty, začíname ďalší 
nový rok. A všetci si v duchu želáme, aby bol šťastný, radostný a 
požehnaný. Aby sa tak stalo, musíme sa o to pričiniť všetci. Všetci 
máme príležitosť zasiahnuť do toho, aby náš život i v tomto roku bol 
radostný, bez akéhokoľvek nedorozumenia a nepokoja. Božský 
Spasiteľ nám k tomu zanechal zlaté pravidlo: „Čo chcete, aby ľudia 
robili vám, robte im aj vy podobne“ (Lk 6, 31).  
 Tieto slová sú v nejakej podobe známe na celom svete. Rabínska 
literatúra rozpráva historku o dvoch populárnych učiteľoch židovského 
zákona – Šamajovi a Hillelovi, ku ktorým prišiel akýsi pohan a žiadal 
ich, aby ho vyučili židovskému zákonu, všetkým zákazom a príkazom 
– za ten čas, za ktorý vydrží stáť na jednej nohe. Šamaj sa nahneval 
a vyhnal ho, ale Hillel mu povedal: „Nerob druhým to, čo nechceš, 
aby ti robili oni.“ Pohan sa potom stal Hillelovým žiakom. Toto zlaté 
pravidlo by sme mali uvádzať do života aj v tomto novom roku, do 
ktorého sme vstúpili. Aby sme ukázali svojím jednaním, svojím 
postojom, že sme si navzájom bratia a sestry. A o to sa máme pričiniť 
zvlášť my, kresťania, ktorí sme k tomu povolaní, majúc príklad 
zakladateľa nášho náboženstva – Ježiša Krista.  
 Aké by bolo pekné, keby to tak vyzeralo aj v našom 
každodennom živote. Keby sme sa vedeli jeden k druhému ozvať, 
jeden k druhému sadnúť, či je to už vo vlaku alebo v autobuse, 
nepozerajúc sa na to, akého sme náboženstva, národnosti či 
svetonázoru. A náš Spasiteľ nás k tomu vyzýva slovami: „Potom 
poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom 

milovať“ (Jn 13, 35). Nech je s nami 
po celý rok Božie požehnanie, aby 
sme mohli v pokoji pracovať a tešiť 
sa z každodennej práce a v duchu 
viery v Boha a lásky k ľuďom 
usilovať sa o dobro, pokoj a šťastnú 
budúcnosť.  
 Pokoj a bratská láska nech je 
medzi nami!                                  (rw)  
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Z pera našich obyvateľov            MD-1/2017

Bylinkáreň 
 Ďalším zázrakom z božej lekárne ne všetkým 
známa žltučká Púpava.  
 Púpava sa v dnešnej dobe považuje za burinu, 
avšak predstavuje pre trpiace ľudstvo nadovšetko 
cennú liečivú bylinku. Kvitne od apríla do októbra na 
lúkach a trávnatých plochách. Okrem toho, že jej 
kvietky sú veľmi pekné, pohľad na žltý koberec 

všetkých nadchýna. Listy zbierame pred kvitnutím, korene včasne 
zjari alebo v jeseni, byľ počas kvitnutia.  
 Použitie Púpavy je mnohostranné, chuť má horkastú. Čerstvé 
duté stonky konzumujeme v surovom stave, veľmi pomáhajú pri 
chronickom zápale pečene. Stonky pomáhajú tiež aj pri cukrovke. 
Odstraňujú svrbenie kože, lišaje a vyrážky, vylepšujú žalúdočné šťavy 
a čistia žalúdok od všetkých usadenín. Púpava pre svoje krvočistiace 
účinky pomáha aj pri dne a reumatizmu. Zrieďuje krv a je teda 
vynikajúcim prostriedkom proti hustej krvi.  
 Z kvietkov sa pripravuje sirup, ktorý sa využíva pri pečení 
vianočného pečiva. Staré bylinkárky uvádzajú, že ženy z byliny 
a koreňov pripravovali zápar na skrášľovanie pleti.  
                                                                                 Beáta Révayová, obyvateľka 

Aforizmy 
Lásky plný človek prežíva bolesť radšej sám, než aby ju spôsobil 
iným. Na svete nie je nič krajšie ako láska vydatej ženy. Bohužiaľ 
ženatí muži ju nikdy nezažijú. Každá veselá láska je smutná, pretože 
láska je ako celý svet – síce horká, ale sladko chutí. Len milujúci 
človek vidí to, čo je v človeku pravdivé.  

Porekadlá 
                                                                                                                    
Január dobrý je keď chotár biely je. Keď vlci a líšky v januári vyjú, to 
znamená tuhú zimu. V januári sneh a blato, vo februári mnoho 
mrazov zato. Keď je január biely, november je zelený. Jasná a tichá 
novoročná noc zvestuje nám dobrý rok. Čo január zazelená, to máj 
spáli.                                                                     Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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 Z pera našich obyvateľov            MD-1/2017

Šťastný Nový rok 
V našom domove nech je prichádzajúci  

Nový rok krásny a plný lásky, 
a v ňom stále nasledujúci život šťastný. 

 

Nech vládne optimizmus nadovšetko, 
nech zasvieti všetkým seniorov  

blikavé nebeské svetielko. 
 

Život nemôže byť vždy plný strasti,  
ale môže byť plný radosti,  
vášne a neskonalej lásky. 

 

Šťastie treba ovládať,  
nešťastie niekedy prekonávať, 

treba s ním len bojovať  
a nakoniec dobrý život prijať. 

Anna Szabová, obyvateľka 
 

Traja králi prichádzajú 
My traja králi z ďalekého východu ideme k vám, 

zdravia, šťastia vinšovať Vám. 
Chceme sa skloniť pred Pánom  

čo ľudských dušiach tróni, 
šťastie rozdáva všetkým nám. 

 

Z ďaleka je cesta naša do Betlehema, do salaša, 
nad Betlehemom hviezda svieti – ukazuje jasnú cestu, 

matka svojho syna zradeného kojí. 
 

Do Betlehema sme sa ponáhľali, 
Ježiškovi malému dary niesli, 

zlato, myrhu, kadidlo a srdečne sa mu poklonili. 
 

Buďte zdraví hospodári to vám prajeme, 
za tie dary čo ste dali pekne ďakujeme, 

a u Ježiška narodeného dlhý život vyprosujeme. 
                                                                                                                Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov            MD-1/2017

Výroky slávnych 
Slovenské príslovie: Keby človek vedel, že si má nohu zlomiť, nuž 
by si sadol. Wein: Priateľ je ten, kto zostáva pri tebe, aj keď by bol 
radšej niekde inde. Emerson: Ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ich 
neúspechy sú prípravou na ich víťazstvá. Condie: Je zvláštne, ako sa 
zubami – nechtami držíme minulosti, keď čakáme, až príde 
budúcnosť. Publius Syrus: Priateľstvo, ktoré sa raz môže skončiť, sa 
nikdy ani nezačalo. Swift: Ani jeden mladý človek si neželá byť 
mladším. Tolstoj: Deti môžu len žiť, dospelí musia zápasiť. Ascher: 
Najistejší spôsob, ako stratiť priateľa, je povedať mu niečo pre jeho 
dobro.                                                                                                Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
                
 

Vítame NOVÝ ROK 
  Veľa ľudí k tomuto dátumu si dáva záväzky – od nového roka 
nefajčím, od nového roka schudnem, ale otázka je či to naozaj aj 
dodržíme. Cení sa aj snaha, hoci nie každý to dokáže dotiahnuť do 
úspešného konca. Snažíme sa, ale nie každému to aj vyjde podľa 
predstáv. Jedno vyjde iste, vážme si jeden druhého, a radosť príde 
sama.  
 Drahí kolegovia ja Vám želám, aby tento kalendárny rok bol krajší 
ako minulý, hoci podľa mňa bol aj tento odchádzajúci rok dobrý, 
príjemný, plný nových zážitkov a skúseností. Na prahu nového roka 
stojí za zamyslenie každého z nás, nad svojim správaním a konaním 
a povedzme si, buďme ešte lepší.  
 Myslime hlavne na naše deti, aby boli oni šťastní, lebo radosť detí 
je nadovšetko a ich radosť robí radosť aj nám. Ja vás ešte raz 
pozdravujem a želám šťastlivý Nový rok.  
                                                                                      Štefan Hučko, obyvateľ 
 

OZNAM 
Od 1. 1. 2017 končí vysielanie cez anténu televízia Markíza, Doma 
a Dajto. Individuálne si každý obyvateľ môže zabezpečiť vysielanie 
na vlastné náklady. Možnosti príjmu signálu jednotne za celé 
zariadenie je v riešení. O jeho výsledku vás budeme informovať.  



 21 

 
Spoločenská rubrika             MD-1/2017 

Vitajte medzi nami!                    
              
 
 

Prišli k nám aj 
Bernardína Ondrušková, 

Alžbeta Pokusová 
 

 
   

    Emília Michalíková            Anna Zembová       
 

JANUÁROVÍ oslávenci 
 

01.01 Milan Šimko    21.01 Štefan Hučko 
01.01 Mária Brišková   22.01 Mária Čurgaliová 
05.01 Ján Mucha    27.01 Imrich Bellér 
05.01 Ján Ševela      27.01 Terézia Slimáková 
05.01 Dobruša Žitňanská  28.01 Amália Kučerková 
08.01 Anastázia Klobučníková 29.01 Matilda Hudecová  
08.01 Valéria Rybanská  29.01 Matilda Maringová 
11.01 Irena Hupková       30.01 Hedviga Bednáriková 
14.01 Róbert Pudiš  31.01 Imrich Karaba 
16.01 Janka Oháňková  31.01 Mária Čuliová 
19.01 Milan Blaži  31.01 František Bošanský 
 

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

 

V mesiaci DECEMBER nás opustili 
 

Ľudmila Želisková, Ľudovít Mikuláš, Helena Višňovská,  
Janka Emilová, Zdenko Ducký, Rudolf Lacika 

 

Česť ich pamiatke 
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Podujatia              MD-1/2017 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JANUÁRI 
02.01 Vítanie nového roka 2017    jedáleň  riaditeľka 
02.01 Vítanie nového roka 2017    Prašice  riaditeľka 
02.01 Novoročný Domový parlament  zasadačka riaditeľka 
  Novoročné stretnutie súboru DOMOVNÍČEK 
03.01 Redakčná rada     B/2   Veronika 
10.01 Oslava januárových oslávencov A/2   Peter 
17.01 Stretnutie obyvateľov  s diskusiou jedáleň  riaditeľka 
19.01 Výber fotografií z výročia ZSS  jedáleň  Veronika 
19.01 Stretnutie pri spomienkach pre B B/1   Anička 
20.01 Stretnutie pri spomienkach pre A B/1   Anička 
23.01 Novoročné osemsmerovky  jedáleň  Zuzka 
26.01 Kolkový turnaj     jedáleň  Martin 
31.01 Súťaž 5 proti 5     jedáleň  Janka R. 

 
            
          

Pozvánka pre obyvateľov 
 

Príďte si zasúťažiť, zabaviť sa, ale aj precvičiť mozgové závity a oči 
pri hľadaní slov alebo slovných spojení  

 

v súťaži 

  
 

kedy: 23. 01. 2017 o 10.00 hod. 
kde: no predsa v našej jedálni 
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Zábava a relax              MD-1/2017 

Tajnička 
Starý rok je úspešne za nami. Priniesol veľa nových situácii. Nový rok 
máme celý pred sebou. Január je známy viacerými významnými 
udalosťami. V tajničke chceme vedieť, komu patrí 6. deň v prvom 
mesiaci. Veľa šťastia. 
 
 

         Žiak tretej triedy 
            Rodisko herca Štepku 
            Meno nášho prezidenta 

            Zdrobnené mužské meno 24. 6. 
            Hromadný dopravný prostriedok 
             
            Mláka 
            Slovenské horstvo 
            Svetadiel 
            Vodný vták 
            Mesto na Považí 

                Simeon Masár, obyvateľ 
Hádanka č.1: 
Ktorý vták je symbolom zlodejstva? 

a.) stehlík 
b.) straka 
c.) sýkorka                                                                     Rudolf Sokolík, obyvateľ    
                                                                                                                                         

Hádanka č.2: 
Ako sa volá nový americký prezident?  

1.    Donald Trump 
2.    Benjamin Trump 
3.    George Bush                                                            Štefan Hučko, obyvateľ 

  
Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 01. 2017 svojmu sociálnemu 

pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 12/2016 sa stávajú: 
 

Gabriela Šútová a Rudolf Sokolík 
Srdečne gratulujeme! 
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FOTO MESIACA 
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