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Úvodník                    MD-1/2018 

Inšpirujúce začiatky Nového roka 
 Stojíme na prahu Nového roka 2018. 
Mali by sme si uvedomiť, že nový rok 
podobne ako každý nový deň, je pre každého 
z nás veľkým darom a príležitosťou svoj život 
prežiť ešte šťastne podľa Božieho slova. 
Mnohí môžu hovoriť o predsavzatiach, ktoré 
si pripravili, ale mali by ich aj zrealizovať. 
 Prajeme si zmeny k lepšiemu 
v súkromnom živote aj v našom domováckom 
zariadení. Nasvedčuje tomu aj to, že vedenie 

zariadenia nás k tomu inšpiruje a dáva nám možnosť dobrého 
spolunažívania.  
 S týmito predsavzatiami ľudí spájajú malé aj veľké nádeje, hoci 
prvý či druhý deň je ten istý ako pred týždňom, či mesiacom. No 
každý má neopakovateľnú hodnotu.  
 Keď sa zamyslíme nad minulými rokmi nášho života, dalo by sa 
povedať, že niektoré veci sú ako keby „osudové“. Tak je to aj s časom 
a rôznymi obdobiami. Niektoré sú priaznivé, iné zase nie a nevieme, 
čo nám tento ďalší nový rok prinesie. Čas a roky sa zastaviť nedajú, 
idú dopredu a nikdy sa nevrátia 
späť. Neopakovateľnou chvíľou je 
práve to, ako sme naplnili minúty 
a hodiny nášho života v roku 2017. 
 Dúfajme, že začínajúci rok 2018 
nám prinesie veľa nových 
očakávaní, čiže množstvo krásnych 
zážitkov.  
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, v roku 2018 Vám 
Redakčná rada časopisu Môj domov želá všetko najlepšie, 
hlavne veľa zdravia, Božej milosti a dobrého spolunažívania 
v našom zariadení. Nech je nový rok krajší, lepší a plný úsmevov 
a nezabudnuteľných okamihov. 

 
 

Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domáci spravodaj           MD-1/2018 

DOMOVÝ PARLAMENT 
Na poslednom stretnutí domového parlamentu v roku 2017 boli 

zhrnuté všetky pripomienky a návrhy za druhý polrok tohto roku zo 
strany  jednotlivých členov.  Z návrhov naďalej, aj pre rok 2018, 
zostáva spoločná úloha obyvateľov aj zamestnancov, riešenie 
znečisťovania prostredia - vyhadzovanie odpadkov a špakov v areáli 
zariadenia. Riešeniu tohto problému by mohlo výrazne prispieť 
sprevádzkovanie nových kamier, ktoré nepretržite monitorujú areál 
zariadenia.   

Na zasadnutí bol prediskutovaný spôsob prijímania nových členov – 
záujemcov o prácu v domovom parlamente. Bolo jednohlasne prijaté 
uznesenie, ktoré hovorí o tom, že členom Domového parlamentu sa 
môže stať každý obyvateľ, ktorý vzhľadom na svoje zdravie 
a schopnosti môže byť aktívny, má záujem prispieť k blahu všetkých 
obyvateľov a v prospech zariadenia, je aspoň čiastočne zadaptovaný 
a pozná ako funguje život v zariadení. 

Jednotliví členovia hlasujú o prijatí uchádzača za člena domového 
parlamentu. Zároveň úlohou každého novoprijatého člena je 
predstaviť sa všetkým obyvateľom na spoločnom stretnutí.  

Na stretnutí nás pani riaditeľka informovala: 
 o plánovanej výmene hliníkových dverí na chodbách zariadenia  
 o podanej žiadosti na začatie kolaudačného konania stravovacej 

prevádzky 
 o inštalácii kamier po celom areáli zariadenia, z dôvodu 

a s cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých obyvateľov zariadenia. 
Zo strany členov Domového parlamentu odznela spokojnosť s 

tohtoročným priebehom Mikuláša, formou posedenia v sprievode 
hudobnej skupiny Rudolfa Chovanca.  

V prichádzajúcom novom roku 2018 prajeme všetkým 
spolubývajúcim aj zamestnancom zariadenia veľa príjemných 
chvíľ, veľa zdravia, lásky, veselé a spokojné spolunažívanie a 
záujem o spoločné veci zariadenia.      

Miroslav Kleman, predseda   DP                                       
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Domáci spravodaj                                                      MD-1/2018 

Výzdobu sme si vyrobili 
 Tak ako aj po iné roky zase sú tu 
Vianoce a s nimi spojené zdobenie 
vianočných stromčekov. Preto sme si 
povedali, že by sme si s obyvateľmi na 
IT1 mohli vyrobiť vlastný, aj keď len 
maličký, ale svoj vianočný stromček. 
 Všetci sa na prácu veľmi tešili. 
Samotné zdobenie prebiehalo prípravou 
korpusov stromčekov, ktoré priniesla 
Renátka Tomanová. Ozdoby, ktoré si 
obyvatelia chystali sami, si nalepovali na 
stromčeky. Každý si svoj stromček 
odniesol do svojej izby.  

K Vianociam neodmysliteľne patrí aj 
vyzdobený vianočný stromček. Renátka Tomanová solu 
s opatrovateľmi IT1 prispeli vianočnými ozdobami a za pomoci Anky 
Zembovej a Zuzky Miklósovej, ktoré krásne vyzdobili stromček, 
máme Vianoce na IT1 tento rok slávnostnejšie.                              (rt) 

Vyligotaná jedáleň 
Vianočný 

stromček je symbolom 
Vianoc odpradávna. 
My s obyvateľmi túto 
tradíciu veľmi radi 
zachovávame, a preto 
máme, vďaka pani  
Wiedermannovej z 
Topoľčian, v našom 
zariadení hneď 
niekoľko veľkých 

stromčekov. Robia radosť na duši, pre pohľad, ale aj len tak, pre 
potešenie. Aj tento rok sme vlastnými ozdobami vyzdobili stromček 
v jedálni, aby nám spríjemňoval vianočný čas.      (jg) 
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Domáci spravodaj                                                      MD-1/2018 

Zo života obyvateľov zariadenia 
v Prašiciach 

 Ten čas tak neskutočne letí, už je zase december a s ním koniec 
roka. Je to čas adventu a Vianoc. Pripravujeme ozdoby, kupujeme 
darčeky, gazdinky vypekajú dobroty od výmyslu sveta. Podľa tradícií -
domácnosti navštevujú Barborky, Lucie i Mikuláš. Bol aj u nás 
v zariadení. Prišiel aj so svojim sprievodom - čertom a anjelom. Všetci 
sme sa stretli v jedálni a čakali na jeho príchod. Kto vedel,  pripravil si 
nejakú koledu alebo vinš. Sladký darček však dostali všetci. Mikuláš 
so sprievodom nezabudol potešiť ani tých, ktorí sú pripútaní na lôžko.  
 Na druhý deň, nás prekvapili malé „LUCIE“ zo škôlky, ktoré prišli 
povymetať kúty a popriať všetkým veľa zdravia.  A do tretice krásny 
vianočný program plný kolied, veršíkov, tancov a piesní prišlo  
predviesť tridsať šikovných detí zo susednej škôlky. Oblečené 
v krojoch, maskách, v rukách hudobné nástroje, predviedli starkým 

krásny vianočný 
program. Starkí potešení 
zo šikovných detí, 
úprimne tlieskali za 
divadelné a spevácke 
výkony. Naši obyvatelia 
deťom poďakovali 
pohladením, ale 
odmenou im boli aj 
sladkosti.  
 Na Vianoce 
odchádza niekoľko 
obyvateľov do rodín, 
väčšina však zostáva u 

nás. Pri štedrej večeri, ktorá prebieha tak ako v bežných 
domácnostiach, precítia silu sviatočného večera. Pri modlitbe si 
spomenú na svojich blízkych a pomodlia sa za zdravie a požehnanie 
do ďalšieho roku. Tak si poprajme aj my ostatní - zdravie, šťastie 
a božie požehnanie všetkým ľuďom dobrej vôle.                   (ll) 
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Domáci spravodaj                                                      MD-1/2018 

Koleda všetkých kolied 
 „Tichá noc, svätá noc...“ 

 Najznámejšia vianočná pieseň, ktorá bola snáď preložená do 
všetkých jazykov sveta – Tichá noc, svätá noc – vznikla v roku 1818 
celkom náhodne. Zaznela prvýkrát v kostole sv. Mikuláša v rakúskom 
mestečku Oberndorf, v podaní autorov J. Mohra a F. Grubera. 
 Aj my sme si ju v tomto predvianočnom čase zaspievali spolu 
s ostatnými koledami. Zaspomínali sme si na zvyky a koledovanie, 
keď boli naši obyvatelia mladší, a keďže to bola tohtoročná posledná 
beseda, popriali sme si, aby sme sa v zdraví a dobrej nálade opäť 
stretli pri zaujímavých témach aj v roku 2018.                                  (kr) 

Mikuláš nezabudol 
 V našom zariadení máme 
veľa dobrých ľudí, tak k nám aj 
tohto roku zavítal Mikuláš, 
spolu so svojimi pomocníkmi, 
čertom a anjelom.   

Spoločne s pani riaditeľkou 
navštívili  obyvateľov Prašíc aj 
Topoľčian.  

Oživením v tento čarovný 
deň bola hudobná skupina 

Rudolfa Chovanca. Rudko Sokolík a Alojz Schlenc predniesli 
Mikulášovi aj zopár básničiek 
a pesničiek. Každý obyvateľ 
dostal od Mikuláša sladké 
prekvapenie. Ako sa vyjadrili 
naše obyvateľky Anka Szabová 
a Petronela Kittlerová: 
„Ďakujeme pani riaditeľke, že sa 
jej podarilo pripraviť pre nás 
príjemné prekvapenie. Ďakujeme 
všetkým, ktorí svojou troškou 
prispeli k tomu, aby sme aj my starší mohli osláviť Mikuláša.“   (rw)             
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Domáci spravodaj                                                    MD-1/2018 

Priniesli sme Vianočné trhy 
 Už tretí rok pre Vás, milí 
obyvatelia, pripravujeme 
sviatočné doobedie, aby sme 
všetci mohli vdýchnuť 
vianočnú atmosféru. Je to 
priestor aj na prezentáciu 
výrobkov, ktoré spoločne 
vytvárame v DomAteliéRi.  
 Vianočné trhy nám 
obohatili svojimi vystúpeniami 
seniori z Denného centra 
Slnečnica v Topoľčanoch, 
v sprievode jeho 

predsedníčky pani Junásovej a deti zo Základnej školy 
v Chrabranoch pod vedením pani riaditeľky Gogovej.  

Súbor Slnečnica spestril strávené chvíle vianočným pásmom 
piesní a prianí a deti divadielkom s názvom Dievčatko so zápalkami. 
Naša pani riaditeľka v závere odovzdala účinkujúcim malú pozornosť. 
Na rad prišla prechádzka trhmi, kde boli okrem vianočných výrobkov 
pripravené sladké dobroty, oblátky, vianočné pečivo, jednohubky 
a nechýbal ani vianočný punč.          (sč) 

Spieva celá jedáleň  
Čaro Vianoc priniesli študenti Gymnázia 

17. Novembra svojim hudobno-speváckym 
vystúpením v sprievode gitary,  klavíra 
a harmoniky. K vianočnej atmosfére prispeli 
aj žiaci z Tríbečskej Základnej školy. Svoj 
program otvorili tanečným vystúpením. 
Nechýbali básničky či pesničky. Obdarovali 
nás nielen umeleckým zážitkom, ale pre 

našich seniorov priniesli aj darčeky vo forme ručne vyrobených 
vianočných dekorácií a vianočného pečiva.  Príjemnú atmosféru 
dotvorilo pohostenie, ktoré pripravila chránená dielňa „Uvar si sám“.   

(nb) 
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Domáci spravodaj                                                    MD-1/2018 

Nesiem Vám novinu, počúvajte... 
 Slovo koleda má 
viacero významov. 
Označuje nielen 
piesne spievané vo 
vianočnom období, ale 
aj hovorené vinše a 
želania hojnosti. 
Koledou sa nazývala 
tiež obchôdzka 
spojená so spevom a 
vinšovaním, ale aj 
odmena koledníkov za 

podaný výkon. Súbor Domovníček nám svojim spevom 
a vianočnými vinšami pripomenul tieto tradície. Chodbami sa niesli 
tóny najznámejších vianočných kolied. Niektorí obyvatelia sa k spevu 
pridali. Koledníci vydali zo seba maximum, podali opäť skvelý výkon, 
zachovali tradíciu a za to im ďakujeme.                                             (vh) 

Šťastné a veselé, pokojné a radostné... 
 Vianoce sú najkrajšími sviatkami roku. Tým najkrajším na 
Vianociach nie sú ozdoby na stromčeku či vyupratované príbytky, ale 
čas, ktorý človek strávi so svojimi blízkymi. My, tu v zariadení, po celý 
rok prežívame spolu radosti aj starosti bežných dní, a preto si dovolím 
povedať, že sa stávame blízkymi.  
 Na Štedrý večer sme teda spoločne zasadli k stolu, aby sme 
naplno prežívali narodenie Ježiška. Štedrú večeru sme začali našimi 
slovenskými vianočnými tradíciami, príchodom gazdu, ktorého tento 
rok v premiére stvárnil Drahoš Petruš s gazdinou - Natáliou 
Bujnovou. Pri kropení ľudu sme si spoločne zaspievali Tichú noc a 
gazdiná prítomných obyvateľov privítala a predniesla vianočný 
príhovor. Potom začala samotná štedrá večera - vianočné oblátky 
s medom, balíček s ovocím a samozrejme šalát a ryba.  
 Celý večer prebiehal v pokojnej a sviatočnej atmosfére, a veľmi 
náš tešilo stráviť Štedrý večer spoločne, v tak hojnom počte.           (nb)                                                                                                        
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Aktivity                                                                      MD-1/2018 

Vianočné prípravy ako doma 
 S kreatívnym duchom sme sa 
vybrali do zariadenia Nitrava v Nitre, 
aby sme si pripomenuli, že Vianoce 
sa pomaly blížia. Vďaka 
organizátorovi – odboru sociálnych 
vecí Nitrianskeho samosprávneho 
kraja sme spoločnými silami zdobili 
medovníčky, ochutnávali vianočný 
punč a aranžovali venčeky. Naše 
zariadenie reprezentovali Hedviga 
Bednáriková, Mária Káčerová a Ján 
Móri. Dobrovoľníci spríjemnili čas 
vianočnými koledami. Ako sladkú 

odmenu sme si odnášali tortu a mikulášske balíčky. S prianím 
krásnych a pokojných sviatkov sme sa navrátili domov.                    (kr) 

Vypekali sme jedna radosť 
 V predvianočnom období sme prijali pozvanie do zariadenia 
Harlekýn v Topoľčanoch na vianočné pečenie. V úvode nás privítali 
deti zo zariadenia tancom na 
pesničku „Hej sokoly!“. Vo 
veselej atmosfére sme piekli 
kávové zrná, šuhajdy, 
bratislavské rožky a orechové 
srdiečka.  

V improvizovaných 
dielňach sa zase vyrábali 
vianočné stromčeky z drievok, 
tučniaky zo žiaroviek 
a Mikulášovia zo štetcov. Ich 
tvorivé dielne boli pre všetkých hostí veľkou inšpiráciou. Našou úlohou 
bolo napiecť voňavé vianočné pečivo.  
 Dopoludnie bolo naozaj čarovné, výborná atmosféra, chutné 
pohostenie a opäť veľmi príjemne strávené dopoludnie. 
                                                                                                   (nb) 
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Aktivity                                                                      MD-1/2018 

Prezentácia našej šikovnosti 
 Aj tento rok, sme boli 
súčasťou predajných 
vianočných trhov v Nitre, ktoré 
každoročne organizuje 
Nitriansky samosprávny kraj. 
Predávajúcich bolo viac než 
dosť. Nechýbali sme ani my s 
našimi šikovníkmi Beátkou 
Révayovou, Hedvigou 
Bednárikovou a Rudkom 
Sokolíkom.  
 Záujem o výrobky z našej ponuky bol takmer sto percentný. Teší 
náš, že mnohé domácnosti budú zdobiť výrobky z nášho 
DomAteliéRu, do ktorých sme okrem zručnosti vložili aj kus lásky z 
našich sŕdc.                         (jg) 

Máme svoje Vianoce 
Opäť po roku sme 

s našimi obyvateľmi 
prijali pozvanie na 
podujatie „Seniorské 
Vianoce“ v Dome kultúry 
v Topoľčanoch.   

Organizátorom bol  
primátor Peter Baláž, 
ktorý otvoril akciu 
príhovorom a poprial 

prítomným šťastné a veselé vianočné sviatky. Spoluorganizátormi boli 
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Topoľčany 
a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany.  

Naši obyvatelia sa v sprievode Richarda Wagnera prišli zabaviť 
a stretnúť s ostatnými seniormi z mesta. Hostí svojim spevom potešili 
študenti konzervatória Dezidera Kardoša a tancovalo sa do rytmu 
skupiny Zuna Band Ostratice. Podávala sa aj tradičná kapustnica.    

                                                                                                    (rw)  
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Aktivity                                                                      MD-1/2018 

Aj počas adventu športujeme 
 Každý rok v decembri sa koná v stolnotenisovej hale Vianočný 
turnaj seniorov v stolnom tenise. Ani tento rok nebol výnimkou.  

Teší nás, že sme opäť dostali pozvánku na tento turnaj a tak nič 
nebránilo tomu, aby sme sa znovu zúčastnili.  

Tento rok nás reprezentovali Ján Móri, Imrich Karaba a Drahoš 
Petruš. Po príchode prebehla klasická registrácia hráčov a rozdelenie 
do jednotlivých skupín.  

 Prišiel aj 
pán primátor, 
ktorý povedal 

krátky 
príhovor, v 
ktorom privítal 

všetkých 
účastníkov 

a poprial im 
veľa šťastia 
v turnaji. Po 

úvodných 
slovách sa 
mohlo začať 
hrať. Zápasy 
boli kvalitné. 
Vidno, že ani 

vyšší vek účastníkov nezabráni tomu, aby podávali kvalitné športové 
výkony. Z našich zúčastnených obyvateľov najlepšie dopadol Drahoš 
Petruš, ktorý skončil na turnaji s pozitívnou bilanciou tri výhry a dve 
prehry.  

Ako každý rok aj teraz panovala dobrá, pokojná a priateľská 
atmosféra. Počas turnaja sme sa samozrejme posilnili dobrými 
chlebíčkami a dohliadali sme aj na dodržanie pitného režimu. Po 
skončení turnaja každý hráč dostal čestnú medailu na pamiatku. 
 Z tohto turnaja máme opäť dobrý dojem, odchádzali sme spokojní 
a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.                                               (mm) 
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Kaplnka                                    MD-1/2018 

Prečo sa tešíme na Vianoce? 
 Bolo to v Nemecku. Deti dostali v škole úlohu a mali napísať 
prečo sa tešia na Vianoce? Dcérka Gertrúda príde za otcom, aby jej 
pomohol napísať úlohu. „Čo tam mám napísať?“ pýta sa dcérka. Otec 
jej hovorí: „Napíš: Na Vianoce sa teším, lebo dostanem darčeky.“ „Ale 
to je málo,“ odvetí malá dcérka. „Napíš, že na Vianoce sa v kostole 
spievajú pekné koledy.“ „Tati, ale my do kostola nechodíme“, hovorí 
Gertrúda. „Napíš: Na Vianoce oslavujeme Ježiša Krista, Spasiteľa 
sveta.“ „Tati, a kto je to Ježiš Kristus?“, pýta sa dcérka. Na Vianoce sú 
stromčeky, radosť z darčekov, dobré jedlá.  

Skutočné Vianoce sú však o niečom inom. Udalosť narodenia 
Pána zohráva tak v duchovnom živote viery jednotlivca, ako aj celej 
ľudskej spoločnosti významné miesto. Narodenie Boha v ľudskom tele 
nebolo len historickým medzníkom v počítaní rokov, ale má v živote 
každého človeka, každého kresťana, veriaceho katolíka, dôležité 
miesto. Božia milosť chce preniknúť do sveta. Ako sa Kristus raz 

narodil v Betleheme, chce sa 
narodiť v srdci každého 
človeka. Nestačí povedať, že 
Kristus sa narodil v 
Betleheme, keď sa nenarodil 
v srdci človeka. V mojom 
srdci. Kto prichádza k 
jasliam a viac miluje seba, 
svet, brata, sestru, polia ako 
Boha v dieťati, odíde bez 
zmeny.  

To znamená, že ostanú deťmi tohto sveta. My máme patriť Bohu. 
Tešme sa, že sme boli schopní urobiť jeden druhému viac radosti. Je 
správne, že Vianoce chápeme ako kresťanské sviatky a cítime to 
najmä v dušiach.  

Kto dokázal odpustiť, zabudnúť, zmieriť sa s niekým, nech ďakuje 
za tento dar. Kto počas týchto dní dokázal zmeniť pohľad na svoj 
život, vzťah k veciam, ľuďom, hodnotám, a urobil rozhodnutie napraviť 
hriech, polepšiť sa, uznať svoju slabosť, nech ďakuje Bohu.     (rw)                    



 13 

Z pera našich obyvateľov            MD-1/2018

Prichádza šťastný Nový rok 
Nastal čas si zaspomínať  

na tie chvíle čarovné, 
ktoré sme v roku starom 

prežívali v láske,  
šťastí a pohode. 

V tomto našom Domove,  
nech je život plnohodnotný, 

žijú si v ňom seniori  
svoj život šťastný. 

 
 

Aforizmy 

Je večer tichý, sychravý,  
po domoch veľké prípravy, 

sa dejú k Novému roku,  
hlaholia radosťou  

u človeka v každom roku. 
V Novom roku šťastia veľa,  
každý z nás si niečo želá, 
nech Božie slnko na cestu 

nášho života ďalej žiari, 
s príchodom voňavej jari. 

Anna Szabová, obyvateľka

Klebety sú útechou žien, ktoré už nikto nemiluje a nikto im nedvorí. 
Pred manželstvom majte oči otvorené, v manželstve ich trochu 
privrite. Nie nedostatok lásky, ale nedostatok priateľstva zaviňuje 
nešťastné manželstvá.  
Pranostiky                            
Zelený január, biely marec. Dážď keď nesie január, neteší sa 
hospodár. Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok. 
Január dobrý je, keď chotár biely je. V januári rastie deň, rastie i zima.  
                                                                              Petronela Kittlerová, obyvateľka 
Výroky slávnych 
Butulesco: Krása je kvet, múdrosť je kameň. Napoleon: Aj život aj 
smrť je iba sen. Pascal: Kvapka lásky je viac než oceán vôle 
a rozumu. Kosorini: Boh nerobí zázraky, keď sa človeku nechce 
robiť. Cervantes: Je lepšie byť chválený za málo múdrosti, ako za 
veľa hlúposti. Talmud: Neodsudzuj svojho blížneho, kým nebudeš na 
jeho mieste. Descartes: Veľké šťastie kričí, no veľká bolesť je nemá. 
Neznámy autor: Ľudia, ktorý si nedokážu usporiadať svoj život, sa 
budú snažiť urobiť drám v tom tvojom.              Magdaléna Drábiková, obyvateľka                    
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Z pera našich obyvateľov            MD-1/2018

Za všetko ďakujeme 
 Nie vždy sa dá uskutočniť akcia pre veľké množstvo ľudí. U nás 
v zariadení sa tento rok veľa toho zmenilo, veľa sa prerobilo 
a vynovilo. Spomenieme hlavne stravovaciu prevádzku, ktorá ešte 
stále prechádza rekonštrukciou. Všetky tieto zmeny vyžadujú nemalé 
finančné prostriedky.  
 Preto si nesmierne vážime, že napriek tomu sa podarilo pani 
riaditeľke zorganizovať, či už Katarínsku zábavu, alebo naposledy aj 
Mikulášske posedenie. Aj keď peňazí nie je na rozdávanie 
zabezpečila, aby sme si aj my mohli pripomenúť radosť z Mikuláša, 
aby sme mohli tancovať na Katarínskej zábave. Veľká vďaka patrí 
samozrejme aj všetkým organizátorom, ktorí sa na spomínaných 
akciách podieľali akýmkoľvek spôsobom.  
 Nesmierne si to vážime a zo srdca ďakujeme. Veľa to pre nás 
znamená, že sa na seniorov nezabúda.  
                                                           Petronela Kittlerová a Anna Szabová, obyvateľky                           

 

Šťastný Nový rok 
 Skončil sa rok 2017 a na jeho konci môžeme povedať, že bol 
úspešný. Avšak ako každý rok, ani tento sa nezaobišiel bez väčších či 
menších chýb. Preto dúfajme, že prichádzajúci rok 2018 bude ešte 
krajší, ešte lepší, ešte úspešnejší, aby sme na jeho konci mohli 
povedať, že sme spokojní. 
 Zatiaľ tomu všetko nasvedčuje, preto verme, že sa nič nestane. 
Nebudeme sem teraz miešať ani politiku ani vierovyznanie, žime 
v spokojnosti, v porozumení a dobrom spolunažívaní. Keď naše 
vzťahy zostanú také ako na konci starého roka, bude to fajn.  
 Touto cestou by som sa chcel poďakovať pani riaditeľke Vierke 
Bútorovej za to, čo pre nás všetkých urobila. Verím, že všetko pôjde 
ako po masle, a bude sa nám iba dariť pri zveľaďovaní nášho 
zariadenia.  
 Žime preto tak, aby sme si mohli povedať, že aj tento rok 2018 
bol krásny, a stál za to.  
 Prajem Vám krásny a pohodový vstup do nového roka, a do 
nových dní veľa zdravia a spokojnosti.                   Štefan Hučko, obyvateľ 
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Spoločenská rubrika             MD-1/2018 

V mesiaci DECEMBER k nám prišli noví obyvatelia 
Prašice Malvína Madejová  Topoľčany  Jozef Klačanský 
  Otília Kasanová      Margita Helbichová 
          Jarmila Huslicová 

       Jozef Serfőző 
          Terézia Schafferová 
          Oľga Tarinová 
          Vladimír Čabrák 

Štefánia Matejková 
Eduard Mikuláš 
Emília Godálová 
Mária Gogorová 

JANUÁROVÍ oslávenci 
01.01. Mária Brišková   21.01. Štefan Hučko 
01.01. Viliam Gálik    22.01. Mária Čurgaliová 
05.01. Ján Mucha    27.01. Terézia Slimáková 
05.01. Ján Ševela    27.01. Imrich Béller 
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 
 

Prašice - Jozef Veselý, Ján Pilát, Matilda Klobučníková 
Topoľčany - Rudolf Štefanec a Anna Hortová  

 

Česť ich pamiatke! 
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Podujatia              MD-1/2018 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JANUÁRI 
Denne Pohybom ku zdraviu        CHD   M.Mihálik 
Denne Rehabilitačné cvičenia    Rhb          Janka, Soňa, Katka 
Po  Rehabilitačné + skupinové cvičenia     Prašice  Andrejka 
Ut-Pia Rehabilitačné cvičenia    Rhb   Andrejka 
Ut,Štv Skupinové cvičenia     chodby   Andrejka,Janka 
Ut,Štv Skupinové cvičenia     chodby  Soňa, Katka 
P,U,S,Š DomAteliéR      B/3   Janka G. 
02.01. Uvítanie nového roka 2018   jedáleň  riaditeľka 
02.01. Uvítanie nového roka 2018   Prašice  riaditeľka 
02.01 Kognitívne cvičenia     B/1   Majka 
02.01 Práca s knihou      A/2   Renátka 
03.01 Pamäťové cvičenia     A/2   Renátka 
03.01 Spoločenské hry     B/1   Majka 
04.01 Práca s hudbou     B/1   Richard 
04.01 Muzikoterapia      A/2   Betka 
05.01 Práca s farbami     A/2   Renátka 
05.01 Svätá spoveď      
08.01 Kognitívne cvičenia     B/1   Richard 
08.01 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
09.01 Práca s knihou      A/2   Zuzka 
09.01 Kognitívne cvičenia     A/4   Katka 
09.01 Práca s farbami     B/1   Majka 
09.01 DOMOVÝ PARLAMENT    B/1   riaditeľka 
10.01 Redakčná rada     jedáleň  Veronika 
10.01 Pamäťové cvičenia     A/2   Zuzka 
10.01 Práca s farbami     A/4   Katka 
10.01 Práca s hudbou     B/1   Richard 
10.01 Športové dopoludnie    jedáleň   Martin 
11.01 Muzikoterapia      A/2   Betka 
11.01 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin  
11.01 Vedomostné dopoludnie    B/1   Majka 
12.01 Práca s farbami     A/2   Renátka 
12.01 Spoločenské hry     A/4   Katka 
12.01 Spoločenské hry     B/4   Martin 
12.01 Duchovné cvičenia     kaplnka  Richard 
15.01       Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
15.01 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
15.01 Kognitívne cvičenia     B/1   Richard 
16.01       Kognitívne cvičenia     A/4   Katka 
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Podujatia              MD-1/2018 
16.01 Spoločenské hry     B/4   Martin 
16.01      Práca s knihou      A/2   Zuzka 
16.01 Práca s farbami     B/1   Majka 
17.01 Pamäťové cvičenia     A/2   Zuzka 
17.01 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
17.01 Práca s knihou      B/1   Richard 
18.01 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
18.01 Spoločenské hry     B/1   Majka 
19.01 Práca s farbami     A/2   Renátka 
19.01 Spoločenské hry     A/4   Katka  
19.01 Spoločenské hry     B/4   Martin 
19.01 Uspokojovanie duchovných potrieb B/1   Richard 
22.01 Spoločenské hry     A/2   Renátka  
22.01 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
22.01 Kognitívne cvičenia     B/1   Majka 
23.01 Spoločenské hry     B/4   Martin 
23.01 Práca s knihou      A/2    Zuzka 
23.01 Kognitívne cvičenia     A/4   Katka 
23.01 Práca s hudbou     B/1   Richard 
24.01 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
24.01 Pamäťové cvičenia     A/2   Zuzka 
24.01 Práca s farbami     A/4   Katka 
24.01 Posedenie pri čaji     B/1   Majka 
25.01 Muzikoterapia      A/2   Betka 
25.01 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
25.01 Spoločenské hry     B/1   Majka 
26.01 Uspokojovanie duchovných potrieb B/1   Richard 
26.01 Spoločenské hry     A/4   Katka 
26.01 Spoločenské hry     B/4                 Martin 
26.01 Práca s farbami     A/2   Renátka 
29.01 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
29.01 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
29.01 Kognitívne cvičenia     B/1   Richard 
30.01 Práca s knihou      A/2   Zuzka 
30.01 Spoločenské hry     B/4   Martin 
30.01 Práca s knihou      B/1   Richard 
30.01 Kognitívne cvičenia     A/4   Katka  
31.01 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
31.01 Pamäťové cvičenia     A/2   Zuzka 
31.01 Práca s farbami     B/1   Majka 
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Zábava a relax              MD-1/2018 

Zasmejme sa 
Stará babka príde k farárovi na spoveď a vyzná sa, že sa prehrešila 
proti šiestemu prikázaniu. – A kedy to bolo, babka? – pýta sa farár. – 
Tak asi pred štyridsiatimi rokmi, pán farár, – odpovedá babka. – 
A teraz sa z toho spovedáte? Na to babka odpovie – Keď ja na to tak 
rada spomínam. 
 
Vnúčik sa pýta babky – stará mama, chcela by si sa radšej vydať lebo 
jesť oriešky? Babka na to odpovedá – hlupáčik, samozrejme, že vydať 
sa. Veď na oriešky už nemám žiadne zuby.                                                            
                                                                            Petronela Kittlerová, obyvateľka   
 
Malý Miško sa rozpráva s babkou o peniazoch. – Babka a nedala by 
si mi nejaké eurá na nové hračky?, pýta sa Miško s nevinným 
pohľadom. Na to babka odpovie – Miško, ale ja som tvoja babka, nie 
bankomat.  
 
Príde Jožko domov a pýta sa ocka – Oci, prečo sa náš jazyk volá 
materinský? Na to otec bez zaváhania odpovie – No preto, lebo my 
otcovia sa nikdy nedostaneme k slovu.  
                                                                                   Eva Kohútová, obyvateľka  
 
Narodí sa malá moľa. Matka ju pošle na prvý let, a keď sa vráti 
domov, pýta sa jej – No čo, ako bolo? Na to malá moľa odpovedá – 
Perfektne mami, všetci mi tlieskali.   
 
Peťko sa na Vianoce rozpráva s otcom o darčekoch. V tom sa ho pýta 
– Ocko, vieš, ktorý vlak najviac mešká? Otec sa zamyslí a povie – 
Neviem synu, povedz mi, ktorý? Peťko sa zamračí a odpovie – No 
predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce.  
                                                                                                               Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
Futbalista Jožko cestuje vlakom. Sprievodca sa ho pýta – Budeš aj 
prestupovať? Jožko sa naňho škaredo pozrie a potichu hovorí – 
Nehovorte o tom nahlas, tréner ešte o tom nevie. 
                                                                                   Rudolf Sokolík, obyvateľ 
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Zábava a relax              MD-1/2018 

Tajnička 
 Ako ten čas letí – zase je tu koniec jedného a začiatok ďalšieho 
roka. 365 dní ubehlo ako voda. Snáď nám Nový rok prinesie iba 
slnečné dni plné zdravia, radosti a lásky. A čo ukrýva naša novoročná 
tajnička? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

Simeon Masár, obyvateľ 
Hádanka č.1: 
Ktorý kvet je zákonom chránený? 

a.) snežienka 
b.) sedmokráska 
c.)    fialka                                                                          Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                               

 
Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 01. 2018 svojmu sociálnemu 

pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 12/2017 sa stávajú: 
 
 

Petronela Kittlerová a Eva Kohútová 

Srdečne gratulujeme! 

      Hlavné mesto Rakúska 
Í          

         Naše veľhory 
         Opak profesionála 

         Meniny má 12. 9.  
         Ovocný kríček s tŕňmi 
          
         Opak starého 
         Je na konci opytovacej vety 
         Silný vietor 
Ý          

          
         Šťastie, veselosť 
         Primát 
         Mesto na juhu Slovenska 
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Fotografia mesiaca                          MD-1/2018 

VIANOČNÉ SPÁJANIE GENERÁCIÍ 

  
FFoottoo  zz  vvyyssttúúppeenniiaa  žžiiaakkoovv  ZZáákkllaaddnneejj  šškkoollyy  CChhrraabbrraannyy  aa  DDeennnnééhhoo  cceennttrraa  SSllnneeččnniiccaa  

                                                                                                                                                                    
          FFoottoo::  VVeerroonniikkaa  

VVáážžeenníí  oobbyyvvaatteelliiaa,,  
vv  nnoovvoomm  rrookkuu  22001188  VVáámm  pprraajjeemm  vveeľľaa  zzddrraavviiaa,,  lláásskkyy,,  

ddoobbrrýýcchh  ľľuuddíí  ookkoolloo  sseebbaa,,  bboohhaattéé  zzáážžiittkkyy  aa  pprrííjjeemmnnee  
ssttrráávveennéé  cchhvvííllee!!  
                    VViieerraa  BBúúttoorroovváá,,  rriiaaddiitteeľľkkaa  zzaarriiaaddeenniiaa  
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
  

Časopis je interným informačným mesačníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“,  so 
sídlom P. O. Hviezdoslava 66, Topoľčany. ŠÉFREDAKTOR: Anna Szabová ZÁSTUPCA 
ŠÉFREDAKTORA: Štefan Hučko REDAKČNÁ RADA: Anna Szabová, Štefan Hučko, Petronela 
Kittlerová, Simeon Masár, Veronika Halová  OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA: Veronika Halová (vh) 
Viera Bútorová (vb) TECHNICKÁ STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Milan Vaľko, Beáta Révayová, Rudolf 
Sokolík SPOLUAUTORI: Simona Červená (sč), Lýdia Laciková (ll), Janka Režová (jr), Alžbeta 
Angelovičová (aa), Zuzana Zelisková (zz), Renáta Tomanová (rt), Martin Miško (mm), Katarína Rosová 
(kr), Richard Wagner (rw), Anna Jahodová (aj), Janka Gogolová (jg), Mária Miková (mm), Natália Bujnová 
(nb), Eva Kahanová, Magdaléna Drábiková, Beáta Révayová, Rudolf Sokolík.  Redakčná rada si 
vyhradzuje právo príspevky v prípade potreby upraviť, zostručniť, prípadne neuverejniť. Neprešlo 
jazykovou a štylistickou úpravou. 


