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Úvodník MD-1/2020

Prichádza Nový rok 

Vážení a milí obyvatelia, 

znovu prežívame prvé dni Nového roka 
2020, budeme si podávať ruky so 
spolubývajúcimi a ostatnými seniormi v našom 
zariadení a pritom si priať všetko najlepšie, 
hlavne zdravie, spokojnosť v duši a veľa 
optimizmu. 

Rok 2019, ktorý sme prežili v radostiach a starostiach, zostane 
len v našich spomienkach. 

Milí obyvatelia, my sami sa musíme pričiniť o to, aby sme 
v tomto našom domove nažívali svorne a boli ústretoví jeden voči 
druhému, tak potom náš život, ako sa ľudovo hovorí, bude mať 
„Cenu zlata“. 

K tomuto nášmu pôsobeniu u nás nám iste podajú pomocnú 
ruku a budú nám pomáhať v našich ťažkostiach naše vedenie 
zariadenia, ako aj zdravotní, sociálni, rehabilitační pracovníci, lekári 
po stránke zdravotnej, tiež aj ostatní 
zamestnanci. Týmto činom nám umožnia 
spríjemniť náš doterajší pobyt, za čo im 
patrí od nás všetkých srdečná vďaka. 

Všetci dúfame, že začínajúci rok 
2020 nám prinesie veľa pozitívnych 
očakávaní, ako aj množstvo krásnych 
zážitkov. 

Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, v roku 2020 Vám 
v mene svojom, ako aj Redakčná rada a Domový parlament želáme 
všetko najlepšie, veľa zdravia, Božej milosti a dobré spolunažívanie. 

Veľa radostí, síl a v každodennom stretnutí prežiť spolu 
s vedením Domova veľa šťastných chvíľ v tomto našom zariadení 
„Môj domov“. Nasleduje motto: 

„Nech každý deň v živote aby bol sviatkom a v srdci 
každého človeka nech nastane v duši bohabojný pokoj.“ 

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Z DOMOVÉHO PARLAMENTU 

 Mesiac december bol bohatý na množstvo kultúrno-
spoločenských stretnutí. Na domovom parlamente sme si pozreli 
videá a fotografie niektorých z nich.   
 Významná regionálna akcia Dni topoľčianskej komunity bola 
odvysielaná aj v TV Centrál a v Rádiu Regina-Západ. Už v decembri 
táto aktivita pokračovala prvým stretnutím topoľčianskej komunity 
v rámci Tvorivých dielní, zameraných na vianočné témy.  
 Zaujímavou akciou bolo spoločné stretnutie s rodinami 
programom Vianoce od nás pre Vás. Sociálni pracovníci pod 
vedením vedúcej úseku služieb Simonky Červenej sa nám 
predstavili v úlohe hercov v hre Šuster Bonifác. Ich vystúpenie malo 
úroveň profesionálneho hereckého výkonu.  
 Tradičné vianočné sviatky, začínajúce Štedrou večerou boli, 
v tomto roku, prekvapením, hlavne bohatosťou darčekov. Za 
príjemnú vianočnú atmosféru ďakujeme všetkým zamestnancov, aj 
sponzorom. 
 

Vážme si prácu našich kuchárok 

 Najčastejšia téma rozhovorov v spoločných priestoroch a 
chodbách je kuchyňa a jej výtvory. Navštívil som niekoľko desiatok 
kuchýň, pričom našu kuchyňu hodnotím ako jednu z najlepších. Nie 
každému chutí strava z našej kuchyne, ale ako sa hovorí - "sto ľudí, 
sto chutí".  
 Podľa môjho názoru sa u nás varí chutne, kvalitne a v 
dostatočnom množstve. Je to zásluha najmä kolektívu kuchárok a 
pomocného personálu. Vedúca stravovacej prevádzky Magdaléna 
Ondová a výživová asistentka Monika Chropeňová sa snažia 
zaradiť nové jedlá, aby nám spestrili našu stravu a chute. Neviem 
pochopiť ako niekto môže povedať na stravu z našej kuchyne "fuj", 
pretože nielenže znevažujú prácu a snahu pracovníčok kuchyne, ale 
nie je to pravda. Jedlo z našej kuchyne je chutné a dobre uvarené.  
 Na záver prajem všetkým pracovníčkam a pracovníkom 
kuchyne, aby sa ani v tomto roku nenechali znechutiť a pokračovali 
vo svojej vynikajúcej práci tak, ako doteraz. Miroslav Kleman, predseda DP 
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MIKULÁŠ 

 Mikuláš, je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Prináša do 
každej rodiny atmosféru blížiacich sa Vianoc. Tie prichádzajú so 
svojím tajomným čarom - s pokojom, láskou a radosťou.  

 Sviatok 
svätého 

Mikuláša sa už 
odpradávna 

spájal s vierou 
v bohatstvo, s 
obdarovávaním
. Aj do nášho 

zariadenia 
zavítal Mikuláš 
s anjelom a 
čertom. Zavítali 
do jedálne, kde 
už trónila 

nádherne 
zdobená 

slovenská 
jedlička, ktorú 

zabezpečila 
opatrovateľka 

Anka 
Hamplová. 

Patrí jej naše „Ďakujeme“.  
 Mikuláš obdaroval našich obyvateľov nielen sladkosťou, ale aj 
kultúrnym programom v podobe piesní, kolied a básní. Piesne 
v podaní študentov z Konzervatória Dezidera Kardoša nám 
pohladili dušu, koledy priniesli vianočnú atmosféru, ktorú umocnila 
hra na klávesy.  
 Úsmev a potešenie nám vyčarilo aj vystúpenie súboru 
DOMOVNÍČEK. Ďakujeme spevákom ako aj muzikoterapeutke 
Betke Angelovičovej za spríjemnenie doobedia a vynaložené úsilie 
pri nácvikoch.          (S. Červená)  
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KOMUNITNÉ TVORIVÉ DIELNE 

Po otvorení projektu DNI TOPOĽČIANSKEJ KOMUNITY sme 
sa spoločne stretli na našej prvej spoločnej aktivite – Tvorivé dielne.  

Prišli dobrovoľníci z Gymnázia, súbor Slnečnica, zástupkyňa 
mesta Soňa Šilhárová, aj občania mesta, napr., Evka Rumišová so 
synom Miškom, či pani riaditeľka RVPS Magdaléna Snopeková.   

Súbor Slnečnica si pre nás pripravil kultúrny program. Priviezli 
aj Mikuláša, ktorý porozdával sladkosti a začali sme tvoriť: zdobili 
sme medovníky, piekli vianočné oblátky, aranžovali ikebany, vyrábali 
vianočné pozdravy – klasické, papierové, ale aj elektronické – na 
PC. 

Záujem naučiť sa tvoriť vianočné pozdravy na PC prejavil 
Miroslav Kleman a členky súboru Slnečnica. Pečeniu oplátok sa 
venoval Ernest Lopatka a Vladimír Vacho. Iní naši obyvatelia, ako 
napríklad, Jozef Hrutka či Zdenka Karasová hodnotili ich kvalitu, 
ako aj kvalitu vianočného punču, ktorý ponúkala Zuzka Kovačiková. 

Tvorbu ikebán organizoval Braňo Kerek, Janka Gogolová 
a pani profesorka Betka Rybnikárová. Zdobeniu medovníkov sa 
venovala Janka Režová a tvorbe vianočných pozdravov Katka 
Rosová a Martinka Rusňáková.  

Pri každom stole tvorilo množstvo našich obyvateľov, spolu 
s dobrovoľníkmi – študentmi Gymnázia Topoľčany. (K. Rosová)  
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Vianočný zázrak 

 Počas celého roka sa 
snažíme našim obyvateľom 
skvalitňovať sociálne služby 
a zmysluplne spríjemňovať čas 
strávený v našom zariadení. Už 
v adventnom období sme sa 
pripravovali na príchod Vianoc. 
Po prvý krát sme sa našim 
seniorom pokúsili pripraviť 
vianočné prekvapenie 
prostredníctvom neziskového 
projektu Vianočný zázrak. Prijali 
sme ponuku od zakladateľky 
projektu Martiny Kasemovej 
sprostredkovať darčeky pre 
našich seniorov. Projekt spája 
vianočné priania seniorov v 
Zariadeniach pre seniorov a ľudí, 

ktorí majú záujem im tieto priania splniť a vrátiť do ich životov kúsok 
Vianoc. Vybrali sme 21 seniorov a ich priania sme zaslali na 
webové sídlo projektu a už sme len netrpezlivo čakali. Želania boli 
rôznorodé, od kníh, CD ľudových piesní, bavlniek, predplatného 
časopisu až po televízor či raketu na stolný tenis. Priania sa plnili 
ako blesk z jasného neba. Neverili sme vlastným očiam, všetky 
priania pre našich seniorov boli splnené. Postupne darčeky 
prichádzali do zariadenia, niektorí darcovia odovzdali darčeky aj 
osobne. Na tvárach sa mnohým zračila radosť, prekvapenie, dojatie, 
mali iskru v oku.  
  Ďakujeme patrí organizátorke projektu, ako aj darcom, ktorí 
sa rozhodli obdarovať práve obyvateľov nášho zariadenia Môj 
domov a spríjemniť im tak sviatky.  
 Vďaka Vianočnému zázraku si bude môcť Rudolf prehrávať 
ľudovky na novom CD prehrávači. Aká bola jeho reakcia: „Mám 71 
rokov a doposiaľ som nedostal takýto darček, dostával som len 
drobnosti.“ Zanietení čitatelia Vít, Ľudmila, Daniela, Anna, Evka si       



 7 

Domáci spravodaj                       MD-1/2020 

 budú  môcť  skrátiť  zimné večery  čítaním knižky. Pani Anna dostala  
 bavlnky na háčkovanie anjelov. Hneď po rozbalení reagovala: „To je 

ozaj moje, to môžem začať 
už aj háčkovať!“  
 Obľúbené časopisy Život, 
Báječná žena a noviny My 
budú spríjemňovať chvíľu 
Viliamovi, Jánovi a Helenke 
po celý rok 2020, vďaka 
predplatnému od darcov. 
Šláger piesne a ľudovky budú 
vyhrávať na izbe Štefanovi 
a Alojzovi. Jemné uteráky 
a vankúše vyčarili úsmev  
Ondrejovi a Jánovi.  Snom  
Jaroslava bolo  náradie do 
záhrady, ktoré bude môcť na 

jar vyskúšať. Nové topánky budú robiť radosť Vojtovi, ktorý rád trávi 
čas zdravotnými prechádzkami v areáli zariadenia. Na svoju 
obľúbenú šálku kávy nebude meškať do spoločenskej miestnosti 
Róbert, vďaka digitálnym hodinkách. Trblietavý vianočný stromček 

tróni na poličke u Jozefa. 
Pavlovi sa splnilo želanie – 
vlastniť svoj prvý vlastný 
televízor. A Milan bude môcť 
hrať stolný tenis od svitu do 
mrku s novou raketou na 
stolný tenis.  
 Kúsok Vianoc daroval 
našim obyvateľom aj darca 
nezávisle od projektu 
Vianočný zázrak Norbert 
Paňko, ktorý obdaroval 
našich obyvateľov plachtami 
a vitamínmi. Aj o takýchto 
skutkoch je ľudská láska.               

            (S. Červená) 
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Koľko lásky sa 

zmestí do krabice 

od topánok 

 S darcami vianočných 
darčekov akoby sa vrece 
roztrhlo. Nielen v projekte 
Vianočný zázrak boli 
obdarovaní naši obyvatelia.  
 Pod vianočným 
stromčekom si našli krabicu 
plnú darčekov všetci obyvatelia 
prašického zariadenia, ale aj 
mnohí  topoľčianski 
obyvatelia. Organizátorom 
projektu bol Róbert Andráši, 
poslanec Zastupiteľstva 
Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. 85 krabíc plných lásky sa 
k nám dostali z iniciatívy 
Kataríny Matušicovej, vedúcej 
oddelenia Odboru sociálnych 
vecí Úradu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja.  
     Rozdávanie darčekov 
prebiehalo po skončení Štedrej 
večere, tak, ako sa na Vianoce 
patrí. O Štedrú večeru sa 
postarali naše kuchárky. 
Nechýbali oplátky s medom, 
tradičný šalát a vysmážané 
rybie filé. Štedrá večera bola 
obohatená o vianočný punč.  
 K Vianociam patria aj 
tradície a zvyky. Tento rok 
v podaní Bernardíny Bencovej  
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 a Vladimíra Vachu. Modlitba pred večerou a Tichá noc  na záver boli 
 tiež súčasťou tohtoročnej 
štedrej večere. 
 Každú aktivitu, rovnako 
ako aj prípravu Štedrej 
večere treba zorganizovať. 
O dobré jedlo sa postarali 
kuchárky, o výzdobu 
jedálne, prestieranie 
a obsluhy sa postarali 
Martinka Rusňáková, 
Ladislav Bištura a Vierka 
Hanová, pod vedením 
Natálii Bujnovej. 

O fotografické zachytenie atmosféry sa postarala riaditeľka 
zariadenia Vierka Bútorová. 
 Naši samostatní obyvatelia, všetci ešte v aktívne činnom veku, 
z IT5, strávili Štedrú večeru spoločne. Kuchyňa zabezpečila jedlo 
sponzorsky a výnimočne (výnimočne pre tento samostatný tím) sa 

postarali aj o prípravu večere. 
Traja členovia kolektívu IT5 
síce chýbali, ale siedmy 
z nich si dali záležať, aby 
vytvorili spoločnú atmosféru 
Vianoc: Pavol Karadi, 
Henrich Toráč, Zuzka 
Šarkoziová, Robo Šarkozi, 
Jarmila Huslicová, Jozef 
Šerfozo, Michal Janík. 
 Ale darčeky sa 
nerozdávali len vo veľkej 
jedálni. Aj ten obyvateľ, či 
obyvateľka, ktorí strávili 
Štedrú večeru na svojej izbe, 

každý, bez výnimky, dostal aspoň malú pozornosť.  
 „Také bohaté Vianoce sme tu ešte nemali!“          (V. Bútorová) 
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Vianočná pošta   

 Jednou z tradícií Vianoc, na ktorú sme už takmer zabudli, bolo 
aj posielanie vianočných pozdravov. Nie je to možno tak dávno, čo 
sme v schránkach pred Vianocami zvykli nachádzať vianočné 
pohľadnice a listy, v ktorých nám naši príbuzní, či blízki priatelia 
želali niečo milé.  Kúsok sviatočnej pohody sa snažili našim 
obyvateľom priniesť aj dobrovoľníci z Gymnázia Topoľčany 
prostredníctvom Vianočnej pošty. Ručne písanými pohľadnicami, 
vianočnými pozdravmi potešili mnohých obyvateľov.  
 Podľa vyjadrenia obdarovaných obyvateľov: „Bol to pre nás 
ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nás niekto 
myslí a praje nám krásne sviatky.“  
 Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za tento milý a dojemný 
prejav ľudskosti.           (S. Červená) 

Adventné vence 

 Študenti 
Gymnázia 
Topoľčany 

vyrábali 
adventné 

vence. Fantázia 
im naozaj 

nechýbala. 
Vence boli 
vyrobené zo 

živých 
vetvičiek, ale aj 

umelých 
dekorácií. 

Zaujali všetky, 
svojou farebnosťou a kreatívnosťou. Napríklad, veniec v retro štýle, 
ktorého podklad tvorila starodávna hudobná LP platňa. Alebo veniec 
poskladaný z cukríkov, či sviec v tvare plných pivových krígľov. 
Všetky vence darovalo Gymnázium Topoľčany nášmu Zariadeniu 
sociálnych služieb. Ozdobovali stoly v našich kanceláriách. (V. Bútorová) 
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Dobrovoľníci 

 V minulom čísle časopisu Môj domov sme vás, milí čitatelia 
informovali o tom, že 14 mladých ľudí sa zapojilo do projektu Dni 
topoľčianskej komunity a stali sa dobrovoľnými spolupracovníkmi 
nášho zariadenia sociálnych služieb. Bez nich by projekt neuzrel 
svetlo sveta. 

 Dobrovoľnícky projekt sme otvorili v novembri a hneď v mesiaci 
december sme pripravili prvú aktivitu s názvom Tvorivé dielne. 
V mesiaci január plánujeme zorganizovať Krst knihy spisovateľky 
Alenky Pénzešovej s názvom Môj jedinečný príbeh. Knižka by mala 
byť spojovníkom medzi našimi seniormi a dobrovoľníkmi – 
študentmi Gymnázia Topoľčany.  

 Každý ďalší mesiac v roku 2020 by sa malo uskutočniť aspoň 
jedno stretnutie našich seniorov s dobrovoľníkmi. Je obdivuhodné, 
že mladí ľudia, stredoškoláci, sa dobrovoľne vydajú spoznávať ľudí, 
ktorí sú o dve generácie starší.  

 Verím, že medzigeneračná spolupráca týmto projektom 
a aktivitou dobrovoľníkov z Gymnázia Topoľčany iba začína. 
V ďalších číslach by sme vám jednotlivých dobrovoľníkov radi 
predstavili.            (V. Bútorová) 
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Seniorské Vianoce   

 Opäť sme sa zúčastnili tohto 
podujatia v kultúrnom dome Topoľčany. 
Na úvod nás všetkých privítali milým 
príhovorom, kde mala slovo pani 
primátorka Alexandra Gieciová. 
Potom nás potešili mikulášskym 
tanečným vystúpením deti, prednes 
básne od malého školáka a spevácke 
vystúpenie študentov zo súkromného 
konzervatória Dezidera Kardoša.  
Celý večer prebiehal bohatý program a 

občerstvenie. Pochúťkou bol mastený chlebík s cibuľou. Môžeme 
zhodnotiť, že na rok 2019 sme boli vytancovaní a vyspievaní do 
sýtosti.             (M. Mäsiarová) 

Originálne Vianoce 

Nitriansky samosprávny kraj 
v spolupráci s Fakultou sociálnych 
vied a zdravotníctva Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre 
zorganizovali výstavu prác 
obyvateľov zariadení sociálnych 
služieb nazvanú „Originálne 
Vianoce“. Samozrejme sme na 
tejto výstave nechýbali ani my – a 
to už po piaty krát.  

Vystavovali sme výrobky 
vyrobené v DomAteliéRi 
a v stolárskej dielni Pinokio. Naši 
obyvatelia sa veru činili a tak sme 
sa mali čím pochváliť. Vystavované výrobky sa páčili všetkým 
obdivovateľom a nešetrili chválou na našu adresu.  

Reprezentovali nás: Katarína Kánová, Beáta Révayová a 
Zuzana Mizeráková. Medzi zúčastnenými zariadeniami sme si 
spoločne vymenili výrobky a získavali novú inšpiráciu.      (J. Gogolová) 
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Vianočné koledy 

 S koledami a piesňami sa stretávame v predvianočnom 
a vianočnom období. Predpokladá sa, že samotné koledy, ako 
oslavné piesne, majú pôvod v Rímskej ríši. Sú súčasťou aj našej 
histórie a národného kultúrneho dedičstva.  
 Naše zariadenie sociálnych služieb má tiež svoju tradíciu 
v spievaní kolied v predvianočnom období. V tomto roku členovia 
súboru DOMOVNÍČEK pod vedením Betky Angelovičovej nám 
svojimi koledami a vianočnými piesňami pripravili vianočnú 
atmosféru už 23. decembra. Spievajúc prechádzali zariadením, 
nevynechali ani jednu chodbu.  

Tešíme sa, že udržujú tradície v našej veľkej rodine!   (V. Bútorová) 

GOTTPARÁDA 

Maestro Gott už spieva v nebi. Na jeho počesť sme uskutočnili 
muzikohranie novou formou, za sprievodu jeho piesní  na podujatí 
pod názvom „Gottparáda“.  
 O poradí piesní rozhodli naši obyvatelia v neformálnom 
prieskume. Tretie miesto získala pieseň “Kávu si osladím“, druhé 

„Kdepak ty ptáčku hnízdo 
máš“, no a miesto prvé 
všetkým známy 
medzinárodný hit „Včielka 
Mája“. K hudobnej 
produkcii sa obyvatelia 
pridali nástrojmi. 
K celkovej atmosfére 
prispela Beátka 
Révayová spevom 
piesne „Pár havraních 
copánků“.  

 Na záver zúčastnení vyjadrili svoju spokojnosť i návrhy: chceli 
by počuť piesne Karola Duchoňa, Lucie Bílej, Richarda Müllera, ale 
aj piesne starodávne. Niektorí by nedbali, keby mali muzikohranie 
každý týždeň. Nateraz sa však stretneme v januári pri piesňach 
Karola Duchoňa s názvom „Duchoňovky“.           (A. Angelovičová)  
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Zo života zariadenia v Prašiciach 
 December je pre 
väčšinu z nás výnimočný 
mesiac. Je to obdobie, 
kedy by sme sa v čase 
adventu mali stíšiť 
a duchovne pripravovať na 
príchod Ježiška. Stretávajú 
sa celé rodiny a užívajú si 
vianočnú pohodu. Je 
pravda, že tomu 
predchádza aj stres 
a naháňanie sa po 
obchodoch, aby sa nakúpili 
darčeky a boli plné špajze.  
 Kedysi to nebolo také 
hektické. Ľudia si viac užívali rodinu. Vedeli sa veseliť a tešiť aj 
z maličkostí. Radosť a šťastie do rodín nosili aj tradičné ľudové 
tradície a zvyky. A december bol na tradície bohatý. Začínal 
príchodom Mikuláša. Ten prichádzal vždy s čertom a anjelom. 
V tomto zložení prišiel aj k nám do zariadenia v Prašiciach. Čert 
špinavý od uhlia štrngotal s reťazou, anjel sa milo usmieval 

a Mikuláš rozdával 
sladkosti. Kto vedel 
zarecitoval básničku alebo 
zaspieval koledu. Mikuláš 
poprial všetkým veľa 
zdravia a spokojnosti.  
 A o pár dní neskôr – v 
deň Lucie prišli s vinšami 
a tradičným vymetaním 
pavučín a biedy malé 
dievčatká zo susednej 
škôlky s ich pani učiteľkou. 
Pooprašovali ľudí 

a poometali kúty krídlami z husí.       (L. Laciková) 
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Akcie                   MD-1/2020 

Tvorivé dielne  

 ZSS „Harlekýn“ Topoľčany 
nás pozvalo na XII. ročník 
tvorivých dielní – Pečieme 
vianočné koláčiky 
a pripravujeme vianočné 
dekorácie. S veľkou chuťou sa 
zúčastnili Daniela Veľká a Peter 
Macko. Hneď na prvom 
stanovišti sa pustili do plnenia 
formičiek pre upečenie tzv. 
medvedích labiek. Práca im išla 
veľmi dobre, ani starým 
cukrárom. Na druhom stanovišti 

plnili pripravené rolády plnkou a posýpali orechmi. Tiež sa nenechali 
v uvedenej činnosti zahanbiť a napokon Daniela na mlynčeku 
vyrábala vanilkové rožky. Peter ich dotáčal a ukladal na plech. Bolo 
vidieť, že sa zo svojich výsledkov tešia. Po ukončení pracovných 
aktivít sme si pochutili na dobrej kapustnici na spoločnom obede. Pri 
odchode bola daná každému zúčastnenému malá pozornosť 
pripomínajúca vianočné sviatky a pribalené dobroty, na ktorých 
príprave sme sa zúčastnili.      (L. Bištura) 

Vianoce ako doma 

Prijali sme pozvanie aj na 
predvianočnú akciu 
organizovanú zamestnancami 
Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. V ZSS „Nitrava“ v Nitre 
sa naše obyvateľky Anna 
Zembová, Eva Macejková a  
Anna Szabová zúčastnili akcie 
„Vianoce ako doma“. Vyskúšali 
si zdobenie medovníkov. Veru im to išlo šikovne! Spoločnými silami 
vyrobili vianočný svietnik. Našou odmenou bola na záver odmena za 
kreativitu a šikovnosť - sladká torta a darčekový balíček.   
                                                       (M. Šmotláková) 
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Akcie                 MD-1/2020 

Vianočný turnaj 

Každý rok sa pravidelne 
zúčastňujeme Vianočného turnaja 
seniorov v stolnom tenise. Ani december 
2019 nebol výnimka.  

Na toto milé podujatie nás 
každoročne pozýva Jednota dôchodcov 
Topoľčany. Športový turnaj sa konal 
v stolnotenisovej hale v Topoľčanoch a 
reprezentovali nás naši športovci 
Vladimír Vacho a Milan Hanzlovič. 
Nevyhrali síce žiadnu z troch medailí, ale 
schuti si zašportovali a odohrali kvalitné 
zápasy proti dobrým súperom. Nechýbalo 
tradične ani chutné občerstvenie, dodržanie pitného nealko režimu 
a priateľská atmosféra.             (M. Miško) 

Borinkovské medovníky 

Ako je zvykom, aj v poslednom mesiaci minulého roku sme 
s našimi obyvateľmi Štefanom Plevkom, Danielou Veľkou 

a Annou Révayovou prijali 
pozvanie na zdobenie medovníkov 
do ZSS „Borinka“ v Nitre. Na 
začiatku podujatia nás privítala pani 
riaditeľka Jozefína Vlčková so 
svojim príhovorom, poďakovala za 
účasť všetkým zúčastneným 
a popriala požehnané vianočné 
sviatky. Počas zdobenia si všetci 
zúčastnení spievali vianočné 
koledy. Naši obyvatelia boli pri 
zdobení medovníkov kreatívni, 
veľmi  ich táto činnosť bavila. 
Všetci sme si pochutili na 

pagáčoch, zákuskoch a vianočnom punči, ktorý krásne rozvoniaval. 
Potešili sme sa darčekom vo forme anjelíčka.                         (M. Miková) 
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Novinky našej rodinky              MD-1/2020 

 VIANOCE OD NÁS PRE VÁS 

Blízkosť, príbuznosť, súdržnosť – tri slová, ktoré vystihovali 
tohtoročnú akciu Vianoce 
od nás pre Vás. Posedenie 
v kruhu našej veľkej 
rodiny sa nieslo v duchu 
rodinného puta. Rodina je 
jedno z najcennejších 
bohatstiev ľudstva, 
hodnota, ktorú treba 
chrániť a rozvíjať.  

Srdečne sme medzi 
nami privítali rodinných 
príslušníkov. Spoločné 
stretnutie bolo priestorom 
pre komunikáciu, spoločne strávenú chvíľu a nahliadnutie do života 
našej rodiny. S rodinou sa spája domov. Domov je tam, kde má 
človek svoje miesto. Nie v zmysle svojej izby, postele, miesta pri 
stole, ale predovšetkým miesto spoločenské, kde sa s nami počíta, 
kde môžeme prísť bez rozpakov, kde sme prijímaní a dokonale 
známi. K domovu patrí stálosť prostredia, domáceho poriadku, citové 
vzťahy k ľuďom, ktorí s nami žijú a k veciam, ktoré nás obklopujú.  

Našou snahou je vytvárať dobrý domov, domov plný lásky, úcty, 
dôvery, pokoja, radosti a spokojnosti. Aj prostredníctvom vianočnej 
divadelnej hry Bonifác a zázračný anjel, ktorú nacvičili sociálni 
pracovníci, pod vedením Simonky Červenej, vedúcej úseku služieb. 

Chceli sme Vám, milí obyvatelia, vyjadriť úctu a poďakovanie za 
aktívny prístup k životu a účasť na aktivitách realizovaných 
v zariadení. Tiež sme chceli poukázať na skutočnosť, v čom spočíva 
kúzlo a posolstvo Vianoc. Vianočný príbeh nás vtiahol do 
zázračného času Vianoc, kde sa šuster Bonifác pripravoval na 
príchod Ježiša Krista. A odkaz pre nás všetkých? Ježiš je vo 
všetkých ľuďoch, len ho v nich musíme nájsť. Za podporu patrí naše 
ďakujeme pani riaditeľke a za scenár hry pánovi Pargáčovi, ktorý 
neváhal a ochotne nám ho zapožičal. Aj o takýchto skutkoch je 
ľudská láska.          (S. Červená) 
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Projekty            MD-1/2020 

KKoommuunniittnnáá  ssppoolluupprrááccaa  
PPoo  oottvvoorreenníí  DDnníí  ttooppooľľččiiaannsskkeejj  kkoommuunniittyy  mmáámmee  zzááuujjeemm  

nnaaddvvääzzoovvaaťť  

aa  rroozzššiirroovvaaťť  

ssppoolluupprrááccuu  

ss  oorrggaanniizzáácciiaammii  

aa  oobbččaannmmii  mmeessttaa  vv  ččoo  

nnaajjššiirrššoomm  rroozzmmeerree..    

ZZáákkllaaddnnáá  šškkoollaa  

iinntteerrnnááttnnaa  bboollaa  

iinniicciiaattíívvnnaa  aa  mmyy  ssmmee  ss  

ppootteeššeenníímm  pprriijjaallii  

ppoozzvvaanniiee  ppaannii  

rriiaaddiitteeľľkkyy  LLýýddiiii  

OOnnddrreejjkkoovveejj  nnaa  

VViiaannooččnnúú  bbeessiieeddkkuu  

ddeettíí..  KKlloobbúúkk  ddoollee  pprreedd  iicchh  vvýýkkoonnmmii!!  
FFoottoo::    ssvvoojjppoommooccnnee  vvyyrroobbeennéé  

ddiivvaaddeellnnéé  kkuulliissyy    
 

   Robme život ľahším 

 Vďaka úspešnosti projektu, ktorý 
sme vypracovali na základe výzvy 
NADÁCIE SPP v rámci grantového 
programu OPORA 2019,  sme získali 
elektrický mobilný zdvihák pre nášho 
obyvateľa Petra Macku, v sume 
1 000,-- €.   
 Dokážeme tak zabezpečiť 
komfortnejšiu, bezpečnejšiu 
a šetrnejšiu manipuláciu pri 
presunoch, napríklad, medzi 
invalidným vozíkom a lôžkom.  

 Elektrický mobilný zdvihák je možné použiť aj pri osobnej 
hygiene a osobnom kúpeli.       (A. Kubinová) 
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Naše prostredie                             MD-1/2020

Trpezlivosť ruže prináša 

Alebo: „kto čaká sa dočká“. Aj my, obyvatelia a zamestnanci 
nášho zariadenia sociálnych služieb, sme sa dočkali. Po  
jedenástich rokoch písania žiadostí a vypracovávania projektov na 
výmenu okien a dverí, máme už v našom zariadení 
v Topoľčanoch, okná aj dvere nové - plastové. Tie staré, nefunkčné 
sú už minulosťou. 

Zariadenie sociálnych služieb v Prašiciach má už všetky okná 
vymenené za plastové, najmenej dva roky. Avšak iný problém trápil 
zamestnancov aj obyvateľov - zatekajúca strecha. Koncom roka 
sme si mohli všetci od tejto záťaže konečne vydýchnuť. Havarijný 
stav strechy je odstránený, strecha je nová, krásne zrekonštruovaná 
a zateplená. Hrnce a hrnčeky, ktoré sme podkladali pri dažďoch, či 
topiacom sa snehu, môžeme vyhodiť. Nedostatky na stropoch 
a stenách, ktoré zanechali svoje stopy po zatekaní sú už 
zamaľované, fľakaté miesta sú odstránené a padli do zabudnutia. 
Môže začať pršať, snežiť, v našom zariadení sociálnych služieb 
v Prašiciach sme pripravení na každé počasie! 

V decembri 2019 boli nainštalované záložné batériové zdroje 
na výťahy. V prípade požiaru alebo výpadku elektrickej energie, 
bude dostatok času na prevoz, či evakuáciu všetkých obyvateľov 
z horných poschodí, vďaka náhradným batériám. Aj keď nikto takéto 
situácie neplánuje a nechceme žiadnu nepredvídanú situáciu zažiť, 
práve preto, treba byť pripravený a starať sa o bezpečnosť 
v nepredvídaných, mimoriadnych situáciách, v čase 
predvídateľnosti.  

Novinkou je aj skutočnosť, že v roku 2019 sme zriadili 
facebookovú stránku, vďaka ktorej plánujeme informovať našu 
veľkú rodinu – obyvateľov, ich rodiny, príbuzných a známych, ale aj 
zamestnancov – o všetkých zaujímavých udalostiach prebiehajúcich 
v našom zariadení sociálnych služieb.  

Postupne plánujeme zveľaďovať, humanizovať a skvalitňovať 
prostredie nášho zariadenia – v Topoľčanoch, aj v Prašiciach tak, 
aby sa nám bývalo stále pohodlnejšie, komfortnejšie, bezpečnejšie 
a kvalitnejšie.           (V. Bútorová) 
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Kaplnka           MD-1/2020

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2020 

 Svetová sieť modlitby schválená Svätým Otcom 
Františkom pod názvom Úmysly Apoštolátu 
modlitby zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte 
celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, 
radostí i utrpení každého dňa, v spojení s Kristovou 
eucharistickou obetou, formou Modlitby obetovania:  

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a 
svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom 
Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu 
sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej 
láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, 
prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac: 

Január - Evanjelizačný úmysel: Aby sa kresťania, príslušníci iných 
náboženstiev a všetci ľudia dobrej  vôle  zasadzovali  za mier  a 
spravodlivosť vo svete. 
Úmysel našich biskupov: Aby si každý z nás uvedomoval, že 
jednota  medzi  kresťanmi je podmienkou účinnejšieho svedectva o 
Božej láske. 

Február - Všeobecný  úmysel: Aby  bol  vypočutý a uznaný hlas 
našich bratov migrantov, ktorí  padli  do rúk  obchodníkov  s ľuďmi. 
Úmysel našich biskupov: Aby  nezamestnaní, bezdomovci a 
chudobní našli pochopenie, ako aj konkrétnu pomoc pri 
prekonávaní svojich ťažkostí. 

Marec - Evanjelizačný  úmysel: Za  cirkev v Číne, aby vytrvala vo 
vernosti evanjeliu a rástla v jednote. 
Úmysel našich biskupov: Aby  rodiny  s láskou  vítali  každé  
počaté  dieťa  a láskou obklopovali chorých i starých. 

Apríl - Všeobecný  úmysel: Za  všetkých,  ktorí  trpia  rozličnými  
závislosťami,  aby  dostali účinnú pomoc a nezostali osamotení. 
Úmysel  našich  biskupov: Aby  Cirkev  pravdivým  ohlasovaním  
evanjelia  zdôvodňovala novým generáciám zmysel života a nádeje. 

Máj - Evanjelizačný  úmysel: Za  diakonov, aby svojou vernou 
službou Božiemu  slovu a  chudobným boli podnetným príkladom 
pre celú Cirkev. 
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Úmysel našich biskupov: Aby všetci ľudia rešpektovali identitu 
rodiny a uznali jej nenahraditeľný prínos pre celú spoločnosť. 

Jún - Evanjelizačný  úmysel: Za  všetkých  trpiacich, aby našli 
posilu v Ježišovom Srdci. 
Úmysel našich biskupov: Aby rodinné a farské spoločenstvá 
podporovali kňazské a duchovné povolania. 

Júl - Všeobecný úmysel: Aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, 
úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny. 
Úmysel našich biskupov: Aby nezamestnaní našli prácu, ktorú 
potrebujú na dôstojný život a zabezpečenie rodín. 

August - Evanjelizačný  úmysel: Za  všetkých, ktorí pracujú a žijú 
na mori; za námorníkov, rybárov a ich rodiny. 
Úmysel našich biskupov: Aby Medzinárodný eucharistický kongres, 
ktorý sa bude konať na budúci mesiac v Budapešti, povzbudil 
veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej 
sviatosti. 

September - Všeobecný  úmysel: Aby  nebolo  drancované 
prírodné bohatstvo našej planéty, ale aby sa využívalo a 
rozdeľovalo primerane a spravodlivo. 
Úmysel našich biskupov: Aby učitelia viedli svojich žiakov k pravým 
morálnym i duchovným hodnotám. 

Október - Evanjelizačný  úmysel: Aby mohli mať veriaci laici, najmä 
ženy, vďaka krstu, väčšie zastúpenie na zodpovedných  miestach v 
Cirkvi. 
Úmysel našich biskupov: Aby všetci, ktorí zasvätili svoj život Bohu, 
vydávali svedectvo viery, pokory a obety. 

November - Všeobecný úmysel: Aby bol rozvoj robotizácie a 
umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh. 
Úmysel našich biskupov: Aby sa prehlbovala naša úcta k Svätému 
písmu, ktoré je prameňom zjavenia pravého Boha. 

December - Všeobecný  úmysel: Aby sme svoj osobný vzťah k 
Ježišovi Kristovi posilňovali Božím slovom a životom modlitby. 
Úmysel našich biskupov: Aby rodičia a starí  rodičia  trpezlivo  
odovzdávali  vieru mladším generáciám. 
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-11/umysly-apostolatu-modlitby-na-rok-2020.html   
             (M. Grežďová) 

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-11/umysly-apostolatu-modlitby-na-rok-2020.html
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Z pera našich obyvateľov                              MD-1/2020

Nový rok je tu! 

Január, to je mesiac, keď si dávame záväzky čo splníme, čo 
bude iné, v čom sa zlepšíme. Tak ja si 
napríklad dávam záväzok, že od prvého 
nefajčím. Ešte ani raz sa mi to 
nepodarilo, záväzok je to však dobrý. Ale 
toto predsa nie je pre život dôležité. 
Dôležitejšie je, aby sme boli zdraví, 
dobrí, obľúbení. A teraz píšem 
všeobecne. Aby bola spoločnosť spokojná, matky šťastné 
a dôchodcovia konečne finančne na úrovni. Chceme, aby starší 
ľudia vedeli, že v nás majú oporu a dúfam, že dlho ju budú mať. To 
závisí od vlády. A ešte pár viet na záver. Všetci si dávajte na seba 
pozor, aby sme sa takto zišli aj na Silvestra tohto roku. Hovorí sa, že 
Slovenky sú najkrajšie ženy v Európe, s čím súhlasím, aj ja si to 
myslím, a preto ešte chcem s nimi dlho šťastne a spokojne žiť. 
Prajem Vám všetkým šťastný Nový rok.                   Štefan Hučko, obyvateľ 

Dejiny Topoľčian V. 

Správa panstva sa preniesla z topoľčianskeho hradu do 
Tovarník, kde už od roku 1610 stál opevnený kaštieľ, v ktorom 
sídlil provízor a hospodárski úradníci. Hrad bol však naďalej 

udržovaný ako pevnosť, bol zásobovaný zbraňami i potravinami.  
Magnátska rodina Forgáčovcov nevlastnila iba topoľčianske 

panstvo, patrili jej panstvá aj v iných oblastiach Slovenska, preto 
topoľčianske panstvo dávala za zálohu iným zemepánom. Topoľčany 
zostávali aj v 16. a 17. storočí významným strediskom remeselnej 
výroby a obchodu.  

Vieme, že už v polovici 15. storočia tu pracovala vynikajúca 
zvonolejárska dielňa a jej majiteľ Pavel dodával zvony do širokého 
okolia. Jeden z nich sa dodnes zachoval v Krušovciach.   

Od začiatku 17. storočia sa aj remeselníci v Topoľčanoch začali 
združovať do cechov. Najskôr si v našom meste v roku 1609 založili 
vlastný cech ševci, potom čižmári, klobučníci, kožušníci atď. V prvej 
polovici 18. storočia k nim pribudli cechy remenárov, mäsiarov, stolárov 
a ďalšie.          (Zdroj: UHLÁR, Vlado, 1988. Okres Topoľčany. Bratislava: Obzor.) 
                                    Spracovala: Beáta Révayová, obyvateľka                                



 23 

Z pera našich obyvateľov                          MD-1/2020

Vítame Nový rok 

V Novom roku je vždy život ľahký,  
keď máme okolo seba veľa dobrej lásky. 

Nech v Novom roku hudba veselosti znie, 
a na dôvažok nám lásku a šťastie prinesie. 

Každý deň v živote aby bol sviatkom, 
a v srdci človeka v duši sladký pokoj. 

Nech Nový rok prebudí náš sen,  
a nech s dôverou spieva celá zem 

a hudbou hlaholí ľudský hlas. 
                       Anna Szabová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Ľudia by potrebovali občas deň voľna od života. Akýkoľvek skutok 
lásky si zasluhuje večný život. Na humore je nebezpečné to, že ho 
ľudia často nepochopia. Ak veríš v dobro, vyhýbaj sa ľuďom ako 
môžeš. Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú 
dáva. Jediné čo môžete zmeniť, je zmeniť seba samého, ale tým 
zmeníte úplne všetko.           Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Január dobrý je keď chotár biely je. Keď je január biely, november je 
zelený. Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh. Januárové dažde, 
siatinám nešťastie. Čo január zazelená, to máj spáli. Jasná a tichá 
novoročná noc zvestuje nám dobrý rok. Keď január nie pod snehom, 
beda poliam, lúkam a vrchom. Aké je na Vincenta počasie, také má 
byť počas celého leta. Agneška vypusti škovránka z meška.  
               Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Emerson: Každý, s kým sa v živote stretnem, ma predstihuje. Tak sa 
od neho učím. M. Aurelius: Ak si niečím nesmierne roztrpčený 
alebo skrúšený, potom si spomeň, že ľudský život je okamih a že 
všetci čo nevidieť odídeme. O. Wilde: Žitie je najvzácnejšou vecou 
na svete. Väčšina ľudí len existuje. Konfucius: Keď si prišiel na 
svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby všetci plakali, keď ho 
budeš opúšťať. Tolstoj: Dokázať žasnúť je jedným z darov života. 
Žiť je darom úžasu.           Magdaléna Drábiková, obyvateľka                                                                                           
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JANUÁRI 

Na oddeleniach 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

13 
spol. hry 

farby tréning pamäti spol. hry  
spol. hry 

čítanie kníh fyzioterapia 

14  tréning pamäti spomienky tréning pamäti práca-interiér modlenie 

15 tréning pamäti divadielko farby čítanie kníh  farby 

16 farby modlenie 
spol. hry spomienky 

tréning pamäti čítanie kníh 
čítanie kníh SEP 

17 MT spol. hry práca-interiér 
práca-interiér 

 tréning pamäti 
relaxačné cv. 

20 
spol. hry 

hudba tréning pamäti spol. hry práca-interiér 
spol. hry 

čítanie kníh fyzioterapia 

21  
tréning pamäti spol. hry 

tréning pamäti  čítanie kníh 
uvar si sám spomienky 

22 tréning pamäti hudba 
práca-areál čítanie kníh 

 
práca-interiér farby 

farby 

23 farby modlenie čítanie kníh 
spomienky 

čítanie kníh modlenie 
SEP 

24  spol. hry  relaxačné cv.  tréning pamäti 

27 
spol. hry 

farby tréning pamäti spol. hry práca interiér 
spol. hry 

čítanie kníh fyzioterapia 

28   
spomienky 

tréning pamäti  modlenie 
spol. hry 

29 tréning pamäti hudba 
práca – areál čítanie kníh 

 
práca interiér farby 

farby 

30 farby modlenie 
čítanie kníh spomienky 

 čítanie kníh 
spol. hry SEP 

31 MT spol. hry  
práca-interiér 

spol. hry tréning pamäti 
relaxačné cv. 

 

Poznámka: 
SEP – sebapoznávacia skupina 
MT – muzikoterapia  
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Stretnutia oslávencov 

IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

17. 20. 28. 8. X 29. 

Veronika Svetlana Janka R. Natália X Hanka 

 

Pohybové aktivity 

Aktivita IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

7,9,14,16,21,23,28,30 

 

2,9,16, 

23,30 

 

 
13,20 

27 

Prechádzky 
v areáli 

7,10,14, 
17,21,  

23,28,29 

10,13,14,15,16,
17,20,21,22,23,
24,27,28,30,31 

8,9,10,13,14,
14,16,17,20, 
21,22,23,24, 

27,28,30 

   

Vychádzky 
do mesta 

 9,20 
2,17,20, 

24,27,30,31 
 

10,17, 
22,24 

8,14,20, 
28 

 

 

Celé zariadenie 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

8,15,27,29 Šport veľká jedáleň Martin 

9 Krst knihy veľká jedáleň Simonka 

10,17,24,31 Práca s drevom Pinokio Janka G. 

14 Hodinka krásy veľká jedáleň Mária 

23 
Vedomostná súťaž 

Milionár 
veľká jedáleň Martin 

24 Duchoňovky veľká jedáleň Betka 

2,7,8,9,15,16,20,21, 
22,23,27,28,29,30 

Šikovné ruky DomAteliéR Janka G. 

7,9,13,14,16,20, 
21,23,27,28,30 

Masáže 
Individuálne, na 

izbách 
Andrejka a 
praktikanti 
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V mesiaci DECEMBER k nám prišli  

Anna Valentová  

Ľudmila Raffajová  

Margita Andelová 
 

 JANUÁROVÍ oslávenci 

 

01.01. Viliam Poliak  
03.01. Emil Fuska 
05.01. Ján Mucha 
05.01. Dobruša Žitňanská 
06.01. Daniela Veľká 
08.01. Anastázia Klobučníková 
11.01. Irena Hupková 
11.01. Viktor Gajdošík 
12.01. Eva Macejková 
14.01. Róbert Pudiš 
16.01. Janka Oháňková 
19.01. Milan Blaži 
21.01. Štefan Hučko 
 

22.01. Mária Čurgaliová 
23.01. Oľga Juhászová 
26.01. Janka Cibulová 
27.01. Imrich Bellér 
27.01. Terézia Slimáková 
27.01. Ján Blanárik 
28.01. Lýdia Kožuchová 
29.01. Matilda Maringová 
30.01. Mária Godálová 
30.01. Hedviga Bednáriková 
31.01. Mária Čuliová 
31.01. František Bošanský 
 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥      

 

V mesiaci DECEMBER nás opustili 
 

Helena Chlpíková, Katarína Marková  
 

Česť ich pamiatke! 
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AMBULANCIA  LEKÁROV 

 MUDr. Jarmila Pršanová – lekárka, špecialistka v odbore 
psychiatria. Poskytovala zdravotné služby obyvateľom nášho 
zariadenia sociálnych služieb takmer od jeho vzniku (od roku 1987). 
K 30. novembru 2019 sa rozhodla pre ukončenie svojej pracovnej 
činnosti. ĎAKUJEME pani doktorke Pršanovej za jej dlhoročnú 
starostlivosť a ústretovosť. Pani doktorka, budete nám chýbať!  
   

 Zároveň, vítame nového pána doktora – MUDr. Juraja Knížata. 
Veríme, že sa bude u nás cítiť dobre! 
 

 Ambulantná sestra Helenka Gabrišová bude 
plynule viesť ambulanciu a pokračovať 
v nastavenom systéme, tak s lekármi, ako aj v 
práci medzi oddeleniami a ambulanciou. 
ZMENOU je určenie stránkových hodín a obednej 
prestávky ambulantnej sestry nasledovne: 
 

stránkové hodiny po-pia 07.00 - 10.00 h 
obedná prestávka  po-pia 12.00 – 12.30 h. 
 

  SPRIEVOD na odborné vyšetrenia budú  
naďalej vykonávať: 
 

Margita Košarišťanová 
Jozef Lendel 
Jozef Mihálik. 

 

 Za výbornú dlhoročnú spoluprácu ĎAKUJEME aj všeobecným 
lekárom  

MUDr. Anne Švajlenovej 
MUDr. Dušanovi Divincovi. 

                                     
  Ordinačné hodiny lekárov: 
 

MUDr. Švajlenová utorky, štvrtky 11.00 – 12.00 h 
MUDr. Knížat  stredy   10.00 – 11.00 h 
MUDr. Divinec  denne   podľa potreby 
 

 Len buďme v novom roku 2020 všetci zdraví! 
 
              (V. Bútorová) 
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Zasmejme sa 

Ide dievča o polnoci z diskotéky okolo cintorína a vidí pri bráne stáť nejakú 
osobu. Spýta sa jej – Dedko, a vy sa nebojíte o polnoci takto pri cintoríne? 
Dievka moja, teraz už nie. Ale keď som bol živý, tiež som sa bál. 
 

Starkému vraví doktor pri preventívnej zdravotnej prehliadke – Dedo, všetko 
v poriadku, aj tep, aj tlak máte dobrý. Dedo protestuje – Pán doktor, čo keby 
ste mi teraz skúsili zmerať na druhej ruke? Na tejto mám od ramena dolu 
protézu. 
 

Žena prišla za sudcom, že sa chce rozviesť. Pani, dobre ste si to rozmysleli? 
Máte spolu štyri deti. Pán sudca a ste si istý, že sú všetky jeho? 
 

Mladá pani, keď sa na mňa usmejete, mám zakaždým chuť vás pozvať 
k sebe. No toto, vy jeden zvodca. Kdeže zvodca, ja som zubár.  
               Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Muž, od ktorého nič nečakáte, vás nikdy nesklame. 
 

Ocko, päťdesiat eur je veľa peňazí? Jáj, synu, záleží na tom, čo chceš. Či ich 
chceš minúť alebo zarobiť.            Rudolf Sokolík, obyvateľ 
 

Blondínka sa chváli kamarátke – Predstav si, aký je ten plynový sporák super 
vynález. Včera som ho zapálila a ešte dnes horí. 
 

Pýtajú sa v šenku strýčka – Čo si taký veselý, Francku? Ale, včera v rodine 
sme mjeli svadbu. Naozaj? Tak, tak, svekrušu si zebral pán boh. 
 

Naštvaná žena príde domov a kričí vo dverách – Samozrejme, ja ťa hľadám 
po všetkých krčmách a ty si spokojne umývaš riad.  Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

Malý Matúš príde domov a otec sa ho pýta – Tak čo je nového v škole? Päťka 
a päťka. Čože!? A ešte štvorka! To nemyslíš vážne! Ale neboj sa otec, tie 
známky už neplatia! To mi odľahlo. A prečo neplatia? Lebo ma vyhodili zo 
školy. 
 

Dôchodcovi záhradkárovi hovorí lekár – Tieto lieky musíte vysadiť. Dobre, a 
ako často ich mám potom polievať?        Eva Kohútová, obyvateľka 
 

História nás poučila, že nie sme národ holubičí ale slepačí, lebo veľa 
znesieme. 
 

Stretne slepý bezrukého. Bezruký zrazu na neho skríkne – Chceš dostať? 
A slepý odvetil – Tak to by som chcel vidieť! 
 

Kto pravidelne a intenzívne cvičí, zomrie zdravší.   Mária Grendelová, obyvateľka 
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Tajnička 

 Máme za sebou rok 2019, pre niektorých viac, pre iných možno 
menej úspešný. Po Vianociach a Silvestri prišiel Nový rok 2020. Ten 
pre väčšinu z nás predstavuje nové začiatky, nádeje, ale aj 
novoročné...  

Odpoveď nájdete v našej tajničke.     Miroslav Kleman, obyvateľ 

Hádanka č. 1: 

Čo je to „KOMNATA“? 

a.)   Chodba  

b.)  Predsieň 

c.)  Izba          Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 2: 

Ktorá relácia TV JOJ súvisí s kriminalitou a súdnymi procesmi? 

a.) Súdne posudzovanie 

b.) Súdna sieň 

c.) Súdny proces       Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 22.1.2020 svojmu sociálnemu pracovníkovi. 
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 12/2019 sa stávajú: 

Petronela Kittlerová a Anna Szabová 

Srdečne gratulujeme! 

 
 

 
  

    
    Skratka pre „napríklad“ 

   
        Mužské meno 11.11. 

 
  

        Drobné motýle 

 
  

        Stávala sa sladkou 

 
  

        Pokyn na zastavenie 

 
  

        Pestovateľ ryže 

 
  

        Sprvoti 

 
  

        Zbadaj 

 
  

        Zisťovanie miery 

 
  

        Uvoľnil poistku 

 
  

        Vlastník lode 

 
  

    
    Hroznová minerálka 
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„Život má taký zmysel, aký mu dáme“.  
Seneca 

Vážené obyvateľky, vážení obyvatelia!  

 Prechádzame spoločne a plynule z roku 
2019 do nového roku 2020. Niečo nové sme sa 
naučili, niečo vytvorili a možno niečo nové 
pochopili.  

 Pre naše zariadenie sociálnych služieb, tak v Topoľčanoch, ako 
aj v Prašiciach – pre našich obyvateľov i zamestnancov, považujem 
tento rok za úspešný. Úspešný v mnohých oblastiach: 
ošetrovateľskej, opatrovateľskej, sociálnej, aj ekonomickej. 
Významne sme skvalitnili poskytované sociálne služby o úspešné 
projekty, rekonštrukcie, činnosti a aktivity. Ducha a atmosféru tohto 
zariadenia sme zasvätili láskavosti a spolupatričnosti, v nerozlučnej 
jednote s dodržiavaním pravidiel, platiacich rovnako pre všetkých, 
s ohľadom na individuálne možnosti a schopnosti každého z nás. 

   Vytvárali sme priestor pre vzájomné zbližovanie sa, podporovali 
prijímanie a dávanie čo i len malého svetielka ľudského tepla, lásky 
a radosti. Posilňujeme individuálne záujmy, zručnosti, rozširovanie 
vedomostných či pohybových schopností. 

 Významnejšie sme sa otvorili okoliu, nadviazali bližšie vzťahy 
s topoľčianskou komunitou, s obyvateľmi regiónu Nitra, snažili sme  
zapojiť rodiny, príbuzných a priateľov do užšej vzájomnej 
spolupráce. Jeden z prvoradých cieľov bolo a je vytvárať bezpečný 
priestor, harmonické vzťahy, dôstojnú úroveň a kvalitu života. 

 V roku 2020 plánujeme pokračovať v takto nastavenom 
programe. O konkrétnych naplnených cieľoch za rok 2019, ako aj 
plánoch na rok 2020, vás budeme informovať na pravidelnom 
stretnutí, ktoré plánujeme realizovať v mesiaci marec 2020. 

 Nad každou činnosťou, ktorú sme v tomto roku rozbiehali som 
sa pýtala samej seba: „Aký to má zmysel?“. Až som si prečítala 
slová antického filozofa Senecu:  

 „Život má taký zmysel, aký mu dáme“. 

 Vážení obyvatelia, verím, že energii, ktorú vkladáme do aktivít 
dávajú zmysel nám všetkým. Verím, že sú užitočné a potrebné a že 
boli a naďalej  budú príjemným spestrením každého dňa. 
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 Ak použijem prirovnanie, že každý deň, ktorý začína je ako 
prázdny pohár, tak je len na nás, čím pohár v tento deň naplníme. 
Robme to s vedomím, že na konci dňa vypijeme len taký obsah, 
aký sme do pohára vložili. 

 Ďakujem vám všetkým, milé obyvateľky a obyvatelia, za vašu 
prítomnosť a blízkosť, za prínos pre toto zariadenie, pre našu 
spoločnú komunitu a spoločný cieľ. Ďakujem za to, že som mala 
možnosť a česť, aj uplynulý rok, byť súčasťou vašich životov.  

Pochopila som ... 

 ...že najlepšia učebňa života je minulosť staršieho človeka.... 

 ...že byť priateľským a láskavým je viac, než mať pravdu... 

 ...že každý, koho stretneme si zaslúži byť pozdravený 
úsmevom... 

 ...že by som si priala povedať otcovi ešte raz, ako ho má rada 
predtým ako odišiel... 

 ...že si človek nemôže vybrať ako sa cíti, ale môže si vybrať, čo 
s tým urobí... 

 ...že pokiaľ je človek naplnený trpkosťou, šťastie zakotví niekde 
inde... 

 ...že najľahšia cesta vyrásť ako osobnosť je obklopiť sa ľuďmi 
šikovnejšími, ako som ja... 

 ...že každý by mal svoje slová udržiavať jemne a nežne, pretože 
zajtra sa k nemu môžu vrátiť.... 

   (vybrané z: https://www.madness.sk/zabavnytext/4090/naucil-som-sa.php) 

... a naučila som sa toho ešte oveľa viac.... 

 Ďakujem za to vám, milí obyvatelia, rovnako, ako aj 
všetkým kolegyniam a kolegom. 
 

Do nového roku Vám želám všetko len to najlepšie, 

veľa príjemných chvíľ a príjemných ľudí okolo seba 

počas celého roka 2020!  

Viera Bútorová, riaditeľka 
 

https://www.madness.sk/zabavnytext/4090/naucil-som-sa.php
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 

Šuster Bonifác a Zázračný ANJEL 

  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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