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Úvodník             MD-2/2020 

 NAMIESTO ÚVODNÍKU 

 Pozvanie do nášho zariadenia prijala, už po druhý krát, 
spisovateľka Alenka Pénzešová. Po jej odchode nás milo 
prekvapila informácia z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja 
o liste, adresovanom pánovi predsedovi, v ktorom sa podelila pani 
spisovateľka o svoje dojmy z nášho zariadenia. Čítajte s nami! 
  

Vážený pán predseda, doc. Ing. Milan Belica PhD., 

 rozmýšľala som, či Vám napísať, ale mám pocit, že dnešná 
doba je plná sťažností a málokedy si ľudia nájdu čas na to, aby 
niekoho pochválili a ja mám pocit, že by som to mala urobiť... 

 Ako autorka knihy pre seniorov "Môj jedinečný príbeh" som 
oslovila mnoho DSS na Slovensku s ponukou ich zakúpenia.  

 Ozvala sa mi pani Bútorová z DSS "Môj 
domov Topoľčany" a pozvala ma do ich 
domova, ktorý ma na prvý pohľad očaril. A 
nielen nádherným projektom, ktorý pre seniorov 
vymysleli... 

 Ako bývalá študentka sociálnej práce som 
navštívila niekoľko DSS, ale nikde som sa nestretla s takou 
atmosférou a rodinnou pohodou, aká vládla v Topoľčanoch. 

Som veľmi kritický človek, ale potom, čo som mala možnosť 2 x zažiť 
priateľskú a neformálnu atmosféru, aká je v tomto domove, som 
doslova zatúžila stráviť svoju starobu práve tam. 

 Neverila by som, kým by som to nezažila, že v dnešnej dobe sa 
ešte stretnem s tak ľudskou riaditeľkou a zamestnancami, ktorí 
dokážu vnímať a správať sa k odkázaným seniorom s takou úctou a 
láskavosťou, ako to bolo v tomto domove. Musím na seba prezradiť, 
že som bola normálne dojatá k slzám. 

 Som hrdá na to, že na Slovensku máme takéto miesto a preto 
som sa rozhodla, že Vám moju spätnú väzbu napíšem. 

Verím, že DSS Topoľčany bude fungovať čo najdlhšie, pretože je to 
zjavne jeden z mála domovov, kde človek môže nájsť skutočný 
domov. 

 S pozdravom, Alena Penzešová, spisovateľka       
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Domový  parlament           MD-2/2020 

Z DOMOVÉHO PARLAMENTU 

Stretnutie sme začali spomienkou na nášho obyvateľa Rudka 
Sokolíka, ktorý nás náhle opustil 15. 01. 2020. Rudko Sokolík bol 
živel, mal rád spev a hudbu, okrem toho, že bol členom DP bol aj 
členom súboru Domovníček. Rád recitoval básne, rozprával vtipy, 
zapájal sa do pracovnej činnosti, bol priateľský, nekonfliktný, 
zbožňoval výlety, uviedla Simona Červená. Jeho pamiatku sme si 
uctili minútou ticha.  

Za vedenie ZSS prišli Simona Červená, vedúca úseku služieb, 
Lenka Janská, vedúca ekonomickej a prevádzkovej podpory a 
Magdaléna Ondová, vedúca stravovacej prevádzky. Vedúca úseku 
ospravedlnila účasť pani riaditeľky, ktorá zo zdravotných dôvodov 
nebola prítomná v práci. 

Dôležitou informáciou bola zmena ceny stravy od 01. 03. 2020. 
V roku 2019, kedy zariadenia sociálnych služieb NSK zvyšovali 
ceny stravy, naše zariadenie dokázalo variť za rovnakú cenu, 
stanovenú ešte v roku 2014. Po kalkulácii nákladov za rok 2019, z 
dôvodu ďalšieho zvyšovania cien potravín v SR, vedenie „Môj 
domov“, ZSS je nútené pristúpiť k zvýšeniu cien stravy. Vedúca 
stravovania oboznámila prítomných s novou kalkuláciou stravy. 
Interný cenník a nové Dodatky k Zmluvám o poskytovaní sociálnych  
služieb pre všetkých obyvateľov budú pripravované v priebehu 
mesiaca február. 

Stravovaciu komisiu viedla Magdaléna Ondová. Na stavu boli 
pozitívne ohlasy, zaregistrovali sme, že v jedálnych lístkoch sú nové 
receptúry, napríklad, pizza, haruľa, čokoládové palacinky, koláče, 
fašírka s vajíčkom. Žiadali sme o zaradenie pečeňových halušiek, 
o jaternice krvavé v zabíjačkovom tanieri, o častejšie podávanie 
živočíšneho masla. Člen domového parlamentu Vladimír Vacho 
ocenil aktivitu v kuchynke Uvar si sám so sociálnymi pracovníčkami. 

Na podnet z minulého domového parlamentu na 4. 2. 2020 
zabezpečila riaditeľka Vierka Bútorová stretnutie 
s pani primátorkou mesta Topoľčany a náčelníkom Mestskej polície. 
V tomto mesiaci sa môžeme sa tešiť aj na Fašiangový ples 
s tombolou a vystúpením súboru Domovníček. 

               Miroslav Kleman, predseda DP 
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Domáci spravodaj           MD-2/2020 

MILIONÁR 

 Prvýkrát v našom zariadení sme usporiadali vedomostnú súťaž 
s názvom Milionár. Inšpirovali sme sa úspešnou televíznou súťažou 

s rovnomenným názvom. Samozrejme sme si 
ju upravili do našich podmienok. Nesúťažili 
sme o peniaze, ale pre zábavu a ukážku 
našich vedomostí. Zo 40 zúčastnených 
obyvateľov si zasúťažilo osem súťažiacich. Tí 
ostatní však vôbec nelenili. Aktívne sa pri 
odpovediach zapájali, povzbudzovali, tlieskali.  
 Súťaž prebiehala nasledovne – boli tri 
kolá po desať otázok.  V prvom kole mala 
každá otázka hodnotu jedného bodu, 
v druhom kole mala každá otázka hodnotu 
dvoch bodov a v treťom kole bola každá 
otázka za tri body. V prvom kole sme začali 
ľahšími otázkami, v druhom kole boli ťažšie 
a v treťom najťažšie. Otázky boli z rôznych 
oblastí. Súťažiaci museli mať všeobecný 

prehľad. Ku každej otázke boli štyri možnosti. Súťažiaci si vždy 
vybrali jednu možnosť, ktorú považovali za správnu. Body sa 
zapisovali a na konci súťaže sa spočítali. Najlepšie si napokon 
počínal a najlepšie 
vedomosti ukázal Milan 
Klačanský. O druhom 
mieste musela 
rozhodnúť až rozstrelová 
otázka. Tú napokon 
lepšie zvládla a tak na 
druhom mieste skončila 
Hedviga Bednáriková. 
Tretím bol Miroslav 
Kleman. Sme radi, že 
od súťažiach aj od 
divákov sme počuli iba kladné reakcie, že sa im nová súťaž páčila, 
pochvaľovali si ju a tešia sa na jej pokračovanie.         (M. Miško) 
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Domáci spravodaj           MD-2/2020 

DUCHOŇOVKY 

 Práve „Duchoňovky“ bol názov januárovej muzikoterapie 
zameranej na precvičenie 
dychu, motoriky, pozornosti, 
ako aj zlepšenie kvality života 
prostredníctvom piesní 
Karola Duchoňa. 
V repertoári boli jeho 
najznámejšie piesne: úvodné 
zahriatie sprevádzala pieseň 
„S úsmevom“. Piesňou 
„Šiel, šiel“ účastníci 
stimulovali pozornosť 
a dýchanie. Nezabudnuteľná 
„Elena“ prevetrala nielen 
pamäť, ale s perkusiami aj motoriku horných končatín. A aby telo 
nevychladlo, „Krásne dievča z Budmeríc“ sa postaralo o tanec. 
Samozrejme, veľmi decentný tanec s partnerkou paličkou, alebo 
vozíčkový tanec s miernym pohybom ktorejkoľvek časti tela. Po 
tomto výkone nečudo, že „V dolinách“ prišlo upokojenie a stíšenie. 
Chvíľa pre povznesenie ducha. Viete si predstaviť vhodnejšiu 
pieseň, ako je „Rodný môj kraj“?  
 Januárové dynamické stretnutie sa ukončilo. Pred nami je 
februárové stretnutie. Na žiadosť účastníkov bude s piesňami 
Melánie Olláriovej. Do videnia vo februári!         (A. Angelovičová) 

Hodinka krásy 

 Relax, oddych a načerpanie novej 
pozitívnej energie si opäť odniesli dámy, ktoré 
absolvovali v polovici januára „Hodinku krásy“ u 
nás v zariadení, vo veľkej jedálni. Precvičili sme 
jemné mimické vrásky, pomasírovali unavené 
ruky, spevnili a vyživili pokožku tváre. Svoju 
masáž si „vychutnávala“ aj Zdenka Karasová. 
V príjemnej spoločnosti, atmosfére a hudbe 
sme si ukradli kúsok času pre seba.   (M. Mäsiarová) 
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Domáci spravodaj           MD-2/2020 

Lepšie sa cítime v čistom 

 Zimné, mrazivé 
dni sú veľmi dlhé, ale 
my na IT3 sa 
rozhodne nenudíme a 
pracovnú činnosť 

nezanedbávame. 
Spolu s Bernardínou 
Bencovou, Helenou 
Luleiovou, Boženou 
Kučerovou, Jánom 
Blanárikom a 
Gabrielou Jackovou 
sme poutierali prach 

a upratovali vianočné výzdoby v malej jedálničke. Práca nám rýchlo 
ubehla pri dobrej pesničke Kandráčovcov.          (M. Miková) 

Divadielko VAREŠKA 

 Tak ako sme sľúbili, aj v novom roku sme sa s našimi 
obyvateľmi stretli v spoločenskej miestnosti IT2 pri ďalšej známej 
ľudovej rozprávke. Tentoraz sme sa započúvali do príbehu               
o Červenej čiapočke, ktorá 
bola všetkým zúčastneným 
samozrejme známa. Úlohy 
hladného vlka sa opäť 
s radosťou ujal Milan 
Hanzlovič a s červenou 
čiapočkou, horárom a 
babičkou trošku pomohli 
sociálne pracovníčky tohto 
oddelenia. Keďže rozprávka 
má ako väčšina iných 
šťastný koniec, spolu sme si 
na záver zaspomínali na 
detské časy, keď naši obyvatelia rozprávali svojim deťom rozprávky 
a zaspievali, aby sa nám ľahšie a veselšie odchádzalo do izieb. 
Tešíme sa opäť nabudúce.                 (K. Rosová) 
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Domáci spravodaj           MD-2/2020 

Čo sme si navarili? 

 Po dlhých vianočných 
sviatkoch viedli naše cesty opäť 
do chránenej dielne v našom 
zariadení, kde sme oprášili recept 
na zemiakové placky. Júlia 
Mondoková s Máriou 
Grendelovou načistili zemiaky, 
cibuľu a cesnak. Vladimír Vacho 
očistené zemiaky poctivo 
nastrúhal a Jaroslav Ružička 
nadrobno nakrájal cibuľu. 
Štefánia Matejková všetko 
zamiešala veľkou varechou. 
Cesto sme spoločne dochutili a 
placky mohli ísť na panvicu. A že 
vôňa bola lákavá a každému hladnému sa ušlo. Ďakujeme všetkým 
za pomoc! Keď si opäť uvaríme, pochválime sa vám.       (K. Rosová) 

Netradičné pamäťové cvičenie 

Januárové pamäťové cvičenie sme trochu odľahčili a vniesli sme 
doň kúsok rehabilitácie a úsmevu. Úlohou obyvateľov bolo rozhýbať 
nielen seba ale aj svojho spolusediaceho. Jednoduchými krúživými 

pohybmi sa 
obyvatelia 
vzájomne 

premasírovali, 
rozpamätali sa, 
kde sa 
nachádza krčná 

chrbtica, 
lopatky, stavce 
a že im bolo pri 
tom veselo. Keď 

si už rozhýbali ruky, mohli rozhýbavať pamäť vedomostnými 
otázkami, pri ktorých sa veru potrápili statočne. Ďakujem všetkým za 
účasť.                      (K. Rosová) 
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Domáci spravodaj           MD-2/2020 

Posedenie pri čaji   

 Milí obyvatelia, máte radi čaj? U nás na oddelení IT4 sa 
skupinová aktivita 
„Posedenie pri čaji“ 
teší veľkej obľube. 
V tomto zimnom 
období je teplý 
voňavý čaj najlepší 
recept na dobrú 
náladu. Naši 
obyvatelia majú 
radi čaje ovocné, 
zelené, čierne aj 
bylinkové. Pri čaji 

spoločne preberieme rôzne témy, zasmejeme sa alebo si 
zaspievame. K dobrému čaju si občas prihodíme ešte koláčik alebo 
sušienky. Tieto naše spoločné chvíle nás zbližujú viac a viac, je to 
priestor na vytvorenie si dobrých susedských vzťahov. Preto sa 
tešíme, že od februára budeme mávať „Posedenie pri čaji“ 
pravidelne s našou novou sociálnou pracovníčkou Jankou 
Záhradníkovou. Radi Vás všetkých uvidíme a spoločne si 
pochutíme na dobrom čaji.            (N. Bujnová) 

Veľké upratovanie na IT5 

 Nakoľko je zima v plnom prúde, počasie je 
nepriaznivé a nevhodné na vonkajšie aktivity, 
sa naši obyvatelia Jarmila Huslicová, Jozef 
Serfőző a Michal Janík rozhodli, že si spolu 
vyčistia a poupratujú spoločné priestory na ich 
oddelení. Poumývali plasty a sklené výplne na 
chodbových dverách ale aj na dverách 
novovybudovanej miestnosti. Taktiež si 
obyvatelia vyčistili a umyli stropný ventilátor, 
madlá a lampy. Práca im išla od ruky a mali 
príjemný pocit z dobre vykonanej práce. 
Naplánovali si aj ďalšiu pracovnú aktivitu, aby 
si zútulnili svoje bývanie.                   (Z. Kováčiková) 
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Domáci spravodaj           MD-2/2020 

Zo života zariadenia v Prašiciach 
 Sme už mesiac v novom roku a pohľadom z okna očakávame 
prvý tohtoročný sneh. Ten akosi neprichádza a podľa predpovedí tak 
skoro už ani nebude. Chceme sa poprechádzať aj v bielom snehu, 
ale prechádzame sa po suchých chodníkoch.  
 Aby nám dni neubiehali len tak všedne, urobili sme si športové 
dopoludnie. Hrať kolky vie každý, chcelo to len trochu šťastia 
a presnú ruku. Na čiaru sa stavali chodiaci aj vozíčkari.  

 Súťažilo 5 klientov a každý mal 5 pokusov. Lopta sa kotúľala na 
všetky strany, niekedy sa netrafil ani jeden kolok, inokedy bol plný 
zásah. Každý sa snažil, išlo predsa o súťaž, aj keď išlo hlavne 
o zabavenie sa.  Na konci sa všetky zásahy spočítali a vyhlásili 
víťazi. Odmenou boli diplomy za prvé tri miesta a čokoládky pre 
všetkých súťažiacich. Na prvých troch miestach sa napokon 
umiestnili:   1.miesto: Ladislav Stanko 
     2 miesto: Emília Grežďová  
     3.miesto: Emília Ondrušová               
Všetci boli veselí a šťastní a o to nám predsa v tomto športovom 
januárovom dopoludní išlo.            L. Laciková) 
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Z pera našich obyvateľov          MD-2/2020

Láska, Bože, láska 

 Zamilovaní majú tento mesiac sviatok. Každý rok myslíme na 
jedno dievča, ktoré máme radi. A ja 
neverím, že je to vždy to isté. Ale 
raz to vyjde. Keby to bolo také 
jednoduché, to by bolo moc 
jednotvárne. My si naďalej myslíme 
na tú, ktorá možno na nás nemyslí.  
 Ale teraz poďme k vážnym 
veciam. V každom februári je 
„pochovávanie basy“. Je to cirkevný 
sviatok – koniec zimy.  

 Lúčime sa so zimou, tešíme sa na pekné počasie a čo všetko 
má pre nás pripravený nový rok. Dúfame, že bude aspoň tak 
úspešný, ako ten minulý. Ale pričiňme sa o to sami svojim správaním 
alebo aspoň milým slovom. Vlastne „pochovávanie basy“ je začiatok 
pôstneho obdobia.           Štefan Hučko, obyvateľ 

Valčík pre zaľúbených 

Pieseň starú ako my,  
vtedy keď sme sa prvý krát videli 
a tancovali starý valčík,  
nechali sme sa melódiou unášať. 
Už vtedy sme si boli sľúbení, vtedy, 
keď si mi pod našou 
starou čerešňou sľúbil lásku. 
A oči krásne tmavočierne tvoje 
rozdávali lásku a vyprosovali cit. 
To bolo vtedy, keď naše oči plakali, 
lebo sme sa s láskou zobrali. 
Vždy si bol ku mne milý a úprimný 
a naša láska, ktorá nám zostala,  
tak ako sme si sľúbili, 
lásku srdcom spútanú,  
lásku ako ten púčik ruže, 
ktorý si mi dal, ráno sa roztvoril a večer sa spojil.              

                                      Spracovala: Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov          MD-2/2020

Valentínske vyznanie 

Valentín je deň lásky, keď sa máme radi, 
srdiečka sa posielajú a všetci sa radi majú. 

Láska to je aj smútok, ide vám na rozum každý zlý skutok, 
keď však vidíš svoju pravú, si jak holúbok. 
Z lásky sme zrodení, lásku chceme dať,  

čo naveky nás bude hriať. 
Keď sa Valentín ku koncu schyľuje, každý svoju lásku miluje, 
žiadne slzy, lásky veľa, veď Valentín na budúci rok bude zas  

a zaspievam ti najkrajšie slová – Ľúbim Ťa. 
                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Kvapka lásky je viac než oceán vôle a rozumu. Milovať znamená 
trpieť, ale trpieť znamená poznať. Človek nežije iba z lásky, ktorú 
prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje. Zamilovaný, bohatý a 
prechladnutý to pred ostatnými neutají. Každý boj s láskou je už 
vopred prehraný. Bolesť je otcom a láska matkou múdrosti. Láska je 
liekom proti násiliu a kľúčom k tajomstvám sveta. Akýkoľvek skutok 
lásky si zasluhuje večný život.         Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Ak je na Hromnice mráz, bude ich ešte päťdesiat ráz. Keď je suchý 
február, je mokrý august. Zúrivé vetry na konci februára suchý rok 
predpovedajú. Dorotka vtáčikom rozdáva pesničku. Sv. Agáta býva 
na sneh bohatá. Na sv. Blažeja má ísť furman zo dvora. Ak ti na 
Valentína mrznú päty, to na Jozefa obúvaj si krpce. Na Mateja ľad už 
ani líšku neudrží.            Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Marcus Aurelius: Čudné! Človek sa znepokojuje nad zlom, ktoré 
pochádza zvonku, od iných, teda nad tým, čo nemôže odstrániť. Ale 
nezápasí so svojím vlastným osobným zlom, ktoré je v jeho srdci. 
Seneca: Stojí za to nebáť sa smrti, pretože potom sa nevieš báť 
ničoho. Sokrates: Vzdialenosť nezabráni priateľstvu, môže len 
obmedziť jeho výkonnosť. Marden: Chváliť a povzbudzovať dieťa je 
stokrát účinnejšie, než hroziť a trestať. Descartes: Mať dobrú myseľ 
nestačí. Hlavné je používať ju.         Magdaléna Drábiková, obyvateľka                                                                                           
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Podujatia             MD-2/2020 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS VO FEBRUÁRI 

Na oddeleniach 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

7  
spol. hry práca-interiér práca-interiér 

relaxačné cv. 
tréning pamäti 

práca-interiér relaxačné cv. relaxačné cv. šport 

10 
spol. hry 

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

čítanie kníh fyzioterapia 

11 MT 
tréning pamäti spol. hry 

tréning pamäti  modlenie 
uvar si sám spomienky 

12 tréning pamäti hudba 
farby 

čítanie kníh práca-interiér farby 
MT 

13 
farby modlenie spol. hry spomienky tréning pamäti 

modlenie 
práca-interiér práca-interiér čítanie kníh SEP SEP 

14 MT spol. hry 
práca – areál 

relaxačné cv. relaxačné cv. 
tréning pamäti 

relaxačné cv. šport 

17 
spol. hry 

farby tréning pamäti 
práca-interiér 

spol. hry spol. hry 
čítanie kníh MT 

18 MT tréning pamäti 
spomienky 

tréning pamäti  modlenie 
spol. hry 

19 
tréning pamäti 

hudba 
práca – areál čítanie kníh 

 farby 
práca-interiér farby MT 

20 farby modlenie 
čítanie kníh SEP 

SEP modlenie 
spol. hry MT 

21 MT spol. hry 
práca-interiér 

relaxačné cv. relaxačné cv. 
tréning pamäti 

relaxačné cv. šport 

24 
spol. hry 

MT tréning pamäti 
info k voľbám 

práca-interiér 
spol. hry 

čítanie kníh práca-interiér fyzioterapia 

25 MT 
tréning pamäti spomienky 

tréning pamäti  modlenie 
práca-interiér spol. hry 

26 tréning pamäti spomienky 
farby 

čítanie kníh práca-interiér farby 
MT 

27 
farby 

modlenie 
spol. hry spomienky tréning pamäti 

modlenie 
práca-interiér čítanie kníh SEP SEP 

28 MT spol. hry práca – areál 
práca-interiér 

relaxačné cv. 
tréning pamäti 

relaxačné cv. šport 
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Podujatia             MD-2/2020 

Stretnutia oslávencov 

IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

14. 24. 27. 5. X 27. 

Veronika Svetlana Janka R. Natália X Hanka 

Pohybové aktivity 

Aktivita IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

4,6,11,13,18,20,25,27 

 

7,14,27 

 
 

3,10,
24 

Prechádzky 
v areáli 

4,11,14,18
21,25,28 

3,4,5,6,7,10,11,
12,13,14,17,18,
19,20,21,24,25,

26,27,28 

3,4,5,6,7,10, 
11,12,13,14, 
17,18,19,20, 
21,24,25,26, 

27,28 

   

Vychádzky 
do mesta 

 10,24 
7,12,14, 
21,25,28 

 
20,28 

4,11,18,
25 

 

Celé zariadenie 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

3,5,10,12,17,19,24,26 Šport veľká jedáleň Martin 

7,14,21,28, Práca s drevom Pinokio Janka G. 

4 
Primátorka mesta 

Topoľčany a náčelník 
Mestskej polície 

veľká jedáleň riaditeľka 

20 Turnaj v kolkoch veľká jedáleň Martin 

24 
Fašiangový ples s 

tombolou 
veľká jedáleň Simonka 

25 Olláryovky veľká jedáleň Betka 

3,4,5,10,12,17, 
18,19,24,25,26 

Šikovné ruky DomAteliéR Janka G. 

4,6,10,11,13,24,25,27 Masáže 
Individuálne, na 

izbách 
Andrejka a 
praktikanti 

 

Vysvetlivky:   
SEP – sebapoznávacia skupina 
MT – muzikoterapia 
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Kaplnka                   MD-2/2020

Viera naša každodenná... 

„Ja som s vami po všetky dni..“ Evanjelium podľa Matúša 28,20 

 Viera je vzácny dar. Nie každý ju má, nie každý po nej túži. Viera 
nás spája s Pánom celého vesmíru, neba a zeme, ktorý je večný 
a všemohúci. Možno práve pre tieto skutočnosti si často vieru v Boha 
spájame skôr s výnimočnými udalosťami, rozhodujúcimi etapami 
nášho života. Keď ideme krstiť dieťa, keď nás čaká svadba, dôležité 
rozhodnutie, nastupujeme v novom zamestnaní. Alebo keď sa postaví 
nový kostol, či príde na návštevu biskup..atď. Tieto a podobné udalosti 
sa nám spájajú s vierou. Kostol nám evokuje Pána Boha.  
 Ale čo taký bežný každodenný život??? Ten je plný starostí 
a problémov, práce a povinností, naháňania sa za niečím, či plný hier 
a zábavy. V bežnom každodennom živote akoby viera išla bokom. 
A pritom aj vtedy chce náš Boh a Pán byť s nami. V našich 
každodenných maličkostiach a drobnostiach, z ktorých sa vlastne 
skladá náš život. Práve vtedy sa smieme k Nemu s dôverou obracať. 
Nemáme čakať na výnimočné udalosti. Veď koľko takých krstov, 
svadieb, či iných veľkolepých chvíľ zažijeme počas života? Asi nie 
veľa. A viera hoci je vzácna, je nám daná pre bežný život. Pán Boh je 
výnimočný, ale nemáme Ho vzývať len vo výnimočnom čase. On nie 
je len v kostole a na cintoríne. On chce, aby sme s Ním komunikovali 
každý deň, keď sa nám prihodia tie najobyčajnejšie veci, neraz 
nepríjemné a trápne. Keď nám pred očami ujde autobus, keď nás 
rozbolia zuby, či celé telo, vypadne elektrina, pokazí sa koláč 
pripravovaný pre návštevu, zašpiníme si jedlom sviatočné oblečenie, 
niečo pokazíme, rozbijeme. Koľko takých nepríjemných, trápnych 
chvíľ sme už bratia a sestry zažili. A v každej takej chvíli chce Pán 
Boh byť pri nás. Možno nás neprestanú bolieť razom zuby, ani sa 
zrazu neopraví pokazený koláč, či autobus nedá spiatočku a nevráti 
sa po nás.  
 Ale, môžeme vedieť, že v tých starostiach obyčajného denného 
bytia nie sme sami. Pán Boh nám vloží pokoj do srdca, aby sme 
nepodľahli panike, aby sme si nezúfali. Ukáže nám ako danú trápnu 
situáciu vyriešiť. Preto žime s vierou každý deň. Možno tak ako sa 
modlievame „chlieb náš každodenný daj nám dnes“, mali by sme sa 
začať modliť aj „vieru našu každodennú daj nám dnes“.  
 Veľký Boh sa skláňa k nám obyčajným ľuďom. Zdieľajme s Ním 
naše obyčajné dni.        Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Spoločenská rubrika           MD-2/2020  

V mesiaci JANUÁR k nám prišli  

  

Irena Gričová  

Milan Buday 
 

 FEBRUÁROVÍ oslávenci 

 

01.02. Agáta Zemaníková 
05.02. Alojz Schlenc 
07.02. Vladimír Varga 
08.02. Ľudmila Dúcka 
08.02. Júlia Mondoková 
10.02. Jozef Makový 
11.02. Aurélia Schwarzová 
13.02. Ľudmila Koštialová 
13.02. Jozef Serfőző 
15.02. Pavol Hromada 

15.02. Anna Ondrušová 
17.02. Bernardína Vančová 
20.02. Valéria Krumpárová 
22.02. Božena Bajcarová 
22.02. Vojtech Valný 
23.02. Mária Fabianová 
26.02. Mária Grendelová 
26.02. Ján Valach 
27.02. Mária Lednická 
 

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥      

 

V mesiaci JANUÁR nás opustili 
 

 
Lýdia Jankušíková, Jolana Ondrášeková,  

Rudolf Sokolík, Pavol Belohorec, Ján Chvála  
 

 

Česť ich pamiatke! 
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Vyberáme z tlače           MD-2/2020 

Zasmejme sa 

Kamarát kamarátovi – Všimol som si, že tvoj otec má opuchnuté líce. Čo sa 
mu stalo? Ale nič také, to má od modlitby. Ale netáraj! No netáram, naozaj. 
Pri stromčeku sme sa na Vianoce modlili Otče náš zbav nás od zlého... 
a vtedy sa otec na sekundu pozrel na mamu a ona si to všimla.  
 
Dve blondínky šli do lesa po vianočný stromček. Po chvíli jedna hovorí – Tak 
čo, ideme ešte hľadať alebo vezmeme aj neozdobený? 
 
Na Nový rok sa vracia manžel domov zo silvestrovskej oslavy riadne pod 
parou a manželka sa ho pýta – Ty ale vyzeráš, koľko si toho vypil, ty ožran? 
Ale zlatko, a to si mám pamätať, čo bolo vlani?       Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Lord hovorí sluhovi – James, dnes mám chuť pracovať, vajíčka si olúpem 
sám. 
 
Ona – Láska, asi som to trochu pripálila. On – Čo to hovoríš, tie perníky 
vyzerajú krásne! Ona – Ale to sú linecké!         Rudolf Sokolík, obyvateľ 
 

Susedky sa rozprávajú o dovolenke. Jedna sa pýta – Tak čo, ako si sa mala 
pri mori? Mala som so sebou kopu zbytočných vecí. Čo napríklad? Manžela 
a deti! 
 
Policajt zastaví vodiča – Viete, že ste prekročili povolenú rýchlosť? Viem! Ale 
chcel som byť doma skôr, než začne účinkovať slivovica. 
 
Fero sa pýta otca – Oci, prečo strieľaš na babku? To vieš, niekomu babka, 
niekomu svokra.          Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

Pán Kapusta, dnešným dňom ste prepustený! – hovorí podnikateľ 
zamestnancovi. Prepustený?? Ja som si myslel, že otrokov predávajú. 
 
Peter, kúpil si si na dovolenke nejaké suveníry? - No, nakúpil som ich veľa, 
ale na spiatočnej ceste sme ich všetky vypili.       Eva Kohútová, obyvateľka 
 

Ako sa má pacient z trojky? Výborne! Dnes som mu musela dať po prvý krát 
zaucho. 
 
Matka sa pýta dcéry – A čo, dáva ti manžel nejaké zákazy, keď odchádza na 
more? Ani nie. Iba si vždy pozorne preráta deti.  
 
Vodič hovorí policajtom – Keď som smädný, to nevidíte! Ale keď som napitý, 
tak to vidí každý.        Mária Grendelová, obyvateľka 



 
17 

Zábava a relax            MD-2/2020 

Tajnička 

 Človek môže žiť sám a necítiť sa osamelo, ale aj byť obklopený 
ľuďmi a trpieť osamelosťou. A vôbec to nie je nič nezvyčajné... 
Možno viete, možno nie, že práve 15. február bol vyhlásený za 
Medzinárodný deň... Odpoveď nájdete v našej tajničke.      

          Miroslav Kleman, obyvateľ 
Hádanka č. 1: 

Čo je to „IKARUS“? 

a.)   Traktor  

b.)  Nákladné auto 

c.)  Autobus         Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 2: 

Čo je to „ŠROCHARŇA“? 

a.)  Čapica  

b.)  Baretka 

c.)  Baranica          Rudolf Sokolík, obyvateľ 

Hádanka č. 3: 

Kto bol prvý prezident ČSFR po „Nežnej revolúcii“, hovorca „Charty 77“? 

a.) Eduard Beneš 

b.) Václav Havel 

c.) Alexander Dubček      Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 21.2.2020 svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 1/2020 sa stávajú: 

Simona Bizoňová a Beáta Révayová 

Srdečne gratulujeme! 

 

 
  

    
    Okno 

   
        Kameň 

 
  

        Malá lata 

 
  

        Osma 

 
  

        Zlé počasie 

 
  

        Zima 

 
  

        Opak slova starý 

 
  

        Rýchlo (slang.) 
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Aktuality             MD-2/2020 

PRE NAŠICH OBYVATEĽOV 

 V minulom mesiaci sme dostali od predsedu Komisie sociálnej 
pomoci Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho krája Róberta 
Andrášiho darčeky pod vianočný stromček, vďaka projektu 
s názvom: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. 

Čas obdarovávania 
síce patrí 

predovšetkým 
obdobiu Vianoc, 
avšak pán Andráši 
myslel na nás aj 
tento mesiac. 
Odovzdal nám 
ďalšiu krabicu 
darčekov. Tento 
krát to boli sväté 
obrázky, knižky 
a rôzne predmety 

s náboženskou 
tematikou. Zároveň budú aj jednou z cien nami pripravovanej 
tomboly k Fašiangovému plesu. 

 Dúfame, že dar, ktorý sme prijali poteší našich veriacich. 
Náboženská literatúra so zameraním na históriu cirkvi bude zároveň 
obohatením našich vedomostí, prostredníctvom spoločných 
skupinových stretnutí v rámci uspokojovania duchovných potrieb.  

 Kto je Róbert Andráši? V súčasnosti je poslancom 
a predsedom Komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. Zároveň je aj poslancom Zastupiteľstva mesta 
Šaľa. Kedysi pracoval v Zariadení sociálnych služieb. Dnes je 
výrazne aktívny v prospech občanov mesta Šaľa. Na facebooku 
odpovedá denne na množstvo otázok občanov mesta. To sa nedá 
nevidieť.  Na internete som našla informáciu, že je zakladateľom 
občianskej skupiny, ktorá sa pôvodne volala Šaľania pre Šaľu a dnes 
Šaľa – Tvoje mesto. Veríme, že jeho aktivity budú prínosom pre 
obyvateľov a zamestnancov sociálnych služieb Nitrianskeho 
samosprávneho kraja.      Viera Bútorová 
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Od nás pre vás            MD-2/2020 

Novinky našej rodinky 

KRST KNIHY 

Začiatkom januára prijala 
pozvanie našej pani riaditeľky na 
besedu autorka knihy „Môj 
jedinečný príbeh“ Alena 
Penzešová.  

Podľa vyjadrenia autorky je 
knižka jej najmilším projektom, 
ktorým by chcela vzdať úctu 
všetkým seniorom. Často sa 
zamýšľala nad tým, ako vnímajú 
seniori svoj prežitý život. 
Stretávala sa s tým, že starší ľudia 
majú strach, že sa raz na nich 
zabudne. Práve preto sa rozhodla 
napísať spomínanú knihu, ktorá je 

praktickým sprievodcom autobiografie. Jednoduchý literárny scenár 
prevedie čitateľov cez životné úseky detstva, rodinného zázemia, 
dospievania, vzdelania a vzdelávania, pracovné skúsenosti, lásky, 
vzťahy, potomstvo až ku vlastným filozofiám o živote a posolstve pre 
ďalšie generácie.  

Knižky sme zakúpili a rozdali dobrovoľníkom z radov seniorov. 
Seniori podľa vlastného uváženia môžu do knižky dopisovať svoje 
spomienky z jednotlivých životných období, ale aj vlastné myšlienky 
a posolstvá, ktoré majú nevyčísliteľnú hodnotu pre rodinu, ďalšie 
generácie ich rodu, aj pre ich vlastný pocit jedinečnosti.  

Po predstavení knižky nasledovala diskusia a krst knihy. Krstili 
šéfredaktorka časopisu Môj domov Anna Szabová a redaktor 
časopisu gymnázia Topoľčany Marek. V závere spisovateľka zahrala 
na klavíri obľúbenú pieseň, svoju srdcovku. Na stretnutí sa už 
kryštalizovali vzťahy spoločnými rozhovormi seniorov a študentov. 
Vzájomné spoznávanie, komunikáciu a zmysluplne trávený čas 
našich seniorov a študentov z gymnázia v rámci projektu „Dni 
topoľčianskej komunity“ podporíme aj ďalším plánovaným 
stretnutím v mesiaci február s využitím knihy „Môj jedinečný príbeh“.
                  (S. Červená)  
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Fotografia mesiaca           MD-2/2020 
  

HÝBEME TELOM AJ MYSĽOU 

  
  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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