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Tichá spomienka
Vážení obyvatelia, na sklonku roka 2020, presne na
Silvestra, nás nečakane opustila a odišla zo
zdravotných dôvodov do
večnosti naša
obyvateľka, členka domového parlamentu pani
Hedviga
Bednáriková,
ktorá
sa
dožila
požehnaného, úctyhodného veku.
Aj napriek jej zdravotnému stavu sa obetavo
zapájala do rôznych súťaží a akcií organizovaných naším
vedením, aj sociálnymi a zdravotnými pracovníkmi. Týmto
pádom reprezentovala naše zariadenie „Môj domov“. Ďalej sa
snažila vynaložiť svoje úsilie pri skrášľovaní nášho okolia aj
so svojimi spolubývajúcimi.
Bola to dáma vzácnych kvalít, sršala z nej pozitívna
energia, bola príkladom pre ostatných obyvateľov. Podelila sa
aj so svojimi skúsenosťami a schopnosťami s druhými ľuďmi,
preto bola pre jej povahu v kolektíve obľúbená.
Budeš nám veľmi chýbať, odpočívaj v pokoji, česť Tvojej
pamiatke!
Nakoniec nech v spomienkach zaznejú slová poézie:
Pán Boh Ťa príjme v náručí nebeskom,
Odišla si v pokoji, vyrovnaná osudom.
Žila si život plný pokoja a svornosti,
vďaka za tvoje aktivity,
ktoré si robila z úprimnej lásky.
Ďakujeme za priateľstvo, ktoré si
nám preukazovala a bola si s nami
vždy v dobrej pohode a spolunažívaní.
Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, želám vám pri
čítaní nášho časopisu „Môj domov“, dobrú pohodu a pokojnú
myseľ.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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POZRIME SA NA ČÍSLA
„Dobré účty robia dobrých priateľov“.
Rozpočet na rok 2020 bol vo výške takmer 4 mil. €, z toho
príjmy tvorili viac ako 1 mil. €, zostávajúcich takmer 3 mil. €
tvorila dotácia od zriaďovateľa.
Vo výdavkovej časti tvoria významnú položku potraviny
260 000,-- €, energie (elektrina, voda, plyn) 150 000,-- €.
Ostatné faktúry za dodané tovary a poskytované služby tvorili
sumu takmer 450 000,-- €, z ktorej výdavky na rekonštrukciu
striech A aj B budovy v Topoľčanoch odkrojili sumu vo výške
180 000,-- €. Z celkového rozpočtu najvyššiu časť pokryli
mzdy, v sume 2 350 000,-- € a odvody 800 000,-- €.
Sponzorské dary sme získali vo výške 25 000,-- €;
z projektovej činnosti 51 000,-- €. K tomu dotácia z MPSVaR
a od zriaďovateľa na ochranné pracovné pomôcky,
respirátory, rúška a testy na Covid-19 tvorili sumu 45 000,-- €.
Pohľadávky tvoria 190 000,-- € - ide o nezaplatenú sumu
z dôvodu nepostačujúceho príjmu obyvateľa alebo jeho
rodiny.

„Varenie je umenie“.
Stravu v našich zariadeniach poskytujeme racionálnu (5
krát denne), diabetickú (6 krát denne), v Topoľčanoch aj
šetriacu, v rôznych formách a s rôznymi obmenami, podľa
želania našich obyvateľov. Denné stravné jednotky:
Topoľčany 5,84 € (racio), 6,62 € (dia) a 6,15 € (šetriaca);
v Prašiciach - dodávateľsky 6,34 € (racio) a 7,02 €/deň (dia).
Naša kuchyňa získala uznanie aj za hranicami
zariadenia, keď sme, v čase pandémie, dokázali vypomôcť so
stravou aj pre Zariadenie sociálnych služieb „V Kaštieli“
Horné Obdokovce. Prídu sa k nám vraj pozrieť, „aby sme
videli ako to robíte, že jedlo je také bohaté a chutné“,
povedala pani riaditeľka H. Obdokoviec, Miriam Brachová.
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„Spokojný zamestnanec urobí viac
ako traja nespokojní“.
Počet zamestnancov v roku 2020 bol 180, čo je nárast
o 9,5 oproti roku 2019. Pracovali sme v štruktúre: 25 sestier,
65 opatrovateľov, 20 zamestnancov aktivizácie (sociálni
pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie, pracovníci
rozvoja pracovných zručností, fyzioterapeuti, psychológ,
muzikoterapeutka), 5 hospodársko-sociálnych pracovníčok, 5
koordinátorov oddelení, 5 riadiacich zamestnancov,
15
zamestnancov stravovacej prevádzky, 10 prevádzkových
zamestnancov (vrátnici, údržba, skladníci), 12 upratovačiek, 6
operátoriek práčovne, 7 zamestnancov hospodárskoekonomických (ekonómka, hospodárka, personalistka,
mzdárka,
informatik
a kumulovaná
funkcia
verejný
obstarávateľ/projektový manažér) a 5 zamestnancov
chránených dielní a pracovísk.
V chránených dielňach zamestnávame, na skrátený
pracovný úväzok aj 4 obyvateľov. V roku 2020 odišlo do
dôchodku 8 zamestnancov.

„Nehovor, že to nejde! Radšej povedz,
že to zatiaľ nevieš“. (T. Baťa)
a

V rámci sociálnej práce vykonávame mnoho skupinových
individuálnych aktivít - spoločenských, pohybových,

kognitívnych, zameraných na nácvik motoriky, pracovných,
skrášľovacích, duchovných, terapeutických, či komunitných.

Realizujeme činnosti, ktorých sme sami „autormi“, napr.,
sebeudržovacia a sebapoznávacia terapia, adiktologická
skupinka, práca v tvorivých dielňach. Našou špecialitou bola
aj začínajúca forma spolupráce s dobrovoľníkmi, s mestom
a školami.
Obmedzenia počas roka znížili počet aktivít. Od začiatku
tohto roka je možnosť opäť sa realizovať. Zo širokých
možností si každý môže vybrať podľa vlastných predstáv.
4

Analýza pre rok 2020

MD-2/2021

Ako v dobe covidovej?
Takmer počas celého roka sme prioritne venovali
pozornosť ochrane zdravia, dezinfekcii a hygiene, šili sme
rúška, merali teploty... Od začiatku sme sa pripravovali na
krízové obdobie.
Nových obyvateľov sme takmer neprijímali. Kapacita
zariadenia sa nám v roku 2020 nezmenila, avšak z dôvodu
plánovanej rekonštrukcie elektroinštalácie sme nových
obyvateľov prijímali len v bezodkladných prípadoch. Za rok
2020 k nám prišlo celkom 20 nových obyvateľov.
Náročnejší bol pre nás koniec roka, z dôvodu šírenia sa
infekcie COVID-19. Na štatistikách úmrtí sa to neukázalo, ale,
žiaľ, po prvých pozitívnych výsledkoch sme mali nielen hlavy
ale aj srdcia v bôli! Celkovo priemerná mesačná úmrtnosť
v roku 2020, vrátane obdobia karantény, bola 5,8 obyvateľa,
v roku 2019 to bolo 5 a v roku 2018 to bolo 7
obyvateľov/mesiac. Celkový počet úmrtí v priebehu roka
2020 bol nižší oproti minulým obdobiam, zvýšené však boli
úmrtia na konci roka.
Na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou
poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť, čo nám umožňuje
zvyšovať kvalitu. V čase pandémie sme zakúpili oxymetre na
meranie saturácie kyslíka v krvi, oxygénovú terapiu na
podchytenie problémov s dýchaním, germicídne žiariče, pre
dezinfekciu
ovzdušia
a predmetov,
či
dezinfekčný
rozprašovač, ktorý je využiteľný v interiéri aj exteriéri.
Z projektu MPSVaR sme pre všetkých zakúpili výživové
doplnky. Z celkového počtu užíva vitamíny takmer 90 %
obyvateľov a 85 % zamestnancov. Projekt bol zameraný na
podporu imunity a zdravia, čo bolo len jedným z mnohých
účinných opatrení v boji proti infekcii. O tom niekedy inokedy.
Všetky zmluvy, vrátane darovacích, objednávky a faktúry,
sú zverejnené na našom webovom sídle www.moj-domov.sk.
(vedenie zariadenia)
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SPOLOČNÉ STRETNUTIA
V prvom mesiaci nového roka sme si pripomenuli životné
sviatky a zablahoželali oslávencom k
narodeninám
a meninám, v príjemnej
atmosfére ľudovej hudby.
V rámci IT3 bol jediným
januárovým
oslávencom
narodenín
aj
menín
súčasne Emil Fuska. Na
stôl
sme
pripravili
pohostenie – nápoje, slané
aj
sladké
pochutiny.
Príbuzní
oslávenca
zabezpečili výborný koláčik
a ovocnú tortu. Aj v týchto
časoch
podporujeme
spoluprácu s blízkymi a rodinami našich obyvateľov.
Náš dupľovaný oslávenec prebral rolu hostiteľa, všetkých
nás privítal, pripíjali sme si šampanským na zdravie,
poďakoval sa za starostlivosť celému personálu a dokonca
bol oblečený do gala aj s pani manželkou. Prekvapil nás tým,
že si zaspomínal na mladé časy a vyrozprával svoj životný
príbeh.
K záveru nášho posedenia sme si zaspievali niekoľko
ľudových piesní a popriali ešte raz všetko dobré, hlavne veľa
zdravia a Božského požehnania.
V IT4 bolo oslávencov hneď niekoľko. Svoje 85.
narodeniny oslávila Martuška Košťálová. Jej rodina pre ňu
pripravila veľké prekvapenie v podobe torty. A torty boli hneď
dve! Jedna výborná sladká, na pochutenie a druhá vyrobená
z malých mydielok v podobe kvietkov. Jedna krajšia ako
druhá! Všetci meninoví aj narodeninoví oslávenci si spoločne
zaspievali, pochutili si na bohatom občerstvení a samozrejme,
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sme si zagratulovali.
Pani Košťálová
je medzi nami na IT4
nová, ale veríme, že
sa jej oslava páčila
a užila
si
čas
strávený s nami.
V rámci
IT1
svoje
narodeniny
oslávili
dvaja
oslávenci - Štefan
Hučko
a Janka
Cibulová.
Pani Cibulová sa
osobne
nemohla
zúčastniť. Ale my
sme jej zaspievali
„Živió“,
pretože
oslávila okrúhle 90te narodeniny.
Čas
sme
si
vyplnili
hádaním
porekadiel a prísloví.
Nechýbala
ani
hudba,
spev,
či
občerstvenie. Mária
Bakitová
nám
dávala
tipy
na
pesničky a aj sama
vedela celé texty
piesní.
Veselé
chvíle!

a milé

(Kooridnátorky
A.Prášek-Neumannová, N.
Bujnová, E. Jančeková)
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SPOLOČENSKÉ HRY
Konečne nadišiel čas, keď sme sa opäť mohli spolu
stretnúť v spoločenskej miestnosti.
Pri počúvaní hudby a vzájomnom „klebetení“ sme si
pošmakovali na chrumkách, medovníčkoch a zapíjali ich
dobrým čajom.
Prirodzene, že všetci chceli byť víťazmi v jednotlivých
hrách, ale nie nadarmo sa vraví:
„Sláva víťazom, česť porazeným!“

Sláva patrila výborným hráčom Milanovi Hanzlovičovi,
Marte
Košťálovej, Vladimírovi Vachovi a Anne
Valentovej.
No a česť zase získali Peter Kopál, Štefan Rehák a
Katarína Fáberová. Ale ten dobrý pocit a zábava stáli za to!
Veľmi dobre vieme, že Šťastena je nielen v živote, ale
najmä v hre skutočne vrtkavá, preto nabudúce môžu byť
práve tí poslední prvými a naopak. Tak uvidíme.
(M. Novotná)
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POSTAVME SI SNEHULIAKA
Hoci „Martin na bielom koni“ meškal, predsa len prišiel so
snehovou
nádielkou,
ktorej biela krása zdobí
aj
areál
nášho
zariadenia.
„Zubaté“,
ale
príjemne
teplé
slniečko, ktorého žiara
sa odrážala na „bielej
perine“, nás vylákalo
na
zdravotnú
prechádzku. Spolu sme
si
zaspomínali
na
krásne
časy
guľovačiek,
stavanie
snehuliakov, ako aj na
veselé sánkovačky,
z ktorých
sme
sa
domov
vracali
vymrznutí a mokrí od
uší až po prsty na nohách, ale šťastní a usmiati od ucha
k uchu. Ďakujeme Perinbabe, že vytriasla „perinu“ a Martin
mohol, aspoň po novom roku, prísť na bielom koni.
Kým nám však nasnežilo, v IT1 sme si „postavili“ malých
snehuliačikov. Za pomoci šikovných rúk, lepidla, farebných
fixiek, vaty a štipky fantázie sme si skrášlili oddelenie
usmiatymi
snehuliakmi.
Ruku
k dielu
pridali
Eva
Jakubčiaková, Anna Šaturová, Jolana Gáliková, Mária
Bakitová, Valika Krumpárová a Helena Vestenická. A
nakoniec sme sneh možno aj privolali, lebo v nasledujúcich
dňoch sa nám konečne krásne rozosnežilo. 
(M. Novotná)
(M. Mäsiarová)
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PRÍĎTE MEDZI NÁS
„Ako človek stárne, umenie a život tvoria jedno.“

Tvorivé dielne DomAteliéR a Pinokio sú určené pre
každého. Ich hlavným cieľom nie je len tvorba, ale aj podpora
pozitívneho myslenia, aktívne a zmysluplné trávenie voľného
času a stretávanie sa - vytváranie vzájomných sociálnych
väzieb. Tvorenie nie je výroba umeleckých diel. Je to tréning
rúk, skúšanie a realizácia nápadov.
My všetci, práve pri tvorení zabúdame na vek, choroby
i starosti, ba čo viac, vieme si s úsmevom o nich poklebetiť.
Preberám DomAteliéR aj spoluprácu v Pinokiu po našej
bývalej kolegyni Janke Gogoľovej. Týmto ju pozdravujem za
nás všetkých! Zároveň každého z vás, milí obyvatelia,
oslovujem k spolupráci.
Každý, kto máte chuť tvoriť a niečo pekné spoločne
s nami vyrábať, pridajte sa k nám!
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Našimi výrobkami môžeme skrášliť prostredie, v ktorom
žijeme a možno aj, reprezentovať seba a zariadenie pri
rôznych návštevách.

Život starého človeka sa vraj dá prirovnať ku galérii,
v ktorej človek pozerá a hodnotí to, čo prežil. Preto vás
všetkých pozývam, aby ste si spoločne s nami
vytvorili prekrásnu galériu svojho života.
DomAteliéR je tu pre vás:
pondelok – streda – piatok
od 09.00 do 11.00 h
a
utorok – štvrtok
od 13.00 do 14.30 h.
Pre tých, čo inklinujú viac
k práci s drevom – Pinokio
bude k dispozícii:
utorok – štvrtok
od 10.00 do 11.00 h.
Teším sa na spoluprácu!

(K. Rosová)
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„STOLNOTENISOVÝ“ DAR
V našom zariadení sa pravidelne v pondelok a v stredu
v priestoroch veľkej jedálne stretávajú naši obyvatelia v čase
od 10.00 do 11.00 hodiny. Príjemne a užitočne trávia voľný
čas tréningom v stolnom tenise.
Trénovali na stolnotenisovom stole, ktorý mal už najlepšie
roky za sebou. V roku 2019 sme sa zapojili do projektu
Vianočný zázrak, kde dobrovoľníci plnia želania a priania
osamelým seniorom. Priali sme si stolnotenisový stôl pre
nášho obyvateľa Milan Hanzloviča, ktorý sa pravidelne
zúčastňuje, trénuje a reprezentuje naše zariadenie v turnaji
v stolnom
tenise.
Tento turnaj naše
zariadenie
organizuje
aj
s účasťou
iných
zariadení
sociálnych služieb.
Želanie
bolo
splnené
až
na
druhý pokus, keď
sme minulý rok –
2020, opäť skúsili
šťastie,
a vďaka
projektu Vianočný
zázrak do nášho
zariadenia
dorazil
objemovo
veľký
dar
v podobe
stolnotenisového stola, lôpt a rakiet. Poskladali sa nám naň
neznámi darcovia! Tomu sa naozaj povie nezištnosť! Veď
stolnotenisový stôl naozaj nie je pre život nevyhnutný.
Naši obyvatelia si nový stôl pochvaľujú a sme radi, že
prejavujú záujem o športové aktivity, ako aj o samotný stolný
tenis.
(M. Šmotláková)
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Nový dopravca v Topoľčanoch
Mestskú autobusovú dopravu (MAD) považuje
Mesto Topoľčany za dôležitý prvok občianskej
vybavenosti. Preto je od 01. 01. 2021 novým
poskytovateľom služby MAD v Topoľčanoch
spoločnosť Freibus SLOVAKIA s. r. o.
V priebehu roka 2021 bude dodaných 5 nových
autobusov, ktoré budú čiastočne nízkopodlažné a
bezbariérové, takže budú dostupné aj pre ZŤP a rodiny s
kočíkmi.
Autobusy budú vybavené kamerovým systémom,
elektronickými informačnými tabuľami a klimatizáciou.
Samozrejmosťou je aj súlad s najnovšími emisnými normami.
Lístok si budete môcť zakúpiť z pohodlia smartfónu.
Výhodou bude aj pevná cena služby. Cenu bude možné
zmeniť len pri náraste inflácie a pod. Počas prvých troch
mesiacov roka 2021 bude mestská autobusová doprava
zdarma.
(Zdroj: https://www.topolcany.sk/?id_menu=0&module_action__335409__id_ci=288639#m_335409)

Zmena prevádzky Obecného úradu Prašice
S účinnosťou od 04. 01. 2021, do odvolania môže
verejnosť s obecným úradom komunikovať výlučne
telefonicky
alebo
mailom.
Overovanie
listín
a podpisov nie je možné – OcÚ odporúča občanom
využiť služby notárov.
Dôležité kontakty:
Starostka obce Prašice
0903 247 193
Prednostka obecného úradu
0917 549 001
Matrika
0917 549 006
Stavebný úrad
0917 549 005
Knižnica
0905 328 766
E-mailový kontakt
obec@prasice.sk
(Zdroj: https://www.prasice.sk/)
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS VO FEBRUÁRI
Deň

5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22

23

IT1

IT2

IT3

IT4

tréning
spoločenské spoločenské práca-interiér
pamäti
hry
hry
relaxačné cv. relaxačné cv.
oslávenci
spol. hry
tréning
MT
tréning
pamäti
farby
pamäti
modlenie tréning pamäti
spol. hry
práca – areál
tréning
práca-interiér
MT
spomienky
pamäti
práca – areál čítanie kníh
tréning pamäti
hudba
SEP
SEP
oslávenci
farby
modlenie
práca – areál
čítanie kníh
tréning
práca-interiér
spoločenské
pamäti
spol. hry
hry
relaxačné cv. relaxačné cv.
práca-interiér
tréning
spoločenské
farby
pamäti
hry
MT
tréning
tréning pamäti
spol. hry
pamäti
modlenie
MT
spomienky práca – areál
čítanie kníh
tréning
hudba
farby
pamäti
práca-interiér
oslávenci
čítanie kníh práca – areál
modlenie
farby
spol. hry
SEP
spol. hry
práca-interiér oslávenci
spol. hry
práca-interiér
relaxačné cv. relaxačné cv.
práca-interiér
spol. hry
tréning
farby
tréning
pamäti
MT
pamäti
tréning
modlenie tréning pamäti
spol. hry
pamäti
práca – areál
spol. hry
MT
spomienky

IT5

relaxačné
cvičenie
práca – areál

práca-interiér
SEP
tréning pamäti

relaxačné cv.
práca – areál

práca-interiér
spol. hry
SEP
relaxačné cv.
práca – areál

SEP
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IT1

IT2

tréning pamäti
24

spoločenské hry

25

farby

26

hudba
modlenie

práca-interiér
spoločenské hry

spoločenské hry

IT3

IT4

farby
SEP
relax cvičenia
čítanie kníh
spoločenské hry
práca-interiér

čítanie kníh

IT5
SEP

SEP

spoločenské hry

práca – areál

spoločenské hry

relaxačné
cvičenie

relaxačné
cvičenie

Vysvetlivky:
SEP – sebapoznávacia skupina; MT – muzikoterapia

Pohybové aktivity
Aktivita

IT1

Skupinové
cvičenie
Pobyt na
čerstvom
vzduchu

IT2

IT3

IT4

1,2,3,4,5,
8,9,10,11,
12,15,16,
17,18,19,
22,23,24,
25,26

1,3,5,8,111
2,17,18,19,
22,24,25,
26

2,4,9,11,16,18,23,25
1,3,5,8,
10,12,15,
17,19,22,
24,26,

1,2,3,4,5,8,
9,10,11,12,
15,16,17,18,
19,22,23,
24,25,26,

Spoločné aktivity zariadenia
Deň

Aktivita

1,3,5,8,10,15,17,19,22,24

Šport

12,26

Kolky

2,4,9,11,16,23,25
1,2,3,4,8,9,10,11,12,
15,16,19,22,23,24,25,26

Miesto
veľká
jedáleň
veľká
jedáleň

Organizátor
Martin
Peter

Práca
Pinokio
Katka, Juraj
s drevom
Šikovné
DomAteliéR Katka, Juraj
ruky
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Február v znamení lásky
Valentín je sviatok krásny,
každý rok je plný bozkov a básní,
tak ho prežime v láske a šťastí.
Nech slnko nám zohreje dušu i srdce,
zrazu sa nám milovať niekoho zachce.
Veď z lásky sme zrodení a chceme ju dať,
poďme ju našim milovaným rozdávať,
lásku čo naveky nás bude hriať.
Veď nádej nikdy nestráca, kto sa jej zverí
a kto v úprimnú lásku v srdci verí.
Ako spevavý vták je láska naša,
pre každého je to nadpozemská krása,
až tam hore sa k nebu vznáša
a zaspieva nám tie najkrajšie slová: Ľúbim Vás.
Žiadne slzy, ale úsmev a lásky veľa,
to vám dnes na Valentína, ale aj do budúcnosti želám.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Zima v bielom šate odetá
Zima, krásny je to čas, keď sa všetko oblečie do bielych šiat.
Veď je to krásne keď sneží
a do ruky snehovú vločku si pre šťastie skryjem.
V noci bola chumelica, všetko primrzlo
a zimuška, tak ako sa patrí veľa snehu i radosti priniesla.
Na guľovačku, sánkovačku, mladí, starí tešia sa.
Z oblôčikov pozerajú a prírodu obdivujú.
Verte, je to krásny čas.
Aj mladí sa ľúbia vrúcne, píšu si zamilované básne.
Veď sa blíži sviatok všetkých zaľúbených – sv. Valentína.
Veľa zdravia, veľa šťastia, lásky
a Božieho požehnania vám prajem v tieto ťažké chvíle.
A dúfam, že tento rok bude viac radostný ako minulý.
Beáta Révayová, obyvateľka
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Medzinárodné dni vo februári
02. Svetový deň zasväteného života
Svetový deň mokradí
04. Svetový deň proti rakovine
06. Svetový deň bez mobilu
08. Deň pre bezpečnejší internet
11. Svetový deň chorých
14. Svetový deň manželstva
Deň zaľúbených
15. Deň osamelých
Európsky deň ošetrovateľskej starostlivosti sestier
20. Svetový deň sociálnej starostlivosti
21. Medzinárodný deň turistických sprievodcov
Medzinárodný deň materského jazyka
22. Medzinárodný deň skautiek
Európsky deň obetí zločinu
Štefan Hučko, obyvateľ

Čo povedali o aktívnom životnom štýle
Will Rogers: Aj keď si na správnej ceste, neuvidíš ju, ak tam
iba sedíš. Ambrose Bierce: Naši starí rodičia tiež brali
pravidelne upokojujúci prostriedok. Volal sa práca. Marián
Palko: Čím menej práce má ľud, tým viac jej má vláda.
Albert Einstein: Osobnosti sa neformujú peknými rečami, ale
prácou a vlastným výkonom. Janko Jesenský: Keby bola
práca jednoduchá, neboli by sme vôbec potrební.

Výroky slávnych
Cicero: Sila statočnosti je taká veľká, že ju milujeme aj
u nepriateľa. Orientálne príslovie: Najväčším hrdinom je
muž, ktorý si vie dať rady so svojou vášňou L. D. Brandeis:
Dokážem odpustiť, ale ak ma prosíš, aby som zabudol, prosíš
ma, aby som sa vzdal skúseností. G. Herbert: Búrky sú
príčinou toho, prečo stromy zapúšťajú korene hlbšie. Marcus
Arelius: Čo oči nevidia, srdce bolí ešte viac.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka17
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„Všetko krásne učinil ...
… vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc" Kazateľ 3,11
Milí čitatelia, bratia a sestry, dnes, keď píšem tento článok,
postavila moja malá dcéra zo svojich lego paneliek "mestečko",
ako to ona nazvala, ktoré doslova hýri farbami. Keď som sa
naň pozrela, všetka tá pestrosť farieb mi hneď vyčarila úsmev
na tvári. A vtedy mi napadlo aké je úžasné, že Pán Boh stvoril
svet a život taký jedinečný. Plný farieb. Pripomínajú mi, že nie
je všetko len smutné a boľavé v tomto svete, hoc´ by sa to tak
mohlo niekedy zdať.
Aj posledné mesiace v nás možno navodili také čiernobiele myšlienky. Mohlo by sa nám neraz zdať, vplyvom rôznych
životných situácií, že je náš život pustý, fádny, taký "bez života".
Ale ono to tak nie je. Božie slovo nás učí, že Pán Boh učinil
všetko krásne, aj večnosť nám dal do sŕdc. Teda nádej a
budúcnosť. Život nie je iba čiernobiela optika. Keď naň budeme
hľadieť Božími očami, budeme vidieť jeho hodnotu a zmysel aj
v trápeniach, v starostiach a problémoch. Život nestráca svoje
farby, len ich často pre bolesť a strach nevidíme.
Pamätajme bratia a sestry, že Boh je s nami. Aj v tomto
novom roku. A s Ním Jeho záchrana a pomoc, Jeho dary
milosti, láska, pokoj, radosť, spása. To sú, obrazne povedané,
tie najkrajšie farby života. Som šťastná, že je svet farebný, nie
ako šachovnica. Hýri farbami, ktoré v nás ľuďoch navodzujú
pocit radosti a šťastia. Tak to Pán Boh krásne učinil. A preto,
keď vám bude ťažko, pozrite sa na svoje farebné oblečenie,
alebo si vyberte pastelky, či inú farebnú vec a pripomeňte si, že
váš život nie je fádny ani pustý. Je dielom dobrého a múdreho
Stvoriteľa, ktorý všetko učinil dokonale. Aj večnosť nám vpísal
do sŕdc a vedie nás k nej!
Čo povedať na záver? Želám nám všetkým milí bratia a
sestry, aby sme ani jeden deň nežili farboslepo.
Vaša
Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany
18

Spoločenská rubrika

MD-2/2021

PREDSTAVUJEME
NOVÝCH ČLENOV KOLEKTÍVU
AGNEŠA VARGOVÁ
obyvateľka z IT2

♥♥♥ ♥♥♥

Mgr. JAROSLAVA URBÁNKOVÁ
sociálna pracovníčka v Prašiciach

Prajeme si spoločne, aby sme sa tu vzájomne cítili dobre!
♥♥♥ ♥♥♥

FEBRUÁROVÍ oslávenci
01.02. Agáta Zemaníková
07.02. Vladimír Varga
08.02. Ľudmila Dúcka
11.02. Aurélia Schwarzová
13.02. Ľudmila Koštialová
13.02. Jozef Šerfőző

15.02. Anna Ondrušová
20.02. Valéria Krumpárová
22.02. Vojtech Valný
23.02. Mária Fabianová
26.02. Ján Valach
26.02. Mária Grendelová

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa
šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti
19
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Porekadlá
Sv. Agáta býva na sneh bohatá. * Keď je v mesiaci februári
a januári mnoho snehu, býva marec suchý. * Čo veľký
zameškal, to malý doháňa. * Keď severák vo februári neduje,
potom v apríli steny rozduje. * Tuhé severné vetry koncom
februára oznamujú úrodný rok. * Na Hromnice chumelice,
nebýva už zimy více. * Keď je na Hromnice jasno, budú dobré
zemiaky. * Keď sa vtáčik na Hromnice napije z koľaje, tak v
marci zamrzne. * Na sv. Valentína zima siliť sa začína. *
Matej potriasa hlavou a Gregor bradou. * Vinohrad ak
nezrežeš vo februári, nezrežeš v marci.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Aforizmy
Chcem milovať takú ženu, ktorá ma chápe nie najviac, ale
najlepšie. * Život smrteľníkov má dva póly, hlad a lásku. *
Nikdy nepijem na lačný žalúdok. * Vždy mi v ňom niekto leží.
* Nič vám nemôže priniesť pokoj, len vy sami. * K veciam je
naša láska nemá, k ľuďom však nie. * Kašeľ, dym a lásku
možno zakryť veľmi ťažko. * Kúzlo prvej lásky je v tom, že
neveríme, že niekedy skončí. * Kde je láska, tam niet starostí.
* Ak predsa sú, prijímajú sa s láskou. * Zbytočne meriate
mužom pri obchode či inde teplotu. Už ste niekedy videli
muža s teplotou 37°C niečo robiť, nie ešte ísť na nákup? *
Musím na sebe ešte veľa zapracovať, aby som bol taká sviňa
ako sa o mne hovorí. * Človek ktorý dáva veľký dôraz na svoj
titul, obyčajne nemá nič iné, čo by zdôraznil.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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Zasmejme sa
Manželka dranká kožuch – Drahý, na Vianoce chcem od teba
líšku! Dobre, drahá, ale klietku si budeš čistiť sama!
Pani vošla do obchodu a hľadala niečo po zemi. Ľudia ju
oslovovali – Čo ste stratili, peniaze? Kľúče? Nie, kýchla som
a vypadli mi zuby.
Policajt príde na skúšky, kde dostane otázku – Koľko je dva
krát dva? Päť. Vy pako! Veď to je štyri! Dobre, ale berte do
úvahy, ako rýchlo som to povedal!
Petronela Kittlerová, obyvateľka
Rozzúrený Fero telefonuje do hydrometeorologickej stanice –
Vy blbci, už týždeň vynášam v kýbli to vaše polojasno!
Cez prestávku sa hádajú dvaja žiaci – Ty si somár! A ty si ešte
väčší! Vtom príde učiteľ a zamieša sa do hádky – Vážení,
zrejme ste zabudli, že som tu ešte aj ja!
Najčastejšie položená otázka Slovákov po vyšetrení u lekára:
„Môžem si vypiť?“
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
Podnikateľ každé ráno stretáva miestneho bezdomovca,
ktorému dá vždy päť eur. Jedného dňa mu podnikateľ hovorí
– Je mi ľúto, ale už vám môžem dávať len jedno euro. A to
prečo? Začal som stavať dom a potrebujem peniaze. Čože,
tak ty si za moje peniaze staviaš dom?!
Bol si na dovolenke v Chorvátsku? Bol. A v Španielsku? Tam
tiež. A kde bolo najlepšie? Ťažko povedať, všade som bol
s manželkou.
Eva Kohútová, obyvateľka
Džentlmeni ešte nevymreli. Napríklad ja som dnes držal nad
manželkou dáždnik, kým nevymenila koleso na aute.
Príde starká k doktorovi, ktorý hovorí – Srdiečko je slabé,
šetrite ho, nechoďte veľa po schodoch. A po 3 mesiacoch sa
príďte ukázať. Ona príde po pol roku s otázkou – Už môžem
chodiť po schodoch? Áno. Chvála Bohu, pri skákaní z prvého
poschodia som si hneď zlomila členok.
Mária Grendelová, obyvateľka
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Tajnička
14. februára si milenci vymieňajú romantické blahoželania
a sladké vyznania o ich láske. Patrónom je sv. Valentín a
názov tohto sviatku je... Tajnička prezradí odpoveď.
Ubránil sa
Partnerka muža
Plameň
Automobil
Nebdieť
Milovať
Rúra (zdrobn.)
Pracovala
Mesto v SR ( ŠPZ: LV)
Malý Jano
Sedem dní
Onemocnel
Miroslav Kleman, obyvateľ

Hádanka č. 1:
Čo sú to „KAMNA“?
a.) Komín
b.) Komora

c.) Kachle
Eva Kohútová, obyvateľka

Hádanka č. 2:
Ktorý kontinent je najľudnatejší?
a.) Ázia
b.) Európa

c.) Amerika
Eva Kohútová, obyvateľka

Správnu odpoveď odovzdajte do 19.2.2021
svojmu sociálnemu pracovníkovi.
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 1/2021
sú:
Katarína Kánová a Beáta Révayová

Srdečne gratulujeme!
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Domov plný lásky
Každý z nás mal v roku 2020 vlastné očakávania, či
želania, no nikto si určite nepredstavoval nič z toho, čo nám
napokon priniesol.
Pandémia, akú sme doteraz poznali len z filmov, zmenila
fungovanie sveta, naše zvyky a pre mnohých aj rebríček
hodnôt a priorít.
O tom, že rúška a dezinfekcia sa stanú našou
neodmysliteľnou súčasťou, sme ani nesnívali.
Neľahké
mesiace
boja
s pandémiou sa snažíme zvládnuť
disciplínou
a zodpovedným
správaním.
Rovnako
dôležitá
je
súdržnosť, vzájomná pomoc a
podpora. Všetci sme v tom spolu.
V pravidelných intervaloch sú
obyvatelia
aj
zamestnanci
testovaní našimi zdravotnými
sestrami v pohodlí zariadenia, za
čo Aničke Drugdovej, Helenke Gábrišovej a Mirke
Dobrovičovej patrí naše ďakujeme.
Viac krát počas dňa si sestry obliekajú špeciálne
ochranné pomôcky. Zamestnanci, ktorí prejavili záujem
o očkovanie sú už očkovaní po komunikácii s vedením
nemocnice Svet zdravia Topoľčany.
V riešení je aj dobrovoľné očkovanie obyvateľov
prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby.
Duchovné služby v súčasnej dobe zabezpečuje kaplán
Peter Bako.
Celej
rodine,
ktorú
tvoria
naši
obyvatelia,
zamestnanci, príbuzní a externé osoby ďakujeme za
spoluprácu.
(S. Červená)
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DomAteliérR

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥
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