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Úvodník             MD-11/2017 

Spomienka na našich blízkych 
 V prvých novembrových dňoch si spomíname na našich 

zosnulých, ktorí odišli do večnosti. Pri týchto 
smutných a bolestivých spomienkach ožíva 
v nás myšlienka na smrť, ktorú každý musí 
prijať. Pretože patrí k životu.  
 Ale prevláda názor, že smrťou sa končí 
všetko. Božie zjavenie dalo ľudstvu správny 
pohľad na smrť, že neznamená koniec 
ľudského života, ale prechod do nového 
života. Ňou sa život neodníma, iba mení. 
Smrť postihuje iba hmotné telo, ale duša žije 

ďalej. Telo bude vzkriesené pri poslednom súde. Ten nový život získal 
Ježiš Kristus svojim utrpením a zmŕtvychvstaním. Smrť, i keď je 
ťažká, nie je beznádejná. U nás víťazí viera vo večný život 
a v spoločenstvo svätých.  
 Našim zosnulým, ktorí prechádzajú očistným utrpením môžeme 
pomáhať vrúcnou modlitbou, dobrými skutkami, sebazapreniami. Ale 
hlavne obetou svätej omše, sprostredkovať účasť na zásluhách 
Ježiša Krista. Pri návšteve cintorínov vstupujeme do komunikácie 
s našimi blízkymi, zosnulými, prosíme o to, aby aj naša smrť bola 
zrodením pre večnosť.  
 Tým si obnovujeme vieru vo večný život: „Verím v spoločenstvo 
svätých a v život večný.“ Nikto z nás nevie kedy nás Pán Boh 
povolá. Platí iba jeden zákon – prach si a na prach sa obrátiš.  
 Preto by sme si mali každý z nás uvedomiť a neubližovať si 
pokiaľ žijeme na tomto svete, ale aj my tu, v našom domováckom 
zariadení.  
 
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, zamyslite sa nad 
týmito riadkami a v duchu vzdajte hold a úctu svojim zosnulým 
blízkym.  
  
 
                                                                     Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domáci spravodaj           MD-11/2017 

Skoro ako živé 
 Stará - známa pondelková arteterapia na 
IT2 patrila kvetom. Spolu s obyvateľmi sme 
z farebného papiera opäť tvorili, lepili, strihali 
a skladali. Vznikli z toho krásne vázy s kvetmi 
rôznych farieb. Naši obyvatelia sú kreatívni, 
práca s papierom ich baví, čo je vidieť aj na ich 
výtvoroch.  
 S výsledkom sme boli samozrejme všetci 
veľmi spokojní a opäť sme si maličkosťou 
skrášlili našu spoločenskú miestnosť. 
                                                                              
                                                                       (kr)   

 

Hlavička oddelenia 
 V rámci oddelenia IT2 sme zorganizovali vedomostnú súťaž pre 
našich obyvateľov. Najlepšie hlavičky tohto oddelenia si preverili svoje 
schopnosti a vedomosti, lúštili 
krížovky, osemsmerovky, hádali 
hádanky, vyplňovali rôzne úlohy 
s cieľom nazbierať čo najviac bodov.  
 Ako to už v každej súťaži býva – 
víťaz môže byť len jeden. Boj o prvé 
miesto bol napínavý. Napriek tomu 
v našej súťaži išlo najmä o zábavu, 
prevetranie zabudnutých vedomostí 
a vyplnenie dopoludnia zaujímavou 
činnosťou.  
 Najúspešnejšou „hlavičkou“ sa 
stala Gabriela Šútová, na 2. mieste 
skončil Ján Móri a ako tretí Milan 
Hanzlovič. Spolu s diplomami si 
prebrali aj sladké odmeny. Tešíme 
sa na pokračovanie.                                              
                                                     (kr) 
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Domáci spravodaj                                                    MD-11/2017 

Naše obľúbené kolky 
Po dlhšom čase sme mali k dispozícii našu jedáleň. Nič nám teda 
nebránilo usporiadať náš obľúbený turnaj v kolkoch.  

 Turnaj sme rozdelili do 
dvoch kategórií. V prvej 
kategórii súťažili imobilný 
súťažiaci, v druhej súťažili 
mobilný súťažiaci. 
 V kategórií imobilných 
mali dvaja súťažiaci rovnaký 
počet bodov a tak o víťazovi 
musel rozhodnúť až 
dramatický roztrel, ktorý 
napokon lepšie zvládla 

Zdenka Karasová a tak zaslúžene zvíťazila. Druhý skončil Jozef 
Hrutka a tretí Štefan Hučko. V kategórií mobilných tesne zvíťazil 
Alojz Schlenc, Rudko Sokolík skončil na druhom mieste, a tretí 
skončil Drahuš Petruš.                                                                (mm) 

Všetky hviezdy odhalené 
 Posledný októbroví deň sa na oddelení IT 3 konala súťaž 
„Uhádni hviezdu“, ktorej cieľom bolo uhádnuť slávne osobnosti, 
ktoré boli ukryté na fotkách. 
 Súťaž prebiehala v troch 
kolách - v 1 kole si súťažiaci 
potrénovali svoju pozornosť, v 2 
kole sme sa snažili uhádnuť 
náladu a pocity osôb na 
obrázkoch, a v 3 kole sme 
hľadali slávnu osobnosť podľa 
indícií o ich živote.  
 Našim najlepším detektívom 
bola Antónia Feketeová a 
Janka Nitranová, ktorá vyhrala až dve súťažné kolá. Nová súťaž 
všetkých bavila, preto sa tešíme na ďalšie odhalené hviezdy.          (nb) 
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 Zo života obyvateľov  

zariadenia v Prašiciach 
 Rok s rokom sa stretol a znovu obraciame kalendár s mesiacom 
október. Všetkých nás hneď napadne, v akom znamení sa tento 
mesiac nesie. Áno, je to mesiac, ktorý patrí našim starkým. Vtedy sa 
o senioroch hovorí častejšie v médiách, politicky činní ľudia 
navštevujú zariadenia v ktorých sú seniori ubytovaní, pripravujú sa 
kultúrne  programy pre seniorov v mestských a dedinských 
spoločenských priestoroch. Pretože pozornosť a poďakovanie si 
seniori určite zaslúžia. Mnohí prežili niekoľko spoločenských zriadení, 
žili v chudobe a odriekaní. Iní zas v produktívnom veku vytvorili 
obrovské materiálne i kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.  
 Teraz, keď sú starí a mnohokrát chorí, patrí sa nám mladším 
vysloviť slová vďaky a uznania. Aj keď teraz telo chradne a pamäť 
odchádza, kedysi to boli tiež mladí ľudia. Svoje sily vložili do výchovy 
detí,   stavaní svojich domov, chodení do práce a vzájomnej pomoci. 

 Ľudia na dedinách dokázali 
obhospodarovať svoje drobné 
hospodárstva, chovať dobytok a hydinu. 
Dokazujú to zrobené ruky, ktoré neraz 
už nevládzu vložiť lyžicu do úst.  
 Každý rok u nás v zariadení 
pripravíme malé pohostenie 
s posedením, kde sa spomína. 
Prichádzajú aj hostia s programom. 
Súbor Prašičan zatiaľ nevynechal ani 
jeden rok a vždy sa tešíme na 
atmosféru, ktorú hudbou a piesňami 
vytvoria. Taktiež škôlkari z materskej 
škôlky priniesli krásne srdce pre 
starkých. 
 A oni sú radi každému milému slovu 

a pohladeniu. Využime každú chvíľu, keď môžeme byť so svojimi 
starkými. Raz nám môže prísť ľúto, že sme s nimi neboli viac.          (ll) 
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Aj všedný deň môže byť príjemný 
„Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie  

s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami.  
Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú,  

že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová.  
Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú,  

že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je také bystré.  
Nech sú požehnaní tí, čo mi prepáčili,  

že sa mi dnes vyliala káva...“ 
 Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý 
nám už bude čochvíľa končiť, nám pripomenula jednu 
z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka a tou 
je ÚCTA. Úcta k starším.  
 Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta 
k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby 
urobili šťastnými nás, ich deti. Nikdy na nich nesmieme zabudnúť. 
 A nepripomínať si ich iba v jeden deň  alebo v jeden mesiac, ale 
každý deň v roku. Aj my sme sa stretli opäť v priestoroch knižnice 
práve na túto tému. ÚCTU A DÔSTOJNOSŤ sme si priblížili 
predovšetkým prostredníctvom príbehov, teplého čaju a sušienok. 
Ďakujem všetkým, čo prišli!                                                             (kr) 

V októbri boli tiež oslávenci 
 Na IT3 sme aj tento mesiac pripravili pre meninových 
a narodeninových oslávencov malé posedenie, tentoraz s novou 
koordinátorkou Jankou Režovou. Na posedenie prišlo 13 obyvateľov. 
 Na začiatku nášho posedenia bolo trošku ticho! Obyvatelia 
Janku, ešte celkom nepoznali. Ale po malom predstavení postupne 
začalo ticho opadávať. Jeden po druhom sa začali predstavovať a 
každý o sebe niečo povedal. Po chvíľke bolo veselo, porozprávali sme 
sa, pospomínali na pekné a mladé časy.  

Medzitým sa ponúkalo obyvateľom malé občerstvenie - kávičku 
alebo čaj a mohli si niečo sladké hodiť aj pod zub. A na koniec nášho 
stretnutia sme sa veselo rozlúčili, zaspievali sme si zopár krásnych 
piesní.  Ešte raz všetko najlepšie naši oslávenci...                (jr) 
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Tradične aj netradične 
 Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna 
paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym 
umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval ho majster 

život svojimi skúškami, 
radosťami, ale aj 
starosťami. S radosťou 

a potešením sme pre 
našich obyvateľov 
pripravili tanečnú zábavu 
s bohatým kultúrnym 
programom pri 
príležitosti mesiaca úcty 
k starším.  
 Pani riaditeľka 
pozdravila všetkých 
prítomných a privítala 

vzácnych hostí. Navštívili nás poslanci Zastupiteľstva Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Peter Baláž, Ľubomír Bošanský, Juraj Soboňa 
a riaditeľka ÚPSVaR Janka Krahulíková. 
 Poslanec Z-NSK a primátor mesta Topoľčany Peter Baláž 
zablahoželal 
jubilantom, ktorí 
v tomto roku dovŕšili 
životné jubileum 70, 
80, 90, 100 a viac 
rokov. Oslávencov 
sme mali 17 a boli 
obdarovaní šálkou 
s logom mesta.    

Slávnosť obohatili 
vystúpenia 
speváckeho súboru 
NÁDEJ z Klubu 
dôchodcov č. 2, pod vedením ich predsedníčky Heleny Bobošíkovej.   
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 Vystúpil aj náš 
súbor DOMOVNÍČEK, 
ktorý spestril program 
básňou, piesňami 
a rozosmial scénkou. 
Po prvý krát pod 
vedením Jarmily 
Vaculovej, ktorá ich na 

vystúpenie 
pripravovala. 

 Zúčastneným sa 
prihovoril aj predseda 

Domového parlamentu Miroslav Kleman. Nechýbal spev za 
sprievodu harmoniky, 
tanec a dobrá zábava. 
Hudbu zabezpečoval DJ 
Vladko Kluka.  

Pochutili sme si na 
zabíjačkových dobrotách, 
o ktoré sa nám 
sponzorsky postaral 
podnikateľ Tomáš 
Kozinka a na slanom 
pečive a koláčikoch, 
ktoré napiekli v chránenej 
dielni Uvar si sám. Akciu sponzorsky podporil aj poslanec Z-NSK 

Juraj Soboňa.  
 Milí obyvatelia, pri 
príležitosti mesiaca úcty 
k starším Vám  želáme, aby 
dni vášho života boli 
naplnené zdravím, šťastím, 
spokojnosťou a vaša 
životná múdrosť Vás citlivo 
viedla každým dňom  
života.         (sč) 
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DOMOVÝ PARLAMENT 
Novembrové stretnutie členov Domového parlamentu sa nieslo 
v predvolebnej atmosfére. Obyvatelia riešili aj prevádzkové problémy: 
 Nedostatky súvisiace s pokládkou nového gumolínu 
 Dôvody neustále kaziaceho sa výťahu na B budove 
 Priebeh vykonávania nočných kontrol 
 Riady a príbory obyvateľov v malých jedálničkách 
 Pripomienky k nevhodnému správaniu a komunikácii niektorých 

opatrovateliek voči obyvateľom 
 Opakujúce sa sťažnosti na nekvalitné, prefukujúce okná 
 Bola vyjadrená spokojnosť sestrám k včasnosti podávania liekov  
 Spokojnosť padla na vytvorenie 4. oddelenia (IT4), ktoré sa 

začalo formovať koncom minulého roka. 
Zo strany vedenia boli zástupcovia obyvateľov oboznámení: 
 S postupom prác pokládky novej podlahovej krytiny - gumolínu 
 O postupe a ďalšom rozširovaní 4. oddelenia (IT4) 
 O tom, že tento rok stravu dovážame, preto nie je možné 

finančne zabezpečiť obyvateľom mikulášske balíčky 
 Od novembra bude otvorená knižnica v pracovných dňoch 

v čase od 13.00 do 17.00 h 
 Bol zakúpený nový prístroj na rehabilitáciu v cene 3 000,-- € 
 Čaká nás montáž náhradného zdroja na výťahy 

a rekonštrukcia prechodových hliníkových dverí na chodbách 
 O nutnosti poskytovať sociálnu službu podľa Posudkom 

o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorého 
uzatvárame vzájomnú zmluvu pred nástupom do zariadenia. 
Diskusia prebiehala nevyhnutnosť dodržiavať bod Posudku: 
Orientácia v prostredí, ktorý určuje odkázanosť obyvateľa na 
pomoc pri opúšťaní areálu zariadenia. O postupe jeho 
napĺňania budú obyvatelia informovaní na spoločnom stretnutí. 

Aktívna diskusia prebiehala hlavne zo strany zástupcov obyvateľov: 
M. Klemana, P. Kittlerovej, B. Bencovej, M. Drábikovej, G. Šútovej, B. 
Révayovej a H. Stolárovej. 

Miroslav Kleman, predseda domového parlamentu 
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Tekvicoví strašiaci 
 V zariadení „BORINKA“ v Nitre sa v októbri uskutočnil deň plný 
dobrej nálady, kreativity a radosti 
s názvom „Tekvicová paráda“, ktorej 
sme sa spolu s našimi obyvateľmi 
Magdalénou Drábikovou, Beátou 
Révayovou a Drahošom Petrušom 
zúčastnili. Pri príchode nás srdečne 
privítali a usadili k stolu, kde sme už 
mali nachystané tekvice, farby, nožíky 
na vyrezávanie a všetko čo sme 
potrebovali na našu činnosť. Hneď ako 
dorazili všetci hostia mala pani 
riaditeľka príhovor a potom nasledovalo 
vystúpenie detí z LVS Kynek v Nitre. 
 Deti recitovali, spievali 
s doprovodom harmoniky a na záver 
svojho vystúpenia nás prekvapili milým 
tanečným vystúpením. Po tomto umeleckom zážitku sme sa pustili do 

práce, Magda Drábiková aj Beátka 
Révayová ukázali veľkú dávku 
originality pri vyrezávaní tekvíc a zatiaľ 
čo dámy vyrezávali a farbili tekvice, 
Drahoš Petruš maľoval motívy bosoriek, 
čarodejníc a netopierov.  
 Pri práci nám bolo veselo, 
sústredenie na výtvory sa striedalo so 
smiechom. Aj táto dobrá nálada 
dopomohla k tomu, že sa nám podarili 
naozaj skvostné tekvicové strašidlá, 
ktoré všetci obdivovali. Po práci nás 
organizátori pohostili výbornými 
koláčikmi a pagáčikmi a takto 
občerstvení s krásnymi dielkami sme sa 
pobrali domov.                                  (nb) 
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Prišli, súťažili, zvíťazili 
 V jednu októbrovú stredu, sme sa v plnej zostave a odhodlaní, 
vybrali na SOU v Topoľčanoch, aby sme ukázali, že tento rok na to 

máme. Hoci to do poslednej chvíle 
vyzeralo všelijako, posledná vedomostná 
otázka rozhodla, vďaka správnej 
odpovedi našej dvojice v zastúpení 
Magdaléna Drábiková a Miroslav 
Kleman. Takže aj tento rok sme si 
odniesli úžasné 1. miesto.  
 Podobne sa darilo aj druhej súťažnej 
dvojici Hedvige Bednárikovej a 
Simeonovi Masárovi, ktorí sa 
s krížovkami a osemsmerovkami prelúštili 
na krásne 2. miesto.  
 Ako bonus prišiel aj kúzelník. 
Z Magdy Drábikovej povytriasal za klobúk 
mincí a Miroslav Kleman ani netušil, že 

ružová šatka sa mu v dlani zmenila na ružové nohavičky. Kúzelník 
vyčaril všetkým na tvárach  veľký úsmev a smiech sa pri jeho kúzlach 
niesol celou 
miestnosťou. 
 K tomu chutné 
občerstvenie 
v podobe švédskych 
stolov, kávy, zákuskov 
a výdatného obeda. 
 S darčekovými 
košmi a diplomami 
sme sa vracali späť 
domov, s myšlienkou, 
že o rok si prvenstvo 
obhájime stoj čo stoj. U nás ešte pani riaditeľka pripravila pre 
výhercov posedenie, kde všetkým ešte raz zablahoželala. Takýto 
úspech sa predsa musí poriadne osláviť.                                           (kr) 
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Keď DOMOV BAVÍ DOMOV 
 Každý rok je zvykom, že sa zúčastňujeme celokrajskej akcie pri 

príležitosti mesiac októbra – Mesiaca 
úcty k starším, kde predvádzame náš 
herecký, spevácky a rečnícky talent. 
Úrad Nitrianskeho samosprávneho 
kraja nás, ale aj iné zariadenia pozval 
na „celokrajskú prehliadku“ vystúpení 
obyvateľov zariadení pod názvom 
„Domov baví domov“. 
 Hneď pri príchode na miesto 
činu, sme si všimli krásne, slávnostne 
vyzdobenú sálu aj občerstvenie, ktoré 
bolo prichystané. Každé zariadenie 
malo pripravené krátke vystúpenie.  
 My sme si tento rok pripravili 
krátku scénku – príbeh s názvom 
„Ako si cigáň prácu hľadal“. 
Hlavnými aktérmi boli Simeon Masár 

– v úlohe riaditeľa firmy, Magdaléna Drábiková – cigáňova manželka 
a Rudolf Sokolík – cigáň, ktorý sa uchádzal o prácu. 
 Všetci účinkujúci zožali úspech, odmenení boli zaslúženým 
potleskom, ale aj darčekom. S láskou budeme spomínať na toto 
podujatie a budúci rok veríme, že budeme rovnako úspešní, možno aj 
ešte úspešnejší.   

 Scénka bola vtipná, 
rozosmiala aj domácich 
divákov na Októbrovej 
zábave v jedálni nášho 
zariadenia. 

Po prvý krát viedla 
súbor Domovníček 
opatrovateľka Jarmila 
Vaculová. Stala sa tak 
jeho vedúcou.       (jv)                



 13 

Kaplnka                                    MD-11/2017 

Správna voľba 
 „Pán riekol: Pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami 
ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len 
naučeným ľudským príkazom, preto, hľa, aj naďalej budem zaobchádzať s 

týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych a skryje sa 
rozumnosť jeho rozumných.“ Izaiáš 29,13-14 

 Milí obyvatelia zariadenia „Môj domov“, milí bratia a sestry. 
Ako iste viete, že čakajú nás voľby do VÚC. Zvoliť si má každý kraj 
osobnosť, ktorá ho bude viesť počas nasledujúceho volebného obdobia. 
Z tohto dôvodu ako inak, konala sa obvyklá predvolebná kampaň, v ktorej 
sa všetci kandidáti na „županov“ a poslancov prezentovali medzi 
verejnosťou. Na bilbordoch, v rámci televíznych debát, či dokonca osobne 
na mítingoch predkladali svoje vízie fungovania VUC, prezentovali svoj 
dokonalý charakter a naopak usilovali sa zatriasť pevnou pôdou pod 
nohami svojim protikandidátom. Ako to už pri voľbách býva všetci aktéri 
mali pritom „plno rečí“. Nemožno poprieť, že neraz to boli veľmi 
inteligentné slová plné porozumenia namierené smerom k pospolitému 
človeku. Je však otázne bratia a sestry, koľko z tých rečí odrážalo naozaj 
úprimný záujem o človeka. To sa ukáže väčšinou až po voľbách, keď 
neraz zistíme, že zostalo len pri slovách a ako sa hovorí „skutek utek“. 
 Niečo podobné sa neraz stáva aj v duchovnom živote, vo vzťahu nás 
veriacich k Pánu Bohu. Ako hovorí prorok Izaiáš na perách máme mnoho 
pekných slov o Bohu, rečí o svojom kresťanstve, bijeme sa do pŕs akí sme 
kresťania. Ale chýba tomu hĺbka, nie je pri tom naše srdce, naša duša. 
Ústami sme blízko k Bohu, ale naše srdcia sú od Neho na míle vzdialené. 
Náš život neodráža to, čo vyznávame perami. Naše skutky nesvedčia 
o tom, čo neraz tak krásne vieme opísať a najmä druhým pripomínať.  
 Musíme si uvedomiť, že viera nesmie byť formálna. Pán Boh nesmie 
byť ohrdnutý. On má byť v našom srdci. Máme Ho milovať celou svojou 
bytosťou, ako nám to vyplýva aj z jedného prikázania: „Milovať budeš 
Pána svojho Boha z celého srdca, z celej mysle, z celej sily a z celej 
duše!“. 
 V cirkvi, ani medzi kresťanmi nesmie byť formalizmus. Navonok 
zbožnosť, ale vo vnútri chlad bez úprimnej lásky ku Kristovi. Preto si 
každý dajme sám pre seba otázku: Je naša viera len o slovách, alebo je 
pri tom aj naše srdce? 
                                                                             Vaša EKB    
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Z pera našich obyvateľov            MD-11/2017

Odišli tíško ... 
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 

a sú tiež chvíle, na ktoré radi a často spomíname. 
Na cintorínoch blikavo sviečky horia, 
pozostalí vrúcne a zbožne sa modlia. 

Odriekajú modlitbu „Otče náš“, 
a večné odpočinutie daj im Ó Pane. 
Odišli tíško, už nie sú medzi nami, 

v našich srdciach ale žijú stále, 
s nezabudnuteľnými spomienkami. 

Svojimi pocitmi a myšlienkami 
spomíname na našich zomrelých, 

s nehynúcou láskou a úctou. 
                                                                                                                      Anna Szabová, obyvateľka 

Aforizmy 
Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale človek, ktorý za niečo 
stojí. Ak o tom viete snívať, dokážete to aj urobiť. Bez odpustenia niet 
uzdravenia. Ľudia stavajú príliš veľa múrov a veľmi málo mostov. 
Disciplína váži kilá, výčitky vážia tony. 
Pranostiky                            
Aký je november, taký bude nasledujúci máj. Ak je na Martina hmlisto, 
bude mierna zima isto. Ak na Ondreja lietajú včely, bude neúrodný 
rok. Martinský dážď znamená mráz a suchotu. Svätá Katarína za plný 
košík sviatkov prináša. 
                                                                              Petronela Kittlerová, obyvateľka 
Výroky slávnych 
Čechov: Boj sa býka, keď si pred ním, koňa, keď stojíš za ním, 
a ženy zo všetkých strán. Demokritos: Je panovačné všetko 
rozprávať a nechcieť nič počuť. Iuvenalis: Od starého vola učí sa 
orať mladší. Moliére: Srdce ako vaše možno ľahko nahradiť iným. 
Březina: Ak sa zhovárate so ženou, počúvajte predovšetkým to, čo 
vám hovorí očami.                                              Magdaléna Drábiková, obyvateľka                    



 15 

Z pera našich obyvateľov            MD-11/2017

PRÍBEHY Z KNIŽNICE 
 

Victor Hugo - Zvonár u Matky Božej, 1. časť 
 Je román, ktorý sa odohráva v Paríži v roku 1482. Príbeh sa 
začína na parížskom námestí pred chrámom Matky Božej. Tam sa má 
odohrať mystérium, hra o Panne Márii na počesť príchodu 
bourbonského arcibiskupa. Keďže obecenstvo je veľmi nedočkavé a 
arcibiskup nie a nie prísť, hra sa začína. Každé divadlo sa zakladalo 
na spore duchovenstva a poľnohospodárstva. Veselí ľudia si volia 
kráľa bláznov Quasimoda, ktorý ani nepotrebuje masku, aby vyzeral 
odstrašujúco. Stretáva i krásnu cigánku, ktorá vystupuje so svojou 
kozičkou Džali. Keď Gringoire sa túla po uličkách, ocitá sa vo Dvore 
divov, námestie žobrákov a zlodejov, ktorý ho chcú zabiť. Umelca už 
môže zachrániť iba ženba s obyčajnou ženou. Žiadna to nechcela 
spraviť, až na Esmeraldu, ktorá sa nad ním zľutuje. Ale iba preto, lebo 
nemala rada krviprelievanie. Na ich svadba rozbijú džbán na 4 časti. 
Ich manželstvo teda bude trvať 4 roky. Quasimodo sa zaľúbi do 
Esmeraldy, lebo mu dá napiť z krčaha. A hlavná idea? Kritizovanie 
nespravodlivosti. 
                                                                                Beáta Révayová, obyvateľka                                                              

17. november 
 Nežná revolúcia v novembri v roku 1989, zosobňuje pád 
totalitného komunistického režimu. Uskutočnil sa prevrat v 
demokratickú spoločnosť, ktorý nám mohol závidieť celý svet. Tento 
deň je tak isto zapísaný do histórie nášho národa, nášho štátu, našej 
slobody.  
 Ja osobne som chodil na Námestie v Bratislave, a tam to veru 
žilo. Naše posledné zvonenie nám vyšlo. Nešlo o štrnganie kľúčmi, 
ale chceli sme lepší život pre nás a naše deti. Preto dúfam, že dnešná  
mládež bude žiť slobodne. Rok 1989 priniesol národom v 
Československu, ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej 
Európe - slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a vieru. 
 Tie veci, na ktoré sme kedysi museli stáť aj tri dni v rade, sú dnes 
bežné, je ich dostatok a kedykoľvek sú k dispozícii, čo je tak isto 
sloboda a možnosť výberu.                                           Štefan Hučko, obyvateľ 
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Spoločenská rubrika             MD-11/2017 

Vitajte medzi nami 
Prišli k nám noví obyvatelia 

 

Jozef Matejov 
Emília Matejová 
Mária Križmová  
 Mária Káčerová 

 

NOVEMBROVÍ oslávenci 
 

01.11. Adela Geschvandterová 17.11. Helena Blažiová 
02.11. Milan Mihálik    17.11. Mária Urminská 
08.11. Milan Mandúch   18.11. Dezider Kucha 
10.11. Františka Vestenická  23.11. Ondrej Laurinský 
13.11. Viliam Opoldus   28.11. Zdeněk Remeš 
        28.11. Dezider Michalík 

 
 
 
 
 
 
 
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

V mesiaci OKTÓBER nás opustili 
 

 
Janáčová Katarína, Kohútová Hedviga, Bitarovský Ján, 

Candráková Irena, Báleš Rudolf, Šulo Jozef 
 

Česť ich pamiatke 
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Podujatia              MD-11/2017 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V NOVEMBRI 
Denne Pohybom ku zdraviu    CHD-RhB M. Mihálik 
P,U,S,Š DomAteliéR      B/3   Janka G. 
 

02.11 DOMOVÝ PARLAMENT   B/1   riaditeľka 
02.11 Zdravotná prechádzka   mesto   Zuzka,Renátka  
03.11 Svätá spoveď     kaplnka  páter 
04.11 Voľby do VÚC     ZSS   Martin  
09.11      Zdravotná prechádzka   mesto   Zuzka,Renátka 
09.11 Muzikoterapia     A/2   Betka 
10.11 Redakčná rada      B/1   Veronika 
11.11 Vedomostný kvíz     B/4   Anička 
15.11 Stretnutie obyvateľov     jedáleň  Simonka 
16.11 Zdravotná prechádzka   mesto   Zuzka,Renátka 
23.11 Katarínska zábava    jedáleň  Zuzka 
24.11 Novembroví oslávenci IT4   B/4   Simonka 
24.11 Duchovné cvičenia    kaplnka  Richard  
24.11 Novembroví oslávenci IT1   A/2   Betka 
29.11 Súťaž „Páli Vám to“    B/4   Anička 
30.11 Uspokojov. duchovných potrieb B/1   Richard 
31.11 Novembroví oslávenci IT2   A/4   Svetlana 
 

Všetky ostatné aktivity budú prebiehať v spoločenských 
miestnostiach, a vždy budú aktualizované na nástenkách vo vestibule 

oboch budov. 
 

Tento mesiac Vás čaká  
 

KATARÍNSKA ZÁBAVA 
 
 
 
 

pripravený bude tradične  
výborný program, chutné občerstvenie, skvelá hudba! 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.  
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Zábava a relax              MD-11/2017 

Zasmejme sa 
Reportér sa pýta dôchodcu – Dedko vystačí Vám ten váš dôchodok 
na mesiac? Dedko na to odpovedá – Dôchodok by aj vystačil, len 
keby nebol ten mesiac taký dlhý.  
 
 

- Mama, ty si mala pred tým, než si si vzala otecka nejaký obchod? – 
spytuje sa syn svojej mamy. Mama mu odpovie – Ale, kdeže si to 
vzal? Na to syn povie – Počul som, ako strýko Jano hovorí svojej 
žene, že pred svadbou si bola dobrá firma.                                                           
                                                                            Petronela Kittlerová, obyvateľka   
 
 

Predavačka v drogérii sa rozpráva s úplne plešatým zákazníkom, pri 
pulte so šampónmi. Predavačka hovorí – Ja ale vôbec neviem, aký 
šampón Vám mám odporučiť... Čo keby ste skúsili leštidlo na 
parkety? 
 
 

Žena sa opaľuje nahá na streche. Príde policajt a kričí na ňu – 
Madam, tu nemôžete ležať? Žena na to – Prečo nie? Z ulice ma 
nevidieť, som tu sama a ležím na bruchu. Policajt odpovedá – To je 
pravda, ale ležíte na sklenenej streche jedálne.  
                                                                                   Eva Kohútová, obyvateľka  
 
 

Sudca vraví obžalovanému – Chcete uviesť nejaké poľahčujúce 
okolnosti? Na to obžalovaný odpovie – Áno, už trikrát som bol 
trestaný a vôbec to nepomohlo.  
 
 

Manžel sa pýta svojej manželky – Drahá nechceš ísť do kina? 
Manželka na to odpovedá – Pravdaže, chcem. Manžel jej na to – Tak 
sa obleč a choď! 
                                                                                                               Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

Chlap počuje tajomný hlas – Poď do krčmy, poď do krčmy! Pýta sa – 
Kto ma to volá?, nechápe... Hlas sa znovu ozve – To som ja, tvoja 
pečienka, čo budeme doma tvrdnúť?                                        Rudolf Sokolík, obyvateľ 
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Zábava a relax              MD-11/2017 

Tajnička 
 November je krásny mesiac s nádhernou prírodou a niekoľkými 
významnými dňami. Do tajničky sme ukryli deň, ktorým si 
pripomíname našich blízkych, ktorí sú už anjelmi. Uhádnete?  
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                            
                                                                               
                                          
                                                                      
                                                  
                                                                           Simeon Masár, obyvateľ 
 
Hádanka: 
Kto napísal knihu Rozoraná celina? 

a) Michail Šorochov  
b) Karl Marx  
c) Fridrich Engels 
                                                                                                                                                                 Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                               

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 11. 2017 svojmu sociálnemu 
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 10/2017 sa stávajú: 
Petronela Kittlerová  

Srdečne gratulujeme! 

      Domáca obuv 
         Zdrobnenina auta 
         Včelí produkt 

         Meno speváčky Bartošovej 
         Inotaj 
         Naše veľhory 
         Dymovod 
         Napodobenina 
          
         Jeden zo zmyslov 
         Gauč, pohovka 
         Postavený zo snehu 
         Obloha 
         Odišla, nezostala 
         Cukrovinka na paličke 
 Ý          
         Vrch v Nízkych Tatrách 
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Fotografia mesiaca                          MD-11/2017 

Spev - náš liek 
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