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Úvodník MD-11/2019

Spomienka na našich blízkych 

V prvých novembrových dňoch  si spomíname na našich zosnulých, 
ktorí už nie sú medzi nami, pretože odišli do večnosti. Keď sa 
zamyslíme nad smutnými a bolestivými spomienkami, ožíva v nás 
myšlienka na smrť, ktorú každý z nás by mal prijať, pretože patrí do 

nášho života. 
Ale keď si uvedomíme, že smrťou sa nekončí 

náš život, ale prechádza do nového života – do 
nebies, čiže tým sa život neodníma, iba mení.  

Smrť postihuje iba hmotné telo, ale duša žije 
stále ďalej. Telo bude vzkriesené pri poslednom 
súde. Nový život získal Ježiš Kristus svojím utrpením 
na kríži a zmŕtvychvstaním. V našom živote víťazí 
viera vo večný život. 

Našim zosnulým môžeme pomáhať vrúcnymi modlitbami, dobrými 
skutkami a sebazapreniami, ale hlavne obetou svätej omše, čiže 
sprostredkovať účasť na zásluhách Ježiša Krista. Modlitba taktiež patrí 
aj dušiam, na ktoré si nikto nespomenie. 

Cintorín je miesto, kde si každý človek uvedomí, že na tomto svete 
sme si bez ohľadu na príslušnosť a vzdelanie všetci rovní. Platí iba 
jeden zákon – „Človeče: prach si a na prach sa obrátiš.“ 

Preto pokiaľ žijeme na tomto svete, aj v našom domováckom 
zariadení, mali by sme si to uvedomiť a navzájom si neubližovať, ale 
správať sa tak, ako sa na poriadnych ľudí patrí. 

Čas uteká a život sa naďalej kráti, aj naši obyvatelia postupne 
odchádzajú do večnosti.  

Preto na dôkaz piety a úcty zanechajme im tento odkaz: 
„Odpočívajte v pokoji, máme na Vás nezabudnuteľné spomienky, 
každý krok v živote je krokom k nastávajúcej smrti. Človek musí 
zomrieť, aby pochopil, aké krásne je žiť.“ 

Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, zamyslite sa pri čítaní 
nášho časopisu „Môj domov“, ktorý je venovaný „Dušičkám“ a venujte 
tichú spomienku našim zosnulým.  

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Domový  parlament           MD-11/2019 

Z DOMOVÉHO PARLAMENTU 
 

 V mesiaci október nás opustila členka domového parlamentu Oľga 
Geršiová. Na podnet predsedu domového parlamentu Miroslava 
Klemana, sme si jej úmrtie uctili minútou ticha. Odpočívajte v pokoji! 
 Stravovaciu komisiu viedla výživová asistentka Monika 
Chropeňová. Prinášame vám informácie: 

 Členovia vyjadrovali spokojnosť so systémom podávania chleba k 
polievkam – každý stravník dostáva 1 krajec podľa normy 
a v prípade potreby si môže požiadať o ďalší 

 Upravilo sa rozdávanie porcií vo veľkej jedálni – porcie sú 
rozdeľované rovnomerne pre každého 

 Urobí sa prieskum ohľadom záujmu podávania pečiva (biely rožok)  

 S podávaným obedom – kačica s kapustou – bola vyjadrená 
pochvala, avšak aj návrh nahradiť lokše za zemiaky alebo knedľu 

 Ďalšie podnety a návrhy sa týkali: pochvaly na špenátové halušky 
so syrom, návrhy na tuniakovú nátierku, losos, bryndzové halušky 
a nutelové palacinky, na žiadosť členov DP sa nebude podávať 
špaldová kocka. 

 Z informácií domového parlamentu vyberáme: 

 Návrh zaradiť viac vedomostných súťaží 

 Významne sa zvýšil záujem o rehabilitáciu v rehabilitačnej 
miestnosti  

 Pripomienky padli na fungovanie rozhlasu po drôte 

 Pri príležitosti Mesiaca Úcty k starším sa organizuje stretnutie  
prašických obyvateľov s topoľčianskymi v Prašiciach, 
prostredníctvom súboru DOMOVNÍČEK 

 Schválili sa noví členovia DP, o čom vás budeme informovať 
v ďalšom čísle nášho interného časopisu. 

Miroslav Kleman, predseda DP 

Milí obyvatelia! 

Pri príležitosti Mesiaca Úcty k starším sme pre vás pripravili bohatý 

spoločný program – bohatý na kultúru a stretnutia, ktoré majú 

pripomenúť dôležitosť vzájomnej úcty, význam a zmysel startnutia. 

Pri tejto príležitosti vám, v mene celého kolektívu prajem veľa 

zdravia, lásky a veľa vzájomnej úcty!      Viera Bútorová, riaditeľka 
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Domáci spravodaj           MD-11/2019 

Navždy v našich spomienkach 

„Hoci už nie som medzi vami, moji spoluobyvatelia, 
sociálni pracovníci, opatrovateľky a ostatný personál, 
prostredníctvom svojich najbližších chcem vyjadriť 
hlboké poďakovanie za prežitý čas v Mojom domove 
sociálnych služieb.“             Smútiaca rodina 
                   

 Minulý mesiac nás opustila pani Gabika Šutová. 
Prišla k nám v roku 2010. Vďaka pokladu, ktorý nosila 

v hrdle dokázala rozospievať a zahriať srdcia veľa ľuďom. Jej 
ľubozvučný hlas sme radi počúvali na skupinových a  spoločenských 
podujatiach. Napriek svojmu telesnému obmedzeniu sa rada starala 
o kaplnku, nevynechala žiadnu svätú omšu, rada spievala pieseň „Ave 
Maria“. Okrem spevu v speváckom zbore Domovníček bola aj členkou 
Domového parlamentu. V papierovej taštičke mala vždy pri sebe svoje 
obľúbené pomôcky na pletenie. Rada plietla pre svoje vnúčatá, 
pravnúčatá, mne na pamiatku zostalo červené puzdro na mobilný 
telefón. Bola praktická žena. Za tie roky prežité v zariadení si tu našla 
veľa priateľov, spoločne s nimi oslávila toho roku 75. narodeniny. Za 
dôstojné žitie, starostlivosť  o mamičku, babičku, prababičku a sestru 
vyjadrila najbližšia rodina pani riaditeľke a personálu poďakovanie. 
 „Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. 
Odišla si navždy, túžila si žiť, ale osud to tak zariadil, že musela si 
nás tak nečakane a navždy opustiť. Hoci si odišla a niet ťa medzi 
nami, v našich srdciach zostaneš stále s nami.“     (S. Šimková)  

Tri generácie  

 Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, 
čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Opäť sme sa stretli pri príležitosti 
Úcty k starším, aby sme spríjemnili dopoludnie našim obyvateľom. O 
bohatý kultúrny program sa postarali deti z MŠ a ZŠ Tríbečská a 
študenti z Gymnázia Topoľčany. Úsmev na tvári a rozžiarené oči našich 
obyvateľov svedčili o tom, že sa im vystúpenie páčilo. Okrem piesní, 
básní a tanca mali deti pripravené ručne vyrábané darčeky, ktorými po 
vystúpení obdarovali našich obyvateľov. Vystupujúcim za ich snahu a 
odvahu patrí veľká vďaka a Vám, milí obyvatelia, želáme v mene 
všetkých veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech je Vaša 
jeseň plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.            (K. Rosová) 
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Domáci spravodaj           MD-11/2019 

ÚCTA K STARŠÍM 

 Jeseň je 
nádherný čas, nie 
je plachá ako Jar, 
ani búrlivá ako 
Leto. Je rozvážna, 
lebo už všetko 
vie. Vonia 
škoricou, plodmi 
našej práce 
a horúcim čajom.  
 Október nám 
pripomína jednu 

z najvzácnejších 
cností, ktorá môže 
byť zrodená 
v duši človeka, je 

ňou úcta k starším. Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili 
starostlivosťou, prácou a úsmevom. Je venovaný vám, milí seniori. Pri 
tejto príležitosti sme pre vás pripravili spoločenské stretnutie, na ktorom 
nás svojou návštevou poctila aj pani primátorka mesta Topoľčany 
Alexandra Gieciová, jej zástupca Juraj Želiska a sociálna pracovníčka 
mesta Hedviga Marková. Pani riaditeľka privítala hostí a spevácky 
súbor DOMOVNÍČEK, pod vedením Betky Angelovičovej si pre nás 
pripravil úsmevnú scénku s pesničkami. O tanečnú zábavu sa postaral 
náš dvorný DJ Vladko Kluka. Nielenže sa tancovalo, ale aj hodovalo, 
pripravený bol pre každého zabíjačkový tanier, zákusky a slané pečivo. 
Tešili sme sa hojnej účasti a plnému tanečnému parketu.    (J. Gogolová) 

Na pozvanie primátorky mesta Topoľčany Alexandry Gieciovej 
sme sa zúčastnili podujatia Z úcty k seniorom v Dome kultúry 
v Topoľčanoch. Na začiatku bol pripravený tanečný program detí 
z tanečného súboru Carmen. Tanečná zábava bola spojená 
s občerstvením, na stoloch čakala minerálka a vínko a na večeru bol 
podávaný guláš s chlebom. Do tanca vyhrávala hudobná skupina M-Trio 
a Milan Lukáč Band. Nechýbala bohatá tombola. Naše dámy a páni 
nechýbali ani v jednom tanečnom kole: o dobrú náladu sa tak postaral 
každý z nás.               (L. Bištura) 
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Domáci spravodaj           MD-11/2019 

TURNAJ v hode na terč 

Aj tento mesiac sme 
športovali. Turnaj 
v hode na terč sa teší 
veľkej obľube, z čoho 
máme radosť. Súťaž 
prebiehala v štyroch 
kolách. Súťažiaci mal 
v každom kole 2 
hody,  každý tak 
hádzal 8-krát 
loptičkou na terč. 
Dosiahnuté body sa 
spočítali. Turnaj hralo 
spolu 24 mobilných aj 
imobilných obyvateľov. Mobilní hádzali z väčšej vzdialenosti a imobilní 
z troška bližšej vzdialenosti. Nikomu to však neprekážalo, práve naopak, 
všetci sa navzájom športovo podporovali a dopriali si čo najviac 
možných bodov. Neraz zaznel aj spontánny potlesk po dobrom hode. 
A kto nakoniec vyhral? Prvý skončil Jozef Hrutka, druhá bola Zdenka 
Karasová a tretí bol Vladimír Vacho. Víťazom blahoželáme!      (M. Miško) 

Hrabanie 

lístia 

Naši usilovní 
pomocníci, ktorí sa 
postarali o krajší 
areál: Vladimír 
Vacho, Milan 
Hanzlovič, Mária 
Leponiová, Vladimír 
Remeň, Peter Kopál 
a Viliam Fodor. 
Všetkým ochotne 

pracujúcim 
ĎAKUJEME!   (K.Rosová) 
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Domáci spravodaj           MD-11/2019 

Jesenný zber úrody 

Koniec leta a začiatok jesene  je presne 
ten čas, keď nám naša záhrada vydáva tie 
najzrelšie plody. Zbieranie úrody patrí medzi 
najobľúbenejšie obdobie každého 
záhradkára ako aj pre našich obyvateľov 
Jarmilu Huslicovú, Jozefa Serfőző a 
Michala Janíka z IT5. Ich spoločná 
starostlivosť o políčko priniesla peknú úrodu 
na hriadkach určenú na zimné mesiace. 
Vypestovaná, pozberaná a uskladnená 
mrkva, petržlen, cuketa, fazuľa a rajčiny 
budú pre nich zdrojom vitamínov a živín tak 
potrebných pre blížiace sa chladné mesiace.
            (Z. Kováčiková) 

Mesiac október na oddelení IT3 trávime zmysluplne a užitočne aj 
upratovaním terasy a jej okolia. Spoločne so Štefanom Plevkom, 
Máriou Cvopovou, Helenou Luleiovou a Jánom Blanárikom. Dobre 
vykonaná práca 
nás hreje pri srdci 
a zároveň robíme 
niečo pre svoje 
zdravie. 
Nezabúdame ani 
na Štefana 
Beličku, ktorý sa 
s neutíchajúcou 
energiou a plným 
nasadením 
pomáha starať 
o náš veľký a 
rozmanitý areál. 
Dvojica 
obyvateľov – 
Róbert Pudiš a Pavel Dzíbela, opäť vyčistili a upravili kaplnku pred 
duchovnými cvičeniami v piatok. Sme radi, že vás tu máme.        

                 (M. Miková, R. Wagner) 
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Domáci spravodaj           MD-11/2019 

 Babie leto s prechádzkami 

Niet krajšieho 
počasia na 
vychádzku, ako 
pestro sfarbená 
jeseň plná. Spolu 
s  Vladimírom 
Vachom, Helenou 

Paulovičovou, 
Elenou Šiškovou, 
Jánom Remeňom 

a  Júliou 
Mondokovou sme sa vybrali za brány nášho zariadenia. A aby bola 
prechádzka lákavejšia, vytýčili sme si ako cieľ neďalekú cukráreň. Cesta 
nebola síce najkratšia, ale odmenou nám boli práve sladké koláčiky, 
ktorým sa potešili najmä naši imobilní obyvatelia. Pri ceste späť sme si 
sľúbili, že na takéto lákavé miesta sa určite ešte vrátime.       (K. Rosová) 

Johana Hurčíková,  

Oľga Juhászová,  

Richard Wagner    

Ladislav Vozár, Alojz Schlenc 
                                   (R. Wagner) 



 
9 

Domáci spravodaj           MD-12/2019 

Zo života zariadenia v Prašiciach  
Október - jesenný mesiac, plný farebnej prírody. Obdobie, kedy si 
staršia generácia 
viac uvedomuje 
prežité roky. 
Mladšia generácia  
- aké miesto v ich 
živote patrí 
rodičom a starým 
rodičom.  
 Tohtoročným 
osviežením 
Mesiaca úcty k 
starším bolo 
stretnutie prašických a topoľčianskych obyvateľov našich zariadení 
v Prašiciach, prostredníctvom súboru DOMOVNÍČEK. Posedenie bolo 
obohatené o návštevu pani starostky obce Prašice Eriky Némešovej 
a Igora Hupku, všeobecného lekára našich obyvateľov. O občerstvenie 
sa postarala riaditeľka zariadenia Vierka Bútorová. Vystúpenie 
speváckeho súboru s hudobným doprovodom muzikoterapeutky Betky 
Angelovičovej bolo príjemným osviežením. Prašickí obyvatelia sa 
pripájali k spevu a vytvorilo sa tak vzájomné príjemné posedenie. Popri 

zoznamovacích 
rozhovoroch sme sme si 
pochutili na chlebíčkoch, 
káve, čaji a sladkej torte. 
 V prašickom kostole 
sme, spolu s Emíliou 
Grežďovou, Otíliou 
Kasanovou a Máriou 
Michalkovou, navštívili 
aj tradičnú, každoročnú 
výstavku úrody. Výtvory 
šikovných žien - krásne 
sypané obrazy, rôzne 

postavy a remeslá zo šúpolia, kytice a ikebany zo suchých kvetov si 
zasluhujú obdiv. Ten sme vyjadrili aj do Knihy návštev.  (L. Laciková) 
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Akcie             MD-11/2019 

DOMOV BAVÍ DOMOV 

„Domov baví Domov“ je dlhoročné podujatie organizované Nitrianskym 
samosprávnym 

krajom. Členovia 
nášho súboru 

DOMOVNÍČEK  
včas ráno nasadli 
do auta a so 
šoférom Valentom 
Jančichom sme 
vyštartovali do  
Nových Zámkov. 
Aj keď nás pred 
cieľom prekvapili 
rady áut, prišli sme 
načas. Usadili nás, 
a potom sme už 
len „vychutnávali“. 

Nehovorím o dobrých koláčoch, káve a obede, ale o vystúpeniach. 
Tance ľudové, moderné, vlastné básne, vtipy, hudobno-dramatické 
pásma, spevy... Bolo to veľmi chutné „menu“. 
Nasýtilo nás pohodou aj smiechom. Naše 
pásmo bolo skvele odohraté Annou 
Szabovou a Magdalénou Drábikovou, 
odspievané Bernardínou Bencovou, 
(zožala veľký potlesk za svoje sólo) 
Katarínou Kánovou, Ernestom Lopatkom, 
Hedvigou Bednárikovou, Danielou 
Veľkou. Morálnou podporou nám bola naša 
pani riaditeľka Vierka Bútorová.  
 Všetci zúčastnení sú seniori ako my: 
opierajú sa o paličky, zabúdajú. No užívajú 
život zo všetkých síl, ako aj vy, ktorí to čítate. 
Neodrádza ich zabudnutý text - majú predsa 
papier s veľkými písmenami, ani vypadnutý 
dych - majú predsa čas. Čas veselosti rýchlo ubehol. Vrátili sme sa do 
času bežných dní, plní dojmov a zážitkov.       (A. Angelovičová) 
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Akcie             MD-11/2019 

MOZGOVÁ OLYMPIÁDA 

Vyzbrojení vedomosťami, sme sa 
zúčastnili októbrovej Mozgovej olympiády, 
ktorú usporiadalo „Penzión“, Zariadenie 
sociálnych služieb Topoľčany. Mozgová 
olympiáda sa uskutočnila v príjemnom 
prostredí v priestoroch školského internátu 
pri SOŠ obchodu a služieb v Topoľčanoch. 
Privítal nás riaditeľ zariadenia Ondrej 
Božik a primátorka mesta Topoľčany 
Alexandra Gieciová. 

Po príhovore hostí nasledovalo 
vystúpenie majstrovského páru 

v latinskoamerických tancoch. Potom sme sa pustili do súťaže 
v jednotlivých disciplínach. Reprezentovali nás štyria obyvatelia. Vo 
vedomostnom kvíze si zmerali sily Magdaléna Drábiková a Milan 
Klačanský, krížovky lúštil Miroslav Kleman a osemsmerovky Hedviga 
Bednáriková. Súťaže sa zúčastnilo 7 zariadení sociálnych služieb – 
usporiadateľské zariadenie „Penzión“  Topoľčany, ďalej „MÔJ DOMOV“ 
Topoľčany, „Borinka“  Nitra, „Viničky“ Nitra, „Nitrava“ Nitra, „Fénix“ 
Levice a  Komfort 
Topoľčany. 
V  osemsmerovkách 
a krížovkách šlo 
nielen o rýchlosť, ale 
aj o správne 
vyriešenie všetkých 
zadaní. V lúštení 
krížoviek sa na 3. 
mieste umiestnil 
Miroslav Kleman, 
v  osemsmerovkách 
sa taktiež na 3.  
mieste umiestnila 
Hedviga 
Bednáriková. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom 
blahoželáme!              (M. Gašparíková) 
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Kaplnka             MD-11/2019

Na čo je staroba? Aby zachránila čo sa ešte dá 

 Od malička mám veľmi blízko k starým ľuďom. Možno preto, že 
z vlastných starých rodičov som poznala iba babičku z ockovej strany. A keď 
som mala osem rokov aj ju si Pán Boh povolal k sebe. Možno preto, že 
pochádzam z malej dediny, kde životy ľudí boli a sú navzájom prepojené, 
generácia cez generáciu. A možno preto, lebo v našom susedstve je domov 
dôchodcov a jeho obyvateľov som vídala skoro každý deň. Aj v súčasnosti, 
pokiaľ sa mi dá, rada trávim čas so seniormi a nielen preto, že som farárka. 
Jednoducho mi Pán Boh starkých kladie akosi na srdce. Každý rozhovor so 
starým človekom mi čosi do života dal. Učím sa od starých ľudí vytrvalosti vo 
viere, pokore, múdrosti, a mnohí majú týchto darov ozaj požehnane. No vždy 
ma veľmi trápi, keď sa stretnem so starým človekom, ktorý už nevidí zmysel 
svojho života. Ráta všetky starosti a trápenia a nevidí žiadne dôvody na 
radosť. V takých chvíľach premýšľam nad tým, aká asi bude moja staroba 
a prosím Pána Boha o to, aby mi aj vtedy dal pevnú vieru a nádej, aby som 
si nezúfala, ale mala pokoj v srdci a dostatok síl bojovať až do konca, nech 
by to bolo akokoľvek ťažké. Tak ako mnohí Boží služobníci, Abrahám, 
Mojžiš, apoštol Ján, ale aj ako mnohí spoluveriaci, ktorých som poznala 
a ktorí sa i v bolestnej starobe úprimne spoliehali na Pána Boha do 
posledných chvíľ. Možno aj vy milí čitatelia, ktorí prežívate jeseň života, 
mnohí hľadáte zmysel svojej ťažkej staroby. Na čo je dobrá? Prečo musí 
človek vôbec zostarnúť?  
 Myslím, že staroba je veľkým požehnaním – lebo počas nej môže 
človek zachrániť, napraviť, zmeniť k lepšiemu čo sa ešte dá. Nielen vo 
svojom živote, ale i v živote iných ľudí, rodiny, blízkych, alebo i tých, ktorých 
ani nepozná. Každý starý človek chodiaci i ležiaci môže byť horlivým 
modlitebníkom a môže sa modliť za deti, za vekom mladších. Potrebujú to.  

Modlitby starých ľudí, na ktoré oni nemajú čas pre prílišnú 
zaneprázdnenosť, či zábavu. Biblia rozpráva krásny príklad Božieho 
služobníka Jóba, ktorý sa každý deň modlil za svoje dospelé deti a prinášal 
za ne obete, aby im Boh odpustil, ak by sa náhodou v niečom voči Nemu 
prehrešili (kniha Jóbova 1. kapitola). Niesol „mladú generáciu“ na 
modlitbách. To je i naša úloha, keď zostarneme, aj keď samozrejme nielen 
vtedy. Bojovať za ďalšie generácie, prosiť o pokoru, poslušnosť, vieru pre 
mladších. Práve v tom môžeme nachádzať zmysel a poslanie staroby. Môže 
byť veľmi ťažká a bolestivá, ale nikdy nie zbytočná. Môže zachrániť čo sa 
ešte dá. Modlite sa za nás, milí vekom starší bratia a sestry, potrebujeme 
váš čas, a vaše modlitby!!! Ďakujeme. 

            Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Z pera našich obyvateľov          MD-11/2019

Mesiac, ktorý menil životy 

Najskôr som si myslel, že november nie je zaujímavý mesiac. 
Potom ma napadlo, že bola VOSR v Rusku, ktorá sa slávila v novembri. 
A predsa. Môj obľúbený deň, 17. november, t.j. „Zamatová 
revolúcia“. Osobne som tieto dni veľmi prežíval a moja 
radosť bola veľká po páde komunizmu. Viem, že nie všetci 
sú s tým spokojní, ale ja áno. Vy viete, že som z Bratislavy 
a tam to doslova vrelo! Každý večer som bol na námestí 
SNP a čakal som ako to skončí. Chvála Bohu to skončilo 
našim víťazstvom. Veľa ľudí si myslí, že to víťazstvo nebolo, ale ja sa 
každý deň presviedčam, že opak je pravda.  

                          Štefan Hučko, obyvateľ 

Dejiny Topoľčian III. 

Postavenie slobodného kráľovského mesta od r. 1389 znamenalo, že 
mešťania používali všetky výsady, ktoré sa viazali k tomuto typu 
mestských sídlisk. Slobodne si volili svojho richtára a mestskú radu, právo 
konania trhov a jarmokov i všetky tzv. menšie regálne práva.  

Význam Topoľčian upadol. V r. 1397 ich chcel uhorský kráľ 
Žigmund Luxemburský aj s panstvom pánov zo Sečian získať 
znovu pre seba výmenou za panstvo Čaktorňa v Maďarsku, 
nakoniec sa tak však nestalo. Roku 1401 sa tu konalo aj 
zhromaždenie časti uhorských stavov nespokojných s vládou 

Žigmunda, ktoré sa uznieslo pozvať na uhorský trón poľského kráľa 
Vladislava II. Jagelovského, ten pozvanie neprijal. V r. 1411 boli hrad 
a mesto panstvom rozdelené.  

Križiacke výpravy Žigmunda proti husitským Čechám neboli úspešné, 
naopak husiti prešli do protiútoku a podnikali odvetné výpravy na 
Slovensko. Na prvej výprave prenikli husiti až k Bratislave, druhú vojská 
Žigmunda zastavili na strednom Považí.  

Tretia výprava husitov pod vedením Prokopa Holého v septembri 
1431 sa dostala hore Považím do Liptova. Pri návrate prenikli cez Turiec 
do údolia hornej Nitry a odtiaľ do Topoľčian. Tu zanechali v októbri 1431 aj 
svoju prvú posádku. Už vtedy tu našli prvých prívržencov, najmä medzi 
drobným panstvom. Po odchode výpravy r. 1432 skonfiškoval Žigmund 
majetky zemanov z Krnče a Lipníka pre spojenectvo s husitmi.   

               Zdroj: UHLÁR, Vlado, 1988. Okres Topoľčany. Bratislava: Obzor.) 
      Spracovala: Beáta Révayová, obyvateľka                                
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Z pera našich obyvateľov          MD-11/2019

Stojím pod krížom 

Pod krížom v čase dušičiek stojím s Tebou Pane. 
S Tebou viem, že kríž je silou v umieraní 

a k svetlu vzkriesenia ma raz priviesť máš. 
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,  

a tiež chvíle, na ktoré radi a často spomíname. 
Na cintorínoch blikavo sviečky horia, pozostalí sa vrúcne a zbožne 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. 
                            Anna Szabová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Nejde byť vždy hrdinom, ale vždy možno zostať človekom. Učený 
človek má vždy bohatstvo v sebe. Len ten zvíťazí v láske k žene, kto 
sa nedá odradiť jej prejavmi nelásky. Kto vraví pravdu, ten neumrie na 
chorobu. Keby človek vedel, že si má nohu zlomiť, tak by si sadol. 
V žiarlivosti je viac sebalásky ako lásky. Priatelia sú príbuzní, ktorých 
si človek vyberá sám. Muži žiarlia na svojich predchodcov, ženy na tie 
čo prídu po nich.        Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Dážď martinský znamená mráz a suchotu. Keď na Martina list zo 
stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu. Aký je november, taký 
bude nasledujúci máj. Ak je na Martina hmlisto, bude mierna zima 
isto. Na sv. Martina drž sa synku komína. Na sv. Ondreja ešte sa nám 
ohreje. Na sv. Martina dobrá býva husacina, k tomu ešte holba vína. 
Ak na Ondreja lietajú včely, bude neúrodný rok. Novembrové hrmení 
pšenicu na zlato premení.      Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

M. Aurelius: Buď ten pevný útes, o ktorý sa jedna za druhou trieštia 
vlny života. K. Čapek: Každé skutočné dobrodružstvo vzniká 
nárazom fantázie na skutočnosť. Freud: Prvou a neklamnou 
známkou hlúposti je nedostatok hanby. Konfucius: Náš najväčší 
úspech nie je v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, 
kedykoľvek padneme. Sokrates: Kto chce hýbať svetom, nech 
najskôr hýbe sám sebou.             Magdaléna Drábiková, obyvateľka    
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Spoločenská rubrika           MD-11/2019  

V mesiaci OKTÓBER k nám prišli  

                   

Milan Schwarz 

Aurélia Schwarzová 

Eduard Novotný 

Helena Bagová 

Peter Chlapovič 

Helena Paulovičová 

Ján Chvála 

Zuzana Mizeráková 

Jolana Gáliková 

Štefan Plevko 
                 

 

 

NOVEMBROVÍ oslávenci

01.11. Helena Mojžišová 
02.11. Milan Mihálik 
05.11. Anna Muchová 
07.11. Gabriela Vlasáková 
08.11. Milan Mandúch 
09.11. Michal Janík 
10.11. Františka Vestenická 
13.11. Margita Ficová 
 

16.11. Mária Gálisová 
17.11. Helena Blažiová 
17.11. Mária Urminská 
19.11. Emília Mallová 
23.11. Ondrej Laurinský 
26.11. Ján Remeň 
28.11. Zdeněk Remeš 
29.11. Júlia Gogová 

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

V mesiaci OKTÓBER nás opustili 
 

Anna Tóthová, Marcel Čaniga, Oľga Geršiová, Melánia Matejková  
Prašice – Pavol Gális 

 

Česť ich pamiatke! 
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Podujatia             MD-11/2019 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V NOVEMBRI  

1. Svätá spoveď     kaplnka  páter 
4. Gratulácia oslávencom IT4  B/4   Natálka 
4. Biblioterapia      A/2   Majka Mä. 
5. Stretnutie pri spomienkach   B/1   Martinka 
6. Zdravotná prechádzka   mesto  Majka G. 
6. Arteterapia      B/1   Martinka, Majka Mi. 

7. Spoločenské hry     B/1   Majka Mi. 
7. Biblioterapia      B/2   Ladislav 
8. Zdravotná prechádzka   mesto  Lenka 
8. Pinokio – práca s drevom   B/prízemie Janka G. 
11. Zdravotná prechádzka   mesto  Katka 
12. Gratulácia oslávencom IT1  A/2   Veronika 
13. Pracovná činnosť     areál  Lenka 
13. Muzikoterapia     A/4   Monika 
14. Domovníček      jedáleň  Betka 
14. Stretnutie pri spomienkach   B/4   Majka G. 
15. Zdravotná prechádzka   mesto  Martinka, Lenka, Majka Mi. 

15. Muzikoterapia     A/2   Betka 
16. Arteterapia      A/4   Katka, Monika 
18. Gratulácia oslávencom IT2  A/4   Svetlanka  
18. DomAteliéR      B/3   Janka G. 
19. Turnaj v kolkoch    jedáleň  Martin 
19. Uvar si sám      B/CHD  Katka, Monika, Majka Mä. 

20. Videostop      jedáleň  Richard 
20. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
21. Domovníček      jedáleň  Betka 
21. Zdravotná prechádzka   mesto  Katka, Majka  
22. Spoločenské hry     A/4   Katka 
22. Pracovná činnosť     areál  Ladislav 
25. Zdravotná prechádzka   mesto  Lenka 
25. Pracovná činnosť     areál  Zuzka 
26. DNI TOPOĽČIANSKEJ KOMUNITY jedáleň  Simonka 
26. KATARÍNSKA ZÁBAVA   jedáleň  Svetlanka 

27. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin  
28. Gratulácia oslávencom IT3  B/2   Janka R. 
29. Zdravotná prechádzka   mesto  Martinka, Lenka, Majka Mi. 
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Vyberáme z tlače           MD-11/2019 

Zasmejme sa 

Janko s Marienkou odcestovali na tri roky do Afriky. Vrátili sa s úplne čiernym 
bábätkom. Matka sa spytuje syna – Čo sa stalo, synček? Ale vôbec nič, 
mamička. Marienka nemala mlieko, tak ho dojčila černoška a preto je čierne! 
Synček, ani ja, keď si ty bol malý, som nemala mlieko a dávala som ti kravské. 
Nikdy som si ale nemyslela, že raz budeš taký veľký vôl!   
 
Aký je rozdiel medzi americkou a slovenskou ženou? Americká žena má na 
rukách prstene, na krku zlaté retiazky a na nohách topánky na vysokých 
podpätkoch. Slovenská žena má na rukách decko, na krku muža ožrana a na 
nohách kŕčové žily. 
 
Dobrá gazdiná pre pierko aj cez plot skočí... A ak hospodár sused za tým plotom 
má dobré pero, tak tam zostane do rána.             Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
Som ako džin... Zjavím sa všade, kde sa otvorí fľaša. 
 
Príde domov kliešť celý smutný. Ostatné kliešte sa pýtajú – Prečo si taký 
smutný? On odpovedá – Zase ma vytočili!            Rudolf Sokolík, obyvateľ 
 
Čo dáš manželke k MDŽ? Poteším ju tým, že jej splním dávne želanie, konečne 
vyhodím vianočný stromček. 
 
Pani Blažková už ste si kúpili tú kefu na záchod? Už áno, ale poviem vám, papier 
je papier. 
 
Inzerát: 66-ročný, tlstý, smradľavý, neúspešný, nevychovaný muž hľadá ženu s 
opačnými vlastnosťami.         Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a presviedča ho, aby vyšiel von. Nakoniec 
slon vyjde a mravec hovorí – Dobre, len som chcel vedieť, či nemáš moje plavky.  
 
Manžel si myslí, že jeho manželka má milenca. Nečakane príde domov a hlasne 
zakričí – Horí, horí! Na to sa ozve hlas zo skrine – Nábytok! Zachráňte nábytok! 
                Eva Kohútová, obyvateľka 

 

Dôchodca je bohatý vzácny človek. Hlava je samé striebro, v ústach zlato, nohy 
olovo, ľadviny kamene, krv cukor, črevá plyn. 
 
Dôchodcovia sa majú dobre, stále počítajú peniaze a rozmýšľajú či si kúpiť za ne 
jogurt a či si ich nechať na lieky.          Mária Grendelová, obyvateľka 
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Zábava a relax            MD-11/2019 

Tajnička 

2. novembra máme tradičný zvyk návštevy cintorínov, ozdobovania 
hrobov, pálenia sviečok a spomienok na rodinných príslušníkov 
a známych, ktorí už nie sú medzi nami. V kalendári má názov 
Pamiatka...  Odpoveď nájdete v našej tajničke.  

          

 Miroslav Kleman, obyvateľ 

Hádanka č. 1: 

Čo je to „PREŠBURT“? 

a.) Tlačenka 

b.) Saláma 

c.) Slanina               Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 2: 

Čo je to „HASTRMAN“? 

a.) Trpaslík 

b.) Obor 

c.) Vodník               Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 3: 

Kto hral hlavnú úlohu vo filmoch Kubo, Slovácko sa nesúdi, Rysavá jalovica? 

a.) Štefan Kvietik 

b.) Jozef Kroner 

c.) Leopold Haverl                Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 26. 11. 2019 svojmu sociálnemu pracovníkovi.  
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 10/2019 sa stávajú: 

Anna Szabová a Petronela Kittlerová 

Srdečne gratulujeme! 

 
 

           Vydať zákaz 

           Súčasť vozidla 

           Osol 

           Raj 

           Obyvateľ Turecka 

           Zakaľoval 

           Namyslenosť 

           Nie pomaly 
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Od nás pre vás            MD-11/2019 

 Novinky našej rodinky 

Opäť je tu jeseň a mesiac október, ktorý v plnej kráse čarovných 
farieb zaujal svoje miesto. Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene 
života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom, ktorá by mala byť 
nenásilná, spontánna a nepretržitá po celý rok, pretože oni si ju 
zaslúžia. Aj my v našom zariadení celoročne prejavujeme obyvateľom 
úctu a náklonnosť v podobe milého slova, úsmevu, zdvorilosti, rešpektu, 
pozornosti. 
 Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme pripravili pre našich 
obyvateľov milé rozptýlenie a potešenie v podobe rôznych akcií - 
vystúpenia detí a študentov, tanečnej zábavy, posedenia v cukrárni, 
stretnutí a kultúrnych programov. 

Všetkým vám, milí obyvatelia, prajeme pevné zdravie, bystrú myseľ, 
úsmev na tvári, radosť zo života a aby Vaše ďalšie roky sprevádzala 
láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých. 
 Aby sme nezabúdali na úctu k starším, dovoľte aby sme na záver 
citovali niekoľko slov Phila Bosmansa v mene tých, ktorým patrí „Mesiac 
október – mesiac úcty k starším“:  

Požehnanie starého človeka 

Nech sú požehnaní tí, ktorí chápu, že moje nohy už nevládzu chodiť. 
Nech sú požehnaní tí, ktorí majú pochopenie, že zle počujem,  

a ktorí sa usilujú hovoriť nahlas a zrozumiteľne. 
Nech sú požehnaní tí, ktorí vedia, že moje oči už veľa nevidia 

a že hneď všetko nepochopím. 
Nech sú požehnaní tí, ktorí nenadávajú, keď niečo rozlejem, zvalím, 

alebo nechám spadnúť. 
Nech sú požehnaní tí, ktorí mi pomáhajú nájsť veci. 

Nech sú požehnaní tí, ktorí sa na mňa usmejú a rozprávajú sa so mnou. 
Nech sú požehnaní tí, ktorí ma počúvajú, keď spomínam na minulosť. 

Nech sú požehnaní tí, čo zmierňujú moje bolesti. 
Nech sú požehnaní tí, čo mi dávajú pocítiť, že ma majú radi 

a sú ku mne dobrí. 
Nech sú požehnaní tí, čo mi uľahčujú ťažkú cestu do večnosti 

a myslieť na dobrého Boha. 
Až raz budem u Boha, ja si na nich určite spomeniem. 

                                                                               (S. Červená) 
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Fotografia mesiaca           MD-11/2019 
  

 TURNAJ V HODE NA TERČ 

 

Športom ku zdraviu! 
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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