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Úvodník            MD-11/2020 

Potešenie v zármutku 

V mesiaci november si pripomíname Deň dušičiek, čiže odchod 
našich zosnulých, ktorí odišli do večnosti. Vyrovnať sa s blízkym 

človekom je pre nás naozaj ťažké, jeho strata je veľmi 
bolestivá, bolí nás nielen duša, ale aj celé telo. Bráni nám 
v normálnom živote, vyčerpáva nás, prináša beznádej, 
v krajnom prípade môže prejsť aj do depresie, ale musíme 
sa s tým zmieriť a žiť ďalej svoj život. Predsa všetci vieme, 
že smrť patrí k životu a musíme ju prijať. Naše srdce by 

nemalo slúžiť ako cintorín, lebo srdce a naša myseľ sú neoddeliteľnou 
súčasťou nášho života. V živote nastávajú situácie, keď niekoho chceme 
potešiť a prejaviť mu ochotu sa s ním spojiť, porozprávať a nabádať ho 
prísť na iné myšlienky, ktoré ho trápia a sužujú. V tomto prípade zohráva 
úlohu nádej, ktorá zomiera posledná, ako sa ľudovo hovorí.  

V živote sa objavujú chvíle, pri ktorých sa trápime a hľadáme 
spôsob, ako sa tohto incidentu zbaviť, ale nestrácame zmysel svojho 
života a musíme naďalej svoj život aj v starobe dožiť. Napokon 
prežívame obdobie, keď nás trápia zdravotné, niekedy osobné problémy 
a nevieme nájsť vhodný spôsob, ako sa ich zbaviť.  

Vtedy nám preukážu ochotu a pomôžu tieto ťažkosti a starosti 
zvládnuť naše vedenie Domova, lekári, zdravotníci a ostatný personál. A 
vážia si nás. Tak ako pri príležitosti k „Úcte k starším“. Pani Betka 
Angelovičová zorganizovala stretnutie sociálnych pracovníkov, ktorí pod 
jej vedením odvysielali kvalitný kultúrny program pre našich seniorov, 
ktorý sa týkal hovoreného slova a hudby. Na začiatku podujatia pani 
riaditeľka Vierka Bútorová popriala všetkým našim seniorkám 
a seniorom k ich významnému sviatku všetko najlepšie, hlavne veľa 
zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a ešte veľa krásnych 
prežitých rokov v tomto našom Domováckom zariadení. Po úvodnom 
slove sociálni pracovníci vystúpili s kultúrnym programom. Za tento 
prínos pre obyvateľov patrí právom srdečné a úprimné poďakovanie za 
ich úspešné vystúpenie. Pripájajú sa aj členky Rozhlasového štúdia a 
Domový parlament. 
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, želám Vám príjemné 
čítanie nášho časopisu „Môj domov“.  A nakoniec „dušičkové“ motto: 
 „Dotĺkli srdcia našim blízkym, vzdávajme im úctu a pokoru. 
Pane, daj im večné odpočinutie. Lásku bez kríža nenájdeš, kríž bez 
lásky neunesieš.“  
                                                   Anna Szabová, šéfredaktorka 
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MILIONÁR 

 Súťaženie majú naši obyvatelia v krvi, majú ho radi a – 
jednoducho im ide! A tak pre nich 
organizujeme súťaže rôzneho 
druhu. Tentoraz sa konala 
obyvateľmi mimoriadne obľúbená 
zábavno – vedomostná súťaž 
Milionár. V tejto hre išlo o znalosti 
a všeobecný prehľad, ale aj 
o odreagovanie sa a v  
neposlednom rade aj o zábavu. 
Súťažné otázky boli naozaj 
pestré, tak povediac, z každého 
rožku trošku. Vyskytli sa otázky 
z geografie, náboženstva, 
slovenčiny, histórie, literatúry, ale 
napríklad aj z gastronómie, či 
chémie. Súťažiaci museli mať 

naozaj všeobecný prehľad. Otázky si ťahali náhodne, takže záležalo 
aj na šťastí, či daná otázka zapasovala alebo nezapasovala. 
Súťažilo sa v troch kolách. V každom kole bolo desať otázok, od 
najľahších po najťažšie. Najlepšie vedomosti ukázala Anna 
Zembová, ktorá jednoznačne vyhrala. Na druhom mieste skončil 
Milan Klačanský, tretí bol Miroslav Kleman. Víťazom srdečne 
gratulujeme! Ostatným ďakujeme za účasť a veríme, že prežili 
poučné a zároveň zábavné dopoludnie. A ja už postupne začnem 
pripravovať nové otázky do ďalšieho pokračovania Milionára, ktoré 
opäť precvičia vašu pamäť a vedomosti.            (M. Miško) 

Jesenná príprava pôdy  

Zberom bohatej úrody práca na políčku v rozľahlom areáli nášho 
zariadenia samozrejme neskončila. Na jeseň je potrebné pôdu 
pripraviť na ďalšiu sezónu. Rýľovaním sa pôda prekyprí a zúrodní 
zapracovaním rastlinných zvyškov. Šikovný obyvateľ Števko 
Belička sa dobrovoľne zhostil úlohy jesennej prípravy políčka 
rýľovaním. Využil na to zopár pekných dní, keď nepršalo a práca 
mu išla ako po masle. Ďakujeme vám za usilovnú prácu!      (Z. Richter)  
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ÁNO či NIE 

 Na IT1 sme sa rozhodli, že vyskúšame niečo nové. „Sedem 
statočných“, našich súťažiacich, sa zhostilo príležitosti zahrať si novú 
hru s názvom „Áno či nie“. Predčítali sa im otázky, na ktoré museli 

odpovedať len jednoslovne – áno alebo nie. Otázky boli zamerané 
na všeobecné veci vo svete a samozrejme aj na naše zariadenie. 
Striedali sa jednoduché otázky s otázkami, kde si súťažiaci museli 
správnu odpoveď len tipnúť. Najviac správnych odpovedí uhádol 
Štefan Hučko, ktorému zo srdca gratulujeme. Nová hra sa hráčom 
veľmi páčila a už sa pýtali, kedy si ju opäť zahráme.    (L. Petráková) 

TURNAJOVÁ NOVINKA  

 Pomaly prichádza zimné počasie a všetci si pamätáme 
zamrznuté rybníky, na ktorých sme sa korčuľovali a hrávali hokej. 
Momentálne sme v situácii, že môžeme hokej pozerať len v televízii. 
A preto sme zorganizovali Turnaj v streľbe na bránku hokejkou, 
ktorý mal premiéru a počas ktorého sme sa aspoň na určitý čas 
vrátili do mladíckych čias. Víťazom sa stal Jozef Hrutka, ktorý 
zodpovedne pristupoval k tréningom na IT3. Nová aktivita sa vám 
zapáčila, preto v nej určite počas pravého zimného počasia budeme 
pokračovať a pozývame vás na ňu!          (L. Bištura)  
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JABLKOVÉ HODY 

 Mnohí so mnou určite súhlasíte, že jeseň je čarovné obdobie 
plné farebných stromov, najmä tých ovocných. Jeden druh máme aj 
u nás v areáli 
a to jabĺčka. 
Tie sme si 
pozbierali za 
ešte 
krásneho 
počasia a boli 
inšpiráciou 
pre naše 
obyvateľky. 
Ich chuť 
a vôňa im 
„priniesla na jazyk“ chuť jablkových rožkov. Spoločne pri speve 
Júlia Mondoková a Katarína Fáberová jabĺčka ošúpali, vyvaľkali a 
povykrajovali cesto. Bernardína Mojžišíková zmiešala ochucovadlá 
s nakrájanými jabĺčkami. Následne sme ich uložili na vykrojené 
kolieska cesta, preložili a pozatláčali okraje pomocou vidličky. Za 
pomoci Márie Leponiovej, Štefánie Matejkovej a ostatných uložili 
na povrch papiera na pečenie, kde ich Zdenka Karasová 
ponatierala rozšľahaným vajíčkom, a šup s nimi do rúry. Počas 
pečenia sme si zaspomínali na časy ich vypekania, inšpirovala nás 
úžasná vôňa, ktorá sa niesla všade naokolo. Po upečení sme si na 
nich „pošmakovali“ a zároveň zajedali nastrúhanými jabĺčkami. No 
kto by takejto maškrte odolal? Už teraz vymýšľame ďalšie dobroty, 
ktorými sa chystáme potešiť naše maškrtné jazýčky.      (M. Novotná) 

 Aj pre gazdinky z IT1 je typická šikovnosť, preto sme sa 
rozhodli, že využijeme bohatú jesennú úrodu v podobe jabĺk. Anna 
Šaturová, Helena Vestenická, Eva Jakubčiaková a Johana 
Hurčíková sa zhostili pečenia naozaj šikovne. Po príchode do CHD 
– Uvar si sám začali čistiť jabĺčka, ktoré museli najprv ošúpať 
a potom aj na strúhači nakrájať. Nálada bola veľmi veselá a počas 
práce sme stihli prebrať rôzne ženské témy. Na jablkových 
koláčoch si pochutilo takmer celé oddelenie a obyvateľky sa už 
nevedia dočkať ďalšieho takéhoto skvelého pečenia.   (L. Petráková) 
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KOMU SME GRATULOVALI 

 V októbri sme opäť zablahoželali oslávencom nášho oddelenia 
IT3 k ich októbrovým narodeninám a meninám. Pripravili sme bohaté 

pohostenie vďaka ich 
príbuzným a atmosféru 
spríjemňovala ľudová 
hudba. Terézia 
Kupková nás 
prekvapila okúzľujúcou 
tortou, ktorú pre ňu dali 
upiecť jej dcéry 
k nádhernému jubileu, 
Marcela Kudryová 
oslávila krásny vek 
a ponúkla nás výbornou 
marlenkou. Nechýbali 
ani zákusky a slané 
pochutiny. Veľmi pekne 
ďakujeme rodinným 
príbuzným! „Živio“ sme 
zaspievali oslávencovi 

Vilkovi Vanekovi a k meninám popriali Terézii Slimákovej a Terézii 
Kupkovej. Oslávenkyne i gratulantky dostali od pánov po malej 
ružičke a dokonca nám snežili červené lupene z ruží. Nakoniec sme 
si zaspievali a popriali ešte raz všetko dobré, veľa zdravia 
a Božského požehnania.           (A. Prášek Neumannová) 

 
S októbrovými oslávencami narodenín a menín na našom IT1 

sme sa stretli v útulnej jedálničke. Pripomenieme si vždy aj tých, 
ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu osobne zúčastniť. Sme 
radi, keď sa môžeme spolu stretnúť, zabaviť sa a porozprávať. Teraz 
sme si dali súťaž v hádaní názvov miest a pohorí tak, že do názvu so 
spoluhláskami sme dopĺňali samohlásky. Potom sme skladali 
z jednotlivých slov vety, a to príslovia a porekadlá. Zisťovali sme, či 
vieme ako sa volá ktoré výročie sobáša. Najviac nám bola známa 
strieborná svadba, teda 25. výročie a zlatá svadba, 50. výročie. A 
nechýbal ani chutný koláčik a kávička.     (E. Jančeková) 
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POĎAKOVANIE 

 V mene kolektívu fyzioterapeutov chcem vyjadriť poďakovanie 
Jurajovi Markovi a všetkým našim zručným a ochotným údržbárom 
za pomoc pri úprave bežných terapeutických pomôcok na zlepšenie 
mobility a celkovo kvality života obyvateľov nášho zariadenia. 
Zároveň ďakujeme aj opatrovateľkám, opatrovateľom, sociálnym 
pracovníčkam a pracovníkom za spoluprácu.      (A. Kubinová) 

Muzikohranie  

 „Muzikohranie“ v jedálni dostalo novú formu. Obľúbené sedenie 
v kruhu muselo vystriedať 
sedenie s dostatočnou 
vzdialenosťou. To však nemohlo 
zabrániť dobrej nálade a chuti 
hrať a spievať.  Účastníci dostali 
do rúk djembe rôznej veľkosti, 
tamburíny, paličky, vajíčka 
a tentoraz aj gitaru. Každý mal 
plné ruky rytmickej práce pri 
sprevádzaní známych piesní. 
Rytmizovanie vystriedal relax pri 
počúvaní upokojujúcich tónov 
harfy a handpanu. A opäť bol 
v pláne strhujúci rytmus 
reprodukovanej hudby, 
ale....technika zlyhala. Aj také sa stáva! Prekážku sme rýchlo zdolali 
a čo slina na jazyk priniesla, to sme spievali, hrali a Muzikohranie 
s radosťou dohrali. A tešíme sa na ďalšie.         (A. Angelovičová) 

Lístie sme upratali  

 Ako sme si všetci všimli, pani jeseň nám dáva na známosť, že 
začal čas upratovania nielen doma ale aj v záhradách. Všetko 
odkvitá a lístie zdobí všetko navôkol. Veľa listov je ale aj po našich 
chodníkoch, preto sme sa rozhodli, že si dáme menšiu jesennú 
brigádu a lístie dáme pekne na poriadok. Pohrabali sme ho a dali na 
kôpky. Tejto úlohy sa statočne zhostili Helena Korcová, Miloslav 
Vaňo a Jarolím Kročka. S výsledkom práce sme boli spokojní 
a dúfame, že aj vy oceníte naše úsilie.              (M. Mäsiarová) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach 
A zase prišiel 

október, mesiac, 
ktorý bol priradený 
našim starším 

spoluobčanom 
a seniorom. 

Býva dobrým 
zvykom, že sa im 
v tomto mesiaci 
venuje viac 
pozornosti ako 
inokedy, hlavne 
rôznymi kultúrno – 

spoločenskými 
podujatiami.  

Po iné roky prišli 
našich starkých pozdraviť s milým programom deti z materskej školy 
a taktiež folklórna skupina Prašičan.  

Tento rok sme museli obmedziť všetky vystúpenia a iné aktivity 
mimo zariadenia, 
napr. návštevu 
výnimočnej 
výstavy „ÚRODA“ 
v rímsko-
katolíckom kostole 
v Prašiciach. 
 Všetci vieme 
prečo. Už zase 
úraduje 
koronavírus. Sú 
zakázané 
návštevy a 
vychádzky mimo 
areál zariadenia. Oslavu pri príležitosti Októbra – Mesiaca úcty 
k starším sme preto tento rok mali len formou posedenia pri kávičke, 
čaji a keksíku.  
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Bohatšiu oslavu sme však zažili pri oslave našej obyvateľky 
Margitky Balkovej, ktorá sa dožila skutočne krásneho životného 

jubilea. Oslava prebehla 
v spoločenskej miestnosti za 
účasti väčšiny obyvateľov. 
Našej oslávenkyni sme do 
ďalších rokov popriali veľa 
zdravia, spokojnosti 
a príjemných chvíľ v našom 
kruhu. O chutnú tortu a iné 
občerstvenie sa postarala jej 
dcéra, pani Šípošová, za čo 
jej aj touto cestou ďakujeme. 
          (L. Laciková)  

Október sa u nás neniesol 
len v znamení osláv, dni 
máme naplnené rôznymi 
aktivitami a zaujímavým 
programom. A ani typické 
sychravé jesenné počasie nie 

je prekážkou na trávenie času v príjemnej spoločnosti. Dôkazom 
toho sú spoločenské 
hry našich obyvateľov. 
Dámy si zahrali 
„Človeče, nehnevaj sa“ 
a veru sa ani 
nehnevali, hru 
sprevádzal veselý 
rozhovor. Páni si 
zahrali karty a zapájali 
sa do debaty. 
Atmosféru 
spríjemňovali piesne 
obľúbenej ľudovej 
hudby. Stretnutie pri 
spoločenských hrách 
bude každý štvrtok v jedálni a  srdečne vás pozývame.      (Z. Richter)  
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Medzinárodné dni novembra 

 2.11. je Pamiatka zosnulých, najsmutnejší sviatok. Spomíname 
na tých, ktorých sme mali radi a nikdy na nich nezabudneme. Svetový 
deň slobody, 9. november, pripomína jej dôležitosť pre celý svet. 
Vojny boli a sú a tí, čo v nich bojovali a prežili majú 11.11. svoj 
Svetový deň veteránov. Dobrí ľudia si zaslúžia byť ocenení, preto bol 
13.11. vyhlásený za Svetový deň dobrosrdečnosti. Na ten 
nadväzuje 16. novembra Medzinárodný deň tolerancie. Sviatok, 
ktorý oslavujem a vážim si ho je 17.11. – Deň boja za slobodu 
a demokraciu. Nie je síce medzinárodným sviatkom, ale ako odporca 
komunizmu ho musím spomenúť. Napriek tomu, že som fajčiar 
kvitujem, že je 20.11. Medzinárodný deň bez fajčenia. 21. november 
– Svetový deň televízie. Vraj je výborný spoločník, ale zapochybujem. 
Zaznejú tam aj klamstvá a výmysly. Čo by sme ale bez „telky“ robili? 
Nevedeli by sme čo sa deje vo svete. Udrieť ženu je pre mňa nonsens 
a trestný čin. V živote som sa nesprával k žene násilne a absolútne 
súhlasím, že 25.11. patrí Svetovému dňu odstránenia násilia voči 
ženám. V týchto materiálnych časoch sa dá kúpiť čokoľvek, len je 
málo peňazí! Sú však aj takí, čo to preháňajú a pre nich je určený  
27.11. – Medzinárodný deň nenakupovania.  Štefan Hučko, obyvateľ 

Tréningy stolného tenisu 

 Raketa, loptička, stôl a začíname trénovať stolný tenis. Ide nám to 
od ruky a niektoré výmeny hráme naozaj fantasticky. Vtedy sa tešíme. 
Samozrejme ako v každom športe aj my musíme trénovať, aby sme 
boli úspešní. Ochotne počúvame dobré rady nášho trénera Martinka 
Miška, s ktorým trénujeme 2-krát do týždňa, v pondelok a stredu. Nik 
by neveril, ako sa zo začiatočníkov meníme v skvelých hráčov. Treba 
mať vytrvalosť a pravidelne trénovať. Neraz sa stalo, že som otočila 
skoro prehratý zápas. Stačilo si spomenúť na radu trénera a zápas 
som vyhrala. Sme skvelá partia dobrých hráčok a hráčov. Počas 
tréningu sa pri stole prestriedame. Ktorým zdravotný stav nedovolí 
hrať sa chodia pozerať aspoň ako diváci a povzbudzujú nás, aktívnych 
hráčov počas hry. Zároveň pozývame všetkých záujemcov o túto 
krásnu hru na naše tréningy. Naše zariadenie usporadúva pravidelne 
v septembri turnaj v stolnom tenise pre zariadenia NSK. Naše výsledky 
na turnaji sú slušné, získali sme na ňom všetky medaily. Žiaľ pre 
COVID-19 sa tento rok neuskutočnil.        Beáta Révayová, obyvateľka 
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SPOMIENKA NA ZOSNULÝCH 

Nastal čas spomienok na našich blízkych, 
preto aj Ty s vďakou na nich mysli, na ich hrob nezabudni. 

Dotĺkli srdcia našim drahým blízkym, vzdávajme im úctu a pokoru,  
Pane, daj im večné odpočinutie. 

Spomíname na nich s nehynúcou láskou, boli nám oporou 
a povzbudením v každom čase a určitom období. 

Keď príde naša posledná chvíľa, pošli aj pre mňa a ostatných seniorov 
nášho anjela, aby sme opustili priestor temna. 
Bez Kristovej lásky je všetko pre nás zbytočné. 

Rozum a srdce nech nás sprevádzajú celé roky do ďalekej budúcnosti. 
                          Anna Szabová, obyvateľka 

Aforizmy              
Topíme sa v informáciách a prahneme po vedomostiach. Trvá dlho 
kým dorastieme na to, aby sme boli mladí. Ten kto hanobí poklady, 
má čo stratiť. Dobre si rozmysli, akú ženu oslovíš po západe slnka. 
Nevidomý nikdy nevyzlieka ženu očami, preto nebýva sklamaný. 
Hviezdy síce svietia ako sviece, ale hviezdy nesfúkneš. Ruže 
hovoria jazykom, ktorému každé srdce porozumie. Viete, že aj 
milenka má úžasný dar na manželskú hádku? Často by sme 
banovali, keby sa nám naše túžby splnili.      Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Na sv. Martina, drž sa synku komína. Snehy novembrové, 
decembrové, januárové zastanú. Aký je november, taký bude 
nasledujúci máj. Sv. Alžbeta, za plný košík sviatkov prináša. Keď sv. 
Ondrej peknú cestu Lucii spraví, aj Mikuláš ho pochváli. Na sv. 
Katarínu sneh už klope na oblok. Ak na Ondreja lietajú včely, bude 
neúrodný rok. Ak začne skoro mrznúť, bude mierna zima. Čím skorej 
začne zima, tým skorej prejde. Keď na Martina list zo stromu 
neopadol, môžeme čakať tuhú zimu.            Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Dalajláma: Hnev alebo nenávisť je ako rybársky háčik. Je veľmi 
dôležité uistiť sa, že sme sa naň nechytili. Pančatantra: Jestvuje 
šesť znakov priateľstva: vedieť dávať i prijímať, zdôveriť sa, 
zachovať tajomstvo, stolovať v priateľovom dome, ale aj pozývať ho 
k svojmu stolu. Plautus: Ak sa ti podarilo ovládnuť vášeň skôr ako 
ona teba, potom sa môžeš radovať.  Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Podujatia           MD-11/2020 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V NOVEMBRI 

Na oddeleniach 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

9 spol. hry 
oslávenci tréning pamäti spol. hry práca – areál 

 
farby relaxačné cv. relaxačné cv. relaxačné cv. 

10 
práca-interiér uvar si sám spomienky 

tréning pamäti  farby 
modlenie MT spol. hry 

11 tréning pamäti tréning pamäti 
farby oslávenci 

práca-interiér MT 
práca – areál práca – areál 

12 
práca-interiér 

modlenie 
oslávenci MT tréning pamäti 

spol. hry 
farby čítanie kníh SEP SEP 

13  spol. hry 
práca – areál tréning pamäti 

relaxačné cv. 
šport 

relaxačné cv. relaxačné cv. tréning pamäti 

16 spol. hry farby tréning pamäti spol. hry   

17 modlenie  spomienky tréning pamäti   

18 
tréning pamäti 

hudba 
farby práca – areál práca-interiér 

MT 
práca – areál SEP SEP SEP 

19 oslávenci modlenie 
čítanie kníh práca-interiér 

spol. hry spol. hry 
spol. hry MT 

20 MT tréning pamäti 
práca – areál tréning pamäti 

relaxačné cv. 
tréning pamäti 

relaxačné cv. relaxačné cv. šport 

23 spol. hry farby tréning pamäti spol. hry práca – areál  

24 modlenie 
tréning pamäti spomienky 

tréning pamäti  farby 
MT spol. hry 

25 tréning pamäti hudba 
farby „Čaj o desiatej“ 

práca-interiér MT 
práca – areál čítanie kníh 

26 farby modlenie 
čítanie kníh MT tréning pamäti spol. hry 

spol. hry SEP SEP čítanie kníh 

27 
práca – areál spol. hry práca – areál tréning pamäti 

relaxačné cv. 
oslávenci 

MT práca – areál relaxačné cv. relaxačné cv. šport 

30 
spol. hry 

 tréning pamäti spol. hry práca – areál  
práca – areál 
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Podujatia           MD-11/2020 

Pohybové aktivity 

Aktivita IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

3,5,10,12,19,24,26 
5,12,1
9,26 

 
2,9,2
3,30 

Prechádzky 
v areáli 

2,4,6,9,11,1
3,16,18,20,
23,25,27 

2,3,4,5,6,9,10,1
1,12,13,16,18,1
9,20,23,24,25,2

6,27,30 

2,3,4,5,6,9,10,1
1,12,13,16,18,1
9,20,23,24,25,2

6,27,30 

6,9,11,
13,18,
20,23,
26,27, 

  

Vychádzky 
do mesta 

      

Celé zariadenie 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

11 
KTO, S KÝM, 

O ČOM? 
veľká jedáleň Katka 

12 
Turnaj v hode 

na terč 
veľká jedáleň Martin 

20 
Pamäťové 
cvičenia 

veľká jedáleň Katka 

3,6,10,13,17,20,24,27 
Práca 

s drevom 
Pinokio Janka G. 

2,4,9,11,16,18,23,25,30 Šport veľká jedáleň Martin 

2,9,23,30 Domovníček veľká jedáleň Betka 

2,3,4,9,10,11,16,18,23,24,25,30 Šikovné ruky DomAteliéR Janka G. 
 

 

Vysvetlivky:   
 

SEP – sebapoznávacia skupina 
MT – muzikoterapia 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 
H. Ford: Nič nie je odpornejšie ako pohodlný život. Nik z nás nemá 
právo na pohodlie. V civilizácii niet miesta pre leňochov. T. Huxley: 
Trpezlivosť a húževnatosť majú dvakrát takú hodnotu ako múdrosť. 
Čínske príslovie: Človek, ktorý premiestni horu, začína prenášaním 
malých kamienkov. E. Rickenbacker: Odvaha je, keď robíte to, 
z čoho máte strach.  
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Od nás pre vás          MD-11/2020

Novinky našej rodinky 

 Milí obyvatelia, jeseň, to je nádherný čas, kedy je príroda odetá 
do pestrofarebných šiat. Tak ako v prírode ubiehajú ročné obdobia, 
tak nejako sa i človeku míňa rok za rokom a pomaly nastáva jeseň 
života. Roky pribúdajú nenápadne, človek si ich pri každodenných 
povinnostiach nestačí uvedomovať. Sem-tam niečo zabolí, zdravie 
už nie je to čo bývalo, človek akosi nestíha porobiť prácu, ktorá mu 
v minulosti nerobila problémy, ubúda síl, pribúda vrások, vlasy 
sa zabelejú striebrom. Vekom človek však nadobudne skúsenosti, 
prehľad ako riešiť rôzne životné situácie. Skúsenosti a rady 
odovzdáva mladším. Prácou ste napĺňali dni svojho života a teraz si 
užívate zaslúžený oddych. 
 V mesiaci október prichádza čas prejaviť úctu tým skôr 
narodeným, čas keď je treba vysloviť milé slovo, vysloviť 
poďakovanie a prianie. A pri tejto príležitosti sme sa vám, milí naši 
obyvatelia, prihovorili prostredníctvom rozhlasového vysielania. Na 
úvod dostala slovo naša pani riaditeľka Vierka Bútorová, ktorá Vám 
popriala všetko dobré a veľa síl na zvládnutie aktuálnej situácie 
s dôrazom na dodržiavanie prísnych bezpečnostných opatrení, ku 
ktorým sme pristúpili v súvislosti s ochorením COVID-19. 
 Následne odovzdala slovo sociálnym pracovníkom, ktorí 
vystúpili s programom, ktorý pre vás pripravila a zároveň hudobne 
sprevádzala na keyboarde Betka Angelovičová. Piesne “Nauč sa 
to odo mňa“ a „Aleluja“ zaspievali Lenka Petráková a Mária 
Gašparíková. Choroba, odkázanosť vyrývajú vrásky na tvári. Humor 
ich však z tváre odoberá a preto sme si pre vás pripravili aj zopár 
vtipov v podaní Ladislava Bišturu a Petra Krošláka. Dúfam, že sa 
vám rozhlasové vysielanie páčilo a vyčarilo vám úsmev na tvári.    

Mnohí z nás zabúdajú na tak jednoduché a zároveň ťažké slovo, 
slovo ĎAKUJEM. To patrí každému jednému z Vás, ktorí ste 
v strednom veku plnohodnotne prežívali svoj život a pritom podávali 
pomocnú ruku nám mladším. Dovoľte, aby som vám v mene nášho 
vedenia ale aj v mojom mene z úprimného srdca zaželala Božie 
požehnanie, pevné zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených 
blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, 
vďačnosť a pomoc vašich detí. Nech je jeseň vášho života slnečná, 
plná lásky a pochopenia zo strany vašich najbližších.     (M. Šmotláková) 
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Spoločenská rubrika         MD-11/2020  

V mesiaci OKTÓBER k nám prišla   

  

     

  

Marta Košťálová 

   

VITAJTE MEDZI NAMI! 

 

NOVEMBROVÍ oslávenci 

02.11. Milan Mihálik 
05.11. Anna Muchová 
07.11. Gabriela Vlasáková 
08.11. Milan Mandúch 
09.11. Michal Janík 
10.11. Františka Vestenická 
16.11. Mária Gálisová 
17.11. Helena Blažiová 

19.11. Emília Mallová 
21.11. Margita Andelová 
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 opustil 
 

Milan Ján Kapusta 

 

Česť jeho pamiatke! 
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Kaplnka            MD-11/2020

Baktérie, vírusy... 

 Milí čitatelia, bratia a sestry, 
 rok 2020 sa prakticky skoro od začiatku nesie v znamení 
vyčíňajúcej Korona-epidémie. Po akom takom útlme počas pár 
letných mesiacov, opäť sa rozbujnel tento novodobý vírus, zdá sa 
v ešte väčšej miere. A tak riešime „čo bude s nami“.  

Mnohí sme plní obáv a strachu, zvlášť možno Vy, milí priatelia 
v staršom veku, o ktorom sa hovorí ako o rizikovom v súvislosti 
s COVID-19. Ale ani my mladší si nemôžeme byť ničím istí, veď 
nikto nevie, ako by jeho telo zareagovalo keby... 

Vírus, ktorí trápi celú našu spoločnosť však ako vieme nie je ani 
prvý, a žiaľ ani posledný. Epidémie tu boli a budú, kým svet existuje. 

Zachvacujú národy, i celý svet. A kým na ne ľudstvo nájde 
účinnú liečbu, spôsob obrany, stihnú si vyžiadať často množstvo 
obetí. Následne sa hľadajú príčiny, možní vinníci, ktorí za to všetko 
môžu. 

Isté však je, že všetko zlo aké kedy plienilo náš svet, vrátane 
škodiacich vírusov a baktérií, vzišlo z jediného základu – z hriechu. 

Prvý hriech skazil nádheru v Božom dokonalom stvorenstve. 
Spôsobil otravu nielen ľudských sŕdc, ale i ľudského tela. Objavili sa 
agresivita u človeka i v prírode.  

A kedykoľvek my ľudia hrešíme, len pridávame svoj podiel viny 
na všetkých katastrofách zeme.  

Na druhej strane, kedykoľvek zabránime hriechu, aby si nás 
podmanil, kedykoľvek sa vzoprieme svojim zlým myšlienkam, 
zastavíme zlý skutok, nevypovieme zlé slovo, zabraňujeme zlu, aby 
sa šírilo. 

Je to akoby sme aplikovali účinnú očkovaciu látku. 
Možno milí bratia a sestry nevyriešime celosvetový problém 

koronavírusu, ale môžeme vyriešiť každý ten svoj problém 
s hriechom:  

„Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je 
večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.“  

Rímskym 6,23 
Nech je Kristova láska ako rúško, ktoré ochráni naše srdcia 

a zmocní ich proti všetkému zlu. 
Vaša...       Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Aktuality           MD-11/2020

SOS tlačidlo môže zachrániť život 
 Bezpečnosť občanov je pre nás prvoradá. V živote však môžu 
nastať nečakané situácie, ktoré nedokáže predvídať nikto, ani 
najbližšia rodina. MESTO TOPOĽČANY preto plánuje obstarať 
systém na monitoring ľudí, ktorí si prenajmú SOS tlačidlo. Cieľom je 
zaistenie bezpečnosti občanov, predovšetkým seniorov a osamelých 
ľudí. „SOS tlačidlo je možné nosiť vo vrecku alebo na šnúrke na 
krku. Po jeho stlačení vyšle signál priamo na ústredňu mestskej 
polície, ktorá sa spojí telefonicky s majiteľom tlačidla a overí, či je 
všetko v poriadku. Pokiaľ sa to nepodarí, hliadka na základe GPS 
lokácie preverí situáciu osobne,“ vysvetľuje náčelník Mestskej polície 
v Topoľčanoch Maroš Kmeťko. Prostredníctvom tlačidla je možná aj 
hlasová komunikácia s ohrozenou osobou. Okrem toho má prístroj 
zabudovaný pádový senzor a vloženú SIM kartu. V prípade nízkeho 
stavu batérie tlačidla je polícia taktiež informovaná a upozorní 
majiteľa na dobitie tlačidla. Mesto Topoľčany plánuje poskytnúť 30 ks 
tlačidiel prostredníctvom terénnej sociálnej pomoci zdarma sociálne 
slabým osamelým seniorom a zdravotne ťažko postihnutým. V 
prípade záujmu si ho však môže objednať aj ktorýkoľvek občan 
Topoľčian za mesačný poplatok 12 Eur bez DPH. Záujem by mohli 
mať napríklad hendikepovaní ľudia, osamelí ľudia alebo seniori, 
ktorým tlačidlo môžu zabezpečiť ich rodinní príslušníci. Dôležitý je aj 
psychologický efekt. Každý sa môže cítiť bezpečnejšie, ak vie, že v 
prípade núdze má poruke pomoc. To platí jednak pre majiteľa 
tlačidla, ako aj pre jeho rodinných príslušníkov. Pokiaľ máte o tlačidlo 
predbežný záujem alebo sa chcete dozvedieť viac, zavolajte na 
038/5340363, alebo napíšte: nacelnik.msp@topolcany.sk. 
             (Zdroj: https://www.topolcany.sk/mestske-noviny-radnicne-zvesti.phtml?id5=24555 

   Klub dôchodcov Prašice  

 Bol založený v roku 2013. Má cca 50 členov, ktorí sa stretávajú 
každý pondelok o 14,00 hod. v budove Požiarnej zbrojnice. Aktívne 
spolupracujú pri podujatiach a brigádach, ktoré usporadúva Obecný 
úrad Prašice. Sami organizujú aktivity rôzneho druhu – výlety, 
kúpeľné pobyty, „Vďakyvzdanie za úrodu“, zveľaďovanie vonkajších 
priestorov klubu výsadbou, športové turnaje (petang, streľba zo 
vzduchovky, kolky, šípky). Zúčastňujú sa aj okresných turnajov 
organizovaných Jednotou dôchodcov na Slovensku Topoľčany. 

mailto:nacelnik.msp@topolcany.sk
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Vyberáme z tlače          MD-11/2020 

Zasmejme sa 

Sedia dvaja veľmi smutní informatici v serverovni, príde k nim tretí a pýta 
sa – A čože ste takí smutní? No... Včera sme sa trošku opili a menili sme 
heslá. 

Gynekológ potvrdí žene tehotenstvo a tá si vzdychne – Vidíte, pán 
doktor, ako nad nami ženami visí Kolumbov meč. Lekár si pomyslí – 
Niekedy tiež Damoklove vajcia. 

V socialistickom poľnohospodárskom podniku sa pýtajú predsedu – Aké 
výsledky ste dosiahli v pestovaní kapusty? Minulý rok sme zasadili päť 
hektárov kapusty a všetku nám zožrali húsenice. A aké opatrenia ste 
prijali tento rok? Tento rok sme vysadili 50 hektárov, nech sa tie mrchy 
zadrhnú.              Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Policajt odovzdáva služobného psa. Nový majiteľ si ho prezerá a hovorí 
– Je to naozaj krásny pes, ale prečo má tu plešinu na hlave? Tam mal 
namontovaný majáčik. 

Moja žena zmizla, keď som jej povedal, že pribrala. Už som ju týždeň 
nevidel. Dnes som začal vidieť aspoň na jedno oko. 

Počul som, že si sa oženil náramne romantickým spôsobom. Je to 
pravda, že si uniesol svoju snúbenicu z rodičovského domu? Je. A to vás 
jej rodičia neprenasledovali? Prenasledovali. A nedohonili? Dohonili 
a teraz bývajú u nás.          Magdaléna Drábiková, obyvateľka 

Dvaja sa rozprávajú – Mne osobne sa toto storočie nepáči. A prečo, 
prosím ťa? Ale, zamrmleš niečo v obradnej sieni a si ženatý. Zamrmleš 
niečo zo spánku a už si rozvedený. 

Kam sa tento rok chystáte na dovolenku? Manželka na Seychely, dcéra 
na Floridu a syn do Austrálie. A ty sa chystáš kam? Usilovný manžel si 
povzdychne – Pravdepodobne do basy... 

Veď máte iba detský lístok! Keď vlak dlho meškal...     Eva Kohútová, obyvateľka 

Rozprávajú sa dve ženy: Moja dcéra je v puberte! Blondínka na to – Tá 
moja je v Paríži. 

Dve blondínky pred prvým zoskokom z lietadla – Prosím ťa, Monika, a čo 
keď sa mi neotvorí padák? Aspoň ho potom nemusíš skladať. 

Ospravedlnenie dôchodcu: Celý život som prežil v práci, boril sa s 
nepriazňou zamlada! Ospravedlňujem sa teda budúcej generácii, že ju 
prijatím trinásteho dôchodku – okrádam!   Mária Grendelová, obyvateľka 
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Zábava a relax          MD-11/2020 

Tajnička 

17. november nie je len o výročí Nežnej revolúcie, ktorú 
väčšina z vás zažila, prípadne sa jej dokonca osobne zúčastnila 
a pre väčšinu Slovákov je symbolom slobody. Tento deň je zároveň 
Medzinárodným dňom... Tajnička prezradí odpoveď.     

                    Miroslav Kleman, obyvateľ 
Hádanka č. 1: 
Kto bol Jozef Adamec? 

a.)  Futbalista  

b.) Pilot 

c.) Krasokorčuliar         Magdaléna Drábiková, obyvateľka                                                                                                
 

Hádanka č. 2: 
Aký je iný výraz slova „JATERNICA“? 

a.) Tlačenka  

b.) Steak 

c.) Jelito         Beáta Révayová, obyvateľka 

Hádanka č. 3: 
Ktorým mestom tečie rieka Vltava? 

a.) Brno  

b.) Praha 

c.) Ostrava         Magdaléna Drábiková, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 25.11.2020 svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 10/2020 sa stávajú: 

Beáta Révayová a Otília Kasanová 

Srdečne gratulujeme! 

           Polotuhá hmota 

           Cediče 

           Zbav vlhkosti 
           Karma 

           Predná časť hlavy 

           Poctivá žena 

           Otáčavá časť motora 

           Zarosí 

           Má meniny s Pavlom 

           Kovová látka 

           Funguje 
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Fotografia mesiaca         MD-11/2020 

TURNAJ V STREĽBE                     

NA BRÁNKU HOKEJKOU 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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