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Úvodník MD-12/2018

Čaro príchodu Vianoc 
Krok za krokom odchádza jeseň, nastáva Advent, pomaly 

prichádzajú Vianoce, ktoré označujeme ako sviatky 
pokoja a mieru, pretože sú najdôležitejšou súčasťou 
nášho života. Prinášajú nám radosť, uspokojenie 
a hlavne narodenie Božieho dieťaťa, ktoré je 
z kresťanského hľadiska významným obdobím pre 
celé ľudstvo, pre nás seniorov, ako aj ostatných 
členov rodín. 

 V našom domováckom zariadení si pripravíme v jedálni živý 
stromček, vyzdobíme ho rôznymi ozdobami a tak budeme oslavovať 
príchod Jezuliatka narodeného v Betleheme. 

Ako sme prežívali Vianoce v domácich podmienkach každý vo 
svojich rodinách, tak isto budeme aj v našom Domove v týchto 
tradíciách pokračovať aj v budúcich rokoch. 

Gazda a gazdiná nám všetkým zúčastneným zavinšujú pokojné 
a bohabojné vianočné sviatky a poprajú našim obyvateľom veľa dobrého 
zdravia a spolunažívania v tomto našom zariadení.  

Potom gazdiná do kútov rozhodí oriešky pre šťastie, aby sme sa 
mohli aj v ďalšom nastávajúcom roku 2019 stretnúť v plnom zdraví.  

Nakoniec štedrú večeru zahájime modlitbou a naši sociálni 
a zdravotní pracovníci nám budú podávať tradičné jedlá. 

Záverom si všetci, ktorí sa zúčastníme štedrej večere, zaželáme do 
ďalšieho života hlavne veľa zdravia, Božieho požehnania, šťastia 
a napokon dobré spolunažívanie. 

K tomuto prianiu sa pripája aj Redakčná rada časopisu „Môj 
domov“, ako aj Domový parlament.   

Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, v tomto vianočnom 
období Vám prajem hlavne zdravie, Božie požehnanie, spokojnosť 
a nakoniec nech zaznejú slová v podobe veršov nasledovne: „Na 
Vianoce a v roku novom vinšujem Vám nastokrát, teplé slnko nad 
domovom, dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, šťastia akurát, aby 
Vás mal každý rád. Na stromčeku sviečky svietia, pokoj, šťastie nech 
k Vám letia. Rozžiaria sa Vaše tváre, nech Vám šťastie stále praje.“ 

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Domový  parlament                      MD-12/2018 

STRAVOVACIA KOMISIA - SÚČASŤ 
DOMOVÉHO PARLAMENTU 

 Novembrové stretnutie členov Domového parlamentu bolo 
zamerané na organizáciu Mikuláškeho stretnutia, Štedrej večere 
a vianočného programu v zariadení. 
 Okrem príprav na sviatočné decembrové dni sme však riešili aj 
bežné problémy a potreby obyvateľov zariadenia, ako napríklad, 
opakované neduhy odhadzovania špakov v priestoroch areálu, záhrady, 
ale aj altánku; zamieňanie šatstva, ktoré prichádza z práčovni; navrhli 
sme výmenu obrusov vo veľkej jedálni, vzhľadom na ich výrazné 
opotrebenie, upozornili na hrkotajúce jedálenské stoličky a pod. 
 Nezostal bez povšimnutia a pochvaly víťaz šachového turnaja pán 
Milan Klačanský, ale ani umiestnenie pána Vladimíra Vachu na 3. 
mieste v dáme. Obaja nás dôstojne reprezentovali na súťaži v Lontove. 
GRATULUJEME! Za úspešnú považujeme novú hru ŠEJKER, ktorú 
organizoval Richard Wagner. Rovnako je vidno, že niektorí obyvatelia 
sa pravidelne zapájajú do prác v areáli zariadenia. 
 Vzhľadom k tomu, že na zasadnutiach Domového parlamentu sa 
často krát preberajú aj otázky stravovania, jednotne sme si odhlasovali, 
že súčasťou stretnutí Domového parlamentu bude aj Stravovacia 
komisia. O záveroch vám prinesieme informácie v najbližších číslach 

nášho interného mesačníka MȎJ DOMOV. 

 Vážení obyvatelia, 
blížia sa tie krásne chvíle vianočné, 
v láske, šťastí, prežime ich spoločne! 
Nie sú dôležité dary,  
len nech sa nám v zdraví všetkým darí! 

 Príjemené prežitie vianočných sviatkov za 
všetkých členov domového paramentu vám želá 

Miroslav Kleman, predseda      
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Domáci spravodaj                                                      MD-12/2018 

Lístie stále padá... 
  Krásne slnečné a teplučké novembrové počasie nás vyhnalo von 
z izieb. Hoci nám vietor chvíľami nehral do karát, za pomoci šikovných 
obyvateľov sme sa snažili pohrabať lístie, ktoré nám uštedrila pani 
Jeseň. Pozametali sme terasu a vyhrabali lístie zo záhonov. Lístím sme 
zaplnili plný kontajner. 
 Pobyt na čerstvom vzduchu bol obohacujúci pre 17 pracovitých 
obyvateľov. Hrabanie lístia prebiehalo nielen pod vedením Katky 
Rosovej, ale aj Martina Miška. 
 Pracovné náradie chytili do ruky naši najaktívnejší obyvatelia 
Mária Pokusová, Milan Hanzlovič, Zuzana Miklósová, Rudolf 
Sokolík a Vladimír Vacho. Nuž, títo obyvatelia sa naozaj práce neboja 
a do pracovnej činnosti sa zapájajú pravidelne. Zaslúžia si pochvalu 
a uznanie. Veď pracujú za nás všetkých! 
Touto cestou chceme vyzvať aj ďalších ochotných obyvateľov: Prihláste 
sa a pripojte sa k nám! Čím nás je viac, tým je nielen lepšia nálada, ale 
aj rýchlejšie práca ubúda!        (K. Rosová, M. Miško) 

Čo nové na IT1 
 Pomaly ale isto sa nám 
blíži vianočné obdobie, na 
ktoré sa všetci na IT1 veľmi 
tešíme. Preto sme si toto 
čakanie spríjemnili dávkou 
kreativity - vymaľovali sme 
obrázky s vianočnou 
tématikou. Na fotke sú naši 
umelci, zľava: Božena 
Bajcárová, Alojz Schlenc   
a  Pavel Dzíbela. Počasie 
vonku nám už dáva najavo, 
že jeseň postupne odchádza. 

A my sa už nevieme dočkať vianočnej výzdoby, ktorú si urobíme v 
najbližších dňoch. Okrem týchto noviniek sme privítali na našom 
oddelení dvoch nových obyvateľov - pána Guniša a pána Gajdošíka. 
                    (V. Halová) 
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Domáci spravodaj                                                         MD-12/2018 
Zo života zariadenia v Prašiciach  

6. novembra nastúpila do 
nášho zariadenia pani Júlia 
Gogová z Hajnej Novej Vsi. Pár 
dní pred nástupom sme ju boli v 
rámci sociálnej návštevy 
navštíviť. Bývala sama 
v rodinnom domčeku, všade 
čisto, útulne. V kvetináčoch kvitli 
muškáty. Dvor bol pustý, búda 
pre psa aj kurín boli prázdne.  

Privítala nás upravená milá 
stará pani, ktorá sa rozhovorila 

o svojom živote. Myšlienky mala čisté, spomienky jasné. Prežila život 
bohatý na radosti i starosti. Prežila veľkú bolesť, keď jej zomrela mladá 
dcéra a ona sa podujala vychovať jej dve školopovinné deti – dievča 
a chlapca. Podľa jej slov sa  to s božou pomocou podarilo a vychovala, 
vyštudovala, oženila a vydala dvoch zodpovedných a dobrých ľudí.  

Dlho si vedela so všetkým poradiť, ale oči slabli, nohy prestali 
poslúchať a svojich najbližších mala ďaleko. Zrušila sliepky, o psíka sa 
postaral sused. Zostala otázka, ako ďalej.  Nakoniec po spoločnej 
dohode s rodinou prišla do nášho zariadenia.  

A prečo to všetko píšem? Lebo pani Júlia Gogová oslávila koncom 
novembra 95 rokov. Tak jej prajeme, aby u nás v zdraví a spokojnosti 
prežila ďalšie roky.           (L. Laciková) 

IT3 nezaháľa 
 Na IT3 máme široký výber spoločenských podujatí a aktivít. Na 
uspokojovanie duchovných potrieb pozývame obyvateľov, ktorých spája 
spoločná modlitba či spievanie liturgických piesní. Na biblioterapii zasa 
čítame z nášho časopisu a rozoberáme, čo nového sa stalo vo svete 
a v našom zariadení. Vedomostné odpoludnie sa zameriava na tréning a 
posilňovanie pamäte aj mysle formou zábavných a hravých kvízov a 
krížoviek. Populárne sú aj práce s farbami. Pravidelne absolvujeme 
s našimi obyvateľmi vychádzky mimo areálu, chodíme na výlety.  
V rámci pracovnej činnosti čistíme a okopávame záhony.    (R. Wagner) 
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Domáci spravodaj                                                         MD-12/2018 
Sviečková pobožnosť za zomrelých 

Stojíme tíško, zapaľujeme sviečku, v očiach slzy sa zalesknú, 
ruky zopäté, tíško prosíme, aby aspoň jeden krát, na malú chvíľku, 
boli sme zas v objatí… 
 

Na začiatku novembra bolo jedno odpoludňajšie 
stretnutie na IT4 venované rodičom a prarodičom, ktorí 

už z nebies dávajú pozor na svojich blízkych, príbuzných a známych. 
Sviečkovou pobožnosťou, básňami, litániami za zomrelých, prekrásnym 
dušičkovým spevom a desiatkom bolestného ruženca sme si 
pripomenuli pamiatku zosnulých. Každý z nás zapálil sviečku za svojho 
blízkeho, položil ju na stôl, až nám vzniklo srdiečko nad ktorým stál 
Ježiš. Spoločne sme sa modlili, spievali, spomínali. Každý zo 17 
zúčastnených mal v mysli svojich blízkych, na ktorých myslel 
a pomyselnou čiarou života sa snažil s nimi spojiť. Spev a modlenie 
prilákalo i niekoľko spoluobyvateľov, ktorí prišli medzi nás, chvíľku 
pobudli, pouvažovali, zaspomínali a odišli. Nie každý sa dostane na 
cintorín k hrobom svojich blízkych a tak aspoň takto sa s blízkymi spojili.  

Na záver slová v mene tých, ktorým tieto dni patria: Tak 
nezabúdajme a vážme si ich a budeme požehnaní. „Nech sú 
požehnaní tí, čo majú pochopenie s ich neistou chôdzou a trasľavými 
rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že ich uši sa už musia 
napínať, aby zachytili slová. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že 
ich zrak zoslabol a ich  myslenie už nie je také bystré. Nech sú 
požehnaní všetci ľudia sveta, lebo každým jedným prebudením 
sme zas bližšie k smrti.      (A. Jahodová) 

Na foto zľava – 
Jarmila Huslicová 

Zuzana Belkovičová 
Štefan Belička 

Mária Čurgaliová 
Antónia Feketeová 

Ernest Lopatka 
Helena Velká 

Hedviga 
Bednariková 

Anastázia Opáthová 
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Domáci spravodaj                                                      MD-12/2018 

KATARÍNSKA ZÁBAVA 
V mesiaci November sme 

zorganizovali tradičnú Katarínsku zábavu. 
Organizátori  privítali všetkých, ktorí sa 
prišli zabaviť a zároveň informovali 
o ľudových tradíciách, ktoré sa na 
Katarínu viazali na Slovensko.  

O prednesené básne vlastnej tvorby 
sa postarali pani Petronela Kittlerová 
a pani Anka Szabová. K tancu našich 
obyvateľov vyzval Vladko Kluka, ktorý 
nám zahral aj na harmonike, pri hudbe 
ktorej sme si schuti zaspievali. O 
pohostenie v podobe zemiakových 
pagáčov a pagáčikov z cukrovej repy sa 
postarala Evka Želisková z chránenej 
dielne „Uvar si sám“.  

Veríme, že ste sa aj tentoraz výborne 
zabavili.             (R. Wagner) 
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Akcie                                                                                MD-12/2018 

V Lontove sme víťazili 
Piatok 9. novembra bol pre 

obyvateľov Milana Klačanského 
z IT4 a Vladimíra Vacha z IT2 dňom, 
kedy sme sa zavčas rána spoločne 
vydali na cestu za súťažou 9. ročníka 
šachového turnaja a 3. ročníka 
turnaja v hraní dámy do ZSS PLATAN 
v Lontove.  

Cesta nám ubiehala v príjemnej 
atmosfére, slnečné počasie sa 
predvádzalo v krásnej farebnej palete 
jesene.  

Po necelých 2 hodinách jazdy 
sme prišli do nášho cieľa. Všetci 
súťažiaci boli skutočne milo privítaní 
a predstavení ostatným súťažiacim. 
Po príhovore pani riaditeľky Valérie 
Solmošiovej sa išlo do tuhého. 

V ťažkej konkurencii prítomných šachistov, ktorí už boli ostrieľanými 
účastníkmi z predchádzajúcich ročníkov, sme ako nováčik v tejto súťaži 
triumfovali prvým miestom a získali sme putovný pohár. 

Poďakovanie patrí pánovi Milanovi Klačanskému za 1. miesto 
v šachu (na obálke časopisu) a Vladimírovi Vachovi za 4. miesto 
v dáme (na fotografii). Gratulujeme a ďakujeme, páni, za takúto výbornú  
a úspešnú reprezentáciu nášho zariadenia! (J. Matúšová)    

  

PLNÍME PRIANIA NAŠICH OBYVATEĽOV 
Naši obyvatelia si želajú viac vedomostných súťaží. Po úspechu 

vedmostnej hry ŠEJKER pripravujeme tento mesiac jej pokračovanie 
ŠEJKER špeciál. 
 Súťažiaci si môžu precvičiť svoje vedomosti a aj vyhrať zaujímavé 
ceny. Hra Šejker by sa mala striedať  s hrou Videostop a Šesť rán do 
klobúka. 

Príďte si zasúťažiť 11. novembra 2018 do jedálne zariadenia.  
(Richard Wagner)                                                 
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Akcie                                                                                MD-12/2018 

Katarínska zábava v Horných Obdokovciach 
Zima pomaly hlási svoj príchod. Riadne sa ochladilo a v noci už 

prevládajú mínusové teploty. V takýto chladný, predposledný 
novembrový deň sme sa na pozvanie ZSS V KAŠTIELI Horné 
Obdokovce zúčastnili  Katarínskej zábavy. 

Do Horných Obdokoviec vycestovali naši obyvatelia Milan 
Hanzlovič, Rudolf Sokolík, Štefan Belička a Zuzana Miklosová. 

Po príhovore riaditeľky zariadenia Miriam Brachovej sa začala 
zábava ako sa patrí. Do tanca hrala príjemná hudba. Naši hostitelia 
vymysleli rôzne tanečné súťaže. Nasmiali sme sa pri tanci s balónikmi 
ako i pri stoličkovom tanci. Všetko bolo perfektne pripravené a cítili sme 
sa ako na pravej dedinskej Katarínskej zábave. 

Po vyčerpávajúcich tancoch sme si posedeli pri bohato pripravenom 
občerstvení. Súčasťou zábavy bola tombola. Obyvatelia nášho 
zariadenia boli úspešní. Vyhrali veľa cien a to rôzne perá, zápisníky 
i košeľu. Pred odchodom domov sme poďakovali za milé stretnutie 
a s dobrou náladou sme sa vracali v podvečerných hodinách do 
Topoľčian.                     (M. Miková) 

 
Zľava – Štefan Belička, Rudolf Sokolík 
Sprava – Milan Hanzlovič, Zuzana Miklosová 



 
10 

Akcie                                                        MD-12/2018 

Predvolebné kampane  
Pri príležitosti konania komunálnych volieb prebiehali v našom 

meste predvolebné kampane viacerých kandidátov na post primátora 
a členov mestského zastupiteľstva zväčša formou kultúrnych podujatí 
spojených s vystúpením spevákov a skupín v Kultúrnom dome.  

Na jednom z nich sa zúčastnilo aj 10 našich  obyvateľov: Anna 
Szabová, Katarína Kánová, Mária Čurgaliová, Rudolf Sokolík, 
Štefan Belička, Hedviga Bednáriková, Helena Stolárová, Jarmila 
Huslicová, Eva Kohútová a Bernardína Bencová. Podujatie bolo 
skutočne dobre zorganizované a zúčastneným sa veľmi páčilo, 
zaspievali si, pohostili sa a bola aj tombola. Všetci spokojní a šťastní 
prišli späť do zariadenia s tým, že sa radi znova zúčastnia aj budúcich 
predvolebných podujatí.             (J. Tomková) 

Komunálne voľby 2018 
11. novembra 2018 prebiehali Voľby do orgánov samosprávy obcí. 

Voľba bola jednokolová.      
Do orgánov samosprávy 
slovenských obcí boli volení 
primátori, starostovia 
a poslanci. Aj naši obyvatelia 
s trvalým pobytom patriacim 
do Volebného okrsku č. 10 
mali možnosť voliť 
prostredníctvom prenosnej 
urny. Mnohí z Vás túto 
možnosť využili a volili. 
Primátorkou mesta Topoľčany 
na nasledujúce volebné 

obdobie sa stala nezávislá kandidátka Alexandra Gieciová a zvolili sme 
aj 21 poslancov. Pre zaujímavosť uvádzame skutočnosť - účasť vo 
Voľbách v našom meste bola 40,62 % a počet voličov, ktorí odovzdali 
platný hlas bolo 9079. Uvádzame aj mená zvolených poslancov pre 
Volebný obvod č. 2, do ktorého patrí naše zariadenie: Roman Goča, 
Maroš Pavlovič, Ľudovít Teťák, Martin Benko a Mária Haláková. 
Primátori, starostovia a poslanci sú zvolení na nasledujúce 4 roky.  
                  (S. Červená) 
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Kaplnka                       MD-12/2018

Stal sa človekom z lásky k nám 
Náš svet je často tvrdý, neľútostný, plný násilia. Mnohí v Boha 

neveria, iní neveria Bohu, iní si dokonca  myslia, že by bolo 
normálnejšie, keby sa Boh zjavil ako veľký a mocný, prísny a striktne 
spravodlivý Sudca a ohlási zaslúžené tresty. Skutočnosť je však podľa 
kresťanskej viery iná. Boh zjavuje svoju čistú a štedrú lásku k nám 
v bezbrannosti a slabosti betlehemského dieťaťa. Jeho prítomnosť 
medzi nami nám odhaľuje základnú skutočnosť a skúsenosť našej viery: 
sme milovaní, sme Bohom milovaní, sme milovaní bez toho, aby sme si 
to zaslúžili. Spontánne si ľudia zvyčajne myslia, že najprv musia byť 
dobrí, aby potom mohli byť milovaní. Ale tento spôsob uvažovania je 
pomýlený. Je to rovnaké vo vzťahoch medzi ľuďmi navzájom a tiež 
medzi človekom a Bohom. Platí jedno pravidlo: najprv musíš lásku 
zakúsiť, prijať, nechať sa milovať a uzdraviť, aby si aj ty mohol lásku 
opätovať a milovať. Boha i človeka. Boh nás miluje, zadarmo a štedro. 
A táto jeho láska nás zachraňuje. Boh nás miluje vo svojom Synovi. 
Teda v Ježišovi, s Ním a skrze Neho. 

Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Boh totiž tak miloval 
svet, že poslal svojho Jednorodeného Syna svetu, aby každý, kto 
v Neho verí nezomrel, ale mal život večný. Boh neposlal svojho Syna na 
svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze Neho svet spasil. A my kráčajme 
v tomto svetle. Pán nás má rád. Akákoľvek by bola naša situácia, sme 
Pánom milovaní. On chce od nás len jednu vec: aby sme mu dali to, čo 
je čisto naše, a čo on nemá. Čo to je?  

Zo života sv. Hieronyma sa hovorí, že keď sa raz na Vianoce modlil, 
v duchovnom rozhovore vravel Kristovi: „Ježišu, čo ti mám dať k 
narodeninám? Dám ti svoj majetok!“ A Ježiš mu vnútorným duchovným 
hlasom hovorí: „Ja nepotrebujem tvoj majetok.“ „Tak čo ti mám dať? 
Dám ti svoji múdrosť, všetky svoje knihy, ktoré som napísal!“ A Ježiš mu 
zase na to: „Ja som predsa múdrosť sama, ja nepotrebujem tvoje knihy!“ 
„Tak čo ti mám dať?“ A Ježiš odpovedal: „Daj mi svoje hriechy!“ Tak 
nepochopiteľná, úžasná a zarážajúca je pravda o vtelení a narodení 
Božieho Syna. On sa stal človekom z lásky k nám, aby nás zachránil z 
hriechu a všetkého zla. On má moc premeniť ľudské srdcia, odstrániť 
zlo. Vianoce sú toho dôkazom, ale veľa ľudí to dodnes nepochopilo. 
Viac milujú tmu ako svetlo. Otvorme sa a vyprosujme tiež obrátenie 
všetkým, ktorí to najviac potrebujú.        (R. Wagner) 
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Aktuality                   MD-12/2018 

Podnety k strave  
Strava našim stravníkom poskytujeme podľa jedálneho lístka, ktorý 

zostavuje vedúca stravovacieho oddelenia Magdaléna Ondová, 
v spolupráci s hlavnou sestrou zariadenia Aničkou Drugdovou. 

Naši obyvatelia majú možnosť vyjadriť sa k samotnému jedálnemu 
lístku, ku kvalite a množstve podávaného jedla: 

1. prostredníctvom svojich volených zástupcov na Stravovacej komisii 
2. na stretnutiach Domového parlamentu 
3. formou podpísanej požiadavky, ktorú je možné vhodiť do schránky 

pri vchode do jedálne 
4. osobne u vedúcej stravovania Magdalény Ondovej. 

Všetky pripomienky a podnety  sú pre nás užitočné, pretože potom 
vieme vyhovieť požiadavkám, o čo sa, v maximálnej možnej miere 
snažíme – samozrejme musíme akceptovať vek, zdravotný stav, ale aj 
chute našich stravníkov. 

V tomto jesennom období  zaradíme do Jedálneho lístka aj typické 
zabíjačkové špeciality - pečené klobásky, jaternice, zabíjačkovú kašu 
s oškvarkami, tlačenku; prispôsobujeme jedálny lístok požiadavkám – 
na raňajky v priemere dva krát do týždňa nátiery, jeden krát do týždňa 
párky; na večer aspoň jeden krát prívarok alebo husté polievky. Na 
husté večerné polievky, na základe pripomienok členov Domového 
paramentu, sme zakúpili špeciálne uzatvárateľné misky, aby sme 
skvalitnili servírovanie, ale aby sa aj dlhšie dokázala udržať teplota 
jedla. Na písomný podnet obyvateľky zariadenia sme zas rozšírili 
sortiment olovrantov o sladké medovníky. 

Okrem rozširovania ponuky jedál, dôležité pre nás je - variť 
z kvalitných surovín. V prípade, že dodávateľ nedodá sortiment 
v požadovanej kvalite, tovar buď nepreberieme, alebo obratom 
reklamujeme. V taktomto prípade, žiaľ, musíme zmeniť jedálny lístok. 
Tieto zmeny, sa budeme snažiť včas na jedálnych lístkoch vyznačiť. 

Dúfame, že všetci naši stravníci si prídu na svoje! Ak vám, milí naši 
stravníci naše jedlo chutí, nezabúdajte, že najväčšou odmenou pre naše 
kuchárky je poďakovanie a milý úsmev od vás. Ak dokážete oceniť ich 
snahu a lásku, ktorú do jedla, pri jeho príprave vkladajú, oni sa budú 
snažiť vyhovieť viem s čoraz väčšou radosťou!  

(M. Ondová, vedúca stravovania) 
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SKVALITŇUJEME HYGIENU, 
ZVYŠUJEME BEZPEČNOSŤ  

Bezpečnostný stojan s nápisom: 
POZOR! MOKRÁ PODLAHA  

upozorňuje na nebezpečenstvo 
pošmyknutia počas umývania podlahy.  

Žlté bezpečnostné stojany sa kladú 
na podlahu počas jej umývania – a to na 
začiatok umývacej plochy a na jej 
koniec. Sú dôležité pre zvýšenú 
bezpečnosť pri práci.  

Výstraha formou stojanu 
upozorňuje, aby sme v priestore medzi 
dvoma stojanmi na dlážku nevstupovali, 
z dôvodu nebezpečenstva pošmyknutia. 
Výhodou stojana je jednoduchá 
manipulácia a dobrá viditeľnosť. 

Výstražné žlté stojany  s označením „Pozor! Mokrá podlaha“ 
používajú naše 
upratovačky pri práci od 
1. októbra tohto roku. 

Cieľom používania 
výstražných stojanov je 
prevencia pred pádom 
všetkých obyvateľov, 
návštev a aj 
zamestnancov.  

Milí naši obyvatelia, 
v záujme vlastnej 
bezpečnosti, nevstupujte 
do priestoru medzi dvoma 
žltými výstražnými 
tabuľami, počas 
umývania podlahy. 

(A. Drugdová, hlavná sestra) 
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Z pera našich obyvateľov                           MD-12/2018

Zamyslime sa... 
Každý človek si myslí, že keď je tu december a Vianoce, všetky 

články písať o tomto je ľahké, ale, verte, nie je to tak. V dnešnej 
uponáhľanej, komerčnej, pretechnizovanej, od morálnych, etických 
a vôbec ľudských hodnôt ochudobnenej dobe už deti neveria na Ježiška 
či Mikuláša. Možno len tí najmenší. Keď tým už o niečo starším poviete, 
že Ježiško prinesie darčeky, povedia: „Ale oco, veď to kupuje mama!“  

Každá minca má však vždy dve strany. Možno práve vďaka 
demokratizačnému procesu, ktorý u nás v novembri 1989 prebehol, 
majú deti a mládež oveľa väčšie možnosti, výber a prehľad. Deti 
poznajú hračky a knižky z obchodov, reklám či internetu, túžia po nich 
a snívajú, ako ich nájdu pod vianočným stromčekom. O to väčšiu radosť 
prežívajú, pokiaľ sa im to splní.  

Vianoce sú krásny sviatok, pre niekoho dojímavý, pre niekoho 
veselý. Skrátka sú to Vianoce. Vždy boli a budú. Želám Vám, aby ste sa 
pri štedrovečernom stole stretli so svojimi blízkymi a prežili ich v zdraví 
a šťastí.                Štefan Hučko, obyvateľ 

Vianoce sú aj čas zázrakov 
 Bola to matka ako každá iná. Detičky mala štyri. Otec ich opustil 
a odišiel do večnosti. Pracovala v továrni, ale tri mesiace pred 
Vianocami nedostali výplatu. 
Ustarostená matka delila deťom 
chlieb z mála peňazí, ktoré si ušetrila. 
Začiatkom decembra sa vracala 
domov, bola veľmi smutná 
a nevedela, ako pripraví deťom 
vianočnú večeru a za čo kúpi deťom 
darčeky pod stromček. Keď čakala na 
autobus, zrazu k nej pristúpila žena 
a podala jej plnú tašku s vianočnými oblátkami, múkou a ostatnými 
surovinami na prípravu vianočných dobrôt pre deti. Prekvapená matka si 
všetko zobrala. Stará pani sa s ňou rozlúčila a pred jej očami zrazu 
zmizla. A dojatá matka uverila v anjelov, dobrotu a lásku od pána Boha, 
ktorý sa o nich postaral. Deti sa tešili z krásne prežitých Vianoc. Boli 
nielen štedré, radostné a šťastlivé, ale aj nádherne biele. 

    Beáta Révayová, obyvateľka                        
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Z pera našich obyvateľov                  MD-12/2018

Požehnané Vianoce 
Letí svetom novina, preradostná zvesť,  
Matka Božia má syna, jemu sláva, česť. 

Narodil sa v maštaľke v meste Betleheme,  
zavinutý v plienočkách na slame si drieme. 

Do Betlehema sme pospiechali,  
Ježiškovi maličkému dary niesli, zlato, myrhu, kadidlo. 

A pekne poklonili pred Pánom, čo v ľudských dušiach tróni,  
dvíha malú rúčku, požehnáva svet. 

Keď zasadnete všetci k štedrovečernému stolu,  
modlitbou vianočnou potešte sa všetci dospelí i detičky. 

Zvony zvonia, hviezda žiari, všade radosť svätá,  
narodil sa pre nás všetkých vykupiteľ sveta, 

oznamujú ľuďom, že sú Vianoce. 
Požehnané Vianoce i prichádzajúci Nový rok. 

                                                                              Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Najsladšia radosť a najdivokejší žiaľ, to je láska. Manželia sú ako 
ohne, ak sa o ne nestarajú, vyhasnú. Kde niet lásky, vynikne každá 
chyba. Muž má svoju vôľu, ale žena má svoje spôsoby. Pravda 
klamstvo nikdy nedobehne. Naše šťastie nespočíva vo veľkosti našich 
skutkov, ale vo veľkosti našej lásky.    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc. Na sv. Mikuláša 
už je všetka zima naša. Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj 
mesiace. Na sv. Tomáša chop sa chlpatého rubáša. Na sv. Štefana 
nesmie už byť barina. Jasné Vianoce, mnoho vína a ovocia. Čo 
v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.        Petronela Kittlerová, obyvateľka 
Výroky slávnych 
L. Armstrong: V živote má svoju hodnotu skúsenosť zo straty, či už 
stratíme zdravie, domov, alebo svoje staré ja. L. Bahrs: Keď varíš, 
nasleduj svoju chuť. Keď pečieš, dodržuj inštrukcie. M. Cooley: 
Ľútosť nad premrhaným časom je ďalší premrhaný čas. Slovenské 
príslovie: Modli sa k Bohu, ale vesluj k brehu.  Magdaléna Drábiková, obyvateľka    
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Spoločenská rubrika                   MD-12/2018  

V mesiaci NOVEMBER k nám prišli  
                         Anna BELOHORCOVÁ 

                        Júlia GOGOVÁ 
                      Emília MALLOVÁ 

                      Karol GÁL 
                          Marta BÍLIKOVÁ 
                       Viktor GAJDOŠÍK 

                      Rozália BUCHTOVÁ 
                       Júlia MONDOKOVÁ 

                        Bohumil FRAŇO
                Ing. Pavol GÁLIS 

Jolana ONDRAŠEKOVÁ 
Anton ILLÁŠ 

Magdaléna GOGOVÁ 
Helena CHOTÁROVÁ 

DECEMBROVÍ oslávenci
01.12. Jozef Finta 
02.12. Gabriela Matejková 
02.12. Alžbeta Blažiová 
03.12. Františka Pochybová 
06.12. Simona Bizoňová 
07.12. Mária Medová 
10.12. Jozef Hrutka 
18.12. Mária Pokusová 
18.12. Emília Michalíková 
19.12. Dobruša  Gogová 

 

19.12. Margita Ďuríková 
20.12. Róbert Šarkőzy  
25.12. Miroslav Kleman 
26.12. Rudolf Tíleš 
26.12. Tibor Švec 
27.12. Mária Michalková 
29.12. Jozef Skladaný 
30.12. Ján Hrutka 
31.12. Jozefína Gogová 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 
veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

V mesiaci NOVEMBER nás opustili 
 

Janka Nitranová, Jozefína Naňová, František Šustala 
Vincencia Révayová, Viliam Kubrický, Verona Petrášová 

Česť ich pamiatke! 
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Podujatia                           MD-12/2018 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V DECEMBRI  
3.  Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
3. Vianočné trhy     Nitra  Janka G. 
4. Zdravotná prechádzka   areál  Betka, Renátka, Katka 
5. Vianoce ako doma    Nitra  Janka G. 
5.  Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
6. Mikuláš      Prašice, jedáleň Richard 
7. Svätá spoveď     kaplnka  páter 
7. Vianočný turnaj /stolný tenis/ Topoľčany Martin 
10.  Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
11. Vianočná výstava     Nitra  Janka G. 
11. Seniorské Vianoce    KD   Renátka 
11. Zdravotná prechádzka   areál  Betka, Renátka 
11. Zdravotná prechádzka   areál  Katka 
11. Šejker špeciál     jedáleň  Richard 
11. Pečenie koláčikov    Harlekýn Janka M. 
12.  Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
12. Zdravotná prechádzka   areál  Majka, Richard 
13. Domový parlament    B1   riaditeľka 
13. Vianoce od nás pre vás   jedáleň  Simonka 
17.  Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
18. Zdravotná prechádzka   areál  Betka, Katka 
19. Zdravotná prechádzka   areál  Majka 
19.  Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
24. Štedrá večera     jedáleň  Natália 
 

Nech láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila, 
nech dá človek viac, ako v sebe skrýva. 

Nech pravý zmysel Vianoc 
naplní naše srdcia a MȎJ DOMOV mnohými požehnaniami! 

Nech Vianoce si vieme uctiť láskou. 
Nech sme tu jeden pre druhého a nie sami. 

 

Šťastné a veselé vianočné sviatky praje všetkým 
Viera Bútorová, riaditeľka 

 



 
18 

Zábava a relax                        MD-12/2018 

Zasmejme sa 
Prečo si taký smutný? – pýta sa Milan Joža. Predal som manželku za 
fľašu koňaku. A teraz sa ti za ňou cnie, však? To nie, ale dnes by mi bol 
dal za ňu dve fľašky slivovice.  
 
Do obchodu s domácimi potrebami prišla pani Nováková. Po dlhšom 
preberaní tovaru sa nakoniec rozhodne. Prosím vás, dajte mi aspoň 
metlu, ale nejakú dobrú. A mám vám ju zabaliť alebo na nej odletíte? – 
pýta sa obchodník. 
 
Učiteľka vraví Jankovi – Janko, vyskloňuj podstatné meno „žemľa“. Kto, 
čo – žemľa. S kým, čím – so salámou. Komu, čomu – mne.                                       

     Petronela Kittlerová, obyvateľka  
 
 

Prečo sa ryby vyhadzujú nad hladinu? Pretože sú zvedavé, ktorý somár 
ich to chytá.              Rudolf Sokolík, obyvateľ  
 
 

Dôchodok vo Francúzsku – Pohár vína a celý deň na pláži. Dôchodok 
v Anglicku – Pohár whisky a celý deň na rybačke. Dôchodok na 
Slovensku – Pohár s močom a celý deň v čakárni. 
 
Stretol si sa už s lietajúcimi taniermi? Áno, štrnásť dní po svadbe. 
 
Čo je to ten zostatkový alkohol? Lebo mne nikdy nič nezostane... 
 
Mami, poďme aj my piknikovať! Ale, Jožko, to sú bezdomovci... 
                                                                                                              Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 

Kde si bol v lete na dovolenke? – pýta sa sused suseda. Pri mori. Aké to 
bolo? Skvelé, pekná pláž, piesok a púder. Čo ste robili celé dni? Najprv 
ma manželka zahrabala do piesku a potom ja ju. A ďalej bolo čo? Na 
budúci rok sa tam vrátim a vyhrabem ju. 
 
V električke je veľká tlačenica. Pani snažiaca sa zachrániť pred pádom 
pri brzdení električky sa omylom chytí prirodzenia vedľa stojaceho pána. 
Prepáčte, nechcela som. Pani, chcela či nie, som šachista a tam platí, 
že kto už figúrku chytil, musí s ňou dohrať. 

Eva Kohútová, obyvateľka 
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Tajnička 
Nastáva čas kolied, výzdoby vianočných stromčekov a obdarovania 

najbližších darčekmi. Či už so snehom alebo bez neho sú to najkrajšie 
sviatky v roku plné lásky, porozumenia a aj my Vám prajeme...  

Odpoveď nájdete v našej tajničke.  

   
Miroslav Kleman, obyvateľ 

 
Hádanka: 
Čo je to „Piglajz“ ? 

a.) Vysávač 
b.) Pílka 
c.)    Žehlička                                                                           Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                  

 
 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 12. 2018 svojmu sociálnemu pracovníkovi.  
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 11/2018 sa stávajú: 
 

Gabriela Šutová a Katarína Kánová 
Srdečne gratulujeme! 

        Čakateľ rádu 
           Košický zabávač 

           Ôsma časť celku 
           Mužské meno 29.6. 

           Mestský vták 
 

  
        Nedobré 

            
           Tekutina v tele 
           Pitím odobral 
           Bôžik lásky 
           Časť nohy 
        Modla 

           Vládca v Rusku 
           Druh zeleniny 
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Fotografia mesiaca                          MD-12/2018 
  

Úsmev a dobrá nálada patria k práci  

  
 
Na fotografii: Milan Hanzlovič a Zuzana Miklosová  
  

  
  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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