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Úvodník MD-12/2019

Požehnané Vianoce 

Adventné obdobie odchádza, prichádzajú požehnané Vianoce, 
ktoré sú plné lásky, pokoja a mieru. Sú najdôležitejšou súčasťou nášho 

života, tým symbolizujú príchod a narodenie Ježiška 
narodeného v Betleheme. 

„Som rok 2019 – starý aj unavený. Mojich 365 dní 
mi naozaj dalo poriadne zabrať. Skôr než sa s novým 
rokom 2020 zvítame, musíme si uvedomiť a každý 
spýtať sám seba, akých chýb by sme sa mali 
v budúcnosti vystríhať, aby sme to nemuseli oľutovať. 

Budeme si dávať a priať rôzne predsavzatia, ale musíme si sľúbiť, že 
v budúcom roku ich budeme realizovať a tak splníme svoj účel.“ 

Vianoce sa otvárajú Štedrým večerom, štedrý je preto, lebo večera 
je štedrejšia ako inokedy. Ešte pred stolovaním sa pomodlíme 
„Otčenáš“. Na našich stoloch bude blikať svetielko, ktoré má význam 
v tom, že prichádza „Božie dieťa“. 

V našej jedálni zdravotný personál nám bude podávať tradičné 
štedrovečerné jedlá. Tieto dobroty nám pripravia naše pani kuchárky, 
začo im patrí srdečná vďaka. 

Keď si uvedomíme, že podstata Vianoc nie je v množstve rôznych 
dobrôt a darčekov, ale v prežívaní lásky, ktorá prišla na tento svet. Preto 
prosme v modlitbách, aby sme to mohli zopakovať aj tento rok. 

Vianočnú atmosféru dotvárajú aj vianočné koledy, s ktorými 
vystupujeme každoročne po všetkých oddeleniach nášho domováckeho 
zariadenia pod vedením našej vedúcej spevokolu pani Betky 
Angelovičovej a tiež vianočný stromček a jeho výzdoba, ktorú 
pripravujú naši sociálni pracovníci spolu s obyvateľmi  

Vážení obyvatelia, dopisovatelia a čitatelia v mene Domového 
parlamentu, Redakčnej rady, ako aj v mojom mene, v tomto vianočnom 
období, Vám prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania 
prežiť krásne chvíle pohody s naším vedením domova a tiež s ostatnými 
pracovníkmi zariadenia.  

Nech nakoniec zaznejú slová v podobe rýmov nasledovne: „Nech 
tichá hudba veselosti Vám počas celých Vianoc znie, nech 
nastávajúci rok 2020 Vám šťastie a lásku v mene Božom prinesie.“ 

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Z DOMOVÉHO PARLAMENTU 

Majestátne oslavy Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR) 
prebiehali v minulosti vždy 7. novembra. Tí z nás, ktorí sme vyrastali v 
socialistickom zriadení, si občas spomenieme aj na takéto dni. 

Práve 7. novembra sme aj my, členovia Domového parlamentu 
zástupcovia obyvateľov nášho zariadenia zasadli, aby sme si opäť 
vymenili informácie o našich potrebách a postrehoch. 

Ako je už pravidlom, začali sme stravovacou komisiou, ktorú viedla pani 
Magdaléna Ondová. Musíme skonštatovať, že tento krát padali skôr 
pochvaly na stravovaciu prevádzku. Z návrhov, ktoré odzneli: 

 dbať o to, aby podávané cestoviny neboli rozvarené 

 podávať aj živočíšne maslo na raňajky, nielen rastlinné 

 hlasovalo sa o štedrovečernú polievku - hlasovanie dopadlo 
v prospech kapustnice na úkor hríbovej polievky; preto sa dohodlo, 
že v jeden sviatok sa bude podávať kapustnica a v druhý hríbovica. 

Na tomto stretnutí domového parlamentu sme privítali nových členov: 
pána Ernesta Lopatku z IT4 a pani Júliu Mondokovú z IT2.Vitajte! 

Záujem o členstvo prejavili aj ďalší obyvatelia. Riešenie nových žiadostí 
sme však museli presunúť do budúceho roku, vzhľadom k 
priestorovému problému miestnosti, určenej na stretávanie DP. Zároveň 
záujemcovia sú z IT4. Z tohto oddelenia je v DP už 9 členov zo 16.  

Krátky prehľad o členoch DP podľa oddelení: 

Oddelenie IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 Spolu 

Počet 
členov DP 

1 2 3 9 1 16 

V ďalšom bode sa prejednávali plánované vedomostné súťaže, o ktoré 
je záujem. V mesiaci november by mali byť realizované: Gottparáda, 
Múdra sova a Videostop. V mesiaci december: Piknik slovo, 5proti5 
a Koleso šťastia. 

V závere sa riešili témy, ako: šíriaci sa nepríjemný dym z drevoštiepky, 
nedokončená kuchynská linka na jednej obytnej bunke, masáže, ktoré 
realizujú študenti v rámci praxe a pod. 

Miroslav Kleman, predseda DP 
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Dobrovoľnícky projekt 

DNI TOPOĽČIANSKEJ KOMUNITY 

Vždy, keď sa chceme uchádzať o akýkoľvek benefit pre našich 
obyvateľov, prihlásime sa do niektorej z výziev a vypracujeme projekt. 
Tentoraz sme si vytvorili vlastný projekt, ako výzvu pre všetkých 
občanov žijúcich, či pracujúcich v meste Topoľčany. 

Organizátormi projektu sú „Môj domov“, Zariadenie sociálnych 
služieb Topoľčany, kde hlavnou koordiátorkou je riaditeľka zariadenia 
Vierka Bútorová; mesto Topoľčany, v priamej spolupráci s primátorkou 
mesta Topoľčany Alexandrou Gieciovou a Gymnázium Topoľčany, 
kde koordinátorkou projektu je zástupkyňa riaditeľky Ľubica 
Candráková, v spolupráci s kolegyňami, pani profesorkami Helenkou 
Kopeckou a Alžbetkou Rybnikárovou. 

Otvorenie Dní topoľčianskej komunity sa konalo v našom 
zariadení, dňa 26. novembra 2019. Záštitu nad projektom prevzal 
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja pán Milan Belica a pani 
primátorka mesta Topoľčany Alexandra Gieciová. Za Nitriansky 
samosprávny kraj sa prihovoril prítomným pán podpredseda Igor Éder. 
Cieľom projektu je dobrovoľníctvo, medzigeneračná spolupráca 

a spolupatričnosť všetkých, ktorí 
žijeme a pracujeme na území 
mesta Topoľčany. 
Dobrovoľníctvo zastrešuje 
Gymnázium Topoľčany. Na 
dnešné otváracie stretnutie prišlo 
14 dobrovoľníkov. Tento počet 
mladých ľudí prekročil očakávania 
nás všetkých. Hlavnú organizáciu 
zastrešuje  Zariadenie sociálnych 
služieb „Môj domov“ Topoľčany. 
ORGANIZAČNÝ TÍM zariadenia 
tvorilo 30 ľudí: Simonka Červená, 
Marianka Vystavilová, Lenka 
Janská, Betka Angelovičová, 

Obr.: Organizátorky projektu – sprava primátorka mesta Topoľčany Alexandra Gieciová, moderátorka 
a koordinátorka za Gymnázium Topoľčany Ľubica Candráková, koordinátorka za Zariadenie sociálnych 
služieb „Môj domov“ Topoľčany Viera Bútorová 



 
5 

Domáci spravodaj           MD-12/2019 

kuchárky a pomocné kuchárky pod vedením Magdalény Ondovej, 
Janka Gogolová, Dávid Grznár, Janka Matúšová, Miroslav Grič, 
Evka Streďanská, Heňo Fakelov, Ladislav Bištura, Monika 
Šmotláková, Marek Blaho, Mária Miková, Katarína Kutňanská, 
Veronika Géciová, Veronika Halová, Janka Režová, Mária 
Gašparíková, Natália Bujnová, Evka Želísková, Katarína Rosová, 
Zuzana Kovačiková, Svetlanka Šimková, Lenka Petráková, Juraj 
Gális, Jozef Kovačik, Juraj Marko a Valent Jančich so svojimi 
pomocníkmi Štefanom Beličkom a Jánom Plevkom, ale aj 
dobrovoľník Ľuboš Šenkarík. Súčasťou tímu bezpochyby patrí aj 
domáci účinkujúci súbor DOMOVNÍČEK. 

Obr.: Dobrovoľníci z Gymnázia Topoľčany, seniorské súbory Slnečnica a Domovníček 

Ku kultúrnemu programu výrazne prispel súbor SLNEČNICA 
z denného centra seniorov Topoľčany, pod vedením Emílie Halákovej 
a v sprievode harmonikára z Gymnázia Topoľčany Martina Chotára. 
Otváracie dopoludnie sprevádzali klavírne tóny v podaní Tomáša 
Krištofa z Gymnázia Topoľčany. 

O záujme a potrebe komunitnej spolupráce svedčí aj vysoká účasť 
hostí – predstaviteľov a zástupcov inštitúcií a organizácií mesta 
Topoľčany, škôl, denných centier seniorov, podnikateľov, súčasných aj 
minulých dobrovoľníkov, napr. manželov Glozmekových, či 
canisterapeutky Tinky so svojím psíkom Jumperom. 

Otváracie stretnutie bolo síce prvým, ale nie posledným. Na najbližšom 
stretnutí 16. 12. 2019 nás čakajú TVORIVÉ DIELNE. Príďte medzi nás! 

 (Viera Bútorová) 
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KATARÍNSKA ZÁBAVA 

 Aj toho roku sa u nás konala 
Katarínska zábava. V úvode 
organizátorka stručne priblížila 
zvyky, ktoré sa od nepamäti 
spájajú so sv. Katarínou. 
Spevácky súbor DOMOVNÍČEK 
pod vedením Betky 
Angelovičovej mal pre 
obyvateľov pripravený zábavný 
program. Do tanca hral Vladimír 
Kluka, ktorého sme radi privítali medzi nami a samozrejme nechýbali 
ľudové piesne „na želanie“. Rozišli sme sa v dobrej nálade s prianím 
pekných chvíľ v blížiacom sa predvianočnom období.     (S. Šimková) 

VIDEOSTOP II. 

Ešte tento rok sme stihli i druhé kolo tejto súťaže. Tentoraz sa 
prihlásili súťažiť Beáta Révayová, Štefan Hučko a Magdaléna 

Drábiková. Za zamestnancov prijali pozvanie 
Svetlana Šimková, Jana Režová a Natália 
Bujnová. Bolo pripravených deväť ukážok od 
seriálov, filmov až po rozprávky. Všetci sa okrem 
súťaženia aj bavili a obyvateľom sa páčilo to, že 
sa o pozvaných hosťoch dozvedeli novinky a to 
priamo z krátkych otázok moderátora. Hoci 
odpovede vedeli často všetci súťažiaci, rozhodlo 
aj kto sa skôr prihlási. Súťaž skončila nakoniec 
nerozhodne. Magdaléna Drábiková a Beáta 

Révayová mali rovnaký počet bodov. Aj dnes mal každý súťažiaci u 
ctených hostí tajného spoluhráča. Takže ako dopadne súťaž sme sa 
museli nechať prekvapiť. Nakoniec len jeden bodík rozhodol túto 
napínavú súťaž takto: 
1. miesto – Beáta Révayová a Jana Režová 
2. miesto – Magdaléna Drábiková a Svetlana Šimková 
3. miesto – Štefan Hučko a Natália Bujnová 
Beáta Révayová si zabezpečila účasť v hre Videostop majstrov. 
V poslednom kole budú zaujímaví hostia, tak neváhajte ani vy.   (R. Wagner) 
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MÚDRA SOVA 

Po pol roku opäť priletela „Múdra sova“ a preverila naše vedomosti. 
Súťažiaci si svoje sily zmerali v témach: Ročné obdobia, Biblické 
otázky, História, Geografia a Z každého rožku trošku. V druhom kole 
súťaže o putovnú sošku múdrej sovy sme súťažiacich potrápili tajničkou 

zo života zariadenia a na záver si 
otestovali svoju pozornosť pri 
osemsmerovke. Opäť nás potešila 
veľká podpora divákov, pre ktorých sme 
pripravili vedomostný kvíz. Vedomosti si 
preverili nanečisto a boli veľmi úspešní, 
takže nám na budúci rok pribudnú 
súťažiaci. Miroslav Kleman svoje 
víťazstvo obhájil a „Múdra sova“ opäť 
priletela do jeho rúk. Avšak víťazstvo to 
bolo tesné, prvé a druhé miesto delili 
len dva body. Na druhom mieste 

skončil Ernest Lopatka a so stratou jedného bodu na treťom mieste 
Milan Klačanský. Víťazom gratulujeme, všetkým prítomným ďakujeme 
za vytvorenie výbornej atmosféry a tešíme sa na ďalšie kolo.    (N. Bujnová) 

Vianočný zázrak  

 Tento rok sme aj my využili možnosť a zapojili sme sa do 
neziskového projektu Vianočný zázrak, ktorý spája vianočné priania 
osamelých seniorov v Zariadeniach pre seniorov a ľudí, ktorí majú 
záujem im tieto priania splniť a vrátiť do ich životov kúsok 
Vianoc. Cieľom projektu je splniť nenáročné priania a sprostredkovať 
trochu radosti ľuďom, ktorí nemajú blízku rodinu a Vianoce sú pre nich 
obdobím smútku a prázdnoty. Sociálni pracovníci poznajú túžby našich 
obyvateľov a tak sme ich spísali a zaslali. Teraz budeme čakať, ale 
dúfame, že niektorým našim obyvateľom sa splnia sny v podobe 
darčekov od neznámych ľudí. Budeme Vás informovať o plnení snov 
a skrytých túžob. Ako to funguje? Na stránke www.vianočnyzazrak.sk 
bude od decembra vytvorená databáza prianí a neznámi ľudia si vyberú 
darček, ktorý by chceli venovať, vyplnia formulár a pošlú darček. 
Informáciu prikladám čitateľom nášho časopisu v prípade záujmu zapojiť 
sa k darcom.               (S.Červená) 

http://www.vianočnyzazrak.sk/
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Duša dreva 

Všade okolo nás je veľa pekných vecí no málokto si všimne, že aj 
obyčajným, nepovšimnutým veciam sa dá vdýchnuť duša. V našej 
stolárskej dielni PINOKIO 
sa takéto zázraky dejú. 
Juraj Marko v spolupráci 
s Jankou Gogolovou 
a DomAteliéRom spojili 
svoje sily a za pomoci 
našich skutočne zručných 
obyvateľov vdychujú drevu 
život. Avšak samotné 
drevo, snaha, naše 
odhodlanie a šikovné ruky 
obyvateľov by nestačili. 
Preto v našej stolárskej dielni PINOKIO pribudli nové stroje, za ktoré 
vďačíme našej pani riaditeľke Vierke Bútorovej, ktorej záležalo na tom, 
aby našej kreativite už nič nestálo v ceste. A ak ešte stále váhate či 
máte talent alebo nie, je predsa ľahké to zistiť! Príďte medzi nás 
a vašimi výrobkami potešíte seba i ostatných.       (J. Gogolová) 

Jesenné upratovanie  

Jeseň je jedno z najkrajších období v roku. Čaro prekrásnych farieb 
do nás vnáša príjemnú atmosféru a vytvára 
pocit pokoja a oddychu. Už nepália silné 
slnečné lúče. S príchodom jesene sa mení aj 
príroda a listy majú nespočetné farebné 
kombinácie. Aj v areáli nášho zariadenia 
máme množstvo krásnych stromov a kríkov, 
ktoré sa zbavujú svojho lístia. Keď zafúka 
studený vietor listy padajú na všetky strany 
a vytvárajú farebné koberce, ktoré treba 
upratať. Naši obyvatelia z IT5 nelenia, berú 
lopaty, hrable, metly a pustia sa do práce. 
Onedlho je všetko lístie pekne pohrabané 
a pozametané. S pocitom dobre vykonanej 

práce odvezú lístie do novovybudovaného kompostu.             (Z. Kováčiková) 
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Divadielko VAREŠKA 

Prostredníctvom arteterapie sme sa preniesli do detských čias a 
zrealizovali myšlienku vytvoriť malé, úsmevné a hlavne funkčné 

divadielko. Spoločnými 
silami sa nám podarilo 
na tému „Tri prasiatka“ 
vytvoriť tri fantasticky 
reálne domčeky, ktorých 
autormi boli Milan 
Hanzlovič, Júlia 
Mondoková a Zuzana 

Miklósová. S postavičkami troch prasiatok z drevených varešiek 
ochotne pomáhala Františka Pochybová. Divadielko sme nazvali 
„DIVADIELKO VAREŠKA“, za ktorého červenou oponou sme 
odprezentovali rozprávku „O troch prasiatkach“ a vyskúšali tak kapacitu 
spoločenskej miestnosti IT2. A že sa nás tam stretlo požehnane! 
Zvedavých divákov sme usadili, pohostili kávou a vynikajúcou 
bublaninou  a tak sa mohli všetci započúvať do rozprávky. Herecké 
vlohy nezapreli Milan Hanzlovič ako vlk a Monika Šmotláková ako tri 
prasiatka. Verím, že myšlienka zaspomínať si na detstvo 
prostredníctvom rozprávky sa našim obyvateľom páčila a v rovnakom 
počte sa uvidíme aj v Novom roku pri ďalšej známej rozprávke.  (K. Rosová) 

TURNAJ v kolkoch  

V tomto chladnom počasí sme sa rozhodli 
zahriať sa i rozhýbať a usporiadali sme tradičný 
Turnaj v kolkoch. Všetci súťažili dohromady, spolu 
23 imobilných a mobilných súťažiacich. Každý mal 
dva pokusy v jednom kole a konali sa tri kolá, čiže 
všetci hádzali šesťkrát. Atmosféra bola priateľská, 
ale každý chcel vyhrať! Neraz boli zhodené všetky 
kolky jedným hodom. Vtedy nastal potlesk. Turnaj 
bol napínavý až do konca. O víťazovi rozhodol až 
rozstrel. Víťazom sa napokon prekvapujúco 
a nečakane stala Júlia Mondoková. Druhý 
skončil Milan Hanzlovič. Tretia bola Anastázia Opáthová. Všetkým 
ďakujem za účasť a za príjemne strávené dopoludnie.      (M. Miško) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach 
 Sedeli sme pri 
spomienkach. Tak by sme mohli 
pomenovať príjemné posedenie 
pri prezeraní fotografií. 
Spomienky, priatelia a spoločne 
prežité okamihy sú pre každého 
vzácne. Fotografie zachytávajú 
momenty života, ktoré si ani 
neuvedomujeme. Ľudia okolo 
nás sa menia, preto je dôležité 
zachytiť a podeliť sa o to 
výnimočné čo nás obklopuje. 
Pre nás sú to spoločné 

stretnutia, oslavy jubileí, športové aktivity, vystúpenia detí a speváckeho 
súboru. Máme zachytené momenty pri práci i pri oddychu. Takto 
sústredene a nostalgicky si ich prezerala Otília Kasanová.   
 Pre nových obyvateľov boli už mnohé tváre neznáme, niektorých si 
pripomíname rôznymi veselými historkami. Mnohí hľadali samých seba. 
Fotografujeme všetky akcie, takže bolo čo pozerať. Keby sme takéto 
spomienkové prezeranie fotografií chceli pomenovať odborne, použili by 
sme termín reminiscenčná terapia. Pri pozeraní fotografií si 
vybavujeme spomienky 
spojené s radosťou, inokedy 
so smútkom. Niektoré 
fotografie mali aj niekoľko 
rokov, takže na dianie na 
fotografii bolo treba dobrú 
pamäť. A aj o to nám išlo, 
skontrolovať pamäť, či si 
pamätá na situácie, mená 
a možno aj roky.  
 A pamäť Štefana 
Mikuša, Emílie Ondrušovej 
a Márie Naštickej ich veru 
nesklamala, čo zároveň teší aj nás zamestnancov, že Vás, milí naši 
obyvatelia, máme v takejto dobrej psychickej kondícii.   (L. Laciková) 
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JESENNÉ DEKORÁCIE 

Deň, keď sme sa chystali do Levíc na Jesenné dekorácie bol síce 
upršaný, ale nám to náladu 
nepokazilo. Veľmi sme sa 
tešili, čo na nás čaká a počas 
cesty autom sme rozoberali 
rôzne varianty toho, čo by 
sme mohli dekorovať. Keď 
sme prišli, veľmi milo nás 
privítali a usadili na miesto. 
Najskôr mala pani riaditeľka 
príhovor a po nej nám 
obyvatelia ZSS „Jeseň 
života“ Levice zaspievali pár pesničiek, aby sa nám lepšie pracovalo. 
Na stole sme už mali pripravené veci a mohli sme začať tvoriť. Naše 
obyvateľky Hedviga Bednáriková, Katarína Kánová a Daniela Veľká 
boli veľmi šikovné, tvorili jedna radosť. Vyrobili nádherné sovičky a 
dáždniky. Po dobre odvedenej práci sme sa občerstvili kávou, 
chlebíčkami a zákuskami a mohli vyraziť naspäť domov. Akcia sa nám 
veľmi páčila a dúfame, že si ju zopakujeme aj budúci rok.       (M. Rusňáková) 

TURNAJE v LONTOVE  

V novembri sme prijali pozvanie na 10. 
ročník šachového turnaja a 4. ročník 
turnaja v hraní dámy. Čakala nás dlhá 
cesta, preto sme už skoro ráno vyrazili do 
ZSS „Platan“ Lontov. Počas cesty sme 
sledovali krásne svitanie, kde sa prvé 
slnečné lúče hrali s jesennými farbami na 
korunách stromov. Oba turnaje mali súťažnú 
atmosféru a čakalo nás honosné 
pohostenie. Od nás sa ich zúčastnili Milan 
Klačanský, ktorý obhájil minuloročné 
prvenstvo v šachovom turnaji a Vladimír 
Vacho, ktorý si odniesol diplom za účasť 
v turnaji v hraní dámy. Gratulujeme 

a ďakujeme vám za úžasnú reprezentáciu zariadenia!    (L. Petráková) 
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Kaplnka             MD-12/2019

Boh prišiel na svet 

Ježiš sa narodil v Betleheme (heb. Dom chleba). Je to mesto asi 8 km 
južne od Jeruzalema, rodisko kráľa Dávida. Sem prišiel kvôli sčítaniu 
obyvateľstva Jozef z Nazaretu so svojou snúbenicou Máriou a tu sa narodil 
Pán Ježiš. Slávnosť Narodenia Pána sa slávi s vigíliou a s oktávou. 
Vianočné obdobie však pokračuje aj po ôsmich dňoch a končí sa nedeľou po 
Zjavení Pána. Do tohto obdobia zaraďujeme štyri významné sviatky 
kresťanského kalendára: Sviatok Svätej rodiny, Slávnosť Bohorodičky Panny 
Márie, slávnosť Zjavenia Pána a sviatok Krstu Pána. Dieťa Ježiš v 
betlehemských jasliach je nám bez rozdielu veku, stavu, postavenia, reči, 
pleti... blízke práve tým, že máme nádej, že sme Božie deti. Kto pácha 
hriech a nechce sa ho zriecť, nepocíti a nemôže prežiť po tieto dni pokoj v 
duši. Neuvedomujú si, že sa plnia slová anjelov, že pokoj obsiahnu len ľudia 
dobrej vôle. Hriech, ktorý človek pácha, uráža Boha. Boh prišiel na svet, aby 
odstránil hriech. K tomu potrebuje našu spoluprácu. Právom od nás 
očakáva, že budeme ľuďmi dobrej vôle. To vysvetľuje aj pohľad do dnešnej 
reality. Pravú radosť nespôsobujú prázdniny, dovolenka, vianočný stromček, 
darčeky, Štedrá večera, stretnutie rodiny, spev kolied...  

Pravú radosť pociťujeme z narodenia Pána Ježiša. Keď sa vedome a 
dobrovoľne nezriekneme hriechu, to znamená, že nedovolíme Bohu zaujať 
miesto, ktoré mu patrí v našom srdci. Môžeme otupiť svedomie. Môžeme 
svedomie násilne umlčať. Pravú radosť však neprežijeme. Sú hodnoty, ktoré 
sa nedajú zmerať, vidieť, ktoré však možno zažiť. A to je vedomie, že som 
dieťa Božie, priateľ Boha. Boh prichádza do detských sŕdc. Vidíme Boha v 
ich čistých, nevinných očkách, ktorými pozerajú na Dieťatko v jasliach. Na 
pravej radosti sa neuberú roky. Naopak. Verní Bohu starí kresťania sa tešia, 
že Dieťa Ježiš im už čoskoro bude odmenou, keď sa postavia už nie pred 
jasle, ale pred svojho Boha Sudcu, aby od neho za vernosť prijali večnú 
odmenu.  

Boh sa uponížil, aby nás všetkých mohol povýšiť do hodnosti Božích 
detí. Preto pri jasliach zohýna kolená každý človek bez rozdielu a titulov, 
pretože cíti v srdci vzdať vďaku Bohu za najcennejší dar: Božie dieťa.  

Chorí, opustení, prenasledovaní, všetci čo sú bez prístrešia, nič 
neznamenajúci a nemajúci, všetci, ktorým bola ukradnutá česť a dobré 
meno, si pri jasliach uvedomujú radosť. Prečo? Pohľad na Dieťa hovorí, že 
všetko na svete je márnosť. Pominie sa sláva i bolesť. Bude odstránená 
nepravda a zvíťazí Pravda – Boh. Pravý pokoj dáva jedine Boh.  

Preto otvorme svoje dvere sŕdc pre Boha a dajme mu 
najčestnejšie miesto vo svojom živote, ktoré mu patrí.  (R. Wagner) 
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Z pera našich obyvateľov          MD-12/2019

Blíži sa koniec roka... 

A je tu december. Najkrajší mesiac v roku, 
hlavne pre deti. Však, v ktorom mesiaci majú 
deti dva týždne prázdniny. Ešte neskončí ani 
radosť z Mikuláša, už sú Vianoce. Tak teda 
rodičia, držte sa! Bude vás to stáť nemálo 
peňazí. Keby to stálo aj tisíc euro, tak pre deti 
to investujete. A teraz trochu vážne... Vieme, 
aké sú to sviatky. Narodenie Ježiša. A verte mi, 
keby sme dali deťom len jabĺčko a orechy, boli 
by šťastné a počuli by sme krásny smiech. 
A toto isté platí o rodičoch, priateľoch. Mamičky, 
vy to máte najťažšie – kupovanie, varenie, 
pečenie a všetky domáce práce. My chlapi vám veľmi nepomôžeme, ale 
verte, že ľúbime deti aj vás. A potom príde Silvester, ktorý je veselý 
a nikdy naňho nezabudneme.  

Toto sú posledné články v tomto roku, ale v januári nás tu máte zas. 
Niekedy dobrých, zábavných, niekedy menej. Ja vám prajem všetkým 
krásne Vianoce, veľa darčekov a šťastný Nový rok.      Štefan Hučko, obyvateľ 

Dejiny Topoľčian IV. 

V roku 1435 sa Ladislav ml. zo Sečian znovu ujal vlastníctva 
Topoľčian a topoľčianskeho panstva, opäť ho stratil a zmocnil sa ho Ján 

Jiskra z Brandýsa. Jiskra prišiel v roku 1440 na 
pozvanie kráľovnej Alžbety asi s 50 tisícovým vojskom, 
ktoré bolo zložené prevažne z bývalých husitských 
bojovníkov, aby tu chránili záujmy jej syna Ladislava 
Pohrobka proti nároku poľského kráľa Vladislava 
Jagelovského. Jiskra sa zmocnil východného Slovenska 
a vzápätí aj hradov na strednom a východnom 
Slovensku. V polovici roku 1440 mal už v rukách aj hrad 

a samotné mesto Topoľčany. Vladislav Jagelovský odišiel na výpravu 
proti Turkom a pri Varne padol.  

V roku 1570 bol spísaný „Urbár topoľčianskeho panstva“, ktorý 
poskytuje informácie o hospodárskom a sociálnom postavení 
obyvateľstva Topoľčian.      (Zdroj: UHLÁR, Vlado, 1988. Okres Topoľčany. Bratislava: Obzor.) 

        Spracovala: Beáta Révayová, obyvateľka                                
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Z pera našich obyvateľov          MD-12/2019

Vianočné verše 

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

Narodil sa v maštaľke v meste Betleheme, 
zavinutý v plienočkách na slame si drieme. 
Nad maštaľkou hviezda svieti ukazuje smer,  

tam sa milý kresťan s čistým srdcom ber. 
Ježiško maličký krásny ako kvet, 

dvíha malú rúčku, požehnáva svet. 
Vôňa medu, ihličia, atmosféra vianočná, liek na každý bôľ, 

zabudnite na bolesti, buďte stále šťastní. 
Nebeskí anjeli spievajú „Gloria“, raduje sa pestún i matka Mária. 

Keď zasadnete k večernému stolu s modlitbou vianočnou 
potešte sa všetci spolu, v láske, šťastí, prežite ich spolu,  

buďte stále zdraví a šťastní aj v Novom roku. 
                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Lásku neodsudzuj nikdy, vždy len milujúceho alebo milovaného. 
Žijeme len ten čas, v ktorom milujeme. Krídla síce majú anjeli, ale 
čerti sú rýchlejší. Je potrebné neprestať milovať ani potom, čo sme 
milovali. Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou. Nie s lampou, ale 
srdcom treba hľadať ľudí, pretože iba v láske otvoria svoje srdce. 
Ľudia hovoria o práve, ale majú na mysli bohatstvo. Láska je liekom 
proti násiliu a kľúčom k tajomstvám sveta.  Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Na sv. Mikuláša už je všetka zima naša. Aké sú od Lucie do Vianoc 
dni, také budú aj mesiace. Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa 
bude na ľade. Biele Vianoce, zelená Veľká noc. Na sv. Štefana 
nesmie už byť barina. Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce. Keď je 
december studený, je vždy s úrodným rokom spojený. Aký je čas na 
Adama Evy, také budú nasledujúce dni.   Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Twain: Ak ste na pochybách, hovorte pravdu. Lincoln: Väčšina ľudí 
je taká šťastná, aká šťastná sa rozhodla byť. Seneca: Odmietame 
tých, ktorí nás milujú, a milujeme tých, ktorí nás odmietajú. Goethe: 
Človek je bohatý tým, čo urobil pre druhých.     Magdaléna Drábiková, obyvateľka    
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Spoločenská rubrika           MD-12/2019  

V mesiaci NOVEMBER k nám prišli  

              

 

 

Helena Chlpíková 
 

        
          

 

 

 

 

DECEMBROVÍ oslávenci

01.12. Anton Jančovič 
01.12. Jozef Finta 
02.12. Gabriela Matejková 
02.12. Alžbeta Blažiová 
03.12. Františka Pochybová 
06.12. Simona Bizoňová 
10.12. Jozef Hrutka 
13.12. Anna Šaturová 
16.12. Štefan Belička 
18.12. Emília Michalíková 
18.12. Mária Pokusová 
19.12. Dobruša Gogová 
19.12. Margita Ďuríková 

20.12. Róbert Šarkőzy 
23.12. Viktória Galbavá 
24.12. Paulína Povrazníková 
25.12. Miroslav Kleman 
26.12. Tibor Švec 
26.12. Rudolf Tíleš 
27.12. Mária Michalková 
29.12. Margita Ďuríková 
29.12. Jozef Skladaný 
30.12. Ján Chvála 
31.12. Jozefína Gogová 

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

V mesiaci NOVEMBER nás opustili 

 

Helena Beniaková, Mária Medová 
 

 

Česť ich pamiatke! 
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Podujatia             MD-12/2019 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V DECEMBRI  

2. Gratulácia oslávencom IT4  B/4   Natálka 
2. Výroba vianočnej výzdoby   A/4   Katka, Monika 
3. Zdravotná prechádzka   areál  Betka, Richard, Majka Mä. 
3. DomAteliéR      B/3   Janka G. 
4. Čítanie vianočných príbehov  A/4   Katka 
4. Zdobenie vianočného stromčeka IT4   Natálka 
5. Domovníček      jedáleň  Betka 
5. Spoločenské hry     B/1   Majka Mi. 
6. Svätá spoveď     kaplnka  páter 
6. Mikuláš       jedáleň  Simonka 
9. Návšteva vianočných trhov  mesto  Katka, Monika 
9. Gratulácia oslávencom IT2           A/4  Svetlanka  
10. Pečenie medovníkov    B/CHD  Katka, Monika 
11. Múdra sova      jedáleň  Natálka 
11. Spievanie kolied     B/4   Majka G. 
11. Výstava ručných prác   UKF Nitra Janka G. 
11. Výzdoba stromčeka pri koledách A/4   Katka, Monika 
12. Vianoce od nás pre Vás   jedáleň  Simonka 
12. Domovníček      jedáleň  Betka 
13. Pinokio – práca s drevom   B/prízemie Janka G. 
13. Zdravotná prechádzka   mesto  Lenka, Ladislav, Majka Mi. 
16. Výroba betlehemu    A/4   Katka 
16. Zdobenie medovníkov   B/3   Lenka, Janka G. 
16. Pernikiáda      jedáleň  Katka, Monika 
17. Gratulácia oslávencom IT3  B/2   Janka R. 
18. Gratulácia oslávencom IT1  A/2   Veronika 
18. Spievanie vianočných piesní  A/4   Monika 
19. Vianočné koledovanie   chodby  Betka 
19. Biblioterapia      B/2   Ladislav 
20. Varenie vianočného punču   B/4   Zuzka 
23. Spoločenské hry     A/2   Betka 
24. Štedrá večera     jedáleň  Natálka 
27. Zdravotná prechádzka   mesto  Lenka, Majka Mi. 
30. Spoločenské hry     B/4   Lenka 
30. Biblioterapia      A/2   Majka Mä. 
31. Stretnutie pri spomienkach   B/1   Martinka 
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Vyberáme z tlače           MD-12/2019 

Zasmejme sa 

Mara, prečo biješ tú sliepku? Nechce dať kurencom piť. Netráp ju a ohoľ jej perie 
zospodu. Tie chúďatká zrejme nevedia nájsť jej prsia.   
 
K psychiatrovi príde matka s dcérou – Pán doktor, moja dcéra si myslí, že je 
sliepka. A odkedy si to myslí? No asi päť rokov a všetko bolo v poriadku, až kým 
teraz prestala znášať vajcia. 
 
Vrabec sedí na vetvičke, prisadne si k nemu zvedavá vrana a pýta sa – A ty si 
kto? Vrabec sa hrdo vypne a hovorí – Orol. Ha-ha-ha, taký malý? To vieš, pil 
som, fajčil som, často som bol chorý.              Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
Hľadáme telepatov, ozvite sa viete kam. 
 
Kto pripíja často na zdravie, ten príde o zdravie.           Rudolf Sokolík, obyvateľ 
 
Dežo, prečo si tak zmlátil svoju ženu? Kapustu má rada. No a čo? Aj moja žena 
má rada kapustu! No hej, ale Kapusta je náš sused.    
 
Predám ruskú modernú kalkulačku na protán-bután. 
 
Na dedičnosť sa nedá spoliehať, myslel som, že moja žena bude variť ako jej 
mama, ale ona pije ako jej otec.       Magdaléna Drábiková, obyvateľka  
 
Pýta sa mechanik zákazníčky – Že vy ste boli minulý týždeň chorá? Ó, áno, a ako 
to viete? Že ste nemali žiadnu autonehodu...  
 
Sedia traja chlapi v krčme. Zrazu jeden začne – Moja žena čítala knihu Danka a 
Janka a narodili sa nám dvojčatá. Druhý hovorí – Moja žena čítala Troch 
mušketierov a narodili sa nám trojčatá. Tretí len rýchlo povedal – Bežím domov, 
moja žena číta knihu Alibaba a 40 zbojníkov.        Eva Kohútová, obyvateľka 
 

Politici by mali cez dva mesiace ničnerobenia nabrať veľa vitamínov, ktoré 
niektorým chýbajú – najmä vitamíny I a Q. 
 
Manželia po sobáši prišli do drahej reštaurácie. Pri hlavnom chode mladá pani 
hovorí – Štefan, to mäso sa nedá požuť! Ale dá, drahá, dá... Iba si si zabudla 
zdvihnúť závoj. 
 
Čo povieš na tie vysoké platy poslancov? Naši poslanci nemajú vysoké platy, to 
len my ich máme nízke.                 Mária Grendelová, obyvateľka 
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Zábava a relax            MD-12/2019 

Tajnička 

Máme posledný mesiac roka, ktorý je typický viacerými 
zaujímavými sviatkami a tradíciami. Nebudeme spomínať Vianoce či 
Mikuláša, ktoré sú najznámejšie, tentoraz sme si vytipovali                  
13. december, kedy má sviatok... Odpoveď nájdete v našej tajničke.  

          

 Miroslav Kleman, obyvateľ 

Hádanka č. 1: 

Čo je to VERANDA? 

a.) Predsieň 

b.) Chodba 

c.) Izba               Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 2: 

Ktorý kvet je zákonom chránený? 

a.) Sedmokráska  

b.) Fialka 

c.) Snežienka              Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 3: 

Ktoré mesto sa nenachádza na západe Slovenska? 

a.) Nitra 

b.) Zvolen 

c.) Trnava                Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 16. 12. 2019 svojmu sociálnemu pracovníkovi.  
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 11/2019 sa stávajú: 

Otília Kasanová a Jolana Mikulová 

Srdečne gratulujeme! 

           Nenáročná obilnina 

           Hromadný výstrel 

           Znovu, zase 

           Beh na dlhú trať 

           Urobí oslavu 

            

           Výlučok z úst 

           Obyvateľ Rumunska 

           Najhrubší prst 

           Vysádzal 

           Dozadu 
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Od nás pre vás            MD-12/2019 

 Novinky našej rodinky 

VIANOCE OD NÁS PRE VÁS 

Obdobie vianočných sviatkov sa už tradične spája so zvyklosťami, 
ktoré sa tradujú v rámci rodu a tým sa uchovávajú hodnoty našich 
predkov aj v súčasnosti. Počas vianočného obdobia je čas spomaliť, čas 
na pomoc a čas na stretnutia s rodinou a blízkymi známymi.  

Tak ako po celý rok, aj v decembri pre Vás pripravujeme bohatý 
kultúrny program. Ako prvý príde Mikuláš, ktorý nezabudne ani na 
jedného z našich obyvateľov.  

Čarovná atmosféra Vianoc u nás, to je aj pečenie a výzdoba 
medovníkov, vianočný stromček, ktorý spoločne s Vami ozdobujeme, 
koledovanie po chodbách a štedrovečerná hostina, ktorou sa Vám 
snažíme navodiť pocit domova. 

V decembri 2014 sme po prvýkrát pre našich obyvateľov 
zorganizovali vianočné trhy. Snažili sme sa našou blízkosťou k nim 
vytvoriť pravú atmosféru Vianoc. Jedálňou sa niesla vôňa ihličia, 
vareného punču, oblátok, pečiva. Náladu navodili koledy, vinše 
a zvyklosti. O štyri roky neskôr sme trhy obohatili o vystúpenie 
sociálnych pracovníkov s vianočným pásmom. Cieľom bolo poďakovať 
obyvateľom za  aktivitu v zariadení z dôvodu, že sú pre nás, mladšie 
ročníky vzorom, že aj napriek ubúdajúcej sile a pribúdajúcim 
vráskam, šedinám sú ich srdcia plné lásky, dobroty a odpustenia. Sú 
plné vďaky za každé milé slovo, úprimný pohľad či úsmev.  

Tento rok akciu Vianoce od nás pre Vás pripravujeme                 
12. decembra 2019 a bude zase iná, výnimočnejšia. Vynímať sa bude 
blízkosťou, rodinným putom a posedením v kruhu našej veľkej rodiny, 
ktorú tvoria obyvatelia, ich rodinní príslušníci a zamestnanci zariadenia.  

Aj toto je priestor pre spoločné stretnutie, komunikáciu, nahliadnutie 
do života našej rodiny. Ako napísal slovenský básnik Martin Rázus: 
„Sladkosť domova nie je v pohodlí, ani v hojnosti, ale v tajomnej 
hudbe sŕdc, čo náležia k sebe.“  

A práve na tom nám záleží, denne otvárame svoje srdcia a náruč 
Vám milí obyvatelia. S láskou prichádzame a sme blízko pri Vás.        

 Prajeme Vám, aby ste prežili čaro Vianoc v kruhu svojich 
blízkych, stíšili ste svoje vnútro k pokore a zakúsili dotyk Božej lásky 
v betlehemskom dieťati.          (S. Červená) 
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Fotografia mesiaca           MD-12/2019 
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Petráková, Lýdia Laciková, Magdaléna Drábiková, Beáta Révayová, Miroslav Kleman, Rudolf 

Sokolík, Eva Kohútová, Mária Grendelová, Eva Kahanová-Bašová, Vladislav Bednár. Redakčná 

rada si vyhradzuje právo príspevky v prípade potreby upraviť, zostručniť, prípadne 

neuverejniť. Neprešlo jazykovou a štylistickou úpravou. 


