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Úvodník            MD-12/2020 

Požehnané Vianoce 

Vážení obyvatelia, 
 po ročnej pauze budeme prežívať aj v období koronavírusového 

ochorenia vianočné sviatky s najväčšou úctou 
a dôstojnosťou a čakať na príchod Božieho dieťaťa. 
Vianoce niektorí milujú, iní ich neuznávajú a tieto emócie 
sa u nás miešajú či menia podľa životných okolností 
a veku. Bolo jednoduché milovať Vianoce, keď sme boli 
deťmi. Intenzívne sme prežívali čaro tohto sviatku a tešili 
sa spoločne s rodičmi, starými rodičmi a súrodencami na 

tieto slávnostné chvíle. Teraz nám v dospelosti ostáva radosť z našich 
detí a vnúčat.  
 Najkrajšie dni v roku by mali byť najpokojnejšie, mali by sme 
nachádzať vlastný vnútorný pokoj a istotu.  
 Tieto atribúty nám dodáva naše vedenie Domova, ako aj ostatní 
pracovníci. 
 Je to priestor medzi smrťou a narodením, čas konca a nového 
začiatku. Otvárame srdcia dávaním a prijímaním darov. Naším logickým 
krokom by mala byť striedmosť, návrat k sebe a prírode. 
 Veď tým najväčším vianočným darom pre všetkých je pokoj v duši – 
tak ako si zvykneme priať: Pokojné a bohabojné vianočné sviatky, 
s prídavkom dobrého zdravia. 
 Skúste sa sústrediť na prítomnosť, nemyslite na minulosť, ani 
budúcnosť, ale žite v tejto dobe skromne. Preto aj naďalej musíme 
rešpektovať predpisy, ktoré vyplývajú z nariadenia vyšších orgánov ako 
aj vedenia zariadenia, potom náš život sa bude uberať k lepšiemu 
spolunažívaniu.  
 Vážení obyvatelia, dopisovatelia a čitatelia, počas Vianočných 
sviatkov Vám Redakčná rada časopisu „Môj domov“, Interné rozhlasové 
štúdio, Domový parlament, vedenie Domova a aj v mojom mene prajeme 
do ďalšieho života všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia.   
 Záver môjho posledného tohtoročného úvodníku patrí tejto básni:  

Na stromčeku sviečky horia,  
pokoj, šťastie nech k Vám letia. 

Rozžiaria sa Vaše tváre, nech Vám šťastie 
stále v budúcnosti aj naďalej praje. 

 
                                                   Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domáci spravodaj          MD-12/2020 

STROMY ZHADZUJÚ LÍSTIE... 

 Poslednou vecou, ktorú robíme 
v záhrade pred prichádzajúcou 
zimou je hrabanie lístia. Aj tento 
november sme si v rámci aktivít 
s našimi obyvateľmi urobili niekoľko 
takýchto typických jesenných brigád. 
Keď bolo vhodné počasie a hlavne 
nám nepršalo, chopili sme sa 
náradia a išli do areálu hrabať lístie. 
S hrabľami šikovne narábali Milan 
Klačanský, Jožko Skladaný 
a Katka Kánová. Chodníky pekne 
pozametali Zuzka Miklósová, Majka 
Fabiánová a Zuzka Belkovičová. 
Ťažkej práce, a to odvoz vreca 
s lístím a vysýpanie do kontajnera, 
sa zhostili Milan Mihálik, Michal 
Janík a Jozef Serfőző. Tak na jar bude pekný trávnik.    (J. Záhradníková) 

Kognitívna rehabilitácia 

     Prostredníctvom individuálnej 
sociálnej práce, tentoraz 
s našou obyvateľkou Boženou 
Stančekovou, sa snažíme 
rôznymi cvičeniami precvičovať 
pamäť. Formou hry „Meno, 
Mesto, Zviera, Vec“ cibríme 
pamäť a rozvíjame myslenie. 
Obľúbenou je i hra „Klobúčik 
Hop“, pri ktorej precvičujeme 
jemnú motoriku aj sa pri nej 
výborne zabavíme. Ani nevieme 
ako rýchlo hodinka ubehne. A 
tak v tejto neľahkej dobe 
zabudneme na nebezpečenstvo, 
ktoré číha okolo nás.        (M. Miková)  
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JESENNÝ ČAS 

 Leto je nenávratne za nami. Prišla k nám sychravá jeseň. Dni sú 
kratšie a hlavne studenšie. 
Prechádzky sú už len také 
krátke. Preto si s našimi 
obyvateľmi čas vypĺňame viac-
menej vo vnútri. Gabika 
Klečková a Anička Dovičinová 
si veľmi rady spolu pripravujú 
desiatu.  Spolu si ošúpeme 
a nastrúhame jabĺčka. Veď 
v tomto jesennom období treba 
dopĺňať vitamíny.  
 Dlhý jesenný čas si krátime 
aj spoločenskými hrami. Evka 
Macejková a Magduška 
Drábiková veľmi rady hrajú 
karty. Ich najobľúbenejšie sú 
žolíky. Stázka Opáthová 

a Danka Veľká hrajú sedmové karty. A keď si niekto povie, že prišla 
smutná jeseň 
a nuda, my ju vieme 
spolu prekonať. Ale 
máme sa na čo tešiť, 
po jeseni 
prichádzajú 
najkrajšie sviatky 
v roku, na ktoré sa 
tešia všetci, či malí, 
mladí, ale aj starší, 
proste všetci. A preto 
nenadávajme na 
jeseň, keď nám je 
trošku smutno, 
zababušme sa do 
teplej deky a oddychujme. Vedzte, že po sychravej jeseni a studenej 
zime opäť príde voňavá jar a po nej teplé leto.      (J. Záhradníková) 
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SPOMIENKY 

Jeseň je z jednej strany 
veľmi pochmúrna svojím 
smutným počasím. Ale 
z druhej strany je to jedno 
z najpestrejších ročných 
období. Stromy hýria tak 
pestrými farbami ako nikdy 
v roku. Naša Anička 
Szabová sa veľmi rada 
prechádza v každom počasí. 
Toto obdobie podľa nej má 
v sebe istú nostalgiu. 
Jedného dňa vybrala staré 
fotografie  a spolu sme si 
zaspomínali. Bolo to veľmi 
príjemné, chvíľkami síce 
trošku smutné, ale viac-menej 

veselé. A viete, prečo ľudia vymysleli fotoaparát a fotky?  
V živote toho zažijeme veľa a niekedy nie je možné si to 

zapamätať. Spomienky sú jediná vec, ktorú nesieme so sebou.  
A nikdy netreba vymeniť film, ktorý by vám napísal „prázdna pamäť“. 
 Preto nikdy nezahadzujme staré fotky, lebo vždy sa nájde 
niekto, kto si ich rád pozrie a rád bude počúvať, kto je na tej fotke, čo 
sa tam udialo a kde sa ten či onen príbeh odohral. A preto všetky 
fotky odkladajme, aby sme mohli spomínať so svojimi deťmi, 
vnúčatami a pravnúčatami. Spomienky je to jediné, čo nám už 
skutočne nikto nikdy nevezme.            (J. Záhradníková) 

Prechádzky v každom ročnom období  

Jeseň je čas zdravotných prechádzok, tak sme sa s naším 
obyvateľom Antonom Jančovičom individuálne vybrali na čerstvý 
vzduch. Aj keď v súčasnosti veľa možností nie je, dobre nám padla 
prechádzka v rozľahlom „parku“ nášho zariadenia. Príjemné bolo 
padanie lístia z takmer holých konárov a jeho šuchot pod nohami, 
ktoré pripomína čas našej mladosti. A aj keď bolo pod mrakom 
prechádzku sme si užili, keďže sa nám nerozpršalo.           (M. Miková)  
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Zo života zariadenia v Prašiciach 
 Zmena letného času na zimný akoby ovplyvnila aj prírodu okolo 
nás. November sa 
nesie v akomsi 
dušičkovom móde, 
dni sú sychravé 
a upršané. Akoby aj 
čas prispieval 
k celkovému 
nelichotivému stavu, 
ktorý panuje okolo 
nás. Pandémia 
koronavírusu vplýva 
na nás nielen ako 
fyzická, ale hlavne 
psychická záťaž. 
Musíme dodržiavať 
vydané nariadenia 
a tým prichádzame 
o radosť zo stretnutia 

s blízkymi, s 
rodinou. Je to 
však hlavne 
v našom záujme. 
Nechceme sa 
predsa nakaziť 
a zažiť ťažké 
chvíle v chorobe. 

Chmúrne 
myšlienky 

zaháňame 
rôznymi 

aktivitami, 
snažíme sa 
myslieť pozitívne 
a tešiť sa 
z každodenných 
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maličkostí. A započúvanie sa do rozprávok, kde vždy dobro zvíťazí 
nad zlom, poteší každé srdiečko a ohreje dušu. Ležiaci obyvatelia, 
ktorí nemajú veľa 
možností užiť si pohyb 
a iné skupinové aktivity 
sú radi každému 
novému podnetu alebo 
stretnutiu. A práve 
stretnutia pri 
rozprávkach patria 
k tým, na ktoré 
s radosťou čakajú. 
Nielen rozprávky 
z celého sveta, ale aj 
naše slovenské povesti 
o hradoch a zámkoch počúvajú so zatajeným dychom a dokonca 
pridajú čo-to o miestach, ktoré sami počas života navštívili.  

 Pohybom na 
čerstvom vzduchu si 
upevňujeme imunitu, 
ktorá je dôležitá najmä 
v tomto pandemickom 
čase. Snažíme sa využiť 
každý nedaždivý deň na 
krátku prechádzku. 
Pobyt vonku v areáli 
zariadenia v Prašiciach 
býva sprevádzaný 
príjemnými rozhovormi, 

ale aj tichým vychutnávaním slnečných lúčov.  
Jeseň sa predvádza svojimi farbami a my si tiež spestrujeme 

jesenno-zimné dni pri maľovaní. Každý má svoj štýl, svoje obľúbené 
farby, ale taktiež tému. Niekto maľuje postavičky, iný kvety. A tak to 
má byť. Tak ako sme každý iný, tak aj naše vyjadrenie farbami je 
a má byť pestré a originálne. Tešíme sa z každého výtvoru a relaxu 
s farbami. Naše maľovanie sa vždy nesie v duchu dlhých rozhovorov 
na témy zo života a o živote.           (L. Laciková)  
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Z pera našich obyvateľov        MD-12/2020

Decembrové medzinárodné dni 

 1.12. je Svetový deň boja proti AIDS. Kedysi boli otrokári a otroci, 
už to nemáme a 2.12. bol vyhlásený za Svetový deň zrušenia otroctva. 
3.12. je Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Patrím 
k nim. Štát sa o nás veľmi nestará, máme problémy s bezbariérovosťou 
a najmä starostlivosťou, ktorú si musíme platiť sami. Svetový deň pôdy 
je 5.12. Musíme ju chrániť pred znečistením a nepostrekovať, lebo je 
život – prináša úrodu, potraviny. 6.12. oslavujeme Sviatok sv. Mikuláša, 
patróna detí, ktoré sa na neho tešia a dávajú topánky do okien. Keď 
poslúchali, prinesie im sladkosti, ak nie, uhlie. Medzinárodný deň 
civilnej leteckej prepravy, najrýchlejšej a najbezpečnejšej, je 7.12. 
Teraz má síce kvôli COVID-u problémy, ale raz sa všetko vráti do 
normálu. 9.12. máme Medzinárodný deň proti korupcii. Úplatky, 
rodinkárstvo, známosti ničia Slovensko a raz to musí skončiť! Deň 
ľudských práv (10.12), Medzinárodný deň migrantov (18.12.) 
a Medzinárodný deň ľudskej solidarity (20.12.) spolu súvisia. Malo by 
byť úplne prirodzené, že bohatí pomôžu chudobným a zdraví chorým. 
11.12. je Medzinárodný deň hôr, „pľúc“ našej zeme. Produkujú kyslík 
a vytvárajú krásne scenérie. Náš minister životného prostredia Ján Budaj 
je podľa mňa schopný minister. A nakoniec spomeniem 24.12. – Štedrý 
deň, ktorý medzinárodným dňom síce nie je, ale je najkrajším dňom 
v roku. Všetkým vám prajem krásne Vianoce!   Štefan Hučko, obyvateľ 

Opäť sú tu krásne Vianoce 

 Blížia sa Vianoce, na venčeku postupne horia 4 adventné sviečky 
počas 4 týždňov. Každý deň sa spolu v kruhu rodiny modlíme počas 
adventu pri zapálenej sviečke. A dnes je sviatok Adama a Evy, blíži sa 
sviatok narodenia Pána, keď Ježiško maličký na slame v Betleheme sa 
narodí.  Všetci ľudia na svete potešenie cítia, pokloniť sa prišli všetci, čo 
ho ľúbia.  Pri Ježiškovi sú deti i ovečky, ktoré dýchajú tak, aby ho ohriali 
a bolo mu teplučko. Prišli sa pokloniť i traja mudrci Gašpar, Melichar 
a Baltazár. Prišli z Východu, aby sa vyhli zlému Herodesovi. Priniesli 
dary – zlato, kadidlo a myrhu. Zvestujú príchod Spasiteľa na tento svet. 
 Na Adama a Evu sa traduje polnočná svätá omša, keď sa dieťatko 
na slame narodí. Stromčeky svietia, koledy spievajú. Na Štefana sa 
vinšovať a koledovať po domoch chodí, koledníkov sme obdarúvali 
drobnými domácimi koláčikmi. Betlehemské svetielko sme si vždy na 
Vianoce doniesli a pri Štedrej večeri zapálené mali. Veselé Vianoce a 
šťastný Nový rok Vám od srdca želám.        Beáta Révayová, obyvateľka 
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VIANOČNÝ POZDRAV 

Narodil sa Kristus z Matky Márie, dievčatá mu prichystali ľalie. 
Nebeskí anjeli spievajú „Glória“, radujú sa pestún i Matka Mária. 

Vyzdobený vianočný stromček a biely sneh ťa nútia 
precítiť zázrak tepla domova a rodiny,  

zohriať sa nehou dieťaťa, pri jasličkách pokľaknúť si. 
Anjelici spievali malučkí, požehnanie nasypal im do rúčky. 

Veľa darčekov, čo srdce pohladia, rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia. 
K bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, veselé Vianoce a šťastný Nový rok. 
                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Aforizmy              
Bedári prahnú po bohatstve, boháči po nebi, ale mladí ľudia túžia po 
stave pokoja. Aj cesta dlhá tisíc míľ sa musí začať prvým krokom. 
Keď srdce plače za tým, čo stratilo, duch sa raduje, z toho, čo našiel. 
Zo všetkých vášní najviac telu škodí smútok. Mladí potrebujú radosť 
a lásku, dospelí prácu a priateľstvo, starí mier a pokoj. Ži každý deň 
tak, aby si práve v ňom mal prežiť celý tvoj život. Úsmev je tá 
najzvodnejšia krivka na ženskom tele. Ak vás láska nenaučí pokore, 
tak potom iba jej zrada.          Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc. Na sv. Tomáša 
chop sa chlpatého rubáša. Na hrmenie v decembri nasleduje hojný 
dážď a vietor. Keď zima dobré drží v decembri a v januári, bude 
pekný rok. Na sv. Štefana nesmie už byť barina. Lepšie Vianoce 
treskúce nežli tekúce. Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za 
tým beží. Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok. Keď je 
na Štefana večer mnoho hviezd, bude dobrá úroda zemiakov. Aké sú 
od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.  Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Elton: Ľudia, ktorých plavba životom závisí od majetku iných, vás 
budú ako prví poúčať tom, že majetok nie je dôležitý. Indické 
príslovie: Od priateľa si peniaze nepožičiavaj, ani ty mu nijaké 
nedávaj. Dlhy sú ako nožnice, ktoré prestrihnú priateľské putá. 
Plautus: Ak sa ti podarilo ovládnuť vášeň skôr ako ona teba, potom 
sa môžeš radovať. Gándhí: Je nemúdre byť si istý vlastnou 
múdrosťou. Je zdravé pripomínať si, že aj najsilnejší môžu zoslabnúť 
a najmúdrejší sa môžu mýliť.    Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V DECEMBRI 

Na oddeleniach 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

8 modlenie 
tréning pamäti spomienky tréning pamäti 

 farby 
MT spol. hry práca-interiér 

9 
tréning pamäti hudba farby vianočné zvyky 

práca-interiér 
spol. hry 

práca-interiér čítanie kníh práca – areál práca – areál MT 

10 farby modlenie 
oslávenci MT 

SEP hudba 
SEP SEP 

11 MT tréning pamäti 
práca-interiér 

relaxačné cv. relaxačné cv. tréning pamäti 
relaxačné cv. 

14 
spol. hry 

farby tréning pamäti 
uvar si sám 

práca-interiér práca-interiér 
práca-interiér spol. hry 

15 modlenie 
uvar si sám spomienky 

tréning pamäti  farby 
MT spol. hry 

16 
tréning pamäti čítanie kníh farby spev kolied práca – areál hudba 

práca-interiér hudba SEP SEP SEP MT 

17 oslávenci modlenie 
čítanie kníh práca-interiér 

 práca-interiér 
spol. hry MT 

18 MT tréning pamäti relaxačné cv. 
„Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv. 
tréning pamäti 

relaxačné cv. šport 

21 spol. hry farby tréning pamäti spol. hry práca – areál 
práca-interiér 

hudba 

22 
modlenie 

tréning pamäti 
spomienky 

  farby 
práca-interiér spol. hry 

23 tréning pamäti 
spev kolied farby 

práca – areál  spol. hry 
 práca – areál 

28 spol. hry farby tréning pamäti spol. hry spol. hry 
oslávenci 

spol. hry 

29 modlenie tréning pamäti 
spomienky 

tréning pamäti   
spol. hry 

30 tréning pamäti 

vianočné 
rozprávky farby 

čítanie kníh 
 čítanie kníh 

práca – areál práca – areál 

31 farby modlenie 
čítanie kníh 

„Čaj o desiatej“   
spol. hry 
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Pohybové aktivity 

Aktivita IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

1,3,8,10,15,17,22,29,31    

Prechádzky 
v areáli 

1,4,9,11, 
16,18,21, 
23,28,30 

1,2,3,4,7,8,9,10, 
11,14,15,16,17, 
18,21,22,23,28, 

29,30,31 

1,2,3,4,7,8,9,10, 
11,14,15,16,17, 
18,21,22,23,28, 

29,30,31 

3,4,7,8,9, 
11,14,16, 

18,21, 
22,28 

 8 

Vychádzky 
do mesta 

      

Celé zariadenie 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

10 
Turnaj 

v kolkoch 
veľká jedáleň Martin 

1,4,8,11,15,18,22,29 
Práca 

s drevom 
Pinokio Juraj M. 

2,7,9,10,14,16,21,23 Šport veľká jedáleň Martin 

7,14,21 Domovníček veľká jedáleň Betka 

1,3,8,10,15,17,22,29,31 Šikovné ruky DomAteliéR Zuzka R. 
 

 

 

Vysvetlivky:   
 

SEP – sebapoznávacia skupina 
MT – muzikoterapia 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 
A. Einstein: Človek je od prírody pohodlný. Keď ho nič nepáli, 
prestáva premýšľať a koná rutinovane ako automat. F. Bacon: 
Dúfanie chutí na raňajky, ale nie na večeru. J. Lubbock: Ľudia si 
zvyčajne nedokážu nájsť čas na to, čo chcú, v skutočnosti im 
nechýba čas, ale vôľa. Neznámy autor: Jedinou prekážkou pred 
tvojím cieľom je tvoja výhovorka. Francois de La Rochefoucauld: 
Dokonalá odvaha je, keď človek urobí bez svedkov to, čo by bol 
schopný urobiť, keby sa prizeral celý svet. 



 
12 

Aktuality          MD-12/2020

Anjeli medzi nami 

Nikto ho nepozval a nikto ho tu nechcel. Prišiel aj tak. Mnohí sme 
verili, že nám sa vyhne. Žiaľ, je tu, medzi nami. Čelíme pandémii 
vírusu Covid-19. 

Je pre mňa bolestné, že aj napriek prijatým opatreniam, prísnym 
hygienickým a epidemiologickým pravidlám a izolácii, sa nepodarilo 
zabrániť infikovaniu sa vírusom v našich priestoroch. Interný krízový 
tím, ktorý bol zriadený ešte počas jeho prvej vlny, bol postavený 
pred dovtedy nevídanú úlohu. Od druhého plošného testovania sa 
infikovalo celkom 112 obyvateľov a 89 zamestnancov. 

Náročnosť krízovej situácie sa zvyšovala stúpajúcim počtom 
karanténnych pracovných neschopností zamestnancov. Ocitli sme 
sa tým aj pred ďalším krízovým faktom. V Prašiciach, z celkového 
počtu 15 zamestnancov, zostalo po druhej vlne testovania 10 z nich 
v domácej karanténe. 

Prašickí obyvatelia si v bežné dni pohodlne nažívajú v spoločnej 
budove s deťmi z Materskej škôlky. V súčasnej pandemickej situácii 
sa však toto priestorové usporiadanie ukázalo ako krajne 
nevhodné. Stáli sme pred problémom, ako zabezpečiť dostatočný 
počet zamestnancov za zamestnancov v karanténe a ako 
zabezpečiť izoláciu tak, aby neboli ohrozené deti a zamestnanci 
Materskej škôlky Prašice. 

Jediným vhodným riešením sa ukázala možnosť vytvoriť jeden 
izolačný priestor – spoločný pre obyvateľov Topoľčian aj Prašíc. 

Vytvoriť izoláciu a zabezpečiť odbornú a kvalifikovanú starostlivosť 
v infekčnom prostredí bolo možné a reálne len vďaka tým 
zamestnancom, ktorí sa ochotne a ústretovo postavili k vzniknutej 
situácii, ktorí sa dobrovoľne prihlásili poskytovať starostlivosť 
obyvateľom v izolovaných priestoroch.   

Hovorí sa, že „v kríze sa odhaľujú charaktery ľudí“. V prípade 
personálu, ktorý pracuje v izolačnej zóne, sme naozaj spoznali tých, 
ktorí majú vzťah k svojej práci a k ľuďom, o ktorých sa starajú. 
Spoznali sme tých, ktorí dokázali postaviť zdravie našich 
obyvateľov nad vlastný strach, či osobné pohodlie. 

Dokázali  a  stále  dokážu  pracovať  v infekčnom  prostredí, mnohí 
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z nich odlúčení od vlastných rodín a v sťažených pracovných 
podmienkach. Pracujú po celé dni v ochranných osobných 
pracovných prostriedkoch – overaloch, návlekoch, so štítmi, 
respirátormi, v rukaviciach.  

Aj ďalší zamestnanci sa postupne hlásili k práci v izolačnej zóne 
dobrovoľne, iní, na podnet vedenia zariadenia sa situácii 
prispôsobili. Žiaľ, sú aj takí, ktorí túto prácu odmietli alebo nezvládli. 
Ku koncu mesiaca november, po 20. dňoch izolácie, sa staralo 
o pozitívnych obyvateľov, celkom 60 zamestnancov.  

Z celkového počtu 112 pozitívnych obyvateľov bolo 75 % 
pozitívnych na A budove, 15 % pozitívnych na B budove a takmer 
100 % v Prašiciach, kde bol negatívny len 1 obyvateľ. 

Ku dňu uzávierky tohto čísla je pozitívnych 7 obyvateľov, všetci 
z IT4. Z 89 pozitívnych zamestnancov zostalo v karanténe ešte 13. 

Pandémia je jav, ktorý sme nikto z nás doteraz nezažili. Šok z jeho 
nástupu, bolestné pocity z úmrtí počas prvého týždňa v nás ešte 
dlho zostanú. Ale zostane v nás aj to, že sú ľudia, o ktorých sa 
môžeme oprieť v ťažkých chvíľach. Ľudia citliví, vnímaví, empatickí, 
schopní naozaj pomáhať. Sú to ANJELI medzi nami.  

VĎAKA VÁM KOLEGOVIA! Patrí vám náš obdiv a úcta! 

Sme jeden tím. Jeden kolektív so všetkými zamestnancami 
a obyvateľmi. Aj tými, ktorí nepochopili, že naša práca je poslaním. 
„Nehádžme kameňom“ a nezabúdajme, že vždy platí „nesúď, aby si 
nebol súdený“. Ale každý z nás má stále príležitosť zachovať sa 
ľudsky. Po ANJELOCH je neustály dopyt. A vždy bude.  

Blížia sa najkrajšie sviatky roku – Vianoce! Nedajme si ich narušiť 
tým, čo prišlo, pomaly odchádza a určite celkom odíde. Vydržíme! 
Nedajme si narušiť čaro Vianoc ničím a nikým, ani koronavírusom.  

K Vianociam patria naši blízki. V záujme nášho zdravia budeme 
rešpektovať opatrenia. Určite však tak, aby čaro Vianoc zostalo 
čarovné aj v tomto období, o čom vás včas budeme informovať. 

Všetkým nám prajem šťastné a veselé prežitie 
vianočných sviatkov, v pozitívnej nálade a 

s negatívnymi výsledkami! 

       Viera Bútorová, riaditeľka 
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Je tu čas vianočný... 

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to 
tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia, už môžeme odpočítavať dni.  

Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné... Iba jediné sviatky 
v roku majú toľko prívlastkov – VIANOCE. Niet vari krajších sviatkov. Na 
Vianociach sú krásne už samotné prípravy na ne. A pretože nielen v 
duši, ale i všade okolo seba chceme mať „sviatočno“, zdobíme 
a pripravujeme vianočnú atmosféru aj u nás v zariadení. Sviatočnou 
výzdobou oznamujeme blížiaci sa príchod sviatkov.  

Milí obyvatelia, v danom období sa prostredníctvom nášho 
interného rozhlasového vysielania prihovárame zamestnancom, aby sme 
im poďakovali za profesionálny a ľudský prístup pri výkone svojho 
povolania a hráme pieseň konkrétnemu zamestnancovi, zamestnancom 
na oddelení, prípadne aj všetkým zamestnancom.  

Rovnako aj vy môžete využiť naše rozhlasové vysielanie, prihovoriť 
sa a dať zahrať pieseň inému obyvateľovi, konkrétnemu zamestnancovi, 
zamestnancom a to prostredníctvom sociálnych pracovníkov. Môže ísť 
o poďakovanie, želanie, prianie, blahoželanie alebo len pesnička pre 
potešenie. Pripravený text je potrebné odoslať e-mailom alebo 
telefonicky na klapku 20 M. Grežďovej, ktorá zodpovedá za rozhlasové 
vysielanie v našom zariadení, pesničku vyberie z ponuky, ktorú má 
k dispozícii a odvysiela počas pracovných dní v čase o 7:45 hodine.  

Naše zariadenie sa prihlásilo do projektu „Vianočná pošta“, ktorý 
už 4. rok s odhodlaním pripravuje občianske združenie Pohodovo. 
Dobrovoľníci jednotlivci, rodiny, školské triedy či pracovné kolektívy 
z celého Slovenska a aj zo zahraničia aj v tomto roku potešia 
Vianočnými želaniami a osobnými pozdravmi aj vás milí naši obyvatelia.  

Rovnako ako minulý rok aj tento rok sme sa zapojili do projektu 
„Vianočný zázrak“. Uplynulé Vianoce vďaka Vianočnému zázraku 
splnili priania aj obyvateľom z nášho zariadenia. Cieľom projektu je 
vianočné obdarovanie osamelých seniorov v domovoch dôchodcov. 
Motiváciou pre založenie projektu bolo sprostredkovanie radosti starším 
ľuďom, na ktorých sa zabúda, sú často opustení a vianočný darček by 
ich potešil. Hlavným princípom projektu je jednoduchosť 
a transparentnosť, preto darček putuje od darcu priamo k obdarovanému 
seniorovi.  

Kiežby to vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo 
čo najdlhšie. Bol by to najkrajší vianočný dar. Pričiniť sa oň 
musíme predovšetkým sami, vo svojom vnútri.       (M. Šmotláková) 
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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. Mária Pokusová 

18.12. Emília Michalíková 
19.12. Dobruša Gogová 
20.12. Róbert Šarkőzy 
24.12. Paulína Povrazníková 
25.12. Miroslav Kleman 
26.12. Tibor Švec 
27.12. Mária Michalková 
29.12. Jozef Skladaný 
31.12. Jozefína Gogová 

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

 

Všetkým oslávencom prajeme  

pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho 

požehnania a spokojnosti. 

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

 

Mesiac november bol zasvätený zosnulým. 

Úplné odpustky bolo možné získať počas 

celého mesiaca, čo bolo v tomto roku 

výnimočné, vzhľadom na mimoriadnu 

situáciu.  

Za všetkých zosnulých počas karantény ale 

aj za zdravie nás všetkých, budeme spojení 

spoločnou modlitbou prostredníctvom 

Interného rozhlasového štúdia. 
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Hviezda v chráme narodenia 

 Na sviatok Narodenia Pána zoberie Betlehemský patriarcha do rúk sošku 
dieťaťa Ježiša a slávnostnou procesiou bude prechádzať Bazilikou Božieho 
narodenia v Betleheme. Na jej konci tú sošku položí na miesto, kde sa podľa 
tradície Pán Ježiš narodil. Je to strieborná hviezda, na ktorej je napísané: Tu sa 
z Panny Márie narodil Ježiš Kristus. A je tam rok 1717. Čiže je to vyše 300 rokov 
čo táto hviezda zdobí miesto narodenia Božieho syna, má štrnásť cípov a tie 
pripomínajú práve 3x14 pokolení, ktoré nám píše evanjelista Matúš ako rodokmeň 
Ježiša Krista. Hviezda a miesto narodenia sa ukrýva pod samotným oltárom 
v malej kaplnke, kde je aj miesto známe ako jasličky, no tie pripomína len 
kamenný blok. V tomto spomínanom pokolení má každé meno nezastupiteľné 
miesto a za ním stojí nejaký príbeh. Na hviezde je takmer 30 skrutiek, ktorými je 
pripevnená k podlahe. V polovici 18. storočia ju totiž niekto ukradol. Zmizla 
a potom sa vrátila. To je symbolické. Akoby nám chcel niekto vziať tradíciu. V tej 
reťazi štafety viery, v tých jednotlivých ľudských článkoch preberania, prijatia 
a odovzdania štafety viery boli konkrétni ľudia. Tak za tradíciou je živá aktuálna 
viera a ukazuje svoju silu a vitalitu. A tak nehovorme čo robili predchádzajúce 
generácie zle. Že je to zastaralé a konzervatívne. Ale pozerajme čo držíme 
v rukách dnes my. Aj my držíme v rukách štafetu viery. Pán sa nás nebude pýtať 
čo robili predchádzajúce pokolenia. Bude sa nás pýtať, čo si urobil ty s tou 
štafetou prijatej viery. V tvojom čase, v tvojom priestore, za týchto okolností, v tej 
atmosfére a v tých dejinných súvislostiach do ktorých ťa Pán poslal. Ak chceme, 
aby aj naši potomkovia mohli hovoriť o tradičnej viere, tak tú tradičnú vieru, ktorú 
sme dostali od otcov – dedičstvo otcov zachovaj nám Pane – žime v prítomnosti. 
Tu a v tomto okamihu. Prinášajme lásku teraz do prostredia, v ktorom sa aktuálne 
nachádzame. Aby nám nikto túto našu tradíciu nemohol vziať či nebodaj ukradnúť. 
Hoci tá strieborná štrnásťcípa hviezda načas zmizla, Božia milosť nezmizla 
a nezmizne. Nikdy. Vždy pôsobí na každého jedného z nás. Vždy sa nám ponúka. 
V každom čase, v každom priestore, v každom okamihu nášho života. A my máme 
tú našu vieru odovzdať do praxe. Aby sa slovo stalo telom a bolo s nami. Ako? No 
skutkami lásky v realite. A preto prichádza Ježiš. Lebo vie, že táto naša úloha je 
náročná. Lebo jedna vec je spomínať, hovoriť čo bolo. Alebo hovoriť o tom čo 
bude. Druhá vec je ale Božia výzva:  konaj tu, konaj teraz, konaj osobne. Svedč 
o tom, o čom je tradícia. Svedč svojím životom o tom ako vnímaš prítomnosť 
Boha. Svojimi skutkami prinášaj pokoj, porozumenie, odpustenie, lásku 
a milosrdenstvo. Láska Božia nám dala najdrahší dar. A k tomu veľkému Daru, že 
Pán Boh sa v betlehemskom Dieťati Márie znížil k nám – patrí aj to, že nám dáva 
aj schopnosť aj túžbu prejaviť lásku. Tak ako to pochopil aj P. O. Hviezdoslav: 
„Večný svit to jasne je tu, novú tvárnosť dáva svetu.“ A noc betlehemská 
priniesla Svetlo, ktoré nikdy neprestane byť svetlom. Svetlá v našich domovoch 
dohoria. Kristovo svetlo však nedohorí. Nezhasne. Prajem vám všetkým i vašim 
rodinám, aby ste prežili opravdivo kresťanské Vianoce, aby aj Vianočné priania, 
ktoré si budete vymieňať, boli vyjadrením skutočnej radosti z poznania toho, že 
Boh je nám nablízku a chce s nami kráčať po ceste života.      (R. Wagner) 
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POMOC MESTA POČAS PANDÉMIE I. 
 Pre lepšiu informovanosť občanov v čase 
pandémie zriadil Mestský úrad v Topoľčanoch 
koronalinku:  +421 38 5340 102  
 V pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod. 
môžete požiadať o informácie súvisiace 
s koronavírusom: Napríklad o dostupnosti rúšok, 
pomoci seniorom a ohrozeným skupinám, 

dobrovoľníckej pomoci a podobne. Funkcia je dostupná aj 
elektronicky v aplikácii Mobilný rozhlas vo vašom mobile, pod 
názvom Otázky o koronavíre. Ak ste si ešte nestiahli aplikáciu, 
návod a bližšie informácie nájdete tu:  

https://www.topolcany.sk/mobilny-rozhlas.phtml?id3=155746 
 Vedenie mesta bude pomáhať zasiahnutým koronavírusom. 
Prispieť môže každý.  
 Z vývoja situácie v Topoľčanoch je zrejmé, že bude medzi nami 
čoraz viac ľudí potrebujúcich pomoc. Mesto nie je vždy schopné 
prispieť na potrebné miesta, pretože je príliš zviazané dikciou 
zákona. Preto sa rozhodlo pomáhať prostredníctvom Nadácie 
Ľudovíta Štúra, ktorú v našom meste máme. Na zverejnené číslo 
transparentného účtu nadácie je možné zaslať finančné prostriedky v 
akejkoľvek výške na pomoc zasiahnutým koronavírusom. 
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 6798 7671 
 Pravidelnou mesačnou sumou vo výške cca 30% zo zvýšeného 
platu primátora sa na účet rozhodla prispievať aj primátorka mesta 
Alexandra Gieciová. Odmenu poslanca odovzdá na účet nadácie aj 
viceprimátor Juraj Želiska. Presné podmienky poskytnutia 
príspevku zverejní Správna rada nadácie. Mesto vopred ďakuje za 
každé euro.         (Zdroj: https://www.topolcany.sk/pomoc-obcanom.phtml?id3=161072) 

Výsledky II. kola plošného 

testovania v Prašiciach 

7. 11. a 8. 11. 2020 

Počet otestovaných osôb spolu – 1375 
Z toho počet pozitívnych osôb spolu – 10 

Percento nakazených – 0,72 %   (Zdroj: https://www.prasice.sk/aktuality) 

https://www.topolcany.sk/mobilny-rozhlas.phtml?id3=155746
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Zasmejme sa 

Z triedy sa ozýva veľký krik. Nový riaditeľ rázne vstúpi, schytí mládenca, 
ktorý kričí najviac a vyvedie ho na chodbu. Trieda stíchne. Riaditeľ sa 
pýta – Kde máte učiteľa? Na chodbe, prosím. 

Vodič uháňa autom po ceste a prehliadne dopravnú značku 
obmedzujúcu rýchlosť. O chvíľu ho zastaví policajt a pýta sa – Pán 
vodič, viete čítať? Viem a čo by ste potrebovali prečítať? 

Muž pozerá televízor a zrazu začne kričať – Nechoď tam! Nerob to! 
Nechoď do toho kostola, ty blázon! Manželka sa pýta – Miláčik, čo 
pozeráš? Aaale, naše video zo svadby.         Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Ústav pre choromyseľných. Lekár demonštruje hospitujúcemu cudzincovi 
pacientov – Tu vidíte najťažšie prípady nášho ústavu. Na zemi sedí muž 
a zúfalo stoná – Gizela! Gizela! Lekár vysvetľuje – Úbožiak, zbláznil sa, 
lebo ho opustila žena. Do miestnosti štvornožky vojde iný pacient 
a breše – Hav! Hav! Cudzinec sa zvedavo pýta – A ten z čoho zošalel? 
Ten sa s Gizelou oženil. 

Leží žena s milencom v posteli a zrazu počuje kroky z predsiene. Starý 
ide! Milenec si unavene utrie pot z čela a hovorí – No konečne! 

Poslanec v parlamente budí spiaceho kolegu – Ideš na obed alebo 
budeš pracovať bez prestávky?       Magdaléna Drábiková, obyvateľka 

Otec, syn a vnuk sa vyberú do bordelu. Všetko dobre dopadne a keď sa 
na druhý deň stretnú, rozprávajú si svoje zážitky. Otec hovorí – Tá 
vášeň, tá vášeň, to je niečo. Syn – Čo vášeň, ale tá technika. A dedko – 
A tá trpezlivosť... 

Aké sú najobľúbenejšie cukríky pyrotechnika? Tik-tak. 

Pred mesiacom som si povedala, že do leta schudnem 10 kíl. Už mi 
chýba iba 14 kíl.            Eva Kohútová, obyvateľka 

Hovorí hygienik chlapíkovi – Vážený pane, nie je možné, aby ste mali 
chlievik tak blízko domu, hrozí tu nebezpečenstvo infekcie. Chlapík na to 
odpovedá – Ale pán hygienik, takto to už máme tridsať rokov a ešte 
žiadne prasa nikdy neochorelo. 

Pri večernej pochôdzke vraví jeden policajt druhému – Normálne si 
myslím, že na Mesiaci musí byť ozajstný život. A prečo si to myslíš??? 
No veď sa pozri hore, tam sa predsa celú noc svieti... 

Muž, to je ten úžasný tvor, ktorý sa po vynesení smetí správa tak, akoby 
upratal celý dom...             Mária Grendelová, obyvateľka 
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Tajnička 

Je jedna z katolíckych a pravoslávnych svätých a uctievajú ju 
dokonca aj luteránski Švédi a Nóri. Je patrónkou slepých. Jej deň sa 
medzi katolíkmi oslavuje 13. decembra. Dokázateľne sa uctieva už 
od 5. storočia a jej znakom sú oči. Tajnička prezradí odpoveď.   

                 Miroslav Kleman, obyvateľ 
Hádanka č. 1: 
Ako sa volali synovia Adama a Evy? 
a.) Peter, Pavol  b.) Kain, Ábel  c.) Abrahám, Mojžiš 
            Magdaléna Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 2: 
S kým sa kamaráti včielka Maja? 
a.) Vilko    b.) Janko   c.) Martinko 
            Beáta Révayová, obyvateľka 
Hádanka č. 3: 
Ktorý vrch Slovenska je najvyšší? 
a.) Lomnický štít  b.) Kriváň   c.) Gerlachovský štít 
           Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
Hádanka č. 4: 
Kto naspieval piesne: Nalej mi vína, Malvína; Vonia kakao; Plavovláska? 
a.) Karol Duchoň  b.) Dušan Grúň  c.) Karol Konárik 
            Beáta Révayová, obyvateľka 
Správnu odpoveď odovzdajte do 21.12.2020 svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 11/2020 sa stávajú: 

Jolana Mikulová a Petronela Kittlerová 

Srdečne gratulujeme! 

           Zarosil 

           Malý Števo 

           Časť nohy 
           Neodišla 

           Rezaním poranil 

           Nie tvoje 

            

           Plavidlá 

           Športové náčinie 

           Uznanie autority 

           Týkajúca sa ôs 

           Utečiem 
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„SLNEČNÉ KÚPELE“                        
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♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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