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Úvodník           MD-12/2014 
 

Prajem vám požehnané sviatky 
 

Vianoce nie sú len dátumom 
v kalendári. Sú aj obdobím 
otvárania ľudských sŕdc, 
plnenia prianí, hľadania 
dobra, lásky a empatie 
v ľuďoch okolo nás. A tiež 
poznanie, že dávať je viac 
ako dostávať. V láske 
žiadne  matematické 
pravidlá neplatia. Čím viac 
jej rozdáme, tým jej je na 
tomto svete viac. A to 

samozrejme, platí aj o láske k blížnemu. Veď, ako sa hovorí: „Miluj 
blížneho svojho, ako seba samého.“    Pre nás všetkých 
majú Vianoce neopakovateľné čaro spojené s narodením Ježiška. 
Tešíme sa na spoločné chvíle strávené s rodinami, stretnutia 
s priateľmi, spomíname si s láskou aj na tých, ktorí už síce z našich 
životov odišli, ale zostali v našich srdciach s nezabudnuteľnými 
spomienkami. Obdarúvame sa blízkosťou, pozornosťou, 
vľúdnym slovom a prekvapením v podobe darčeka, ktorý si naši 
blízki nájdu pod vianočným stromčekom. Aj my obyvatelia sa 
tešíme na príchod Vianoc. Snažme sa preto navzájom jeden 
druhému porozumieť, vyjsť v ústrety a potom bude tento 
vianočné čas ešte o čosi krajší.   

Teraz prichádzajú chladné dni a dlhé zimné večery. Budeme 
radi, ak si ich spríjemníte aj naším časopisom a veríme, že v ňom 
nájdete zábavu, inšpiráciu i poučenie. Prajem vám príjemné čítanie 
a krásne Vianoce plné lásky, pohody a sviatočnej atmosféry.     
                                                               

                                                                            
            Anna Szabová, šéfredaktorka  
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Na slovíčko          MD-12/2014 
 

Ďakujem vám za to, že ste... 
 

V tejto rubrike zvyčajne 
spovedám iných. Tentoraz som 
sa rozhodla urobiť výnimku. 
Prečo? Odpoveď je jednoduchá. 
Koniec roka nám už pomaly 
klope na dvere a to je i čas 
bilancovať. Dvanásť mesiacov v 
roku predstavuje aj dvanásť 
čísiel nášho časopisu. 
Časopisu, ktorý sa vás 
pravidelne snaží informovať, 
zabaviť, inšpirovať aj pobádať 
k zamysleniu...  

Iste, nevychádzame v tisícových nákladoch, ani na parádnom papieri. 
Nemáme bombastickú reklamu a náš tím netvoria žiadni študovaní novinári. 
Čo je však dôležité, stoja za ním správni ľudia so srdcom na pravom mieste a 
nadšením pre dobrú vec! 

Preto dovoľte, aby som menovite poďakovala našej drahej šéfredaktorke 
Aničke Szabovej, ako aj ostatným šikovným prispievateľom. Moji milí 
redaktori, ďakujem vám za usilovnosť, zaujímavé nápady 
a zodpovednosť s akou úplne nezištne, mesiac čo mesiac, pristupujete 
k tvorbe nášho časopisu.  

Samozrejme ďakujem aj mojim milým kolegom, za to, že nás pravidelne 
informujú o svojich aktivitách.  Za krásne a hlboké duchovné myšlienky zas 
patrí veľká vďaka evanjelickej farárke Eve Baškovej a pátrovi Vladislavovi 
Bednárovi.    

Zabudnúť nemôžem ani na Milanka Vaľka, za to, že časopis vždy 
dostane skutočnú tlačenú podobu. Rovnako nemožno opomenúť ani tých, 
vďaka ktorým sa mesačník dostane priamo do vašich rúk.   

Samozrejme, ďakujem aj našej pani riaditeľke Viere Bútorovej, za 
podnetné rozhovory, konštruktívnu kritiku a dôležité konečné slovo pri 
každom čísle nášho magazínu.   

A v neposlednom rade, dovoľte mi poďakovať vám, našim čitateľom, za 
to, že ste. Veď bez vás by celé toto úsilie nemalo žiaden význam. Prajem 
vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku, okrem 
pevného zdravia a Božieho požehnania, len samé dobré správy...  

 
                   Veronika Hanuliaková 
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Anketa            MD-12/2014 
 

K Vianociam neodmysliteľne patrí kapustnica, vyprážaný kapor, 
krásne ozdobený stromček a samozrejme, darčeky. Tentoraz 
sme oslovili našich obyvateľov, aby sme sa ich opýtali: Aký 
vianočný darček najviac potešil vás?  
     

MARTINKA CHANÁTOVÁ (25) 
Môj najkrajší darček, aký som kedy 
dostala, bol určite bicykel. Mala som 
vtedy asi len päť rokov. Pamätám si, 
že bol krásnej červeno – bielej farby. 
Jediné, čo mi vtedy bolo ľúto, že som 
musela počkať až do jari, kedy sa 
rozpustí sneh, aby som ho mohla 
vyskúšať.    

  
ĽUDMILKA ŽELISKOVÁ (70) 
Krásne darčeky, na ktoré si doteraz  
spomínam boli čižmičky a kožuštek, 
ktoré som dostala, keď som bola malá, 
asi 10-11-ročná slečna. Samozrejme, 
že som sa potešila, pretože boli nielen 
krásne, ale aj výborne hriali. Do školy 
som to mala ďaleko, tak som ich 
výborne využila. 

     
MILANKO MIKUŠKA (73) 
Pre mňa boli tým najkrajším darčekom 
samotné Vianoce. Aj krásne 
vyzdobený stromček, aj štedrá večera, 
jednoducho všetko, čo k tomu patrilo. 
Bolo sme pomerne veľká rodina, lebo 
som mal štyroch súrodencov, takže 
u nás za stolom bolo vždy poriadne 
veselo. 

 (vh)                                                                               
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Domáci spravodaj         MD-12/2014 
 

Pred adventom nás roztancovala 
Katarínska zábava 

 

Možno povedať, že tradíciám 
venujeme v našom zariadení 
veľkú pozornosť. Medzi tie 
predvianočné patrí aj 
Katarínska zábava, ktorá sa 
tentoraz uskutočnila pod 
organizačnou taktovkou Aničky 
Jahodovej.  
Ako nám prezradila 
usporiadateľka, legenda o sv. 
Kataríne siaha hlboko do 
histórie. Táto kresťanská 
panna sa verejne postavila proti 

pohanstvu, za čo mala byť rozhodnutím cisára Maxentia umučená na kolese. 
Zrazu však udrel blesk, koleso sa prelomilo a Katarína sa tým zachránila. 
Neľútostný panovník ju dal napokon upáliť. „Sv. Katarína sa stala patrónkou 
remesiel, ktoré nejakým spôsobom súvisia s kolesom, napríklad 
mlynárov, kolesárov či pradiarov,“ uviedla organizátorka.  
         Katarínska zábava vždy 
predchádza adventu. Nám do 
tanca i pre dobrú náladu 
vyhrávala skupina Funny 
Boys. Domovníček opäť 
potešil pesničkami, poéziou aj 
humornou scénkou. Nechýbala 
ani tradičná dámska volenka 
a samozrejme, skvelé 
občerstvenie. Vladko Ďurkovič 
nám nachystal výborné 
klobásky a Eliška Tökölyová 
so Zuzkou Belkovičovou napiekli voňavé pagáčiky.  

„Obyvatelia tancovali a všetci sa výborne zabávali. Veľká vďaka 
patrí aj opatrovateľom zo všetkých oddelení, ktorí boli usporiadateľom 
veľmi nápomocní,“ dodala Anička.                                                     

                      (aj, vh) 
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Domáci spravodaj         MD-12/2014 
 

Volili sme čelných predstaviteľov mesta 
 

V novembri sme sa aktívne 
zúčastnili komunálnych volieb. 
Možnosť prejaviť sympatie 
svojmu favoritovi 
prostredníctvom hlasovania 
do prenosnej volebnej urny 
využilo 50 našich obyvateľov. 
Poniektorí z tých, ktorým to 
zdravotný stav dovoľuje, sa 
rozhodli hlasovať priamo vo  
volebných miestnostiach. 
O post tunajšieho primátora sa, 
po odstúpení jedného 

z kandidátov, uchádzalo 5 záujemcov. Kreslo prvého muža Topoľčian 
nakoniec opäť obhájil Peter Baláž. „Som spokojný s týmto výsledkom, 
veď aj ja som dal pánovi Balážovi svoj hlas,“ uviedol Rudolf Sokolík, 
jeden z obyvateľov. „Teší nás záujem vašich obyvateľov o komunálne 
voľby. Hlasovanie vo vašom zariadení prebehlo hladko a bez 
akýchkoľvek problémov,“ vyjadrila sa predsedníčka okrskovej volebnej 
komisie Anna Maťová.                                                                                  (vh) 

Zaspomínali sme na dávne zvyky 
 

         Uplynulý mesiac nám spestrilo i príjemné 
podujatie, počas ktorého sme si  zaspomínali 
na dávne tradície našich predkov. „V krátkosti 
sme sa preniesli slovenskými ľudovými 
zvykmi každého ročného obdobia. 
Samozrejme, tie najkrajšie a najhojnejšie 
tradície sú späté s Vianocami a príchodom 
Nového roku,“ prezradila organizátorka 
podujatia Simonka Červená. Atmosféru 
spríjemnil aj súbor Prašičan a do programu sa 
aktívne zapojili i samotní obyvatelia. 

 „Samozrejme, nechýbali ani typické 
slovenské špeciality. Vďaka Karolovi 
Gerhátovi  si všetci pochutili na  voňavých 
pečených zemiakoch a výborných stehienkach,“ dodala Simonka.     (sč, vh)                                                                                    
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Domáci spravodaj         MD-12/2014 
 

Zavítal k nám náčelník  
mestskej polície 

 

Aj v tomto roku k nám zavítal náčelník 
Mestskej polície v Topoľčanoch. 
Tentoraz si Ľudovít Duša zvolil za nosnú 
tému svojej prednášky problematiku 
seniorov doprave.  
„Policajný náčelník nám poskytol 
množstvo cenných rád, týkajúcich sa 
chodcov, ktorí sú taktiež účastníkmi 
cestnej premávky,“ informovala 
organizátorka podujatia Gabika 
Remeňová. Ako ďalej dodala, naši 
obyvatelia sa dozvedeli, ako sa správne 
a bezpečne pohybovať po ceste, 
v prípade, že sa na nej nenachádza 
chodník. „Najväčší dôraz kládol Ľudovít 
Duša na používanie reflexných prvkov 
a to najmä v  jesennom a zimnom 
období, ktoré sprevádza znížená 

viditeľnosť,“ pokračovala 
usporiadateľka.  

Prednášku obohatilo aj video 
zachytávajúce smutný prípad, v 
ktorom mladá dievčina využila 
chvíľkovú nepozornosť staršej pani 
a ukradla jej tašku priamo 
z nákupného vozíka. Náčelník 
apeloval na  obyvateľov, aby boli 
vždy obozretní. Podvodníci sú totiž 
veľmi vynaliezaví a mnohí 
dôchodcovia už na to doplatili  a 
prišli aj o svoje celoživotné úspory. 

„Táto prednáška bola 
obohacujúca nielen pre seniorov, ale i pre nás ostatných,“ dodala na 
záver Gabika.    

                                                                                                 (gr, vh) 
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Domáci spravodaj         MD-12/2014 
 

Stolný tenis sa u nás teší veľkej obľube 
 

Medzi najpopulárnejšie športy 
v našom zariadení určite patrí 
stolný tenis. Turnaj v obľúbenom 
pingpongu sa u nás uskutočnil aj 
minulý mesiac. 
„Tentoraz bol zastúpený 
skutočne kvalitnými 
športovcami a zahrali nielen 
muži, ale i ženy,“ vyjadril sa 
organizátor podujatia a tréner 
Richard Wagner. Športový súboj 
bol veľmi vyrovnaný. Výbornú 
atmosféru si pochvaľovali 

samotní hráči aj publikum, ktoré ich prišlo povzbudiť.  
„Víťazom v kategórii mužov sa stal Peter Macho. Druhé miesto si 

svojou kvalitnou hrou vybojoval Peter Lipták a tretí skončil Milan 
Mihálik. V kategórii žien zabodovala Beátka Révayová, ale zahanbiť sa 
nedala ani Martinka Chanátová s peknou striebornou pozíciou,“ 
pochvaľoval si výsledky usporiadateľ.                                                       (rw, vh) 
 

V krížovkách zabodoval Miroslav Kleman 
 

    Obľube medzi našimi 
obyvateľmi sa tešia aj rôzne 
vedomostné súťaže. Podujatie 
v podobnom duchu nedávno 
zorganizovala aj Simonka 
Červená. „Obsahovalo rôzne 
osemsmerovky a krížovky, 
z ktorých si každý mohol vybrať 
podľa vlastného gusta. 
Jednoducho, súťaž šitá každému 
na mieru,“ ozrejmila 
usporiadateľka. Najvyššiu výhru si 
nakoniec odniesol Miroslav Kleman, ale samozrejme, zahanbiť sa nadali ani 
ostatní.  „ V závere  si  všetci  pochutili  na  káve  a  pochvaľovali  si  ako 
výborne spojili príjemne s užitočným,“ dodala Simonka.                     (sč, vh)     
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Domáci spravodaj         MD-12/2014 
 

Pani Mária z Prašíc dopestovala  
krásne chryzantémy  

 

November sa pomaly končí, jeseň sa 
plne chopila moci a sychravých, 
pochmúrnych dní pribúda. Vstávame za 
tmy a za tmy prichádzame z práce. Ako 
si zabezpečiť dobrú náladu a radosť 
slnečných dní?!  No asi len tým, že sa 
budeme tešiť z bežných každodenných 
drobností, s úsmevom sa každé ráno 
pozdraviť s ostatnými  a byť voči 
každému vľúdny. Nie každý to dokáže, 
ale z mnohých sála láska a spokojnosť. 
Pri nich  sa aj ostatní nabíjajú pokojom 
a radosťou. Človek s dobrým srdcom 
sa vie vcítiť nielen do pocitov ľudí, ale 

dokáže mať vrúcny vzťah k zvieratám, ale aj napr. k stromom  a kvetom. 
Takýmto človekom je okrem iných aj pani Mária Poláková, ktorá  sa s láskou 
stará o všetko živé. Jej „srdcovkou“ sú kvety. K sviatku Všetkých svätých 
dopestovala chryzantémy rôznych farieb a tvarov.  

História je tiež plná charizmatických osobností, ktoré sa stali 
symbolom dobra a obetavosti. O jednom z nich sme sa dozvedeli na 
zaujímavej prednáške. Bol to Svätý Martin z Tours, o ktorom sa traduje táto 
príhoda: Keď ešte slúžil ako vojak, prechádzal v zimnej noci mestom. V tom 
zazrel na ulici polonahého žobráka, ktorý pýtal almužnu. Martin nemal pri 
sebe peniaze, tak mečom rozťal svoj plášť a polovicu dal žobrákovi. 
Nasledujúcej noci sa mu prisnil Ježiš prikrytý polovicou jeho plášťa. Po tomto 
zjavení začal cestu pokánia, jeho život sprevádzali zázraky, ktoré z neho 
nakoniec urobili svätého.  

O sile lásky a viery v lepší život svedčia aj skutky ľudí z ulíc pred 25 
rokmi. V roku 1989 manifestovali študenti za zvrhnutie komunizmu a za 
demokratický slobodný štát. „Nežná revolúcia“ priniesla slobodu 
a rovnaké šance pre každého. Naši klienti už boli v tom čase prevažne 
všetci v dôchodkovom veku, tak sme si tieto udalosti pripomenuli na ďalšej 
prednáške. 

V novembri nastúpila do nášho zariadenia nová klientka pani 
Matilda Lauková z Lužianok. Prajeme jej príjemný pobyt a dobré zdravie. 
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         (ll)  
Kaplnka           MD-12/2014 

 

Drahí bratia a sestry, 
 

...zvestujem vám veľkú 
radosť, ktorá bude patriť 
všetkým ľuďom:  Dnes sa vám 
v Dávidovom meste narodil 
Spasiteľ, Kristus Pán. A toto 
vám bude znamením: Nájdete 
dieťatko zavinuté do plienok a 
uložené v jasliach“ .Narodenie 
Pána opäť svojím svetlom 
osvecuje temnoty, ktoré často 
obklopujú náš svet a naše 

srdcia a prináša nádej i radosť - takto sa nám prihovára Svätý Otec Benedikt 
XVI. A práve preto vcíťme sa, vžime sa do udalosti narodenia Pána 
Ježiša.. Započúvajme sa do vianočných piesní, kázní a príhovorov v televízii, 
rádiu alebo knihách a Božie slovo sa pre nás stane čistým a výdatným 
prameňom poznania Božieho zmýšľania. Rok čo rok v tomto čase si 
pripomíname vianočnú udalosť. Pravú radosť nespôsobujú prázdniny, 
dovolenka, vianočný stromček, darčeky, Štedrá večera, stretnutie rodiny, spev 
kolied... Pravú radosť pociťujeme z narodenia Pána Ježiša... Prejavme lásku 
svetu, v ktorom žijeme. A prijmime Boha za Pána svojho života. Na celom 
svete majú vianočné sviatky veľa tradícií, zvyklostí a symbolov.  

Je ale nejaký symbol, ktorý je známy na celom svete? Takýto symbol     
existuje a nazýva sa Betlehem. Aj vy si, milí bratia a sestry, k svojmu 
vianočnému stromčeku postavte betlehem, možno z papiera alebo z 
drevených figúriek. Betlehem postavíme aj v našej kaplnke. A možno keby sa 
nás niekto opýtal, na čo to robíme, asi by sme    odpovedali: Aké by to boli 
Vianoce bez betlehema. Symbol betlehema má rozhodne hlbší zmysel. Aký? 
Predovšetkým nám hovorí, že v jednej noci sa na zemi narodil Boží Syn, 
Ježiš, narodený z Nepoškvrnenej Panny. V tom momente sa stal svet krajším. 
A keďže v Betleheme bola atmosféra lásky, stal sa Betlehem symbolom lásky.  

Chvíľa, ktorú prežívame, je milosť, dar, ktorý nám dáva samé Božie dieťa 
Ježiš. Vy starší často hovoríte, že sa svet veľmi mení. Porovnávate ako to 
bolo kedysi a ako je to teraz. Zároveň však dodávate, že je aj veľa toho, čo sa 
nemení. Bola by škoda, keby sme sa netešili na Vianoce a ešte smutnejšie, 
keby sme Vianoce prežili bez Ježiša.  Nezabudnime na to. Boh sám bude 
pre nás bude darom, ktorý nás veľmi obohatí. 
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                                            Páter Vladislav Bednár O.T. 
  

Z pera našich obyvateľov       MD-12/2014 
 

Vianočná idyla 
 

Vianoce sú krásne sviatky, 
okná krášli trblietavý mráz, 
zvony zvonia tichú polnoc, 
v nej čakáme svetlo, jas. 

 

V jasličkách na slame 
Jezuliatko tíško drieme, 

svojou láskou chce však, 
objať ľudí zeme. 

 

Nech nás láska v našich srdciach 
počas Vianoc hreje. 
Užime si tieto chvíle, 
celý svet sa smeje! 

 
                                                                                           Anna Szabová, šéfredaktor 

 

Narodil sa v Betleheme 
 

Jozef a Mária k Betlehemu kráčajú 
Čoskoro noc bude, nocľah však nemajú. 

 

Tu je dom, možno, že vpustia nás do dverí, 
klopú a čakajú, ktože im otvorí. 

 

Niekto už otvára, choďte preč, kričí pán. 
Nemáme miesta dosť, sotva sa vyspím sám. 

 

Ďalej zas putujú, inde sa opýtať, 
nikde ich nevzali, v maštali budú spať. 

 

V maštaľke na sene, Vianoce začali. 
Kristus sa narodil, spievajme mu Glória. 

 
 

  Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-12/2014 

Spomienka na zbožného tuláka 
Je to už veľmi dávno, bola 
som vtedy ešte iba malé 
dieťa. Blížili sa práve 
Vianoce, vonku husto 
snežilo a mráz nám všetky 
okná na dome vymaľoval 
ľadovými kvetmi. 
Tu sa zrazu ozvalo klopanie 
na dvere. Keď som ich 
otvorila, predo mnou stál 
divný pán v starom 
poplátanom kabáte, so 
striebornými vlasmi po plecia 
a dlhou bradou.  
Neznámy zrazu zopäl ruky 
a začal sa modliť Zdravas 
a Otčenáš. Vôbec som 
nechápala, kto to je, odkiaľ 
sa nabral, ani prečo to robí. 
Keď tajomný hosť skončil, 
vyslovil tichú prosbu: 
„Nenašlo by sa prosím, 

trochu jedla?“ Otec neváhal a podal neznámemu poriadny kusisko 
voňavého omasteného chleba. Muž sa úctivo uklonil, poďakoval a po 
odchode opäť pokračoval vo vrúcnej modlitbe.  

Až neskôr som sa dozvedela, že je to tulák. Niektorí dokonca 
tvrdili, že kedysi bol zámožným človekom. Jedného dňa vraj utrpel 
vážny úraz, po ktorom stratil pamäť a odvtedy blúdi svetom. Klopal 
už na mnoho dverí, ale niektorí sa ani len neunúvali ich otvoriť.    

Teraz, po rokoch, keď sa k tejto zvláštnej udalosti v spomienkach 
vraciam už viem kto to bol, prečo aj odkiaľ prišiel. Som totiž 
presvedčená, že to nebol len obyčajný potulný žobrák, ale 
skutočný Boží posol.         Beáta Révayová, obyvateľka  
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Obyvatelia zozbierali        MD-12/2014 
 

Pranostiky 
 

Aký je december, taký je jún. * Svätá Barbora vetry rozháňa. * Od 
Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. * Lucia noci upíja, ale dňa 
nepridá. * Na svätého Mikuláša, už je všetka zima naša. * Biele 
Vianoce, zelená Veľká noc. Na svätého Štefana, nesmie byť už 
barina. * Lepšie Vianoce treskúce než tečúce. *  
 

Aforizmy 
 

Cudziemu psovi, cudziemu koňovi a cudzej žene nikdy never. * 
Zásoba dobrých žien vysoko prekračuje zásobu mužov. * Niektorí 
muži ženou ani kvetinou neudrú iba preto, že im je ľúto peňazí. * 
Opitý od vína letí na bok, od piva na chrbát a od pálenky na nos. *  
Ak vás omína golier, možno je na vine krk. *  

    Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Rada mužom: Keď vám manželka po dvadsiatich rokoch povie, že 
vás miluje, pozrite sa, či ste si doma nezabudli platobnú kartu. * 
Viete, ako zachrániť päť potácajúcich sa politikov? „Nie!“ „Správne!“ * 
Muži majú tiež city. Napríklad cítia hlad. *  

                    
 

Výroky slávnych 
 

Schmidt: Úsmev je svetlo, ktoré pri pohľade do očí naznačí, že 
srdce je doma. 

 

Čechov: Ľudia sa smejú na tom, čo je smiešne, alebo na tom, čomu 
nerozumejú. 

Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

Wilde: Skúsenosť učí, že podstatou lásky nie je pozerať sa jeden na 
druhého, ale pozerať sa spolu rovnakým smerom.  

                                                                                                                   Ľudmila Dúcka, obyvateľka              
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Poradňa           MD-12/2014 
 

Ľuboš Klačanský: Naše telo je zázrak! 
 

Do rubriky „Poradňa“ nám pribudla 
nová posila. Po novom sa o cenné 
rady z oblasti zdravého životného 
štýlu podelí aj náš obyvateľ Ľuboš 
Klačanský, ktorý sa o túto 
problematiku intenzívne zaujíma už 
dlhé roky. 
 
O zdravom životnom štýle sa už toho 
narozprávalo a popísalo až - až. 
Mnohí v tom majú zmätok. Prečo je 
tomu tak? 
Odpoveď je prostá. Drvivá väčšina 
týchto, akože „dobre mienených rád“ 
totiž vôbec neslúži pre zlepšenie 
zdravia, ale sleduje úplne iný zámer, 
a tým je zisk. Zjednodušene, výrobcovi 
je v podstate úplne jedno, čo jeme, 
hlavne, že jemu narastajú príjmy. Je 
preto veľmi dôležité rozlišovať skutočne 

prospešné informácie od skrytej reklamy. 
Hovorí sa, že nežijeme preto, a sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili. 
Ako si ale máme vyberať tie správne potraviny? 
Vo svojej podstate je to veľmi jednoduché. Keďže sme stvorení na biologickej 
báze, prospievajú nám iba biologicky čisté potraviny bez akejkoľvek chémie. 
Platí teda, že čím menej umelých látok do seba dostávame, tým lepšie. 
Ľudské telo je zázrak, ktorý sa nám za starostlivosť  odmení zdravím, 
nenahraditeľným pocitom vnútornej pohody a šťastia.  
Blížia sa vianočné sviatky. A to je i čas „prehreškov“ v našom 
jedálničku. Tak, čo s tým? 
Samozrejme, netvrdím, že si nemáme dopriať. Veď kto by už len raz za čas 
odolal chutným koláčikom, majonézovému šalátu či vyprážanému kaprovi? 
Ale ak môžem mať dobrú radu, uskromnime sa radšej s menšími porciami 
a snažme sa nezaťažovať náš žalúdok rôznymi chuťovými kombináciami. 
Obzvlášť opatrní treba byť aj pri alkohole, ktorý vie byť poriadne zradný.   
Jednoducho: všetkého, ale s mierou.                

                                                                                   (vh) 
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Spoločenská rubrika        MD-12/2014 
 

Obyvatelia 
Prišli k nám v novembri 

 

                                  
             Veronika Knézlová                                                                   Viliam Opoldus                                              

 

                                 
                    Irena Hellerová                                                                  Oľga Mlynarčíková          

Zamestnanci 
 

 
Iveta Červená 

opatrovateľka odd. 1.  
                  Vitajte medzi nami!          (vh, gr,sh rw)  
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Spoločenská rubrika        MD-12/2014 
 

Decembroví oslávenci 
 

01.12. Vilma Hrnčiarová    13.12. Milan Mikuška 
01.12. Eva Tóthová     16.12. Janka Emilová 
01.12. Jozef Finta     16.12. Viktória Grežďová 
02.12. Gabriela Matejková   19.12. Dobruša Gogová  
03.12. Františka Pochybová   25.12. Miroslav Kleman  
03.12. Emília Bednárová   28.12. Jarolím Vašina  
05.12. Pavlína Šišková    28.12. Michal Karvay 
06.12. Simona Bizóňová    28.12. Marta Kučerková  
09.12. Matilda Lauková    29.12. Jozef Skladaný  
10.12. Jozef Hrutka     29.12. Jolana Košťálová  
11.12. Marián Martonka    29.12. Michal Kršák 
12.12. Katarína Janáčová  

 

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

 

V novembri nás opustili 
Ondrej Hatala, Andrej Socha 

 
 

 
Česť ich pamiatke 

       
(vh) 
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Podujatia           MD-12/2014 
 

Pripravujeme pre vás v decembri 
 

03.12. Zdobenie stromčeka   interiér zariadenia  (vh) 
 

03.12. „Vianoce ako doma“    Nitra     (sč) 
 

05.12. Návšteva sv. Mikuláša   TO, Prašice   (rw) 
04.12. Beseda o knihe:“ Príbehy  knižnica    (sh)  
                Nového zákona“ 
 

05.12. „Borinkovské medovníčky“  Nitra     (vh) 
 

08.12. Výroba vianočných pohľadníc   spol. miest.      (vh)  
 

08.,17.12.Prednáška s besedou   A,B. bud. spol. miest. (gr) 
  „Vplyv alkoholu na človeka“   
   

09.12. Vystúpenie detí a študentov  jedáleň    (sč) 
 

10.12. Vianočný turnaj v     TO     (rw) 
stolnom tenise 
 

10.12. „7. ročník tvorivých dielní„  ZSS Harlekýn TO  (aj) 
 

11.12. Zdravotná prechádzka   TO     (rj) 
                „Vianoce v meste“ 
 

12.12. „Vianočné tvorivé dielne“   jedáleň    (vh) 
  výroba originálnych ozdôb   
 

15.12. Burza ošatenia    TO, Prašice   (vj) 
 

16.12. Stretnutie pri spomienkach   jedáleň    (aj) 
                „Vstávajte pastieri...“ 
 

16.12. Redakčná rada    spol. miest.   (vh) 
 

17.12. „Vianočné tvorivé dielne“   jedáleň    (sh) 
  zdobenie medovníčkov 
 

17.12. Spievanie kolied    ZSS TO, Prašice  (an) 
 

18.12. „Primátorské Vianoce 2014“  DK TO    (rw) 
 

19.12. Vianočné trhy     jedáleň    (sč) 
 

24.12. Štedrá večera     jedáleň    (sh) 
         s gazdinou a gazdom                     (mga)             
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Zábava a relax          MD-12/2014 
 

Zasmejme sa 
 

„Slečna, už vám niekto povedal, že ste neuveriteľne krásna?“ 
„Nie.“ 
„Ani sa nečudujem“ 
 

„Pán policajt, tu pred hlavnou stanicou mi ukradli zlaté hodinky 
a obrúčku.“ 
„A prečo ste nekričali o pomoc?“ 
„Bála som sa, lebo mám v ústach aj zlaté zuby“ 
 

Simeon Masár, obyvateľ 
 

„Jano, prečo si sa rozviedol?“ 
„Moja žena bola odo mňa o hlavu vyššia“ 
„Hlúpy dôvod na rozvod.“ 
„Mal by si však vidieť tú hlavu.“       
 

„Počuj chlapče,“ hovorí šofér,„ prešiel som vám mačku a chcel by 
som vám ju nahradiť. Je otecko doma?“ 
„Otec nie je doma, ale s tou náhradou to bude ťažké. Nezdá sa mi, 
že by ste vedeli chytať myši.“ 
 

„Pôjdeš na maškarný ples?“ 
„Pravdaže“ 
„A máš už masku?“ 
„Mám, pôjde aj moja stará.“ 

  Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

„Oco, aké je to byť opitý?“ 
„Vidíš tých dvoch psov? Keď som opitý, vidím štyroch.“ 
„Oci, ale tam je len jeden pes.“ 
 

„Moja svokra je ako noviny.“ 
„A to ako? Nosí čerstvé informácie?“ 
„Nie, ale chodí k nám denne.“ 
 

Magdaléna Drábiková, obyvateľka   
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Zábava a relax          MD-12/2014 
 

Tajnička 
                                     
 

Najosvedčenejší liek na všetky strasti tela 
a duše sa volá _ _ _ _ _. 
 
 
 
1.            
2.       
3. 
4. 
5. 

           
       
      

 
1. Koniec sveta                                                                   
2. Kýva 
3. Vykonáme, urobíme 
4. Mužské meno 
5. Uniká z vriaceho hrnca 

                                                                 Ľuboš Klačanský, obyvateľ 
 

Hádanka: 
Cez aké mesto preteká rieka Hornád? 
a) Košice  
b) Bardejov 
c) Prešov 

              dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ       

Správnu odpoveď odovzdajte do 19. 12. sociálnej pracovníčke Veronike 
Hanuliakovej, ktorá má na starosti odovzdávanie cien. Na vyžrebovaných 
víťazov čaká milá odmena! 
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 11/2014 sa stávajú: 
 

Magdaléna Drábiková a Petronela Kittlerová 
 

Srdečne gratulujeme! 
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FOTO MESIACA 
Na originálnej vianočnej výzdobe  

sa podieľali aj naši šikovní obyvatelia  
              

 
Na obrázku: Vincencia, Anka a Beátka Révayové, Martinka Chanátová            
a naši dobrovoľníci Janka Gogolová a Milan Mervart 

   Foto: Veronika Hanuliaková                                                                                                                   
♥♥♥♥♥♥  
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