
MÔJ DOMOV  

 Spoločenský mesačník                                          Ročník VIII     
 
 

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
TOPOĽČANY – PRAŠICE 

 
 
 
 
 
 

 

 
Po Katarínskej zábave Vianoce 

klopú na dvere 
 

12/2016 



 2 

Úvodník             MD-12/2016 

Požehnané Vianoce 
 Pred Vianocami začína Advent, ktorý je pre 
veriacich kresťanov časom príprav na oslavu 
narodenia Ježiša Krista. Štedrý deň je posledným 
adventným dňom.  
 K štedrovečernému hodovaniu je veľa tradícii. 
Napríklad počet ľudí za stolom by mal byť párny. 
Pod každý tanier sa ukladá rybia šupinka, ktorá 
zabezpečuje dostatok peňazí do ďalšieho roka. 

Rodina spoločne zje jablko, aby po celý nasledujúci rok držala pokope.  
 Stromček je pomerne mladou tradíciou. Správa o ozdobenom stromčeku 
je z roku 1570. Na Štedrý deň sa začalo vianočné koledovanie, ktoré trvalo 
až do Troch kráľov. 25. decembra sa koná slávnosť Božieho narodenia Pána, 
je jedným z najdôležitejších kresťanských sviatkov. Pred omšou na Božie 
narodenie je tradičná štedrovečerná polnočná omša.  
 Vianočné sviatky patria k najpokojnejším sviatkom v roku. Každý z nás 
sa na ne teší, či už mladý alebo starší človek. K Vianociam, ako ich poznáme 
dnes, neodmysliteľne patria aj darčeky, ktoré sa ukrývajú pod krásne 
ozdobeným stromčekom. Vianoce sú čas, ktorý spája ľudí, rodiny a známych.  
 Milí obyvatelia, blíži sa záver kalendárneho roka 2016. Tento rok sme 
všeličo zažili, niečo nás potešilo, ale aj zarmútilo. Spoločne sa tešme na 
príchod Vianoc, snažme sa v tomto vianočnom období jeden druhému 
porozumieť, vychádzať si v ústrety. 
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, nech všetky starosti 
všedného života nájdu zabudnutie v čarovnom kúzle Vianoc a všetky 
Vaše túžby nech sa splnia v Novom roku.  
 Zo srdca Vám želá 
                                                                                           Anna Szabová, šéfredaktorka 
Vážení obyvatelia aj kolegovia! 

Prajem vám šťastné, veselé, pokojné a požehnané vianočné sviatky. 
Nech každý z vás si nájde taký dar, ktorý najviac potrebuje. Nech sú 
Vianoce pre vás čarom, krásou a svetlom. Do nového roku 2017 vám želá 
vykročiť pravou nohou, aby bol pre vás šťastný, úspešný a optimistický.  

S úctou a láskou                   
Viera Bútorová, riaditeľka 
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To nás baví                          MD-12/2016 

Originálny a náš  
 Časopis Môj domov vychádza už niekoľko rokov. Na priazni ani 
obľube nestratil, prináša informácie zo života v našom zariadení. 
Nestarnúce rubriky ako Úvodník, ktorý má pod palcom šéfredaktorka 
časopisu Anna Szabová, ale aj iné ako napríklad Domáci spravodaj, 
či Podujatia alebo Zábava a relax nesmú chýbať v žiadnom čísle 
časopisu.  
 V súčasnosti sa tešíme veľkému počtu prispievateľov z našich 
obyvateľov, ktorí majú chuť sa zapojiť do písania tohto výnimočného 

časopisu. Prispievajú vtipmi, 
básňami, hádankami, alebo 
aj článkami, ktoré sa vždy 
nesú v inom duchu.  
 Časopis vychádza raz 
za mesiac, spravidla 
začiatkom nového mesiaca. 
Do každej obytnej bunky 
smeruje jedno číslo, ktoré 
rozdávajú šikovní 
obyvatelia. Po vydaní 
časopisu sa zíde Redakčná 
rada, ktorá je zložená 

z obyvateľov – šéfredaktorka Anička Szabová, zástupca šéfredaktora 
Štefan Hučko, a členovia rady Petronela Kittlerová, Simeon Masár.  
 Pri vydávaní nového čísla pomáhajú aj iní obyvatelia. Po 
vytlačení časopisu, s ktorým nám vždy ochotne pomôže Milan Vaľko 
v knižnici prichádza na rad najnáročnejšia a najdlhšie trvajúca práca – 
zviazanie časopisu do výslednej podoby. S tým vždy ochotne pomáha 
Beátka Révayová, ktorá následne na to distribuuje časopis 
obyvateľom na B budove. Na A budove sa o distribúciu stará Milan 
Vaľko s Rudkom Sokolíkom.  Za to im úprimne ďakujem.  
 Časopisu Môj domov želám množstvo ďalších výtlačkov, 
obľúbenosť a pribúdajúci počet prispievateľov, ale aj priaznivcov 
a čitateľov.   
                                                                                                                                         (vn) 
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Domáci spravodaj           MD-12/2016 

Chlapský súboj 
 Spoločenská hra „Sedma“ má už svoju históriu. Svoje korene má 

v Číne, ktoré sa postupne 
rozšírili cez Európu do 
Talianska a zvyšku sveta. 
„Sedma“ je obľúbenou 
spoločenskou hrou aj 
v našom zariadení. Vďaka 
nej si prevetrávame nielen 
bystrosť, ale aj 
koncentráciu.  Láska ku 
kartám dominovala 
u viacerých našich 
obyvateľov, ktorí bojovali 
za víťazstvo. Atmosféra 
bola bojovná a zároveň si 

súťažiaci mohli dopriať relax.  
Vytvorili sme 5 družstiev po 4 hráčoch, kde víťazi postúpili do 

finále. A komu môžeme gratulovať?  Za prvé miesto Vladkovi 
Remeňovi, Imrichovi Karabovi za vybojované druhé miesto 
a Štefanovi Hučkovi za získanie tretieho miesta. Ostatným 
zúčastneným patrí poďakovanie za pekné výkony.                           (zb) 

Zdravie z Božej lekárne 
 Žijeme v čase, keď sa väčšina ľudstva odklonila od prirodzeného 
spôsobu života a privodila si nesprávnou životosprávou  choroby.
 Ctihodný otec Kneipp vo svojej knihe hovorí: „Na každú 
chorobu vyrástla bylinka.” Každý teda môže poslúžiť svojmu 
zdraviu, keď prezieravo a v pravý čas zbiera rastliny z Božej lekárne, 
pije z nich zápar a využíva ich vo forme extraktov, mastí, obkladov, 
horúcich parných obkladov alebo prísad do kúpeľa.  
 Na túto tému sme besedovali s našimi obyvateľmi v jedálni 
zariadenia. Prednáška bola doplnená ochutnávkou čajov z liečivých 
bylín pripravených v našej chránenej dielni. Bola príjemným 
spestrením besedy.               (gm)                                                  
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Domáci spravodaj         MD-12/2016 

Nezostalo po nich ticho 
 Kniha výpovedí významných slovenských osobností. Jej 

prostredníctvom sme sa snažili k nim priblížiť. Veď 
kto by nepoznal významne osobností ako Július 
Satinský, Michal Dočolomanský, Katarína 
Kolníková, Zora Kolínska, Ivan Krajíček, či 
nezabudnuteľný Karol Duchoň.  

V priestoroch knižnice, sme sa snažili očami ich 
blízkych a priateľov, pripomenúť našim obyvateľom 

ich vzostupy a pády. Neboli to len vynikajúci herci, 
zabávači, talentovaní speváci, či umelci. Neboli to iba 
legendy, ale predovšetkým skvelí ľudia, ktorí si prešli 
turbulentnými životnými osudmi. Prelúskali sme nielen 
ich začiatky ich slávnej kariéry, ale aj životné príbehy, 
ktoré mrazia! Mnohí z nich si prešli obrovskou školou 
života, kde sa naučili disciplíne, pokore. Zaspomínali 
sme si na piesne v podaní Karola Duchoňa, ako aj na ich 

samotnú tvorbu.  
 Každý človek sa musí popasovať aj s neprajnosťou ľudí. Inak to 
nebolo ani v prípade známych osobností.       (zb) 

Rytmus otriasol jedálňou 
 Posilniť spoluprácu v skupine bolo cieľom muzikoterapeutického 
stretnutia. K jeho dosiahnutiu poslúžila možnosť hrať na zvonkohrách, 
ktorú využili Mirko Arpáš a Zuzka Belkovičová.  Počas piesne 
sprevádzali zúčastnených aj bubeníci: Milan Hanzlovič, Zuzana 
Miklósová, Vladimír Varga a Beátka Révayová.  Skupina mala 
možnosť nechať sa viesť a rešpektovať spôsob sprievodu. Účastníci 
sa nielenže nechali sprevádzať, ale aj odmenili odvážlivcov 
potleskom.  
 Vrcholom spolupráce bola aktivita spevu kánona, ktorú dirigovala 
Beátka Révayová. Vystupovala ako skúsená dirigentka. Pekným 
momentom boli duetá Anastáze Opáthovej a Alojza Schlenca. 
Niektorí sa k nim pripojili, iní počúvali. Stretnutie končilo relaxáciou, pri 
ktorej nechýbali šlágre Oľgy Szabovej a dúšok dobrej kávy.     (aa)                                                                                  
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Domáci spravodaj         MD-12/2016 

Katarína rozprúdila krv v žilách 

„Aký je deň Kataríny, taký je január,  
aký je deň po Kataríne, taký má byť február.“ 

 

 Meno Katarína sa spája s množstvom pranostík a nám sa 
Katarína spája 
s bohatým kultúrnym 
programom. Využili 
sme poslednú 
možnosť na zábavu 
pred adventom 
a poriadne sme si 

zatancovali 
a zaspievali.  Zábava 
sa niesla v ľudovom 
štýle, do tanca nám 

hral pán Rudolf Chovanec so svojimi priateľmi, ktorí rozprúdili 
zábavu. Veď nie na darmo sa hovorí, že živá hudba má svoje čaro.                     
 Program spestrilo aj vystúpenie nášho spevácko-dramatického 
súboru Domovníček.  Okrem tanca si obyvatelia zaspievali 
a pochutili na sladkých koláčoch, ktoré nám darovala cukráreň 
„Maškrtná Katka“.  Od začiatku podujatia sa jedálňou zariadenia  
niesla  výborná 
nálada, tanec, spev 
až do samého konca. 
Pre našich obyvateľov 
bola zábava 
príjemným 
rozptýlením od 
všedných dní, ale aj 
časom na spoločné 
rozhovory obyvateľov, 
ktorí sa každodenne 
nestretávajú.                                                                                                    

(sč)        
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Domáci spravodaj           MD-12/2016 

5 proti 5 
 V novembri sme odštartovali posledné 
kolo súťaže 5 PROTI 5 v tomto roku 5. 
Súťažiaci boli vytešení, že sa po dlhšom čase 
znova vidíme pri našej obľúbenej súťaži. 
Pomaly, ale isto sa nám blížia najkrajšie 
sviatky roka – Vianoce. Preto sme aj my 

posledné kolo súťaže 5 proti 5 poňali vo vianočnej atmosfére a vo 
vianočnom duchu. Všetky kolá súťaže mali vianočný podtón, boli 
zamerané na prichádzajúce sviatky.  
 Otázky boli typu: „Čo nemôže chýbať na vianočnom stole?“, 
„Aké poznáme vianočné zvyky?“, „Čo môže byť snehové?“. 
Technika fungovala ako mala, čo bolo veľkým plus, pretože náš 
dataprojektor nám veľmi pomáha pri súťaži. A ako boli vlastne tímy 
zostavené? Tím A boli víťazi z minulého kola a Tím B, boli noví 
súťažiaci. V poslednej súťaži 5 PROTI 5 v roku 2016 sa podarilo 
zvíťaziť nováčikom, a to Tímu B.  
 Naši výhercovia dostali ako vždy peknú a zároveň aj sladkú 
odmenu. Ďakujem všetkým súťažiacim a zároveň gratulujem víťazom 

a česť 
porazením.  

Tešíme sa 
na ďalšie kolo, 
ktoré bude 
v januári a bude 
to kolo 

,,špeciálne“. 
Jeden Tím bude 
zložený zo 

sociálnych 
pracovníkov 

a druhý Tím 
budú obyvatelia 
zariadenia.            

                                                                                                     (jr) 
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Domáci spravodaj           MD-12/2016 

Spomienky na posledné udalosti 
 Utíchli prípravy osláv výročí nášho zariadenia. Po slávnostne 
vyzdobenom kultúrnom dome, po našich hosťoch a slávnostných oslavách 
zostala spomienka. Spomienka nielen v našich myšlienkach či srdciach ale aj 
zmaterializovaná – fotografiami a filmom z osláv výročia. 
  Predtým, než sme si sadli v jedálni zariadenia pred premietacie plátno 
a pozreli si fotografie, ubehol však celý jeden mesiac. A medzitým nás stretli 
ďalšie udalosti – významné pre každého osobne.  
 Hneď na začiatku mesiaca november sme si všetci pripomenuli svojich 
blízkych, ktorí už tento náš svet opustili. Navštívili sme ich hroby –  fyzicky 
alebo v myšlienkach, zapálili sviečku či pomodlili sa za pokoj ich duše. A tak 
nielen utíchajúce oslavy ale aj deň Pamiatky zosnulých nám pripomenuli 
pominuteľnosť pozemských chvíľ nášho života. 
 Tento mesiac ubehlo už 27 rokov od nežnej revolúcie, ktorá nám 
všetkým významne zmenila životy. Na spôsobe života, akým žijeme je však 
vidno, že na demokraciu  nie sme stále zrelí. Je to však na hlbšie zamyslenie.  

Posledný novembrový deň sme sa vrátili aj k spomienkam osláv výročia 
nášho zariadenia, ktoré sú ešte stále čerstvé. Premietli sme si, v jedálni 
zariadenia, prvú časť fotografií; a keďže všetkých ich je takmer tisíc, 
rozdelili sme naše premietanie na dve časti.  
 Prvého „spomínania“ sa zúčastnilo 60 obyvateľov. Tí, ktorí prejavili 
záujem o špeciálne reprezentačné vydanie nášho časopisu, vydaného k 
výročiu zariadenia, tí dostali časopis. Tí, ktorí prejavili záujem o fotografie, 
s tými sa stretneme opakovane, aby si každý mohol vybrať z veľkého 
množstva tie najzaujímavejšie. 
 Druhé stretnutie a pokračovanie premietania osláv výročia zariadenia 

plánujeme na štvrtok 8. 12. 2016, opäť 
v jedálni zariadenia. Termín bude 
potvrdený či upresnený 
prostredníctvom koordinátorov 
oddelení. Teší sa na vás „premietací 
tím“: Viera Bútorová, Veronika 
Naňová, Miroslav Gerhát a Gabriela 
Remeňová. 
              Vaša riaditeľka 
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Domáci spravodaj           MD-12/2016 

Šetrime zdravie sebe aj našim obyvateľom 
„Opatrujem bez námahy.“  

Andy Timková 
 V minulom roku sme sa vybrali do sveta „na skusy“. 
Cieľom našej cesty bol Dolný Kubín. Nie však preto, že 
sa tam narodil významný slovenský básnik a spisovateľ 
Pavol Országh Hviezdoslav, hoci je, dokonca, jeho 
menom pomenovaná aj ulica, na ktorej sídlime. Cieľom 
našej cesty bolo pozrieť sa ako pracujú v zariadení, kde 

dokázali pre personál skvalitniť pracovné podmienky a zároveň, kde dokážu 
šetrne zaobchádzať s imobilnými obyvateľmi pri presunoch z miesta na 
miesto: napríklad z lôžka na kreslo, na vozík, do kúpeľne, či na chodbu. 
 Deväť zamestnancov nášho zariadenia bolo pozrieť v Zariadení 
sociálnych služieb v Dolnom Kubíne unikátne bezbariérové riešenie 
využívané na prepravu a nácvik chôdze pre imobilných obyvateľov - stropný 
zdvihák - multifunkčné zdvíhacie zariadenie, ktoré neslúži len  na 
bezproblémový presun v rámci priestorov ale aj ako skvelá rehabilitačná 
pomôcka.  

Hneď po návrate z Kubína, sme vypracovali dva projekty. Oba boli 
úspešné. Prvý z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, o ktorý sa postarala 
naša kolegyňa Lenka Janská. A tak ako rehabilitačnú pomôcku sme toto 
zariadenie začali využívať už začiatkom tohto roka – na A aj B budove. 
Avšak tento mesiac sme začali využívať ďalšie zariadenie na 1. oddelení 
A budovy, so zameraním aj na presun imobilných obyvateľov. Finančné 
prostriedky na jeho realizáciu sme získali dotáciou z Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR. Svojpomocne, vďaka pracovnému tímu 
údržbárov: Petra Božika, Juraja Gálisa, Miroslava Moravčíka a Jozefa 
Kovačíka, pod organizačným vedením Antona Marku, sme zrekonštruovali 
ďalšiu kúpeľňu, tento krát spojením dvoch kuchyniek v obytných bunkách. 

 O zaškolenie personálu sa stará hlavná sestra Anna Drugdová, 
koordinátor oddelenia Alžbeta Angelovičová a fyzioterapeutka Andrea 
Kubinová.    

Verím, že využívanie zariadenia bude prínosom tak pre zamestnancov 
ako aj obyvateľov a prispeje k skvalitneniu a uľahčeniu našej práce, tak, ako 
v Dolnom Kubíne.            (vb) 
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Domáci spravodaj                                                    MD-12/2016 
Zo života zariadenia sociálnych služieb 

v Prašiciach 
 Začiatkom novembra sa rodiny presúvali po celom Slovensku, 
aby navštívili hroby svojich blízkych zosnulých. Nie všetci však majú 
možnosť osobne navštíviť cintoríny, tak aspoň doma a naši obyvatelia 
v zariadení, zapália kahanček alebo živé svetlo a spomínajú.  
 Medzi udalosti, na ktoré si už tiež len spomíname patria 
novembrové dni roku 1989. Ani sa nechce veriť, že je to už 27 
rokov, čo sa u nás zmenil režim a ľudia začali voľne dýchať. Prišli roky 
demokracie, ktoré však priniesli aj veci, na ktoré nie sme pyšní. 
 Zhoršilo sa zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a vznikla veľká 

vrstva chudobných 
ľudí. Všetky tieto 
historické premeny 
sme si pripomenuli na 
prednáške v rámci 
biblioterapie. 
 Nepochybne ťažší 
život mali chudobní 
ľudia v časoch svätice 
Kataríny „Sienskej“. 
Tá žila v prvej polovici 
14. storočia a za svoj 
krátky život - dožila sa 
len 33 rokov, urobila 

veľa hrdinskej roboty pri ošetrovaní malomocných a bola obdarená 
darom „videní“. Mnohí ju obdivovali pre jej tvrdý život, dobročinnosť 
a prejavy božej priazne, no stretla sa aj s nenávisťou a závisťou. 
Snažila sa aj o zmeny vo svojej rehole „mantelátok“, ale zmien sa 
nedožila. Zomrela v roku 1380, vyčerpaná prácou a službou Bohu. 
 V novembri u nás začali aj sedenia našich obyvateľov s novým 
psychológom Branislavom Kerekom. Taktiež sú prisľúbené 
pondelkové rehabilitačné cvičenia s Andrejkou Kubinovou. Dúfame, 
že rozhýbe aj tých čo sa pohybu bránia, alebo si už neveria.       (ll)                       
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Aktivity                                                MD-12/2016 

Výlet za termálnou vodou 
Aj v chladnom počasí dobre padne  kúpanie v termálnej vode. 

Dôkazom sú aj naši obyvatelia, ktorí sa zúčastnili výletu na termálnom 
kúpalisku v Poľnom Kesove, kde vyviera liečivá mineralizovaná 
voda, ktorej hovoria i živá voda. Od Nitry je to asi 15 minút autom. 
Nachádza sa v peknom prostredí, obklopený krásnou prírodou, 
rybníkom, množstvom zelene a stromov.  

Okrem bazénov s teplučkou vodou areál kúpaliska ponúka aj 
masáže, saunu, jacuzzi, odpočiváreň, bufety a  jedáleň. Šantili sme vo 
vnútornom, ale i vonkajšom bazéne. Veď kto sa môže pochváliť 
kúpaním sa v novembri vo vonkajšom bazéne? Voda  priaznivo vplýva 
na pohybové ústrojenstvo, reumu a centrálny nervový systém, teplota 
vody  37,5 C.  

Cieľom nášho výletu a pobytu v termálnych liečivých bazénoch  
bol jediný - precvičiť organizmus, vymasírovať telo vodnými triskami 
nabrať minerálne prvky do tela a zabaviť sa vo vode. Veď nie 
nadarmo sa hovorí Thermal Kesov „Živá voda v lone prírody.“ 
                                                                                                                                                                 (aj) 

Modlitba do neba 
 November, mesiac úcty k zosnulým, mesiac nostalgie a smútku, 
zapaľovania večného svetla na hroboch svojich blízkych. No nie 
každý má možnosť sa dostať do rodnej obce, aby si pri hrobe uctil 
svojich najbližších. Tak sme si chceli i my pripomenúť a spomenúť si 
na svojich najdrahších, ktorí sú už vo večnosti. Vybrali sme sa na 
prechádzku na mestský cintorín, kde sme pri kríži každý jeden 
zapálili sviečku a pospomínal na svojich zomrelých.  
 Potom sme sviečku položili ku krížu na cintoríne a pomodlili sa 
spoločne za všetkých zosnulých. Naplnení spokojnosťou a dobrým 
úmyslom sme sa  pobrali  ku hrobom a pomníku padlým bojovníkom 
počas  vojny. Pevne verím, že ich prosby a úcta k zosnulým bude 
vypočutá, lebo nie nadarmo sa v jednej piesni hovorí: „Na dušičky 
pamätajme, z očistca im pomáhajme, i oni nám budú pomáhať, 
keď budeme raz skonávať...“                                                        (aj) 
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Kaplnka                  MD-12/2016 

Vianoce - sviatky pokoja a lásky 
„Je cťou pre človeka držať sa ďaleko od sporu, a blázon je každý, 

kto vybuchne v hneve.“   Príslovia 20,3 
M  ilí bratia a sestry, milí čitatelia, 

nachádzame sa v období adventu a očakávame sviatky 
Vianoc nesúce so sebou okrem iného aj posolstvo lásky 
a pokoja. Tej lásky, ktorá sa zjavila v Pánovi Ježišovi Kristovi, 
Božom Synovi, ktorý prišiel zachrániť hriešnikov. Pokoja, 
ktorý povstáva z istoty spasenia a večného života. Možno 
práve aj pre ten pokoj a lásku dostali Vianoce prívlastok 

najkrajšie sviatky v roku. Lebo všade sa šíri radostná atmosféra, milota 
a porozumenie. Ale je to naozaj tak, milí priatelia?  
 Naozaj je pokoj a láska v každom príbytku, vo všetkých vzťahoch, na 
pracoviskách a v spoločnosti? Myslím, že ani v tomto milom období roka sa 
nevyhneme sporom, stretom záujmov a hnevu. Ani Vianoce nedokážu 
zastaviť ľudskú zlobu a potlačiť našu ľudskú hriešnosť. Preto nás verš z 
knihy Prísloví jasne upozorňuje. Človeka ctí, ak sa vyhýba sporom.  
 Je cťou každému z nás, bratia a sestry, ak hľadáme záľubu v urovnávaní 
rozporov, ak sa snažíme rozsievať pokoj a lásku. Ako si môžeme všimnúť 
v druhej časti Biblickej zvesti Božie slovo nechodí okolo „horúcej kaše“. 
Rázne nazýva bláznom každého, kto nevie ovládať svoj hnev. Vianoce žiaľ 
neraz neúmyselne maskujú tlejúci oheň, ktorý akoby na okamih sa ustáli, ale 
po sviatkoch znovu rozhorí v plnej sile. Zídeme sa v našich rodinách, 
v zariadeniach sociálnych služieb, lebo sa to akosi patrí počas Vianoc, no 
pritom niet v našich srdciach vzájomné odpustenie, tolerancia a tak podstatná 
láska. Vytvoríme pokoj len na oko. V zmysle slov z knihy Prísloví milí 
čitatelia, koľko bláznovstva sa objaví aj tento rok v tomto svete počas 
Vianoc??? Koľko hnevajúcich sa, koľko rozhádaných? Nebuďme jedni 
z nich. Prosme Pána Boha o silu, aby sme sa držali ďaleko od každého sporu, 
aby sme vedeli ovládať svoj hnev a aby ho Pán Boh premenil na pokoj.  

Aj o tom sú Vianoce. Nielen o kráse okolo nás, ale aj o kráse v nás. 
V našich srdciach. Tou krásou nech je nielen počas Vianoc, ale stále 
vyzdobené aj vaše zariadenie sociálnych služieb. Pokoj  a láska Božia nech je 
s vami všetkými!  Požehnané Vianoce Vám zo srdca želá  

vaša sestra farárka Eva Kahanová Bašková                                                                                                                                       
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Z pera našich obyvateľov       MD-12/2016

Bylinkáreň 
 Bylinky, ktoré si dnes predstavíme sú Dúška materina a Tymian.  
 Dúška materina rastie na slnečných stráňach, má príjemnú vôňu 
a fialové alebo biele kvety. Na liečebné účely zbierame iba malé 
kvitnúce časti. Materina dúška pôsobí proti depresii, nervozite, bolesti 
hlavy, odporúča sa aj ako prostriedok proti opilstvu a pri epileptických 
záchvatoch. Má posilňujúce, proti kŕčové, protizápalové účinky,  
 Tymian – Kvitne od mája až do septembra, z tymianu sa zbiera 
iba vňať, ktorá sa krátko po rozkvitnutí pokosí a nechá sa usušiť. 
V minulosti používali silicu tymianu na balzamovanie múmii. Je ostrý 
a pálivý. Jeho účinky pôsobia na odtok moču a menštruáciu. Je to liek 
proti malomocenstvu, proti ochrnutiu a nervovým chorobám. Využíva 
sa aj ako vonkajší obklad pri liečbe kožných chorôb, rán, vredov. 
 Avšak oba druhy sa k nám dostali až v 11 storočí z oblasti 
Stredomoria. Účinky majú podobné. Zbierajú sa od júna do 
septembra.         Beáta Révayová, obyvateľka 

Vianoce u nás 
  Ako každý rok, tak aj tento sa blížia najkrajšie dni v roku, 
Vianočné sviatky. Pred týmto krásnym, dojímavým a radostným dňom 
je deň, ktorý patrí najmä tým najmenším – Mikuláš.  
 Ozaj deti, topánky sú vyčistené a čakajú na Mikuláša v okne?  
Ako vás poznáme, istotne áno. A teraz prídu na rad Vianoce. Pre nás 
dospelých to je sviatok plný zhonu, zháňanie tovaru, ale výsledok 
musí byť radosť našich detí. My dospelí už vieme ako to chodí, ale 
deti necháme v domnení, že darčeky prináša Ježiško. Možno viacerí 
aj teraz veríme, že to tak je. Ja osobne nie, ale to je len môj 
subjektívny názor. Nikomu ho nemôžem nanútiť.  
 Čo patrí k vianočnej večeri? Pohoda, radosť, niekedy aj slzy, ale 
najmä spoločné chvíle v kruhu rodiny.  
 Preto nám všetkým prajem, aby sme si užili tento deň, aby bol čo 
najkrajší, ako pre deti, tak aj pre nás dospelých, seniorov.  
 Dovolím si Vám zaželať príjemné a pokojné Vianočné sviatky, 
veľa úsmevov a málo sĺz. Dúfam a teším sa, že sa stretneme 
všetci pri štedrovečernom stole.      Štefan Hučko, obyvateľ 



 14 

Z pera našich obyvateľov       MD-12/2016

Ďakujeme za kultúrne vyžitie 
 17. novembra sme sa zúčastnili v Kultúrnom dome v Topoľčanoch 
na vystúpení hudobnej skupiny Drišľak. Tejto kultúrnej akcie sa 
zúčastnili prevažne členovia súboru Domovníček z nášho zariadenia. 
 Bol pripravený bohatý program, ktorý nám všetkým spríjemnil 
sychravý jesenný deň. Vystúpenie skupiny Drišľak bolo vynikajúce, 
zabavili sme sa na krásnom trojhodinovom programe.  
 Veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke, ktorá bola ochotná 
a dokázala vybaviť vstupenky na toto podujatie u primátora mesta 
Topoľčany. Rovnako veľké poďakovanie patrí aj Janke Režovej, ktorá 
zabezpečila to, aby sme sa mohli zúčastniť, aj Jožkovi Lendelovi, 
ktorý bol ochotný vo svojom voľnom čase nás tam sprevádzať. 
 Odchádzali sme plní zážitkov. Preto ešte raz srdečne ďakujeme 
všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby sme sa mohli zúčastniť.            
Za zúčastnených obyvateľov       Simeon Masár, obyvateľ 
                                                                                                               

Liečivá voda nás prebudila 
 V mesiaci november sme navštívili termálne kúpalisko v Poľnom 
Kesove. Sprevádzala nás Anka Jahodová, ktorá sa o nás vzorne 
postarala. Všetci účastníci tohto zájazdu jej na to zo srdca ďakujeme. 
Pookriali sme svoje telá a v dobrej nálade sme sa vracali domov.  
 Cestou domov sme sa zastavili vo vychýrenej reštaurácii Elefant, 
kde sme sa každý do sýtosti občerstvili. K úplnej spokojnosti nás 
Valent Jančich priviezol domov, za čo mu tak isto patrí poďakovanie.  
 Všetci zúčastnení sme sa zhodli, že takéto kúpanie v termálnej 
vode by bolo potrebné častejšie opakovať.    Simeon Masár, obyvateľ 

Výroky slávnych 
Rotsler: Aký vzácny a úžasný je ten moment, keď si uvedomíme, že 
sme našli priateľa. M.Kerr: Každý má niekedy zlý deň, ale jedno je 
isté: žiadny mrak nie je taký tmavý, aby slnko nemohlo presvitať. 
J.Dušek: Zisk vznikne len tak, že inde vznikne strata. Preto krachujú 
civilizácie J. Jesenský: Keď človek vie prečo miluje, tak nemiluje. K. 
Čapek: Príroda je stále nekonečne populárnejšia než dejiny. 
               Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-12/2016

Čaro Vianoc 
Požehnané milostiplné Vianoce,  šťastný Nový rok,  

človek človeka, aby mal vždy rád, 
aby jeden druhému viac šťastia prial, aby tento rok za to stál. 

 

Vianoce sú krásne sviatky, zrodené z Božej milosti, 
Jezuliatko uložené v Betleheme, sladučko si drieme. 

 

Keď zaznie zvon zvestujúci príchod čarokrásnych Vianoc, 
zabudnime na starosti, Nový rok v našom Domove prežívajme 

v zdraví, šťastí, v dobrej atmosfére a radosti. 
  

Keď tíško padá sneh a ku šťastiu chýba iba krok, 
prajem Vám veselé Vianoce, a šťastný nový rok. 

Anna Szabová, obyvateľka 

K jasličkám kráčajme 
Letí svetom novina, preradostná zvesť, 
matka božia má syna, je mu sláva česť. 

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

 

Nad maštaľkou hviezda ukazuje smer, 
tam sa milý kresťan s čistým srdcom ber. 

Nebeskí anjeli spievajú „Glória“,  
raduje sa pestún i matka Mária. 

 

Ježiško maličký ako kvet, 
dvíha malú rúčku a požehnáva svet. 
Na kostoloch zvony  zvonia velice,  

oznamujú všetkým, že sú tu Vianoce. 
 

Keď zasadnete všetci k štedrovečernému stolu, 
zabudnite na starosti, buďte stále šťastní, 

modlitbou vianočnou potešte sa spolu. 
                                                                                                                Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Spoločenská rubrika        MD-12/2016 

DECEMBROVÍ oslávenci 
01.12 Eva Tóthová    16.12 Viktória Grežďová 
01.12 Jozef Finta    18.12 Mária Pokusová 
02.12 Gabriela Matejková  18.12 Emília Michalíková 
02.12 Alžbeta Blažiová     19.12 Dobruša Gogová 
02.12 Mária Okšová   20.12 Anna Struharová 
03.12 Františka Pochybová  21.12 Gejza Stanko  
03.12 Emília Bednárová  24.12 Štefánia Bartoňová 
06.12 Simona Bizoňová       25.12 Miroslav Kleman 
08.12 Ľudovít Mikuláš  26.12 Tibor Švec 
10.12 Jozef Hrutka  28.12 Igor Karvay 
11.12 Jozef Tarina  29.12 Jolana Košťálová 
12.12 Katarína Janáčová  29.12 Jozef Skladaný 
16.12 Janka Emilová                   31.12 Jozefína Gogová 

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

 

Vitajte medzi nami!                    
             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Helena Čaňová   Jozef Kuchár     Peter Jašák   Mária Pokusová  Alžbeta Kopčeková  
 
Prišli k nám aj PAVOL HROMADA, JOZEFÍNA JAKUBÍKOVÁ, 
ĽUDEVÍT ADAMČÍK, MÁRIA GALBAVÁ, EMÍLIA TOBOŘÍKOVÁ 
 

V mesiaci NOVEMBER nás opustili 
 

Štefan Červený, Vojtech Detko, Ernest Bobko 
 

Česť ich pamiatke 



 
Podujatia           MD-12/2016 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V DECEMBRI 
05.12 Mikuláš v Zariadení         To, Prašice Veronika 
06.12 Borinkovské medovníky    Nitra  Zuzka 
07.12 Zdobenie medovníkov   Nitra  Janka G. 
07.12 Vianočný stolnotenisový turnaj   stolnoten. hala Martin  
08.12 Premietanie z osláv výročia  jedáleň  riaditeľka 
09.12 Prednáška „Postavy z Biblie“  knižnica  Zuzka 
12.12 Redakčná rada     B/2   Veronika 
12.12 Decembroví oslávenci IT1   A/2   Peter 
13.12 IX. ročník Tvorivých dielní   Harlekýn     Anička 
13.12     Seniorské Vianoce    Dom kultúry Zuzka 
15.12     Vianočné mestečko    Nitra  Janka G. 
16.12     Burza ošatenia     jedáleň  Valent 
16.12 Vianočné trhy     jedáleň  Simonka 
19.12 Vystúpenie detí a študentov  jedáleň  Zuzka 
19.12 Domový parlament    zasadačka riaditeľka 
20.12 Stretnutie pri spomienkach  jedáleň  Anička 
21.12 Koledovanie po chodbách   budova A/B Janka R. 
24.12 Štedrá večera     jedáleň  Richard 

 
 

Aforizmy 
Žena by mala vytvoriť teplo domova, aj keď niet peňazí na uhlie. Opitý 
od vína letí na bok, od piva na chrbát, od pálenky na nos. Ak vás trápi 
po nociach svedomie spite cez deň. Daj každému dňu šancu, aby sa 
stal najkrajším dňom Tvojho života. Muž sa oženil vtedy dobre, keď 
chápe čo jeho žena nepovedala. Z južného ovocia sa u nás najlepšie 
darí fige borovej.  

Pranostiky 
Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc. Od Lucie do 
Vianoc, každá noc má svoju moc. Na sv. Tomáša chop sa chlpatého 
rubáša. Na sv. Mikuláša už je všetka zima naša. Keď na deň Mikuláša 
sneží, bude požehnaný rok. Keď duje vietor na Štefana, bude víno 
budúceho roka plané. Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, 
toľko bude trvať po Vianociach.                           Petronela Kittlerová, obyvateľka                                                
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Zábava a relax          MD-12/2016 

Zasmejme sa 
Hovorí riaditeľ, ktorý je na služobnej ceste na recepcii – Prosím, 
prideľte nám dve jednoposteľové izby, pre mňa a pre moju sekretárku. 
Na to recepčná hovorí – Radšej Vám dám jednu dvojposteľovú, aby 
ste nemuseli v noci chodiť po chodbe. 
 

Pri umierajúcej žene stojí muž a nežne sa jej pýta – Máš nejaké 
želanie? Žena na to – Áno mám, z komory sem vonia báječná 
šunková vôňa, zjedla by som kúsok z tej šunky. Muž na to – Ľutujem 
drahá, ale toto želanie ti nemôžem splniť, tá šunka je už pripravená 
na kar. 
                                                                              Petronela Kittlerová, obyvateľka                                                            
 
 

Idú Radičová a Fico v lietadle. Fico vraví – Vyhodím z lietadla 100 eur 
a poteším 100 Slovákov. Radičová sa nechce zahanbiť – Ja vyhodím 
500 eur a poteším 500 Slovákov. Pilota to už začína štvať, tak zakričí 
– Ja vyhodím vás oboch a poteším celé Slovensko 
 

Manžel behá po dome iba v slipoch a manželka mu hovorí nech sa 
oblečie, za chvíľu príde návšteva. Muž jej na to odpovie – Nie, 
neoblečiem sa, chcem, aby videli, že mi nedávaš jesť! Na to žena 
hovorí – Tak si daj dole aj slipy, aby videli prečo. 
                                                                           Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 
 

Vlk búcha kozliatkam na dvere – Otvorte, to som ja vaša mamička. 
Kozliatka na to – Ale choď, my sme siroty. 
 

- Janko prečo nechcú tie zápalky horieť? – pýta sa dievčina. Janko na 
to – Neviem, keď som ich skúšal ja, horeli všetky. 

                                                                                                                           Simeon Masár, obyvateľ  
 
 

Malý Ferko hovorí mamičke – Mami, ja by som chcel na Vianoce 
psíka. Mama sa otočí a povie – Nevymýšľaj, bude kapor ako 
obyčajne! 
 

Stretne muž na ulici strapatú slečnu a hovorí – Slečna, vy ste ako 
z rozprávky: vlasy, uši, zuby, nos – hotová ježibaba. 
                                                                                  Eva Kohútová, obyvateľka 
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Zábava a relax          MD-12/2016 

Tajnička 
Posledný mesiac v roku so sebou nesie veľa udalostí. Azda 
najvýznamnejší deň v roku je práve v decembri – Štedrý deň. Je to 
deň nielen celodenného pôstu, pokoja, darčekov. Súčasťou Štedrého 
dňa je aj niečo, čo je ukryté v našej tajničke.  
 

         Osol 
            Poľná burina 
            Nákladné auto 

            Ženské meno 4. 2. 
            Posledný deň v týždni 
            Pevnina v mori 
            Gyps 
            Bojové vozidlo 
            Vedná disciplína, učenie 
            Svetadiel 
          
            Číra tekutina 
            Pásový dopravník 
            Lacné ovocné víno 
            Sila, moc 
            Vonkajšia odkvapová rúra 
            Povrch ciest 

                Simeon Masár, obyvateľ 
 
Hádanka: 
Čo je to tatraplán? 

a.) osobné auto 
b.) nákladné auto 
c.) traktor 
                                                                                                                                               Rudolf Sokolík, obyvateľ     

 
Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 12. 2016 svojmu sociálnemu 

pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 11/2016 sa stávajú: 
 

Petronela Kittlerová  
Srdečne gratulujeme! 
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