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Úvodník            MD-12/2021 

Požehnané Vianoce 

 Vianoce označujeme ako požehnané sviatky pokoja 
a mieru. Po ročnej pauze máme znova čas 
tichých zimných večerov, v našich srdciach 
prežívame Advent a tieto milostivé sviatky, ktoré 
sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života. 
Prinášajú do našich sŕdc a domovov pokoj, Božiu 

lásku a vnútornú radosť. Otvárajú sa Štedrým večerom. 
Štedrý preto, lebo aj večera je štedrejšia ako inokedy. Na 
našich stoloch blikne svetielko, ktoré nám avizuje, že 
prichádza Božie dieťa, narodené v Betleheme. V každom 
srdci je skrytá túžba, aby svetielko svietilo až do budúcich 
Vianoc. Je to oheň Božej lásky, ktorú nám priniesol Ježiš vo 
svätú vianočnú noc. Vianoce pre malých ako aj dospelých sú 
a budú vždy radostnými a požehnanými sviatkami.  
 Aj v našom domove budeme mať v jedálni živý stromček 
a jeho výzdobu pripravia naši sociálni a zdravotní pracovníci 
spolu s obyvateľmi, tiež im všetkým patrí vďaka za 
zverejňovanie príspevkov do časopisu. Gazda a gazdiná nám 
všetkým zavinšujú pokojné a bohabojné vianočné sviatky 
a poprajú obyvateľom veľa dobrého zdravia a spolunažívanie 
v našom domove. Potom gazdiná do kútov rozhodí oriešky 
pre šťastie, aby sme sa mohli aj v ďalšom roku 2022 stretnúť 
všetci v plnom zdraví. Nakoniec štedrú večeru ukončíme 
modlitbou a naši sociálni a zdravotní pracovníci nám budú 
podávať tradičné jedlá. Tieto nám s láskou pripravia naše pani 
kuchárky, za čo im patrí srdečné poďakovanie. Záverom si 
všetci zúčastnení budeme priať do ďalšieho života veľa 
zdravia, šťastia a Božieho požehnania. K tomuto prianiu sa 
pripája vedenie Domova, Redakčná rada časopisu „Môj 
domov“, ako aj Domový parlament.  

 
                                                      Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Namiesto Domového parlamentu      MD-12/2021  

Vážené obyvateľky, obyvatelia, 

 v mesiaci november 2021 sme mali jedno oddelenie 
uzatvorené, pre karanténu. Preto domový parlament 
nezasadal. Avšak, niektorí jeho členovia sme sa spoločne 
stretli k jednému, nevyhnutnému, bodu –  k pripravovanej 
projektovej dokumentácii rekonštrukcie kúpeľní na izbách. 
Všetky názory a pripomienky členov boli zapracované. 
Verím, že rekonštrukcia prinesie želanú kvalitu! 

 Blížia sa k nám najkrajšie sviatky roka – VIANOCE. 

V mene vedenia zariadenia a celého kolektívu 
zamestnancov vám všetkým prajem šťastné a veselé 
vianočné sviatky, plné pohody, dobrej nálady, darčekov 
a veľa, veľa zdravia!        Viera Bútorová, riaditeľka 

KARANTÉNA NEZNAMENÁ NEČINNOSŤ 

Náročné chvíle v karanténnej zóne sme sa snažili, 
každodenne, spríjemňovať 
aktivitami. Viktor Janček, Alena 
Gogová, Františka Božíková a 
Mária Cvopová si pravidelne 
bystria svoju pamäť. Ani počas 
momentálnych obmedzení, sme 
s cibrením pamäti neprestali. Práve 
naopak. Zintenzívnili sme svoje 
stretnutia na izbách, kde sme začali 
vypracovávať cvičenia, ktoré sú 

zamerané na pamäť, pozornosť a predstavivosť. Alebo sa len 
tak rozprávame, spievame si, čítame rôzne príbehy a hráme 
spoločenské hry. Spoločnými silami vždy zvládneme všetky 
úlohy, ktoré máme pripravené. A keď už nevládzeme 
rozmýšľať, chodíme spolu na prechádzky v areáli nášho 
zariadenia, aby sme nabrali nové sily. Spoločne strávenými 
chvíľami si takto spríjemňujeme karanténne dni.  (M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj          MD-12/2021 

NOVEMBROVÍ OSLÁVENCI 

 Nastal november a my 
sme, samozrejme, 
nezabudli na obľúbené 
oslavy a gratulácie.  
 Pekného životného 
jubilea sa dožili Helenka 
Blažiová a Zdeněk 
Remeš. V spolupráci 
s rodinou Blažiových sme 
pripravili patričnú hostinu. 
Brat pani Helenky 
zabezpečil tortu, zákusky, 
slané pečivo a malinovky. 
Naši oslávenci mali bohaté 
pohostenie. Vynikajúco 
vyzerajúca torta všetkým 
veľmi chutila, čo aj nahlas 
dávali na známosť.  
 Vo veselej atmosfére sme počúvali pesničky, aj sme si 
sami zaspievali, tak ako máme vo zvyku, lebo aj na to sa naši 
oslávenci a gratulanti veľmi  tešia.   
 Zase sa nám len potvrdilo, že tieto posedenia nabíjajú 
našich obyvateľov pozitívnou energiou a má zmysel venovať 
čas a energiu ich príprave a realizácii. 

To však nebola jediná oslava. Tradičná Katarínska zábava 
sa, žiaľ, tohto roku pre epidemiologickú situáciu nekonala, ale 
Katarínam aj ostaným oslávencom sme zagratulovali vo 
vynovenej spoločenskej miestnosti, ktorej priestory sme si 
zútulnili novou sedacou súpravou.  

Jej predchádzajúci majiteľ, pán Miroslav Kleman, by mal 
určite radosť, ako radi naši obyvatelia jeho sedačku 
využívajú.  
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Domáci spravodaj          MD-12/2021 

 Strávili sme spolu ďalšiu hodinku, vďaka ktorej si našich 
päť milých a spoločenských obyvateliek – Katarína Kánová, 
Katarína Fáberová, Anna Szabová, Zuzana Belkovičová a 
Daniela Veľká vzpružili duševné zdravie práve takouto 
drobnou radosťou. 

Na záver ďakujeme príbuzným pani Blažiovej za bohaté a 
chutné občerstvenie, sme radi, že všetci tí, ktorí sa 
novembrových osláv zúčastnili, boli výborne naladení, 
spokojní a cítili sa príjemne.  

Iste vám z týchto osláv, milí naši obyvatelia, zostanú 
nezabudnuteľné spomienky. A vám, oslávenci, srdečne 
prajeme veľa šťastia, mnoho síl a hlavne to úplne 
najdôležitejšie – pevné zdravíčko!    (E. Jančeková, S. Šimková) 
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Domáci spravodaj          MD-12/2021 

VEDOMOSTNÉ HRY 

 Človek sa neprestane 
hrať kvôli tomu, že mu 
pribúdajú roky. Práve 
naopak. Hráme sa, lebo nás 
to baví. Mnohí majú záujem 
popasovať sa sami so 
sebou, napriek veku.  Nejde 
o detské hry, ale skôr 
o vedomostné, logické hry. 
Majú nezastupiteľné miesto 
v živote seniorov. Pomáhajú 
udržiavať zmyslové 
zručnosti, ale  aj precvičovať 
jemnú motoriku. Tak sme 
rozbalili škatule nových hier 
a vrhli sa na ich riešenia. Precvičili sme zrak, prsty a oživili 
pamäť. V rámci individuálnej sociálnej práce sa do 

vedomostných hier 
zapojili: Vilma 
Haberlandová, Hedviga 
Dolinajová, Anna 
Zembová a Oľga 
Ševčíková. Zopakovali 
sme si matematiku, ako 
aj spájanie súvislostí 
jednotlivých obrázkov. 
Nuda išla bokom, zmysly 
a jazyky na „plné 
obrátky“. Hry priniesli 
uvoľnenie, relax, ale aj 
kopec zábavy. Spolu nás 
baví svet!     (M. Novotná) 
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 PAMÄŤOVÉ CVIČENIA 

 V rámci pamäťových cvičení sme si zahrali hru Pexeso. 
Niekto si môže povedať: „Je tam toho, obyčajné pexeso!“ Ale 
toto nebolo obyčajné pexeso. Okrem precvičovania pamäti 
sme si zopakovali a naučili sa názvy zvierat v nemčine aj 
angličtine. Hľadali sme tak dve rovnaké zvieratá.  

 Počas stretnutí riešime hlavolamy, slovné úlohy, lúštime 
krížovky, osemsmerovky, rozvíjame slovnú zásobu, vypĺňame 
pracovné listy, súťažíme vo vedomostných kvízoch, 
precvičujeme krátkodobú aj dlhodobú pamäť. Snažíme sa 
robiť všetko pre to, aby naše kognitívne funkcie, teda – 
myslenie, koncentrácia, pozornosť aj pamäť boli v dobrej 
forme.  
 Stretnutia sa zúčastnili obyvateľky Zuzana Belkovičová, 
Marta Košťálová, Daniela Veľká, Katarína Kánová, Beáta 
Žáčiková, Mária Gogová a Zuzana Miklósová. (M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj          MD-12/2021 

HRAJ A VYHRAJ  

 Vzájomné súťaže 
obyvateľov v našom 
zariadení sú u nás vysoko 
atraktívne. Takéto aktivity 
vieme realizovať aj v rámci 
individuálnej sociálnej 
práce. S obyvateľmi, ktorí 
sa nemohli zúčastniť 
spoločných, skupinových 
súťaží, sme súťaže 
realizovali na bytových 
jednotkách.  

 Súťažili Mária Godálová, 
Pavel Ryban, Ľudovít Kurucár, 
Gabriela Jacková a Mária 
Grendelová. Doslova to „natreli 
kruhom“, ktoré nahadzovali na 
stojany. Tiež aj loptičke hádzanej 
na terče, ktoré ochotne držal 
v rukách Vladko Kopál.  
 Aj keď nohy už nie sú tak 
spontánne aktívne, ruky aj 
postreh za to všetkým fungoval 
„na parádu“.  
 Šikovnosť, snaživosť a 
súťaživosť sa teda našich 
obyvateľov stále drží!  
       (M. Novotná) 
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Domáci spravodaj          MD-12/2021 

ČO NÁS ZAUJALO 

Mužských a ženských 
mien je veľa. Naším cieľom 
bolo vybrať také mená, ktoré 
nemá veľa nositeľov, ako 
napríklad, Albert, Félix, Kornel, 
Vratko, Edmund, Eugen, 
Cecília. Písmená na kartičkách 
bolo potrebné uložiť do 
správneho tvaru. A práve 
s obyvateľkou Jozefínou 
Gogovou sme precvičovali 
pamäť i pozornosť skladaním 
netradičných mien.   (L. Petráková) 

VÝROBA VIANOČNEJ VÝZDOBY 

 Blížia sa sviatky plné radosti a pokoja. Tradične sa 
snažíme 

o vlastnoručnú 
vianočnú 

výzdobu.  Mária 
Cvopová, 
Františka 
Božíková, 

Marta 
Košťálová 

a Beáta 
Révayová sa 
výroby a 
výzdoby šikovne 

zhostili. Načrtli, vystrihli, zlepili originálne papierové vrtuľky, 
rôznych farieb. Použijeme ich ako vianočné dekorácie. 
Precvičili sme si tým aj jemnú motoriku. Dúfame, že sa bude 
páčiť.               (L. Petráková) 
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 PRÁCA – ZRKADLO SAMOSTATNOSTI? 

 Všetkým nám je určite 
známe, že najväčšie 
psychické a fyzické 
zdravie prináša pohyb 
a práca.  Práce sa 
nájde množstvo – vo 
vnútri i vonku.  
 Niektoré naše 
obyvateľky a obyvatelia sú 
čoraz samostatnejší. 
Potreba ich miery podpory 
je zo dňa na deň nižšia. 
Stávajú sa menej závislí 
na pomoci druhých osôb. 
Dokážu si dať do poriadku 

svoju bytovú jednotku, vždy 
podľa toho, čo práve treba 
upratať.  
 Ako napríklad, Aneta 
Voleková a Katarína 
Kánová. Vyčistili si 
chladničku, pretriedili 
a uložili potraviny, upratali 
veci na stolíku i vo vnútri 
stolíka a umyli kuchynský 
stôl. Zuzana Miklósová 
poumývala riady a uložila 
do poličky v kuchyni. Milan 
Klačanský zase triedil a 
ukladal ponožky do škatule 
a spolu sme vymenili aj vrecko na znečistenú bielizeň.    
 Nielen v interiéri, aj vonku  je  množstvo  práce.  Jeseň  je  



 
11 

Domáci spravodaj          MD-12/2021 

jedno z najkrajších období v roku. S príchodom jesene sa 
mení príroda. Čaro 
farieb do nás vnáša 
príjemnú atmosféru 
a vytvára pocit pokoja 
a oddychu. Najviac 
farieb nám poskytlo 
pestrofarebné lístie, 
ktoré naši usilovní 
obyvatelia opakovane 
odhrabávali, až pokiaľ 
na stromoch nezostali 
len holé konáre. 
V areáli máme 
množstvo krásnych 
stromov. Keď zafúka 
vietor, listy padajú na 

všetky strany.  
Naši obyvatelia Michal Janík, 
Jozef Serfőző, Danka Veľká, 
Miroslav Arpáš, Jozef 
Skladaný a Milan Hanzlovič 
nelenia. Zoberú hrable, metly, 
lopaty a pustia sa do práce. A 
onedlho je všetko lístie pekne 
pohrabané a pozametané.  
 Jeseň si nás podmanila a 
pred príchodom mrazu 
v záhonoch ešte kvitli posledné 
šípové ruže. V rámci 
skrášľovania prostredia v areáli 
sme, spolu s Katkou Kánovou 
a Števkom Beličkom presadili 
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aj typicky jesenné, odolné chryzantémy, ktoré sa pôvodne 
nachádzali v našej kaplnke. Jedna žltá a dve biele 
chryzantémy sa budú pekne vynímať pred budovou B pri 
vstupe do záhradky. 
 Medzi najobľúbenejšie obdobie každého zanieteného 
záhradkára patrí zbieranie dozretej úrody. Radia sa k nim aj 
naši obyvatelia. Tento krát Jarmila Huslicová, Jozef Serfőző 
a Michal Janík.  
 Ich spoločná poctivá starostlivosť o políčko priniesla 

skutočne peknú úrodu určenú na zimné mesiace. 
Vypestovaná zelenina bude pre nich zdrojom vitamínov tak 
veľmi potrebných pre zdravie. 
 Zvyšujúca sa samostatnosť našich obyvateľov je 
radosťou pre nás všetkých!   (Z. Kováčiková, M. Gašparíková) 
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Životné prostredie         MD-12/2021 

 ČISTÝ SVET 

 Položili ste si už niekedy otázku, kde končí papierový 
odpad z nášho zariadenia? Možno áno, možno nie. A verte, 
že ho nie je málo. Každý deň sa oň stará náš šikovný 
obyvateľ Števko Belička.  
 Isto ho stretávate s vozíkom plným papierových 

škatúľ. Vždy 
keď ho 
stretnem ja, 

zastaví, 
pokrčí 

plecami, 
usmeje sa a 

povie: 
"Samo sa to 
neurobí!" A 
ja viem, kam 

má 
namierené. 

Vezie si svoj 
papierový 

náklad do 
sušiarne. 

Tam si 
sadne na 

svoju 
stoličku a 

rozkladá 
škatule. Rozkladá, trhá, viaže a ukladá na kôpku, každý jeden 
deň. Je skromný a najviac ho za vykonanú prácu poteší 
pochvala a úsmev. Preto, ak stretnete Števka s vozíkom 
poďakujte mu aj vy, aspoň úsmevom. Robí to za nás 
všetkých...              (J. Gogolová) 
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ČERSTVÝ VZDUCH 

Vonku sa nám síce 
ochladilo, no my napriek 
tomu aj naďalej 
pokračujeme v zdravotných 
prechádzkach s našimi 
obyvateľmi. Sú prospešné, 
nadýchame sa čerstvého 
vzduchu a taktiež je to 
dobrý balzam na dušu, 
keďže náš areál je naozaj 
veľký a krásny. Pri 
prechádzke sa môžeme 
kochať pekne zafarbeným 
lístím, lebo práve jeseň má 
toto svoje inak nevídané 
čaro. Samozrejme, už 

v tomto chladnejšom období 
sa teplo oblečieme 
a zababušíme do príjemne 
hrejivých diek. Zdravotné 
prechádzky obľubujú mobilní 
obyvatelia, ale najmä tí 
imobilní, ktorí sú veľmi radi, 
keď ich zoberieme na 
invalidnom vozíku, keďže 
samým sa im von ísť nedá, 
tak ako Agáte Zemaníkovej 
a Anne Belohorcovej. Pri 
prechádzke sa vždy aj dobre 
porozprávame. Sme radi, že 
nám náš areál poskytuje 
takúto výhodu.  (M. Miško) 
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VYNOVENÁ KAPLNKA 

 Veriacich obyvateľov je v našom zariadení mnoho. Tí 
mobilnejší prídu sami. Obyvateľom odkázaným na používanie 

invalidného vozíka, vždy ochotne pomôže ústretový personál. 
Každý, kto má záujem, môže kaplnku navštíviť. 
 Aj jedno piatkové doobedie, v novembrovom čase 
dušičiek, sme strávili modlitbami. V kaplnke. Vynovenej, 
vymaľovanej.  
 Na spoločnú modlitbu prišli Eva Jakubčiaková, Helena 
Vestenická, Anna Šaturová, Antónia Matejová, Jolana 
Gáliková, Jolana Michalidesová, Mária Bakitová, Jarolím 
Kročka, Vladimír Kopál a Viliam Fodor. Na záver nám pán 
Jarolím Kročka dal požehnanie.          (M. Mäsiarová) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-12/2021 

ADVENTNÉ OBDOBIE  
 Slovo advent pochádza z latinského „adventus“, čo 
znamená príchod. Je to čas, kedy sa kresťania pripravujú na 

príchod 
Ježiša Krista. 
Advent by mal 
byť obdobím 

pokojného 
času pred 

Vianocami 
spojeného 

s prípravou na 
vianočné 

sviatky. 
Adventné 

obdobie sa 
tiež spája so 
sviatkom sv. 

Mikuláša,  
ktorý  má  v   
tomto  období  

svoje   
nezastupiteľ- 

né miesto, 
hlavne pre 
deti.  
 I keď 
posledné dva 
roky nie sú 
pre nás tým 

pokojným obdobím, na aké sme boli zvyknutí kvôli pandémii 
Covid-19, predsa len sme si vytvorili prostredie, ktoré poteší 
nielen oči. 
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-12/2021 

Aj vôňa ihličia naznačuje, že Vianoce sú blízko.  
 Zásluhou 
obyvateľky 
Emílie Hustej 
máme v jedálni 
nádherný 
adventný veniec.  
 Obyvatelia 
Ernest Bárta 
a Ladislav 
Stanko spolu so 
zamestnankyňou 
Lenkou 
Janskou 
z ihličnatých 
vetiev smreka 
vytvorili 
Mikuláša. Každý 
deň víta 
zamestnancov 

prichádzajúcich do práce.  
Zamestnanec Ľubomír 
Šenkárik spolu s 
obyvateľmi Ernestom Bártom 
a Ladislavom Stankom 
vyrobili stromčeky a ruku 
k dielu priložili aj ďalší 
obyvatelia zariadenia v 
Prašiciach – Pavol Zvala, 
Helena Stanková, Jozefína 
Čižmáriková, Oľga Bajzíková 
a Otília Kasanová. Dotvorili 
tak zimnú výzdobu.  
   (J. Urbánková, L. Janská)  
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Z pera našich obyvateľov        MD-12/2021

K Vianociam a Novému roku 

Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým, 
dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedky. 

Cez Vianoce vyber lásku, každému daj trochu, 
nech vám nikdy nezovšednie, ani v Novom roku. 

Na tieto vianočné sviatky i ja sa radujem, 
z úprimného srdca toto vám vinšujem: 
aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, 

vašim dobrým radcom a dobrým priateľom. 
Prežite všetky budúce dni v šťastí vospolok 

po celý nastávajúci rok! 
                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Sally Garrettová – Utkané sny V. 
 O týždeň zomrel najlepšej kamarátke Abigail manžel 
a Dane ju k nej zaviezol. Ona im povedala, že sú do seba 
zamilovaní, len sa nevedia dohodnúť. Keď po pohrebe 
prichádzali na farmu, boli pri nej 3 autá. Boli to Danovi piati 
súrodenci s matkou a otcom. Dan povedal Abigail, aby večer 
prišla, že potrebuje rozhovor s nimi natočiť na magnetofón. 
Dohadovali sa, ako predať celú farmu a rozdeliť si medzi 
sebou peniaze. Abigail sa však veľmi nahnevala, lebo videla, 
ako sa Dane ťažko narobí a kričala, že chcú Dana o všetko 
obrať. Vybehla preč, šla k sebe do obytného prívesu a začala 
plakať. Keď sa upokojila, začala variť a pripravovať vlnu na 
tkanie na tkáčskom stave. Popri nej pobehoval pes, ktorý jej 
rozhrýzol celú hadicu. Zrazu len vzbĺkol oheň a všetko začalo 
horieť. Podarilo sa im dostať oheň pod kontrolu a uhasiť ho. 
Dane sa však nahneval a povedal Abigail, nech okamžite 
odíde. Bránila sa, ale nakoniec sadla do auta a ušla. Dlho ju 
hľadali a Wilma sa za ňu prihovárala, nech si ju zoberie za 
ženu, lebo sa ľúbia. Nakoniec predsa len všetko dopadlo 
dobre. Wilma sa vydala za sezónneho pracovníka Josea 
a Abigail za svoju veľkú lásku, za Dana.   Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov        MD-12/2021

Významné dni v decembri 

01.   Svetový deň boja proti AIDS  
02.   Svetový deň zrušenia otroctva  
03.   Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 
03.   Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia 
 viery (misionárov) 
04.   Sviatok sv. Barbory, patrónky baníkov a delostrelcov  
05.   Svetový deň pôdy  
06. Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí  
07. Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy  
09. Medzinárodný deň boja proti korupcii  
10. Deň ľudských práv  
11. Medzinárodný deň hôr 
18. Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie 
18. Medzinárodný deň migrantov  
20. Medzinárodný deň ľudskej solidarity 
24. Štedrý večer 
25.  Prvý sviatok vianočný 
26.  Druhý sviatok vianočný 
31.  Silvester         

               Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

R. Sharma: Každá zmena je nepríjemná na začiatku, 
chaotická uprostred a nádherná na konci. P. Marshall: Malé 
činy, ktoré človek uskutoční sú lepšie, ako veľké, ktoré len 
plánuje. N. Vujicic: Želať si zmenu nič nezmení. Rozhodnúť 
sa teraz hneď k činu zmení všetko. A. Robbins: Je 
jedno koľko chýb robíš a ako pomaly napreduješ, stále si viac 
vpredu ako niekto, kto sa o nič nepokúša. Pápež František: 
Rodina, aby mohla prospievať, musí nutne používať tri slová: 
prosím, ďakujem a prepáč. A. Einstein: Hodnotenie človeka 
má vychádzať z toho, čo dáva, a nie z toho, čo je schopný 
získať.        Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-15/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-12-2/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-12-3/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-12-3/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-19/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-12-4/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-12-5/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-12-6/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-12-9/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-12-10/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-12-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-12-18/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-12-18/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-12-20/
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Vyberáme z tlače          MD-12/2021 

Porekadlá 

Na sv. Štefana každý sa má za pána. * Aké je počasie na 

Barboru, také býva až do Vianoc. * Keď sv. Štefan blato 

vyfúkal, bude pekná jar. * Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také 

budú aj mesiace. * Na sv. Mikuláša už je všetka zima naša. * 
Keď je prvý december mokrý, veští slabú zimu. * Na sv. 

Štefana nesmie byť už barina. * Aký je čas na Vianočný deň, 

taký má byť aj budúci január. * Keď v decembri mrzne, 

snežný úrodný rok za tým beží. * Čo v decembri nespravíš, 

v januári nedohoníš. * Aké veľké sú cencúle v decembri, také 

dlhé budú rúrky z kukurice. * Ak sa na Vianoce voda z neba 

leje, starosť o úrodu kečku vám ohreje. * Jasné Vianoce, 

mnoho vína a ovoce. 

Aforizmy 

Krása je pominuteľná, hlúposť večná. * Keď ženáč začne 

rožky vystrkovať, k parohom už nemá ďaleko. * Najskôr 

skvelá milenka, potom výborná snúbenica, a nakoniec len 

obyčajná žena. * Svokry sú dôkazom toho, že nežné pohlavie 

má vždy pravdu. * Neverte, že keď sa vydáte za včelára, 

budete mať medové týždne. * Ľudia mávajú váhový deficit 

najčastejšie po opici. * Príliš veľa manželov spôsobuje chaos 

v obrúčkach. * Trpezlivosť a čas urobia viac ako sila a hnev. * 

Zo svojho sa nekradne, lebo svoje sa dokonale utajuje. * 

Charakter k životu potrebujeme. Občas sa za niečo ukryť 
musíme.          Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Výroky slávnych 

M. Aurelius: Keby si aj pukol od zlosti, napriek tomu budú 
ľudia konať stále rovnako! Seneca: Najlepším liekom na hnev 
je čas. Aristoteles: Kvalita je najpresnejšou mierou všetkých 
vecí.          Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 
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Vyberáme z tlače          MD-12/2021 

Zasmejme sa 

Žena mužovi – Dnes v meste mi chýbali peniaze, tak som 
bola v tvojej kancelárii a vzala ti zo saka 20 eur. Neprekáža ti 
to, však? Vôbec, ja totiž už mesiac pracujem v inej kancelárii. 

Malé dievčatko zdvihlo telefón a po chvíli počúvania vraví –  
A ktorý šéf môjho ocka ste? Ten tučniak, alebo ten idiot? 

Kam sa tak ponáhľate pani? Ale na ústavný súd, urobiť tam 
poriadok. To si ale trúfate. Čo by som si netrúfala, keď tam 
robím upratovačku.         Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Dom v plameňoch, otec a syn nemo hľadia. Po chvíli – Myslíš 
oci, že tá praženica už bude hotová? 

Mami, ako vieš, že som chlapec? Lebo máš niečo, čo 
dievčatá nemajú. A čo to je? No predsa chlapčenské meno. 

Lekár – Ste úplne hluchý, viete o tom? Pacient sa na neho 
chvíľu pozerá a potom hovorí – Prestaňte nervózne prežúvať 
a povedzte, čo mi je.   Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Drahý, ja by som neprežila, keby si ma podviedol. Ale 
nepreháňaj, však žiješ. 

Dve blondínky na autobusovej stanici – Kam cestuješ? Do 
Dunajskej Stredy. Teraz? Vo štvrtok? 

Pani, vy máte parochňu? No vidíte, a v obchode mi povedali, 
že ju nikto nerozozná od skutočných vlasov. Možno nie, ale 
zabudli ste na nej cenovku.        Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Aj pri alkohole sa naučte povedať NIE! Príklad: Dáte si víno? 
A prečo nie!  

Lekár sa pýta pacientky: Čo vám robí najväčšie problémy? 
Manžel, ale prišla som kvôli žlčníku. 

Pán hlavný, na ten rezeň čakám už hodinu! Nebojte sa, 
máme otvorené až do rána.    Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Spoločenská rubrika         MD-12/2021 

DECEMBROVÍ oslávenci 

01.12. Jozef Finta 
01.12. Anton Jančovič 
02.12. Gabriela Matejková 
06.12. Simona Bizoňová 
12.12. Benedikt Paluš 
13.12. Anna Šaturová 
13.12. Michal Matejov 
16.12. Štefan Belička 
18.12. Mária Pokusová 

18.12. Emília Michalíková 
19.12. Dobruša Gogová 
20.12. Róbert Šarközy 
22.12. Peter Jankovič 
22.12. Miloš Žitňanský 
24.12. Paulína Povrazníková 
29.12. Jozef Skladaný 
31.12. Jozefína Gogová 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa 

šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH OBYVATEĽOV
  

  

          HHeeddvviiggaa                        VViillmmaa                                    JJáánn                                VVaalléérriiaa  

DDOOLLIINNAAJJOOVVÁÁ  HHAABBEERRLLAANNDDOOVVÁÁ  BBEEDDNNÁÁRR                LLUUKKEEŠŠOOVVÁÁ    
oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITTAA          oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITTAA      oobbyyvvaatteeľľ  IITTAA      oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT66  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

Pavol MICHALISKO, Pavol DVOŘÁK – obyvatelia ITA 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

Prajeme si spoločne, aby sme sa tu vzájomne cítili dobre! 

Fotografie sú vyhotovené v zmysle výnimky z nosenia  rúšok  Vyhlášky 

MZ SR pre fotografované osoby a zároveň je pri fotografovaní dodržiavaný 

sociálny odstup 2 metre.  
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Zábava a relax          MD-12/2021 

Tajnička 

 Vianoce sú najkrajšie sviatky roka pre dospelých, ale 
najmä pre deti, ktoré sa tešia na 24. december. Názov tohto 
sviatku nájdete v tajničke, ktorej riadky súvisia s Vianocami.   
   

 

Hádanka č. 1: Čo je “FIRHANG“? 
a.) Záves b.) Opona c.) Záclona 

  Eva Kohútová, obyvateľka 
 

Hádanka č. 2: Kto bol prvý prezident po “Nežnej revolúcii“? 
a.) Andrej Kiska b.) Václav Havel 

 

c.) Gustáv Husák 

Magda Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 3: Aký je iný výraz slova  “JATERNICA“? 
a.) Jelito b.) Tlačenka 

 

c.) Steak 

Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 15.12.2021                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 11/2021  

sú: Mária Fabiánová a Simona Bizoňová 

Srdečne gratulujeme! 

           Je o polnoci v kostole 
           Jeme ho k rybe 
           Mužské meno (26.12.) 
           Má meniny spolu s Evou 
           Budú pod stromčekom 
           Krášli vnútri aj vonku 
            
           Pečú sa z medu 
           Hrajú celé Vianoce  
           Poteší nás na Silvestra 
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Ekonomika           MD-12/2021 

VYVÝŠENÉ ZÁHONY 

 Milí obyvatelia, už sme späť vo 
vynovených kancelárskych priestoroch. Majú 
dobré osvetlenie, sú vymaľované a dýchajú 
čistotou. Máme ešte trošku menší chaos pri 
hľadaní a vybaľovaní niektorých vecí. 

Pozitívne na tom ale je, že sme si poupratovali a vytriedili 
potrebné doklady od tých neaktuálnych a vyčlenili ich do 
archívu.  
 Máme pre vás plány do ďalšieho roka. Využili sme šancu 
a zapojili sa do programu „Nápad pre 3 generácie“. 
Prostredníctvom tohto projektu sme sa rozhodli zabezpečiť 
vyvýšené záhony, ktoré by boli rozmiestnené aj na terasách, 
a tak by aj obyvatelia pohybujúci sa na invalidných 
vozíkoch mali možnosť pestovať a starať sa o bylinky, 

zeleninu 
a kvety.  
 Tak nám 
držte palce, 
aby náš 

projekt 
Nadácia 
Poštová 

banka vybrala 
a pomohla 

nám finančne zrealizovať naše plány. Mali by ste, tým pádom, 
možnosť relaxu a aktívneho využívania chvíľ strávených 
v spoločnosti detí a vnučiek, či vnukov, čiže v spoločnosti 
ďalších dvoch generácií. Nehovoriac o tom, ako dobre pôsobí 
na psychiku práca so zemou.  
 Dotácia je vo výške 2 500,00 € a do rozpočtu sme 
zakomponovali aj kúpu zeminy, byliniek, kvetov, krhličiek 
a motyčiek.         (Veronika, Monika, Andrejka, Majka, Zuzana, Miloš) 
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Aktuality           MD-12/2021

NOVINKY V TOPOĽČANOCH 

Od 1.11.2021 nastala zmena v organizácii 
dopravy v meste Topoľčany. Na autobusovej stanici 
v Topoľčanoch, z dôvodu vyčlenenia plochy pre 
osobné motorové vozidlá a pre vozidlá taxislužby, 
zanikli nástupištia č. 31 až 36. 

Na nastupovanie cestujúcich slúžia nástupištia č. 1 
až 14, na vystupovanie  výstupištia č. 15 – 24.  

Nástupištia s číselným označením 25 až 30 slúžia na 
parkovanie autobusov.  

Pre mestskú autobusovú dopravu sú vyhradené 
nástupištia/výstupištia na Ul. M. Rázusa (terajšie stanovisko 
taxislužieb), po novom označené číslami 31 až 34.  

Jednou z príčin, prečo majú obyvatelia v centre, ale aj na 
sídliskách problém zaparkovať, je množstvo firemných 
dodávok, ktoré často zaberajú aj viac ako jedno miesto. Pri 
obhliadke niektorých mestských častí bolo napočítaných 
takmer 100 takýchto áut. Aj s týmto problémom sa v rámci 
regulácie statickej dopravy plánuje mesto vysporiadať. Preto 
bude státie dodávok, resp. vozidiel dlhších ako 5,3m, 
povolené iba v nasledovných lokalitách v meste: 

1.  parkovisko pri letnom kúpalisku 
2.  ulica M. Rázusa od Kukučínovej ulice smerom ku 

Sladovníckej 
3.  parkovisko pred modrou poliklinikou na Bernolákovej 

ulici 
4.  parkovisko vedľa Kauflandu, na sídlisku Juh 
Cieľom je dosiahnuť, aby dodávky neobmedzovali 

parkovanie občanom v obytných zónach, keďže parkovacie 
miesta nie sú uspôsobené pre tento typ vozidiel. 

Obmedzenie sa netýka zastavenia na čas nevyhnutný na 
naloženie a vyloženie tovaru, nábytku, či vykonania servisnej 
práce.               (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

https://www.topolcany.sk/
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Kaplnka            MD-12/2021

„A ČO DÁŠ TY???“  

 Drahí bratia a sestry, nastal čas adventu, Vianoc, 
najkrajších sviatkov roka. Majú zvláštnu atmosféru, krásu, vôňu 
a posolstvo, ktoré žiaden režim, jednotlivec, ani všetci ateisti 
sveta nedokázali a nedokážu nikdy umlčať. Posolstvo lásky 
a nádeje, daru záchrany v osobe Božieho Syna, Spasiteľa 
Pána Ježiša Krista. Jeho narodením v judskom Betleheme 
v chudobných jasličkách sa začalo napĺňať dielo spásy, ktoré 
Boh detailne naplánoval, lebo nás všetkých miluje. Keď sa Pán 
Ježiš narodil, bol len dieťatkom odkázaným na lásku 
a starostlivosť svojich pozemských rodičov a nemohol nič 
„svetové“ vykonať. Napriek tomu už len za to, že prišiel, už len 
z dôvodu vďaky voči Bohu prišli viacerí, aby Ho obdarovali. 
Najskôr pastieri, chudobní a iste nie lakomí. Aj keď sa to v Biblii 
nepíše, som presvedčená, že určite neprišli naprázdno. Možno 
priniesli ovečku, mliečko, kúsok syra, kožúšok. Ako sa o tom 
spieva vo vianočných piesňach a koledách. Po nich dorazili 
z ďalekej zeme mudrci. Muži vo váženom postavení, zámožní, 
no nie pyšní. „I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, 
padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a 
obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ Matúš 2,11 
Obetovali tri vzácne, drahé dary, ktoré iste poslúžili mladej 
rodine tesára Jozefa najmä vtedy, keď museli načas zostať 
bývať v cudzine – Egypte. A to vtedy ešte nik z nich nevedel, čo 
pre nich Pán Ježiš vykoná. My dnes už vieme, na základe 
biblických zvestí a našej kresťanskej viery, že On sa za nás 
obetoval, zomrel na kríži. Prelial nevinnú krv za naše hriechy, 
aby každý kto uverí v Neho mohol raz žiť vo večnosti. My 
vieme čo dal Boh nám. A čo dáme my Jemu na tieto Vianoce? 
A čo dáš Ty? Nemusíš nič kupovať! Dáš milý úsmev svojim 
blížnym, odpustenie niekomu, kto Ti ublížil, záujem niekomu, 
kto Ťa potrebuje, pokrm chudobnému, lásku smutnému, svoje 
srdce, najväčší poklad Tvojho života, Bohu? Želám Ti pokojné, 
požehnané Vianoce!     Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Od nás pre vás          MD-12/2021

VIANOČNÝ ČAS 

Prišiel december. Čas zimných radovánok, bieleho ticha 
a pokoja a zároveň čas túžobného očakávania kúzelných 
Vianoc. Aj u nás vládne každý rok táto čarovná atmosféra. 
Radostné vzrušenie a predstava prekrásnych Vianoc začína, 
keď sa spoločne všetci stretneme pri zdobení vianočného 
stromčeka pred príchodom Mikuláša so sladkou dobrotou. 
Vianočná výzdoba spoločných priestorov, trblietajúce sa 
ozdoby na stromčeku, po chodbách vôňa medovníčkov 
a pečených oblátok, to všetko v nás evokuje príchod Vianoc. 
Tento rok zariadenie zakúpilo stroj na pečenie vianočných 
oblátok a sme veľmi radi, ako sa niektorí obyvatelia s chuťou 
a radosťou pustili do pečenia oblátok, na ktorých si 
pochutnáte pri štedrej večeri. Túžba alebo potreba potešiť, 
pomôcť, rozdeliť sa či spoločne zdieľať tento sviatočný čas 
poteší aj tento rok vás, milí naši obyvatelia, prostredníctvom 
projektu „Vianočná pošta“, ktorú už 5. rok s odhodlaním 
pripravuje občianske združenie Pohodovo. Tešíme sa na 
krásne, milé pozdravy a želania k sviatkom od dobrovoľníkov 
jednotlivcov, rodín, školských tried, či pracovných kolektívov z 
celého Slovenska a aj zo zahraničia. Rovnako ako minulý rok, 
aj tento rok sme sa zapojili do projektu „Vianočný zázrak“. 
Cieľom projektu je vianočné obdarovanie osamelých seniorov 
v zariadeniach sociálnych služieb. 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. Dobrosrdečnosť ľudí sa minulý rok 
prejavila v „Krabičke plnej lásky“, ktorou ste boli obdarovaní 
na Štedrý deň. Prídu aj tento rok? Nechajme sa prekvapiť.  

Prežime spoločne milostiplné a pokojné vianočné 
sviatky v zdraví, šťastí a pokoji.        (M. Šmotláková) 
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