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Úvodník            MD-1/2022 

Vitaj, Nový rok 2022 

 Vážení obyvatelia, prihováram sa vám 
v Novom roku 2022, v tomto pokračujúcom 
zložitom a náročnom období nášho života, ktoré 
nám i naďalej spôsobuje pandémia koronavírusu.
 So starým rokom 2021 sme sa teda už 

rozlúčili a nastal ten nový, ktorý nie je len obyčajným 
dátumom v kalendári, ale pre každého z nás, aj v tomto 
našom domove, má znamenať aj začiatok nových očakávaní 
a predsavzatí. To znamená, že všetci si zaiste podvedome 
kladieme rovnakú otázku: Čo nám prinesie do budúcnosti? 
 Čas, ten sa veru zastaviť nedá, pomaly starneme a preto 
by sme sa mali snažiť jeden druhému porozumieť, pochopiť 
ho a vychádzať si vzájomne v ústrety, ako sa na nás, 
slušných ľudí patrí.  

K tomuto nám veľkou mierou 
napomáha i naše vedenie zariadenia, 
zdravotní, sociálni a v neposlednom 
rade, samozrejme, aj ostatní 
zamestnanci, a to po všetkých stránkach. 
Za to im patrí naša srdečná a úprimná 
vďaka.  

Členovia Redakčnej rady nášho časopisu „Môj domov“ a 
Domového parlamentu vám všetkým, milí naši obyvatelia, 
čitatelia a dopisovatelia v celom tomto nastávajúcom novom 
roku 2022 želajú do ďalšieho života hlavne veľa pevného 
zdravia, životného optimizmu a veľkého porozumenia 
jeden pre druhého. Ale tiež veľa radosti s vašimi najbližšími 
počas celého roku. A na dôvažok aj dobré vzájomné 
spolunažívanie v tomto našom „domováckom“ zariadení. 
Nech vám k tomu všetkému napomáha Božia milosť. 
  

 
             Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Novoročný príhovor         MD-1/2022 

STARÝ A NOVÝ ROK 
Prelom rokov je vždy príležitosťou na zhodnotenie prežitého 
a na nové plány. K hodnoteniu potrebujeme hlbšiu analýzu, 
na ktorej postavíme aj nové plány. Na presné výsledky si 
ešte radšej počkajme, po záverečnej uzávierke roku 2021.  
 To, čo však určite viem zhodnotiť, bez hlbších analýz je, 
že, napriek narastajúcemu množstvu potrieb a z toho 
vyplývajúcich úloh, každým rokom poskytujeme sociálne 
služby, kvalitatívne, na čoraz vyššej úrovni. Napriek 
pandémii, napriek náročnosti rekonštrukčných prác... Preto 
všetkým patrí srdečné a úprimné ĎAKUJEM: 
- vám, vážené obyvateľky a obyvatelia, že ste sa zapájali, 

nielen do ponúkaných činností, ale ste sami aktívne 
vyhľadávali nové a nové činnosti a aktivity a podieľali sa na 
vzájomnej spolupráci počas celého roku 2021 

- vám, vážené kolegyne, kolegovia, za prácu, ktorú ste 
odvádzali, výkony, ktoré ste podávali a za láskavosť 
a starostlivosť, ktorú ste venovali našim obyvateľom. 

VŠETKÝM ďakujem za dodržiavanie opatrení súvisiacich 
s pandémiou a za pochopenie, s akým pristupujete 
k náročným úlohám, ktoré vyplývajú z rekonštrukcie 
elektroinštalácie. 
Veľké ĎAKUJEM patrí členom Domového parlamentu. Počas 
celého roka zastupovali záujmy všetkých obyvateľov. Stratou 
uplynulého roku je pre nás odchod predsedu  Domového 
parlamentu. Pomaly sa spamätávame a rozbiehame 
spoluprácu s novými členmi, o čom budeme v novom roku 
bližšie informovať.  
Na záver, je mi veľkým potešením v novom roku pozdraviť 
vás, spoluprácu, tú si cením a teším sa na ďalšiu zas! 
V novom roku 2022 prajem všetkým pevné zdravie, šťastie, 
lásku, radostnú atmosféru a veľa dobrých priateľstiev! 
             Viera Bútorová, riaditeľka 
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Domáci spravodaj          MD-1/2022 

MIKULÁŠSKA 

NÁDIELKA 

6. decembra je deň 
pre všetkých veľmi 
výnimočný. Je to deň, 
kedy sme obdarovaní 
sladkosťami od svätého 
Mikuláša. Preto sme sa 
aj my, síce tradične, ale 
v tejto ťažkej životnej 
etape ešte o kúsok 
pozitívnejšie a 
osobnejšie rozhodli 
potešiť našich 
obyvateľov. Na 
oddelení ITB sa zhostil role Mikuláša Ladislav Bištura, anjel 
bol v zastúpení Zuzany Richter a nášho slávneho čerta 

stvárnil Branislav Kerek. 
Na oddeleniach IT1 a IT2 
predviedli svoje umenie 
Martin Miško, Mária 
Mäsiarová a Peter 
Krošlák. Chodbami sa 
ozýval srdečný smiech 
našich obyvateľov. 
Všetkých sme obdarovali 
pestrým a chutným 
balíčkom a odfotili sa s 
nimi. Týmto našim 
gestom sa naši obyvatelia 
aspoň na chvíľku vrátili 
do svojich detských čias.  

   (L. Petráková) 
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Domáci spravodaj          MD-1/2022 

LIGOTAVÝ SYMBOL VIANOC 

 A prišli Vianoce – sviatky pokoja, radosti a príjemných 
stretnutí s priateľmi a rodinou. Neodmysliteľnou súčasťou 
prípravy na ne je zdobenie vianočného stromčeka, na ktoré 
sme sa tešili nielen ako malé deti, ale poteší aj nás 
dospelých. Naši mocní chlapi z údržby nám krásne urastenú 
jedličku tradične postavili a vyzdobili sviečkami vo veľkej 
jedálni zariadenia. A my sme sa pustili do výzdoby 
pestrofarebnými ozdobami a ručne vyrobenými anjelikmi. 
Pomáhali šikovní obyvatelia Peter Macko, Milan Masaryk, 
Natália Medová, Mária Gogová, Daniela Veľká, Katarína 
Kánová a Anna Szabová. Vyzdobený a vysvietený vianočný 
stromček iste potešil oko i dušu každého, kto prešiel okolo. 
 Naši obyvatelia IT5 Michal Janík, Jarmila Huslicová, 
Jozef Serfőző a Stanislav Černý, ktorý im robil veselú 
spoločnosť, si však spoločne postavili a vyzdobili aj svoj 
vlastný 
vianočný 
stromček, 
aby si takto 
skrášlili 
svoje 
oddelenie 
a navodili 
vianočnú 
atmosféru. 
Nálada pri 
zdobení 
bola 
priateľská, 
predvianoč
ná a tak 
mohli prísť tie najkrajšie sviatky roka.    (M Gašparíková, Z. Kováčiková) 
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Domáci spravodaj          MD-1/2022 

PREDVIANOČNÉ PRÍPRAVY  

Áno, 
Vianoce prišli, 
ale nebolo to len 
tak bez 

starostlivej 
a zodpovednej 

prípravy našich 
usilovných 

a šikovných 
obyvateľov 

a zamestnancov. 
Napokon, ľudia 

všetkých 
vekových kategórií 
by mali tráviť čas 
zmysluplne, 
k čomu pracovná 
činnosť 
jednoznačne patrí. 
O to radostnejšie 
ak ide o 
predvianočné 
prípravy.  

Ale poďme 
pekne po 
poriadku. Vladimír 
Kopál, Ján 
Bednár, Mária 
Káčerová a Mária 
Pokusová upratali 
a vyzdobili 
vianočnými obrusmi, dekoráciami a plnou vázou vianočných  
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Domáci spravodaj          MD-1/2022 

vetvičiek našu spoločenskú miestnosť IT2, kde sa chceme 
stretávať a tráviť príjemné spoločné chvíle pri rôznych 
aktivitách a vzájomných rozhovoroch, pri práci a veselej 
hudbe rozhýbať telá, ruky, odreagovať, zasmiať sa a zároveň 
vrátiť nášmu oddeleniu kus jeho srdca.  
 Aj šikovné ruky Evy Jakubčiakovej, Anny Šaturovej a 
Jolany Gálikovej vytvorili čarovnú výzdobu z ozdôb a pred 
vyzdobením len tak akosi „smutných“ vetvičiek. Realizovali sa 

i zaspomínali, ako sa zdobilo u nich doma. 
 Potom, plní elánu, sme sa pustili do vianočnej výzdoby 
priestorov chodieb oddelenia. Peter Kopál, Pavel Dzibela, 
Zdeněk Remeš, Pavol Dvořák, Gabika Jacková a Mária 
Bakitová za sprievodu vianočných piesní prejavili svoju 
kreativitu zdobenia aj vďaka spomienkam na tento 
požehnaný čas z doby ich detstva a mladosti.  
 Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, plné lásky a Božieho 
požehnania a my sme boli plní radosti z očakávania príchodu 
Ježiška a vianočných darčekov, ktoré potešili srdiečka 
obyvateľov. Srdečná vďaka za vašu usilovnosť a ochotu, 
poklady naše.          (M. Novotná, P. Jamrichová, M. Mäsiarová) 
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Domáci spravodaj          MD-1/2022 

PEČENIE A ZDOBENIE MEDOVNÍČKOV  

 Neodmysliteľnou súčasťou predvianočných príprav sú 
však i medovníky. V našej chránenej dielni Uvar si sám mohli 
naši obyvatelia plne popustiť uzdu svojej fantázii a prejaviť 
šikovnosť svojich rúk. Každý z nich, kto sa do tohto malého 
„veľdiela“ pustil, strávil príjemné, užitočné a ešte aj veselé 
predvianočné 
chvíľky. 
Jolana 
Gáliková 
a Evka 
Jakubčiaková 
najskôr vopred 
pripravené 
cesto 
rozvaľkali 
a vykrajovali 
z neho 
medovníčky. 
Anna 
Šaturová 
a Jarolím Kročka ich potom opatrne ukladali na plechy.   



 
9 

Domáci spravodaj          MD-1/2022 

Upečené sme ich natreli vajíčkom a obalili v cukre s vanilkou.  
 Svoje nádherné a nadýchané medovníky v tvare anjela, 
zvončeka, srdiečka a iných tvarov si v chránenej 
dielni upieklo a vyzdobilo aj oddelenie ITB, a to šikovné 
obyvateľky Beáta Révayová, Mária Gogová, Mária 
Cvopová, Františka Božíková, Daniela Veľká, Simona 
Bizoňová, Katarína Kánová, Daniela Veľká a sestry Anna 
a Mária Kúdelové.   

 Všetky tieto medovníčky úžasne rozvoniavali nielen celou 
miestnosťou chránenej dielne, ale i chodbami 
a, pravdupovediac, po celom zariadení, pričom navodili 
presne tú pravú, očakávanú, domácu vianočnú atmosféru. 
Musíme priznať, slinky sa nám zbiehali, tak sme, 
samozrejme, neodolali a hneď z prvej várky sme vždy aj 
ochutnali a spoločne skonštatovali, že naše vlastnoručne 
vyrobené medovníčky nielen krásne voňali, ale ešte lepšie 
chutili. Veríme, že pekne vyzdobili štedrovečerný stôl 
a každému chutili.  (M. Mäsiarová, P. Krošlák, L. Petráková, M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj          MD-1/2022 

„MALÉ VIANOCE“ 

 Len jeden jediný deň pred Štedrým dňom, čiže 23.12., 
sme sa na našom oddelení IT2 rozhodli spoločne sa zísť a 
spraviť si také malé vianočné posedenie. Zúčastnilo sa ho 6 
obyvateľov – Johana Hurčíková, Valéria Krumpárová, 
Mária Bakitová, Gabriela Jacková a bratia Vladimír a Peter 
Kopáloví.  Najskôr sme sa pomodlili, veď táto tradícia je 
zakorenená hlboko v nás, kresťanoch. Potom sme si prečítali 

o rôznych známych i menej známych vianočných zvykoch 
a tradíciách na Slovensku a následne mal každý 
z prítomných obyvateľov možnosť zaspomínať si a podeliť sa 
o to, ako  prebiehali vianočné zvyky v ich rodinách. Na našom 
posedení samozrejme nesmeli chýbať chutné medovníčky 
a káva. Nakoniec sme si zaspievali najznámejšiu koledu 
nielen u nás na Slovensku, ale vlastne na celom svete – 
Tichá noc. Popriali sme si krásne a požehnané sviatky a 
s pokojom v duši sme sa rozlúčili.        (M. Miško) 
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Domáci spravodaj          MD-1/2022 

KRESLENIE DO MÚKY 

 V rámci pravidelných cvičení zameraných na zmyslové 
vnímanie sme s obyvateľkami – Zuzanou Belkovičovou, 
Annou Kúdelovou a Máriou Gogovou kreslili.  
 Ale nebolo to len také obyčajné kreslenie. Bolo to 
kreslenie do múky. Použili sme prst, s ktorým sa nám podarilo 
vyčarovať pekné obrázky, ako kvety, stromy, vtáčikov, 

precvičili sme si abecedu. Keďže táto aktivita prebiehala vo 
vianočnom, predsilvestrovskom a zároveň aj v 
prednovoročnom období, pridali sme na záver pekné prianie 
do nového roka pre všetkých obyvateľov nášho zariadenia. 
Múku nám ochotne poskytla Monika Chropeňová a my sme 
takto originálne mohli stráviť jedno decembrové dopoludnie. 
 Milí obyvatelia, nech vám zdravie slúži a aby bol celý rok 
2022 iba poslom dobrých správ!      (M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj          MD-1/2022 

OSLÁVENCI 

 Aj napriek tomu, že sa rok 2021 blížil k svojmu koncu, 
ešte stále bolo čo oslavovať. A najmä narodeniny našich 
obyvateľov. Tak prečo si nezasadnúť aj vo vianočnom čase za 
jeden stôl a vzájomne si zablahopriať veľa šťastia, ale najmä 
zdravia, ktoré je v dnešnej dobe tak vzácne. Prianím 
oslávencov nášho oddelenia IT1 bolo stráviť chvíľu so svojimi 
priateľmi tu v zariadení. Oslávenci s krásnym vekom – Anna 
Šaturová (88), Paulína Povrazníková (92) a Anton 
Jančovič (81) spolu s ostatnými vytvorili v spoločenskej 
miestnosti príjemnú a veselú atmosféru, kde nechýbal 
smiech, spev a stôl plný dobrôt od príbuzných pani Šaturovej, 
ktorým ďakujeme. Sladké dobroty sme zaniesli aj Dobruši 
Gogovej (82), ktorej sme zablahoželali priamo na izbe.  

K príjemnej atmosfére gratulácií oslávencom oddelenia 
ITB prispela ľudová hudba, na stole rozvoniavala kávička, 
nechýbalo  vianočné  pečivo a slané  pochutiny. Keďže  sme 
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v novembri stretnutie oslávencov neorganizovali, gratulovali 
sme naraz decembrovým aj novembrovým oslávencom. 
Slávnostné „Živio“ sme zaspievali Jozefíne Gogovej, 
Štefanovi Beličkovi, Jožkovi Skladanému a Evke 
Kohútovej. Nálada bola jedinečná a výborná, prispela k nej 
Beátka Révayová hrou na gitare, spolu s ňou sme si zanôtili 

veselé pesničky i vianočné koledy. Veríme, že naším 
spoločným prianím je, aby sme sa aj naďalej mohli takto 
stretávať a venovať si vzájomne hoci len kúsok radosti a 
lásky. 

A vám, milí naši oslávenci, prajeme veľa šťastia, radosti, 
mnoho síl a hlavne pevné zdravie. A nech vám nový rok 
prinesie úsmev na tvári, menej starostí a ešte menej bolesti.  

     (K. Rosová, A. Prášek Neumannová) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-1/2022 

PREDVIANOČNÝ ČAS 
Predvianočný čas ubehol veľmi rýchlo, ale aj napriek 

tomu sme toho stihli veľmi veľa. Tak ako sme sľúbili, že si 
vyzdobíme vianočný stromček vlastnými ozdobami, tak sa aj 
stalo. Od sviatku sv. Mikuláša nám jedáleň zdobí vianočný 
stromček, na ktorom visia látkové srdiečka. Vytvorili ich Oľga 
Bajzíková, Otília Kasanová a Helena Stanková. Perníčky, 

ktoré taktiež zdobia náš stromček, sú výsledkom práce Emílie 
Hustej, Otílie Kasanovej, Oľgy Bajzíkovej a Jozefíny 
Čižmárikovej. Okrem nich máme na stromčeku vlastnoručne 
vyrobených snehuliakov, anjelikov a jabĺčka z alobalu, 
usušené citróny a pomaranče, maľované šišky nazbierané 
Ernestom Bartom a omaľované Pavlom Zvalom 
a Ladislavom Stankom. Ruku k dielu priložili aj Albín Bajzík 
a Jožko Kuchár. Pavol Zvala  temperovými  farbami  dotvoril  
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vianočnú 
atmosféru 
drevenými 

svietnikmi na stole. 
Vôňa vianočného 
pečiva sa 
rozliehala po 
domove – 
Ladislav Stanko 
napiekol oblátky aj 
chutné linecké 
koláčiky. 

Mikuláš nám 
priniesol vianočný 
stromček a 
nezabudol ani na 

obyvateľov Prašíc. 
Veríme, že malá 
mikulášska 
pozornosť dodala 
všetkým silu aj pri 
očkovaní.  

Na záver sme si 
už len popriali 
pokojné 
a požehnané 
vianočné sviatky pre 
všetkých nás 
a našich blízkych.  

A do Nového 
roka všetkým 
prajeme veľa 
zdravia, šťastia, 
porozumenia a Božieho požehnania.     (J. Urbánková, L. Janská)  
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 ČISTÝ VIANOČNÝ AREÁL 

 Až do príchodu Vianoc sme zveľaďovali okolie nášho 
zariadenia od napadaného lístia, ktorého bolo neúrekom 
a bolo ho treba postupne odpratať. A keďže naši usilovní 

obyvatelia Michal Janík, Jozef Skladaný, Jozef Serfőző, 
Miroslav Arpáš, Ján Bednár a Zdeněk Remeš trávia čas 
skutočne zmysluplne a užitočne, v rámci pracovnej aktivity 
hrabali toto opadané lístie a odrezky zo stromov a nakladali 
ich do kontajnera, ktoré zabezpečilo naše zariadenie. Takto 
sme sa zbavili všetkého záhradného odpadu nahromadeného 
počas jesene a zároveň vykonaná práca hriala našich 
šikovných obyvateľov pri srdci. Ďakujeme za pomoc! 
               (Z. Kováčiková) 



 
17 

Oddelenie stravovania         MD-1/2022 

MIKULÁŠSKA RADOSŤ Z KUCHYNE 

Vážení obyvatelia, na konci roka opäť 
zavítal december, mesiac najkrajších sviatkov v 
roku, ktorým predchádza sviatok sv. Mikuláša. 
Ako bolo dobrým zvykom po minulé roky, tak aj 
tentoraz sme pre vás spolu s kuchármi a 

ostatnými dievčatami pripravili  balíčky plné sladkých dobrôt, 
ktoré zamestnanci jednotlivých IT oddelení následne rozdali 
medzi vás.  

Verte, že 
nám robí 
nesmierne veľkú 
radosť, keď vám 
aspoň takýmito 
drobnosťami 
môžeme 
spríjemniť dlhé 
zimné dni a 
veríme, že aj 
napriek tomu, že 
už ten pravý 
decembrový 
sneh býva 
málokedy, sme vám práve takto „mikulášsky“ navodili 
príjemnú predvianočnú náladu a vyčarovali úsmev na tvárach. 

Zároveň by som chcela práve prostredníctvom našej 
rubriky v časopise POĎAKOVAŤ mojim kolegyniam za pomoc 
a príjemnú atmosféru pri balení balíčkov, a to menovite: 

M. Zvalovej, M. Škalákovej, H. Mitošinkovej, Z. 
Merkovej, I. Hustej, L. Rumančíkovej a M. Mičovskej. 

Za oddelenie stravovacej prevádzky vám, milí 
obyvatelia, do nového roku prajeme pevné zdravie, lásku 
a Božie požehnanie.        (M. Chropeňová) 
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Z pera našich obyvateľov        MD-1/2022

Šťastný Nový rok 

Prichádza nový rok a s ním možno šťastný krok. 
V novom roku je vždy život ľahký, 

keď máme v našom domove 
veľa dobrej a úprimnej lásky. 

Zdravia, šťastia akurát, 
aby vás mal každý v tomto 

nastávajúcom roku rád. 

Aké sme si predsavzatia dali, 
aby sme v nich naďalej vytrvali a obstáli. 

Zdravý človek má milión želaní,  
chorý iba jedno, aby bol zdravý. 

Tak vám všetkým zo srdca zdravíčko prajeme! 

A keď po zime nastane príchod jari, 
nech nám v našom domove 
všetkým Božie slnko žiari. 

                             Anna Szabová, obyvateľka 

Novoročná vinšovačka 
A rok s rokom stretol sa a prišiel Silvester, 

posledný deň v roku plný tanca, 
osláv, prípitkov a vinšovania. 

A keď posledná minúta polnocou odbíjala, 
otváralo sa šampanské a uvítali sme Nový rok. 

Každá rodina má svoj zaužívaný rituál 
a podľa toho si želajú vinše. 

A tento môj patrí iba vám: 

žiť s vierou, bez nej nezmôžeme nič, 
nádej, splní sa vám tajný sen, 

šťastie a peniažky, mať po celý rok hojne, 
láska a vernosť, spojí nás v jedno. 

Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania! 
Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov        MD-1/2022

Významné dni v januári 

01.   Deň vzniku Slovenskej republiky; Svetový deň mieru 
04.   Svetový Braillov deň 
06.   Zjavenie Pána 
 Svetový deň vojnových sirôt 
15.   Svetový deň armády 
23.   Deň patriotizmu 
24. Deň komplimentov 
 Sviatok sv. František Saleský  
25. Sviatok Obrátenia Pavla  
26. Medzinárodný deň colníctva  
27. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu  
28. Európsky deň ochrany osobných údajov  
 Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne  
30. Svetový deň lepry        Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

J. Jágr: Vždy musíte čosi obetovať, aby ste niečo získali. H. 
Bazin: Múdry sa dopustí iba tých hlúpostí, ktorým sa nedá 
vyhnúť. Portugalské príslovie: Čas je najlepší sudca 
a trpezlivosť najlepší majster. J. Werich: Dobrá nálada síce 
nevyrieši všetky tvoje problémy, ale dokáže naštvať toľko ľudí, 
že stojí za to si ju udržať. A. de Saint-Exupéry: Len smer má 
zmysel. Ide o to, že niekam smeruješ, a nie, či sa tam 
dostaneš; lebo človek sa nedostane nikde, iba k smrti. 

Výroky slávnych 

J. Benavente: Diktátori môžu reformovať zákony, ale nie 
obyčaje. J. Kerouac: Je lepšie byť anonymný vo svete ľudí 
než slávny v nebi. P. Bosmans: Ten, kto chce zahriať svet, 
musí v sebe nosiť veľký oheň. A. Kardec: Konaj dobro iným 
a budeš mať väčšiu zásluhu. E. E. Dickinson: Minulosť nie je 
balík, ktorý môžeme odložiť. H. Ford: Pravdu o mačke sa 
dozvieme od myší.  Magda Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 
 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-1-1/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-1-1/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-15/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-1-4/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-1-6/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-1-6/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-19/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-1-15/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-1-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-1-24/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-1-24/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-1-25/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-1-26/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-1-27/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-1-28/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-1-28/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-1-30/
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Vyberáme z tlače          MD-1/2022 

Porekadlá 

Zelený január, biely marec. * Dážď keď nesie január, neteší 

sa hospodár. * Jasná a biela novoročná noc, zvestuje nám 

dobrý rok. * Január dobrý je, keď chotár biely je. * V januári 

rastie deň, rastie i zima. * Keď vlci a líšky v januári vyjú, to 

znamená tuhú zimu. * Keď v januári nie je zima, bude v apríli 

a v máji. * Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete. * Na 

Nový rok blato, na Veľkú noc sneh. * Ak v januári sneží, alebo 

prší, bude zlá úroda. * Keď január nie je pod snehom, beda 

poliam, lúkam a vrchom. * Keď sa rok so zimou a snehom 

počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína. * Na Tri krále 

mnoho hviezd – mnoho zemiakov. * Keď je v januári teplo, 

siaha bieda až na dno. 

Aforizmy 

Radosti sú naše krídla, bolesti naše ostrohy. * Bolesť nie je 

ďaleko od lásky. * Na svete nie je nič krajšie ako láska vydatej 

ženy. * Milujte celý svet tak, ako matka miluje svoje jediné 

dieťa. * Keď naháňať lásku chceš, ako tieň sa ti vyhýba. * 

Úsmev je tá najzvodnejšia krivka na ženskom tele. * Nebyť 

milovaný to je smola, ale nemilovať to je nešťastie. * Keď 

srdce plače za tým, čo stratilo, duch sa raduje z toho, čo 

našiel. * Charakter človeka sa pozná podľa toho, aké vtipy ho 

zrania. * Otvorenosť si vždy zasluhuje uznanie. * Povinnosť 

je to, čo sa vyžaduje od druhých. * Ani vo sne by ma 

nenapadlo, že o jednu generáciu sa budeme starať ako 

o kultúrnu pamiatku. Tak nevšímavo! 
           Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 
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Vyberáme z tlače          MD-1/2022 

Zasmejme sa 

Dáma na večierku sa prihovára spoločníkovi – Vyzeráte ako 
môj tretí manžel. Naozaj? A koľko ste ich mali? Dvoch. 

Pán doktor, nevidím do diaľky. Vidíte slnko? Vidím. Výborne. 
A kam ďalej by ste ešte chceli vidieť? 

Z jednej kabínky na WC na vysokej škole – Dostal si zápočet? 
Z druhej kabínky – Ten idiot mi ho nedal. A z tretej kabínky – 
Ani nabudúce ti ho nedám! Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Príde chlap k jasnovidke, ktorá mu vraví – Za tri stovky vám 
zodpoviem tri otázky. Chlap sa opýta – Za tri stovky len tri 
otázky, nie je to veľa? Nie. Aká je vaša druhá otázka? 

Miško sa pýta otecka – Otecko, prečo tie baletky tancujú po 
špičkách? Aby nezobudili obecenstvo... 

Rozčuľuje sa starý pán v autobuse – Ach tá dnešná mládež! 
Strašné, ako sa obliekajú! Napríklad ten mladík! Ten mladík je 
moja dcéra. Prepáčte, nevedel som, že ste jej matka. Ja som 
jej otec...       Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Upratovačka nahlasuje policajtovi znásilnenie na chodbe 
v práci. A nemohli ste utiecť? Ako som mohla?! Zľava stena, 
sprava stena, za mnou ten muž a predo mnou umytá dlážka. 

Učiteľ sa pýta detí – Sú všetky huby, ktoré nájdeme v lese 
jedlé? Janko odpovedá – Sú, pán učiteľ. Ale niektoré len raz. 

Pán doktor, a kedy mám užiť ten liek? Vždy hodinu pred tým, 
než vás začne bolieť hlava...          Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Hovorí učiteľ v škole žiakovi – Zobuď svojho spolusediaceho! 
Prečo ja? Veď vy ste ho uspali, pán učiteľ! 

Niektorí politici sú ako vysoké napätie. Nedotknuteľní. 

Počul si, Dežo, že v roku 2026 sa vraj bude pracovať už iba 
v stredu? Dežo – Celý deň?!   Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Spoločenská rubrika         MD-1/2022 

JANUÁROVÍ oslávenci 

01.01. Viliam Poliak 
03.01. Albín Bajzík 
06.01. Daniela Veľká 
11.01. Irena Hupková 
12.01. Eva Macejková 
14.01. Róbert Pudiš 
19.01. Milan Blaži 
20.01. Pavol Dvořák 

21.01. Štefan Hučko 
24.01. Marta Košťálová 
26.01. Janka Cibulová 
27.01. Terézia Slimáková 
28.01. Lýdia Kožuchová 
30.01. Mária Godálová 
31.01. František Bošanský

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa 

šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH ČLENOV 

KOLEKTÍVU  
                                      

            AAnnttóónniiaa                                                RRuužžeennaa                                                MMáárriiaa  

            FFIILLOOVVÁÁ                                            SSTTAANNOOVVÁÁ                      GGAARRGGUULLÁÁKKOOVVÁÁ    
  

oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT22                                oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT66                      ooppaattrroovvaatteeľľkkaa  IITT11  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

Pavol NAGY – obyvateľ IT2 
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

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-1/2022 

Tajnička 

 6. januára si kresťania pripomínajú sviatok Zjavenia 
Pána. Na oblohe sa objavila hviezda oznamujúca narodenie 
Božieho Syna, ktorého navštívili so vzácnymi darmi...   

 

 

Hádanka č. 1: Čo je “CUK“? 
a.) Vietor b.) Vánok c.) Prievan 

Eva Kohútová, obyvateľka 
  

Hádanka č. 2: Koho upaľovali v stredoveku? 
a.) Neverné ženy b.) Bosorky 

 

c.) Slúžky 

Magda Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 3: Ako nazývajú v rozprávkach “LAKOMCA“? 
a.) Držgroš b.) Hladoš c.) Sebec 

Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 17.1.2022                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 12/2021  

sú: Beáta Révayová a Petronela Kittlerová 

Srdečne gratulujeme! 

           Silil 
           Očistím praním 
           Patriaci Milanovi 
           Strýko 
           Mužské meno (4.11.) 
            
           Časť 
           Oblejme vriacou vodou 
           Zajac 
           Lesklý náter 
           Malá mačka 
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Aktuality           MD-1/2022

KAŽDÝ OBČAN JE DÔLEŽITÝ 

Mesto Topoľčany patrí mladým i starším, kladie dôraz na 
prácu s komunitami a ohrozenými skupinami, má 
sociálny taxík v spolupráci s Červeným krížom, 
SOS tlačidlo pre občanov, ktorí žijú sami, zaviedlo 
nové podujatia a aktivity, organizuje vďaka 
spolupráci s ochotnými právnikmi bezplatnú 

právnu pomoc, pracuje na projekte prestupného bývania s 
cieľom vytvoriť rovnosť príležitostí pre všetkých, ktorí majú 
záujem zmeniť svoj život, verejne oceňuje významné 
osobnosti, na pomoc ohrozeným skupinám založilo Nadáciu 
mesta Topoľčany. Na ZŠ s MŠ Gogoľova vznikla prvá trieda 
pre deti s poruchou autistického spektra. Ako poradný orgán 
primátorky je založená Rada starších, Rada podnikateľov a 
Mládežnícky parlament.  

V nasledujúcom období má mesto množstvo plánov. 
Okrem vlastných financií využíva na rozvoj prostriedky z 
eurofondov, ale aj iné príležitosti. Bolo úspešné v mnohých 
žiadostiach a dnes má vďaka európskym financiám 
nízkouhlíkovú stratégiu i energetické audity budov. Plánuje 
pokračovať v budovaní cyklociest, má vypracovanú 
projektovú dokumentáciu 2. etapy a uchádza sa o finančné 
prostriedky na jej realizáciu. Získalo financie na projekt 
zdieľaných bicyklov, stojiská i bicykle by mali pribudnúť v 
prvej polovici tohto roka. Úspešné bolo aj v projekte 
vodozádržných opatrení v areáli bývalej ZŠ Gagarinova i v 
okolí Domu kultúry. Po vydarenej revitalizácii vnútrobloku na 
Krušovskej je aktuálne na rade vnútroblok na ulici M. Benku, 
ako aj revitalizácia Parku športovcov. Z významnejších opráv 
ciest je na nasledujúci rok prioritou ulica P.O. Hviezdoslava. 
Aj napriek nepriaznivej situácii pokračuje v práci aj naďalej s 
úprimnou snahou urobiť z Topoľčian lepšie miesto pre život. 
Dôležitá je skutočnosť, že mesto naďalej zostáva bez dlhov.
                 (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

https://www.topolcany.sk/
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Kaplnka            MD-1/2022

Aké dôležité je odovzdať sa BOHU  

 Milí moji, prežili sme ďalšie Vianoce v našom živote. 
Ponáhľajme sa za Kristom. Tak ako pastieri. Pannu Máriu 
môžeme poprosiť o milosť hlbokého vzťahu s Ježišom. 
Takého, aký prežívala ona sama. Môžeme jej zveriť seba aj 
svojich blízkych a porozprávať, čo je pre nás dôležité. A to aj 
práve teraz. Odovzdáme to do Božích rúk. Cez Máriine ruky. 
Mária, ktorá povedala: „Hľa, služobnica Pána“ sa stáva aj 
služobnicou človeka. Všimli sme si súhlas, ktorý zmenil dejiny 
sveta? Boh prišiel k nám. Akú pomoc potrebujeme dnes. 
Dbáme o svoje duchovné potreby? To sa týka nielen 
obyvateľov, ale aj zamestnancov nášho zariadenia. Oslabuje 
niečo naše duchovné záujmy a túžbu po Bohu? Všetko 
ostatné má prednosť pred modlitbou. Milosť Božia však 
nepozná úľavu alebo odkladanie. Stále sa sťažujeme 
a šomreme. A čo ja? Koľko je vo mne nezáujmu a odkladania 
Božích vecí na neskôr. Koľko otáľania sa vo veci týkajúcich sa 
medziľudských vzťahov. „Riško, ale je tu pliaga a choroba.“ 
Dostal som odpoveď. A Boh tu nie je? Alebo čo? A tak teda 
majme na pamäti, že si musíme nájsť čas na Boha aj na 
človeka. Ale aj pre seba. Na modlitbu. Na spoluprácu 
s ním. Veď prišiel medzi nás. Celkom inak totiž žijeme, keď 
máme srdce naplnené Božím slovom. Nie sme v takom 
strese, ktorý nám nedovoľuje lapať dych a netešiť sa zo 
života. A spolu s Božou pomocou vytvárame niečo nové. 
Naše stretnutia s ľuďmi musia vyvolať radosť a nie búrku. 
A tie pekné okamihy nášho života sme si pripomenuli teraz 
nedávno pri štedrovečernom stole.  

Ponáhľajme sa milovať Boha a ľudí. Po vzore Panny 
Márie. Najprv bolo zvestovanie, potom návšteva. Najprv 
stretnutie s Bohom, potom s Alžbetou. A potom? Narodenie 
Krista. Vidíme, aké je dôležité počúvať Boha? A tiež plniť jeho 
vôľu.              (R. Wagner) 
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Od nás pre vás          MD-1/2022

ČARO VIANOC 

 Milí obyvatelia, ani sme sa nenazdali a vianočné sviatky 
sú za nami. Spoločne sme sa na ne pripravovali zdobením 
vianočných stromčekov a spoločných priestorov. Tento rok 
nám zariadenie zdobili dva krásne živé stromčeky, z ktorých 
jeden daroval náš sociálny pracovník Peter Krošlák, za čo 
mu aj touto cestou patrí naše Ďakujeme. 
 Potešil nás aj dar v podobe vianočných oblátok od 
manžela našej obyvateľky, pána Zubčáka. Príchod Mikuláša 
vyčaril úsmev na tvári, rovnako ako vianočné pozdravy od 
dobrovoľníkov z Gymnázia Topoľčany, spolu s nahrávkou 

piesní a prianí k Vianočným sviatkom. Veľké ďakujeme patrí 
Ľubici Candrákovej, zástupkyni riaditeľky Gymnázia 
Topoľčany, za spoluprácu v rámci komunity mesta Topoľčany. 
Pred sviatkami vám sociálni pracovníci denne prinášali 
Vianočnú poštu   od  dobrovoľníkov a veru, bolo  jej veľa, čo  
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Od nás pre vás          MD-1/2022

svedčí o tom, že na svete je 
stále veľa dobrých ľudí 
s veľkým srdcom. Vianočný 
zázrak potešil mnohých z vás 
v podobe darčekov, ktoré 
spríjemnia každodenný čas, 
ako napríklad predplatné 
časopisu, kniha, krížovky, 
vlna na štrikovanie, kávička, 
sladkosť, teplé ponožky, 
parfum, malé rádio a mnoho 
iných darčekov. Projekt 
„Koľko lásky sa zmesti do 
krabice od topánok“ 
koordinovala za naše 

zariadenie Alexandra Prášek 
Neumannová a spoločne 
s koordinátorkami a sociálnymi 
pracovníkmi ich na Štedrý deň 
rozdávala každému z vás. 
Všetkým patrí veľké 
ĎAKUJEME.  
 V decembri sme v našom 
zariadení uskutočnili aj 
očkovanie obyvateľov 
a zamestnancov, ktorí prejavili 
záujem o preočkovanie treťou 
dávkou a niektorí aj prvou 
dávkou vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech.  

Milí naši obyvatelia a zamestnanci, dovoľte nám 
popriať vám v Novom roku 2022 fujavicu šťastia, víchricu 
pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí 
a hlavne lavínu zdravia a lásky...     (M. Šmotláková) 
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Fotografia mesiaca         MD-1/2022 

VÝZDOBA STROMČEKA  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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