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Úvodník            MD-2/2022 

Deň sv. Valentína – patróna zamilovaných 

“Mýliť sa je ľudské, odpúšťať božské!“  
(Alexander Pope) 

 Legenda tvrdí, že svätý Valentín bol kňaz, ktorý žil v Ríme 
v 3. storočí. Tento príbeh sa odohral za vlády 
cisára Claudia II., ktorý sa preslávil svojimi 
túžbami a vojnovými výpravami.  

„Vyskúšal“, že ženatí muži sú vraj slabšími 
vojakmi, pretože sa museli starať o svoje rodiny, 

takže zakázal v krajine manželstvo. Napriek tomuto zákazu 
však sv. Valentín i naďalej sobášil zaľúbené páry. Preto, keď 
sa o tomto porušovaní zákazu cisár dozvedel, dal ho za to 
popraviť 14. februára roku 269.  

Na deň svätého Valentína sa zamilovaní obdarúvajú 
Valentínkami, romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku citov. 
 Sviatok má „svoje čaro“ a aspoň pár láskavých slov z jeho 
posolstva by mohlo zaznieť každý deň v roku v každom 
manželstve a vzťahu.  

V tento deň by ste mali využiť, že je 
dovolené viac ako inokedy a láske sa 
otvárajú dvere dokorán. Tak povedzte aj vy 
niekomu: “Ľúbim Ťa a chcem zdieľať s 
Tebou všetky úskalia, ktoré sa v živote 
naskytnú“.  
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, zamyslite sa 
pri čítaní nášho časopisu a uvážte, že človek so svojimi 
problémami a starosťami by nemal byť sám, zvlášť v tomto 
koronavírusovom období. Potrebuje niekoho, kto ho vypočuje 
a snaží sa mu porozumieť aj v tomto našom domováckom 
zariadení. 

 
             Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový parlament         MD-2/2022 

Voľba predsedu 

 Od mesiaca február 2022 Domový parlament pracuje 
v novom zložení. K menu každého člena uvádzame odkiaľ 
prišli do nášho zariadenia. 

  Miroslav Arpáš ( Topoľčany) 

  Štefan Belička (Veľké Zálužie) 

  Magdaléna Drábiková (Topoľčany) 

  Alena Gogová (Nitrianska Streda) 

  Katarína Kánová (Vráble) 

  Pavol Karadi (Svrbice) 

  Petronela Kittlerová (Preseľany) 

  Jozef Lisý (Topoľčany) 

  Ernest Lopatka (Topoľčany) 

  Peter Macho (Topoľčany) 

  Beáta Révayová (Zbehy) 

  Anna Szabová (Solčany) 

  Vladimír Vacho (Štúrovo) 

  Daniela Veľká (Nové Sady) 

  Anna Zembová (Partizánske). 

 Domový parlament sa tak stal 15 členným kolektívom. 
Jeho úlohou je zastupovať obyvateľov celého zariadenia 
a spolupracovať s vedením zariadenia.  

 Na prvom januárovom stretnutí bolo zvolených šesť 
nových členov. Zároveň, členovia domového parlamentu si 
odhlasovali tajnú formu hlasovania pri voľbe nového predsedu 
domového parlamentu. Na prvom stretnutí členov domového 
parlamentu, už v novom zložení, v mesiaci február, bol 
jednomyseľne, v tajných voľbách, zvolený nový predseda 
domového parlamentu Jozef Lisý.    

  Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia 

Simona Červená, vedúca úseku služieb 
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Domáci spravodaj          MD-2/2022 

AKO NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK 

 S obyvateľmi sme nový rok privítali na chodbe zariadenia 
ako sa patrí. Vzájomne sme si popriali všetko len to najlepšie, 
hlavne veľa zdravia a vzájomnej spokojnosti. Pripili si 

šampanským za 
doprovodu veselých 
pesničiek a „roztočili 
novoročnú didžinu“ na 
plné obrátky. Prítomní, 
výborne naladení 
obyvatelia nielen 
spievali, ale aj 
tancovali, či už s 
rukami nad hlavou, 
alebo rezko na 
nohách. Nálada bola 
úžasná, plná spevu, 
úsmevov, radosti a 
veselých vzájomných 
pohľadov, ktorými sme 

vstúpili do nového roku. Hudba je úžasný liek, ktorý nielen 
spája a lieči, ale napĺňa každého človeka radosťou a 
energiou.             (M. Novotná) 
 

DOZVUKY 

Úkony spojené s prípravou a pečením oblátok majú veľmi 
starú tradíciu. Na podnet niektorých obyvateľov, hoci po 
Vianociach, spojili sme spomienky na tradície Vianoc, 
s pečením oblátok. Jolana Gáliková spomínala, že piekla na 
stroji až do noci, aby ich stihla napiecť pre všetkých. Veľmi 
užitočné rady boli od Jarolíma Kročku a Viktora Jančeka. 
Pečenie prevoňalo celé oddelenie a pritiahlo aj ostatný 
zvedavý personál.                (M. Mäsiarová) 
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Domáci spravodaj          MD-2/2022 

NOVOROČNÉ STRETNUTIA 

Sviatočné obdobie 
Vianoc vrcholí oslavou 
Nového roka. Ľudia majú 
rôzne priania 
a predsavzatia. Jedným 
z veľkých prianí našich 
obyvateľov a ich 
príbuzných bolo spoločné 
stretnutie. Toto prianie sa 
podarilo splniť vďaka 
vedeniu nášho zariadenia 
po stretnutí členov 
Interného krízového tímu 
práve 1. januára 2022. 

Boli to stretnutia plné emócií. Areál zariadenia na pár hodín 
ožil. Návštevy boli realizované v exteriéri. Obyvatelia boli 
„zababušení“, podobne ako 
Ján Remeň a Juraj 
Danóczi, aby im nebolo 
zima a neprechladli. 
Všetkým bolo príjemne 
a veselo. Niektorí 
obyvatelia dostali balíčky 
s prekvapeniami, iní si 
prezerali rodinné fotografie. 
Poslední „návštevníci“ 
odchádzali po západe 
slniečka. Podobné 
stretnutia by sme si priali 
realizovať pravidelne. Tak 
si už len  zaprajme, nech je nový rok úspešnejší ako ten 
predošlý a prinesie množstvo krásnych chvíľ!   (S. Šimková) 
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Domáci spravodaj          MD-2/2022 

OSLÁVENCI 

 Ku koncu januára sme zorganizovali prvé tohtoročné 
stretnutie oslávencov, aby sme si pripomenuli a najmä 
zablahoželali obyvateľom nášho oddelenia IT2 k ich 
narodeninám a meninám. Atmosféru nám spríjemňovala 
veselá ľudová hudba. Pre obyvateľov sme pripravili príjemné 
posedenie, kde na stole rozvoniavala obľúbená kávička a 
nechýbali maškrty sladké aj slané. Narodeniny s nami tento 
mesiac oslávili Hedviga Adamkovičová, Mária Godálová 
a meninovou 
oslávenkyňou bola 
Antónia Filová. 
Všetkým sme 
srdečne 
zablahoželali, čomu 
sa veľmi potešili. 
Nakoniec sme si 
všetci zanôtili 
spolu, popriali ešte 
raz všetko dobré, 
veľa zdravia 
a Božského 
požehnania. 
 Na našom oddelení ITB sa uskutočnilo spoločenské 
posedenie spojené s oslavou 70. narodenín. Tohto krásneho 
životného jubilea sa dožila obyvateľka Daniela Veľká. 
Spoločne sme pripravili občerstvenie a vyzdobili DomAteliéR. 
Medzi pozvanými hosťami boli Jarmila Huslicová, Mária 
Gogová, Katarína Kánová, Anna Szabová a Jozef Serfőző. 
Nechýbali milé darčeky ani pekné blahoželania, ku ktorým sa 
pridala pani riaditeľka nášho zariadenia Vierka Bútorová 
a vedúca úseku služieb Simonka Červená. Na záver len 
dodávame – „Živio, živio, živio!“ (A. Prášek Neumannová, M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj          MD-2/2022 

HRAJ A VYHRAJ  

Spoločenské hry nie sú len pre zábavu, ale aj na podporu 
pamäte a jemnej motoriky. Hry ulahodia každej vekovej 
kategórii, ale najmä seniorom. Je to tréning intelektu, 
psychickej sviežosti a zároveň ich spájajú s detstvom a 
mladosťou, keď vytrvalo bojovali s kamarátmi o víťazstvo. A 

tak sme sa spoločne pri kávičke, keksíkoch, rezkej muzike a 
jarnej úprave našej spoločenskej miestnosti, pustili do „boja“ 
v hrách, kde sme do obehu uviedli aj ďalšiu novú hru s 
názvom, „Pojď si hrát“. Úsmev na perách, chuť na jazyku a 
zároveň prítomnosť nových obyvateliek Antónie Filovej a 
Hedvigy Adamkovičovej motivovala ostatných súťažiacich 
do získania víťazstva. Refrén veselej pesničky „Muži sú 
úžasní, a keď nás bavia sú rozkošní“ je pravdivý. Ako sa 
vraví: „Trinásť, pán Boh pri nás“ a tak bol 13. január božsky 
priateľský, súťaživý a veselý.          (M. Mäsiarová) 
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Domáci spravodaj          MD-2/2022 

KNIHY – SÚČASŤ NÁŠHO ŽIVOTA  

 Pondelkové doobedia na oddelení ITB patria skupinovým 
aktivitám. Naša obyvateľská skupinka sa zamerala na čítanie 
z krásne ilustrovanej knihy „Remeslo má zlaté dno“.  
 Najskôr nám Mária Keselyová prečítala niečo 

o remeslách, napr. hrnčiarstve, kováčstve, stolárstve, 
medovnikárstve.  
 Pripomenuli sme si páračky, prácu mlynára a tiež to, čo 
robil taký šuster alebo tkáč. O každom remesle, ktoré 
poznáme sme sa porozprávali. 
 Zážitky z mladosti spojené s netradičnými remeslami 
zaujali,  do debaty sa zapojili Katka Kánová, Matilda 
Kunštárová, Danka Veľká, Anna Dovičinová a mal čo 
k tomu povedať aj Vojtech Klačanský. Tešíme sa na ďalšie 
stretnutie s krásnou knihou.           (Z. Richter) 



 
9 

Domáci spravodaj          MD-2/2022 

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP  

Je úplne prirodzené, 
že každý človek má rád 
niečo iné. Takže aj naši 
obyvatelia majú radi 
rôzne činnosti. Jeden 
rád chodí von na 
prechádzky, druhý rád 
hrá karty, tretí rád pije 
kávu a tak by sme mohli 
pokračovať ďalej a 
ďalej. 

V našom zariadení 
sa snažíme vyhovieť 
individuálnym potrebám 
našich obyvateľov. 
Sociálni pracovníci 

a inštruktori sociálnej 
rehabilitácie im spríjemňujú 
voľný čas rôznymi aktivitami 
počas individuálnej sociálnej 
práce. Napríklad na 
oddelení IT2 sa pravidelne 
imobilným obyvateľom varí 
káva a čaj. Každému podľa 
jeho potrieb a chuti. 

Niektorí pri ich popíjaní 
hrajú karty alebo sa len tak 
rozprávajú. Sme radi, keď 
pri týchto aktivitách panuje 
dobrá nálada, smiech 
a priateľská atmosféra. 

       (M. Miško) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-2/2022 

OSLAVA JUBILEA AJ ŠPORT 
 3.1.2022 sa dožil náš obyvateľ Albín Bajzík krásnych 90 

rokov a o dva dni sa 
konala narodeninová 
oslava v pripravenej, 
vyzdobenej jedálni 
v Prašiciach. Jeho rodina 
sa postarala 
o narodeninovú tortu, 
občerstvenie a krásne 
kytice dovezené 
kuriérskou službou.  
 Oslávencovi ako 
prvá zablahoželala jeho 
manželka Olinka 
Bajzíková a pridali sa aj 
obyvatelia Otília 
Kasanová, Helenka 
Stanková, Oľga 
Hiadlovská, Emília 
Hustá, Jožko Kuchár, 

Pavol Zvala, Ernest Barta a Lacko Stanko.  
 Všetci si pochutili na vynikajúcej torte a pripili si nealko 
šampanským na zdravie oslávenca. Oslava sa niesla 
v priateľskom duchu, družnej debate. Pospomínali sa zážitky 
z minulosti a veľa sa aj nasmialo pri vtipných historkách zo 
spoločného života pána a pani Bajzíkových. 
 V zimnom období počas nepriaznivého počasia máme 
v exteriéri  nášho  areálu v Prašiciach  málo pohybu. Rozhodli 
sme sa zvýšiť pohybovú aktivitu v interiéri, a to v našej jedálni 
športovou aktivitou. Ako prvú športovú disciplínu sme si zvolili 
kolky. Kolky a bowling sú podobné, ale predsa len rozdielne 
hry. Kolky sú historicky  staršie a hrajú sa s deviatimi kolkami  
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-2/2022 
 

usporiadanými do kosoštvorca. V bowlingu je desať kolkov 
usporiadaných do trojuholníka. Pri kolkoch sa naši obyvatelia 
riadne zapotili. 
 Nasledovala ďalšia disciplína – hod loptičky na kôš. 
Svoje zručnosti, techniky a zaujímavé taktiky ukázali naši 

obyvatelia Otília Kasanová, Emília Hustá, Helenka 
Stanková, Olinka Bajzíková, Ladislav Stanko a Pavol 
Zvala.  
 Prašickú premiéru mala aj nová aktivita – hod na terč. 
Pri všetkých týchto športových aktivitách si obyvatelia nielen 
riadne zasúperili, ale sa aj navzájom povzbudzovali, 
vymieňali si tipy na najlepší hod a prijemne fyzicky unavili. 
Nechýbal veselý smiech a radosť z novej hry. Na konci sme 
si aj zaspievali zopár ľudových pesničiek. A už sa tešíme na 
ďalšie piatkové doobedia pri športe.    (J. Urbánková, Z. Richter)  
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Životné prostredie         MD-2/2022 

 ODPADKY PATRIA DO KOŠA 

 Aj medzi vianočnými sviatkami a po nich sme nelenili 
a rozhodli sa spraviť niečo pre svoje zdravie, ale najmä okolie 
nášho zariadenia. Teplo sme sa obliekli, zobrali vrece 
a zbierali odpadky. Pracovnej aktivity sa zúčastnili Michal 
Janík, Miroslav Arpáš a Jozef Serfőző. Pod jemnou 

snehovou prikrývkou sa našlo dosť odpadkov, ktoré patria do 
smetných nádob alebo pomyje, určite nie však pod okná 
nášho zariadenia! 
 Boli vyhodené servítky, rôzne obaly, ale aj potraviny. 
Teraz naše okolie vyzerá pekne a čisto. My len dúfame, že to 
tak aj dlhší čas zostane a odpad budete vyhadzovať do koša 
na svojich izbách a chodbách, a nie z okien a balkónov! 
 Našim usilovným pomocníkom veľmi pekne ďakujeme. 
             (Z. Kováčiková) 
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Kaplnka            MD-2/2022

VIERA NA 100°C  

 Je všeobecne známe, že bod varu vody je rovných sto 
stupňov celzia. Pri bode varu sa ničia rôzne bacily a baktérie, 
preto sa najmä pre maličké bábätká vyvárajú všetky veci, 
s ktorými prichádzajú do kontaktu ústočkami, teda cumlíky, 
fľašky, dokonca aj niektoré hračky.  
 Vyvárajú – resp. sterilizujú sa  však aj iné veci pri vysokej 
teplote. Napríklad chirurgické nástroje.  
 Bod varu zabezpečuje ochranu od nežiadúcich mikróbov, 
ktoré by mohli spôsobiť neblahé následky na zdraví človeka. 
 Aj kresťanská viera potrebuje svojich „sto stupňov“ bratia 
a sestry. Mnohí si myslia, že stačí len veriť, že tu nejaký Boh 
je. Splniť si predpísané cirkevné obrady – krst, konfirmácia, či 
prijímanie, birmovka atď. a to je viera. Inak sa ich celý život 
točí okolo všetkého iného.  
 Božie slovo v liste Židom 11,6 hovorí: „Bez viery však 
nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, čo pristupuje 
k Bohu musí veriť, že Boh je a odmení tých, čo Ho 
hľadajú.“ Tieto slová určite nehovoria o viere len ako 
o vedomí vyššej bytosti. Takéto vedomie majú aj moslimovia, 
hinduisti a pod.  
 Skutočná viera je o každodennom hľadaní Pána Boha. 
O pristupovaní do Božej blízkosti v pravidelných modlitbách. 
 Viera na sto stupňov prepaľuje naše ľudské srdce a vedie 
nás k vyznaniu hriechov, k prosbe o odpustenie Boha i našich 
blížnych.  
 Viera, ktorá dosahuje „bod varu“ nás chráni od útokov 
diabla, pomáha nám v ťažkostiach, aby sme sa nezrútili, dáva 
nám silu pri všetkých problémoch, vedie nás k činom, ktoré by 
sme sami o sebe nikdy nedokázali.  
 Kiež Pán Boh pomáha nám všetkým, aby sme vždy mohli 
mať v srdci vieru „na sto stupňov“. 
 Vaša     Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Z pera našich obyvateľov        MD-2/2022

Valentínska báseň 

Deň svätého Valentína, 
čas lásky nám pripomína. 

Srdiečko majme otvorené, 
veď pre lásku je stvorené. 

Ale láska, to je aj smútok, 
pokiaľ jej nemáme aspoň kúsok. 

Preto zahoďme chmúry, smútky 
a darujme lásku ľuďom každý deň, 
možno im tak splníme z duše sen. 

A snáď zažiari ti úsmev na líčku, 
keď prečítaš si túto básničku. 

                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Prvá láska je najkrajšia 
Môj milý, držíš ma v náručí ako ružičku, 

ktorú si mi z úprimnej lásky dal. 

Lebo keď sa červenám, povedal si mi, 
že som tvojou najkrajšou červenou ružičkou. 

Na kolienko pokľakneš, ja šťastím oplývam 
a stačí iba malé, tiché „pst“, 

tvoje oči rozosmejú ma 
a ty ma objímaš, červená ružička. 

V sebe máš dva meče,  
veľkú krásu a pichľavé tŕnie. 

Krása ruže, to je naša láska, a tŕnie, 
to je život náš prežitý v dobrom i v zlom. 

Si mojou prvou láskou a tá je vždy najkrajšia, 
veď máme iba osemnásť. 

A máme z toho taký pocit, 
že sa budeme ľúbiť naveky. 

Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov        MD-2/2022

Významné dni vo februári 

02.   Svetový deň zasväteného života 
 Svetový deň mokradí 
04.   Svetový deň proti rakovine  
06. Svetový deň bez mobilu  
08.   Deň pre bezpečnejší internet  
11.   Svetový deň chorých  
13. Svetový deň manželstva  
14. Deň zaľúbených  
15. Deň osamelých  
20. Svetový deň sociálnej spravodlivosti  
21. Medzinárodný deň turistických sprievodcov 
 Medzinárodný deň materského jazyka (UNESCO)  
22. Medzinárodný deň skautiek 
 Európsky deň obetí zločinu      
           Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

A. Einstein: Umenie žiť je umenie pracovať plus umenie hrať 
sa a odpočívať. L. van Beethoven: Nič nie je krajšie, ako 
rozdávať šťastie mnohým ľuďom. Konfucius: Vlastnosťou 
ušľachtilého človeka je neunáhlenosť v reči a rýchlosť v 
činoch. G. B. Shaw: Minulá práca nám môže pomôcť, ale 
musíme žiť z práce prítomnej. B. Franklin: Záhaľka je ako 
hrdza. Kazí viac, ako práca. G. B. Hinckley: Bez tvrdej práce 
nerastie nič iné ako burina. 

Výroky slávnych 

Gándhí: Ty a ja sme jedno. Nemôžem ti ublížiť bez toho, aby 
som neranil seba. L. da Vinci: Remeslu sa naučí každý, 
umeniu nikto. M. Válek: Domov sú ruky, na ktorých smieš 
plakať. J. W. Goethe: Aj keď svet napreduje, mladí musia 
začať od začiatku. B. Brecht: Nešťastná je krajina, ktorá 
potrebuje hrdinov.       Magda Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-2-2/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-2-2/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-2-4/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-2-6/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-19/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-2-8/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-2-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-2-13/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-2-14/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-2-15/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-2-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-2-21/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-2-21/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-2-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-2-22/
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Vyberáme z tlače          MD-2/2022 

Porekadlá 

Keď je suchý február, je mokrý august. * Na Hromnice 
chumelice, nebýva už zimy velice. * Čo veľký zameškal, to 
malý doháňa. * Zúrivé vetry na konci februára, suchý rok 
predpovedajú. * Ak ti na Valentína mrznú päty, to na Jozefa 
obúvaj si krpce. * Na sv. Blažeja má ísť furman zo dvora. * Na 
fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj. * Ak sa cez február 
zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli. * Ak 
sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak sa v marci bude 
vyhrievať pri peci. * Ak je prvý fašiangový deň pekný, budú 
pekné aj prvé jariny. * Radšej vidí bača na Hromnice vlka v 
košiari ako sedliaka v košeli.  

Aforizmy 

Človek, ktorý hovorí zle o ženách, hovorí zle o svojej matke. * 
Rozvod je ako amputácia. Prežijete, ale je z vás menej. * 
Veľkí tvoria veľké veci, dobrí trvácne. * Všetko krásne na zemi 
je od Slnka a všetko dobré od človeka. * Človek je od 
prirodzenosti dobrý, kazí ho spoločnosť. * Žena je počiatkom 
i koncom rodiny. * Ľudia nemajú bohatstvo a chudobu 
v dome, ale v duši. * Učený človek má svoje bohatstvo vždy 
v sebe. * Otvorenosť si vždy zasluhuje uznanie. * Charakter 
človeka sa pozná podľa toho, aké vtipy ho zrania. * Povinnosť 
je to, čo sa vyžaduje od druhých. * Už vieme preceniť tovar, 
ale ešte stále nevieme doceniť ľudí. * Čo ako búrlivo kvasí 
mušt, nakoniec z neho bude víno.      

       Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Výroky slávnych 

Ľ. Feldek: Muži, ktorí si myslia, že sú perfektní klamári, sú 
naivní. Talmud: Kto je múdry? Kto sa učí od každého. 
Cimrman: Život je najlepšou školou života.  

    Magda Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 
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Vyberáme z tlače          MD-2/2022 

Zasmejme sa 

Všade vidím samé mamuty! Doma, v práci, dokonca aj na 
ulici. Skúšal si ísť za psychiatrom? Áno, ale sedel tam mamut. 

Moja manželka si želala niečo na krk. A už sa jej to splnilo? 
Áno, dostala vyrážku... 

Manželka vyčíta manželovi – Nerozumiem tomu, ako môžeš 
celú dovolenku presedieť v krčme?! No vidíš, nerozumieš 
tomu, a predsa do toho kecáš!      Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Prečo piješ to pivo so slamkou? Pretože som sľúbil manželke, 
že sa moje pery pivného pohára už nikdy nedotknú! 

Zlatica, ako môžeš takto podvádzať svojho manžela? 
A poznáš nejaký iný spôsob? 

Príde pacient k lekárovi a vraví – Veľmi sa mi trasú ruky, pán 
doktor. Asi veľa pijete. Ale kdeže, pán doktor, veď skoro 
všetko porozlievam!         Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Každá žena je povinná variť pre svojho muža. Vyplýva to 
z obsahu Ženevskej dohody, kde stojí, že každý väzeň má 
právo na teplé jedlo. 

Dve blondínky rozmýšľajú, odkiaľ pochádza mlieko. Jedna 
z nich odrazu nadšene vykríkne – Predsa z chladničky! 

Manžel príde nečakane domov a nachytá svoju ženu so 
starožitníkom. Ona sa bráni – Nerozčuľuj sa, ja som mu len 
ponúkla to, čo ty už nepotrebuješ!         Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Najznámejší fitnesák je nepochybne premiér, pretože dokáže 
cvičiť s celou krajinou. 

Čo urobí šéf, keď sa cíti osamelo? Zvolá poradu... 

Príde Dežo na spoveď a hovorí – Pán farár, ukradol som 
v butiku sako. Tak to oľutuj, Dežo. Ľutujem, že som neukradol 
aj nohavice a košeľu.     Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Spoločenská rubrika         MD-2/2022 

PREDSTAVUJEME  

NOVÝCH OBYVATEĽOV
  

  

                HHeeddvviiggaa                                              EEmmíílliiaa                                              DDeezziiddeerr  

AADDAAMMKKOOVVIIČČOOVVÁÁ                  CCHHAALLUUPPOOVVÁÁ                                KKOONNČČEEKK  

          oobbyyvvaatteeľľkkaa                                  oobbyyvvaatteeľľkkaa                                    oobbyyvvaatteeľľ  

                        IITT22                                                              IITT22                                                            IITT22  
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

  

                      HHeelleennaa                                            MMáárriiaa                                              VVllaaddiimmíírr  

                  LLIIGGOOCCKKÁÁ                            KKEESSEELLYYOOVVÁÁ                                ŠŠPPÁÁNNIIKK  

                oobbyyvvaatteeľľkkaa                            oobbyyvvaatteeľľkkaa                                  oobbyyvvaatteeľľ  

                              IITT22                                                        IITTBB                                                        IITTBB  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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Spoločenská rubrika         MD-2/2022  

FEBRUÁROVÍ oslávenci 

01.02. Agáta Zemaníková 
05.02. Vladimír Šlosárik 
07.02. Vladimír Varga 
08.02. Ľudmila Dúcka 
11.02. Aurélia Schwarzová 
13.02. Ľudmila Koštialová 

13.02. Jozef Serfőző 
15.02. Anna Ondrušová 
20.02. Valéria Krumpárová 
23.02. Mária Fabianová 
26.02. Ján Valach 
26.02. Mária Grendelová 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,  

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

PREDSTAVUJEME                                

NOVÝCH ZAMESTNANCOV

  

MMggrr..  GGaabbrriieellaa                    LLuucciiaa                          MMiicchhaaeellaa                    KKaattaarríínnaa  

      GGRRIIGGOOVVÁÁ            KKOOVVÁÁČČIIKKOOVVÁÁ        NNOOVVOOTTNNÁÁ          VVAAVVRRDDOOVVÁÁ  

ooppaattrroovvaatteeľľkkaa        vveeddúúccaa  oodddd..      ooppaattrroovvaatteeľľkkaa          ppoommooccnnýý                                                  

                  IITT11                          ooppaattrr..  ssttaarroossttll..                  IITT66                              pprraacc..  IITT66  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

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-2/2022 

Tajnička 

 14. februára každého roka je práve ten čas, keď si ľudia 
vymieňajú romantické blahoželania a sladké vyznania o ich 
nekonečnej láske. Tajnička vám prezradí názov...   

Hádanka č. 1: Čo je “BERUŠKA“? 
a.) Chrobák b.) Červík c.) Lienka 

  Eva Kohútová, obyvateľka 
  

Hádanka č. 2: Kde korunovali Máriu Teréziu? 
a.) Bratislava b.) Praha c.) Viedeň 

Magda Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 3: Koľko trpaslíkov bolo v “SNEHULIENKE“? 
a.) 5 b.) 7 c.) 9 

Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 21.2.2022                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 1/2022  

sú: Otília Kasanová a Magdaléna Drábiková 

Srdečne gratulujeme! 

           Prvý muž 
           Snívanie 
           Nádoba na kúpanie 
            
           Vedieť 
           Držgroš 
           Dohliadanie 
           Stena 
           Hlavné jedlo dňa 
           Štefan (dom.) 
           Kniha na výklad snov 
           Nočný vták, sova 
           Patriaci Richardovi 
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Aktuality           MD-2/2022

Budova radnice oslavuje 110 rokov 

Secesná budova radnice mesta Topoľčany oslavuje 110 
rokov od svojho prvého slávnostného zasadnutia. 
Vznikla na mieste pôvodného mestského domu a je 
sídlom topoľčianskej samosprávy. O jej výstavbe 
rozhodlo hlasovanie mestskej rady v roku 1909. 
Budovu projektoval staviteľ Imrich Szöts, pôsobiaci 

v Budapešti. Do základného kameňa stavby bol uložený 
pamätný spis. Dňa 27. januára 1912 sa v novej radnici konalo 
slávnostné zasadnutie za účasti mnohých významných 
osobností. Posledná komplexná rekonštrukcia budovy 
prebehla v rokoch 1994-96. Radnica v Topoľčanoch je 
zaradená medzi národné kultúrne pamiatky. 

Pri tejto príležitosti vydala samospráva bankovku 
s nulovou hodnotou. Ide o historicky prvú bankovku tohto typu 
vydanú mestom Topoľčany. Bola vydaná na 30. zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch dňa 2. februára 
2022. „Vydaním tejto bankovky chceme Topoľčancom 
pripomenúť históriu mesta. Tvár Topoľčian je výrazne 
poznačená radikálnymi zmenami v architektúre. Radnica 
je jedna z mála secesných pamiatok zo začiatku storočia, 
ktoré sa zachovali do dnešných dní a mesto je na ňu 
právom hrdé,“ hovorí primátorka mesta JUDr. Alexandra 
Gieciová. Predaj bankovky začal o polnoci z 2. na 3. februára 
2022 v Galérii Topoľčany. Cena jednej bankovky je 3 eurá. 
K dispozícii bude 4500 kusov bankoviek. Ročníkové čísla 
budú k dispozícii po jednom kuse. 

Pri tejto príležitosti bol pripravený aj program pre 
verejnosť – prehliadka budovy radnice. Počas dvoch 
komentovaných prehliadok o 9:00, 11:00 a 15:00 hod. si 
návštevníci mohli prehliadnuť priestory radnice, výstavu 
historických fotografií v Galérii, a dozvedieť sa niečo 
o budove, ktorá je už desaťročia symbolom mesta.   
                    (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

https://www.topolcany.sk/
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Od nás pre vás          MD-2/2022

SPOLOČNE ZÚTULŇUJEME 

„Každý pacient v sebe ukrýva aj svojho doktora“ 
(Norman Cousins) 

 V tomto čísle si bližšie priblížime pracovné činnosti, 
ktorých sa zúčastňujú aj mnohí z vás. Sú organizované 
v skupine, alebo individuálne – samostatne.  
 Do skupinovej pracovnej činnosti sa v priebehu roka 
zapájalo 78 obyvateľov a zrealizovalo sa 192 pracovných 
činností.  Individuálnych pracovných činností sa zrealizovalo 
530 a zapájalo sa 79 obyvateľov.  
 Pracovné činnosti boli zamerané na dezinfekciu, 
skrášľovanie priestorou sezónnou výzdobou z 
dielní DomAteliéR a Pinokio. Natierali sme lavičky, zbierali 
a sušili bylinky. 
 Na jar sme hrabali záhony, pripravovali pôdu, sadili 
plodiny na  úžitkovom políčku a bylinky vo vyvýšených 
záhonoch. Starali sme  sa o kvetinové záhony, skalku, 
priestor ohniska, zametali, umývali záhradné stoly a lavičky. 
Čistili obrubníky a chodníky od buriny a machu.  
 Na jeseň sme zbierali šišky, konáre, hrabali a zametali 
lístie. V priebehu celého roka sme zbierali odpadky a vynášali 
smetné nádoby.  
 V zimnom období sme sa zameriavali hlavne na prácu 
v interiéri, ako napríklad starostlivosť o kvety, pečenie 
oblátok, medovníkov, zdobenie medovníkov, poriadok 
a čistotu na bytových jednotkách. 
 Štefan Belička a Michal Janík sa pravidelne starali 
naviac o triedenie kartónov, plastov, zber ohorkov z cigariet 
po našich fajčiaroch. 
 V tabuľkách uvádzame prehľad o prvých desiatich 
najaktívnejších obyvateľoch, ktorí sa zúčastňovali pracovných 
činností v roku 2021. 
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Od nás pre vás          MD-2/202
 

Skupinové pracovné činnosti       Individuálne pracovné činnosti 
 
 

P.č. Priezvisko, Meno Účasť  

1. Janík Michal 56 
2. Hanzlovič Milan 49 
3. Belička Štefan 44 
4. Arpáš Miroslav 35 
5. Móri Ján 30 
6. Serfőző  Jozef 30 
7. Huslicová Jarmila 27 
8. Veľká Daniela 27 
9. Plevko Štefan  26 

10. Skladaný Jozef 25 
   

 Obyvateľov, ktorí sa zapájajú do pracovných aktivít 
v spoločných priestoroch – v exteriéri aj v interiéri – je oveľa 
viac. Veľmi si vážime prístup všetkých obyvateľov, ktorí môžu 
a túto možnosť aj využívajú v prospech nás všetkých! 
Z dôvodu priestoru časopisu sme vybrali tých najaktívnejších.  
 Všetci svojou činorodosťou prispievajú, nielen, k vyššej 
kvalite života nás všetkých, ale aj k významnej starostlivosti 
o svoje vlastné zdravie. Vraj „každý pacient v sebe ukrýva aj 
svojho doktora“. Ako byť dobrým doktorom sebe samému? To 
asi všetci vieme: tvoriť a hýbať sa – telom, hlavou, rukami. 
 Z oboch tabuliek vyplýva, že najviac aktivít má Štefan 
Belička (spolu 125) a za ním, v tesnom závese Michal Janík 
(spolu 115). V tomto roku sme sa preto rozhodli zaslúžené 
prvé miesto OCENIŤ na spoločnom stretnutí uvedenej 
skupiny obyvateľov s vedením zariadenia.  
 ĎAKUJEME všetkým, ktorí venujú časť svojho voľného 
času starostlivosti a zveľaďovaniu našich priestorov. Budeme 
radi, ak sa k nám pridajú noví obyvatelia a spoločne tak 
strávime čas zveľaďovaním, nielen priestorov, ale aj vzťahov 
medzi nami.          (M. Šmotláková) 

P.č. Priezvisko, Meno Účasť 

1. Belička Štefan 81 
2. Móri Ján 70 
3. Belkovičová Zuzana 52 
4. Plevko Štefan 49 
5. Janík Michal 49 
6. Žáčiková Beáta 39 
7. Révayová Beáta 33 
8. Hanzlovič Milan 31 
9. Voleková Aneta 22 

10. Veľká Daniela 20 
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Fotografia mesiaca         MD-2/2022 

ŠPORTOM K ZDRAVIU  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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