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Úvodník           MD-4/2022 

Požehnaná Veľká Noc 

 Tieto sviatky kresťanom pripomínajú 
umučenie, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša 
Krista, ktorý svojím utrpením vykúpil svet, svojou 
krvou zmyl naše previnenia a hriechy, odpustil 

nám a obetoval sa za nás na kríži. Súčasťou sú tieto tradície: 
Smrtná nedeľa – do kostolov sa chodí v čiernom, oltárne 
rúcha sú smútočnej, fialovej farby. Morena, bábka sa hodila 
do rieky ako symbol odchodu zimy. Jedli sa šúľance 
a rezance pripomínajúce dlhé a hrubé obilné klasy. Kvetná 
nedeľa – kňaz vysvätil rozkvitnuté vŕbové prútiky, ktoré 
chránili pred búrkami. Jedli sa cestoviny s makom a zelenina. 
Zelený štvrtok – upratovalo sa v dome, mladí sa umývali 
v potoku. Jedla sa zelená strava, ako špenát, šalát, kapusta, 
žihľava, aby sme boli zdraví. Veľký piatok – v noci zo 
Zeleného štvrtka na Veľký piatok sa schádzali strigy. Rany sa 
v tento deň rýchlejšie hojili, preto sa štepili mladé stromčeky. 
Jedli sa pôstne bezmäsité jedlá, niekedy nevarené. Biela 
sobota – varilo sa bravčové mäso, zväčša šunka. Piekol sa 
baránok z vajec, žemlí a klobásy. Jedli sa vajíčka ako symbol 
nového života. Novým ohňom sa zapálila večná lampa 
a veľkonočná svieca, zvaná paškál. Veľkonočná nedeľa – 
cez omšu sa svätili veľkonočné jedlá. Hodovalo sa a jedla sa 
najmä hydina. Veľkonočný pondelok – tradíciou bolo 
polievanie a šibanie dievčat a žien, aby boli pekné a zdravé. 
Šibači dostávali za odmenu zdobené vajíčka, stuhu na korbáč 
a koláče. 
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, želám vám 
v mene vedenia ako aj v mojom mene, príjemné a požehnané 
Veľkonočné sviatky, hlavne veľa zdravia a Božej milosti. Nech 
nám na ceste života len nebeské svetlo žiari. 

 
 
             Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový parlament        MD-4/2022 

MDŽ V DOMOVOM PARLAMENTE 

 Marcové stretnutie otvoril novozvolený predseda 
Domového parlamentu Jozef Lisý a hneď na úvod pripravil 
každej žene prekvapenie v podobe čokolády a ruže. Spolu 
s riaditeľkou zariadenia a vedúcou úseku služieb Simonkou 
Červenou popriali prítomným ženám k sviatku MDŽ veľa 
zdravia. Pohostenie prítomným pripravil aj Pavol Karadi, člen 
Domového parlamentu, ktorý oslávil okrúhle narodeniny.  
 Na stretnutí sa preberali aktuálne informácie a podnety: 
 mnohí obyvatelia vládzu, aby si vykonali základné úkony 

okolo seba, avšak nechajú sa obsluhovať personálom; 

spravidla opatrovatelia robia všetko za obyvateľov 

 fajčiari by si mali na fajčiarni otvoriť okno a nie dvere – 

všetok smrad z cigariet ide na chodbu 

  pod balkónmi je množstvo špakov, aj na A aj na B 

budove, odpratávajú špaky spravidla nefajčiari, treba 

s tým urobiť nápravu; nezistilo sa, žeby špaky 

vyhadzovali robotníci, ktorí rekonštruujú elektroinštaláciu 

 z okien sa vyhadzujú rajčiny. 

 Z minulého stretnutia boli vyriešené všetky podnety, 
napríklad, podnet ohľadom rušenia nočného kľudu. V diskusii 
sa riešila situácia s možnosťou overovateľov zápisníc 
z domového parlamentu. Prítomní sa zhodli na tom, že 
overovateľov zápisnice zatiaľ voliť nebudú. Každá zápisnica 
sa prečíta vždy na ďalšom stretnutí. 
 Vedúca úseku služieb informovala o pripravovanom 
stolnotenisovom turnaji, ktorý organizuje a pozýva nás 
Jednota dôchodcov. V prípade priaznivej pandemickej 
situácie navrhovala účasť 4 obyvateľov. 
 O ďalších aktivitách budeme informovať nabudúce. 

       Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia 
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Domáci spravodaj         MD-4/2022 

POPOLCOVÁ STREDA V MUZIKOTERAPII 

 Zvyčajne začíname otázkou: „Ako sa máte?“ Na 
popolcovú stredu sme však začali otázkou: „Čo je podľa vás 
najväčšie zlo na svete?“ A naši obyvatelia odpovedali... 
  Keď sa bijú 
  Keď sa hádajú za majetky 
  Keď sú bohatí a sebeckí 
  Keď už je moc zla 
  Keď sa hádajú 
  Keď si robia zle 
  Keď si nevedia odpustiť 
  Keď už je moc zla 

 A tak všetok smútok, bezmocnosť, obavy, sme vložili do 
piesní... Posilnení hudbou a  vierou, že na nič nie sme sami, 
vykročili sme do ďalších dní s nádejou „Keď je bieda 
najväčšia, pomoc Božia najbližšia.“ Aj o tom je 
muzikoterapia. Spojením slova a hudby má moc potešiť, 
pozdvihnúť a vliať novú nádej.       (A. Angelovičová) 
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Domáci spravodaj         MD-4/2022 

MÁME ĎALŠIU NOVINKU  

V rámci novovzniknutej CHD – chránenej dielne 
v PRÁČOVNI nášho zariadenia, nám tri obyvateľky – Anetka 
Voleková, Katka Kánová a Zuzka Miklósová pomáhajú pri 

manipulácii s bielizňou. Obyvateľka Andrejka Múdra v 
krajčírskej dielni šije pre ostatných obyvateľov tašky, 
hygienické žinky a pod.  

Táto pracovná činnosť ju baví a ako sama povedala: 
„Pod citlivým a chápajúcim vedením sa dá nájsť znova 
zmysel života".            (J. Gogolová) 
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Domáci spravodaj         MD-4/2022 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN 

Keď Tvoja ruka ustatá pohladí všetky vnúčatá, 
jej dotyk trochu ťažký má v sebe veľa lásky. 

Je nekonečne láskavá tá Tvoja ruka vráskavá, 
jej dotyk rany lieči len tak, bez dlhých rečí. 

Nech ti úsmev na tvári kvitne ako lúčny kvet, 
ešte dlho užívaj s  nami tento krásny svet. 

Dnes je sviatok všetkých žien,  
a preto Vám vinšujeme 

zdravie, šťastie, lásku a úsmev,  
nech Vám vždy žiari na Vašej tvári. 

To Vám prajú deti a celý kolektív 
MŠ Gagarinova 2636/15 Topoľčany 
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Domáci spravodaj         MD-4/2022 

MDŽ V ROZHLASOVOM ŠTÚDIU 

 Na  Medzinárodný deň žien sme však, okrem detí z MŠ 
Gagarinova Topoľčany, nezabudli ani my v zariadení. Pri tejto, 
pre všetky naše obyvateľky a zamestnankyne krásnej 
príležitosti, bol pripravený originálny hudobno-dramatický 
program v našom IRŠ – Internom rozhlasovom štúdiu. 

 Svoju energiu a čas na jeho vytvorenie  do neho opäť 
vložila muzikoterapeutka Betka Angelovičová. Jej kreativitu 
a talent môžeme spoznávať pri každej väčšej udalosti, ktorá 
v našom zariadení prebieha. Texty, ktoré pripravila, čítali, 
muži – Ladislav Bištura, Martin Miško a Peter Krošlák. 
Veď tak to má predsa aj v tento sviatok byť. Úcta a rešpekt 
voči ženám zo strany mužov by už mali byť v týchto časoch 
v našich končinách úplná samozrejmosť a každý inteligentný 
muž to veľmi dobre vie.           (M. Grežďová) 
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Domáci spravodaj         MD-4/2022 

TÝŽDEŇ MOZGU 

 Od 14. do 20. marca 
2022 sa konala celosvetová 
kampaň Týždeň mozgu, do 
ktorého sa už 15. rok zapája 
aj Slovensko. Cieľom je 
upriamiť pozornosť verejnosti 
na ľudský mozog, jeho 
činnosť, možné ochorenia 
a poukázať na dôležitosť 
cvičení na podporu činnosti 
mozgu. Mozog potrebuje 
v boji proti predčasnému 
starnutiu sústavný tréning 
a neustálu stimuláciu svojich 
funkcií. Tým môžeme mozog 
rozvíjať a udržiavať v dobrej kondícii. Samozrejme sa zapojilo 
aj naše zariadenie. S obyvateľmi sme si precvičili mozog, 
v dôsledku pandémie individuálne, na bytových jednotkách, 
pomocou rôznych gramatických a matematických cvičení na 

dlhodobú a krátkodobú 
pamäť. Na oddelení IT2 sme 
sa zamerali na zvýšenie 
povedomia o ľudskom 
mozgu, udržanie jeho vitality 
a logiku. Obyvatelia Milan 
Schwarz, Ján Novotný, 
Vladimír Šlosárik a Valéria 
Krumpárová ochotne 
a s radosťou spolupracovali 
a zároveň sa tešili 
z úspešného vyriešenia 
zadaných   úloh.  Nechýbala  
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Domáci spravodaj         MD-4/2022 

veselosť a vtipné debaty. 
 Na oddelení ITB skladali slová, 
riešili matematické zadania, dopĺňali 
porekadlá a príslovia obyvatelia 
Mária Kúdelová, Anna Kúdelová, 
Katarína Fáberová a Vladimír 
Špánik. 
 S obyvateľmi Máriou 
Fabianovou, Júliou Kissovou, 
Vladimírom Vachom a Milanom 
Hanzlovičom sme dopĺňali 
chýbajúce čísla do radov. Najviac 
úsmevov na tvári vyčarili rýmovačky, 
porekadlá a hádanky. Veľký záujem bol aj o osemsmerovky, 
ktoré s obľubou spájajú. Veríme, že naše mozgové závity 

ostanú vitálne a funkčné čo najdlhší čas. A obyvatelia veria, 
že po zlepšení pandemickej situácie sa budú môcť opäť 
stretávať v spoločenskej miestnosti. Lebo veselšie im je, keď 
sú všetci spolu...       (M. Miško, M. Novotná, M. Gašparíková, M. Miková) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-4/2022 

NEZAHÁĽA TELO ANI MYSEĽ 
 Ráno 1. marca bolo sychravé, až zamrznuté. Zato 
poobedie bolo krásne. Slnečné lúče vylákali von na 
prechádzku viacerých našich obyvateľov zo zariadenia 
v Prašiciach. Po prechádzke si všetci družne podebatili. 
 Prvomarcový deň si vychutnávali pobytom na čerstvom 
vzduchu obyvateľky Oľga Hiadlovská, Júlia Kromková, 
Olinka Bajzíková a Helenka Stanková. 

 Nechýbala ani Jozefína Čižmáriková, ktorá okorenila 
rozhovor vtipnou historkou z mladosti, tak nám bolo veselo.  
 Prevažne dámsku spoločnosť sprevádzali obyvatelia 
Lacko Stanko a Jožko Kuchár. Veríme, že sa už konečne 
viac oteplí a budeme vonku oveľa častejšie. Lebo čerstvý 
vzduch prospieva telu, ale aj premýšľaniu.  
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-4/2022 

 A napremýšľali sme sa 
veru dosť, pretože sme aj 
u nás pri príležitosti „Týždňa 
mozgu“ usporiadali malú 
vedomostnú súťaž. Zúčastnení 
obyvatelia Jozefína 
Čižmáriková, Helenka 
Stanková, Lacko Stanko 
a Palko Zvala sa potrápili 
najskôr s otázkami, kde si 
mohli vybrať a zakrúžkovať 
správnu odpoveď.  
 Druhé kolo súťaže bolo aj 
o šťastí. Súťažiaci si losovali 
čísla otázok a niektoré otázky 
boli ľahšie, iné zase mozog 
dosť potrápili. Na konci súťaže 

dostal každý súťažiaci pamätný diplom a sladkú odmenu.  
 Obyvatelia, ktorí sa 
nemohli zúčastniť 
vedomostnej súťaže 
v jedálni, tiež neboli 
o súťažné otázky ukrátení. 
Individuálne si preverili svoje 
vedomosti Oľga 
Hiadlovská, Olinka 
Bajzíková, Otília 
Kasanová, Emília Hustá 
a Júlia Kromková. 
Zaujímavé otázky rozprúdili 
aj podnetné rozhovory. 
Tešíme sa na ďalšie súťaže, 
lebo súťažíme radi!   
       (J. Urbánková, Z. Richter)  
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-4/2022 

MAREC – MESIAC KNIHY 

 Od roku 1955 je 
mesiac marec vyhlásený 
mesiacom knihy. Je to 
na počesť Mateja 
Hrebendu, významného 
slovenského buditeľa, 
ľudového spisovateľa, 
šíriteľa slovenskej 
a českej knihy. Narodil 
sa a zomrel práve 
v mesiaci marec.  
 Aj medzi obyvateľmi 
v Prašiciach sú náruživé 
čitateľky kníh. Napríklad 
Oľga Hiadlovská, 
bývalá učiteľka, veľmi 
rada číta, a to najmä 
náučnú literatúru. 
Jozefína Čižmáriková 
má zase rada 
romantické knihy a hneď 
pri rozhovore o knihách 
vedela povedať celý 
obsah práve dočítanej 
knižky. A Rozáliu 
Gavalcovú vždy veľmi 
poteší, keď jej čítame 
slovenské povesti. 
Želáme každému 
príjemne strávené chvíle 
pri svojej obľúbenej 
knihe.      (Z. Richter) 
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Životné prostredie        MD-4/2022 

NASTAL ČAS JARNÝCH PRÁC 

 Jar k nám dorazila, zaklopala na dvere a napokon ich 
dokorán otvorila. Dni sa nám 
predlžujú a slniečko nás viac 
vyhrieva svojimi lúčmi. Po 
zimných severných vetroch 
zostalo mnoho napadaného 
lístia pod stromami v areáli 
nášho zariadenia a práve to 
bol dôvod, aby sme pracovnú 
činnosť oddelenia ITB 
zamerali na hrabanie 
a vyvážanie lístia. Zúčastnili 
sa obyvatelia Vladimír 
Špánik, Vladimír Vacho, Ján 
Móri a Beátka Révayová.  
 Obyvatelia Michal Janík 

a Jozef Serfőző z oddelenia IT5 
zase zobrali potrebné náradie 
a starostlivo pozametali 
a vyčistili terasu. Aby zostala 
dlhšie vyčistená, ostrihali aj 
prevísajúce struky z ťahavého 
porastu nad terasou, k čomu 
prispel aj František Bošanský. 
Na udržiavanej terase sa bude 
našim obyvateľom počas 
pekných jarných dní príjemne 
sedieť a tráviť čas. Za vykonanú 
prácu vám, usilovným 
obyvateľom, ďakujeme a určite 
sme sa nestretli posledný krát. Veď na zveľaďovaní nášho 
zariadenia by malo záležať nám všetkým.  (L. Bištura, Z. Kováčiková) 



 
14 

Z pera našich obyvateľov       MD-4/2022

Veľkonočný vinš 

Veľká noc jar nesie priehrštiami od slnka, 
budí sa príroda, šťastie v nás zažblnká. 

Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok, 
už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok. 

Aj malé žlté kuriatka slávia sviatok jari, 
veľkonočným šibačom nech sa u vás darí. 
Nech je u vás veselo, plný stôl vždy majte, 
vajíčka z čokolády chlapcom rozdávajte. 

K radám vinšovníkov aj ja podľa dobrých zvykov, 
pripojiť chcem zopár svojich skromných vinšov: 

Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám sviežu vodu, 
a mužom nech si vyšibú klobásku aj vodku. 

                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Deň zeme 
 Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to 
v r. 1970, keď vedci, hlavne ekológovia 
v USA, ovplyvnení fotografickými 
a telegrafickými snímkami z kozmu, 
dokumentujúcimi krehkosť 
a zraniteľnosť Zeme, demonštračne 
vyzvali ku spoločnému celosvetovému 
úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo 
ju robí jedinečnou. V modernom poňatí 
ide o ekologicky motivovaný sviatok 
upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia 
a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť 
znečisteniu. Dnes vo svete mocnejú názory, aby bol každý 
deň pre ľudstvo Dňom Zeme. Veď ničiť životné prostredie je 
nefér pre všetkých ľudí tejto Zeme.  
 Aj my robme poriadok a najmä nevyhadzujme odpadky 
a jedlo z okien nášho zariadenia. Láka to potkany, vtáky 
a aj vypovedá o našej inteligencii.      Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-4/2022

Významné dni v apríli 

01.   Medzinárodný deň vtáctva  
04.   Medzinárodný deň bez násilia  
07. Svetový deň zdravia  
12.   Svetový deň letectva a kozmonautiky 
14. Zelený štvrtok 
15. Svetový deň umenia   
16. Biela sobota 
17. Veľkonočná nedeľa  
22. Deň zeme 
23. Svetový deň kníh a autorských práv 
27. Svetový deň vodiacich psov  
28. Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci 
29. Medzinárodný deň tanca  
30. Svetový veterinárny deň      Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

Emerson: Ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ich neúspechy 
sú prípravou na ich víťazstvá. Napoleon Hill: Jednou z 
najbežnejších príčin neúspechu je zvyk vzdať sa, keď človeka 
stretne dočasná prekážka. E. Gilbert: Vyberajte si svoje 
myšlienky presne tak, ako si vyberáte šaty. Uvidíte, ako vás to 
posilní. Slovenské príslovie: Lepšia ráno hodina, ako večer 
tri. M. Aurelius: Svet je zmena a život je trvalý protiklad. 
Arabské príslovie: Trpezlivosť je kľúč k radosti. 

Výroky slávnych 

P. Syrus:  Priateľstvo, ktoré sa raz môže skončiť, sa nikdy ani 
nezačalo. A. Condie: Je zvláštne, ako sa zubami-nechtami 
držíme minulosti, keď čakáme, až príde budúcnosť. P. Diller:  
Úsmev je zákruta, ktorá všetko urovná. A. P. Čechov: Keď 
nedokážeš ovládnuť hnev, ovládne on teba. CH. Bronteová: 
Vždy budem radšej šťastná ako uznávaná. Židovské 
príslovie: Z boháča je len polovica s nami, druhá je kopaná v 
zemi.        Magda Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-4-1/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-4-4/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-4-7/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-4-12/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-4-14/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-4-15/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-4-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-4-17/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-4-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-4-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-4-27/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-4-28/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-4-29/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-4-30/
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Vyberáme z tlače         MD-4/2022 

Porekadlá 

Veľký piatok daždivý, znamená rok žičlivý. * Čo do Ďura 

vypučí, to po Ďurovi vysuší. * Po aprílovej humavici, nieto 

mrazu na vinici. * Aprílový sneh  pole hnojí, dážď požehnáva. 

* Apríl v daždi, máj v kvete. * Aprílová a májová voda vypije 

víno. * Sadiť zemiaky na Ďura, znamená mať plnú pivnicu 

i komoru. * Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj 

pošmúrny. * Keď na Veľký piatok nie je mráz, býva mnoho 

hríbov. * Nerád tomu sedliak býva, keď mu v apríli nepršieva. 

* Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie lekváre. * 

Ďurova kvapka hodna je dukát, lebo v ten rok zemiaky aj na 

slamenej hŕbe narastú. 

Aforizmy 

Najsladšia radosť a najdivokejší žiaľ, to je láska. * Intelekt je 

neviditeľný pre toho, kto nijaký nemá. * Lásku bez kríža 

nenájdeš, a kríž bez lásky neunesieš. * Ak nebudeš mnoho 

očakávať, budú sa ti zdať aj malé veci veľkými. * Víťazstvo 

nad sebou samým je najväčšie víťazstvo. * Ak pochvale 

nerozumieš, predpokladaj, že ti len lichotia. * Aj cesta dlhá 

tisíc míľ, sa musí začať prvým krokom. * Milujte tak, ako 

matka miluje svoje dieťa. * Krídla síce majú anjeli, ale čerti sú 

rýchlejší. * Kde je láska, tam niet starostí. * Putá manželstva 

sú ťažké, že sa musia spojiť dvaja, aby ich uniesli, aj traja 

niekedy. * Na kúrenie je najlepšie staré drevo, na pitie staré 

víno, na dôverné rozhovory starí priatelia. * Škoda je dávať 

umierajúcim drahých liekov.     Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 
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Vyberáme z tlače         MD-4/2022 

Zasmejme sa 

Rus prichytí svoju ženu v posteli s najlepším kamarátom, ako 
sa milujú a chľastajú vodku. Kamaráta zastrelí a vraví – 
Kamarát-nekamarát, na vodku si siahať nedám! 

Žena mužovi – To zas s kým hovoríš? Ale len tak, trochu sám 
so sebou. No to si celý ty, dáš sa do reči s každým debilom! 

Babička vnúčikovi – Jožko, keď kašleš, daj si ruku pred ústa. 
Neboj, mne zuby nevypadnú!      Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Učiteľka zoberie žiakovi porno časopis a hovorí – Zajtra 
chcem vidieť tvojich rodičov! Prečo zajtra? Pozrite si stranu 8. 

Ty idiot! Práve sme prešli malého psíka! Máš pravdu, láska 
moja, máš pravdu. A teraz... nepustila by si ma za volant? 

Mami, budem sa ženiť. A kohože si budeš brať? Jožka od 
susedov. Zbláznil si sa, veď to je chlapec. Aký chlapec, veď 
už mal tridsať.      Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Rozprávajú sa dvaja doktori. Starší – Tak ako dopadla prvá 
operácia? Mladší – Operácia? To nebola pitva? 

Storočný dedko sa rozčuľuje – Celých sto rokov nikoho 
nezaujímalo či mám čo jesť a teraz sa ma všetci pýtajú, čo 
som celých sto rokov jedol!           Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Farár mi pri spovedi povedal, že sa mám v mojej 
nemorálnosti okamžite obrátiť na VIERU. Viera ale nebola 
doma tak som sa obrátil na KATKU... 

V obchode – Prajete si niečo? Východniar nahnevane – No 
ne, stojím tu dvacet minut v šore, ľen žeby som ce pozdravil... 

Na Hromnice o jeden núdzový stav více. Na Tri krále o 
lockdown dále. Na Nový rok z domu ani krok. 

V určitom veku byť dobrý v posteli znamená – nechrápať, 
neprdieť, nekradnúť perinu.     Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Spoločenská rubrika        MD-4/2022 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH OBYVATEĽOV  

                                      

            AAllžžbbeettaa  UURRMMIINNSSKKÁÁ                                                JJúúlliiuuss  BBEEČČÁÁRR  

          oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT22                                                            oobbyyvvaatteeľľ  IITT22  
            

 

         Irena HLAVINOVÁ                      Mária KUTIŠOVÁ 
           obyvateľka IT2                           obyvateľka IT6  
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Spoločenská rubrika        MD-4/2022 

APRÍLOVÍ oslávenci 

01.04. Vladimír Kopál 
01.04. Mária Kúdelová 
01.04. Anna Kúdelová 
02.04. Miroslav Arpáš 
04.04. Mária Keselyová 
05.04. Ladislav Bečár 
07.04. Božena Kučerová 
08.04. Emília Proksová 
08.04. Lubomír Suchár 
10.04. Juraj Danóczy 
11.04. Jolana Michalidesová 
11.04. Pavel Ryban 

12.04. Anna Szabová 
13.04. Ján Zajac 
13.04. Zuzana Mizeráková 
13.04. Peter Stolár 
18.04. Vladimír Kovačik 
18.04. Vladimír Špánik 
19.04. Eva Jakubčiaková 
20.04. Vít Gajdica 
23.04. Jozefína Čižmáriková 
24.04. Rudolf Raučina 
25.04. Miloš Krošlák

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,  

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH ZAMESTNANCOV  
                                      

AAnnddrreeaa  KKOOŠŠŤŤÁÁLLOOVVÁÁ  VVEETTEEŠŠKKOOVVÁÁ  
zzáássttuuppkkyyňňaa  eekkoonnóómmkkyy  

  

ŠŠtteeffáánniiaa    VVAALLOOVVIIČČOOVVÁÁ  
aaddmmiinniissttrraattíívvnnaa  pprraacc..  sspprráávvyy  aa  eevviiddeenncciiee  mmaajjeettkkuu  

  

            

        

  ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

                                                                                                                

                                                                                                                                                                              

                                                  ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
  

 
 

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-4/2022 

Tajnička 

 Veľkonočný pondelok a teda aj „polievačka a šibačka“ 
vychádza tento rok na 18. apríla. Viete však, ako ešte 
nazývame Veľkonočné sviatky? Tajnička prezradí odpoveď.  
 

 

Hádanka č. 1: Čo je “ZELÍ“? 
a.) Zelený b.) Kel c.) Kapusta 

Eva Kohútová, obyvateľka 

Hádanka č. 2: Kde na tele sa nachádza “ŠOŠOVKA“? 
a.) Ucho b.) Oko 

 

c.) Koža 

Magda Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 3: Kto bol najväčší slovenský rozprávkar? 
a.) P. Dobšinský b.) M. Lasica c.) Ľ. Štúr 

Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 22.4.2022                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 3/2022  

sú: Otília Kasanová a Simona Bizoňová 

Srdečne gratulujeme! 

           Žrebovať 
           Overiť 
           Voľačo 
           Darovali 
           Ženské meno (25.11.) 
           Vloženie peňazí 
           Vyčistiť riad 
            
           Patriaci Jurajovi 
           Zástup pred obchodom 
           Sťahovali z kože 
           Zelené tropické ovocie 
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Aktuality          MD-4/2022

DRUHÁ ŠANCA PRE PREČÍTANÉ KNIHY 

  

Tento nápaditý a 
užitočný projekt 

Mesta 
Topoľčany nás 

nadchol 
natoľko, že sme sa do 
neho rozhodli okamžite 
aktívne zapojiť.  

Po revitalizácii 
a následnej inventarizácii 
kníh z knižnice nášho 
zariadenia sme ich 
odviezli do ZŠ Gogoľova 
Topoľčany. A práve takto 
sme dali duplicitným 
titulom pre nás 
nadbytočných kníh 
možnosť nájsť si ďalších, 
nových čitateľov.     

 (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.topolcany.sk/
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Kaplnka           MD-4/2022

ABY TO MALO TÚ SPRÁVNU ŠŤAVU  

 Neviem ako vy, milí čitatelia, ale ja osobne, pokiaľ ide 
o hlavné jedlo, nemusím mať k prílohe ani tak mäso, ale 
hlavne šťavu, veľa šťavy resp. omáčky. Taká sviečková, to sú 
pre mňa dva-tri knedlíky a omáčka v množstve polievky. Bez 
dostatočného množstva šťavy mi hlavné jedlo príde neúplné, 
nevýrazné a suché (výnimkou sú len rezne, ale tam mám 
šťavu zase v šaláte). Nie, nechcem vám robiť chute, milí 
bratia a sestry, len chcem využiť príklad so šťavou v jedle pre 
lepšie pochopenie najväčšej dejinnej udalosti v celom 
vesmíre, ktorú si pripomíname práve teraz v tomto 
veľkonočnom čase. Pán Ježiš zomrel na kríži za naše 
hriechy, aby nás zachránil od večného zatratenia. Udialo sa 
niečo absolútne výnimočné, nepochopiteľné 
a neopakovateľné. Boh – večný, vševedúci, všadeprítomný, 
všemohúci, dokonalý, svätý Pán sa obetoval za mňa – 
hriešneho, smrteľného, sebeckého, pyšného tvora. Niečo 
nádherné. Ale prečo je to nádherné? Lebo tá udalosť mala 
„šťavu“ drahí priatelia. Nešlo o suchú, povinnú obeť Stvoriteľa 
za stvorenie. Ako keď roboty naprogramujú, že musia to, či 
ono vykonať a oni to konajú automaticky, bez rozmyslu a bez 
citu. Na kríži to ale nebola automatika. To bol dokonale 
premyslený čin plný toho najsvätejšieho citu. Tam to malo 
„šťavu“ – LÁSKU. „Tak Boh miloval človeka, že svojho 
jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal 
každý, kto verí v Neho.“ Ján 3,16 
 Boh ťa vykúpil „so šťavou“, lebo ťa miluje. Nie preto, že 
musel, ale preto, že chcel. Pamätaj!  
 Želám vám, drahí priatelia, nech prežijete požehnané 

veľkonočné sviatky plné tej Božej „šťavy“ – Lásky ❤.   

 A ak náhodou nebudete mať na jedálničku rezne, tak 
nech vám tety kuchárky doprajú tiež šťavnatý obed.   
 Vaša      Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Od nás pre vás         MD-4/2022

VÝROČNÉ VYSIELANIE IRŠ 

 Milí obyvatelia, pred 10. rokmi sme u nás, v zariadení 
sociálnych služieb, zriadili Interné rozhlasové vysielanie 
(IRŠ), ktoré moderujú naše obyvateľky. Za túto myšlienku 
získalo naše zariadenie v roku 2012 ocenenie Ministra práce, 
sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera – Sociálny čin roka. 
     Naše prvé desaťročné výročie sme oslávili jubilejným 
vysielaním a malou oslavou tohto výročia. Koordinátorka 
vysielania Mirka Grežďová prevzala dekoračnú, jubilejnú 
LP PLATŇU, ktorú vyrobili kolegovia Janka Gogolová 
a Peter Krošlák v našej stolárskej dielni PINOKIO. 
Moderátorky Anička Szabová, Petronela Kittlerová, 
Magdaléna Drábiková a Katarína Kánová prevzali z rúk 
pani riaditeľky Vierky Bútorovej za dlhoročné moderátorské 
pôsobenie v rozhlase Ďakovné listy a vecné dary, ktoré 
vyrobili v spolupráci s Katarínou Rosovou obyvateľky 
v DomAteliéri. Simonka Červená položila našim 
moderátorkám otázky zamerané na skúsenosti z vysielania, 
na ktoré dostala zaujímavé odpovede. Jubilejným vysielaním 
nás Betka Angelovičová sprevádzala hudobným pásmom 
v spolupráci so speváčkami, kolegyňami Lenkou 
Petrákovou a Alexandrou Prášek Neumannovou. Video-
zostrih z odovzdávania ocenenia, ako aj z priebehu celého 
vysielania máme k dispozícii na úseku služieb vďaka kolegovi 
Dávidovi Grznárovi. V prípade záujmu si ho môžete prehrať 
v spoločenských miestnostiach oddelení, alebo individuálne 
na bytových jednotkách. Stačí osloviť sociálnych pracovníkov, 
ktorí zabezpečia všetko potrebné. Program k 10. výročiu bol 
bohatý a veselý. Nechýbalo ani spoločné ŽIVIÓ. 
 Pri príležitosti 10. výročia plánujeme niektoré inovácie, 
preto budeme vďační za vaše nápady a návrhy pre zvýšenie 
kvality vysielania. Našim poslucháčom ďakujeme za 
zachovávanie priazne.       (M. Šmotláková) 
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Fotografia mesiaca        MD-4/2022 

PRECHÁDZKY NA 

ČERSTVOM VZDUCHU    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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