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Úvodník           MD-5/2022 

Vysielanie nás napĺňa 

 Aprílové číslo časopisu patrilo oslave 10. 
výročia vysielania IRŠ – Interného rozhlasového 
štúdia, ktorého členkou som hneď od prvého 
vysielania, t.j. roku 2012, aj ja.  

 Oslavy vo mne pretrvávajú, tak sa s vami podelím o svoje 
dojmy z vysielania. Považujem ho za jednu z najlepších 
aktivít, pretože oboznamujeme obyvateľov a zamestnancov s 
rôznymi informáciami zo sveta a domova. V našom 
rozhlasovom štúdiu pracuje kolektív z radov obyvateľov, ktorý 
má možnosť a záujem pracovať a podieľať sa spolu s našou 
vedúcou pani Mirkou Grežďovou, ako aj so sociálnymi 
pracovníkmi na tvorbe programov. Denná účasť na vysielaní 
má patričnú a veľkú hodnotu, pretože strávime spoločné 
chvíle s kolegyňami, a tak udržujeme výborné vzťahy. 
 Na moderovanie nás na začiatku oslovila pani riaditeľka 
Vierka Bútorová. Najradšej mám melódie našej mladosti, pri 
ktorých človek pookreje. Do vysielania som prispela vlastnou 
tvorbou pri prvom, druhom, ako aj treťom výročí, ale aj 
ďalšími príspevkami. Za 10 rokov vysielania sme štýl 
rozhlasového vysielania zmodernizovali, usporiadali, obohatili 
o pravidelné rubriky a pestrosť zamerania príspevkov 
v záujme podať vám zaujímavé, ale i závažné informácie, či 
už z domova alebo zo sveta. Do ďalších rokov rozhlasového 
vysielania by som chcela, aby sme aj naďalej podávali rôzne 
seriózne a objektívne správy z domova a zahraničia a vy, 
obyvatelia a zamestnanci, ste nám zachovali svoju priazeň a 
počúvanosť. 

 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, želám vám 
príjemné chvíle pri čítaní tohto májového čísla časopisu.  
 

 
             Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový parlament        MD-5/2022 

BÚRLIVÁ DISKUSIA 

 Na aprílovom stretnutí domového parlamentu sa 
prediskutoval rekordný počet bodov. Predseda DP Jozef Lisý 
prenechal otvorenie stretnutia podpredsedníčke Petronele 
Kittlerovej. 
 Hneď v úvode padli pochvaly na zamestnancov Jozefa 
Lendela, Mareka Pravdu, Katku Rosovú a Janku 
Gogolovú. Vychválená bola aj kuchyňa za kvalitu stravy.  
 Pripomienky boli na zvýšené požívanie alkoholu 
v zariadení a sťažnosti na správanie niektorých obyvateľov po 
požití alkoholu. Každý kto má potrebu vyjadrovať sa vulgárne, 
nech sa nad sebou zamyslí, či sme my ostatní povinní 
vulgárnych ľudí počúvať! Z tohto dôvodu sa bude vedenie 
zariadenia zaoberať sťažnosťami na niektorých obyvateľov. 
 Druhou výraznou sťažnosťou bolo využívanie 
nefajčiarskych priestorov fajčiarmi, teda fajčenie na miestach, 
ktoré nie sú na to určené. Treba pripomenúť všetkým 
obyvateľom, že ohrozujú bezpečnosť nás všetkých, 
vrátane zamestnancov, prípadným požiarom! 
 Ohľadom sumy úhrady za odborné činnosti, na otázku 
Petra Machu odpovedala pani riaditeľka: „Cieľom sociálnych 
služieb je ľudí OSAMOSTATŇOVAŤ a nie zne-samostatňovať. 
Teda podporovať a viesť k samostatnosti, sebestačnosti, 
nezávislosti, v čo najväčšej miere, podľa individuálnych  
možností a schopností každého obyvateľa. V sume je 
zahrnutá sociálna, opatrovateľská, ošetrovateľská práca, 
fyzioterapia, vybavovanie na úradoch a pod. Je to široká 
škála odborných činností a obyvateľ si ju hradí v časti 30 % 
z celkovej hodnoty služby.“ 
 V závere poskytla informácie vedúca úseku služieb 
Simonka Červená a povedali sme si návrhy tohtoročných 
letných výletov.      Jozef Lisý, predseda DP    

       Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia 
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Domáci spravodaj         MD-5/2022 

ZDOBENIE A STAVANIE MÁJA 

 Aj tento rok 
sme sa rozhodli 
neprerušiť 
dlhodobú tradíciu 
stavania mája 
v našom 
zariadení. Vo 
štvrtok 28. apríla 
sme stavali máj 
opäť netradične.
 Šikovné ruky 
našich obyvateľov 
Milana Hanzloviča, Vladimíra Špánika a Simony 
Bizoňovej za asistencie Natálie Medovej a Vojtecha 
Klačanského vyzdobili máj pestrofarebnými stužkami. Stužky 
krásne tancovali vo vetre, v tom okamihu vyzdobený máj 
akoby ožil. Popoludní po krátkom príhovore v rozhlase 
nasledovalo vystúpenie súboru Domovníček, kde zazneli 

krásne ľudové 
piesne a básničky, 
počas ktorých naši 

zamestnanci 
Jozef Kováčik, 

Juraj 
Marko, Marek 

Blaho a Juraj 
Gális máj postavili 
a v nás zostali na 
túto udalosť pekné 

spomienky a fotky. Už teraz sa tešíme na váľanie mája 
a pevne dúfame, že bude spojené so zábavou 
a spoločenským posedením!        (M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj         MD-5/2022 

VEĽKONOČNÉ PRÍPRAVY A OBLIEVAČKA 

 Ako sa spieva v známej piesni, „ako ten čas rýchlo letí“, 
tak prišla, a už aj odišla, Veľká noc. Je najvýznamnejším 
kresťanským sviatkom, pretože pre kresťanov predstavuje 
oslavu zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Znamená ale i príchod 
jari. Preto sme ju u nás na oddelení IT1 privítali tak, ako sa 
patrí, veselými farbami. Vyrobili sme dokonca aj 3D 
veľkonočné vajíčka z papiera. Na svoju „prácu“ sú veľmi hrdé 
hlavne Jolana Gáliková, Jana Hanová, Eva Jakubčiaková, 
Helena Vestenická a Anna Šaturová. 

Oddelenie IT2 sa taktiež spoločne „vrhlo“ na prípravu 
tradičných veľkonočných a jarných ozdôb. Veľkonočné 
vajíčka a iné ozdoby sú očarujúce výtvory, prinášajúce nielen 
dobrú náladu, ale aj krásnu dekoráciu našich spoločenských 

miestností a priestorov zariadenia. Na ich tvorbe sa podieľali 
Mária Hlavinová, Irena Melušová, Antónia Filová, Vladimír 
Kopál, Milan Schwarz, Mária Káčerová a Mária 
Hajnovičová.  A tak všetci s  nadšením, radosťou a záujmom 
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Domáci spravodaj         MD-5/2022 

pripravovali veľkonočné dekorácie a odmeny pre šibačov, 
ktorí ich prídu vyoblievať, vyvoňavkovať a vyšibať korbáčmi, 
počúvajúc veselú muziku s veľkonočnou tematikou, pri 
spievaní a veselých spomienkach.  
 Výtvormi sme s Valériou Krumpárovou, Máriou 
Bakitovou, Petrom Kopálom a Ladislavom Bečárom 
vyzdobili spoločné priestory. 
 Ako vieme, Veľkonočný pondelok sa spája najmä so 
šibačkou a oblievačkou. Tak som nezaváhal a rovnako ako 
minulý rok, odetý v nefalšovanom slovenskom kroji, ušitom na 
základe historických fotografií, som i tentoraz navštívil každú 

obyvateľku nášho zariadenia na oddeleniach IT1 a IT2. 
Vyzbrojený  voňavkou, korbáčom a  krátkym  vinšom  som sa  
zodpovedne  zhostil úlohy, ktorá mi bola zverená. Obyvateľky 
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Domáci spravodaj         MD-5/2022 

ma privítali s nadšením a zaspomínali si na svoju mladosť, 
keď bolo bežné, že chlapci chodievali po dedine v krojoch.  
 Je smutné, že sa tento ľudový obyčaj už vytráca z našich 
sŕdc a domácností a stáva sa zväčša už len súčasťou 
prezentácie alebo vystúpení profesionálnych či amatérskych 

členov ľudovoumeleckých súborov.  
 Obyvateľky oddelenia ITB tiež neboli o veľkonočné zvyky 

šibania a oblievania ukrátené. Do týchto typicky slovenských 
zvykov šibania a oblievania sa zapojil aj predseda parlamentu 
Jozef Lisý. Celý tento deň nechýbal v celom našom 
zariadení smiech a humorné rozhovory. 

           (Mäsiarová, M. Novotná P. Krošlák, L. Bištura) 
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Domáci spravodaj         MD-5/2022 

OSLÁVENCI 

 Spolu s dcérou obyvateľky Evky Jakubčiakovej sme 
zorganizovali narodeninovú oslavu pre marcových 
a aprílových oslávencov oddelenia IT1.  
 Pani Júlia Milátová  upiekla slané pečivo aj zákusok 
s ovocným želé. Všetci prítomní si pochutili na chutnom 
občerstvení spolu s podávaným cappuccinkom.  

 Najvyššieho životného jubilea sa dožila Gabriela 
Bitarovská, a to 87 rokov. A naopak, najnižšie jubileum, 
oslávil Ľudovít Kurucár, a to 66 rokov.  
 K blížiacim sa 90. narodeninám majú veľmi blízko Mária 
Keselyová, Jolana Michalidesová a Ernest Lopatka. 
 Spoločenská miestnosť vyzdobená veľkonočnou 
dekoráciou na druhom poschodí ožila pri spievaní ľudových 
piesní a  počúvaní ľudovej hudby. 
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Domáci spravodaj         MD-5/2022 

 Našim aprílovým oslávencom IT2 sme pripravili príjemné 
posedenie v spoločenskej miestnosti zariadenia pri ich 
obľúbenej veselej ľudovej hudbe, rozvoniavajúcej kávičke a, 
samozrejme, nechýbali ani sladké a slané pochutiny. Veď aké 
by to boli oslavy bez patričného zamaškrtenia si... 
 Narodeniny s nami tento mesiac oslávili dvaja obyvatelia, 
Vladimír Kopál a Juraj Danóczy. A práve p. Juraj Danóczy 

taktiež oslávil aj svoje meniny, čiže sme mu zároveň 
zablahoželali aj k nim. Všetci sme si spoločne zaspievali staré 
známe a pre túto príležitosť stvorené „Živio“. 
 Pani Milátovej ďakujeme za pripravené chutné 
občerstvenie a všetkým oslávencom, aj nezúčastneným, 
prajeme hodne Božieho požehnania a veľa pevného 
zdravíčka v kruhu svojich najbližších a tiež nás, 
zamestnancov zariadenia.         (S. Šimková, A. Prášek Neumannová) 
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Domáci spravodaj         MD-5/2022 

HOSŤ ROZHLASOVÉHO ŠTÚDIA  

Aprílovým hosťom nášho IRŠ (Interného rozhlasového 
štúdia) bol obyvateľ Jozef Lisý, ktorý je od 3.2.2022 zvolený 
za predsedu Domového parlamentu. Položili sme mu, v rámci 
rozhovoru, otázky, na ktoré poskytol zaujímavé odpovede 
a nechal nás nahliadnuť aj do svojho súkromia:  

Pochádza z Topoľčian a pre zlý zdravotný stav musel byť 
hospitalizovaný a následne, v júli 2021, umiestnený do nášho 

zariadenia. Vďaka 
starostlivosti 

tunajšieho 
personálu sa mu 
stav zlepšil a on je 
opätovne aktívny, 
zapája sa do 
denných aktivít 
a života v zariadení. 
Ako predseda DP 
sa snaží byť 
nápomocný nielen 
svojimi nápadmi a 
návrhmi, ale aj ich 

samotnou 
realizáciou (napr., 

poháre s vodou na ohorky cigariet). Jeho celoživotnou 
záľubou a koníčkom je šport, stal sa členom stolnotenisového 
tímu v našom zariadení, ktorý sa vo forme udržiava 
pravidelnými tréningami. Usiluje sa, formou sponzorského 
daru, získať pre zariadenie stolný futbal, ktorý by slúžil 
na rozhýbanie tela, pre postreh, ale stal by sa aj zdrojom 
zábavy a spoločných stretnutí obyvateľov vo veľkej jedálni. 
V našom zariadení je spokojný, našiel si okruh ľudí, s ktorými 
trávi voľný čas príjemne a v dobrej nálade.    (M. Grežďová) 



 
11 

Domáci spravodaj         MD-5/2022 

HOKEJOVÝ FANÚŠIK 

 V našom zariadení máme zanieteného hokejového 
fanúšika, obyvateľa Petra Macka. Hokejový klub HC 
Topoľčany mu prirástol k srdcu. Je obľúbený aj medzi 
hokejistami uvedeného klubu a to hlavne u Michala Nováka, 
Davida Gergela, Dominika Lašša, Erika Kompasa 
a ďalších, s ktorými 
si telefonuje a 
esemeskuje. 
S radosťou 
navštevuje každé 
ich hokejové 
stretnutie, pokiaľ sa 
to len trochu dá 
a dovoľuje to 
pandemická 
situácia. Od 
začiatku hokejovej 
sezóny má 
evidovaný každý 
hokejový výsledok aj 
informácie okolo  
hokejového klubu. 
Dôkazom, že je 
obľúbený medzi 
hokejistami je aj 
množstvo suvenírov, ktoré mu podarovali. Či už dresy, šále 
alebo čiapky. Najviac ho potešil a prekvapil televízor, na 
ktorý sa vyzbierali hokejisti spomínaného klubu. Odovzdali 
mu ho v čase Vianoc, keď trávil čas u kamaráta Ondreja 
Kakulu. Veríme, že v budúcej hokejovej sezóne sa bude 
môcť zúčastňovať hokejových zápasov a užívať si veľké 
športové zážitky.             (L. Bištura) 
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Domáci spravodaj         MD-5/2022 

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 

 Po zlepšení epidemiologickej situácie s COVID-19, došlo 
k uvoľneniu opatrení. To nám 31.3.2022 umožnilo zúčastniť 
sa stolnotenisového turnaja v krásne prerobenej 
stolnotenisovej hale s názvom Butterfly, v bývalom objekte 
Elektrokarbon. Turnaja sa zúčastnilo 24 seniorov, z ktorých 
bola drvivá väčšina v minulosti aktívnymi stolnotenisovými 

športovcami. Naše zariadenie reprezentovali Milan 
Hanzlovič, Jaroslav Ružička, Jozef Lisý a Vladimír Vacho. 
Účastníci boli rozdelení do štyroch šesťčlenných skupín po 
šesť účastníkov. Každý z nich odohral v skupine päť zápasov 
na tri víťazné sety, čo je slušný športový výkon. Naši 
športovci zo základných skupín do vyraďovacích stretnutí 
síce nepostúpili, ale zaslúžené posedenie pri guláši 
a pagáčoch nás predsavzalo ďalej tvrdo trénovať a aktívne sa 
zúčastňovať turnaja aj v budúcnosti.     (L. Bištura) 
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STRETNUTIE DÔCHODCOV 

 V súčasnom období prebiehajú výročné členské schôdze 
Základných organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku. 
Toho roku sme dostali pozvánku na túto výnimočnú akciu aj 
my a v kultúrnom dome v Topoľčanoch sa jej zúčastnilo 
našich 7 obyvateľov. Prebiehalo to rovnako ako po minulé 
roky, na 
začiatku bolo 
privítanie, 
otvorenie, 
zhrnutie 
aktivizácie 
členov jednoty 
dôchodcov za 
posledné dva 
roky. Po 
základných 
krokoch 
výročnej 
členskej 
schôdze prišla 
na rad 
očakávaná 
voľná zábava. 
Tešili sme sa 
z bohatého 
občerstvenia v podobe gulášu, moravských koláčov, 
zákuskov, chipsov, paličiek a pod. Stoly boli krásne upravené 
a označené menovkou nášho zariadenia. Najedli a 
vytancovali sme sa do sýtosti. Bola aj bohatá tombola, 
v ktorej sme síce nič nevyhrali, ale aj tak sme sa výborne 
zabavili a spokojne sa v neskorých nočných hodinách vrátili 
domov.                (L. Petráková, M. Mäsiarová) 
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DEŇ NARCISOV 

 28. apríla sme si na biblioterapii pripomenuli Deň 
narcisov, ktorý je dňom boja proti rakovine a nesie sa v žltej 
farbe živých i umelých narcisov na podporu všetkých, ktorí 
čelia zákernej rakovine. Organizácia Liga proti rakovine 
usporadúva každoročne pri príležitosti Dňa narcisov verejnú 

zbierku na pomoc 
onkologickým 

pacientom. Táto 
zbierka sa od roku 
1997, kedy sa 
organizovala po 
prvýkrát, stala 
najväčšou finančnou 
zbierkou na 
Slovensku. S 
obyvateľmi sme si 
prečítali o liečivých 
účinkoch narcisu, jeho 
určité chemické látky 

spúšťajú 
protinádorovú aktivitu 
v ľudských bunkách. 
To vyvolalo nádej, že 
narcisy sa môžu 

v budúcnosti použiť na liečbu rakoviny. Pri čítaní sme neobišli 
ani grécku mytológiu a prečítali si mýtus o Narcisovi. Podľa 
neho sa ako „narcis“ označuje samoľúby človek, zahľadený 
sám do seba, s pocitom vlastnej nadmernej dôležitosti 
a minimom empatie. A aby sme skupinovú aktivitu na tému 
„Deň narcisov“ zdarne zavŕšili a zapojili aj svoje šikovné ruky, 
vrhli sme sa na výrobu narcisov z papiera, ktoré následne 
skrášlili našu spoločenskú miestnosť.   (P. Jamrichová) 
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VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE 

 Príroda sa po zime prebúdza, kvety začínajú kvitnúť, 
trávniky sa zelenajú. Aby prostredie nášho areálu bolo ešte 
krajšie, organizujeme rôzne brigády. Pustili sme sa do 
hrabania lístia, zbieraniu konárov a šišiek. A keďže odpadu sa 
nazhromaždila veľká kopa, bolo potrebné ho premiestniť do 

pristaveného kontajnera. Naši šikovní obyvatelia Štefan 
Belička, Štefan Plevko a Milan Hanzlovič zručne naplnili 
lístím veľký vak a vysypali ho do pristaveného kontajnera. Do 
hrabania sa zapojili aj naši pracovití obyvatelia, Simona 
Bizoňová, Vojtech Klačanský a Peter Kopál. Stoly a lavice 
na terasách umyli Jarmila Huslicová a Jozef Serfőző, kvety 
poliala Helena Korcová a Michal Janík zase pozametal 
parkovisko a obrubníky. Všetkým patrí veľké poďakovanie! 
             (M. Gašparíková, Z. Kováčiková) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-5/2022 

PRAŠICKÁ VEĽKÁ NOC 
 Obyvatelia 

v Prašiciach sa tiež 
zapojili do 
veľkonočných príprav. 
Okrem klasického 

maľovania 
veľkonočných vajíčok 
sa Ladislav Stanko 

a Jozefína 
Čižmáriková učili 
pliesť veľkonočné 
korbáče so 

zamestnancom 
Ľubomírom 

Šenkárikom, ktoré 
sme použili na výzdobu 
zariadenia.  
 Otília Kasanová 
nám vymyslela kreatívnu 
činnosť, výrobu 
zajačikov z netradičného 
materiálu, a to zo 
vzduchových 
vankúšikov, ktoré sa 
používajú na výplň 
balíkov. Ruku k tvorbe 
priložila aj Olinka 
Bajzíková. Nebolo to 
vôbec jednoduché, 
pretože základný 
materiál bol doslova na 
prasknutie.  Veľa sme sa  
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-5/2022 

pri výrobe nasmiali a najmä si precvičili jemnú motoriku rúk. 
Tešíme sa na ďalšie zaujímavé nápady. No a Veľkonočný 
pondelok spestril našim obyvateľkám opäť zamestnanec 
Ľubomír Šenkárik, ktorý prišiel popolievať a vyšibať všetky 
ženy. 
 Aj areál nášho zariadenia v Prašiciach začal na jar ožívať. 
Preto okrem častejších prechádzok na čerstvom vzduchu sa 
naši obyvatelia zapojili aj do jeho skrášľovania. Veď kto by 
nechcel žiť v peknom prostredí... 

 Jozefína Čižmáriková asistovala pri výseve nechtíka do 
betónového kvetináča. V druhom kvetináči nám už výhonky 
pekne vyháňa mäta pieporná. A tiež sme spoločnými silami 
vysadili ríbezle.  
 Uvidíme, ako sa bude našej výsadbe dariť. Obyvatelia sa 
veľmi potešili, že tu budú mať nové ovocné kríčky a tešia sa 
aj na ovocné stromčeky. Už nech si pochutnávame na úrode! 
            (Z. Richter, J. Urbánková) 
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Z pera našich obyvateľov       MD-5/2022

Zostávaš v našich srdciach 

Príchodom slávnostnej Veľkej noci, 
ukrižovaný Ježiš sa k nám priblížil. 

Vrúcnej vďaky sme mu vzdávali, 
a znovu sme ho privítali. 

Obetoval sa za nás na kríži,  
vstal už z mŕtvych celkom živý, 

Vykúpil nás z nášho trápenia, 
sme mu vďační za veľa. 

Ježiš náš sladký, milý, 
čakáme Ťa v každej chvíli, 

pomôž nám v našom trápení, 
aj v našom súžení. 

                             Anna Szabová, obyvateľka 

Biela snežienka, klenot jari 
Biely kvietok čarokrásne čistý,  
z diaľky na mňa voláš: 

Som voňavá biela snežienka, 
som jagavým klenotom jari.  

Biely kvietok „snežienka“,  
pri hôrke tam najviac rastieš 

a chlapci s láskou ťa dievčatám 
podarujú. 

Aspoň jeden láske mojej 
podarujem, 
veď ty ani neuvädáš, 

keď vidíš toľko čistej lásky, 
vo vázičke na prestretom stole 

neustále kvitneš a radosť 
rozdávaš. 

      Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-5/2022

Významné dni v máji 

03.   Deň Slnka 
04.   Výročie úmrtia M. R. Štefánika  
05. Svetový deň hygieny rúk 
08. Deň matiek 
09. Deň Európy 
10.   Svetový deň – pohybom k zdraviu  
13. Deň tulipánov  
15. Svetový deň rodiny 
17. Medzinárodný deň mlieka   
18. Medzinárodný deň múzeí  
20. Svetový deň masmédií  
23. Svetový deň korytnačiek  
24. Európsky deň národných parkov  
29. Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN  
31. Svetový deň bez tabaku        Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

T. Lukovický: Riaďte si svoj život, lebo ho niekto iný bude 
riadiť za vás. S. Smiles: Náš život spočíva v tom, aby sme 
nerozumnosť svojho života premenili na rozumnosť. A. P. 
Čechov: Všetko zlo pochádza z duševnej prázdnoty, nudy a 
lenivosti, a všetko toto je nevyhnutné, keď si človek zvykne žiť 
na úkor iných. Carlyle: Tvoja situácia je vždy materiálom, z 
ktorého máš vystavať svoj ideál.  

Výroky slávnych 

Voltaire: Šťastie je iba sen, bolesť je skutočná. Konfucius: 
Ten, kto kradne naše sny, ten nás zabíja. J. Devale: Kto v 
láske hlavu stratí, celý život platí. O. Wilde: Nedostatok 
úprimnosti je nebezpečný, jej prebytok celkom zhubný. 
Slovenské príslovie: Žart má mať ovčie, nie psie zuby. 
Heslo mesiaca: Manželstvo to je, keď sa s niekým stavíš o 
polovicu majetku, že s ním budeš naveky. 
         Magda Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-5-3/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-5-4/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-5-5/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-5-8/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-5-9/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-5-10/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-5-13/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-5-15/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-5-17/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-5-18/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-5-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-5-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-5-24/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-5-29/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-5-31/
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Vyberáme z tlače         MD-5/2022 

Porekadlá 

Keď máj vlahy nedá, jún sa predá. * Chladný máj s mokrým 

júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom. * Pred Servácom 

niet leta, po Serváci niet mrazu. * Na Jakuba a Filipa zelená 

sa každá lipa. * Keď sa Urban smeje, hrozno plače. * Keď 

v máji často hrmí, rok býva požehnaný. * Čím viacej v máji 

prepelica spieva, tým drahšia bude strava. * Po teplom 

jarnom máji nasleduje chladný jún. * V máji vlhko, chladno, 

bude vína na dno. * Keď sú začiatkom mája noci mesačné, 

studené, rosnaté, taký by mal byť celý máj. * Keď prejde 

zamrznutých kuchárka, sadieva sa paprika. * Jestli Peter 

prinesie mráz, mrzne ešte v tomto roku štrnásťkrát zas. 

Aforizmy 

Zaľúbený muž nie je kompletný, kým sa neožení. * Pod 

deravým klobúkom, múdra hlava býva. * Kto má v oku 

jačmeň, musí sa pripraviť na žatvu. * Keď sa už prehrýzal 

životom, tak s partnerkou je na zahryznutie. * Ak sa stará 

dievka vydá, hneď je z nej baba. * Zo všetkých múčnikov je 

najlepšia šunka. * Škoda krásy, kde niet rozumu. * Láska je 

ako slza, rodí sa v očiach a padá k srdcu. * Život má strašne 

ostré hrany, a pohladenie od ženy tie hrany zaobľuje. * 

Milovať to neznamená len lásku, to je predovšetkým 

pochopenie. * Pamätaj, že každý dobrý priateľ bol kedysi 

cudzinec. * Nikdy ti nebol daný sen bez toho, aby ti zároveň 

nebola daná moc uskutočniť ho. * Filozofia vzniká z toho, že 

sa človek čuduje.       Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 
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Vyberáme z tlače         MD-5/2022 

Zasmejme sa 

Oznam v novinách: V Rusku sa prevrátil kamión s vodkou. 
Miestni občania nehodu oslavujú už štvrtý deň. 

Prečo ťa neprijali do práce? Do kolónky krvná skupina som 
napísal – R.P. A to je aká? Riedená pravidelným pitím piva. 

Pýta sa lekár pacientky – Je váš manžel spoločensky 
založený? Aby nie! Stačí, keď vidí ísť dvoch ľudí do krčmy, 
a hneď musí bežať za nimi!       Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Vraj Japonci vymysleli mašinu, ktorá povie tisíc slov za 
minútu? To je toho! Ja som sa s jednou takou mašinou oženil. 

Pane, vy ste taký opitý, že ledva stojíte na nohách! – hovorí 
policajt opilcovi. To áno, no našťastie mám za rohom auto. 

Na svete je veľa záhad, ale krčma jedinou, kde sa z cicavcov 
stávajú plazy.      Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Hovorí muž manželke – Dnes som dostal okuliare a predstav 
si, stretol som toľko známych, ktorých som roky nevidel. 

Pasú sa dve kravy na lúke, jedna zdvihne hlavu a povie – 
Buuuu. Druhá na to – No práve to som chcela povedať. 

Manžel – Na tú návštevu k Horským sa mi ísť akosi nechce. 
Manželka – Veď ani mne, ale keď si predstavím ich radosť 
keď neprídeme, tak radšej pôjdeme.        Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

V divadle v hľadisku sa zhasnú svetlá a vtom sa niekto 
z divákov ozve – Ľudia, stratil som peňaženku, bolo v nej 
päťsto eur. Poctivému nálezcovi dám päťdesiat eur! Po 
chvíľke ticha sa z iného radu ozve – Dám sedemdesiat! 

V škole: Aký je tvoj obľúbený predmet, Janko? Predsa mobil! 

Žena hovorí mužovi – Počuj, Jozef, dnes je piatok, zajtra sa 
začína víkend. Čo keby sme si urobili pekný víkend? Muž na 
to – OK, uvidíme sa v pondelok!   Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Spoločenská rubrika        MD-5/2022 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH OBYVATEĽOV  

                                      

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

        MMáárriiaa  MMAANNIINNOOVVÁÁ                                                        VViieerraa  KKLLUUKKOOVVÁÁ  

  oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT22                                                              oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT22  
            
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Otília REŠKOVÁ                        František SKUBLÝ 
        obyvateľka IT2                               obyvateľ ITB 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

MMáárriiaa  CCHHRROOMMÁÁ  ––  oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITTBB  
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Spoločenská rubrika        MD-5/2022 

MÁJOVÍ oslávenci 

01.05. Júlia Kromková 
05.05. Anna Talová 
06.05. Milan Masaryk 
08.05. Oľga Hiadlovská 
14.05. Elena Šišková 
15.05. Anežka Hradská 
15.05. Darina Mikátová 
15.05. Milan Hanzlovič 
15.05. Ilona Šnajderová 
15.05. František Škorec 
15.05. Helena Stanková 
17.05. Anna Štefancová 

19.05. Zuzana Grežová 
19.05. Valéria Ondrušková 
20.05. Zuzana Miklósová 
21.05. Mária Križmová 
21.05. Mária Hajnovičová 
22.05. Božena Stančeková 
22.05. Milan Zvalo 
24.05. Milan Schwarz 
24.05. Milan Galbavý 
30.05. Irena Melušová 
31.05. Anna Zembová 
31.05. Pavol Nagy

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,  

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH ZAMESTNANCOV  

BBcc..  DDaannaa  KKAAPPRRÁÁLLIIKKOOVVÁÁ    
aassiisstteennttkkaa  ssoocc..  pprrááccee  IITT22              ssiisstteennttkkaa  ssoocc..  pprrááccee  IITT22                                        

  
          

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

  

  

  

MMggrr..  ZZuuzzaannaa  ŠŠiimmuunnyyoovváá  
IISSRRHHBB  IITT11                                        

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

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-5/2022 

Tajnička 

 Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe si jednotlivé 
štáty nášho starého kontinentu pravidelne pripomínajú práve 
8. mája ako Deň víťazstva... Tajnička prezradí odpoveď.  
 

 

Hádanka č. 1: Čo je “ŠTOKRLA“? 
a.) Fotelka b.) Stolička c.) Diván 

Eva Kohútová, obyvateľka 

Hádanka č. 2: Aká je najväčšia kosť v ľudskom tele? 
a.) Stehenná b.) Hrudná 

 

c.) Ramenná 

Magda Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 3: Čo je “VELBLOUD“? 
a.) Slon b.) Hroch c.) Ťava 

Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 23.5.2022                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 4/2022  

sú: Beáta Révayová a Magdaléna Drábiková 

Srdečne gratulujeme! 

           Oľutoval 
           Zeleninová príloha 
           Číra tekutina 
            
           Mužské meno (26.12.) 
           Pohrebná hostina 
           Olúpať 
           Požívať tekutinu 
           Vedieť 
           Mrkal 
           Sústava kostí 
           Vzdelávajme 
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Aktuality          MD-5/2022

DEŇ ZEME V TOPOĽČANOCH 

 Deň Zeme je príležitosťou pripomenúť si potrebu ochrany 
klímy a naučiť sa, čo všetko dokážeme urobiť tu a 
teraz na zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme.  
 V Topoľčanoch sme ho oslávili v piatok 
22.4.2022. Počas dopoludnia od 9:00 do 13:00 hod. 
na námestí M. R. Štefánika a v Galérii Topoľčany 

prebiehali aktivity predovšetkým pre školy a materské školy. 
Deti sa stretli so včelárom, poľovníkom, rybárom, pripravená 
bola aj súťaž pre triedy o najrýchlejších triedičov odpadu.  
 Pre 2. stupeň a študentov stredných škôl boli od 9:00 do 
11:00 hod. každú polhodinu k dispozícii prednášky aktivistu 
Jakuba Hrbáňa z iniciatívy Klíma ťa potrebuje. Prednáška 
mala názov: „Akú budúcnosť si vyberieme?“ – Čo pre nás 
znamená klimatická kríza. 

O 17:00 hod. sa uskutočnilo predstavenie bábkového 
divadla Morgonrock s názvom Lovec plastov Zero Waste.  

O 19:00 hod. boli v Galérii Topoľčany premietnuté 
dokumentárne filmy Pezinská skládka a Biomasaker. 

DO PRÁCE NA BICYKLI 2022 

 Mesto Topoľčany 
zapája svojich 
obyvateľov do 
rôznych zaujímavých 
a užitočných kampaní. 
Preto ich aj tento rok 
pozýva: „Staňte sa aj 
vy súčasťou 
najväčšej kampane 
podporujúcej rozvoj 
cyklistickej dopravy na Slovensku! Zaregistrujte sa, 
vysadnite na bicykel a spoznajte všetky výhody, ktoré 
jazda na dvoch kolesách prináša.“    (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

https://www.topolcany.sk/
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Kaplnka           MD-5/2022

POVEĽKONOČNÉ ZAMYSLENIE  

 Turínske plátno najnovšie skúmal španielsky profesor a 
chirurg Bernardo Hontanilla z kliniky univerzity v Navarre. 
Bádania potvrdili, že odtlačky muža znázorňujú mŕtve telo, 
plátno odráža pohyb osoby, ktorá sa snaží vstať. Je mám 
jasné, že Turínske plátno potom môže byť dôkazom nielen 
o Ježišovej smrti, ale aj o jeho zmŕtvychvstaní. Kristus po 
vzkriesení, keď sa zjavuje učeníkom, vôbec nekladie dôraz na 
svoje božstvo, že by sa im zjavoval ako Boh. Ale veľký dôraz 
kladie práve na to ľudské. Hovorí, dotknite sa ma, dajte mi 
jesť. Tomášovi hovorí, vlož ruku. Čiže chce zdôrazniť, že on 
pokračuje v ľudskej forme prítomnosti medzi nami. Zjavuje sa, 
keď apoštoli chytajú ryby, keď sedia vo večeradle, keď idú do 
Emauzy, a to je veľmi dôležité. Z tej slávnosti Veľkej noci 
treba vstúpiť do každodennosti. Podávať pomocnú ruku. 
Kto skončí Veľkú noc len na Veľkonočnú nedeľu, tak ju 
nepochopil. Čo si z veľkonočných sviatkov môžu zobrať 
neveriaci? Často ste sa ma mnohí na to pýtali, veriaci 
a neveriaci. Nerád to rozlišujem, pretože všetci sa museli 
narodiť. Veriaci neprišli na svet z neba. A rovnako všetci 
zomrú. A tá otázka, čo potom, sa týka každého. Čiže otázku, 
čo potom, je dôležité mať zodpovedanú. Hovorí o tom aj 
Sigmund Freud, že v určitom veku po kríze štyridsiatky, veľká 
časť psychických porúch je náboženského rázu v zmysle, že 
človek nemá vyriešenú otázku smrti. Kým je človek mladý, je 
plný energie, aj prirodzene má život pred sebou. Potom sa to 
zvrtne a zrazu si uvedomí, že to a to už mám za sebou. Veľká 
noc je výzva pre každého sa do tohto vžiť. Lebo my si dobre 
vieme predstaviť, že keď niekto zomrie, tak ho pochovajú a 
je koniec. Ale predstaviť si seba samého, že nebudeme, tak to 
si nevie predstaviť nikto. Historický Kristus tu už nie je, ale je 
tu mystický, zmŕtvychvstalý a oslávený Ježiš, ktorý pokračuje 
vo svojom diele spásy – totiž Cirkev.         (R. Wagner) 
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Od nás pre vás         MD-5/2022

Poďakovanie za pracovnú činnosť 

 Milí naši obyvatelia, v apríli sme uskutočnili stretnutie 
s obyvateľmi, ktorí sa najčastejšie zúčastňovali na 
pracovných činnostiach v spolupráci s Janku Gogolovou 
a sociálnymi pracovníkmi. Chceli sme im osobne poďakovať 
za ochotu, pracovitosť, aktívnu účasť na pracovných 
činnostiach a zveľaďovanie nášho spoločného domova, 
v ktorom žijeme 
a trávime v ňom 
voľný čas. 
V priebehu celého 
roka sa snažili 
zveľaďovať areál 
a udržiavať v ňom 
poriadok. Každý do 
takej miery, ako mu 
to zdravotný stav 
a fyzická sila 
umožňuje. V tomto 
roku sme sa 
rozhodli po prvýkrát 
zaslúžené prvé 
miesto oceniť. Pani riaditeľka Ing. Vierka Bútorová a vedúca 
úseku služieb Mgr. Simonka Červená ocenili obyvateľa 
Štefana Beličku, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 
v účasti na pracovných činnostiach v r. 2021. Budeme radi, 
ak aj tento rok nám budete, milí naši obyvatelia, nápomocní 
pri plánovaných pracovných činnostiach zameraných na 
starostlivosť a zveľaďovanie našich spoločných priestoroch.  
Sme radi, že vám záleží na prostredí, v ktorom žijete. 
Potešíme sa každému novému obyvateľovi, ktorý by sa 
k nám pridal a spoločne trávil s nami čas zveľaďovaním, 
nielen priestorov, ale aj vzťahov medzi nami.     (M. Šmotláková) 
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Fotografia mesiaca        MD-5/2022 

PRACOVITÍ OBYVATELIA 

S VEDENÍM ZSS    

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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