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Úvodník           MD-6/2022 

Medzinárodný deň detí 

 Každý rok v mesiaci júni sa oslavuje 
„Medzinárodný deň detí“. Práve deti sú a budú 
našou zárukou do ďalekej budúcnosti. 
 Spoliehame sa na nich, čo je pre nás rodičov 

podstatné, že v pokročilom veku sa o nás s láskou postarajú 
a určite nám budú vychádzať v ústrety v našom ďalšom živote 
a budú nám nápomocní v každej situácii. 
 V tento sviatočný deň majú najväčšiu radosť naši 
najmenší, pretože dostanú od svojich rodičov a príbuzných 
rôzne sladkosti. Tešia sa na výlety a tiež kultúrne programy 
pripravené pre ich pobavenie a potešenie.  
 Pri takýchto podujatiach sú k dispozícii aj stánky 
s cukrovou vatou, balónmi, inými atrakciami a, samozrejme, 
aj ich obľúbené kolotoče. Všetky deti majú z toho obrovský 
a pekný zážitok. 
 Povinná školská dochádzka v prvom letnom mesiaci júni 
sa im skončí, nastanú očakávané prázdniny, ktoré si užijú 
v pohode so svojimi rodičmi, príbuznými ako aj seberovnými 
žiakmi, kamarátmi, s ktorými spoločne sedávali v škole 
v laviciach počas vyučovania. 
 Taktiež majú aj dobré spomienky na pani učiteľky, ktoré 
ich naučili písať, čítať a počítať, začo sú im vďačné. 
 Po prázdninách sa deti opäť stretnú so svojimi 
vyučujúcimi učiteľmi, ako aj s bývalými spolužiakmi 
a kamarátmi zo školy. 
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, prajem vám 
v mene vedenia zariadenia, Domového parlamentu 
a Rozhlasového štúdia príjemný zážitok pri čítaní nášho 
časopisu „Môj domov“.  

 
 
             Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový parlament        MD-6/2022 

PODNETY, ODPOVEDE A RIEŠENIA  

 Májové stretnutie otvoril predseda DP Jozef Lisý, privítal 
prítomných členov DP, pani riaditeľku Vierku Bútorovú a 
Simonku Červenú, vedúcu úseku služieb, ktorej 
zároveň v mene všetkých zablahoželal k narodeninám. 
 Magdaléna Drábiková navrhla zorganizovať „Deň 
otázok a odpovedí s primátorkou mesta“ a tiež, aby 
personál hneď upozorňoval každého obyvateľa, keď ho uvidí 
fajčiť na balkóne, keďže je to zakázané, nebezpečné a hrozí 
riziko požiaru v zariadení.  
 Jozef Lisý navrhol slávnostné otvorenie prvého stolného 
futbalového turnaja a výmenu koliesok na stravovacích 
vozíkoch, lebo vŕzgajú. Ponúkol sa, že s opravou pomôžu 
spolu so Štefanom Beličkom. Dal podnet, aby bol bufet 
otvorený o hodinu dlhšie, t.j. do 15.30 h. 
 Petronela Kittlerová navrhla, aby personál nosil 
menovky. Pani Drábiková doplnila, že ak personál pri vstupe 
do izby pozdraví a predstaví sa, menovky potrebné nebudú. 
 Simonka Červená apelovala na trpezlivosť pri privolávaní 
výťahov, informovala o plánovaných aktivitách vrátane 
Juniálesu, ktoré sa už postupne realizujú a na základe 
informácie zo „Schránky prianí“ o nespokojnosti 
s chýbajúcimi zásuvkami v kúpeľniach. 
 Pani riaditeľka reagovala na podnety a otázky 
z minulého stretnutia DP – o situácii s riešením pohľadávok, 
dodržiavaní a kontrole hygieny obyvateľov, sume stravy a 
možnosti navýšenia rožkov podľa individuálnych potrieb 
obyvateľov tak, aby nezjedené následne neskončili v odpade. 
Oznámila aj informáciu z NSK o plánovanom zatepľovaní 
budov zariadenia v Topoľčanoch. 
 Na záver predseda DP poďakoval prítomným za účasť.  
        Jozef Lisý, predseda DP    

       Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia 
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Domáci spravodaj         MD-6/2022 

DEŇ MATIEK 

 Prišiel máj, lásky čas, s ktorým sa spája krásny sviatok – 
Deň matiek, kedy prejavujeme 
vďaku mamám za všetku lásku, 
trpezlivosť a starostlivosť. Preto sa 
tento rok v našom zariadení konal 
veselý program v podaní detí z MŠ 
Gagarinova, ktoré spievali aj 
tancovali v krásnych krojoch. Svojím 
vystúpením nás potešil aj zbor 
„Slnečnice“ v hudobnom sprievode 
p. Rudolfa Chovanca. A krásny 
darček si pre nás pripravili naše 

obyvateľky Anna Szabová a Petronela Kittlerová v podobe 
vlastných básní. Bohatý program iste všetkých príjemne 
zabavil. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka. Tešíme sa 
aj na budúci rok           (M. Mäsiarová) 
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Domáci spravodaj         MD-6/2022 

VÁĽANIE MÁJA 

 V posledný májový deň sme neprerušili túto dlhodobú 
tradíciu v našom zariadení. V dobrej nálade a za spevu 
Domovníčka si naši zamestnanci, mocní to chlapi – Juraj 
Gális, Jozef Kováčik, Juraj Marko a Marek Blaho vysúkali 
rukávy a slávnostne povalili vyzdobený Máj. Obyvatelia ich za 
to odmenili veľkým potleskom! Po privítaní našich hostí, pani 
riaditeľky Vierky Bútorovej, ktorá predniesla krátky príhovor, 

a Vladka Kluku, ktorý hral do tanca a staral sa o zábavu, 
prišlo vystúpenie súboru Domovníček za výdatnej podpory 
našich speváckych talentov – sociálnych pracovníčok Lenky 
Petrákovej, Sašky Prášek Neumannovej a obyvateľa 
Milana Mihálika. Zazneli krásne ľudové piesne, ich tóny sa 
niesli po celom areáli zariadenia. Nechýbalo občerstvenie, za 
ktoré ďakujeme všetkým zamestnancom stravovacej 
prevádzky. Konečne to bola slávnosť so všetkým, čo k tomu 
patrí, tak ako bývala kedysi pred pandémiou!     (M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj         MD-6/2022 

ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE 

 Z podnetu členov Domového parlamentu (DP) sme 
v areáli zariadenia zorganizovali športové dopoludnie. 
Počasie bolo krásne, preto sme sa rozhodli začať hneď ráno. 
Privítali nás naša pani riaditeľka Vierka Bútorová a predseda 
DP Jozef Lisý, ktorí nám popriali veľa športových úspechov a 
trpezlivosti pri jednotlivých disciplínach. Tento rok sme sa 
rozhodli pre tieto disciplíny: Hod na terč, Streľba na bránku, 
Súťažný kvíz, Hod 
kruhom na kužeľ 
a Prenášanie 
pingpongovej loptičky na 
lyžičke. Zúčastnilo sa 35 
športovo založených 
súťažiacich. Naši súťažiaci 
boli  skutočne   odhodlaní, 
so zápalom v tvári sa 
snažili jednotlivé disciplíny 
čo najlepšie zvládnuť 
a získať čo najvyšší počet 
bodov. Lebo túžba po 
víťazstve a odmene bola 
veľká. Po zvládnutí 
jednotlivých disciplín došlo 
na vyhodnocovanie súťaže. Po sčítaní všetkých bodov sme 
dospeli k týmto našim prvým tohtoročným víťazom: 
1. miesto – Františka Božíková /116 bodov/ 
2. miesto – Ján Novotný   /111 bodov/ 
3. miesto – Vladimír Vacho  /99 bodov/ 
4. miesto – Milan Hanzlovič  /89 bodov/ 
5. miesto – Helena Vestenická  /86 bodov/. 

 Všetci víťazi boli odmenení cenami a my im gratulujeme. 
            (L. Petráková, L. Bištura) 
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Domáci spravodaj         MD-6/2022 

SPOZNAJ SLOVENSKO  

Tohtoročná prvá vedomostná súťaž „Spoznaj Slovensko“ 
nám otvorila letnú sezónu a uskutočnila sa na našej terase. 
Terasa bola upravená tak, aby naši súťažiaci mali čo najväčší 
pokoj pri vypĺňaní svojich testov.  

Zúčastnilo sa 14 súťažiacich nadšencov nabitých 
vedomosťami a atmosféra bola taká napätá, že by sa dala 
krájať. Otázky v teste boli prispôsobené pre našich 
obyvateľov, odpoveďou boli tri možnosti – A, B, C a môžeme 
skonštatovať, že všetci test bravúrne zvládli.  

V druhom kole súťažiaci ústne odpovedali na dve otázky. 
Nakoniec sme však aj tak museli dať rozstrelové otázky, ktoré 
nám ukázali konečné poradie víťazov.  

Na 3. mieste sa umiestnila Milada Koláčková, na 2. 
mieste Mária Hlavinová a na víťaznom 1. mieste Ján 
Novotný. Prvé tri miesta sme odmenili vecnými cenami. 
Publikum bolo výborné, veď súťažiacim po celý čas fandilo. 
Zo srdca gratulujeme všetkým našim víťazom a tešíme sa na 
ďalšie súťaže a súťaženie.         (L. Petráková) 
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Domáci spravodaj         MD-6/2022 

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 

 V našom zariadení sme mali dopoludnie na konci mája 
plné športu. Slávnostne sa otváral stôl na stolný futbal, ktorý 
vybavil sponzorsky náš obyvateľ Jozef Lisý, začo mu veľmi 
pekne ďakujeme. Obyvatelia môžu tento stôl využívať 
nepretržite. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali aj turnaj 
v stolnom tenise, ktorý bol špecifický v tom, že prvýkrát hrali 
proti sebe obyvatelia a zamestnanci zariadenia. Hralo sa na 

dvoch stolnotenisových stoloch. Pri každom stole bol jeden 
rozhodca. Atmosféra aj športové výkony boli výborné. Každý 
jeden zúčastnený hráč vydal zo seba maximum. Všetci sa 
snažili podať čo najlepší športový výkon. Kvalita zápasov 
bola na vysokej úrovni. Súčasťou turnaja boli aj diváci, ktorí 
povzbudzovali svojich favoritov. Najlepším stolným tenistom 
z radov našich obyvateľov sa stal Peter Stolár. Najlepším 
stolným tenistom z radov zamestnancov sa stala pani 
riaditeľka Vierka Bútorová. Víťazom srdečne gratulujeme. 
Športu zdar!!!          (M. Miško) 
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Domáci spravodaj         MD-6/2022 

OSLÁVENCI  

Májovým oslávencom IT1 sme gratulovali na terase 
budovy A. Krásnej 80-tky sa dožili František Škorec a Milan 
Galbavý. Narodeniny oslávili aj Anežka Hradská a Valéria 
Ondrušková, meniny Viliam Vanek a Viliam Fodor. Všetci 
si pochutili na domácej bublanine a bazovej limonáde. 
  Narodeniny na IT2 oslávili Irena Melušová, Elena 

Šišková, Mária Križmová a Darina Mikatová. Všetkým sme 
zaspievali „Živio“ a popriali veľa zdravia a Božieho 
požehnania. Pri oboch stretnutiach nechýbala ľudová hudba 
a náš veselý spev.      (S. Šimková, A. Prášek Neumannová) 
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Domáci spravodaj         MD-6/2022 

OTVORENIE „SRDIEČKOVEJ“ SEZÓNY 

 3. mája poobede nás potešilo veľmi príjemné počasie. 
V blízkej a u našich obyvateľov veľmi obľúbenej reštaurácii 
„Srdiečko“ už otvorili zastrešenú terasu, tak sme sa konečne 

po dlhej dobe vybrali s našimi obyvateľmi na prvé tohtoročné 
pivko. Aj čašníčky Stanka a Janka sa potešili, že nás opäť 
vidia. Príjemne sme si posedeli, porozprávali sa a spokojní 
sme odchádzali domov. Sľúbili sme si, že nezostane len pri 
tomto jedinom posedení a len pevne dúfame, nám v tom už 
nič nebude brániť.          (J. Záhradníková) 
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Domáci spravodaj         MD-6/2022 

BUBLINKOVÝ RELAX 

 Pre fyzickú a psychickú 
pohodu je dôležitá relaxácia. 
A takou je úplne jednoduchá 
vec, ktorá by ani nenapadla, 
ako môže príjemne pôsobiť 
na jemnú motoriku a myseľ. 
Tou jednoduchosťou sú tzv. 
bubliny z poštových balíkov, 
ktoré zabraňujú poškodeniu 
tovaru. Zároveň som v 
obchode objavila relaxačný 
„balónik“, ktorý pri stláčaní 
pôsobí nesmierne 
upokojujúco a relaxačne. 

Bubliny, o ktoré sme sa ako 
deti bili, a zároveň „o život“ 
praskali v rukách. Určite si na 
ne všetci pamätáme. Príjemné 
vzduchové bublinky uvoľňujú 
nielen svaly, ale navodzujú 
pocit pokoja a dobrej nálady. 
Skrsol vo mne nápad využiť 
tieto veci na individuálnu 
aktivitu s imobilnými 
obyvateľmi pri relaxačnej 
hudbe. A tak sme na veľkých 
bublinách a mäkučkom 
balóniku vymasírovali dlane 
rúk, precvičili prsty pri ich 
jemnom stláčaní, a zároveň 
brušká prstov, ktorými sme na záver praskali drobné bublinky. 
To bolo radosti, keď sa ich podarilo „popraskať“!   (M. Novotná) 
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Domáci spravodaj         MD-6/2022 

STRETNUTIE PO ROKOCH 

 Život je neuveriteľná 
náhoda. V máji k nám do 
zariadenia nastúpila nová 
obyvateľka Mária Krutá. 
Hneď pri našom prvom 
spoločnom rozhovore sme 
zistili, že tu býva jej bývalá 
kolegyňa z kasární Mária 
Keselyová. Tak sme ju šli 
navštíviť. Pani Keselyová 
síce rozpráva málo, ale  zo 
stretnutia mala veľkú radosť, 
ktorá jej bola vidieť na tvári. Spolu sme išli na prechádzku 
a po dlhých rokoch, ktoré sa nevideli, pospomínali na dávne 
pekné, mladé časy. Stretnutie bolo veľmi príjemné, 
dobrosrdečné a určite nie ich posledné.     (J. Záhradníková) 

FYZIOTERAPIA NA ČERSTVOM VZDUCHU 
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Domáci spravodaj         MD-6/2022 

POSADENÉ UŽ MÁME 

 Zima konečne 
pominula. My, zamestnanci 
a obyvatelia z IT5, sme sa 
rozhodli prebudiť políčko 
k životu.  
 Naším cieľom bolo 
zasadiť si kukuricu, plantu, 
cviklu, cuketu, cibuľku 
a špenát.  
 Najskôr ale bolo 
potrebné si pôdu pripraviť 
tak, aby sa semenám 
a plante dobre darilo. 
Šikovní obyvatelia Michal 
Janík, Jozef Serfőző 
a Jarmila Huslicová sa 

tejto úlohy výborne zhostili. 
Keď bola pôda porýľovaná 
a pohrabaná, spoločne 
sme si spravili hriadky 
a posadili všetko, čo mali 
pripravené. Pri práci sme 
si užívali slnečné lúče, 
ktoré nás pri práci hriali. 
Sme presvedčení, že 
Zasadené políčko bude 
zrkadlom našej spoločnej 
práce. A zostáva nám už 
len pravidelne sa o neho 
starať – čistiť ho od buriny 
a najmä polievať.  
                         (Z. Kováčiková) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-6/2022 

OSLAVY DŇA MATIEK AJ NARODENÍN 
 Detičky v Prašiciach, pod vedením učiteliek, pripravili pre 
našich prašických 
obyvateľov 
nádherné vystúpenie 
v priestoroch 
materskej škôlky 
k príležitosti Dňa 
matiek. Zúčastnení 
obyvatelia boli dojatí 
z vystúpenia 
aj darčekov od 
detičiek vo forme 
papierových 
srdiečok, ktoré im 
deti s láskou vyrobili. 

 V máji sme 
zagratulovali dvom 

našim prašickým obyvateľkám. 
Helenka Stanková oslávila 
krásnych 86 rokov a 
narodeninová oslava bola pre ňu 
milým prekvapením. V spolupráci 
s rodinou, ktorá priniesla 
občerstvenie a chutné zákusky, 
oslávila narodeniny a zároveň 
odštartovala hokejovú sezónu. 
Obyvatelia jej srdečne 
pogratulovali a spolu s ňou ostali 
po oslave pozerať prvý zápas 
slovenských hokejistov na MS 
2022.  Druhá naša  oslávenkyňa,  
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-6/2022 

Oľga Hiadlovská, oslávila úctyhodných 95 rokov. Príbuzní 
jej priniesli chutnú tortu, chlebíčky a iné občerstvenie. Oslavy 
prebehli výborne a obe 
oslávenkyne ocenili 
gratulácie obyvateľov. A 
a my ďakujeme ich 
príbuzným za poskytnuté 
občerstvenie, ktorým 
potešili svoje 
oslávenkyne aj 
prítomných gratulantov. 
 A práve pani 
Hiadlovská sa počas 
aktívneho života 
venovala nielen 
vzdelávaniu, učiteľskej dráhe, ale aj rôznym hobby. Okrem 
gemológie, o ktorej sme už písali, sa zaujímala o zdravie 
a zdravé potraviny, ktoré sú bežne v našej kuchyni, ale 

napriek tomu o nich málo 
vieme. Napr. cesnak, 
cibuľa, škorica, 
hrozienka, pohánka, 
strukoviny atď. majú 
veľký význam a zdraviu 
prospešných účinkov. 
Ona si to všetko 

sumarizovala 
a zapisovala do svojich 
špeciálnych zápisníkov, 
ku ktorým sa vracia 
a osviežuje si pamäť. 
Máte aj vy svoj špeciálny 
zápisník či denník? 

   (Z. Richter, J. Urbánková) 
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Z pera našich obyvateľov       MD-6/2022

Blahoželanie Nelke Kittlerovej 

Keďže je ten pravý čas na blahoželanie, 
snáď radosť znásobí a poteší toto prianie. 

Dožila si sa úctyhodného a krásneho veku, s úctou sa 
zapájaš v našom Domove do všetkých aktivít,  

nech Ti táto energia potrvá aj do budúcich rokov. 
Prežila si nemilé spomienky a na tie 

dobré len s láskou spomínaj. 
Tvoje jubilejné narodeniny sú požehnaný vek. 

 

Chceme Ti popriať k Tvojmu sviatku, 
ako sa vždy patrí a sluší, 

darovať Ti z vďaky a úcty kyticu vzácnych ruží. 
Veľa šťastia, hlavne zdravia, lásky 
a optimizmu, Božej milosti, žiadnu 

starosť, veľa energie do ďalšieho života zo srdca želajú: 
„Domový parlament“ – predseda a členovia, 
„Vedenie Domova“ ,šéfredaktorka a členovia 

Redakčnej rady časopisu „ Môj domov“, 
„Rozhlasového štúdia“ a spevácky súbor. 

                             Anna Szabová, obyvateľka 

Moja láskavá mamička 
 Matka, to vzácne slovo, ktoré je najbližšie každému 
srdiečku dieťaťa. Hudba nám znie, si pri mne a ja pri tebe, aj 
keď ťa už niet. Veľmi si nám pomáhala, tvoj hlások, tvoja 
krásna tvár, tvoje múdre rady, tvoje šikovné ruky, ktorými si 
nás po hlavičke hladila. Keby sa čas vrátil aspoň o pár rokov 
späť, vieš, chcela som ti toho povedať ešte veľa... Spomínam 
na teba, ako si mi sukničky šila, za ruku vodila, ako si mi 
štrikovala svetríky, tie ihlice ti tak svedčali, tak ako i mne. 
Srdce mi znie ako zvon, keď pri modlitbách spomínam a za 
teba sa modlím, mama. A vždy mi slzička z oka vytečie. Veď 
zabudnúť sa nedá... Preto pozdravujem všetky matky 
z celého sveta.          Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-6/2022

Významné dni v júni 

01.   Medzinárodný deň detí 
04.   Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie  
05.   Svetový deň životného prostredia  
07. Výročie memoranda národa slovenského  
08. Deň najlepších priateľov  
14. Svetový deň darcov krvi  
17.   Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha  
18.   Medzinárodný deň piknikov  
19. Deň otcov 
20. Svetový deň utečencov 
21. Deň kvetov  

 Svetový deň hudby  
26. Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania   
27. Svetový deň rybárstva  
29. Medzinárodný deň Dunaja        Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

M. Figuli: Nenávidím život na cudzí účet. R. W. Emerson: 
Ako liek na starosti je práca lepšia ako whisky. J. Rarasov: 
Ak sa nejaká práca označí za ženskú, to znamená, že je nad 
mužské sily. V. Vojáček: Až bude práca zábava, budú sa 
predávať na pracovisko vstupenky. Herakleites: Povaha 
človeka je jeho osudom. J. Kalinčiak: Bez práce a bez tvojej 
vlastnej účasti ani samo božstvo neurobí s tebou zázrak.  

Výroky slávnych 

J. Swifta: Ani jeden mladý človek si neželá byť mladším. 
Euripedes: Pre múdreho má mlčanie hodnotu odpovede. 
Matka Tereza: Rodina, ktorá sa spoločne modlí, stojí pri 
sebe. G. Lauba: Papier znesie všetko, zniesol by i samú 
pravdu. Sokrates: Ozajstná múdrosť je v poznaní vlastnej 
nevedomosti. L. N. Tolstoj: Svetlo zostáva svetlom aj vtedy, 
keď ho slepý nevidí. Cicero: Šťastný život si staviame na 
duševnom pokoji.   Magda Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-6-1/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-6-4/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-6-7/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-6-8/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-6-14/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-6-17/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-6-18/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-6-19/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-6-20/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-6-21/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-6-21/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-6-26/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-6-27/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-6-29/
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Vyberáme z tlače         MD-6/2022 

Porekadlá 

Daždivý jún celé leto pokazí. * Netreba v júni o dážď prosiť, 

príde až začneme kosiť. * Medardove mrazy vinné révy 

nepokazí. * Aký mesiac, taká noc, aké slnko taký deň. * Na 

Jána dosť dlhý deň, a predsa mu je koniec. * Jún studený, 

sedliak krčí rameny. * Keď prší na Trojicu, skovaj, bača, 

dojelnicu. * Po Jáni sa dni krátia i kravy mlieko tratia. * Jún 

mokrý a teplý, neurobí gazdu biednym. * V júni mnoho rýb, 

málo zrna. * Po Medarde ostrá zima už nechodí, ani mráz 

vinici viacej neuškodí. * Ak prší na Jána, malo by ešte za štyri 

nasledujúce dni pršať. * Keď na Petra, Pavla slnko svieti, má 

byť pekná žatva. * Ján dáva operencom píšťalky, Martin im 

ich strúha. * Suchý jún plní sudy vínom. 

Aforizmy 

Ak máš smolu, pohryzie ťa aj slimák. * Manželka je žena, 

ktorá má krásnu a šťastnú budúcnosť za sebou. * Ak ťa 

niekto nemiluje, tak ťa ľúbi, ak mu neveríš, tak ti to sľúbi. * 

Muž má byť stále zamilovaný, preto sa nemá ženiť. * Žena po 

manželstve túži, muž sa mu len podrobuje. * Nie každý kurič, 

vie vytvoriť teplo domova. * Šťastie ženatého muža spočíva 

v množstve žien, s ktorými sa neoženil. * Je vždy lepšie byť 

druhým, než prvým manželom vdovy. * Chcel by som mať 

kvapku šťastia, ale plný sud rozumu. * Charakter človeka sa 

pozná podľa toho, aké vtipy ho zrania. * Otvorenosť si vždy 

zasluhuje uznanie. * Povinnosť je to, čo sa vyžaduje od 

druhých.  *          Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 
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Vyberáme z tlače         MD-6/2022 

Zasmejme sa 

Čo robíš? Pýta sa manželka. Nič! Nič? Veď  už hodinu čítaš 
náš sobášny list! Áno, hľadal som dátum, kedy vyprší.  

Policajt si pýta doklady od vodiča – Ako sa voláte? A prosím 
vás, ten váš kolega, čo vedel čítať, už u vás nepracuje? 

Na kúpalisku – Vidíš to čo ja? Tvoj manžel balí tu peknú 
blondínku! Vidím, vidím. Len som zvedavá, koľko vydrží s tým 
stiahnutým bruchom!        Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Žena umýva podlahu, muž po nej prejde, ona ho zastrelí. Už 
ste ju predviedli na výsluch? Pýta sa detektív policajtov. Ešte 
nie. A to prečo? Čakáme, až vyschne podlaha. 

Farár – Chlapci, chcem vedieť, čo mám urobiť, aby ste aj vy 
chodili do kostola. Treba naliať všetkým, nielen sebe! 

Počul som, že chodíte k liečiteľovi aj bylinkárovi, a tak som 
zvedavý, akú hlúposť vám poradili, pýta sa lekár. Obaja ma 
poslali za vami!      Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Sudca sa pýta obžalovaného z krádeže – Stalo sa všetko tak, 
ako to opísal prokurátor? Nie, ale jeho plán je tiež dobrý! 

Na rodinnom večierku – Viete, môj manžel má 50 rokov. Je 
medzi nami 20-ročný rozdiel. Áno? Musím vám povedať, že 
na 70 rokov vyzeráte absolútne zachovalo. 

Murár – Stavali sme už v starom Egypte. Tesár – My už 
Noemovu archu. Elektrikár – Keď Boh povedal: Buď svetlo! 
Už sme museli mať natiahnuté káble.   Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Pri pokladnici – Splietli ste sa o 15 eur! Už je neskoro, mali 
ste povedať skôr. Nuž čo sa dá robiť, tak si ich teda nechám. 

Tešiť sa dá aj z maličkostí. Napríklad z výplaty... 

Každá žena dokáže vyjsť s peniazmi. Nie každá sa však 
s nimi dokáže aj vrátiť...     Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Spoločenská rubrika        MD-6/2022 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH OBYVATEĽOV  

                                      

              

  

  
  

          

  

  

  

  

  

  
  

  

                                    MMáárriiaa                                                                                    VVllaaddiimmíírr  

            GGRRMMAANNOOVVÁÁ                                                                              VVAAŇŇOO  

                  oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT11                                                                oobbyyvvaatteeľľ  IITT11  

        Jozefína                       Milada                       Terézia 
      KAFFKOVÁ             KOLAČKOVÁ            PARGÁČOVÁ  
    obyvateľka IT2         obyvateľka IT2         obyvateľka ITB 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

OOľľggaa  PPAAPPŠŠOOVVÁÁ  ––  oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT11  

  MMáárriiaa  KKRRUUTTÁÁ  ––  oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT44  
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Spoločenská rubrika        MD-6/2022 

JÚNOVÍ oslávenci 

01.06. Anna Dovičinová 
03.06. Jozef Lisý 
10.06. Teodor Štadler 
13.06. Antónia Matejová 
16.06. Jaroslav Ružička 

19.06. Pavel Dzibela 
19.06. Helena Korcová 
19.06. Valéria Lukešová 
24.06. Emília Hustá 
30.06. Petronela Kittlerová 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,  

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH ZAMESTNANCOV  

  

                DDaanniieellaa                                            JJaannkkaa                                                      PPeetteerr  

    SSTTRREEĎĎAANNSSKKÁÁ                        BBEENNKKOOVVÁÁ                                        GGOOGGOOLLAA  

            ppoommooccnnýý                            ooppaattrroovvaatteeľľkkaa                                    úúddrržžbbáárr  

            pprraaccoovvnnííkk                                            IITT22  

vv  ssoocc..  sslluužžbbáácchh  

                      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-6/2022 

Tajnička 

 Aby boli aj v chudobných krajinách chránené práva detí, 
mohli chodiť do školy a ťažko fyzicky nepracovali, bol 12. jún 
vyhlásený za Svetový deň boja proti... Odpoveď je v tajničke.  
 

 

Hádanka č. 1: Čo je “SVAČINA“? 
a.) Raňajky b.) Desiata c.) Obed 

Eva Kohútová, obyvateľka 

Hádanka č. 2: Čo je “MALÁRIA“? 
a.) Choroba b.) Nadávka 

 

c.) Kvet 
Magda Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 3: Meno dcéry z rozprávky “Soľ nad zlato“? 
a.) Marienka b.) Marianka c.) Maruška 

Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 24.6.2022                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 5/2022  

sú: Anna Szabová a Anna Valentová 

Srdečne gratulujeme! 

           Časť príboru 
           Prehŕňa vlasy 
           Je väčšie ako dedina 
           Menšia os 
           Sídlo zraku 
           Vznášalo sa vo vzduchu 
           Ponalievame 
            
           Používa sa v zemepise 
           Severania 
           Pracovné náradie 
           Detské hračky z dreva 
           Patriaci Táni 
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Životné prostredie        MD-6/2022 

VYVÝŠENÉ ZÁHONY 

 Príjemné májové 
počasie sme s našimi 
obyvateľmi využili na 
zveľadenie vyvýšených 
záhonov v areáli. 
Doobeda Katka 
Fáberová čistila záhony 
od buriny a prekyprovala 
pôdu okolo rastúcich 
byliniek.  Ani v 
poobedných hodinách 
nás počasie nesklamalo, 
stále bol tak „akurátny“ 
čas na práce vonku. To 
využili  Ján Móri 

a Vojtech Klačanský, 
aby  pomohli 
s navážaním zeminy 
a dopĺňaním do 
vyvýšených záhonov. 
 No a Milan 
Hanzlovič ochotne 
pomohol s výsevom 
a polievaním nechtíka. 
 Veríme, že naša 
snaha nepríde nazmar 
a budú nám o pár 
mesiacov robiť radosť 
zakvitnuté záhony plné 
rôznych farebných 
kvetov a drevín. 
      (Z. Richter) 
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Kaplnka           MD-6/2022

...A OČAKÁVAJ NA HOSPODINA  

 V piatok som bola umývať pneumatiky na čistiacej stanici, 
aby boli pripravené zase na zimnú výmenu. Naniesla som na 
ne penu, vydrhla kefou a chystala som sa ich umyť 
vysokotlakovou hadicou.  
 Nerobila som to prvýkrát, no nebola som pripravená na 
taký silný prúd vody aký vytryskol tentokrát. Hadicu som 
držala len jednou rukou.  
 Odhodilo ma to krok dozadu a niečo zo špiny na 
pneumatikách skončilo aj na mojich rukách a na oblečení. 
Zostala som v miernom šoku.  
 Pochopila som, že budem musieť „zabrať“ oboma rukami, 
aby som zvládla ten vodný živel. Nakoniec všetko dobre 
dopadlo a naše pneumatiky „odpočívajú“ čisté v garáži.  
 Náš pozemský život, bratia a sestry, je neraz vystavený 
obrovskému tlaku nepríjemných vecí, ktoré sa dovalia ako 
voda a my nie sme schopní sami o sebe ich zvládnuť. 
Jednoducho na to nie sme stavaní.  
 Doľahne smútok, prídu starosti, problémy, do toho ešte 
možno nevraživosť a príkorie zo strany ľudí.  
 V ťažkých chvíľach si len s vlastným usílím nevystačíme. 
Tak ako vysokotlakovú hadicu je ťažké udržať jednou rukou, 
tak v živote ustáť všetko čo príde nevládzeme sami.  
 Naše malé, slabé dlane potrebujú väčšiu silu. 
 A tú môžeme prijímať od Pána Boha. V Biblii, v žalme 
27,14 sú napísané úžasne povzbudivé slová, s ktorými sa 
s vami dnes chcem podeliť milí priatelia.  
 Božie slovo tam hovorí: „Očakávaj na Hospodina. 
Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj na 
Hospodina!“  
 Pán Boh má dostatok sily a pomoci pre nás do každej 
chvíle a preto vo viere vždy očakávajme na Neho. 
 Vaša      Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Aktuality          MD-6/2022

NATRIME SI TO! 

 Vzhľad mesta Topoľčany nie je len vizitkou 
vedenia, ale aj všetkých obyvateľov. Mesto by rado 
skrášlilo všetko, ale to nejde. Preto potrebuje 
pomoc. Podporuje komunitné projekty a iniciatívy. 

Verí, že spoločné aktivity v prospech verejnosti posilňujú 
občiansku súdržnosť a zlepšujú prístup k spoločnému 
majetku. Každý rok na jar majú občania možnosť požiadať o 
materiál na nové nátery lavičiek, zábradlí, preliezačiek a 
iného verejného majetku. Iniciatíva začala v r. 2019 a stretla 
sa s pozitívnou odozvou, preto pokračuje. Jedinou 
podmienkou je fotodokumentácia stavu pred a po natretí. 

ODFOŤ TO! 

 Mesto Topoľčany vyhlasuje a organizuje regionálnu, 
tematicky zameranú fotografickú súťaž pre amatérov 
i profesionálov. Cieľom je vyhľadať tvorcov, umožniť im 
umelecký rast, inšpirovať ich, vzájomne konfrontovať 
a profesionálne odprezentovať ich tvorbu a získať fotografie 
pre účely propagácie mesta. Súťaž je určená deťom, mládeži 
a dospelým. Fotografia musí mať väzbu na Topoľčany, 
nesmie byť staršia ako 5 rokov, explicitne zobrazovať násilie, 
javy a činy proti ľudskosti. Súťažiaci môže prihlásiť 
maximálne 6 fotografií rôznych tematických kategórií 
(fragmenty ročných období, pulzujúce mesto, tvorivá foto),  
v termíne od mája do septembra 2022. Zasadnutie poroty 
bude v októbri 2022, vyhlásenie výsledkov a výstava 
najlepších fotografií v októbri 2022.  
 Porota rozdelí súťažné práce podľa vekovej a tematickej 
kategórie. V každej kategórii udelí prvé, druhé a tretie miesto. 
Porota môže udeliť čestné uznania. Porota v odôvodnených 
prípadoch môže udeliť špeciálne ceny a hlavnú cenu súťaže, 
bez rozdielu veku a kategórie. Výhercovia dostanú diplomy.  

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

https://www.topolcany.sk/
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Aktuality          MD-6/2022 

OCENENIE STAROSTLIVÝ ANJEL 

 Nitriansky samosprávny 
kraj (NSK) organizoval už 
piaty ročník udeľovania 
ocenenia Starostlivý anjel. Ide 
o oceňovanie pracovníkov 
Zariadení sociálnych služieb.  
 NSK chce aj týmto 
spôsobom oceniť kvalitne 
vykonanú prácu 
poskytovateľov sociálnych 
služieb a prácu jednotlivcov.  
  

 Ocenenie predsedu 
NSK Milana Belicu získala 
Evka Melušová, garantka 
ošetrovateľskej starostlivosti 

a Betka Angelovičová, 
muzikoterapeutka. 
  

 Ďakovný list za 
doterajšiu prácu z rúk 
predsedu získali: 
 Anička Drugdová, 

hlavná sestra 
 Renátka Karlová, 

sestra 
 Natália Bujnová, 

manažérka kvality 

 Ivetka Fraňová, 
upratovačka. 

 Tešíme sa z ocenenia 
našich kolegýň a srdečne im 
gratulujeme.   (S. Červená) 
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Od nás pre vás         MD-6/2022

MILÉ POĎAKOVANIE A KRÁSNY 

KULTÚRNY PROGRAM 

 Mama je prvé slovo, ktoré sa naučí dieťa vysloviť. Deň 
matiek je príležitosťou poďakovať im za všetku tú vrelú lásku, 
za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje 
deti, za opateru, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. 
 Sme nesmierne radi, že tento rok sme Deň matiek oslávili 
spoločne s deťmi z MŠ Gagarinova a speváčkami zo zboru 
Slnečnica, ktoré hudobne sprevádzal pán Rudolf Chovanec. 
Darček v podobe piesní „Slovensko moje, otčina moja“  
a vlastnej tvorby našej muzikoterapeutky Betky ku Dňu matiek 
– „Mama“ nám precítene zaspievali kolegyne Betka 
Angelovičová, Lenka Petráková, Saška Prášek 
Neumannová a kolega Milan Mihálik. Hudobný darček 
v podobe piesní našich obyvateľov rozospieval a vyčaril im 
úsmev na tvári. Našich obyvateľov veľmi milo potešila 
návšteva pani primátorky mesta Topoľčany Alexandry 
Géciovej a zástupcu primátorky mesta Topoľčany Juraja 
Želisku pri príležitosti Dňa matiek.  Naše obyvateľky, seniorky 
a mamy obdarovali predstavitelia mesta kvetom a krásnym 
kultúrnym programom v podaní vystúpenia, ktorý pripravili 
pani učiteľky ZUŠ Ladislava Mokrého a Súkromného 
konzervatória Dezidera Kardoša Topoľčany. Za čo im 
vyjadrujeme veľké ĎAKUJEME. Pani riaditeľka Vierka 
Bútorová poďakovala našim obyvateľkám milým, úprimným 
príhovorom a sladkým potešením. Ďakujeme zúčastneným za 
príjemne strávený deň. Máme pred sebou leto a budeme radi, 
ak sa do plánovaných akcií, ako sú vedomostné, športové 
súťaže a výlety, naplánované v nastávajúcom období, zapojí 
čo najviac obyvateľov. Pripravujeme ich práve pre Vás, milí 
naši obyvatelia, tešíme sa na Vašu účasť, spoločne trávený 
čas a priestor na spoznávanie sa navzájom.      (M. Šmotláková) 

 



 
 

28 

Fotografia mesiaca        MD-6/2022 

LENKA, SAŠKA,    

MILAN, BETKA    

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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