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Úvodník           MD-7/2022 

Idyla leta 

 Po jari prichádza letné obdobie, ktoré je najkrajšie 
a najhorúcejšie, ktorému sa tešíme, pritom sa 
vyhrievame na slniečku, ktoré nám dodáva 
stabilnú energiu do nášho ďalšieho života v tomto 
našom domováckom zariadení.  
 Naberáme a čerpáme tým veľa fyzických 

a duševných síl a elánu do našich ďalších aktívnych činností, 
ktoré v našom Domove vykonávame, čím si rozširujeme svoj 
vedomostný obzor, posilňujeme svoju pamäť a získavame 
veľa skúseností a informácií, potrebných pre ďalší rozhľad. 
A to vďaka celému tímu našich zamestnancov. 
 Naši obyvatelia sa zapájajú do pracovných činností, čím 
skrášľujú okolie zariadenia a pohybom si upevňujú zdravie. 
 V tomto letnom období je potrebné sa viac pohybovať 
vonku na čerstvom vzduchu a nie tráviť voľný čas v domácom 
prostredí. Dôležité je dodržiavať pitný režim, ktorý je potrebný 
pre naše zdravie, hlavne piť veľa vody a minerálnych látok. 
Tie sú nevyhnutné v boji proti dehydratácii a ochoreniam, 
hlavne v tejto koronavírusovej kríze. 
 Čím je človek starší a má viac zdravotných ťažkostí, tým 
by sa mal viac o seba a svoje zdravie starať a chrániť si ho, 
preto treba absolvovať viac prechádzok, ktoré budú 
napomáhať celému organizmu. A čo je pre človeka 
najdôležitejšie? Hlavne veľa zdravia a čo najkrajšie 
medziľudské vzťahy medzi nami seniormi. Toto sú 
najvzácnejšie aktivity v našom živote.  
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, prajem vám 
v mene nášho vedenia Domova, Domového parlamentu 
a Redakčnej rady v týchto letných dňoch veľa slniečka 
a príjemnú pohodu pri čítaní nášho časopisu MÔJ DOMOV.  

 
 

             Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový parlament         MD-7/2022 

ŽIVOTNÉ JUBILEUM 

 Júnové stretnutie DP sme venovali 
dôležitým udalostiam. V prvom bode, 
životnému jubileu našej dlhoročnej 
aktívnej členky Petronely Kittlerovej. 
 V úvode stretnutia boli na 
programe gratulácie. Za nimi 
nasledovalo občerstvenie, ktoré nám 
pani Kittlerová, spolu so svojou 
rodinou, pripravili. Na záver dostala 
priestor samotná oslávenkyňa. Boli 
sme zvedaví, čo nám o sebe prezradí. 
 Pochádza z obce Preseľany. 
Z detstva sa jej vynára obdobie 2. 
svetovej vojny, počas ktorej 
dochádzala do školy do Nitry. Ako 

povedala: „nebolo to veru jednoduché, 3 km pešo do 
Koniaroviec a z Koniaroviec vlakom do Nitry“. Pamätá si ako 
sa počas bombardovania Nitry museli ukrývať. Náročné 
spomienky má aj na rok 1968, keď počas okupácie slúžila na 
súde nočné zmeny a prežívala podobný strach ako počas 2. 
svetovej vojny. 

Ale život má aj príjemné stránky. Vydala sa ako 18-ročná 
a hoci je už takmer 40 rokov vdova, má dve dcéry, aj vnukov. 
Pochádza z troch súrodencov, mala brata a sestru, obaja už 
nežijú. Pracovala v Elektrokarbone, v kancelárii, potom 25 
rokov na pošte. Bola predsedníčkou Zväzu žien, aj sudkyňou 
z ľudu. Do nášho zariadenia prišla v septembri 2009. 

Riaditeľka zariadenia pripomenula, že je aktívnou členkou 
Domového parlamentu, súboru Domovníček, redakčnej rady 
časopisu MÔJ DOMOV a pracuje aj v redakcii IRŠ. „Verím, že 
Vaše aktivity sú jedným z dôležitých atribútov Vášho zdravia 
aj dlhovekosti. Ďakujeme Vám!“, dodala.    Viera Bútorová, riaditeľka       

                                                 Členky a členovia Domového parlamentu  
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Domový parlament         MD-7/2022 

KONDOLENCIA 

Život a smrť sú vraj dve sestry. Napriek tomuto poznaniu, 
úmrtie blízkeho človeka je vždy náročné.   

V mesiaci jún opustil rady nášho Domového parlamentu 
jeden z jeho členov. Oslávil tento rok osemdesiat štyri rokov. 
Ale aj tak chodíme po 
chodbách a nevieme uveriť, 
že aj  „taký dobrý človek, 
akým bol pán Ernest 
Lopatka, tu už nie je 
s nami!“ Akým pán Lopatka 
pre nás bol?  

Výstižným vyjadrením 
jeho života by mohol byť 
výrok Matky Terezy, ktorý si 
dovolím parafrázovať: 
„Všade, kam prišiel, šíril 
dôstojnosť a láskavosť, 
nielen vo svojom dome. 
Dával lásku svojej rodine, deťom, priateľom, susedom. Každý, 
s kým sa stretol, odchádzal od neho lepší a šťastnejší. Bol 
živým vyjadrením Božej láskavosti, nosil ju vo svojej tvári, 
očiach, úsmeve, vo svojom láskavom pozdrave.“ 

Pán Lopatka bol v našom zariadení štyri roky. Veľmi 
rýchlo sa stal vyhľadávaným spoločníkom, každý v okolí mal 
pána Lopatku rád. Prečo? On sám mal rád ľudí! Každého 
nechal žiť svoj vlastný život. Snažil sa byť sebestačný 
a uľahčovať prácu personálu do posledných chvíľ! A nielen to. 
Ústretová spolupráca rodiny pána Lopatku bola nesmierne 
vzácna a príkladná pre nás všetkých! 

Ďakujeme, že sme dostali príležitosť byť tu s Vami, že ste 
nám ukázali ako byť dobrým človekom! Odpočívajte v pokoji! 
               Viera Bútorová, riaditeľka 

                                             Členky a členovia Domového paramentu 
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Domáci spravodaj         MD-7/2022 

BESEDA S PANI PRIMÁTORKOU 

Na podnet obyvateľov zariadenia, prijala k nám pozvanie 
pani Alexandra Géciová, primátorka mesta Topoľčany. 
Besedu otvorila naša pani riaditeľka Vierka Bútorová, 
srdečne privítala pani primátorku a všetkých zúčastnených 
obyvateľov, ktorí na besedu prišli.  

Po privítaní nastala hodinka zvedavých otázok. Prvú, 
ohľadne rozbitého chodníka, 
po ktorom chodievame na P. 
O. Hviezdoslava, položila 
Magdaléna Drábiková, 
členka Domového 
parlamentu. Pani primátorka 
sľúbila, že chodník bude 
v blízkej budúcnosti 
opravený.  Postupne sa 
osmelili aj ostatní obyvatelia 
a so zvedavými otázkami 
akoby sa vrece roztrhlo. Boli 
rôzneho druhu: Mirka 
Arpáša zaujímala 
parkovacia politika v meste, 
Máriu Krutú MHD k novému 
cintorínu, mužov hlavne 
šport a jeho financovanie. 
Na najaktuálnejšiu otázku Beátky Žáčikovej, či pani 
primátorka bude opäť kandidovať v nasledujúcich 
októbrových komunálnych voľbách, sme dostali kladnú 
odpoveď.  

Posledné otázky položila pani riaditeľka,  týkali sa 
sociálnej oblasti. Na všetky pani primátorka odpovedala 
s prehľadom a zrozumiteľne. Na záver prijala ďalšie pozvanie 
od predsedu domového parlamentu Jozefa Lisého.   

                                                                     (J. Záhradníková) 
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Domáci spravodaj         MD-7/2022 

JUNIÁLES 

23. júna sa v našom zariadení konalo hudobno-tanečné 
popoludnie „Juniáles“, ktoré sa nieslo v znamení dobrej 
hudby, tanca a jedla. Počasie k nám bolo ústretové a tak sme 
mohli zábavu zorganizovať na terase zariadenia, ktorú sme 
spoločne s našimi obyvateľmi pripravili a vyzdobili. Otvorenie 
patrilo našej pani riaditeľke Vierke Bútorovej, ktorá podotkla 

jeho význam v zmysle oslavy prichádzajúceho leta, privítala 
všetkých zúčastnených, spolu s našimi prašickými 
obyvateľmi, a popriala im príjemnú zábavu.  

Naši hostia, pán Rudolf Chovanec so svojou skupinou, 
nám spríjemňovali celé popoludnie hudbou a spevom. 
Ďakujeme im, že nás poctili návštevou a pripravili nám takéto 
výnimočné popoludnie. Nakoniec nesmelo chýbať ani 
občerstvenie, vrátane výborných pečených klobás, na ktorých 
sme si stihli pochutiť medzi tanečnými kolami.  (P. Jamrichová) 
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Domáci spravodaj         MD-7/2022 

VÝLET DO BOJNÍC 

 V júni sme navštívili zoologickú záhradu v kúpeľnom 
meste Bojnice. Dobre naladení sme nastúpili už do auta, 
všetci sme boli zvedaví, čo je nové v zoologickej záhrade od 
minulého roku. Privítalo nás tam pekné slnečné počasie. Už 
pri vstupe do zoologickej záhrady nás pozdravili niektorí 
obyvatelia ZOO hlasitým revom, či ľúbezným spevom. Prešli 

sme popri jazierku s rybkami a korytnačkami, obdivovali sme 
pestrofarebných vtákov, nasledoval pavilón opíc, na ktorý sme 
sa všetci tešili asi najviac. Orangutany a makaky sa 
predvádzali ako najlepšie vedeli a my sme boli vďačné 
obecenstvo. Pozreli sme si i expozíciu medveďov hnedých, 
voliéry s dravými vtákmi. Šelmy v klietkach sa nervózne 
prechádzali a v nás vzbudzovali rešpekt. Príjemne sme sa 
poprechádzali po areáli zoologickej záhrady a vzhľadom 
k tomu, že bolo veľmi horúco sme sa nezabudli občerstviť 
a zakúpiť malý suvenír na pamiatku. Príjemne sme strávili 
deň a tešíme sa na ďalšie spoločné výlety.      (M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj         MD-7/2022 

VÝLET NA DUCHONKU 

Stalo sa u nás tradíciou, že každoročne organizujeme pre 
našich obyvateľov výlet na Duchonku.  

Ani tento rok nebol výnimka. Počasie nám prialo a tak 
sme sa vybrali na ľahkú turistiku okolo celej vodnej nádrže.  

Kráčali sme popod stromy, čiže nám bolo napriek 

tropickej teplote príjemne. Každý účastník výletu zvládol túto 
turistiku bez problémov. Atmosféra bola uvoľnená a čas nám 
rýchlo plynul.  

Po takejto dobrej prechádzke v krásnej prírode nám veru 
vysmädlo. Zastavili sme sa preto na chladený nápoj.  

Po občerstvení sme už spokojní smerovali naspäť do 
zariadenia. Obyvatelia boli radi, že sa zúčastnili výletu a už sa 
tešia na tie ďalšie.         (M. Miško) 
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Domáci spravodaj         MD-7/2022 

PETANG 

 Po zorganizovaní dvoch úspešných športových dopoludní 
sme sa rozhodli v tomto duchu pokračovať, lebo, ako sa 
hovorí, pohyb na čerstvom vzduchu je zdraviu prospešný. 
Tentoraz sme sa rozhodli zorganizovať súťaž v športovej 
disciplíne z názvom Petang. Boli vytvorené dve súťažné 
družstvá po osem účastníkov. V prvom družstve bol víťazom 

Jozef Skladaný a v druhom družstve zvíťazil Miroslav 
Arpáš. Obaja sa stretli v zaujímavom finále, kde o všetkom 
rozhodol posledný hod Jozefa Skladaného, ktorý sa tak stal 
zaslúženým víťazom. Jednotlivé súboje boli napäté až do 
posledných hodov. Obyvatelia sa stretli s veľkým športovým 
zanietením, ako zúčastnení, tak i  fanúšikovia. A keďže po 
skončení súťažnej disciplíny hra Petang aj naďalej nezáväzne 
pokračovala, v najbližšom čase uvedenú športovú aktivitu 
určite ešte zopakujeme.             (L. Bištura) 
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Domáci spravodaj         MD-7/2022 

OSLÁVENCI  

Sú veci, za 
ktoré by mal 
byť človek 
vďačný každý 
deň. Za 
úsmev, milé 
slovo či dobrú 
kávu. Týmto 
všetkým sme 
sa dnes 

poďakovali 
našim 21 oslávencom oddelenia ITB, ktorých sme si pozvali 
za spoločný stôl, aby sme im popriali veľa úsmevných, 
pekných dní a hlavne veľa zdravia. Hudobným doprovodom 
na gitare bola Beatka Revayová, s ktorou sme si zaspievali 
známe ľudové piesne. Na záver sme si užili vychádzku 
v areáli zariadenia. Na oddelení IT2 sme pripravili príjemné 
posedenie aj vďaka príbuzným Anny Dovičinovej, ktorí 
upiekli 
výborné slané 
pagáčiky. Na 
stole 
rozvoniavala 
kávička a 
maškrty. 
Narodeniny 
oslávili Pavel 
Dzibela, 
Valika 
Krumpárová a Janko Novotný. Osviežila nás domáca 
limonáda z mätového a bazového sirupu. Všetko najlepšie, 
oslávenci!                  (K. Rosová, A. Prášek Neumannová) 
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Domáci spravodaj         MD-7/2022 

„ČAROVNÉ KOLESO“ 

 Na pozvanie ZSS „V Kaštieli“ 
Horné Obdokovce sme 
zareagovali okamžite. Súťaž 
„Čarovné koleso“ je zábavná 
a radi sa jej zúčastňujeme. 
A veru, naši súťažiaci, Mária 
Krutá a Vladimír Vacho, vyhrali 
úžasné druhé miesto. 

Na 2. mieste sa umiestnili až 
tri tímy, preto musela byť 
rozstrelová aktivita „v podobe 
Vila Rozborila“, čo bolo 

sťahovanie tanierov zo stola. Pán Vacho to zvládol na 
výbornú, všetky taniere zostali na stole a to nám zabezpečilo 
jednoznačné druhé miesto. Výhercom gratulujeme! (L. Petráková) 

SPOMIENKY 

 MDD je príležitosť zaspomínať si na obdobie detstva, 
ktoré je časom hier, zábavy, radosti, školských povinností ale 
aj láskavej, hoci niekedy prísnej rodičovskej výchovy. A tak 
sme si spoločne 
zaspomínali na 
detstvo. Atmosféru 
dotvárali nielen 
vtipné príhody 
a opisy huncútstiev, 
ktoré sme 
povystrájali, ale aj 
bublifuková hra. S 
kolegyňou Petrou 
sme obyvateľom zaobstarali bublifuky rôznych veľkostí a 
ozdobné balóny. Veselé spomienky boli sprevádzané hudbou 
aj cvičením jemnej motoriky rúk a svalov tváre.     (M. Novotná) 



 
12 

Domáci spravodaj         MD-7/2022 

ODDELENIE NÁM ROZKVITLO 

 Premenlivý, daždivý deň sme využili na prácu 
s papierom. Spolu s obyvateľmi ITB Beátou Révayovu, 
Milanom Hanzlovičom, Simonkou Bizoňovou a 
Vladimírom Špánikom  sme zhotovili v DomAteliéRi rôzne 
druhy výrobkov. Práca nám veľmi rýchlo ubiehala, pretože 

nás bavilo vytvárať niečo nové.  
 Tentoraz sme vyrobili kvietky, ktorými si skrášlime našu 
nástenku na oddelení. Náladu si popri práci vždy 
spríjemňujeme  počúvaním moderných a spievaním ľudových  
pesničiek. Či už na našom oddelení bývate, alebo pôjdete 
okolo, príďte sa na naše rozkvitnuté oddelenie pozrieť, 
možno vám vyčaruje úsmev na tvári.    (M. Miková) 
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Domáci spravodaj         MD-7/2022 

HOSŤ ROZHLASOVÉHO ŠTÚDIA  

 Hosťom nášho IRŠ (Interného rozhlasového štúdia) bol 
prednedávnom aj obyvateľ Štefan Belička, ktorý sa v roku 
2021 zúčastnil 125 pracovných činností v spolupráci 
s Jankou Gogolovou a sociálnymi pracovníkmi. 
 Toto zaslúžené 1. miesto bolo slávnostne ocenené pani 
riaditeľku Vierkou Bútorovou a vedúcou úseku služieb 
Simonkou Červenou ďakovným listom a vecným darom. 

Položili sme mu otázky, 
na ktoré nám poskytol 
zaujímavé odpovede.  

Narodil sa v Nitre 
v decembri 1953 a pre zlý 
zdravotný stav musel byť 
22.2.2018 umiestnený do 
nášho zariadenia. Vďaka 
starostlivosti tunajšieho 
personálu je jeho zdravotný 
stav stabilizovaný a on sa 
aktívne a obdivuhodne 
zapája do denných aktivít 
a života v zariadení. A nielen to, všetci zamestnanci aj 
obyvatelia vidíme nielen snahu, ale aj konkrétne výsledky 
jeho práce. 

Povedal nám, že má rád prácu ako takú a nedokázal by 
si vybrať, ktorú pracovnú činnosť má najradšej, lebo všetky 
vykonáva rád a s nadšením. Či už je to zametanie, hrabanie, 
okopávanie, sadenie, polievanie, zber odpadkov, odhŕňanie 
snehu alebo odpratávanie kartónov.  

V našom zariadení si, podľa jeho slov, zvykol veľmi 
rýchlo, je spokojný, má široké zázemie obyvateľov 
a zamestnancov, s ktorými sa cíti dobre a trávi s nimi voľný 
čas, ktorý mu zostane po aktivitách, ktorým sa venuje.    
              (M. Grežďová) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-7/2022 

LETO V ZNAMENÍ POHODY AJ PRÁCE 

 Naši obyvatelia z Prašíc si častejšie vychutnávajú za 
slnečných dní pobyt na čerstvom vzduchu. Počas prechádzok 

si všímajú aj svoje 
okolie a kochajú sa 
kvitnúcim rastlinám 
v areáli. A je sa tu na 
čo pozerať. Okrem 
ohnísk s rozkvitnutým 
Kostihojom lekárskym 
vykvitla i pažítka, 
ktorá má oficiálny 
názov Cesnak 
pažítkový. A Šalvia 
lekárska sa tiež 
nenechala zahanbiť 
a šíri vôňu do okolia. 
 Dámska zostava   
v zložení  –   Olinka  
Bajzíková,  Oľga 
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-7/2022 

Hiadlovská, Jozefína 
Čižmáriková, Otília 
Kasanová a Helenka 
Stanková sa tešia aj z vôní 
rozkvitnutých kvetov 
pivonky. Do debaty 
o bylinkách, ktoré tu 
máme, sa zapojila i pánska 
zostava, a to Albín Bajzík, 
Ernest Barta, Jožko 
Kuchár, Lacko Stanko a 
Pavol Zvala. 
 Lacko Stanko sa 
v našom prašickom areáli 
naozaj činí. Spoločnými 
silami sme vyčistili políčko 

pre planty a na druhý 
deň už boli rajčiny 
a paprika vysadené. 
Každý deň, keď riadne 
nezaprší, polieva 
nielen nové plodiny, 
ale aj kvety a ríbezle. 
Vďaka jeho úsiliu sa 
Mäta a Nechtík 
v kvetináčoch pekne 
rozrastajú a aj jahody 
sa začínajú červenať. 
Tešíme sa i z toho 
nášho skromného 
políčka a veľmi 
ďakujeme za 
vykonanú usilovnú 
prácu,  pán Stanko.  
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-7/2022 

 Aj počas hektických dní popri prerábke kúrenia 
v zariadení v Prašiciach sme si našli 
čas na individuálne aktivity na izbách 
našich obyvateľov. Jožko Kuchár si 
rád precvičuje jemnú motoriku 
pomocou farebných drevených 
kociek. Pavol Zvala uprednostňuje 
hranie dámy. Otília Kasanová, 
Jozefína Čižmáriková, Oľga 
Hiadlovská a Ladislav Stanko majú 
radi precvičovanie pamäte pomocou 
pracovných listov. Tiež sme 
neopomenuli skupinové aktivity 
v areáli, vzhľadom k momentálnej nedostupnosti našej 
spoločenskej miestnosti. Počas slnečného dňa sme využili 
čas aj na športovú aktivitu – hod na kôš. Taktiež v príjemnom 

prostredí na čerstvom vzduchu sme mali pohybovo-
koncentračné cvičenie. Vždy, keď sa bude dať a počasie nám 
dopraje, radi sa zúčastníme aj iných aktivít v slnkom zaliatom 
areáli zariadenia v Prašiciach.      (Z. Richter, J. Urbánková) 
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Kaplnka           MD-7/2022

MISIA  SVÄTÝCH CYRILA A METODA 

 Keď bol Rastislav v roku 846 dosadený na trón malého 
a slabého Veľkomoravského kniežatstva, nikto 
nepredpokladal, že práve on dokáže úspešne zahrať prvú 
veľkú geopolitickú hru v našich dejinách.  

Knieža Rastislav sa chová veľmi zodpovedne. Povoláva 
na Veľkú Moravu učiteľov, ktorí by v reči jeho ľudu zvestovali 
Slovo, ktoré jediné má moc zmeniť ľudské srdce, dať nádej 
a posilniť vieru. Dávno už tu nie je jeho ríša a pominuli sa aj 
jeho nepriatelia, ale národ, ktorý prijal toto Slovo je tu. Misia 
solúnskych bratov vo svojom čase posunula Slovanov žijúcich 
na Veľkej Morave medzi kultúrne kresťanské národy vtedajšej 
Európy.  Našim predkom dala písmo, formujúce sa školstvo 
a Rímom zriadenú cirkevnú provinciu.  

Z hrdosťou a s vďačnosťou Pánu Bohu môžeme povedať, 
že na začiatku našej štátnosti neboli pohanské mýty ani 
žiadne veštice. Ale Slovo, ktoré mení ľudské srdce. A kto je to 
Slovo, vieme. Lebo Slovo sa telom stalo.  

Cez celé stáročia sa náš národ nemal o čo oprieť, iba 
o toto Slovo, ktoré formovalo naše rodiny, kde sa prijímal život 
a odovzdávala viera. Aj dnes sa hrdo hlásme k ich odkazu. 
Samou podstatou ich misie je ohlasovanie Krista – Večného 
Slova. Svätí Cyril a Metod  sa už pred príchodom do našej 
vlasti pripravovali na svoje poslanie. Ich znalosť slovanského 
jazyka, nimi vytvorená hlaholika – písmo zodpovedajúce 
našej reči a preklady najdôležitejších biblických, liturgických 
kníh sú jasným dôkazom, ako vážne brali svoje poslanie. 
Oprime sa aj dnes o toto Slovo. O Ježiša Krista, ktorý nám dá 
silu milovať v rozmere kríža. Teda bez pohoršovania 
a posudzovania.  
 To vám zo srdca prajem. Nech nám Kristus dá silu 
zachovať si také kresťanské rodiny, v ktorých sa prijíma život, 
odovzdáva viera a celebruje láska.       (R. Wagner) 
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Z pera našich obyvateľov        MD-7/2022

Letná báseň 

Keď príde horúci júlový mesiac, 
leto svoje opraty pevne držiac, 
žiariace, pálivé slnko ukazuje, 

čo bezoblačnou oblohou putuje. 
 

Letný dáždik to vec je vzácna, 
niekedy aj letná búrka je to hlasná, 
prírodu, ale aj nás ľudí osviežuje, 
dovolenky a výlety obzvláštňuje. 

 

Niekedy aj krúpy z neba padajú, 
poľnohospodárom riadne zabrať dajú. 
v záhradách a na poliach ničia úrodu, 

kazia letnú bezstarostnú pohodu. 
 

Všetko raz prejde, tak hlavu hore, 
či už sme v lese alebo milujeme more, 
pretože leto sa nám konečne začalo 

a srdcia dospelé aj detské nám rozjasalo. 
                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Venované anjelovi strážnemu 
Anjelik maličký, rúčky k nemu spínaš. 

Veď odtiaľ skade si, z neba pomáhaš tým, 
ktorí veria v Pána. 

 

Po večeroch, keď sa modlím: 
„Anjeličku môj strážničku, opatruj moju dušičku, 

opatruj ju vo dne v noci, buď mi stále na pomoci“, 
aby som zas v každej chvíli viedla život Bohu milý 
a tak Tebou chránená, bola raz v nebi spasená. 

 

Modlím sa k Pánovi, modlím sa rada, 
modlíme sa spolu jeden za druhého. 

 Modlíme sa všetci za odvrátenie nešťastia a vojny.  
               Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov        MD-7/2022

Významné dni v júli 

01.   Medzinárodný deň vtipov  
02.   Svetový deň UFO 
 Medzinárodný deň družstiev 
04.   Medzinárodný deň proti chovu delfínov v zajatí 
05.   Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda 

 Deň workoholikov  
06. Medzinárodný deň bozkávania  
08. Svetový deň alergií 
 Deň videohier  
09. Medzinárodný deň za zničenie malých a ľahkých zbraní  
11.   Svetový deň populácie 
13.   Medzinárodný deň hlavolamov  
24. Deň rodičov  
30. Medzinárodný deň priateľstva  
31. Sviatok sv. Ignáca z Loyoly         Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

A. Schopenhauer: Osud mieša karty, my hráme. T. Arghezi: 
Najčastejšie robíme, čo nemilujeme a čo milujeme, k tomu 
nemáme odvahu sa odvážiť. J. Prochádzka: Najbláznivejšie 
sny dávali ľuďom odjakživa najväčšiu silu. Slovenské 
príslovie: Ani by sme nevedeli, čo je dobré, keby nebolo 
zlého. A. de Saint-Exupéry: Keď si uvedomíme  svoje úlohy, 
hoci celkom bezvýznamné, až potom budeme šťastní. 

Výroky slávnych 

P. Syrusa: Láska je ako slza, vzniká v oku a do srdca 
preniká. Slovenské príslovie: Dobrá sliepka aj v žihľave 
vajce nesie. A. Stoa: Aj múdry sa miluje, no nikdy sa 
neľutuje. Thákur: Usmievaj sa, zvýšiš cenu svojej tváre. 
Egida: Láska je námesačnosť ducha. P. Picasso: Keby bola 
iba jedna pravda, nebolo by možné namaľovať sto plátien na 
tú istú tému. F. Bacon: Len ten, kto ťa porazil, ťa pozná 
najlepšie.       Magda Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-7-1/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-7-2/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-7-2/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-7-4/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-7-5/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-7-5/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-7-6/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-7-8/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-7-8/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-7-9/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-7-13/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-7-24/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-7-30/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-7-31/


 20 

Vyberáme z tlače         MD-7/2022 

Porekadlá 

Chladný júl celé leto ochladí. * Ak zaplače Margita bude 

dažďov dosýta. * Na Prokopa plná priekopa. * V júli do košele 

obleč sa, v decembri po uši odej sa. * Teplý Jakub, studené 

Vianoce. * Keď na sv. Annu prší, mokro sa do stodoly nosí. * 

Prvý dážď na Margitu potrvá štrnásť dní. * Na sv. Eliáša je 

dopoludnia leto, popoludní jeseň. * Sv. Margita vopchá kosák 

do žita. * Sv. Prokop prosí, nech slniečko svieti. * Margita 

muchám vrece rozväzuje. * Jasná noc a zora pred Jakubom 

teší hospodárov hojným zrnom. * Pamätaj si gazda, že ti 

Magdaléna obyčajne chodí hodne pokropená. * Ak je pred 

Annou pekne, je po Anne mrzko. * Keď na Jakuba slnce a 

dažde sú pospolu, hojne naplníš svoju stodolu. 

Aforizmy 

Láska oslepuje, manželstvo navracia zrak. * Hádky slúžia 

v manželstve na to, aby si mohol jeden od druhého na chvíľu 

oddýchnuť. * Ženích musí dokazovať lásku, manžel svoje 

alibi. * Krídla síce majú anjeli, ale čerti sú rýchlejší. * Nebo 

nemôže byť nebom, ak tam budú ženy. * Nič mu nevošlo do 

hlavy, okrem alkoholu. * Ak zbohatne múdry, opraví si dom, 

ak zbohatne hlupák, nájde si druhú ženu. * Sotva ušiel 

hrobárovi z lopaty, už druhému jamu kopal. * Jeseň života je 

najkrajšia na jar. * Je stále lepšie byť ženatý, ako mŕtvy. * Už 

vieme preceniť tovar, ale ešte stále nevieme plnohodnotne 

doceniť ľudí.  * Každý je géniom aspoň raz do roka. * Odvaha 

znamená vedieť, čoho sa treba báť a čoho nie.    
           Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 
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Vyberáme z tlače         MD-7/2022 

Zasmejme sa 

Dedko – Ja by som tú záhradu porýľoval za sedem dní. 
Babka – Mne by stačilo šesť! Dedko – Dobre, tak na a rýľuj!  

Aká je tá nová sekretárka riaditeľa? Niečo hrozné! Čo je 
škaredá? Ako noc! Veď mu ju vyberala vlastná manželka! 

Ako to vyzerá s mojou ženou? Pýta sa manžel lekára. Hm, 
hm, jej jazyk sa mi nepáči, odpovie lekár. To veru ani mne! 
Doloží manžel.           Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Vnúčik blahoželá babke k narodeninám – Želám ti veľa 
zdravia, šťastia a peňazí, aby si mi mohla kúpiť bicykel. 

Čo popíjate večer pri televízii? Čaj a slivovicu. A chutí vám to? 
Veľmi, moja žena pije čaj a ja slivovicu. 

Keď ťa muž vidí nenamaľovanú, s tridsať kilami navyše, 
unavenú, naštvanú a stále s tebou zostáva, tak asi naozaj 
nemá kam ísť...      Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

V lesíku sa Marienka oprie o strom a nežne sa prihovorí 
Jankovi – Janko, zamakaj si. A Janko vyrúbal celý les. 

Plagát v autoservise: Vážení zákazníci, oprava bŕzd stojí 100 
eur, pohreb 1000 eur. Tak si vyberte! 

Jano kľačí v kostole pred ukrižovaným Ježišom a modlí sa –
Ježiš, viem, že si veľmi trpel, bičovali ťa, nadávali ti, ukrižovali 
ťa, ale ženatý si veru nebol!        Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Lupič prepadne banku. Zamestnankyňa za priehradkou sa mu 
zdá pomalá, tak zreve – Pohni, kým má euro nejakú hodnotu! 

Pán doktor, dožijem sa osemdesiatky? Hovoríte, že nefajčíte, 
nepijete a že vás nezaujímajú ženy. Tak potom nechápem, 
načo chcete žiť tak dlho. 

Tak ťažko mi ide chudnutie, že som sa rozhodol radšej rásť 
do výšky!         Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Spoločenská rubrika         MD-7/2022 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH OBYVATEĽOV  

    

  

                                    

                        JJoozzeeff                                                  KKaarrooll                                            AAmmáálliiaa  

      KKOOVVÁÁČČIIKK                                    MMIIHHAALLÍÍKK                              ŽŽIITTŇŇAANNSSKKÁÁ  

                  oobbyyvvaatteeľľ                                      oobbyyvvaatteeľľ                                oobbyyvvaatteeľľkkaa  

                            IITT11                                                          IITT11                                                        IITT33  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

  

     Alojzia                Anna               Julianna             Mária 
   KRÁTKA        REMEŇOVÁ       FRANKOVÁ    BRUCHATÁ  
 obyvateľka       obyvateľka        obyvateľka      obyvateľka       
         IT2                     IT2                     IT2                    IT2 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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Spoločenská rubrika         MD-7/2022 

JÚLOVÍ oslávenci 

03.07. Gabriela Jacková 
03.07. Anna Luknišová 
03.07. Julianna Franková 
06.07. Jozef Kováčik 
09.07. Eva Kohútová 
10.07. Peter Macho 
10.07. Aneta Voleková 
11.07. Antónia Filová 
13.07. Júlia Kissová  

13.07. Františka Božiková 
15.07. Petr Chlapovič 
18.07. Otília Kasanová 
18.07. Jarolím Kročka 
18.07. Peter Kopál 
19.07. Alena Gogová 
28.07. Katarína Fáberová 
30.07. Peter Macko

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,  

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

PREDSTAVUJEME ZAMESTNANKYŇU  

  

                

  

MMoonniikkaa  

NNOOVVOOTTNNÁÁ  

ooppaattrroovvaatteeľľkkaa  IITT66  
  

  

  

  

„„SSmmee  rraaddii,,  kkeeďď  ssaa  kk  nnáámm  zzaammeessttnnaannccii  vvrraaccaajjúú!!““  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

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-7/2022 

Tajnička 

 Najobľúbenejšia sladkosť môže byť mliečna, horká aj 
biela, je okamžitý zdroj energie pre telo i dušu, vyvoláva 
príjemné pocity a pokoj. Tajnička prezradí, že je 7. júla...  
 

 

Hádanka č. 1: Čo je “MASNA“? 
a.) Mäsiarstvo b.) Mastná c.) Obec 

Eva Kohútová, obyvateľka 

Hádanka č. 2: Aké je hlavné mesto Českej republiky? 
a.) Plzeň b.) Pardubice 

 

c.) Praha 

Magda Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 3: Akým mestom preteká rieka “DUNAJ“? 
a.) Košice b.) Bratislava c.) Žilina 

Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 25.7.2022                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 6/2022  

sú: Beáta Révayová a Petronela Kittlerová 

Srdečne gratulujeme! 

           Kráča 
           Kainov brat 
           Nádoba na kúpanie 
            
           Kysnuté pečivo 
           Patriaca Igorovi 
           Opak malého 
           Budovy 
           Skonali 
           Klesáš 
           Konzervuje dymom 
           Skrývala 
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Aktuality           MD-7/2022

OCENENIE ŠPORTOVCOV MESTA 

 Športovci boli vždy pýchou Topoľčian. Mesto 
Topoľčany ocenilo ich svedomitú prípravu a 
úspechy, ktoré sa im podarilo dosiahnuť v roku 
2021. Z nominácií športových klubov vyberala 

Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu a po dlhých 
dvoch rokoch obmedzení sme sa opäť stretli na spoločnom 
podujatí. 
 Ceny spolu s primátorkou odovzdal legendárny 
československý futbalista, majster Európy z Belehradu z roku 
1976 a odchovanec topoľčianskeho futbalu Ladislav 
Jurkemik. 
 Mesto a jeho obyvatelia prežívajú úspechy spolu so 
športovcami. Cenia si ich zanietenie, s ktorým reprezentujú 
nielen svoj klub a samého seba, ale aj svoje mesto, ktoré je 
na nich právom hrdé. Ďakujeme.      (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

 Od 17.6.2022 je otvorené Topoľčianske kúpalisko: 

https://www.topolcany.sk/
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Zdravotné okienko         MD-7/2022

ZVLÁDNITE HORÚČAVY BEZ 

ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 

 Milí obyvatelia a najmä seniori, aby bolo leto pre vás čo 
najpríjemnejšie a mali ste len príjemné spomienky, je potrebné 
dodržiavať jednoduché odporučenia a zásady. 
 Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie 
organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej 
teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, 
vracanie či hnačky. 
 Veľmi dôležitý je pitný režim, ktorého základom je čistá 
voda doplnená o minerálne vody a ovocné či bylinkové 
nesladené čaje. Odporúča sa vypiť približne 1,5 až 3 litre 
tekutín denne, priebežne, v menších dávkach, častejšie a 
ešte pred pocitom smädu. Pite skôr vlažné, nie ľadové nápoje.  
 V horúčavách nepodceňte riziko úpalu a úžehu. Úpal je 
prehriatie organizmu, ktoré vzniká aj bez priameho slnečného 
žiarenia. Úžeh je prehriatie organizmu vplyvom slnečného 
žiarenia. Prejavujú bolesťami hlavy, nevoľnosťou, mdlobami 
až závratmi, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym 
pulzom, zvýšenou telesnou teplotou, vracaním. Postihnutého 
je treba premiestniť do chladnej miestnosti s vetraním, 
postupne ho ochladzovať, najlepšie obkladmi a tekutiny mu 
podávať lyžičkou. Preto pobyt vonku obmedzte na skoré 
ranné a podvečerné hodiny a noste pokrývku hlavy. 
 Dôležité je aj to, čo máte na sebe. Letné oblečenie by 
malo byť ľahké, vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svetlých 
farieb a z prírodných materiálov. Syntetické materiály nie sú 
vhodné, pretože bránia odparovaniu potu. 

Ak užívate nejaké lieky, kontrolujte, či ich máte 
uskladnené podľa inštrukcií na obale – zvýšenými teplotami 
sa môže znižovať ich účinnosť. Väčšinu liekov je potrebné 
skladovať pri izbovej teplote, teda do 25 °C. 
  (Zdroj: https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/593238-zvladnite-horucavy-bez-zdravotnych-rizik/) 
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Od nás pre vás          MD-7/2022

ŠPORTOVÝ KOMUNITNÝ DEŇ 

Po dvojročnej prestávke z dôvodu pandemickej situácie 
nezaháľame a pokračujeme v naplánovaných aktivitách 
v rámci dobrovoľníckeho projektu DNI TOPOĽČIANSKEJ 
KOMUNITY, ktorý sme otvorili v novembri 2019. Jeho cieľom 
je rozvoj dobrovoľníctva, odovzdávanie medzigeneračných 
skúseností, sebapoznávanie sa, vzájomná spolupráca. 

Zorganizovali sme športový deň, na ktorom sa zúčastnili 
deti z Materskej školy Gagarinova, študenti a dobrovoľníci 
z Gymnázia v Topoľčanoch a nechýbali ani naši obyvatelia.  

Vytvorili sme päť súťažných tímov po osem členov, ktoré 
boli zložené z piatich detí z MŠ, jedného študenta z 
Gymnázia a dvoch obyvateľov. Na súťažiacich čakali súťažné 
disciplíny: streľba na bránu, prenášanie loptičky na lyžičke, 
hod na terč, rybárčenie a hádzanie krúžkov. Na každom 
stanovišti súťažiaci získali body, podľa úspešnosti. Diváci ich 
s nadšením povzbudzovali. Študenti s obyvateľmi, ktorí 
nesúťažili, spoločne trávili chvíle hraním spoločenských hier. 
Atmosféru dotvárala hudba.  

Na záver boli ocenení všetci súťažiaci nielen potleskom, 
ale aj sladkými odmenami. Víťazmi boli súťažiaci modrého 
tímu. Na  pamiatku si odniesli darčeky vyrobené 
v DomAteliéRi našimi obyvateľmi. Organizačne športové hry 
zastrešili sociálni pracovníci. Betka Angelovičová bola 
hlavnou DJ–kou. Na čerstvý vzduch sprevádzali obyvateľov 
naši fyzioterapeuti. Údržbári priložili ruku k dielu prípravou 
záhradného nábytku. Vedúcej oddelenia stravovania 
ďakujeme za sponzorský tovar, ktorý zabezpečila od 
dodávateľov, našim kuchárkam za prípravu dobrôt.  

Atmosféru dotvárali balóny a výzdoba.  Náš, beztak 
príjemný zelený areál ožil. Bolo úžasné sledovať prepájanie 
generácií, úsmevy, povzbudzovanie. Myšlienka to bola naozaj 
zmysluplná.             (M. Šmotláková) 
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