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Úvodník           MD-8/2022 

Srdečné blahoželanie Vierke – 

pani riaditeľke k narodeninám 

 Vážená pani riaditeľka, v mesiaci august oslavujete 
narodeniny a pri tejto príležitosti Vám chceme 
z celého srdca zablahoželať. Chápeme, že 
máte veľa povinností, ktoré praktizujete vo svojej 
zodpovednej a náročnej práci ako riaditeľka 
nášho zariadenia „MÔJ DOMOV“ v Topoľčanoch, 
spolu s prašickým domovom. Váš prístup hovorí 

vo Váš významný a chvályhodný prospech. Kvitujeme Vaše 
zodpovedné konanie a rozhodovanie pri všetkých 
príležitostiach, najmä keď niečo potrebujeme a obrátime sa 
na Vás s dôverou. Nájdete si pre nás Váš vzácny čas, ktorý 
nám venujete s najväčšou láskou a porozumením.  

Počas pôsobenia vo funkcii riaditeľky ste v oboch našich 
prevádzkach zrealizovali množstvo projektov, čo svedčí 
o Vašej profesionálnej úrovni.  Za humánny a ľudský prístup 
Vám patrí srdečné a úprimné poďakovanie. Vďaka Vám, pani 
riaditeľka, že počas koronavírusovej situácie ste sa spolu 
s lekármi a zdravotným personálom snažili naše životy 
a zdravie chrániť tak, že ste sprísnili prístup tým, že sme nosili 
rúška a respirátory a že ste vytvorili priestor pre očkovanie.  

Keďže je správny čas na blahoželanie, dovolím si popriať 
Vám hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, optimizmu, 
spokojnosti, Božieho požehnania, pevné nervy so všetkými 
obyvateľmi a zamestnancami nášho zariadenia a neutíchajúci 
šarm vo Vašom ďalšom živote a pôsobení v našom Domove 
ešte veľa rokov ako pani riaditeľka, s titulom „výnimočná“ so 
zdravým sebavedomím. 
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, prajem vám 
príjemné čítanie nášho mesačníka MÔJ DOMOV.  

 
             Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domáci spravodaj         MD-8/2022 

PRECHÁDZKY V RYTME HUDBY 

Leto a krásne slnečné počasie sú v plnom prúde. Teplé 
slniečko je nielen lákavé, ale najmä inšpiruje k rôznym 
aktivitám na čerstvom vzduchu. V sprievode hudby 
z prenosného reproduktoru sa dali do pohybu ruky, nohy, lebo 
sa nedalo odolať veselým pesničkám. Hudba aj slniečko 
obyvateľom budovy A Jánovi Zajacovi, Darine Mikátovej, 
Róbertovi Pudišovi a Pavlovi Michaliskovi priniesli dobrú 

náladu a chuť si zaspievať a zatancovať v rytme hudby. 
Pridali sa k nám aj obyvatelia budovy B Zuzka Miklósová a 
Milan Hanzlovič, ktorí pred tancom a spievaním usilovne 
pracovali v areáli zariadenia. Pridali sa k nám tiež obyvatelia, 
ktorí trávili čas na terase budovy A. Pieseň s názvom „Hudba 
je ten správny liek“ hovorí pravdivo. Hudba je naozaj liekom 
na udržanie nielen fyzického zdravia, ale aj pre život tak 
prepotrebnej pozitívnej energie.     (M. Novotná) 
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Domáci spravodaj         MD-8/2022 

MÄTOVÝ SIRUP 

Počas týchto 
horúcich letných dní 
sme sa rozhodli 
s našimi obyvateľmi 
pripraviť osviežujúci 
mätový sirup. Mätu 
sme s Dankou Veľkou 
a Stanislavom 
Černým natrhali na 
vyvýšených záhonoch, 
ktoré sme si v našom 
zariadení svojpomocne 
vybudovali. Umytú 
voňavú mätu sme 
naložili s citrónom na 
sirup a zostalo nám aj na sušenie. Na druhý deň v dielni – 

Uvar si sám, 
sa k nám 
pridali aj 

Jarka 
Huslicová 

a Pavel 
Karadi. Sirup 
sme navarili 
a nafľaškovali. 
Podarilo sa 
nám vyrobiť 
25 fliaš 

chutného 
osviežujúceho 

mätového 
sirupu.                                                                       

(Z. Kováčiková) 
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Domáci spravodaj         MD-8/2022 

KREATÍVNE A ZÁBAVNE 

Opäť máme novú hru pre 
našich obyvateľov, ktorá ma 
upútala v obchode a 
neodolala som jej.  

Novú obyvateľku Máriu 
Bruchatú, ale aj dlhodobých 
Juraja Danoczyho a Irenu 
Hupkovú zaujala peknou 
farebnosťou a možnosťou 
ako sa s ňou zabaviť. 

A čo viac, predstavuje 
možnosť precvičenia si nielen 
jemnej motoriky, ale zároveň 
aj pamäti. Zábava s novou 
hrou rozhýbala prsty, dlane, 
aj oči.  

Stláčanie farebných 
tlačidiel, aby boli pretlačené 
na druhú stranu, určenie 
farby, ako aj počtu tlačidiel  
zaujal. A výsledný celkový 
tvar kvetinky veľmi potešil.  

Pri príjemnej hudbe sme 
spolu strávili chvíle, ktoré 
nám naplnili voľný čas, 
vyčarili  úsmev na tvári, ale aj 
spokojnosť. Každou kvapkou 
prispievame ku kvalite života 
v našom zariadení.  

Tvorivosť a farebnosť 
vytváraných kvetín mali 
úspech!     (M. Novotná) 
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Domáci spravodaj         MD-8/2022 

ÚDRŽBA ZÁHRADKY 

 Aby naše políčko zaujalo a aby sa zelenine darilo, je 
potrebné pravidelne jej venovať dostatočnú starostlivosť.  
 S našimi obyvateľmi z IT5, najmä s Jarmilou 
Huslicovou, Jozefom Serfőzőm a Michalom Janíkom sa 
preto o políčko príkladne staráme. Pravidelne túto našu 

„starosť“, ale predovšetkým radosť okopávame a vytrhávame 
burinu. 
 Ako však vieme, klíma sa neustále mení, dažďa a  
celkovej vlahy je čoraz menej a kde niet vody, niet života, 
nieto ešte dostatok peknej a bohatej úrody. 
 Preto nám, pokiaľ sa chceme potešiť z úrody, nezostáva 
nič iné len naše rastliny a plodiny pravidelne polievať. A to je 
tiež poriadny kus práce, náročný na čas a fyzické sily. Nám sa 
však nelení, a tak nám zelenina pekne rastie a my sa už 
nevieme dočkať zberu prvých plodov.    (Z. Kováčiková) 
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Domáci spravodaj         MD-8/2022 

ČISTENIE LAVIČIEK V CELOM AREÁLI 

 Tohtoročný júl sa niesol v znamení horúceho počasia 
a rekordne vysokých, priam tropických teplôt. Slniečko 
neúprosne pálilo a my sme pred ním hľadali úkryt v tieni. 
Topoľčianske zariadenie sa môže popýšiť rozsiahlym zeleným 

areálom, parkom a jeho oddychovými zónami, ktoré 
intenzívne využívame na prechádzky a pobyt na čerstvom 
vzduchu celoročne. Počas letných dní nás tešia posedenia 
v parku, pod korunami stromov, v altánku či na terase. Pohľad 
na zelený areál ale aj úžitkovú záhradku poteší popri 
debatovaní, spomínaní a na rôznych skupinových aktivitách, 
ale aj v rámci prestávky počas zdravotných prechádzok. 
Vďaka šikovným obyvateľom Števkovi Plevkovi, Simonke 
Bizoňovej a Vladkovi Kopálovi, ktorí sa postarali o čistotu 
lavičiek a záhradného nábytku, si môžeme tento relax užívať 
čisto a ešte príjemnejšie.                 (P. Jamrichová) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-8/2022 

REKONŠTRUKCIA V PRAŠICIACH 

 Život v Prašiciach sa v posledných mesiacoch nesie 
v duchu prerábania – sťahujeme, vŕtame, búrame, ťaháme 
nové rúry, zatierame, maľujeme izby a podobne. Statoční 
prašickí obyvatelia zariadenia si už vyskúšali všetko. Ale aj 
tak, ak by sme hľadali pozitíva v týchto náročných dňoch, 
našli by sme ich hneď niekoľko:  

 na zimu budeme mať nové kúrenie, 
 máme krásne vymaľované izby, 
 počas týchto dní si naši obyvatelia precvičili kognitívne 

aj orientačné schopnosti, pretože miestnosť pre sestry, 
kancelária, aj izby samotných obyvateľov sa veľmi často 
menili a obyvatelia sa museli veľmi rýchlo zorientovať 
v nových podmienkach, 

 niektorí obyvatelia si vyskúšali bývanie v náročných až 
„skautských“ podmienkach, ako napríklad Otília Kasanová, 
ktorá  však  tieto  zmeny  bývania  znášala  veľmi  statočne, 
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-8/2022 

 vytvárali sa nové „izbové“ vzťahy - Ladislav Stanko býval 
s Jozefom Šomšágom, 
Jozefína Čižmáriková 
s Oľgou Hiadlovskou, 
Rozália Gavalcová 
s Helenou Stankovou, istý 
čas bývali spolu Pavol Zvala, 
Benedikt Paluš a Jozef 
Šomšág, 

 upevnil sa vzťah manželov 
Bajzíkových, ktorí boli na čas 
odlúčení - Albín Bajzík býval 
s Jozefom Kuchárom 

a Oľga Bajzíková s Jozefou Jančichovou; možno aj preto 
opätovné stretnutie manželov bolo plné lásky a nehy, 

 upevnili sa rodinné vzťahy - na dlhodobej dovolenke je 
Emília Hustá, Ernest Barta a na pravidelné návštevy 
domov chodieva aj Ladislav 
Stanko, 

 v jedálni sme mávali teambuilding 
– Jarka, Zuzka, sestričky, 
opatrovateľky aj upratovačky – 
všetci sme sa pracovali v jednej 
miestnosti, aby sme pre našich 
obyvateľov vytvárali čo najlepšie 
podmienky pre ich pokojný život,  

 upevnili sa kolegiálne vzťahy so 
zamestnancami z Topoľčian – zvlášť s údržbármi, ktorí 
nám pravidelne chodia vypomáhať a s ich vedúcou Lenkou 
Janskou, ktorá je vždy na telefóne ochotná pomôcť 
a poradiť. 
 S prerábaním kúrenia už finišujeme, ešte nás čaká 
prerábka vody. Veríme, že to zvládneme a určite vám dáme 
o tom vedieť.         (Z. Richter, J. Urbánková) 
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Z pera našich obyvateľov       MD-8/2022

Čas uteká 

Čas uteká, zastaviť sa nedá, po lete 
prichádza pestrofarebná jeseň, 

do srdca sa vkráda nežiadúca tieseň. 

Nastala znova koronavírusová situácia, 
najsilnejšou zbraňou proti nej zostáva 

nariadená prevencia a opatrenia. 

Pre náš organizmus a dušu, nech 
sú najdôležitejšie slnečné lúče 

s hrejivým nádychom pre pokojný 
život v našom Domove. 

Nepriaznivú situáciu určite zvládneme 
zásluhou všetkých zamestnancov a s Božou pomocou.   

        Anna Szabová, obyvateľka 
 

SNP – Slovenské národné povstanie 
 Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie 
slovenského domáceho odboja počas II. svetovej vojny, proti 
vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie Slovenskej 
republiky.  
 Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými 
okupujúcimi jednotkami, nepriamo bolo i útokom 
proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom 
Tisom, ako aj snahou byť na strane víťazných 
spojeneckých mocností druhej svetovej vojny. 
Centrom povstania bola Banská Bystrica.  
 Nemecké jednotky povstaleckú armádu 
porazili v noci z 27. na 28. októbra 1944. Časť jej jednotiek 
prešla na partizánsky spôsob boja.  
 Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do 
oslobodenia našej krajiny sovietskymi, rumunskými 
a československými vojskami na jar 1945.        
                 Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-8/2022

Významné dni v auguste 

06.   Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní  
09.   Deň Nagasaki 
 Medzinárodný deň pôvodného obyvateľstva sveta 
 Medzinárodný deň solidarity s bojom žien v Juhoafrickej 
 republike a Namíbii 
10. Záhaľčivý deň  
12.   Medzinárodný deň mládeže  
13.   Medzinárodný deň ľavákov 
19. Svetový humanitárny deň 

23. Európsky deň obetí stalinizmu a nacizmu  
 Medzinárodný deň spomienky na obchod s otrokmi a 
 jeho zrušenie  
29. Výročie SNP           Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

Camus: Najbohatšie obdaruje budúcnosť  toho, kto všetko 
dáva súčasnosti. J. Muir: Keď pohneme jednou jedinou 
vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom 
sveta. Emerson: Ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ich 
neúspechy sú prípravou na ich víťazstvá. Napoleon Hill: 
Jednou z najbežnejších príčin neúspechu je zvyk vzdať sa, 
keď človeka stretne dočasná prekážka. B. Ruth: Nie je 
možné poraziť človeka, ktorý sa nikdy nevzdáva. 

Výroky slávnych 

B. Bolzana: Keď čítam zlú knihu, ľutujem z celého srdca, že v 
dnešnej dobe už vie čítať každý. Kórejské príslovie: Smoliar 
si rozbije nos, aj keď spadne na chrbát. M. de Cervantes: Je 
lepšie byť chválený za málo múdrosti, ako za veľa hlúposti. L. 
D. Mardrusa: Veľkosť lásky sa meria tým, ako dlho je kladený 
odpor. Bengálske príslovie: Ženina moc tkvie v jej slzách. 
Ch. Baudelair: Láska to je to ovocie, na ktoré má srdce chuť. 
J. W. Goethe: Zostarnúť nie je umenie, umenie je vyrovnať 
sa s tým.    Magda Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-8-6/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-8-9/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-8-9/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-8-9/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-8-9/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-8-10/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-8-12/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-8-13/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-8-19/
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-8-23/
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Vyberáme z tlače         MD-8/2022 

Porekadlá 

V auguste veľké rosy zvestujú nám pekné časy. * Suchý 

august, suché víno, mokrý august, vodnaté víno. * Na 

Bartolomeja každá plnka zrelá. * Ak je na Vavrinca slnce, 

bude medu plné hrnce. * Ak august páli, bude páliť aj víno. * 

Svätý Vavrinec nesie z pola veniec. * Dážď v auguste je ako 

ženský plač. * Ak Vavrinec uvarí, Bartolomej dosmaží. * Aký 

je august na začiatku, taký až do konca. * Keď je v prvom 

augustovom týždni teplo, bude biela zima. * Severné vetry 

keď v auguste dujú, opadanie úrody spôsobujú. * Dážď, ktorý 

v auguste do obeda prší, skorej ako obed minie sa usuší. * 

Aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň. * Čo 

august nedopečie, to september nedovarí. 

Aforizmy 

Manželstvo a makaróny chutia len za tepla. * Najlepšou 

vreckovkou na ženské slzy sú nové šaty. * Pre manželstvo  si 

vyber ženu, ktorú by si zvolil ako priateľa, keby bola mužom. * 

Ani jeden rozvedený, nie je rozvedený z vlastnej viny. * 

Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho, tak ako ho vidí 

Boh. * Lásku bez kríža nenájdeš, a kríž bez lásky neunesieš. 

* Šťastie nespočíva v šťastí, ale v jeho dosahovaní. * 

Žiarlivosť sa rodí s láskou, ale nie vždy s ňou umiera. * Krásni 

mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú 

umelecké diela. * Osud vedie toho, kto chce, kto nechce toho 

ťahá. * Človek, ktorý stojí na prstoch, nemôže stáť dlho. * 

Problém nie je atómová energia, ale ľudské srdce.       
           Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 
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Vyberáme z tlače         MD-8/2022 

Zasmejme sa 

Po svadobnej noci mladomanželka ťažko vzdychá – Bože, 
keď i plat bude taký malý, tak to teda bude hrozný život! 

Chlap v posteli prichytí svoju ženu s iným. Smutne sa na 
neho pozrie a hovorí – Ja som musel, ale kto teba donútil?! 

Lekár Dežovi – Mám veľmi zlú správu. Vyzerá to tak, že už 
nebudeš môcť nikdy pracovať. S tým si nerobte starosti. Teraz 
mi povedzte tú zlú správu!       Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Evička pije z kaluže vodu. Janko jej hovorí – Nepi ju, sú v nej 
bacily a ochorieš! Neboj sa, predtým som ich prešla bicyklom! 

Učiteľka oteckovi – Janko stále odpisuje úlohy od spolužiakov, 
čo z neho bude? Robil som to isté a som generálny riaditeľ. 

Dostal som fľašu slivovice. Bál som sa, že ju po ceste 
rozbijem, tak som ju vypil. Dobre som urobil, lebo som spadol 
desaťkrát!           Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Blondínka v autoškole hovorí učiteľovi – A hneď máme veľký 
problém! Aký? Tu dole sú tri pedále a ja mám len dve nohy. 

V parku naháňa dedko mladú slečnu. Dve susedky sa na to 
pozerajú a jedna z nich uznanlivo hovorí – Pozri sa naňho! 
Ten náš sused dostal športovú horúčku! 

Vodič vedúcemu – Nebol som opitý, len som si trochu vypil. 
Vedúci – To je potom niečo iné, nedám vám teda výpoveď 
o sedem dní, ale o týždeň.            Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Matka hreší dcéru – Si bezočivá, sebecká a lenivá! Nekrič, 
mama, nemusia všetci vedieť, ako si ma vychovala. 

Lekár po operácii – Vybral som tomu chlapíkovi pečeň, pľúca 
aj obličky a on stále žije. Hm, tak to bude policajt alebo politik! 

Manželka sa rozčuľuje – Hovoríš stále iba o športe! Skús 
o sexe. Dobre. Tak čo, ešte stále sa každú sobotu, keď som 
na futbale, stretávaš s milencom?    Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Zábava a relax         MD-8/2022 

Tajnička 

 Je určený na leňošenie a pokojné ničnerobenie 
a krátkodobo tak môžeme tráviť voľný čas. Netreba to však 
preháňať, striedajme ho s aktivitou tela aj psychiky.  

Hádanka č. 1: Čo sú “BORŮVKY“? 
a.) Maliny b.) Jahody c.) Čučoriedky 

Eva Kohútová, obyvateľka 

Hádanka č. 2: Čo je “DULA“? 
a.) Zelenina b.) Ovocie 

 

c.) Krík 

Magda Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 3: Aké je hlavné mesto Ukrajiny? 
a.) Kyjev b.) Moskva c.) Černobyľ 

Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 24.8.2022                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 7/2022  

sú: Helena Molnárová a Otília Kasanová 

Srdečne gratulujeme! 

           Vedieť 
           Rozumie 
           Les 
           Pritakanie 
           Pátrať 
           Upraviť vlasy 
           Opak leta 
           Zviera púšte 
           Sova 
            
           Opadáva 
           Ujdi 
           Ťaží sa v nej uhlie 
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Zábava a relax         MD-8/2022

OSEMSMEROVKA  

 Na psychiatrii: 
 Čo si dilino? Načo polievaš tie kvety, keď nemáš 

v krhle vodu? 
 Ty si dilino. Nevidíš, …?  (tajnička má 9 písmen) 

 

D E M A A O S I V O Ž 

V Ý R O K N E O B A K 

O Y A N E Ž A R T Y E 

J S L G E H Y E N A Č 

R S A P Ú S V CH R A B 

A U M K V E T Y T Ó O 

D O O M R E P Í K T B 

Z O T K T Y Č I N K A 

A R T S A E T A I A R 

J L O E U K R Y H A V 

V T N E M G U A A É S 
 

AGENS ALARM ANAERÓB 
ASTRA AUGMENT BOBČEK 

ČÍTAČ DVOJRAD ERNESTÍNA 
GRANT GUSTO HYENA 

CHYŽKA KNIHA KREVETA 
KRYHA KRYTY METOD 

MOTTO OBRYS ORECHY 
OSIVO REPÍK SLNKO 

SVRAB TYČINKA VJAZD 
VPLYV VÝROK ŽARTY 
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Spoločenská rubrika        MD-8/2022 

AUGUSTOVÍ oslávenci 

01.08. Irena Gričová 
09.08. Anna Jaskulová 
11.08. Jana Hanová 
12.08. Ján Novotný 
19.08. Antónia Feketeová 
22.08. Bernardína Mojžišiková 

22.08. Jozef Záruba 
23.08. Stanislav Černý 
23.08. Antónia Jamrichová 
28.08. Valéria Bečárová 
31.08. Anna Belohorcová 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa 

šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

PREDSTAVUJEME 

NOVÝCH ČLENOV KOLEKTÍVU  
                                      

                        EEtteellaa                                                                                                                GGaabbrriieellaa  

              IIVVÁÁCCKKOOVVÁÁ                                                                                                  BBEEŇŇOOVVÁÁ  
            oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT22                                                                                          ooppaattrroovvaatteeľľkkaa  IITT66  

  

  

  

  
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

  

  

  

  ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

Ondrej MATEJKA – obyvateľ IT1 
  ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

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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Aktuality          MD-8/2022

ZELENÝ SAD AJ ELEKTRONIZÁCIA 

 Komunitné projekty sa v Topoľčanoch tešia 
veľkej obľube. Preto sa mesto zapája do projektu 
Zelený sad, pozostávajúci z 30 drevín, prevažne 
starých vzácnych odrôd jabloní a hrušiek a jedlých 

trvaliek. Spomedzi prihlásených miest bude vybrané jedno 
víťazné, kde na jeseň sad vznikne. Garant projektu, CEEV 
Živica,  zaručuje vysokú úroveň, kde sa dreviny navzájom 
pozitívne ovplyvňujú. Tento priestor bude v správe mesta, 
ktoré zabezpečí v spolupráci s obyvateľmi starostlivosť oň. 
Sad nemusí mať len úžitkový, ale aj vzdelávací charakter 
verejného priestoru. Preto tam pribudnú aj náučné tabule o 
význame pestovania starých odrôd a ich prínose. Mesto 
vyzvalo obyvateľov, aby pomohli nájsť najvhodnejšie miesto 
pre tento projekt a zapojili sa do jeho prípravy. Mesto potom 
vyberie najvhodnejšiu z hľadiska rozlohy, dostupnosti, 
inžinierskych sietí a ďalších faktorov.   
 Mesto sa pridalo medzi viac ako 2 000 obcí a miest 
Slovenska, ktoré využívajú systém DCOM, vďaka ktorému 
elektronizujú svoj úrad. Prinesie nám moderné elektronické 
služby a umožní komunikáciu aj prostredníctvom smartfónu. 
To všetko vďaka moderným technológiám a riešeniam 
od spoločnosti DATALAN v prepojení s funkciami systému 
DCOM. Prechod na elektronickú komunikáciu je komplexný 
proces rozdelený do niekoľkých krokov. V prvom kroku bude 
mesto zabezpečovať elektronizáciu samotného úradu, ktorej 
prínosy pocítite následne aj vy, občania. Môžete sa tešiť na 
modernú elektronickú komunikáciu a navyše takto spoločne 
ušetríme množstvo času a kilá papiera, čím prispejeme 
k ochrane životného prostredia. Už aj samotnú zmluvu o 
pripojení k informačnému systému DCOM podpísalo mesto 
elektronicky! Tešíme sa z takéhoto progresu a z toho, že vám 
čoskoro predstavíme viac.      (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

https://neomail.cz/api/pixel/click?planurl=62c55bbd3a1c34039851741&plan=62c55bbccb4f79955168028&id_email=5daebb3d148118046706582&redirect=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDATALAN
https://neomail.cz/api/pixel/click?planurl=62c55bbd3a7d03766008399&plan=62c55bbccb4f79955168028&id_email=5daebb3d148118046706582&redirect=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdcomprojekt
https://neomail.cz/api/pixel/click?planurl=62c55bbd3a7d03766008399&plan=62c55bbccb4f79955168028&id_email=5daebb3d148118046706582&redirect=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdcomprojekt
https://www.topolcany.sk/
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Kaplnka           MD-8/2022

„NEZNESITEĽNÉ HORÚČAVY!“ 

 Milí čitatelia, bratia a sestry,  
 v čase keď píšem toto zamyslenie sužujú väčšinu Európy, 
vrátane našej malej krajiny, neznesiteľné 
horúčavy.  
 Neboli sme na ne zvyknutí. Človek je hneď 
unavený, spotený, ťažko sa dýcha. Zem je 
totálne vysušená, šíria sa požiare, a voda na 
prídel už je strašnou realitou nielen v Afrike, ale aj na 
Slovensku.  
 Mám rada slnko, mám rada leto, ale horúčavy teda 
nemusím. Môj mozog je spomalený. No predsa sa mi v ňom 
prehnala jedna zásadná myšlienka, s ktorou sa chcem s vami 
podeliť.  
 Totiž, poznajúc predpovede Biblie o posmrtnom živote 
(o večnom trápení v „neznesiteľnom ohni“ pre tých, ktorí 
odmietli Krista), som si v tom teple zrazu uvedomila: 
Nechcela by som zažívať ani dlhodobo, a už vôbec nie večne, 
niečo podobné ako sú „neznesiteľné horúčavy“.  
 Večné zatratenie opisuje Biblia podobne. Je ako 
neznesiteľné teplo, ako spaľujúci oheň, ktorý však trápi nie 
telo, ale dušu. Ide o neznesiteľné výčitky svedomia, na mysli 
stále sa opakujúci obraz všetkého zlého, čo človek vykonal, 
úzkosť z toho, že sa to už nijako nedá napraviť, či v ušiach 
stále znejúci smútok i plač tých, ktorým sme ublížili. Proti 
tomuto všetkému sú tohtoročné horúčavy len maličkosť.  
 Poviem vám, milí moji, uvedomila som si, že si chcem 
v sebe poupratovať. Každý deň. Naprávať, budovať vzťahy 
s ľuďmi. Prosiť Pána o odpustenie ráno i večer. Dovoliť Mu, 
aby môj život nasmeroval vždy na tú jedinú správnu cestu. 
Cestu, na konci ktorej ma bude čakať On sám v nebeskej 
radosti. 

 Vaša     Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Od nás pre vás         MD-8/2022

NOVINKA V NAŠOM INTERNOM 

ROZHLASOVOM VYSIELANÍ 

Milí obyvatelia, pravidelne od pondelka do piatku o 7,45 h 
vstávate s pesničkou na želanie pre oslávencov. Preto vám 
pripomíname možnosť zahrania pesničky na želanie 
obyvateľovi alebo zamestnancovi nášho zariadenia. Stačí  sa 
len nahlásiť u sociálnych pracovníkov na oddelení alebo 
v knižnici Mirke Grežďovej. 

Čas vysielania nie je len ráno 7,45 h, ale aj poobede o 
12,45 h. Poobede sa vám prihovárame s obyvateľkami – 
našimi moderátorkami: Annou Szabovou, Petronelou 
Kittlerovou, Magdalénou Drábikovou, Katarínou 
Kánovou. Sme radi, že máme aj novú posilu Máriu Krutú.  

Pre zvýšenie kvality vysielania prostredníctvom IRŠ sme 
zabezpečili nový počítačový program, vďaka ktorému 
dokážeme zhotoviť nahrávky do vysielania vopred. Doteraz 

sme vysielali 
len v priamom 

prenose, 
„naživo“. Po 
novom vieme 

pripravené 
nahrávky 

vopred upraviť, 
napríklad, ak 
sa náhodou 

naše moderátorky pomýlia, či zakašlú.  
Opadne tak aj tréma a napätie z priamych vstupov. Mirka 

nahrávky upraví, pospája s pesničkami a vysielanie je 
pripravené na spustenie. 

Sme radi, že nás podporujete a počúvate naše IRŠ – 
interné rozhlasové vysielanie.    (M. Šmotláková) 
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Fotografia mesiaca        MD-8/2022 

MUZIKOTERAPIA S 

VEJÁRMI    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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