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Úvodník           MD-9/2022 

Na dvere klope jeseň 

 Jesenné obdobie prináša radosť zo zlatistého 
a sfarbeného lístia, viniča, z jabĺk a ostatného šťavnatého 
druhu ovocia. Prichádza so symfóniou farieb prírody, zvlášť 

pestrosťou stromov bude dodávať potrebnú 
energiu a vitalitu do života. Farebné variácie sa 
v prírode menia v každom časovom horizonte 
počas dní, ako aj ročných období. V letných 
zátišiach je najkrajšia jesenná kolekcia farieb, 
ktorú nedokáže vytvoriť nikto, len „akademická 

maliarka“ – príroda. Listnaté stromy chystajú akoby módnu 
prehliadku, nápady v tomto smere nemajú na svete obdobu. 
 Balzamom na telo a dušu sú potrebné hrejivé lúče slnka, 
ktoré dodávajú vitamíny a chuť žiť. Tiež kvety neoplývajú len 
krásou farieb, ale majú aj liečivú silu. Dokonca z určitých sa 
dajú pripraviť aj chutné jedlá – polievky, omáčky, ktoré na 
pohľad lahodia nášmu oku. 
 Počas jesene sa strieda teplé počasie s chladivou klímou. 
A na takéto teplotné výkyvy nie sme my, seniori, pripravení. 
Oveľa viac sme náchylnejší na rôzne ochorenia, ktoré sú 
spojené so zápalom dýchacích ciest. Preto by sme sa mali 
týmto neduhom vyvarovať a chrániť si svoje zdravie. Niekedy 
sa objaví aj zvýšená teplota, kašeľ, preto je potrebné chorobu 
vyležať, zvlášť v tejto koronavírusovej situácii a hlavne 
využívať lieky predpísané lekárom. 
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, prajem vám 
s vedením Domova, Redakčnej rady a Domového parlamentu 
dobrú pohodu pri čítaní nášho časopisu „Môj domov.“ Na 
povzbudenie nasledovné motto: „Život dáva určité šance, aby 
sme si z mínusu vedeli vytvoriť plus. Každý chce mať lepší 
život, no len veľmi málo z nás chce byť lepším človekom.“ 
  
 

             Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový parlament        MD-9/2022 

BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 

Počas letných mesiacov, máva Domový parlament už 
pravidelne parlamentné prázdniny. Napriek tomu, sme sa 
v mesiaci august stretli až tri krát. Presnejšie - stretla sa časť 
členov domového parlamentu. 

Dôvodom a cieľom, v tomto čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý je vyhlásený na celom 
území SR, bol príkazný list pre zariadenia sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktorým sa ZAKAZUJE: 
 fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo 

používať otvorený plameň; 

 vypaľovať porasty, bylín, kríkov, stromov; 

 spaľovať horľavé látky. 

Na základe tohto príkazu je našou povinnosťou 
zabezpečiť v priestoroch vyčlenených na fajčenie nehorľavé 
nádoby naplnené vodou pre likvidovanie ohorkov z cigariet 
a zabezpečiť, aby na fajčenie boli využívané výhradne iba 
priestory na to vyhradené. 
 Našou spoločnou úlohou z hľadiska protipožiarnej 
bezpečnosti je zabezpečiť, aby fajčenie a ohorky z fajčenia 
nielen neohrozovali naše životy, zdravie a majetok. Našou 
spoločnou úlohu je, aby fajčenie neznepríjemňovalo životy 
nefajčiarov a tiež aby zamestnanci nevykonávali nadprácu za 
fajčiarov, ktorí si neodpratávajú ohorky. 
 Z tohto dôvodu bolo zvolané stretnutie obyvateľov 
v jedálni zariadenia a následne boli zorganizované stretnutia 
členov domového parlamentu, hlavne členov – fajčiarov. 
Vedúca úseku služieb so svojím tímom pripravila systém 
zameraný na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti nás 
všetkých pred požiarom, ruka v ruke so systémom 
zabezpečenia poriadku a odpratávania ohorkov zo strany 
fajčiarov.         Viera Bútorová, riaditeľka 

          Jozef Lisý, predseda DP 
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Domáci spravodaj         MD-9/2022 

VÝLET DO PIEŠŤAN A NA ČERTOVU PEC 

 Horúce počasie nás neodradilo ani od ďalšieho výletu. 
Tentoraz to bolo do Piešťan, kde nás už očakávala loď, na 
ktorú sme sa po našom príchode nalodili a už sme brázdili 
Sĺňavou na úbočí rieky Váh. Bol to nezabudnuteľný zážitok, 
ktorý trval necelú hodinu, no nám to úplne stačilo. 
 Spokojní sme sa po plavbe vybrali do mesta trošku sa 

občerstviť, keďže nám bolo horúco. Dali sme si výborne 
vychladenú kofolu a pobrali sme sa ďalej, prejsť sa po parku. 
Po chvíli nám vytrávilo a brali sme sa späť k autu, aby sme sa 
mohli ísť naobedovať do neďalekého podniku Furman. Po 
dobrom obede sa nám už nechcelo ani nikam ísť. Ale 
nakoniec nás predsa len premohla zvedavosť a vybrali sme 
sa ešte na Čertovu pec.  
 Pokochali sme sa tam krásnou prírodou, milými 
zvieratkami a pobrali sa spokojne domov.   (L. Petráková) 
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Domáci spravodaj         MD-9/2022 

VÝLET NA RANČ POD BABICOU 

 Tohtoročné leto je veľmi teplé, ale nám to nezabránilo 
zorganizovať výlet na Ranč pod Babicou. 
 Tamojšia krásna príroda ulahodí oku a duši každému 
záujemcovi. Prostredie ZOO Babica sa stále modernizuje 
a zvieratá tu nájdu svoje pohodlie. Najviac nás zaujal pavilón 

so sovami, ktoré boli krásne biele. Blízko toho bol voľný 
výbeh s kozami, ktoré sme mohli nakŕmiť vopred zakúpeným 
krmivom. Po prehliadke sme si posedeli v reštaurácii 
a občerstvili sa kávičkou, studenými nápojmi a dobrým 
jedlom. Ku koncu výletu sme sa zastavili v obci Bojná, kde 
sme si posedeli pri zmrzline.  

Spoločne sme strávili pekný deň v príjemnej spoločnosti. 
Spolu si odnášame veľa krásnych zážitkov a veríme, že sa 
o rok opäť vrátime.         (M. Miková) 
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Domáci spravodaj         MD-9/2022 

GULÁŠPÁRTY 

 Po štvrtýkrát sme 
sa stretli pri varení 
gulášu. Počasie nám 
našťastie vyšlo a tak 
sme sa hneď zrána 
pustili do príprav. 
Nachystali cibuľu, 
mäso, zemiaky a šup 
ho kotol na oheň, aby 
sme čím skôr začali. 
 Tento rok bol 
hlavným kuchárom obyvateľ Jozef Lisý, ktorý sa postaral 
o mäsko do gulášu a samotný guláš. Nemôžeme zabudnúť aj 
na ďalších našich asistentov. Magdaléna Drábiková chystala 

cibuľu a zemiaky a Beáta Révayová sa nám postarala 
o čistotu lavičiek, za čo všetci ďakujeme.  
 Guláš rozvoniaval po okolí a aby sme si trochu vyplnili 
čas, začali sme si pospevovať. Betka Angelovičová a Lenka 
Petráková nám zaspievali pesničky, ktoré všetci poznáme. 
Čas obeda sa neúnavne, ale isto priblížil, a my sme už aj 
vyhladli. Guláš bol fantastický, mäsko mäkké, samo sa 
rozpadávalo. Všetkým guláš mimoriadne chutil a preto sa už 
nevieme dočkať na naše stretnutie opäť o rok.    (L. Petráková) 
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Domáci spravodaj         MD-9/2022 

OSLAVA JUBILEA 

Krásneho životného jubilea, 90 rokov, sa dožila Antónia 
Jamrichová, obyvateľka nášho IT1. My, zamestnanci, sme ju 

prekvapili krásnou živou kyticou a ona neskrývala slzy dojatia 
a šťastia. 

Spoločným prípitkom sme si pripili nealkoholickým 
šumivým vínom. Hudbou na gitare nám spríjemnila oslavu 
muzikoterapeutka Alžbetka Angelovičová. Zazneli rezké 
známe pesničky, ako aj tradičné „Živio“. Pri tejto príležitosti 
sme si s oslávenkyňou zaspomínali na mladosť, rodinu, 
priateľov a na staré dobré časy. 
 V mene všetkých zamestnancov prajeme jubilantke veľa  
zdravíčka, šťastíčka, lásky a veľa, veľa podobne krásnych 
spoločných a radostných chvíľ.         (D. Kapráliková) 
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Domáci spravodaj         MD-9/2022 

DÚHA 

 Práca s akrylovými farbami môže byť zábavná. Dúha je 
pre mnohých výnimočný prírodný úkaz a každý sa isto poteší, 
keď má to šťastie, že ju zbadá na vyjasnenej modrej oblohe. 
Veď sa považuje za jeden z najkrajších fenoménov.  

A práve preto, lebo sme už dlho dúhu z dôvodu 

dlhodobého sucha a neprítomnosti dažďa na oblohe nevideli, 
spríjemnili sme si dopoludnie jej tvorbou a precvičili jemnú 
motoriku.  

Farby v dúhe hrajú veľmi dôležitú úlohu, tak ako aj 
v živote. Na farebný papier sme si z vaty spravili oblaky, 
trhaním a šúľaním servítkov do guľôčok sme ich lepili na 
papier a následne s radosťou farbili dúhu akrylovými  
farbami. Každý si vytvoril svoj farebný dúhový svet po svojom 
– vo farbách ktoré má rád.        (D. Kapráliková) 
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Domáci spravodaj         MD-9/2022 

MILUJ BLÍŽNEHO SVOJHO 

Krásne slová, 
ktorými sa 
prenášame do 
čias mladosti a 
spomienok. 
 S Máriou 
Tílešovou sme si 
pozreli filmový 
dokument s 
vyjadreniami detí židovských rodín, ktoré kedysi žili v našom 
židovskom meste. Učili sa a zároveň v židovských rodinách 
pracovali. Jedným z nich bol aj jej zosnulý manžel. So 
záujmom a spomienkami naňho sme si spolu vypočuli jeho 
slová o mladosti, keď sa učil za pekára u Židov a následne u 
nich pracoval. Milý, veselý, spontánny človek, ktorý svoju 
manželku a rodinu nadovšetko miloval. A ona bola veľmi 
šťastná, že svojho milujúceho manžela opäť počula a videla. 
A tiež historické mesto Topoľčany, kde si spolu s manželom 
nažívali. Niet nad krásne spomienky na najbližších.  (M. Novotná) 

RANNÉ OSVIEŽENIE 

Ako málo nám 
niekedy treba k šťastiu! 
Napr. ranná hygiena tváre 
a rúk, keď sa osviežime aj 
dobre zabavíme. Voda je 
„životabudič“, ktorý 
pomáha nielen zvonka, 
ale aj zvnútra. Obyvateľky 
Terézia Pargáčová 
s Antóniou Matejovou si 

tento každodenný rituál nevedia vynachváliť. Veď stačí len 
pozrieť na ich krásne a usmiate tváre!    (M. Mäsiarová) 
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Domáci spravodaj         MD-9/2022 

PIATKOVÝ RELAX NA TERASE 

 Na B terase sme s obyvateľmi pripravili pekné 
dopoludnie. Príjemne je tam aj v horúčavách. Pri príprave 
malého občerstvenia pomohla Danka Veľká, o veselú náladu 

sa hrou na gitare postarala Beátka Révayová. Zaspievali 
sme si s ňou a pookriali na duši.         (J. Záhradníková) 
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Domáci spravodaj         MD-9/2022 

KREATIVITA Z VATY 

 Popustiť uzdu svojej 
fantázie sa našim 
obyvateľom páči najmä pri 
skupinových aktivitách. 
Tak sme sa dali na výrobu 
jednoduchej ovečky.  
 Potrebovali sme len 
výkres a vatu. Z výkresu 
sme vystrihli oblúk, ktorý 
tvoril telo ovečky, na hlavu 
a nohy sme použili farebný 
papier. Nakoniec sme 
prilepili očká, dali 
mašličku, a ovečka bola 
hotová.  S úsmevom 
na tvári si každý kreatívny 
obyvateľ odniesol svoju 
vyzdobenú ovečku na izbu.           (D. Kapráliková) 
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Domáci spravodaj         MD-9/2022 

PRÁCA ŠĽACHTÍ ČLOVEKA 

Že práca je veselá 
činnosť, je dôkazom 
obdivuhodnej 
pracovitosti našich 
obyvateľov z IT2.  

Usilovnosť do 
práce u  Anny 
Remeňovej, Hedvigy 
Adamkovičovej, 
bratov Petra 
a Vladimíra 
Kopálových, Márie 
Káčerovej a Rudolfa 
Raučinu motivovala a 
rozprúdila veselá 
hudba. Napriek 
čiastočnému 

obmedzeniu mobility 
niektorých sa s ochotou 
a radosťou „vrhli“ do práce. 
Poutierali povrchy stolov, 
stolíkov, skriniek, 
kuchynskej linky. Boli milí, 
usmiati, veselí. Hudba dala 
do pohybu aj nohy 
Vladimíra Kopála a Anny 
Remeňovej, do tanca. 
A tak naše upravené 
slovenské porekadlo je 
a navždy zostane: „Čistota 
pol života, radosť a láska 
celý“.   (M. Novotná) 
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Domáci spravodaj         MD-9/2022 

„DUCHOVNÝ LIEK NA SRDCE“ 

Tak ako povedal pápež František: „Modliť sa ruženec je 
duchovný liek dobrý na srdce“. 

V našom zariadení je mimoriadne obľúbená práve jedna 
z týchto najznámejších modlitieb cirkvi – ruženec.  

Takto si každý piatok 
katolíci uctievajú 
modlitbou posvätného 
ruženca Pannu Máriu. 
 Bežne prebieha 
v kaplnke nášho 
zariadenia. Avšak v 
tomto teplom letnom 
období uskutočňujeme 
toto spoločné modlenie 
na A terase na čerstvom 
vzduchu.        

               (D. Kapráliková) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-9/2022 

ŠPORT, KONCENTRÁCIA AJ ZMRZLINA 
 Naši obyvatelia 
v Prašiciach si mohli 
opäť zašportovať 
v jedálni, ktorá bola 
dlhšiu dobu neprístupná 
na skupinové aktivity, 
kvôli prerábke kúrenia.  
 Olinka Bajzíková, 
Helenka Stanková, 
Otília Kasanová, 
Jozefína Čižmáriková, 
Ladislav Stanko, Jožko 
Kuchár, Ernest Barta 
a Albín Bajzík sa 
potešili novému terču 
s loptičkami. 
 Ďalšia športová 

disciplína bola hod na 
kôš a potom nasledovali 
kolky.  
 Po športovej aktivite 
sme sa premiestnili do 
areálu zariadenia. 
Pokračovali sme 
v družných rozhovoroch. 
Vychutnávali si príjemné 
počasie. 
 Pobyt na čerstvom 
vzduchu si obyvatelia   
Prašíc užívajú aj obľú- 
beným pohybovo kon- 
centračným cvičením vo 
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-9/2022 

vo forme hry „Meno, Mesto, Zviera, Vec“, pri ktorej hádzaním 
lopty určujeme, kto je na rade s odpoveďou. Do hry sa zapojili 
a pamäť i ruky precvičili: Olinka Bajzíková, Jozefína 
Čižmáriková, Helena Stanková, Jožko Kuchár, Pavol 
Zvala, Benedikt Paluš, Albín Bajzík a Ernest Barta. 
 Po takýchto aktivitách, výkonoch a výdatnom obede sa 
niet čo diviť, že prašickým obyvateľom zachutila jadranská 

zmrzlina, ktorú máme v obci. Lahodnú chladenú pochúťku si 
vychutnávali na terase pred stánkom so zmrzlinou Jozefína 
Čižmáriková, Pavol Zvala a Ladislav Stanko.  
 Nezabudli sme ale ani na maškrtníkov, ktorým sa nedalo 
ísť s nami. Zmrzlinu sme im doniesli priamo do zariadenia. 
S chuťou a vďakou sa pustili do ovocných zmrzlín Oľga 
Hiadlovská a Otília Kasanová. Takéto gurmánske zážitky si 
spravíme aj častejšie.       (Z. Richter, J. Urbánková) 
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Z pera našich obyvateľov       MD-9/2022

Jeseň prichádza 

Vietor hudie a fúka si svoju pieseň, 
už nám prináša pestrofarebnú jeseň. 

Kopec farieb ako na oblohe dúha, 
silný vietor je pre stromy dobrý sluha. 
Z konárov im farebné listy zhadzuje, 

veď práve takto ich na zimu pripravuje. 
Zrelú úrodu nám jeseň prináša 

a zároveň silné lúče slnka zaháša. 
Šarkany si deti púšťajú, babie leto si užívajú. 

Skôr ako jesenný deň sa skráti, 
nejedna myšlienka nás do leta vráti. 
A pokiaľ nastane neúprosná zima, 

iste nám v jeseni bude ešte fajn a príma. 
                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Myšlienky o láske 
Ako večná myšlienka je myšlienka o láske. 

Koľkí ju už opísali a stále je večná. 
Tí, ktorí prežili v šťastí a láskou prepletený život, 

spoznali krásu citov, 
spoznali dobro a mali detí ako smetí. 

Odpoveď je jednoduchá, láska je cennosť 
a kto ľúbi srdcom, 

ten znáša život v zdraví. 
A čas, ktorý beží neustále vpred, 

maľuje nám vrásky na tvár, 
už sme o rok starší. 

Veď krása tváre starších babiek našich, 
vravím, to je zázrak, či nie? 

Aká krása človeka, od malinkého dieťaťa 
až po dospelosť a starobou. 

Kto pozoruje svoje dieťa ako rastie, 
a kto ho ľúbi najviac. Iba matka. 

                Beáta Révayová, obyvateľka 
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Vyberáme z tlače         MD-9/2022 

Porekadlá 

Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží. * Ak sa osy 

v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu. * Na sv. 

Václava, býva blata záplava. * Aký je september, taký bude 

i marec. * Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie. * Čo 

sv. Michal zakazuje, to sv. Michal rozkazuje. * Ak sú do 

Michala vtáci doma, nebude tuhá zima. * Po Matúši je už 

každá plánočka dozretá. * Septembrový dážď, poliam 

potrava, vinohradom otrava. 

Aforizmy 

Váž si starca i vtedy, keby zo stareckej slabosti zabudol, čo 
vedel. * Bohužiaľ byť šťastný je jediný spôsob ako dlho žiť. * 

Dokiaľ je človek šťastlivý, má vždy priateľov. * Ak chceš, aby 

druhí mlčali, odmlč sa najprv ty. * Polovica toho, čo zjeme 

udržuje nažive nás, druhá polovica udržuje lekárov. *  
Zostarnúť nie je umenie, umenie je vyrovnať sa s tým. * Nie 

ten, kto má mnoho je bohatý, ale ten, čo veľa dáva. * Bolesť 

druhých nám pomáha niesť našu vlastnú. * Kde niet rovnosti, 

priateľstvo netrvá dlho. * Čo ako búrlivo kvasí mušt, nakoniec 

z neho bude víno.       Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Výroky slávnych 

P. Syrusa:  Láska je ako slza, vzniká v oku a do srdca 
preniká. J. Swifta: Ani jeden mladý človek si neželá byť 
mladším. Euripedes: Pre múdreho má mlčanie hodnotu 
odpovede. Thákur:  Usmievaj sa – zvýšiš cenu svojej tváre. 
Egida: Láska je námesačnosť ducha. Matka Tereza: Rodina, 
ktorá sa spoločne modlí, stojí pri sebe. G. Lauba: Papier 
znesie všetko, zniesol by i samú pravdu. T. Arghezi: 
Najčastejšie robíme, čo nemilujeme a čo milujeme, k tomu 
nemáme odvahu sa odvážiť. Herakleites: Povaha človeka je 
jeho osudom.       Magda Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 
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Vyberáme z tlače         MD-9/2022 

Zasmejme sa 

Policajt sa prísne pýta vodiča – Prečo nemáte stierače? Dal 
som ich dolu, aby ste mi za ne nemohli zasúvať pokuty! 

Primár sa ráno sestričke pochválil – Dnes som tu už od 
šiestej. Pán primár, mať váš plat, tak som tu od piatej! 

Malý Janko zbadá niekoho liezť oknom do kúpeľne a pýta sa 
– Kto si? Som tajomný Azurit! A budeš tu, keď sa vrátim? Čo ti 
šibe? Beriem práčku a padám!    Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Kocúr prednáša zvieratkám o nehodovosti v ich dedine – 
Minulý rok bolo neopatrnými vodičmi zrazených 28 mačiek... 
Mohla by tá myš vzadu láskavo prestať s tým potleskom?! 

Otec početnej rodiny študuje knihu o antikoncepcii. Zrazu 
vykríkne smerom k manželke – Už viem, v čom to je, tie 
tabletky musíš brať ty a nie ja! 

Aký je rozdiel medzi svokrou a chorobou? Žiadny, obidve vás 
privedú do hrobu.         Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Čestný človek vraj ešte u náš žije. Preboha, a z čoho? 

Policajt pri kontrole automobilu – Pán vodič, čo to máte v tom 
kufri? Polovicu prasaťa. A živého alebo mŕtveho?             

Jožko donesie zo školy v zošite odkaz pre rodičov – 5 eur na 
Ukrajinu. Otec odpíše – Nikam nepôjde, neposlúcha a ešte 
stratil aj mobil!              Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Čašník hosťovi – Máte prázdny pohárik, prinesiem vám ďalší? 
A čo budem robiť s dvoma prázdnymi pohármi? 

Karol, vraj si prestal piť! Áno. A prečo? Všetko to, čo sa deje 
okolo nás. Vôbec totiž nemám chuť vidieť to dvakrát. 

Rozprávajú sa v krčme dvaja kamaráti – Včera som nasadil 
parohy celej dedine. Áno? A to ako? Pomiloval som sa so 
svojou manželkou!          Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Zábava a relax         MD-9/2022 

Tajnička 

 Najmä 10.9.2022 budú poskytované rady a návody ako 
poskytnúť pomoc – ošetriť poranenia a reagovať v situáciách 
ohrozujúcich život a zdravie človeka, lebo je to Svetový deň...  

Hádanka č. 1: Kto je  “HORNÍK“? 
a.) Horár b.) Baník c.) Horolezec 

Eva Kohútová, obyvateľka 

Hádanka č. 2: Ktorá planéta je najbližšie k Slnku? 
a.) Merkúr b.) Saturn 

 

c.) Zem 

Magda Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 3: V ktorom roku vypuklo SNP? 
a.) 1942 b.) 1943 c.) 1944 

Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 26.9.2022                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 8/2022  

sú: Simona Bizoňová a Beáta Révayová 

Srdečne gratulujeme! 

           Hmla 
           Dôveroval 
           Motá 
           Nevlastnil 
           Kľudný 
            
           Opísanie 
           Hromada 
           Ročné obdobie 
           Antónia (domácky) 
           Symbol lásky 
           Požívala tekutinu 
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Spoločenská rubrika        MD-9/2022 

SEPTEMBROVÍ oslávenci 

01.09. Viliam Fodor 
01.09. RNDr. Elena Fusková 
03.09. Oľga Papšová 
05.09. Rozália Gavalcová 
06.09. Mária Bakitová 
06.09. Jozefína Čerňanová 
09.09. Irena Hrdličková 
09.09. Zuzana Šarköziová 
09.09. Marta Balážiová 
10.09. Natália Medová 
11.09. Jozef Kuchár 
12.09. Mária Gogová 
12.09. Anna Kulichová 
13.09. Anna Revayová 
13.09. Beáta Révayová 

14.09. Mária Cvopová 
15.09. Helena Paulovičová 
15.09. Jolana Gáliková 
16.09. Vladimír Vacho 
18.09. Emília Chalupová 
19.09. Magdaléna Drábiková 
19.09. Anastázia Opáthová 
22.09. Emília Štefkovičová 
22.09. Jozefína Cvrčková 
23.09. Pavel Štefanka 
24.09. Andrea Múdra 
25.09. Milan Klačanský 
25.09. Amália Žitňanská 
27.09. Štefan Plevko 
28.09. Mária Tílešová

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

VÍTAME NOVÝCH ČLENOV KOLEKTÍVU 

Oľga HAMAROVÁ, Helena ĎURÁKOVÁ – obyvateľky IT2 

AAnnnnaa  KKVVAARRDDOOVVÁÁ  ––  ppoommooccnnýý  pprraaccoovvnnííkk  vv  ssoocc..  sslluužžbbáácchh  

  

  

  

        EEmmíílliiaa                IInngg..  MMiillaann                KKaarrooll                  AAnnttóónniiaa                  MMiillaann 

HHEELLBBIICCHHOOVVÁÁ    DDUUCCKKÝÝ        MMAARRTTIINNSSKKÝÝ  MMAAHHRRIIKKOOVVÁÁ          RREEPPAA  

  oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT11      oobbyyvvaatteeľľ  IITT22      oobbyyvvaatteeľľ  IITT22      oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT66              vvrrááttnniikk  
                              
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-9/2022

BOHATÝ PROGRAM 

TOPOĽČIANSKYCH HODOV 

 12.-14.8.2022 sa uskutočnili Topoľčianske hody, ktoré 
organizovala Mediálna a kultúrna spoločnosť 
Topoľčany v spolupráci s mestom Topoľčany. 
 Topoľčianske hody sú spojené so sviatkom 
Nanebovzatia Panny Márie a posviackou 

chrámu. Svätá omša sa uskutočnila v nedeľu 14.8.2022 o 
10:30 h. 
 Dejiská kultúrneho programu hodov boli tento rok opäť na 
dvoch miestach: 
 Časť programu sa odohrala na Námestí M. R. Štefánika a 
časť v Parku športovcov, kde bola pre zúčastnených okrem 
hudby a občerstvenia pripravená aj oddychová zóna, súťaže 
a zábava.   
 Stôl štedrého žochára je hodový mestský piknik, kde nie 
je núdza o maškrty všetkého druhu. 
 Spestrením programu bola tento rok aj príprava rekordnej 
lokše. Oheň pod panvicou s priemerom 1,6 m sa rozhorel o 
18:30 h. priamo na námestí M. R. Štefánika.  
 Kuchársky tím ale pripravil aj skúšobné porcie ako 
ochutnávku pre všetkých. 
 Lokša bola vo finále omastená kačacou a husacou 
masťou. Deti a milovníci sladších verzií si mohli vychutnať 
túto tradičnú pochúťku s makom alebo lekvárom. 
 Ďalšou atrakciou bol aj víkendový turistický vláčik, ktorý 
premával z Námestia M.R. Štefánika spred Radnice do Parku 
športovcov a späť každých približne 15 minút. Jazdy boli 
bezplatné. 
 Hody boli nielen priestorom na zábavou, ale aj 
príležitosťou pomôcť a prispieť finančným príspevkom Nadácii 
mesta Topoľčany, ktorá za každý príspevok srdečne ĎAKUJE.
             (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

https://www.topolcany.sk/


 
22 

Kaplnka           MD-9/2022

Mariánska úcta a naše Slovensko 

 Slovensko je krajina s veľkou mariánskou úctou. 
V súvislosti s Pannou Máriou vidíme dva také prúdy úcty.  
 Ten prvý zdôrazňuje silný vzťah Panny Márie k národu 
v jedinečnej forme. Miluje slovenský národ, obetuje ho Bohu 
a učí ho láske k jej synovi. Stále je blízko nášho národa.  
Pomáha mu v nebezpečenstve a je mu posilou v ťažkostiach 
života. O tom predsa nik nepochybuje.  
 Druhý prúd úcty pramení z toho, že v utrpení našiel náš 
národ posilu práve v Matke Božej. Ona vždy rozumela jeho 
slzám, prosbám a trápeniam. A čím väčšie bolo utrpenie 
národa, tým viac sa veriaci túlili k Panne Márii.  
 A tak teda vždy je s nami naša matka. Viera sa u nás 
rozvíja. Prehlbuje sa. A k nej patrí aj to, že Božia Matka nám 
ukazuje cestu, aby sme prostredníctvom nej poznali aj Syna 
aj Otca aj Ducha Svätého. Mária je teda pre nás vzorom 
pokorného a svätého života.  
 Nesmieme si to však predstavovať tak, že ona stojí pred 
nami ako model v ateliéri maliara. Ona je tá, ktorá s nami 
spolupracuje, vedie našu ruku pri obnove toho jediného 
vzoru, nášho i jej, ktorým je Ježiš Kristus. Aby sme sa stali 
podobným jeho obrazu.  
 Neslobodno preto vravieť, že opravdivá mariánska 
zbožnosť nás môže odpútavať od jediného Prostredníka – 
Ježiša Krista. Treba povedať ale aj to, že matka je sústredená 
na svoje dieťa. Vo svojom srdci nosí našu bolesť, naše 
utrpenie, naše prosby, naše prehry, naše víťazstvo. Cíti 
s nami. Ako naša matka prežíva s nami naše problémy, našu 
únavu, naše žalosti i trápenie. Ak sa trápi dieťa, trápi sa aj 
jeho matka. Prežíva to, čo prežíva jej dieťa. Matka je s nami. 
 Ale je otázka, či my ako deti poznáme jej bolesti, jej 
utrpenie, jej obetu, jej námahu. Usilujeme sa preto milovať ju. 
To vám so srdca prajem a vyprosujem.       (R. Wagner) 
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Od nás pre vás         MD-9/2022

TOPOĽČIANSKY HODOVÝ VLÁČIK 

V nedeľu doobeda, v deň topoľčianskych hodov, 
telefonicky ohlásila pani primátorka Alexandra Géciová pani 
riaditeľku nášho zariadenia s ponukou, či by sme nemali 
záujem previesť sa vláčikom po našom mestečku. 
Službukonajúce kolegynky Silvia Zelinková, Iveta Peterková 
a Marianna Markovičová informovali obyvateľov B budovy 
a zorganizovali, aby všetci boli včas, na 15. hodinu pripravení.  

Cesty vláčikom, spolu s pani primátorkou, sa zúčastnili 
Viera Bútorová, riaditeľka, Simona Červená, vedúca úseku 
služieb a 15 našich obyvateľov: Mária Krutá, Vladimír 
Špánik, Vladimír Vacho, Jaroslav Ružička, Daniela Veľká, 
Magdaléna Drábiková, Ján Novotný, Milan Hanzlovič, 
Natália Medová, Eva Kohútová, Amália Žitňanská, Zuzana 
Miklósová, Zuzana Belkovičová, Milan Mihálik a Miroslav 
Arpáš. 

Vláčik prišiel 
pre nás až pred 
bránu, všetci sme 
nastúpili do 
jedného vozňa 
a šli do 

zariadenia 
Penzión, kde 
nastúpili ďalší 
piati obyvatelia. 
Potom sme prešli 
cez námestie, 
kde sme vyzdvihli 

aj ďalších náhodných cestujúcich. Cez nadjazd sme prešli 
okolo Parku športovcov, vedľa stolnotenisovej haly a vrátili sa 
späť. Na záver sme urobili pár spoločných fotografií. 

       Viera Bútorová, riaditeľka 
Simona Červená, vedúca úseku služieb 
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Fotografia mesiaca        MD-9/2022 

NEDEĽNÁ SIESTA        

VO VOZNI VLÁČIKA   

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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