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Úvodník           MD-10/2022 

Október – Mesiac úcty k starším 

 Mesiac Október sa nesie v znamení úcty k starším. Prvý 
október je zároveň „Svetový deň seniorov“. Úcta k starším sa 

môže chápať a prejavovať nielen v tomto mesiaci, 
ale aj počas celého roka. V tomto dôchodkovom 
veku je aj potrebné nadviazať kamarátske vzťahy 
medzi sebou. Život sa dá žiť aktívne v každom 
veku, len je treba rešpektovať potreby tela, ktoré 

si v tomto období vyžaduje viac starostlivosti a pozornosti. 
 V mesiaci „K úcte k starším“ máme vzdať úctu a hold 
našim mamkám, babkám, prababkám, pretože nás vychovali, 
uviedli do života a dali nám základ dobrej a správnej výchovy. 
 Vo vyššom veku sme náchylní na rôzne ochorenia, 
svalová ale i kostná hmota nám ubúda, čiže nastane 
osteoporóza. A tú treba sústavne preliečovať. V tomto 
ochorení nám pomáhajú naši lekári a tiež vedenie domova, 
zdravotný personál, patrí im za to srdečná vďaka. 
 Pri tejto chorobe sa znižuje chuť do jedla, ktorú 
zapríčiňuje degenerácia chuťových a čuchových buniek, 
a preto sa objavujú tráviace ťažkosti, kedy nie sme schopní 
absorbovať z potravy dostatok vitamínov. 
 Práve my seniori sme náchylní aj na infekčné ochorenia, 
sme najohrozenejšou skupinou. Z tohto dôvodu by sme sa 
mali týmto neduhom vyhýbať a tak si chrániť svoje zdravie. 
 Keď sa objaví zvýšená teplota a kašeľ, je potrebné 
chorobu vyležať, zvlášť ešte v tejto koronavírusovej situácii, 
a doužívať lieky naordinované lekármi. 
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia prajem vám 
s vedením „Domova“, ako aj Redakčnej rady a Domového 
parlamentu dobrú pohodu pri čítaní nášho časopisu „Môj 
domov.“ 
 
             Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový parlament        MD-10/2022 

AKO SA STAŤ ČLENOM 

Septembrové stretnutie nám spríjemnila bohatým 
občerstvením dlhodobá členka DP a tohtoročná jubilantka 
Magdaléna Drábiková. K jej okrúhlym narodeninám sme jej 
spoločne zagratulovali VEĽA ZDRAVIA! 

Vedúca úseku služieb Simona Červená informovala 
o výsledkoch prieskumu spokojnosti so službami 
poskytovanými v Topoľčanoch aj v Prašiciach, ktorý prebiehal 
medzi našimi obyvateľmi. Jeho výsledky budú zverejnené. 

Riaditeľka zariadenia Viera Bútorová informovala 
o čiastočnom uvoľnení krízových opatrení v súvislosti 
s výskytom ochorenia Covid-19. Zároveň dala do pozornosti 
skutočnosť, že pravidlá bude potrebné flexibilne 
prispôsobovať meniacej sa situácii. 

Predseda domového parlamentu Jozef Lisý sa vyjadril k 
opatreniam zameraným na prevenciu vzniku požiaru 
a udržiavania poriadku zo strany fajčiarov. Upozornil, že 
mnohí fajčiari rešpektujú opatrenia, ale žiaľ, sú obyvateľky, 
ktoré pravidelne ignorujú spoluzodpovednosť a svoj podiel na 
plnení opatrení. Riaditeľka zariadenia navrhla riešiť situáciu 
v súlade s Domácim poriadkom zariadenia. 

Prítomní si odhlasovali základnú podmienku prijímania 
nového člena domového parlamentu (DP): záujemca 
o členstvo v DP žije a býva v zariadení min. 12 mesiacov. 
Podmienka vznikla z potreby, aby nový člen poznal 
fungovanie zariadenia, poznal obyvateľov, ktorých bude 
zastupovať ale aj aby obyvatelia poznali nového člena DP.  

Do diskusie s podnetmi a návrhmi sa zapojili: Peter Macho, 
Magdaléna Drábiková, Petronela Kittlerová, Beáta 
Révayová, Miroslav Arpáš, Anna Zembová, Jozef Lisý. 
„Všetky podnety budú predložené na riešenie na porade 
vedenia“, povedala riaditeľka zariadenia. 

Viera Bútorová, riaditeľka 
          Jozef Lisý, predseda DP 
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Domáci spravodaj         MD-10/2022 

VÝLET NA SALAŠ KOSTRÍN A CIBAJKY 

 Už druhý rok 
sme sa spoločne 
vybrali na výlet na 
Kostrín a salaš 
Cibajky. Prešli 
sme sa v krásnej 
prírode okolo 
salaša Cibajky, 
kde sa pásli 
kravy, ovečky a 
kone. A hneď sme 
si tam výborne 
pochutnali aj na 
dobrom jedle. 
Nechýbali ani 

bryndzové 

halušky a, samozrejme, 
sme aj dodržali pitný režim 
:) 
 Všetkým výletníkom 
Daniele Veľkej, Jarmile 
Huslicovej, Jozefovi 
Serfőzővi, Jaroslavovi 
Ružičkovi, Petrovi 
Mackovi, Štefanovi 
Beličkovi a Vladimírovi 
Špánikovi sa veľmi páčilo 
a hneď po príchode do 
zariadenia skonštatovali, 
že si tento výlet určite 
zopakujeme aj budúci rok.

     (M. Rodinová) 
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Domáci spravodaj         MD-10/2022 

VÝLET NA NEMEČKY A DUCHONKU 

 Výdatné dažde v posledných teplých týždňoch veľmi 
pomohli prírode sa nadýchnuť k novému životu a vytvoriť 
v horách podhubie, tak potrebné k rastu hríbov. Zorganizovali 
sme spoločný výlet obyvateľov zariadení v Topoľčanoch 
a Prašiciach, spojený so zberom hríbov v nemečkovských 
horách a prechádzkou na Duchonke. Zastavili sme sa na 

mieste nazývané „Koziny“, ktoré určil Ladislav Stanko. Zopár 
hríbov sme našli a ako vždy, najúspešnejšou hubárkou bola 
Katarína Kánová. Počasie nám prialo, obyvatelia si 
pochvaľovali pobyt na čerstvom vzduchu a počas prechádzky 
panovala príjemná atmosféra.    (L. Bištura, Z. Richter) 
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Domáci spravodaj         MD-10/2022 

OSLÁVENCI 

Byť sám, neznamená byť osamelý. Samota je cestou 
k zrelosti 

a vďaka nej 
dokážeme 

nadviazať lepšie 
(zdravšie) 

vzťahy a mať 
viac radosti zo 
života. Samota 
prináša priestor 
zamyslieť sa nad 
svojím životom 
a viac doceniť 

to, čo máme. Platí to aj u našich obyvateľov. Mnohí sú síce 
sami, ale určite nie osamelí. Preto aj v septembri na oddelení 
ITB zasadli s úsmevom za jeden stôl, aby si vzájomne 
a úprimne  popriali veľa  šťastia a  najmä zdravia.  S  láskou 
a  humorom   sme   takto   zaspomínali   na   roky  mladosti  a  
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Domáci spravodaj         MD-10/2022 

šibalstvá, ktoré vyviedli. Túto výnimočnú chvíľu nám 
spríjemnila hrou na gitare Betka Angelovičová a že sme ju 
nenechali spievať samú! 

Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, 
rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme. Aj my na 
oddelení IT2 sme prejavili svoju pozornosť a úctu oslávencom 
gratuláciou k narodeninám a meninám. Spoločenskú 
miestnosť naplnila veselá ľudová hudba spríjemňujúca 
atmosféru. Našim oslávencom sme pripravili príjemné 
posedenie. Narodeniny s nami tento mesiac oslávili Mária 
Bakitová, Štefan 
Plevko a meninové 
oslávenkyne boli 
Márie – Pokusová, 
Maninová, 
Hlavinová, Križmová 
a Bakitová. 
 Dojímavým 
momentom bola 
najmä posledná 
pieseň „Dolina, 
dolina“, ktorú sme si 
všetci zaspievali. 

Septembrové dopoludnie na oddelení sme strávili spolu 
s oslávencami v dobrej nálade v spoločenskej miestnosti aj 
my na oddelení IT1. Oľgu Papšovú navštívil práve počas 
oslavy jej manžel, ktorý sa k nám pridal, aby manželke 
spríjemnil deň. Pamäť sme si oživili ľudovými piesňami a 
Mária Keselyová si spolu s personálom aj zatancovala. 

Na všetkých oddeleniach pri oslavách na stoloch 
rozvoniavala kávička, nechýbali sladké a slané pochutiny i 
zákusok. Všetko najlepšie, milí naši oslávenci, veľa zdravia 
a hodne Božieho požehnania! 

       (K. Rosová, A. Prášek Neumannová, S. Šimková) 
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Domáci spravodaj         MD-10/2022 

ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE 

 Pri športovom 
dopoludní nás vyhnalo zlé 
počasie do veľkej jedálne. 
Našich súťažiacich to však 
neodradilo a naplno sa 
pustili do pripravených 
disciplín.  
 Pripravené boli 3 
športové disciplíny: hod na 
terč, hod na kužeľ a hod 
krúžkami na určený cieľ. 
 Všetci naši súťažiaci 
mali 2 pokusy. 
 Musíme skonštatovať, 
že sa každý z nich veľmi 

snažil, ale vyhrať mohlo len 
prvých 5 súťažiacich, ktorí 
mali najväčší počet bodov.  
 A ako toto športové 
zápolenie nakoniec dopadlo? 
Na 5. mieste sa umiestnila 
Eva Melušová, na 4. mieste 
Ladislav Bečár. Tretie 
miesto obsadila Helena 
Vestenická, druhé miesto 
Beáta Révayová a na prvom 
mieste sa umiestnil Milan 
Hanzlovič. Všetkým víťazom 
gratulujeme a tým, čo sa 
tentoraz neumiestnili 
odkazujeme, že nabudúce sa 
to isto podarí!       (L. Petráková) 
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Domáci spravodaj         MD-10/2022 

VOŇAVÝ DAR OD DETÍ 

 Leto je už definitívne za 
nami a my sme si ho užili 
plnými dúškami. V rámci ešte 
letnej školy, ktorá sa konala  
v Základnej škole 
v Preseľanoch sa deti, ktoré 
sa jej zúčastnili, rozhodli 
vyrobiť takéto pestrofarebné 
mydielka s rôznymi bylinkami 
a vôňami.  
 Všetky deti sa veľmi 
potešili, keď im bolo 
oznámené, že mydlá 
poputujú obyvateľom nášho 
zariadenia. Vykúzlili ste im 
úsmev na tvári. Ďakujeme. 
            (Z. Šimunyová) 
 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥ 



 
10 

Domáci spravodaj         MD-10/2022 

ZBER JABĹK 

 Tohtoročné jarné mrazy nemali takú intenzitu, aby bohato 
zakvitnuté jablone v našom zariadení poškodili. A tak jesenná 
úroda jabĺk je tak bohatá, až sa podlamujú konáre. Naši 
obyvatelia si počas vychádzok sem-tam nejaké to jabĺčko 

odtrhnú. Jesenné obdobie je známe oberačkovými zbermi 
úrody. A preto som sa s kolegyňou Jankou Gogolovou po 
konzultácii s vedúcou kuchyne Monikou Chropeňovou 
dohodol na zbere jabĺk pre kuchyňu zariadenia. Odtiaľ sa 
pozbierané jabĺčka dostanú na stoly našich obyvateľov. Počas 
zberu jabĺk zúčastnení obyvatelia Milan Schwarz, Vladimír 
Vacho, Štefan Belička, Vladimír Špánik a Michal Levický 
ochotne spolupracovali a priam hýrili aktivitou.     (L. Bištura) 



 
11 

Domáci spravodaj         MD-10/2022 

ZAVÁRANIE JABĹK 

 Po dlhom a horúcom 
lete nastúpilo jesenné 
počasie. Môžeme sa 
však radovať 
z dozrievania šťavnatého 

ovocia.  V areáli 
zariadenia sme si teda 
spoločne s obyvateľmi 
naoberali zrelé jabĺčka. 
Aby sme však uchovali 
ich chuť aj v zimných 
mesiacoch, rozhodli sme 
sa ich v chránenej dielni 
– Uvar si sám spoločne 
s Michalom Levickým, 
Michalom Janíkom 

a Pavlom Karadim zavariť. Keďže je pri zaváraní 
najdôležitejšia čistota, 
ovocie sme si dôkladne 
umyli, odstránili nejedlé 
časti, rozštvrtili a aj za 
asistencie Evky 
Želískovej poukladali do 
pohárov a zaliali 
vychladnutým cukrovým 
sirupom.  
 Podarilo sa nám 
zavariť 20 pohárov. Už 
teraz sa tešíme, ako si na 
nich v zime s našimi 
obyvateľmi pochutíme. 
        (Z. Kováčiková) 
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Domáci spravodaj         MD-10/2022 

JESENNÁ USILOVNOSŤ ŽIEN 

Slnečné leto sa s nami rozlúčilo a zavítala k nám 
pestrofarebná jeseň, ktorej znakom nie je iba chladnejšie 
počasie, ale aj prekrásne farebná príroda a rozlúčka 
lastovičiek s nami pred odletom do teplých krajín. Príroda sa 
pripravuje na spánok, ochladzuje sa. 

Keďže už stretnutia vonku na terase nebudeme môcť 

realizovať, rozhodli sme sa s obyvateľkami Júliou Kissovou, 
Máriou Bakitovou, Antóniou Filovou, Alojziou Krátkou na 
spoločnej spolupráci úpravy a výzdoby našej spoločenskej 
miestnosti. V sprievode hudby, veselej nálady, vzájomnej 
komunikácie ju krásne upravili, poutierali poličky, stoly, upravili 
dekoráciu. Po aktívnej práci sme si spoločne vychutnali 
kávičku a zároveň sme medzi nami privítali p. Kissovú, ktorá 
sa k nám vrátila na oddelenie a s úsmevom na tvári sa 
zoznámila a spriatelila s našimi žienkami. Pani Julka, vitajte 
srdečne a buďte spokojná medzi nami.      (M. Novotná) 
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Domáci spravodaj         MD-10/2022 

NIEKTORÍ ROZHADZUJÚ INÍ UPRATUJÚ?!  

Slniečko pekne svietilo 
a tak sme si s naším 
obyvateľom Štefanom 
Plevkom povedali, že OPÄŤ 
skrášlime naše okolie. Išli sme 
vyzbierať odpadky a neporiadok 
v celom našom veľkom areáli 
zariadenia. Práca nám išla od 
ruky a vyzbierali sme dve plné 
vedrá odpadkov!  

Týmto chceme OPÄŤ 
požiadať obyvateľov, aby 
nerobili neporiadok 
a nevyhadzovali odpadky 
z okna. Odpadky predsa patria 
do smetného koša!        (M. Miško) 

AKO DOMA 

Na oddelení IT1 ku 
každému obyvateľovi 
pristupujeme individuálne. 
 Počas obedu sa 
snažíme Márii Keselyovej 
zachovávať jej zvyklosti 
z minulosti. A to tým, že 
pripravuje servítky, príbory 
na stolovanie a všetko 
dôkladne vydenzifikuje.   

Po výkone tohto jej 
dlhoročného rituálu je 
spokojná,  s úsmevom na 
tvári.    (M. Miková) 
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Domáci spravodaj         MD-10/2022 

AREÁL A ZÁHRADA NA KONCI LETA  

Naše oddelenie IT5 je činorodé aj 
na konci leta. Ako po minulé roky, aj 
tento sme mali na políčku zasadenú 
rôznorodú zeleninu. Z jari sme si 
zasadili cviklu, uhorky, kaleráb, cuketu, 
cibuľku, papriku, rajčiny a prvý krát aj 
kukuricu. Pravidelnou starostlivosťou 

našich 
obyvateľov 

sa zelenine 
darilo. 

Dozrela aj 
posledná 

úroda, tak 
bol načase 
jej zber. 

Jarmila 
Huslicová a Jozef Serfőző si 
z pozbieranej úrody určite uvaria 
chutný obed. Pekné počasie sme 

s Michalom Janíkom a 
Jožkom Serfőzőm využili 
aj na čistenie všetkých 
lavičiek v areáli nášho 
zariadenia. Vyčistili sme 
ich a pripravili tak na 
posedenie obyvateľov s 

príbuznými.  Veríme, 
že budete spokojní a ešte 
si užijete slnečné jesenné 
dni.           (Z. Kováčiková) 
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Domáci spravodaj         MD-10/2022 

VITAJ, ZLATISTÁ JESEŇ 

 Zavítal k nám čas 
krásnej, pestrofarebnej 
jesene, ktorej zrkadlom je 
nádherná príroda, ktorá 
hreje zubatým slniečkom a 
svojou krásou nás 
všetkých v jesennej 
pohode. Rozhodli sme sa, 
že pani Jeseň pozveme na 
návštevu do interiéru 
nášho oddelenia IT2. Aby 
nám ho skrášlila svojou 
príjemnou, jesennou 
farebnosťou. S kolegyňou 
Dankou Kaprálikovou 
sme pripravili čarokrásnu výzdobu, ktorou sme obe úspešne 
inšpirovali našich usilovných, milých obyvateľov k zdobeniu. 
S Vladkom Kopálom, Petrom Kopálom, Máriou Bakitovou, 

Júliou Kissovou a 
Alojziou Krátkou sme 
sa za doprovodu hudby 
a veselej nálady 
spoločne „pustili“ do 
skrášľovania chodieb na 
našom IT2 oddelení, 
ktoré sa krásne zmenilo 
a očarilo všetkých. Je 
radosť vidieť krásnu, 
farebnú jeseň nielen 
vonku, ale užívať si ju aj 
v priestoroch celého 
domova.     (M. Novotná) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-10/2022 

NIELEN PRÁCA ALE AJ ZÁBAVA 
 Keďže nám počasie prialo, mohli sme uskutočniť taký náš 
malý prašický výlet. Cieľom našej výpravy bola Duchonka – 
hrádza. Veselá zostava obyvateľov z Prašíc v zložení: 
Jozefína Čižmáriková, Olinka Bajzíková, Albín Bajzík, 
Ladislav Stanko, Pavol Zvala a Benedikt Paluš si tento deň 
vychutnala naplno aj s občerstvením a prechádzkou popri 
vodnej nádrži. Účastníci výletu pochádzajú z okolia Duchonky 
a počas prechádzky si zaspomínali na časy, keď sa priehrada 

Duchonka ešte len budovala. 
  Prvé septembrové dni počasie prialo aj prácam v našom 
areály. A tak sme sa pustili do úpravy  okolia  zariadenia. Pod  
vedením  Zuzky Richter obyvatelia Otília Kasanová, Helena 
Stanková, Oľga Bajzíková s manželom Albínom Bajzíkom 
zametali vytrhanú burinu pred hlavným vchodom. Pomáhali aj 
Pavol Zvala a Jožko Kuchár. Obaja pridržiavali vrecia pri 
nakladaní odpadu.  

K čisteniu okolia sa pridala aj kolegyňa Danka 
Streďanská, ktorá sa pustila do strihania suchých kvetín, 
vytrhávania buriny a čistenia kanálu. Zatiaľ čo pred hlavným 
vchodom to vyzeralo takmer tak, ako keby sme čakali príchod 
pani  prezidentky, zahanbiť  sa  nedala  ani  druhá  pracovná 



 
17 

Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-10/2022 

skupina pod dohľadom Ľubomíra Šenkárika. V záhrade pri 
zadnom vchode pokosili trávu, ktorú pohrabal Ladislav 

Stanko. Ernest Bárta popolieval paradajky a papriky a 
o burinu na zeleninovom záhone sa postarala Jozefína 
Čižmáriková. Vo vnútri i vonku máme čisto. Pripravujeme sa 

na chladnejšie 
jesenné dni. 

 Krásne 
osemdesiate štvrté 
narodeniny oslávila 
Rozália Gavalcová. 
Synovec jej priniesol 
nádhernú kyticu. 

S láskou 
a vďačnosťou 

pristúpil k jej lôžku 
a spolu strávili pár 
vzácnych chvíľ.    

(Z. Richter, J. Urbánková) 
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Životné prostredie        MD-10/2022 

BÚDKA PRE VTÁČIKY 

Často sa nám 
v zime naskytne 
obraz malého, 
smutného vtáčika 
v mrazivom počasí, 
hľadajúceho aspoň 
malý kúsok niečoho, 
čo by mohol zjesť. 

A preto práve 
jeseň a zima sú 

najvhodnejším 
obdobím pre 
zhotovovanie búdok 
pre vtáčiky. Búdky 
chránia pred 
nepriazňou počasia 
– vetrom, dažďom, 

ale aj dravcami. Môžu byť 
vytvorené z rôznych 
materiálov a rôznymi 
technikami. 

V našom zariadení 
máme chránenú dielňu 
Pinokio, v ktorej sme sa 
spolu s obyvateľmi Máriou 
Hajnovičovou a Jánom 
Novotným rozhodli aspoň 
takto málo prírode pomôcť 
tvorbou drevených búdok 
pre spríjemnenie prežitia 
vtáčikov v tomto chladnom 
období.    (D. Kapráliková) 
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Z pera našich obyvateľov       MD-10/2022

K úcte starším 

V našom domove prežitá s vekom 
pribúdajúca staroba 

je najlepšia škola nášho života. 

Ako si život naplánujeme, 
tak ho aj do ďalšej budúcnosti 

v našom domove 
s Božou pomocou prežijeme, 

pritom si z mínusu vytvoríme plus. 

Od života berme, čo nám Boh dal, 
radosť, bolesť, lásku, šťastie a kus 

chleba v hrsti, než bohatstvo 
so žiaľom v srdci. 

Seniori naši, majte vždy usmiatu 
tvár, žiadne slzy, veľa spokojnosti 

a najkrajšie slová, 
ktoré sa s Božou pomocou 

v živote určite spoja. 
                             Anna Szabová, obyvateľka 

Jesenná múza 
Leto sa končí, začína jeseň, 

posledné kvietky v rúčke z mojej záhradky si nesiem. 

Všetko sa mení, všetci už jeseň privítajú, 
uschlé lístky i kvietky odkvitajú. 

A ty skvostná jeseň všetko premeň v nádhernú pieseň, 
tvojou rukou babie leto začínaš, zo srdiečka tieseň odnímaš. 

Múzou ma napĺňaš, opantáš a zdvíhaš, 
veď tvoja krása pribúda z dňa na deň. 

Si krásne hrejivá, ale vzápätí nie až tak horúca. 

V septembri i jeseň začína a verím, že si ju všetci užijeme, 
veď pre mňa je to najkrajšie ročné obdobie. 

                Beáta Révayová, obyvateľka 
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Vyberáme z tlače         MD-10/2022 

Porekadlá 

Ak sa v októbri blýska, zima je už blízka. * Ak je október 

zelený, bude január studený. * Mnoho dažďa v októbri, 

mnoho vetrov v decembri. * Jarné počasie na Šimona, 

prikráda sa zima tiše. * Keď sa drží list v októbri na stromoch, 

to znamená krutú zimu. * Keď je v októbri mnoho sršňov 

a osí, bude dlhá zima. * Búrlivý október, sotva bude zima 

stála. * Dažde v októbri, predpovedajú úrodný rok.  

Aforizmy 

Muži žiarlia na svojich predchodcov, ženy na tie, čo prídu. * 

Pre muža nie je módou, čo sa bude nosiť, ale čo sa bude 
vyzliekať. * Neobyčajne krásne ženy udivujú na druhý deň 

menej. * Mzda je ako manželka, inému ju závidíme, so svojou 

nevystačíme. *  Presný cieľ je odrazový mostík ku každému 

úspechu. * Dobrý učiteľ chráni žiakov aj pred svojím vlastným 

vplyvom. * Tajomstvo úspechu je vedieť niečo, čo iní nevedia. 

* Ak ste k ľuďom láskavý, budú láskaví i oni k vám. * Sú muži, 

ktorých možno klamať s každou ženou. * K výšinám veľkosti 

vedie ťažká cesta.       Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Výroky slávnych 

R. Descartes: Veľké šťastie kričí, ale veľká bolesť je nemá. Z. 
Talmud: Neodsudzuj svojho blížneho, kým nebudeš na jeho 
mieste. J. G. Dutourda: Dobro pokúša človeka rovnako silno 
ako zlo. B. Ruth: Nie je možné poraziť človeka, ktorý sa nikdy 
nevzdáva. J. W. Goethe: Zostarnúť nie je umenie - umenie je 
vyrovnať sa s tým. R. Thákur: Je ľahké byť úprimný, keď 
nehovoríme celú pravdu. Ch. Baudelair: Môcť uvažovať o 
láske, to je už úpadok lásky. O. Goldsmith: Ženy nie sú 
stvorené k tomu, aby znášali veľké starosti, ale k tomu, aby 
ich zmierňovali. Slovenské príslovie: Plešivému chytro hlavu 
umyješ.        Magda Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 
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Vyberáme z tlače         MD-10/2022 

Zasmejme sa 

Sťažuje sa suseda kamarátke – Tento rok mi vrabce vyzobali 
všetok mak! Musela som do záhrady postaviť strašiaka. Ja 
taký problém nemám. Manžel tam je celý deň... 

Spovedá sa Fero kňazovi – Otče, ani sa nemám z čoho 
spovedať. Nepijem, nefajčím, žiadne ženy nenaháňam, 
nekradnem. Viem, veď už čoskoro pôjdeš na slobodu! 

Kamaráti sa stretnú po pár týždňoch. Kde si bol? Už som sa 
o teba bál! V krčme. Kýchol som si tak hlasno, že sme tam 
zostali v karanténe.       Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Sedí žaba na studni. Okolo ide princ a počuje žabu volať – Ak 
ma pobozkáš, niečo dostaneš. Princ neváha a žabu pobozká. 
Tá okamžite zareaguje – Dostaneš ekzém. 

Zhovárajú sa Fero a Mišo. Fero hovorí – Ráno som šiel po 
ulici a tu, z ničoho nič, ma zasiahla plechovka rovno do hlavy. 
A čo v nej bolo? Nič. A v plechovke? 

Pani s veľkým nosom príde k plastickému doktorovi – Pán 
doktor, urobili by ste mi z neho taký malý noštek? Aj tri, 
milostivá, aj tri!      Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Ako sa ti na dovolenke páčili Benátky? Zvláštne mesto, ulice 
sú celkom zaplavené vodou a oni si všetci veselo spievajú. 

Môj šéf je ako zbraň. Čím dokonalejší, tým hrozivejší. 

Adamko sa pýta otca – Ocko, kto je to abstinent? Chlapče, to 
je človek, ktorý pije sám a tajne.         Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život)         

Pýta sa žena muža – Čo by si urobil, keby ma uniesol cudzí 
muž? Nikdy by som na teba nezabudol. 

Nápis v škótskom kníhkupectve: Kupujte knihy už teraz, aby 
ste si ich mohli v pokoji prečítať, skôr než ich venujete ako 
vianočný darček.       Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Zábava a relax         MD-10/2022 

Tajnička 

 15. október je výzvou na zlepšenie hygieny, cieľom je 
zvýšenie povedomia o význame správneho a hlavne 
pravidelného umývania mydlom. Je to Svetový deň...  

Hádanka č. 1: Kto je  “MYSLIVEC“? 
a.) Poľovník b.) Mysliteľ c.) Učenec 

Eva Kohútová, obyvateľka 

Hádanka č. 2: V ktorej krajine sa narodila Princezná Diana? 
a.) Nemecko b.) Anglicko 

 

c.) Francúzsko 

Magda Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 3: V ktorom meste vypuklo SNP? 
a.) Bratislava b.) Košice c.) Banská Bystrica 

Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 21.10.2022                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 9/2022  

sú: Petronela Kittlerová a Anna Szabová 

Srdečne gratulujeme! 

           Jeden z 5 zmyslov (uši) 
           Chyťme 
           Sova 
           Vysoká škola 
           Odev 
           Ťažné zvieratá 
           Smútok 
           Dedov otec 
            
           Pripravovať jedlo 
           Mať nádej 
           Hazardovať 
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Spoločenská rubrika        MD-10/2022 

OKTÓBROVÍ oslávenci 

01.10. Eva Takáčová 
01.10. Anna Valentová 
09.10. Pavel Medo 
10.10. Mária Káčerová 
11.10. Marcela Kudryová 
12.10. Jolana Mondoková 
16.10. Ladislav Stanko 
18.10. Vojtech Klačanský 
19.10. Pavol Zvala 

23.10. Ernest Barta 
25.10. Helena Vestenická 
27.10. Helena Stolárová 
28.10. Ján Móri 
28.10. Beáta Žáčiková 
29.10. Viliam Vanek 
29.10. Helena Ďuráková 
30.10. Július Bečár

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

VÍTAME NOVÝCH ČLENOV KOLEKTÍVU 

DDaanniieellaa  ZZÁÁHHRRAADDNNÍÍKKOOVVÁÁ  ––  oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT11  
Barbora GRACHOVÁ – obyvateľka ITB 

Anna ŠTEFKOVIČOVÁ – obyvateľka IT6 
  

  

  

              DDeezziiddeerr                        MMiicchhaall                      BBcc..  LLeennkkaa                      PPeetteerr 

          SSEEDDLLÁÁRR                      LLEEVVIICCKKÝÝ                    LLAAŠŠŠŠOOVVÁÁ                      KKAARRLL  

          oobbyyvvaatteeľľ  IITT11                  oobbyyvvaatteeľľ  IITTBB              sseessttrraa  --  úússeekkoovváá            kkoooorrddiinnááttoorr    

    ooppaattrroovvaatteeľľkkaa        oocchhrraannyy  aa  úúddrržžbbyy  

              mmaajjeettkkuu  

 

                                                            ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

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-10/2022 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM   

„Každé ráno, každý deň, povedzme len ĎAKUJEM.  

Je to úcta, láska, život... Vďačnosť je náš srdca tlkot.“  

(Daniel Sárkány)  

Milí naši obyvatelia, 

pri príležitosti Mesiaca Úcty k starším, vám prajeme veľa 
ZDRAVIA a veľa ŠŤASTNÝCH A VESELÝCH CHVÍĽ  
v každom veku a v každom období svojho života!      

Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia, s kolektívnom zamestnancov 

DESAŤ ROKOV KOMFORTU 

Nie je komfort ako Komfort. Ten, o ktorom píšem je 
názvom Zariadenia pre seniorov v Topoľčanoch, na sídlisku F. 

    Prijali sme pozvanie pani riaditeľky Evy Riečicovej na 
stretnutie pri príležitosti 10. výročia otvorenia Zariadenia pre 
seniorov Komfort. Jeho zriaďovateľom je mesto Topoľčany, 
a tak nechýbali ani pani primátorka Alexandra Gieciová, pán 
viceprimátor Juraj Želiska a poslanci topoľčianskeho 
mestského zastupiteľstva. 

 Oslava 10. výročia sa konala v príjemnom, zelenom a 
útulnom prostredí areálu. Pripravené bolo aj občerstvenie. 
Pani primátorka odovzdala zamestnancom, ktorí pracujú 
v zariadení od jeho vzniku, čestné uznania. Prihovorila sa 
k prítomným, poďakovala pani riaditeľke za starostlivosť 
a vedenie zariadenia a  nezabudla ani na vecný dar pre 
zariadenie – záhradný gril, podľa náhodne vysloveného 
želania pani riaditeľky. 
 Stretnutie sprevádzali aj príhovory pána kaplána Andreja 
Guniša a pani riaditeľky zariadenia. Nechýbali kultúrne 
vystúpenia Roba Kajzera, Rudolfa Chovanca, seniorského 
súboru Slnečnica, detských a mládežníckych súborov, či 
hudobnej skupiny Žochári. Bolo to milé a príjemne strávené 
popoludnie!               Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia 
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Aktuality          MD-10/2022 

ZVEĽAĎOVANIE PRIESTOROV 

Každý rok sa snažíme posúvať kvalitu života rôznymi úpravami, 
či náročnými rekonštrukciami priestorov, v ktorých bývame. 

 V tomto roku sa ukončila v Topoľčanoch výmena posledných 
dvoch starých výťahov za nové a bezpečné. Milí obyvatelia:  
buďme trpezlivejší pri čakaní na výťah a ohľaduplnejší v čase 
rozvozu stravy! Nezvyšujme sami sebe mesačné platby, zbytočnými 
nákladmi na opravy výťahov!  

 Blíži sa ku koncu realizácie aj dlho očakávané ukončenie 
rekonštrukčných prác elektroinštalácie, ktoré prebiehalo súbežne 
s maľovaním vnútorných priestorov. Po ukončení revízií na prvom 
poschodí a prízemí B budovy zo strany dodávateľa, bude možné aj 
posledné dve poschodia zaradiť do bezpečného užívania. Následne 
sa začnú práce na Stavebných úpravách interiéru, ktorých 
obsahom sú rekonštrukčné práce: 
 spoločenských miestností tak, aby tieto spĺňali zákonom 

stanovené normy,  
 práčovní A aj B budovy, vrátane nákupu nových technológií, 
 sociálneho zariadenia v jedálni.  

 V Prašiciach bola ukončená rekonštrukcia ústredného kúrenia 
a teplej úžitkovej vody, ktorá prebiehala súbežne s maľovaním 
niektorých vnútorných priestorov. Rekonštrukciou sme sa stali 
nezávislými na Materskej škole Prašice, aj počas vykurovacieho 
obdobia zimných prázdnin. 
 V súčasnosti prebiehajú verejné obstarávania na rok 2023:  
  na zateplenie vonkajšej fasády budov a balkónov; 
  na projektovú dokumentáciu exteriérových úprav v Prašiciach; 
  na obstaranie 9-miestneho vozidla vyššieho štandardu, napríklad, 

s klimatizáciou a elektrickou nástupnou plošinou, pre spríjemnenie 
ciest na výlety. 

Na schválenie čaká realizácia rekonštrukcie kúpeľní v obytných 
bunkách a izbách na bezbariérové. Zároveň sme si svojpomocne 
zrekonštruovali vrátnicu a zmodernizovali Interné rozhlasové štúdio.  

Na záver: podarilo sa nám získať dotáciu na energie, čo 
znamená, že ceny za poskytované služby v našom zariadení, 
neplánujú zvyšovať!           Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia 
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Kaplnka           MD-10/2022

„NAŠA SLABOSŤ. JEHO SILA.“ 

 Nedávno som si na jednom z billboardov (veľké plagáty 
popri ceste) v našom meste všimla nápis „Nemlčať je zlato!“ 
Ide o aktuálnu kampaň, ktorá má povzbudiť ľudí, aby sa 
nebáli nahlásiť korupciu, či podvody na pracovisku, aby 
kompetentný úrad mohol spraviť poriadok. 
 Keďže naša spoločnosť je zahltená takýmto nešvárom 
a ľudia sa boja o tom hovoriť.  
 Často sa stáva nám všetkým, že vidíme zlé veci, vieme 
ich pomenovať, ale nič s nimi nerobíme. Buď sa bojíme, alebo 
nechceme nič urobiť.  
 A to nielen pokiaľ ide o neduhy v spoločnosti. Sami na 
sebe počas života identifikujeme svoje zlé stránky, svoje 
slabosti a nešváry.  
 No je pre nás pohodlnejšie nechať to tak. Lebo zmena by 
možno znamenala sebazaprenie, či sebaovládanie, museli by 
sme popracovať na svojom správaní a to sa všeobecne 
každému čoveku príliš nechce.  
 Radšej sa vyhovoríme na svoju povahu „Ja už iný 
nebudem.“ Alebo na genetické dedičstvo „My „Mrkvičkovci“ 
sme proste takí.“ Je to jednoduchšie. A niekedy sa aj možno 
chceme zmeniť, ale nevieme ako.  
 Nemlčme. Nečakajme. Povedzme to Pánu Bohu. 
Povedzme Mu o svojich zlých stránkach a poprosme Ho 
o pomoc. Nech nás On mení na svoj obraz. Pán Boh vidí akí 
sme a je pripravený nám pomôcť. Jeho sila nie je 
obmedzená. Prekonáva naše slabosti. Ani povaha, ani 
genetika nie sú pre Neho problémom. Nesnažme sa 
vyhovárať, zakrývať svoje zlé veci života. Odhaľme ich 
doslova na svetlo Božie.  

„Veľký je Pán náš, nesmierny je v sile a Jeho múdrosť nemá 
hraníc.“   ( Žalm 147,5) 

 Vaša   Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Od nás pre vás         MD-10/2022

JEDINEČNÁ KAVIAREŇ NA KOLESÁCH 

V predchádzajúcom čísle nášho časopisu ste sa dočítali 
o výlete vláčikom po našom mestečku v deň topoľčianskych 
hodov, v príjemnej spoločnosti pani primátorky Alexandry 
Géciovej, pani riaditeľky Vierky Bútorovej a vedúcej úseku 
Simonky Červenej. Už pri tejto príležitosti pani riaditeľka 
plánovala ďalšiu spoločnú akciu, pozvanie na kávičku. 

 V posledný augustový deň k nám do zariadenia zavítala 
kávička z autíčka. Malé, šikovné, červené autíčko upútalo 
pozornosť našich obyvateľov hneď pri príchode do areálu. Za 
malú chvíľu po zaparkovaní a drobných úpravách si 
obyvatelia a zamestnanci pochutnávali na kvalitnej voňavej 
kávičke, obľúbenom nealkoholickom pive a kofole. Veľký 
úspech mala osviežujúca ľadová káva. Počasie nám prialo, 
a my sme sa v hojnom počte stretli na terase. Užili si 
posledné teplé lúče a vychutnali  príjemný nápoj. Za milé 
a chutné prekvapenie veľmi pekne ďakujeme našej pani 
riaditeľke, ktorá zabezpečila jedinečnú kaviareň na kolesách. 

(M. Šmotláková) 
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Fotografia mesiaca        MD-10/2022 

VÝLET PRAŠIČANOV   

NA DUCHONKU   

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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