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Úvodník           MD-11/2022 

K pamiatke zosnulých 

 Každý rok v mesiaci novembri si uctievame 
a pripomíname pamiatku našich drahých 
zosnulých, ktorí už nie sú medzi nami, pretože 
odišli do večnosti. Budú nám chýbať. 
 Každý svojím spôsobom spomíname na nich 
s vrúcnou láskou, je nám ľúto, že už nebudeme 

s nimi v kontakte. S úctou a pietou na hroboch zapálime 
sviečky a vyzdobíme ich krásnymi kvetmi, k tomu pridáme 
tichú spomienku, hlavne modlitbu.  
 Týmto počínaním im prejavíme úctu a hold za ich 
príkladný prístup k nám, keď ešte boli za života spolu s nami 
v rodinnom kruhu. 
 Každého z nás čaká odchod z tohto sveta, preto by medzi 
nami mala byť súhra a vychádzať si jeden druhému v ústrety, 
pretože všetko je pominuteľné, zostane po nás len odtlačok 
na tomto svete. Modlitba taktiež patrí aj dušiam, na ktoré si 
nikto nespomenie. Cintorín je miesto, kde si človek uvedomí, 
že na tomto svete sme si všetci rovní. 
 Žime takým životom, že aj keď tu už nebudeme, aby naše 
deti a vnúčatá s láskou spomínali na nás, spomínali len 
v dobrom zmysle. Tešme sa zo života teraz, lebo nevieme, čo 
nás v budúcnosti čaká. 
 Mali by sme si svoje zdravie a život chrániť ešte v tejto 
koronavírusovej situácii. Istotne s vďakou nám k tomu 
dopomôže naše vedenie Domova, ako aj lekári a zdravotníci 
dožiť tento život v pokojnom duchu v tomto našom 
domováckom zariadení. Vďaka vám. 
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia prajem vám pri 
čítaní nášho časopisu „Môj domov veľa krásnych spomienok 
na vašich blízkych. 
        
           Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový parlament        MD-11/2022 

DISKUSIA 

Mesiac október je zameraný na Úctu k starším. Tento 
mesiac však žijeme aj s prípravami volieb do samospráv 
miest a obcí a tiež do vyšších územných celkov. Aj októbrové 
stretnutie členov domového parlamentu prebiehalo v duchu 
plánov osláv Úcty k starším ako aj nadchádzajúcich volieb. 

Predseda domového parlamentu Jozef Lisý dal v úvode 
návrh na schválenie jednotlivých bodov programu. Po ich 
jednomyseľnom odsúhlasení členmi DP sa slova ujala vedúca 
úseku služieb Simona Červená. Informovala prítomných 
o realizovaných aktivitách od posledného stretnutia 
Domového parlamentu a o pripravovaných aktivitách na 
mesiac október. Zrealizovali sa 4 aktivity a pripravuje sa 
ďalších 5. Nezrealizovali sa 3 aktivity:  
 z dôvodu Covid-karantény sa nerealizovala kolaudácia 

modernizovaného Interného rozhlasového štúdia a 
rekonštruovaných priestorov vrátnice, ktorá mala 
prebiehať za sprievodu harmonikára Rudolfa Chovanca; 

 športové hry, na ktoré nás pozvali zo Zariadenia 
sociálnych služieb „Penzión“ Topoľčany, ktoré sa 
nerealizovali tiež z dôvodu, že v Penzióne je Covid-
karanténa; 

 krajský stolnotenisový turnaj zariadení sociálnych služieb, 
ktorý sa nekonal pre nízky záujem. 

Riaditeľka zariadenia Viera Bútorová informovala, okrem 
iného, o začatí realizácie stavebných úprav interiéru 
v Topoľčanoch, ktorá sa bude týkať všetkých spoločenských 
miestností a práčovní. V závere prebehla diskusia: 

 k aktualizácii Domáceho poriadku, hlavne v bodoch 
týkajúcich sa Domového parlamentu 
 k návrhu širšej diskusie obyvateľov s vedením zariadenia 
a so zástupcami obyvateľov – členov DP.  

Viera Bútorová, riaditeľka 
          Jozef Lisý, predseda DP 
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Domáci spravodaj         MD-11/2022 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

Pri príležitosti 
Októbra – mesiaca úcty 
k starším sa konalo 
niekoľko kultúrnych 
a spoločenských aktivít. 

Prijali sme pozvanie 
Jednoty dôchodcov a 
mesta Topoľčany na 
podujatie pripravené 
pre seniorov, ktoré bolo 
sprevádzané 
vystúpeniami žiakov 
ZUŠ L. Mokrého, ako 
aj detského súboru 
Žochárik. Tanečná 
zábava prebiehala pod taktovkou hudobnej skupiny David 

band. Podujatie bolo bohaté na 
občerstvenie aj tombolu. Stretli 
sme sa s našimi rovesníkmi 
a priateľmi z denných centier 
seniorov, či občanov mesta 
Topoľčany. 

Pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším si spomenula aj 
primátorka mesta Topoľčany 
Alexandra Gieciová na našich 
jubilantov. Gratulácie jubilantom 
prebehli vo veľkej jedálni v 
Topoľčanoch, kde spolu 
s vedením nášho zariadenia 

bolo pripravené malé pohostenie. K príležitosti okrúhlych 
životných  jubileí  našich   oslávencov  nechýbali  ani  darčeky 
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Domáci spravodaj         MD-11/2022 

s blahoželaním. V tomto roku oslávilo okrúhlych 70 rokov 
osem obyvateľov, 80 rokov šesť obyvateľov a 3 obyvatelia 
oslávili 90. výročie svojho života: Daniela Veľká, Mária 
Križmová, Terézia Slimáková, Petronela Kittlerová, Pavel 
Dzibela, Antónia Jamrichová, Júlia Kissová, Emília 
Chalupová, Mária Grendelová, Eva Takáčová, Matilda 
Kunštárová, Magdaléna Drábiková, Katarína Fáberová, 
Peter Kopál, František Škorec, Antónia Filová, Daniela 
Záhradníková, Milan Klačanský, Terézia Pargáčová.  

Našim oslávencom srdiečka zohriali aj milé kreatívne 
darčeky plné 
prekvapení od detí 
zo Základnej školy 

Tribečskej 
v Topoľčanoch, či 
vystúpenia detí 
z MŠ Gagarinova 
a ZŠ Hollého 

v Topoľčanoch. 
Zariadenie oživili 
nielen zvučné hlasy 
detí ale aj 

seniorských 
súborov denných 
centier Nádej 

a Slnečnica.  
Zahanbiť sa nedal 

ani náš súbor Domovníček pod vedením Betky 
Angelovičovej. Spestrením boli aj pesničky Rudka 
Chovanca, v sprievode jeho harmoniky. 

Všetci spoločne ĎAKUJEME za prejavenú úctu seniorom, 
na ktorých si spomenuli. Zároveň sme zablahoželali nielen 
jubilantom, ale všetkým októbrovým oslávencom. 

(S. Šimková, M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj         MD-11/2022 

 POĎAKOVANIE ZA ÚRODU  

 Jesenná výzdoba 
v kostole sv. Jakuba 
v Prašiciach je 
unikátnou umeleckou 
tvorbou miestnych 
obyvateľov. Ich umenie 
sme videli už pri 
príchode do kostola – 
slamených koníkov 
s vozom, zajacov, 
sliepky.  

 Vnútorná 
výzdoba sa niesla 
v duchu vďačnosti 
za tohtoročnú 
úrodu 
vytvorenými 
obrazmi z  
prírodných 
materiálov ako sú 
paprika, mak, 
kakao, múka, strukoviny, ovocie a rôzne iné suroviny. 
 V duchu vďačnosti nielen za úrodu, ale aj za prežitý život 
sa niesla aj sv. omša, ktorej sa zúčastnili tak prašickí ako aj 
topoľčianski obyvatelia: Ladislav Stanko, Helena Stanková, 
Otília Kasanová, Albín Bajzík, Oľga Bajzíková, Anna 
Štefkovičová, Antónia Mahriková, Jozefína 
Čižmáriková, Jozef Šomšag; Daniela Veľká, Miroslav 
Arpáš, Beáta Révayová, Mária Krutá, Vladimír Špánik, 
Anna Szabová a Petronela Kittlerová. Záver dňa sme 
ukončili v neďalekej reštaurácii a pekárničke, kde si 
obyvatelia kúpili zákusok.   
             (J. Urbánková, L. Petráková, Z. Richter,  L. Bištura) 
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Domáci spravodaj         MD-11/2022 

ESTETICKÉ AJ PRAKTICKÉ 

 Aj takéto krásne 
kľúčenky sa vyrábajú 
v našom zariadení „MÔJ 
DOMOV“, za pomoci 
údržbárov Juraja Marka 
a Juraja Gálisa, ktorí 
pomocou nahrievania 
raznice vyrazili 
neodmysliteľné logo 
nášho zariadenia na 
drevený plát. 
 A samozrejme, že  aj 
naši obyvatelia Ján 
Novotný a Peter Macko 
priložili ruku k dielu. 
 Šmirgľovaním a 

rysovaním čiar na 
vypílenie týchto 
originálnych drevených 
kľúčeniek.  
 Následne nás čaká 
ešte lakovanie, aby sme 
zabránili zošúchaniu 
prácne vyrazeného loga. 
 Takéto hotové 
kľúčenky slúžia na 
podarovanie blízkemu, či 
ako darček pre známeho. 
Ale určite aj pre potešenie 
samotných našich 
zručných obyvateľov. 
        (D. Kapráliková) 
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Domáci spravodaj         MD-11/2022 

SPOLOČNÉ AKTIVITY 

 Pravidelne, 
denne organizujeme 
rôzne individuálne aj 
skupinové stretnutia 

v spoločenských 
miestnostiach alebo 
v areáli zariadenia.  

 Všetky aktivity sú 
zamerané na rozvoj 

zručností, 
komunikáciu a pobyt 
na čerstvom 
vzduchu, podľa 
záujmu našich 
obyvateľov. 

Obr.: prechádzka Márie Mikovej s Viliamom Vanekom 
a Antóniou Matejovou v našom zelenom parku  

 Pravidelne sú 
obsadené spoločenské 
miestnosti ale aj tvorivé 
dielne, ako je DomAteliéR, 
Pinokio, či chránené dielne 
Uvar si sám alebo 
Pohybom ku zdraviu, kde 
náš obyvateľ Milan Mihálik 
našiel pracovné uplatnenie. 

Obr.: s Danielou 
Kaprálikovou pri hre 
„Človeče nehnevaj sa“ sa 
stretli Antónia Filová 

a Mária Maninová        
          (M. Miková, Z. Šimunyová, D. Kapráliková)  
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Domáci spravodaj         MD-11/2022 

   DAJME VECIAM DRUHÚ ŠANCU 

 V našej dielni 
PINOKIO vieme vdýchnuť 
nový život mnohým 
opotrebovaným veciam a 
materiálom. Dostal sa nám 
do rúk starší okrúhly stôl, 
ktorý už vypovedal svoju 
funkčnosť. Šikovné ruky 
našich obyvateľov sa 
spojili a dali sme druhý 
dych tomuto krásnemu 
kúsku v podobe 
spoločenskej hry „Človeče, 
nehnevaj sa!“. Peter 
Macko ho precízne vybrúsil do základnej farby a spoločne 
sme ho natreli tmavým podkladom. Ďalšie šikovné ruky Jána 
Novotného nám pomocou kružidla a ceruzky načrtli hracie 

pole tejto známej 
spoločenskej hry.  
 Pre lepší prístup 
obyvateľov na 
invalidnom vozíku sme 
zvolili vyvýšené 

upevnenie. 
Neskrývanú radosť 
sme mali pri prvej 
oficiálnej hre „Človeče 
nehnevaj sa!“. 
Obyvatelia sa však  
športovo dokázali 
popasovať aj 
s prehrou.  (D. Kapráliková) 
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Domáci spravodaj         MD-11/2022 

BABIE LETO 

Viete, prečo dostalo babie leto takýto názov? Odpoveď sa 
ukrýva vo zvieracej ríši. Vo vzduchu poletujú jemné pavučiny, 
ktoré pripomínajú dlhé vlasy sivovlasých babičiek.  

Poletujúce pavučiny vytvárajú pavúky, ktoré sa presúvajú vo 
vzduchu a hľadajú si najvhodnejšie miesta na prezimovanie. 
 Babie leto sa vyznačuje intenzívnymi slnečnými lúčmi, 
pestrofarebným sfarbením listov, dozrievajú plody liečivej ruže 
šípkovej.  

Obyvatelia Juraj 
Danóczcy, Pavel 
Dzibela, Antónia 
Filová, Anna 
Remeňová, Helena 
Ďuráková a Valéria 
Ondrušková sa podelili v rámci čítania o svoje skúsenosti, 
ako sami spracovali šípky z ruže na chutný čaj, džem a 
zbierali jedlé gaštany.       (J. Gábrišová) 
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Domáci spravodaj         MD-11/2022 

UŠITÉ NA MIERU 

Individuálnym prístupom 
našich fyzioterapeutov Mareka 
Blahu, Kataríny Kutňanskej, 
Anny Rebeky Čanigovej, 
Soni Fendekovej a Andrei 
Kubinovej precvičujeme 
pohybové svalstvo, hrubú aj 
jemnú motoriku. Pohybovými 
cvičeniami sa snažíme 

predchádzať stuhnutosti svalstva, preležaninám a 
predovšetkým udržiavať mobilitu obyvateľov. Cvičenie je 
prispôsobené individuálne, zdravotnému stavu obyvateľa. 
Spoločným cieľom fyzioterapeuta a obyvateľa je kvalitné 
a komfortné udržiavanie pohybových schopností ale aj 
precvičovanie obmedzených funkcií.  

S Oľgou Hamarovou sme sa venovali aj plneniu 
levanduľových srdiečok. Vôňa levandule jej utkvela v pamäti 
počas zdravotnej prechádzky. Pri práci s radosťou 
porozprávala o svojej záhradke, kde tiež kedysi pestovala 
levanduľu.         (D. Kapráliková, J. Gábrišová) 

CIRKUS LANÍK  

Radosť obyvateľom 
a zamestnancom spravili 
členovia Cirkusu Laník, ktorí 
v areáli nášho zariadenia 
predviedli vystúpenia rôzneho 
druhu, za ktoré boli odmenení 
zaslúženým potleskom.  

Nechýbali nielen tvrdo 
natrénované akrobatické 
„kúsky“ ľudí, ale  taktiež 

zvieratiek – psíkov a poníka. (RR) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-11/2022 

SKLADANIE SLOV A VIET 
 Skupinovú aktivitu zameranú na tréning pamäte sme si 
spestrili aj komplikovanejšími cvičeniami. A to skladaním slov 
a tvorením viet s použitím vytvorených slov.  

Obr. Jozefína Čižmáriková a Ladislav Stanko pri 
zapisovaní slov 

Obr.: pamäťové 
cvičenia 

s Annou 
Štefkovičovou 

Máriou 
Bruchatou, 

Pavlom Zvalom 
a Helenou 

Stankovou.  

Cvičenie 
nám prinieslo aj 
kopec smiechu 
a zábavy.  
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-11/2022 

 V mesiaci októbri sme pre obyvateľov zorganizovali 
kultúrno-spoločenské stretnutie pri príležitosti Úcty k starším. 
Rudko Chovanec, v sprievode svojej harmoniky, rozospieval 
a roztancoval všetkých prítomných. Prašických seniorov prišli 
pozdraviť aj topoľčianski obyvatelia, členovia súboru 
Domovníček, pod vedením Betky Angelovičovej, našej 
muzikoterapeutky. Zablahoželali sme aj októbrovým 
oslávencom: Ladislavovi Stankovi, Pavlovi Zvalovi 
a Ernestovi Bartovi.  
 V tomto mesiaci sa obyvatelia stretli aj s vedením 
zariadenia Simonou Červenou, vedúcou úseku služieb 
a Vierou Bútorovou, riaditeľkou zariadenia, kde v spoločnej 
diskusii vyjadrili svoje potreby, postrehy, očakávania ale aj 
príjemné chvíle prežívané v zariadení. 

Naša obyvateľka Oľga Hiadlovská si takto zaspomínala: 
„Bolo to už veľmi dávno, keď som bola ešte 
malé dievča. Bývali sme v Chrabranoch 
a neďaleko od Chrabrian do mesta 
Topoľčany zavítal cirkus. Jedného dňa, keď 
sme boli spolu v izbe ja, otec, mama 
a otcov učeň, sa zrazu vyvalili dvere, ktoré 
padli rovno na mamu a vo dverách sa 

objavil slon. Slon, ktorý ušiel z cirkusu, sa na chvíľu zastavil 
v dverách, poobzeral sa a pokračoval priamo do izby. Otec 
začal na slona pokrikovať rôznymi jazykmi, aj nemeckým 
a snažil sa ho dostať z domu von, ale slon nič. Chodil po izbe, 
zatiaľ čo otec ratoval mamu a mňa otcov učeň. Schmatol ma 
a utekal so mnou ďaleko až za dedinu. Našťastie prišiel 
majiteľ cirkusu, ktorý jediný si vedel dať rady s naším 
nečakaným hosťom a dokonca nám aj uhradil škodu, ktorú 
nám slon spôsobil. Napriek tomu, že nás slon nesmierne 
vyľakal, nakoniec všetko dobre dopadlo a my sme ešte dlho 
spomínali ako k nám prišiel slon na návštevu.“ 

      (J. Urbánková, Z. Richter)  
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Životné prostredie        MD-11/2022 

    ZBER MEDOVKY 

 S našimi obyvateľkami  Máriou Keselyovou a Emíliou 
Helbichovou 

sme sa 
rozhodli, že si 
zozbierame a 

nasušíme 
Medovku 

lekársku.  
 Rastie 

nám 
v svojpomocne 

vytvorených 
vyvýšených 

záhonoch 
nášho areálu. 
Táto liečivá 
bylinka má 
výborné účinky 

proti nespavosti, podporuje 
chuť do jedla a znižuje krvný 
tlak. 
 Jej antibakteriálne 
a antivírusové účinky pôsobia 
blahodarne na náš 
organizmus a preto má 
využitie v medicíne. 
 Avšak nielen tam. Pre 
príjemnú vôňu a chuť aj 
v gastronómii. 
 Takže padne vhod dať si 
šálku teplého čaju s medom.
         (Z. Šimunyová) 
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Z pera našich obyvateľov       MD-11/2022

Aj staroba je krásny čas 

Deň za dňom sa pomaly nám míňa, 
mladosť nám odišla do diaľok, 

staroba aj choroba nás pomaly navštevuje 
i keď plány máme ešte veľké 
a taktiež veľký elán do života. 

Čas nám naše roky nezastavil, vlasy postriebril, 
tvár nám lemujú vrásky, slza steká po líci, 

a bezstarostne našu mladosť zastavil. 

Od života berme, čo nám dal, radosť i bolesť, 
veď staroba je už taká, neúprosne prichádza aj s chorobami, 
preto prosme Najvyššieho, aby sme ešte všetko dobre prežili. 

V novembri spomíname na zosnulých, 
ktorí odišli odkiaľ niet návratu,  

venujme im preto tichú spomienku. 
                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Krásny čas dušičkový 
A už je čas, čas dušičiek, čas kedy sa modlíme, 

čas kedy zdobíme cintoríny krásnymi chryzantémami 
a pálime kahance za blízkych. 

Blízko sme cez tieto sviatky so svojimi zosnulými 
a s pár chvíľkami sme jeden pri druhom 
pri svojich modlitbách a spomienkach. 

Na tieto sviatky sú cintoríny krásne biele, 
všetko spolu splýva, kahančeky horia a očká nám žiaria. 

V našom kraji, tradične sme sa osem dní 
večer na cintorínoch, po svätej omši modlili. 

A veru nestačí, za dušičky v očistci 
je treba sa modliť po celý rok. 

                Beáta Révayová, obyvateľka 
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Vyberáme z tlače         MD-11/2022 

Porekadlá 

Aký je november, taký bude nasledujúci máj. * Dážď 

Martinský znamená mráz a suchotu. * Sv. Martin a Hromnice 

prídu z tej istej praslice. * Sv. Katarína za plný košík sviatkov 

prináša. * Ak na Ondreja lietajú včely, bude neúrodný rok. * 
Martinský sneh je plný na oziminy. * Na Martina hus 

najpeknejšie spieva. * Či Katarína a či kríže, keď mrzne búrke 

chyže. * Keď je pekne na Ondreja, ide orať len krivý gazda. 

Aforizmy 

Krása je pominuteľná, hlúposť je večná. * Kto sa ženie pre 

peniaze, má aspoň rozumný dôvod. * Pitná voda je 

v ohrození, čo budeme dolievať do vína. * Bez odpustenia 

niet uzdravenia. *  Disciplína váži kilá, výčitky vážia tony. * 
Keď ženáč začne vystrkovať rožky, k parohom už nemá 

ďaleko. * Kto vie, kto koho vodí na povrázku, či láska osud 

a či osud lásku. * Kde nič nie je, ani smrť neberie. *  Len čo 

skoncoval s obuvníctvom, začal predávať šľapky. 
             Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Výroky slávnych 

Slovenské príslovie: Svetlo nie je možné pred riečicou 
schovať. P. Éluard: Je iba jeden život, a preto je dokonalý. 
Napoleon: Láska má byť pôžitkom, nie mukami. Čínska 
múdrosť: Tvár žije a umiera so svojím srdcom. Seneca:  
Opilosť nie je nič iné než dobrovoľné šialenstvo. H. Ch. 
Andersen: Láska je rozkoš, ale pôsobí bolesť. G. Bruno: Ak 
to nie je pravda, je to veľmi dobre vymyslené. Vietnamské 
príslovie: V zlosti sa stráca rozum, v strastiach chuť do jedla. 
Ch. Dzkbran: Kto netrávi svoje dni v kráľovstve snov, je 
otrokom dní. G. Hawn: Je nádherné vedieť, že starnete. 
České príslovie: Zavreté ústa majú pokoj od múch. J. 
Sekera: Každý lekár dokáže vyliečiť – prinajmenšom z ilúzie 
o medicíne.        Magda Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 
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Vyberáme z tlače         MD-11/2022 

Zasmejme sa 

Počas pandémie chcú policajti pokutovať farára v kostole – Je 
tu viac ako 50 ľudí! Farár – Ale veď je tu presne 50. Policajt – 
Nie, 53! Farár – A kto je tu navyše? Otec, Syn a Duch Svätý. 

Nad kočíkom sa skláňa staršia pani a pýta sa – Kohože je 
toto krásne dieťatko? Ešte neviem, zajtra máme súd. 

Doktor pred koncom svojho pracovného dňa vojde do izby 
medzi pacientov a hovorí – Všetkým vám chorým dovidenia. 
A vám v tom rohu zbohom!     Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Zažil si čierny humor v športe? Áno, raz. Keď maratóncom na 
tridsiatom kilometri oznámili, že štart sa bude opakovať. 

Vo filmovom archíve si myš pochutnáva na kotúči filmu. 
Druhá sa jej pýta – Je dobrý? V knižnom vydaní bol lepší. 

Karol, taký opitý si predsa nemôžeš sadnúť za volant, veď 
cesta je samá zákruta! Tie zákruty mi neprekážajú, ale tie 
rovné úseky...      Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Chlapec prvýkrát navarí frajerke obed. Počas hlavného chodu 
sa ona pýta – To mäso je z konzervy, zlatko? Áno, miláčik. Bol 
tam nápis „pre vášho miláčika“ a vedľa toho taký chutný psík. 

Mladomanželka čaká doma muža s večerou. Drahý, jedlo je 
surové, aj keď som urobila všetko podľa kuchárskej knihy. To 
nič, drahá, nabudúce zapni sporák.      Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

V ZOO sa rozprávajú dve gorily – Chcela by som žiť medzi 
ľuďmi. Prečo? Tam sa veľké zvieratá za mreže nedostanú... 

Zhovárajú sa dve manželky – Varíš mužovi obedy? Iba keď 
mu chcem spraviť napriek! 

Škót si kúpi dva žreby a na jednom vyhrá. Kamarát sa ho pýta 
– Ty sa netešíš? Lenže ten druhý žreb som kupoval zbytočne! 

Ženatí muži žijú dlhšie než starí mládenci, ale ženatí muži 
majú väčšiu chuť umrieť.        Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 



 
18 

Zábava a relax         MD-11/2022 

Tajnička 

 20. november je venovaný prevencii a zvýšeniu 
informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na 
ľudský organizmus. Je to Medzinárodný deň...  

Hádanka č. 1: Čo je  “FERTUCHA“? 
a.) Kostým b.) Sukňa c.) Zástera 

Eva Kohútová, obyvateľka 

Hádanka č. 2: Aké je hlavné mesto Francúzska? 
a.) Londýn b.) Paríž 

 

c.) Viedeň 

Magda Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 3: Aký je latinský pozdrav? 
a.) AVE b.) AUTO c.) AKVA 

Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 22.11.2022                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 10/2022  

sú: Ján Novotný a Beáta Révayová 

Srdečne gratulujeme! 

 

           Len 
           Ľudský organizmus 
           Miestnosť 
            
           Nemaľovať 
           Otec (detsky) 
           Mne patriaca 
           Voľačo 
           Opak neba 
           Anton (domácky) 
           Spravila 
           Prvý muž (v Biblii) 
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Kaplnka           MD-11/2022

NÁDEJ KAŽDÉHO DŇA 

 Moji drahí, ak si otvoríte noviny, aby ste si prečítali, čo je 
nové doma i vo svete, zistíte, že médiá sú plné 
rôznych smutných správ. Sú to rôzne nevraživé boje,  
nešťastia a nevysvetliteľné konanie niektorých ľudí. Keď sa 
niečo stane, každý sa hneď zamýšľa nad tým, prečo sa to 
stalo, alebo či sa tomu nedalo nejako zabrániť. Následne nato 
prichádzajú rôzni analytici so svojimi návrhmi do budúcnosti, 
aby sa už nezopakovalo niečo podobné. Aby sa podobným 
nešťastiam zabránilo. Ale položme si otázku: 
 Stačia iba bezpečnostné opatrenia na záchranu ľudí, 
národov, sveta? Jedným z najväčších nebezpečenstiev, ktoré 
treba odstrániť je sila hriechu. Musíme si jednoznačne 
uvedomiť, že všetci sme hriešni a náchylní na hriech. Jedinou 
našou záchranou pred týmto nebezpečenstvom je sám Ježiš. 
Nikto iný. Darmo sa niekto bude nadrapovať a strúhať zo 
seba múdreho. Nepomôže to. Iba to viac oheň rozdúcha. 
Ježiš sa obetoval za všetkých nás. Odpúšťa nám naše 
hriechy. Ale zdá sa, ako keby sa veľkosť a počet rôznych 
zvráteností stále zväčšoval. Musíme sa sami seba pýtať, či je 
náš vzťah k hriechu správny. Lebo kde sa stala chyba vieme. 
Treba poukazovať na štýl života v našich rodinách aj vo 
výchove mládeže. Pomenujme veci ich pravým menom 
a nesnažme sa veci zakrývať a hovoriť o nich tak, aby to 
dobre znelo v ušiach. Nová generácia by mala ctiť Boha, 
Božie slovo. A nebeskú matku. Ak budeme mladých učiť čo je 
dobro a čo zlo, čo môžeme a čo nie, toľko smutných udalostí 
tu nebude. Bojovať dnes proti hriechu si vyžaduje silnú vieru 
a aj odhodlanie niečo obetovať. 
 Bože daj nám dostatok  síl, aby sme vedeli rozpoznať čo 
je Tvoja vôľa a podľa nej aj potom konali. Prajem nám 
všetkým, aby sme sa snažili žiť život v láske Božích detí 
a Pravde.               (R. Wagner) 
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Spoločenská rubrika        MD-11/2022 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH OBYVATEĽOV 

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  
  
            

  

  

        AAllžžbbeettaa                                                                        DDaanniieellaa               

                    VVAALLAACCHHOOVVÁÁ                                                                            ŽŽÁÁKKOOVVÁÁ                                

                  oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT22                                                                oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

                                  EEtteellaa                                                                                                  JJáánn 

                          LLAADDIICCKKÁÁ                                                                                      KKLLUUKKAA 

                oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT22                                                                      oobbyyvvaatteeľľ  IITT66 
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Spoločenská rubrika        MD-11/2022 

NOVEMBROVÍ oslávenci 

02.11. Milan Mihálik 
02.11. Anna Štefkovičová 
07.11. Mária Hlavinová 
09.11. Michal Janík 
10.11. Františka Vestenická 
12.11. Daniela Záhradníková 
15.11. Ján Kluka 

23.11. Pavol Michalisko 
23.11. Oľga Hamarová 
26.11. Ján Remeň 
26.11. Karol Mihalík 
28.11. Zdeněk Remeš 
30.11. Anna Augustinová 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH ZAMESTNANCOV 

MMggrr..  JJaannkkaa  GGÁÁBBRRIIŠŠOOVVÁÁ                        IInngg..  DDoommiinniikkaa  KKUUBBEEKKOOVVÁÁ      

                      IISSRRHHBB  IITT22                                                      kkoooorrddiinnááttoorrkkaa  pprreevvááddzzkkyy  

                    oobbsslluužžnnýýcchh  ččiinnnnoossttíí  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Janka GOLSKÁ – opatrovateľka 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-11/2022

OCEŇOVANIE A VÍŤAZI ANKETY 

 Mesto Topoľčany ocenilo v októbri členov Karate klubu 
Kumade za ich úspešnú reprezentáciu mesta v 
sezóne 2021/2022. Zároveň držíme palce Viktórii 
Pálešovej, ktorá sa prebojovala až na Majstrovstvá 
sveta a reprezentuje klub i mesto v Turecku.  

 Pozvanie mesta prijali členovia Tanečného klubu 
Karmen, ktorí pod vedením manželov Čillíkovcov získali v 
medzinárodnej tanečnej súťaži Montenegro Stars 1. miesto. 
Tešíme sa z úspešnej reprezentácie a želáme všetkým veľa 
úspechov v ďalšom pôsobení. 
 V ankete o najkrajšiu predzáhradku sa tento rok umiestnili 
tri krásne a starostlivo udržiavané záhradky na Krušovskej, 
B. Němcovej a P. O. Hviezdoslava. Mesto si váži 
všetkých obyvateľov, ktorí sa takto podieľajú na skrášľovaní 
verejného priestoru. Vaša práca je potešením aj inšpiráciou. 
Ďakujeme.     
      Zdroj: https://www.topolcany.sk) 
 

NOVEMBROVÉ 

KULTÚRNE 

PODUJATIA  

https://www.topolcany.sk/
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Od nás pre vás         MD-11/2022

SPOJENÉ REGIONÁLNE VOĽBY 2022 

 Dňa 29.10.2022 sa konali voľby do samospráv obcí a 
voľby do orgánov samosprávnych krajov.  

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ: 

 V meste Topoľčany sa volieb zúčastnilo 8 565 voličov a 
volebná účasť dosiahla 40,4 %. Post primátorky obhájila 
JUDr. Alexandra Gieciová, ktorej dalo hlas 58,2 % voličov. 
Zvolených bolo aj 21 poslancov mestského zastupiteľstva. 

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH 
KRAJOV: 

Župan Nitrianskeho samosprávneho kraja: 

Branislav Becík Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA 
27,49 % 

Zoznam krajských poslancov: 

Volebný obvod č. 7 – TOPOĽČANY - 6 poslancov 
Jozef Stankovský NEKA 6,19 % 

Juraj Soboňa SMER - SD, SNS 5,79 % 
Štefan Grach SMER - SD, SNS 4,99% 

Peter Baláž Hlas-SD, SME RODINA    4,85 % 
Viera Bútorová KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, ŠANCA, SPOLU, 
ODS – Občianski demokrati Slovenska, DS, OKS, ZA ĽUDÍ 

4,70 % 
Miroslav Aschengeschvantner NEKA 4,29 %      (M. Šmotláková) 
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Fotografia mesiaca        MD-11/2022 

ÚCTA K STARŠÍM  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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