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Úvodník           MD-12/2022 

Požehnané Vianoce 

 V decembri oslávime vianočné sviatky a budeme 
očakávať príchod malého Jezuliatka uloženého 
v Betleheme. Vianoce nie sú len dátumom 
v kalendári. Sú aj obdobím otvárania ľudských 
sŕdc, plnenia prianí, hľadania úprimnej lásky, 
dobra a empatie v ľuďoch okolo nás, ktorí s nami 

žijú. Čiže poznanie, že dávať je vždy viac ako dostávať. 
 A to samozrejme platí aj o láske k blížnemu. Veď ako sa 
hovorí: „Miluj blížneho ako seba samého.“ Je pochopiteľné, 
že pre nás všetkých sú Vianoce neopakovateľným časom 
spojeným s narodením Ježiška. Pritom sa tešíme na spoločné 
chvíle strávené s rodinami, stretnutia s priateľmi 
a spomíname s láskou aj na tých, ktorí už z našich radov 
odišli do večnosti, ale zostali v našich srdciach 
s nezabudnuteľnými spomienkami. Obdarúvame sa 
blízkosťou, pozornosťou, vľúdnym slovom a prekvapí nás aj 
pozornosť v podobe darčeka, ktorý si naši blízki nájdu pod 
vianočným stromčekom. Aj my obyvatelia sa tešíme na 
príchod Vianoc. Snažme sa navzájom jeden druhému 
porozumieť, vyjsť v ústrety a potom tento vianočný čas bude 
ešte pre nás seniorov o čosi krajší. Prichádzajú chladné dni 
a pritom zimné večery. Budeme radi, ak si ich spríjemníme aj 
naším časopisom a veríme, že v ňom nájdeme zábavu, 
inšpiráciu a poučenie, vďaka našim dopisovateľom. 
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, v mene 
vedenia Domova, ako aj Domového parlamentu, Redakčnej 
rady, Rozhlasového štúdia, prajem vám požehnané vianočné 
sviatky plné lásky, porozumenia, dobrej pohody a sviatočnej 
atmosféry. Nech nám všetkým v tomto vianočnom období 
pomáha milostivý „Boh z neba.“ 
                   
         Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový parlament        MD-12/2022 

VEĽKÉ STRETNUTIE 

V novembri sme sa venovali požiadavke pravidelného 
stretávania sa členov DP, riaditeľky zariadenia a jeho vedenia 
s obyvateľmi zariadenia. Ako prvé sme dohodli veľké 
spoločné stretnutie všetkých obyvateľov. Toto sa aj 
uskutočnilo, podľa navrhovaného plánu, dňa 30. 11. 2022. 

Preto priestor tohto časopisu, určený pre informácie z DP, 
venujeme práve zrealizovanému stretnutiu obyvateľov 
zariadenia, kde sa predstavili členovia domového parlamentu, 
jednotlivo: Jozef Lisý, predseda; Petronela Kittlerová, 
zástupkyňa predsedu a predsedníčka stravovacej komisie; 
Anna Szabová, šéfredaktorka interného časopisu MÔJ 
DOMOV a ďalší aktívni členovia – Štefan Belička, Anna 
Zembová, Beáta Révayová, Daniela Veľká, Magdaléna 
Drábiková, Peter Macho a Miroslav Arpáš. Jeden člen 
Pavol Karadi nebol prítomný. V súčasnosti v DP pracuje 11 
aktívnych členov - zástupcov obyvateľov zariadenia. 

Podrobnejšie informácie vám budeme prinášať v ďalších 
číslach nášho interného časopisu MÔJ DOMOV. 

Na stretnutí boli prítomní informovaní o možnosti 
pravidelného, individuálneho, stretávania sa s riaditeľkou 
zariadenia, s vedením zariadenia a zástupcami 
obyvateľov - členmi DP, ktoré sa budú konať vždy prvý 
pracovný deň v mesiaci o 9.30 h vo veľkej jedálni. Prvé 

stretnutie je naplánované na 2. januára 2023. SRDEČNE 

VÁS POZÝVAME! 
V priebehu stretnutia nás poctila svojou návštevou vedúca 

Odboru sociálnych vecí Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Erika Róžová.  

V závere prítomní obyvatelia mali možnosť zúčastniť sa 
hodnotenia spokojnosti s kvalitou poskytovaných sociálnych 
služieb formou dotazníka.     Viera Bútorová, riaditeľka 
          Jozef Lisý, predseda DP 
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Domáci spravodaj         MD-12/2022 

KATARÍNSKA ZÁBAVA 

Novembrové pranostiky sú sústredené najmä  na tri mená 

– na Martina, na Katarínu a na Ondreja. Ku Kataríne  
neodmysliteľne patrí Katarínska zábava, na ktorú sa 
s radosťou a dobrou náladou prišli zabaviť naši obyvatelia. 
Pod vedením muzikoterapeutky Alžbetky Angelovičovej si  
členovia Domovníčka pripravili humorné pásmo poprepletané 
ľudovými piesňami. Po úvodnom programe odzneli piesne 
v podaní našich troch kolegýň a následne tanečné kolo.  

 Počas prestávok 
tradične zahral na 
akordeóne Vladko Kluka 
obľúbené piesne nielen na 
želanie. Občerstvenie na 
spoločenské podujatie sa 
pripravilo v chránenej 
dielni v spolupráci so 
stravovacou prevádzkou. 
Advent už zaklopal na 
dvere, počas jeho obdobia 

sa budeme chystať na príchod Spasiteľa. Prajeme pokojné 
prežitie blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku.    (S. Šimková) 
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Domáci spravodaj         MD-12/2022 

ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE  

 Po úspešnom športovom dopoludní, ktoré sme naposledy 
organizovali, si naši obyvatelia povedali, že by chceli opäť 
trochu súťažiť. Vonku už je sychravé a studené počasie, preto 
sme sa rozhodli športovať v našej veľkej jedálni, ktorá sa 
zmenila na športový areál.  
 Pripravili sme si disciplíny pre obyvateľov: hod na terč, 
hod na kužeľ a novou nesúťažnou disciplínou bol stolný 
futbal. Pripravené disciplíny ich veľmi zaujali a so zápalom 

všetci súťažili. Počas celého súťaženia nám v pozadí hrala 
tanečná hudba, čo nás k súťaženiu ešte viac motivovalo.  

Na treťom mieste sa umiestnila Mária Bakitová s 1100 
bodmi, na druhom mieste skončil Vladimír Vacho s 1205 
bodmi. Naším víťazom sa tentoraz stal Jozef Lisý s 1240 
bodmi. Gratulujeme víťazom a ostatným súťažiacim 
ďakujeme za účasť. Športu Zdar!    (L. Petráková, L. Bištura) 
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Domáci spravodaj         MD-12/2022 

„MILIONÁR“ 

 Po dlhšej odmlke sa u nás v zariadení opäť konala 
obľúbená vedomostná súťaž Milionár.  
 Súťaž pozostávala z troch kôl. Každým kolom boli otázky 
ťažšie a ťažšie. Otázky boli z rôznych oblastí, čiže naši 
súťažiaci museli mať naozaj široký všeobecný prehľad. A 
každý z nich chcel, samozrejme, aj zvíťaziť. Preto bola súťaž 
veľmi napínavá až do poslednej otázky.  
 Napokon najlepšie znalosti ukázala Magdaléna 
Drábiková a stala sa tak našou “Milionárkou“. 
 Druhá bola Anna Zembová a na peknom treťom mieste 
sa umiestnil Milan Hanzlovič. Súťažiaci síce v našej súťaži 
nevyhrali peniaze ako v televízii, ale vyhrali dobrú náladu, 
zábavu a v neposlednom rade aj nové znalosti. Všetkým 
ďakujeme za pekné dopoludnie a tešíme sa na ďalšie 
pokračovanie tejto súťaže.           (M. Miško)  
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Domáci spravodaj         MD-12/2022 

SÚŤAŽ „ÁNO – NIE“ 

 „Rozhovory prebúdzajú, oživujú a udržujú pozornosť.“ 
Práve oživenie a aj udržanie pozornosti bolo naším cieľom 
počas spoločného stretnutia na  pamäťovom cvičení, ktoré 
prebiehalo formou krátkej vedomostnej súťaže s názvom 
„Áno – Nie“. V duchu uvedeného citátu, ktorého autorom je 
Jan Amos Komenský, sme sa rozprávali a tiež súťažili 
o našom krásnom Slovensku.  
 Viete napríklad, pod ktorým vrchom pramenia štyri 
najväčšie rieky Slovenska, s ktorým susediacim štátom má 

Slovensko najdlhšiu hranicu, v ktorom slovenskom meste sa 
nachádza Matica slovenská, prípadne koľko veršov má 
ľúbostná báseň Andreja Sládkoviča – Marína? 
 Súťažiaci Milan Hanzlovič, Marta Čuháková, Mária 
Krutá, Amália Žitňanská, Daniela Veľká, Zuzana 
Belkovičová, Anna Kulichová a Katarína Fáberová medzi 
sebou živo diskutovali. 
 A ako každá súťaž, aj táto mala svojho víťaza. Víťazom 
sa stala naša obyvateľka Marta Čuháková, ktorej zo srdca 
blahoželáme! Ak sa chcete zapojiť aj vy, tak ani na chvíľu 
neváhajte, všetci ste srdečne vítaní!        (M. Gašparíková)  
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Domáci spravodaj         MD-12/2022 

PEČENIE OBLÁTOK 

Vôňa prvých vianočných oblátok nesúca sa po 
miestnostiach zariadenia nám našepkáva, že sa blížia 
predvianočné prípravy. Pri tomto našom prvom tohtoročnom 
pečení oblátok sa ukážkovo stretla staršia generácia, ktorá 
posúvala svoje skúsenosti a tradície mladšej generácii. Svoju 
šikovnosť a trpezlivosť ukázali Matilda Kunštárová, Milan 
Hanzlovič a Simona Bizoňová. 

Slovenské vianočné oblátky, ako tradičné vianočné 
pečivo, sú podávané ako vianočný predkrm s medom a 
cesnakom. Aj v našom zariadení sme preto zakúpili stroj na 
pečenie oblátok, aby sme takto svojpomocne pokračovali v 
niekoľko storočnej tradícii našich predkov. 

Jedinečné, krehučké, chrumkavé oblátky svojou 
nádhernou vôňou prísad a vanilky rozvoňali celé zariadenie. 
Pečieme ich aj na slano s neodmysliteľnou rascou.     (Z. Richter) 
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Domáci spravodaj         MD-12/2022 

VÝROBA VIANOČNÝCH DEKORÁCIÍ 
 Aj v našej chránenej dielni PINOKIO sa už pomaličky 
pripravujeme na Vianoce.  
 Pretože sa blíži čas vianočný, tak sme sa rozhodli 
s našimi obyvateľmi Jánom Novotným, Máriou Hlavinovou 
a Petrom Mackom začať s prípravou vianočných ozdôb na 
stromček. Šmirgľovaním, maľovaním a zdobením sme si 

spríjemnili jesenné, dosť chladné doobedie v dielni. 
 Predsa tie vlastnoručne robené ozdoby sú vždy tie 
najkrajšie! Naši obyvatelia takouto malou ozdôbkou chcú 
potešiť svoju rodinu.  
 Taktiež tieto originálne ozdoby nájdete u nás v zariadení 
počas celých vianočných sviatkov – ako dekorácie na 
chodbách, na stromčekoch, no aj ako príjemnú a domácku 
ozdobu na izbe našich obyvateľov.     (D. Kapráliková) 
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Domáci spravodaj         MD-12/2022 

MALÉ, VEĽKÉ ČINY 

 Tak ako každú jeseň, tak aj teraz sú naša záhrada a 
terasy plné opadaného lístia. Lístie padá a padá.  
 Veľmi často je však jedna z terás čistá, bez lístia. Ako 
keby ju jeseň obchádzala. No nie je tomu tak. Je za tým vždy 
dobre naladený, usmiaty a milý pán, náš obyvateľ Vladimír 
Šlosárik. Sedí na vozíčku a zametá lístie. Neraz sme ho 
videli, ako 
zametá 
cigaretové 
ohorky, 
alebo len tak 
zodvihne 
obal od 
cukríkov zo 
zeme. 
 Napriek 
tomu, že je 
na vozíčku a 
sám by 
potreboval 
pomoc, 
pomáha 
nám 
všetkým. 
 Stará sa 
o čistotu a 
nie je mu ľahostajné prostredie, v ktorom žijeme aj my! 
 Tento skromný človek by nám mal byť príkladom. Skúsme 
aj my raz zodvihnúť obal z cukríkov, igelitové alebo papierové 
vrecko zo zeme, alebo spraviť niečo malé.  
 Nebuďme ľahostajní k prostrediu v ktorom žijeme, 
k prostrediu ktorým je Môj Domov.      (J. Gogolová) 
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Domáci spravodaj         MD-12/2022 

JESENNÁ BRIGÁDA 

 Zima nám už pomaly klope na dvere, dni sa začínajú 
skracovať a slniečko nás už takmer nevyhrieva svojimi 
slnečnými lúčmi. Po severných vetroch zostalo mnoho 
napadaného lístia pod stromami v areáli zariadenia. 
 Z uvedeného dôvodu sme jesennú pracovnú činnosť 
zamerali na nakladanie a vyvážanie napadnutého lístia do 

pripraveného kontajnera. Na odpratávaní lístia sa zúčastnili 
obyvatelia: Vladimír Špánik, Vladimír Vacho, Jaroslav 
Ružička a Jozef Skladaný. 
 Táto pánska zostava sú pracovití a húževnatí chlapi, 
preto im šla práca, ako vždy, od ruky. Za ich snahu 
a usilovnosť im ďakujeme a určite sme sa nestretli 
poslednýkrát, veď jeseň stále trvá a lístia je stále dosť na 
upratovanie...              (L. Bištura) 
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Domáci spravodaj         MD-12/2022 

KÚSOK PRÍRODY V INTERIÉRI 

 Jesenná príroda nám 
ponúkla veľké množstvo 
materiálu, ktorý sme využili 
na výrobu jesenných, ale už 
aj vianočných dekorácií.  
 Na prechádzke po areáli 
sme nazbierali pestrofarebné 
lístie, ktoré sme najskôr 
vylisovali.  
 Pokračovali sme 
zbieraním šišiek, kvetov 
rozchodníka, šípok, 
konárikov a vetvičiek 
z ihličnatých stromov. 
 Keď už sme mali všetok 
potrebný materiál, vyhrnuli 
sme si rukávy a s chuťou sa 

pustili do aranžovania. 
 Pri výrobe týchto 
originálov priložili ruku 
k dielu naši šikovní 
obyvatelia Milan 
Hanzlovič, Daniela 
Veľká a Zuzana 
Belkovičová. Voňavé 
ihličie a prírodný materiál 
nám rozvoňali a aj 
zútulnili priestory, kde sa 
pravidelne stretávame, 
rozprávame a príjemne 
využívame voľný čas. 
    (M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj         MD-12/2022 

HOKEJOVÝ ZÁŽITOK Z TRIBÚNY  

 Obyvatelia Jozef Lisý, Peter Macko, Vladimír Špánik, 
Vladimír Vacho, Milan Mihálik, Beáta Révayová a Milan 
Hanzlovič sa zúčastnili hokejového zápasu medzi 

Topoľčanmi a Skalicou, a to priamo na topoľčianskom zimnom 
štadióne. Zápas nás držal v športovom napätí až do samého 
konca, ktorý síce skončil výhrou Skalice 3:0, ale aj domáci 
hráči podali oduševnený športový výkon. Ten však na 
lepšieho súpera nestačil.  
 Viacerí zo zúčastnených obyvateľov sa zúčastnili 
hokejového zápasu po dlhej dobe a oživili si spomienky na 
lepšie hokejové časy v Topoľčanoch. Vtedy padali mená ako 
Šatan, Višňovský, ktorí preslávili Topoľčany po celom 
hokejovom svete. Ale aj z tohto zápasu sme mali pekný 
športový zážitok.             (L. Bištura) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-12/2022 

ADVENT V PRAŠICIACH 
 Poslednú novembrovú nedeľu sme aj my v prašickom 
zariadení rozsvietili prvú sviečku na adventnom venci. 
Obyvatelia v Prašiciach si pre túto adventnú príležitosť vyrobili 
vlastný adventný veniec. A aby tento ich originálny adventný 

veniec vydržal až do vianočných sviatkov, vyrobili ho 
z prírodných materiálov, 
ktoré vydržia, neuvädnú 
a neopadajú. Svoju 
kreativitu a pomocnú ruku 
priložili k dielu dámy 
Jozefína Čižmáriková, 
Mária Bruchatá, Otília 
Kasanová, Anna 
Štefkovičová a dvaja naši 
páni Ladislav Stanko a 
Pavol Zvala. Okrem 
venčeka sme začali 
vyrábať aj vianočné 
ozdoby na stromček, ktorý 

si obyvatelia plánujú vyzdobiť podľa vlastných predstáv. 
            (J. Urbánková, Z. Richter)  
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Akcie           MD-12/2022 

KATARÍNSKA ZÁBAVA 

V HORNÝCH OBDOKOVCIACH 

Na pozvanie ZSS Horné Obdokovce sa naši obyvatelia 
Mária Chromá, Štefan Belička a Daniela Veľká zúčastnili 
ich Katarínskej zábavy. 

Čakalo nás pripravené bohaté občerstvenie v podobe 
slaných aj 
sladkých 
pochutín a 
nápojov. Hneď 
po príchode 
sme sa teda 
občerstvili 
a začali sa 
baviť. 
Zatancovali 
sme si za 
rezkých 
hudobných 
tónov. Počas 
tancov boli 
pripravené 
súťažné 
disciplíny. 
Napríklad 
tanec vo dvojici s balónom, ktorý nesmel spadnúť. Víťazom 
tejto súťaže sa stal Štefan Belička so svojou tanečnou 
partnerkou, za čo bol odmenený darčekovým košom. Daniela 
Veľká a Mária Chromá len potvrdili, že sú výborné tanečnice. 
Väčšinu času strávili na tanečnom parkete a tak nám čas 
veľmi rýchlo ubehol. 

A dá sa povedať, že síce unavení, ale nanajvýš spokojní 
sme sa vrátili do nášho zariadenia.         (L. Bištura) 
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Kaplnka           MD-12/2022

„LEBO DIEŤA SA NÁM NARODILO, 

syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno 
bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ 
             Izaiáš 9,5 
 Drahí bratia a sestry, v jednej slovenskej vianočnej piesni sa 
spieva „Jak si krásne Jezuliatko, prostred biedy úbožiatko.“ Keďže 
sa Boží Syn Pán Ježiš Kristus narodil ako dieťa chudobných rodičov 
v biednej maštaľke, svet Ho vníma ako chúďatko, úbožiatko. Pre 
mnohých zostal len dieťaťom Ježiškom, ktorému deti môžu písať 
každoročne listy so želaním, čo by chceli pod stromček. Skutočnosť 
je však úplne iná. Hoci prišiel Boh v dieťati, mal v sebe Božskú moc 
a silu, dokonalú lásku. Bol svätý a bez hriechu. Nebeské anjelské 
vojská držali nad Ním stráž. Naplnili sa slová proroka Izaiáša, prišiel 
Predivný Radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.  
 Nie Pán Ježiš je tým úbožiatkom. To my, bratia a sestry.  Žijeme 
tu na zemi obklopení neporiadkom, zasypaní pominuteľnými vecami, 
zahltení výdobytkami techniky, ovládaní strachom z budúcnosti, 
závislí na krátkodobých prostriedkoch potešenia, unavení zo 
všetkých povinností, vo víre a chaose spoločnosti, ktorou otriasajú 
vojny, konflikty, pandémie a pod. Nevieme kedy, a kde sa môžeme 
stať obeťou nejakého nerozumného človeka presiaknutého zlobou 
a nenávisťou. Sme jedinečné nádherné stvorenia, každý so svojím 
balíčkom talentov a schopností. A predsa sami o sebe, bez Božej 
pomoci také úbožiatka uprostred biedy sveta. Bez viery a nádeje 
večného života sme tí najúbohejší zo všetkých. To my sme tí, ktorí 
potrebujú pomoc. Božiu pomoc a záchranu. Božiu lásku a prijatie. 
Preto prišiel Kristus na zem. Aby radil, vládol, pomáhal, usmerňoval 
vo svojej dokonalej múdrosti. Aby zjavil Božiu obetujúcu sa lásku, 
ktorá prijíma každého z nás a zbavuje nás úbohosti. Ach keby sme 
sa tak naučili všetci dospelí písať pravidelne, nie Ježiškovi, ale 
Pánovi Ježišovi listy – modlitby, v ktorých by sme Ho žiadali 
o odpustenie, viac lásky a pokoja do našich životov. Kiež by sme tak 
mali takú duchovnú vytrvalosť a chcenie ako deti, keď sa tešia na 
vianočné darčeky. Svet pomaly ale isto speje k svojmu zániku. To 
však nemusí platiť o nás milí moji. Vianočná zvesť nám to pripomína. 
Nech vás ona napĺňa radosťou a pokojom aj do ďalšieho života. 
Vaša      Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Z pera našich obyvateľov       MD-12/2022

Vitaj Mikuláš 

Mikuláš, Mikuláš, anjelik a čertík náš, vítame vás všetci 
v našom Domováckom zariadení 

opäť v tomto predvianočnom čase zas. 

Mikuláš, si ako patrón náš, zoslal Ťa Boh z neba v pravý čas. 
Doniesol si nám pokoj, lásku, 

Božie požehnanie a neutíchajúcu radosť. 

Čakáme Ťa príď o rok medzi nás, 
nakoniec sa pomodlíme vrúcny “Otčenáš“. 

Mikulášku, dobrý strýčku, modlíme sa modlitbičku. 

Nie sú dôležité dary, ale čakáme viac nebeskej slávy, 
nech sa nám všetkým s pomocou vedenia 

všetkým v tomto našom Domove darí. 

Prichádzajú požehnané Vianoce, 
čakáme narodenie Božieho dieťaťa. 

Nech sa naša láska prejavuje viac v skutkoch ako v slovách. 
                             Anna Szabová, obyvateľka 

Vianočné chvíle 
Salónky, guľôčky, hviezdičky, zvonček, 

chystáme ozdoby na Vianočný stromček. 
Belavý stromček vyzdobený a Ježiško 
v Jasličkách pod stromčekom uložený 
na Štedrý deň darčeky všetkým nosí. 

A keď zvony kostolné odbíjajú šiestu večer, 
pomodlíme sa a zavinšujeme si pri sviatočnej večeri. 

Sviečka s Betlehemským svetielkom v mojej ruke, sito 
s oblátkami, medom, orieškami a jabĺčkami. 

V tieto sviatky ani jeden človek nesmie byť sám. 

A koledníci na Štefana koledujú, krásne vinše vinšujú, 
a za odmenu im ponúkame sladké koláčiky. 

Vianoce plné radosti, lásky, šťastia a veľa Božieho 
požehnania a v Novom roku veľa zdravia praje 

                Beáta Révayová, obyvateľka 
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Vyberáme z tlače         MD-12/2022 

Porekadlá 

Bahnatý december, bahnatý celý rok. * Svätá Barbora vetry 

rozháňa. * Na sv. Mikuláša už je všetka zima naša. * Lucia z 

noci upíja, ale dňa nepridá. * Aké je počasie na Barboru, také 

býva až do Vianoc. * Keď sv. Štefan blato vyfúkal, bude 

pekná jar. * Aký je čas na Adama a Evu, také budú 

nasledujúce dni. * Na sv. Štefana, každý sa má za pána. * 
Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 

Aforizmy 

V manželstve, v ktorom to klape, jeden drží klapačku. * Keď 

vám hádžu polená pod nohy, postavte si kozub. * Láska 

oslepuje, manželstvo navracia zrak. * Prepásla sezónu, ušiel 

sa jej len starý hríb. *  Až keď sme našli lásku, vieme čo nám 

v živote chýbalo. * V mladosti hubárčil, na starosť huboval. * 
Človek bez lásky je na tom oveľa horšie ako zem bez vody. * 

Láska je vedomie, že dávam a dostávam radosť. * Stratiť  

lásku je strašné. Klame kto vraví, že smrť je horšia. 
             Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Výroky slávnych 

Talianske príslovie: Váž si strom pre jeho tieň. G. Hawn: Je 
nádherné vedieť, že starnete. V. Butulescu: Krása je kvet a 
múdrosť je kameň. Slovenské príslovie: Vďačnosť a pšenica 
iba v dobrej zemi rastú. G. Laub: Manželka je daň z prepychu 
mať deti. I. Kant: Veda sú zorganizované poznatky. Múdrosť 
je zorganizovaný život. S. Adams: Existujú dva spôsoby ako 
dobyť a zotročiť národ. Prvý je mečom, druhý je dlhom. A. de 
Musset: Ak chcete, pochybujte o bytosti, ktorá vás miluje, ale 
nikdy nepochybujte o láske samotnej. N. Bonaparte: Aj život 
aj smrť je iba sen. K. H. Mácha: Bol som naučený robiť 
všetko pre budúcnosť, lebo od budúcnosti som všetko 
očakával.       Magda Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 
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Vyberáme z tlače         MD-12/2022 

Zasmejme sa 

Žena hovorí mužovi – Nebude ti prekážať, keď k nám príde 
na obed môj bývalý manžel? Vôbec nie. Veľmi rád obedujem 
v spoločnosti muža, ktorý je šťastným človekom. 

Manželka nájde manžela v krčme a kričí – Tá krčma je tvoj 
hrob! Tak buď taká láskavá a daj mi aspoň v tom hrobe pokoj. 

Ako sa má tvoj nový papagáj? Ale, umrel týždeň po tom, čo 
som ho kúpil. Čože, a na čo? Na vyčerpanie. Súťažil s mojou 
ženou v ukecanosti.       Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Opilec sa tacká z krčmy a pýta sa okoloidúceho – Čo je to na 
oblohe? No predsa mesiac. Iste, iste, ale máj či jún? 

Syn pračloveka doniesol vysvedčenie. Otec mu hovorí – To, 
že si prepadol z lovu, to chápem, veď si malý. Ale to, že si 
prepadol z dejepisu, ktorý má dve strany, to je hanba. 

Ošetrovateľka na psychiatrii – Pán doktor, čo mám robiť 
s pacientom, ktorý si myslí, že je vlk? Najmä mu neprezraďte, 
že ste babička.      Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Sudca sa čuduje – Najskôr ste si od poškodeného požičali 
100 eur a potom ukradli peňaženku? Viete, pán sudca, keď ja 
som tie peniaze nemal kam dať. 

Na súde – Boli ste už niekedy trestaný? Pred desiatimi rokmi 
za kúpanie na zakázanom mieste. A odvtedy? Vážený súd, 
odvtedy som sa nekúpal.        Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Prečo blondínky nevedia spraviť kocky z ľadu? Stratili recept. 

Muž s poriadnou opicou na polícii – Prečo ste ma sem 
priviedli? To pre alkohol, spresňuje službukonajúci seržant. 
Hej? No super! Dajte mi dva deci koňaku. 

Slovenské cesty sú úplne na jedničku. Horšie je to s nimi, keď 
zaradíte dvojku alebo trojku.    Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Zábava a relax         MD-12/2022 

Tajnička 

 Sv. Mikuláš žil v 4. storočí v Myre, kde pôsobil ako biskup. 
6. december je spomienkou na jeho dobrotivé činy, pomoc 
ľuďom v núdzi a zbožnosť. Je považovaný za...  

Hádanka č. 1: Čo je  “CUK“? 
a.) Vietor b.) Prievan c.) Vánok 

Eva Kohútová, obyvateľka 

Hádanka č. 2: Čo je “PREDÁTOR“? 
a.) Dravec b.) Predpis 

 

c.) Napredovanie 

Magda Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 3: Čo je  “PAMPELIŠKA“? 
a.) Prvosienka b.) Pŕhľava c.) Púpava 

Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 22.12.2022                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 11/2022  

sú: Petronela Kittlerová a Anna Szabová 

Srdečne gratulujeme! 

           Prijať tekutinu 
           Pokladnica (hovor.) 
           Malá chata 
           Pokropila rosou 
           Zbor v kostole 
           Dar nevesty 
           Ročné obdobie 
            
           Šaty (hovor.) 
           Obloha 
           Číselná lotéria 
           Opis 
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Spoločenská rubrika        MD-12/2022 

DECEMBROVÍ oslávenci 

01.12. Jozef Finta 
01.12. Anton Jančovič 
02.12. Gabriela Matejková 
06.12. Simona Bizoňová 
06.12. Vladimír Vaňo 
12.12. Benedikt Paluš 
13.12. Anna Šaturová 
13.12. Michal Matejov 
13.12. František Skublý 

16.12. Štefan Belička 
16.12. Jozefína Kaffková 
18.12. Mária Pokusová 
18.12. Emília Michalíková 
19.12. Dobruša Gogová 
22.12. Miloš Žitňanský 
24.12. Paulína Povrazníková 
29.12. Jozef Skladaný 
31.12. Jozefína Gogová 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

VÍTAME NOVÝCH ČLENOV KOLEKTÍVU 

 
 
 

Marta  
ČUHÁKOVÁ 

obyvateľka ITB 
 
 
 
 
 
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

Mária ABERŠTÍKOVÁ – praktická sestra – asistent 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

SAMOSPRÁVA 

V NOVOM VOLEBNOM OBDOBÍ 

 Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v 
Topoľčanoch, ktoré sa konalo 23.11.2022, prinieslo 
niekoľko zmien do fungovania orgánov samosprávy. 
Primátorka  Alexandra Gieciová a následne 
i poslanci zložili svoje sľuby.  

 Za viceprimátora bol opätovne menovaný Juraj 
Želiska. Na zasadnutí boli zriadené nové komisie a mestské 
výbory.  

Komisie vo volebnom období 2022 - 2026 budú nasledovné:  

 Komisia pre legislatívu, financie, majetok a podnikanie 

 Komisia pre sociálne veci, bývanie a verejný poriadok 

 Komisia pre vzdelávanie, mládež, kultúru a propagáciu 
mesta 

 Komisia pre podporu športu 

 Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta, územné plánovanie 
a dopravu 

 Komisia životného prostredia a komunálnych činností 

 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 

 Komisia pre prešetrovanie sťažností proti činnosti 
poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra 
mesta 

Zloženie komisií a termíny zasadnutí sú zverejnené na 
webstránke mesta. 

Fungovanie mestských výborov bude bez zmien. V období 
2022 - 2026 nebola vytvorená Mestská rada.     
                (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

https://www.topolcany.sk/
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Od nás pre vás         MD-12/2022

VIANOČNÝ ČAS 

 Zapálením prvej adventnej sviečky 
si uvedomujeme blížiace sa obdobie 
vianočných sviatkov. Tento rok nám 
zariadenie zdobí adventný veniec, na 
ktorom sa každý týždeň rozhorí jedna 
sviečka. Veľké ĎAKUJEME patrí 
kolegyni Janke Gogolovej a našim 
obyvateľom Simonke Bizoňovej 

a Jankovi Mórimu, vďaka ktorým môžeme túto peknú 
kresťanskú tradíciu uchovávať aj u nás v zariadení.   
 Radostné vzrušenie a predstava prekrásnych Vianoc 
začína, keď sa spoločne stretneme pri zdobení vianočného 
stromčeka pred príchodom Mikuláša so sladkou dobrotou. 
 Vianočná výzdoba spoločných priestorov, trblietajúce sa 
ozdoby na stromčeku, po chodbách vôňa medovníčkov a 
pečených oblátok, to všetko v nás evokuje príchod Vianoc. 
 Príjemnú atmosféru v nás navodil aj program v podobe 
vystúpenia žiakov ZŠ Preseľany, ktorí nacvičili s pani 
učiteľkami predstavenie Popoluška, známu rozprávku 
odvysielanú každoročne na Štedrý večer. Potešili tak 
obyvateľov Topoľčian aj Prašíc 
a navodili sviatočnú atmosféru. 
Tešíme sa na krásne, milé pozdravy a 
želania k sviatkom od dobrovoľníkov 
v rámci projektu „Vianočná pošta“.  A 
aj tento rok sme sa zapojili do 
projektov: „Vianočný zázrak“, ktorého 
cieľom je vianočné obdarovanie 
osamelých seniorov v zariadeniach 
sociálnych služieb, a „Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok“. Prežime spoločne milostiplné a pokojné vianočné 
sviatky v zdraví, šťastí a pokoji.         (M. Šmotláková) 



 
 

24 

Fotografia mesiaca        MD-12/2022 

VÍŤAZI PREDVIANOČNEJ 

SÚŤAŽE „MILIONÁR“   

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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