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Úvodník           MD-2/2023 

Srdečné poďakovanie 

Vážení zamestnanci a obyvatelia,  

dovoľte mi vrátiť sa ešte k záveru minulého 
roka, pretože dve zázračné slová – ďakujem 
a prosím by mali byť základom slovníka a 
komunikácie každého z nás. V adventnom 
a predvianočnom období si naši  sociálni  pracov-  

níci, so súhlasom pani riaditeľky Vierky Bútorovej, pre nás 
obyvateľov pripravili program s názvom „OD NÁS PRE VÁS“. 

Na začiatku vystúpenia pani Simonka Červená, vedúca 
úseku služieb, v zastúpení pani riaditeľky, privítala obyvateľov 
a ich rodinných príslušníkov. Všetkým popriala do Nového 
roku veľa zdravia a oboznámila ich 
s programom. 

Program, ktorý nasledoval, bol na 
vysokej profesionálnej úrovni. Bol 
spomienkou na staré časy, ktoré naši 
predkovia uznávali a praktizovali. 

Všetci účinkujúci, zvlášť, po jednom, 
vystúpili so svojimi nacvičenými číslami. 
Boli to rôzne žánre, lahodiace duši. 

Z týchto vystúpení sme mali krásny zážitok, aj sme si 
spolu s nimi zaspievali. 

Preto všetkým účinkujúcim patrí za toto krásne 
vystúpenie srdečná vďaka. Obohatili a obšťastnili ste náš 
rozhľad, máme na vás a toto vystúpenie najkrajšie 
spomienky. 

Redakčná rada časopisu „Môj domov“, Interné rozhlasové 
štúdio a Domový parlament vám preto aj v novom roku prajú 
všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a tvorivých síl pri 
realizácii ďalších aktivít. 

        
         Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový parlament        MD-2/2023 

VŠETCI SME V OHROZENÍ FAJČIAROV 
Januárové stretnutie Domového parlamentu sa intenzívne 

viedlo v duchu potreby riešiť rozrastajúci sa alkoholizmus 
a fajčenie v interiérových priestoroch zariadenia.  

Vážení obyvatelia,  
apelujeme na zodpovednosť všetkých! Nie je možné 

tolerovať ŽIADNE fajčenie v interiéri zariadenia, ani na 
balkónoch; nie je možné tolerovať tak vysokú mieru ohrozenia 
vzniku požiaru, v priestoroch s viac ako 200 
obyvateľmi, nehovoriac o zamestnancoch a ďalších osobách, 
ktoré sa pohybujú v zariadení!   

Nevhodné správanie voči obyvateľom a personálu 
všeobecne, či vyplývajúce z nadmerného požívania alkoholu 
nie je akceptovateľné, je a bude riešené individuálne. 

S každým, kto ohrozuje naše životy alebo sa urážlivo či 
agresívne správa, bude možné ukončiť poskytovanie 
sociálnej služby. 

Všetci prítomní boli vedúcou úseku služieb Simonou 
Červenou oboznámení s výsledkami prieskumu spokojnosti 
s poskytovanými službami. Obyvatelia budú priebežne 
o výsledkoch prieskumu informovaní. 

Prítomní boli oboznámení aj s riešeniami, ktoré vyplynuli z 
podnetov obyvateľov januárového stretnutia s riaditeľkou 
a členmi DP, ktoré sa konalo 2. januára 2023 vo veľkej 
jedálni. O prijatých riešeniach budú obyvatelia informovaní na 
ďalšom stretnutí, ktoré je naplánované na 1. marca 2023.  

Vaše návrhy, ktoré ste podávali: možnosť rozšíriť šetriacu 
diétu o vyprážané rezne a makový koláč; zvýšiť množstvo soli 
vo varených zemiakoch a cestovinách; opraviť nefunkčné 
„hlásky pacient-sestra“ na izbách; možnosť presťahovania sa 
na samostatnú izbu, a pod. 

          Viera Bútorová, riaditeľka 
          Jozef Lisý, predseda DP 
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Predstavujeme vám        MD-2/2023 

JOZEF LISÝ  

PREDSEDA DOMOVÉHO PARLAMENTU  
 V roku 2021 prišiel medzi nás pán 

Jozef Lisý, po vážnej operácii na 
klinike v Nitre, operácii, po ktorej 
prestal úplne chodiť. Po intenzívnej 
fyzioterapii sa pán Lisý v krátkej dobe 
zotavil a to až tak, že po dvoch 
mesiacoch bol úplne mobilný. Vďaka 
tomu sa začal aktívne zapájať do 
života a diania zariadenia.  

Po uvoľnení miesta predsedu 
domového parlamentu ho členovia 
domového parlamentu navrhli za 

predsedu. Na februárovom stretnutí členov domového 
parlamentu bol pán Jozef Lisý, jednohlasne zvolený za 
predsedu. Stal sa tak zástupcom všetkých obyvateľov 
zariadenia. 

Pred nástupom do zariadenia bol pán Lisý na invalidnom 
dôchodku, ale počas jeho aktívne činného obdobia bol 
podnikateľom, venoval sa spracovaniu a predaju mäsa 
a mäsových výrobkov. V Topoľčanoch bol známym 
podnikateľom, určite aj preto, že jeho podnikateľská činnosť 
začala hneď po nežnej revolúcii, v roku 1990 a trvala 
dlhodobo, nepretržite, takmer 30 rokov.  

Má dve dcéry Ivanku a Moniku, obe majú vysokoškolské 
vzdelanie, jedna má policajnú akadémiu a druhá má 
ukončenú sociálnu prácu u MUDr. Krčméryho na VŠ sv. 
Alžbety. Každá z nich má už jedno dieťa Lukáška a Leušku 
a tak pán Lisý je už dnes dedkom. Celý život bol pán Lisý 
aktívny športovec. Ako sa sám vyjadril „som vďačný, že som 
sa dostal práve do tohto zariadenia sociálnych služieb“, ako 
sa sám vyjadril.       Viera Bútorová, riaditeľka 
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Domáci spravodaj         MD-2/2023 

OSLÁVENCI  
 Krásne životné jubileum oslávila 22. januára naša 

obyvateľka z ITB – Mária 
Krutá. Je to žienka veselá, 
milá, ktorej by nikto z nás 
netipoval 90 rokov. Že vek je 
len číslo na ňu úplne sedí! 
Pripravili sme jej malú oslavu, 
pri ktorej sa spievalo a hlavne 
spomínalo na staré dobré 
časy. Síce vyhŕkla aj nejaká 
tá slzička, ale to boli určite 
slzy šťastia.  

Povedala nám aj takú 
zaujímavosť, že počas svojho života zažila 16 prezidentov. 

Takýmto niečím sa nemôže pochváliť hocikto. Do ďalších 
rokov jej všetci prajeme hlavne veľa zdravia a nech je vždy 
taká usmiata ako doteraz. 

Obyvatelia v Prašiciach si pri gratulácii oslávencom 
pochutili na perníku, ktorý svorne upiekli. Albín Bajzík oslávil 

krásnych 91 rokov a Antónia Mahriková a Ernest Barta 
meniny. Oslávencom gratulujeme.        (J. Záhradníková, Z. Richter) 
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Domáci spravodaj         MD-2/2023 

NOVOROČNÝ PLES 
Rezkými tónmi ľudovej hudby sme otvorili Novoročný 

ples. Pre obyvateľov bol pripravený bohatý program. 

Zabávala nás hudobná skupina KOMFORT BAND pod 
vedením p. Rudka Chovanca. Ples sme odštartovali 
vystúpením nášho speváckeho súboru Domovníček, 
tentokrát pod vedením Sašky Prášek Neumannovej 
a Lenky Petrákovej. Následne sme úvodným valčíkom 
oficiálne otvorili plesovú sezónu. Na chvíľu sme si vydýchli pri  
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Domáci spravodaj         MD-2/2023 

káve a sladkom pokušení v podobe veterníka. Prestávky 
medzi tanečnými kolami sme si spríjemnili tónmi harmoniky 
a spoločne si zaspievali. Zlatým klincom večera bola tombola. 

Každý zúčastnený obdržal jeden tombolový lístok. 
Výhercov tomboly žrebovala pani riaditeľka. Vďaka štedrým 
sponzorom, ktorých oslovovala Veronika Géciová bol 
obdarovaný každý účastník plesu. Sponzorom aj týmto 
spôsobom patrí naše veľké ďakujeme.  

Hladní sme veru neboli. Pôžitkom bol zabíjačkový tanier, 
ktorý zabezpečila pani riaditeľka Vierka Bútorová. Celá akcia 
sa niesla v duchu pohody a dobrej zábavy. Tanečný parket 
praskal vo švíkoch a spev sa niesol celým zariadením.  

Veríme, že v rytme tanca, v opojení dobrej nálady 
a hudby ste zabudli na každodennosť a vychutnali si príjemnú 
atmosféru večera. Ďakujem patrí kuchyni za prípravu 
zabíjačkového taniera, sociálnym pracovníkom za prípravu 
a výzdobu jedálne a koordinátorkám za organizáciu plesu.  

Vaša spokojnosť je našou radosťou.       (S. Červená) 
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Domáci spravodaj         MD-2/2023 

ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE 
Po uplynutí vianočných 

sviatkov nikomu nezaškodí 
si trocha zašportovať. 
Rozhodli sme sa 
zorganizovať, už sa dá 
povedať, tradičné športové 
dopoludnie. Nie je to len 
o športovaní, lebo počas 
neho prebieha množstvo 
rozhovorov medzi 
obyvateľmi. Športové 
zápolenie si oživujeme aj 

počúvaním ľudových pesničiek. 
Disciplíny tvorili: Hod šípkami na terč, Hod kruhom na 

kužeľ a Hod loptičkami do 
malých košíkov. Zúčastnilo 
sa približne 35 športovo 
založených súťažiacich. Boli 
odhodlaní a so zápalom 
v tvári sa snažili disciplíny čo 
najlepšie zvládnuť a získať čo 
najvyšší počet bodov. Po 
zvládnutí jednotlivých 
disciplín došlo na 
vyhodnocovanie súťaže. Po 
sčítaní všetkých bodov sme 
dospeli k tomuto poradiu víťazov: 

1.  miesto – Beáta Žáčiková  (157 bodov), 
2.  miesto – Daniela Veľká  (114 bodov), 
3.  miesto – Milan Schwarz  (108 bodov).  
Víťazi boli odmenení cenami, my im zo srdca gratulujeme 

a už sa tešíme na ďalšie športové podujatie.     (L. Bištura) 
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Domáci spravodaj         MD-2/2023 

MÚDRA SOVA 
Tohtoročná prvá súťaž „Múdra sova“ nám otvorila sezónu 

plnú vedomostných súťaží. Zúčastnilo sa jej 11 súťažiacich 
obyvateľov. 

Napätá atmosféra bola citeľná aj pre tých, ktorí nesúťažili. 
Na otázky v teste prvého kola sa odpovedalo možnosťami A, 
B, C a preto to všetci bravúrne zvládli. 

 Druhé kolo 
bolo 
matematické, 
museli označiť 
dvojicu čísel, 
ktorých súčet 
je 10. A veru 
sa všetci 
zapotili. 

Nakoniec 
sme museli dať 
aj rozstrelové 
otázky, ktoré 
nám ukázali 
poradie víťazov 
o prvé a tretie 
miesto. 

Na 3. mieste sa umiestnila Magdaléna Drábiková, ktorá 
sa popasovala so svojím oponentom Jánom Novotným. 

2. miesto obsadila Anna Révayová a 1. miesto získal 
Ján Móri. Prvé tri miesta sme odmenili vecnými cenami. 

Mali sme aj príjemné publikum, ktoré našim súťažiacim 
fandilo, ale sa aj zapojilo do súťaže. Doplňovačku 
najrýchlejšie a najlepšie zvládla Beáta Révayová, ktorá bola 
taktiež odmenená. Zo srdca gratulujeme všetkým víťazom 
a tešíme sa na ďalšie súťaže.              (L. Petráková)  
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Domáci spravodaj         MD-2/2023 

VERNÍ HOKEJOVÍ FANÚŠIKOVIA 
V novom roku sa, pre našu radosť, znovu rozbehli 

športové súťaže. Preto sme sa po druhýkrát vybrali na 
hokejový zápas na Zimný štadión v Topoľčanoch.  

Tentoraz prebehol medzi Topoľčanmi a Dubnicou nad 
Váhom. Naši obyvatelia, hokejoví nadšenci – Peter Macko, 
Vladimír Špánik, Milan Mihálik, Beátka Révayová, Milan 
Hanzlovič, Miroslav Arpáš a Jaroslav Ružička si prišli na 
svoje. Domáci hokejisti, oproti minulému zápasu so Skalicou, 
v ktorom sme prehrali, podali oveľa lepší výkon a zaslúžene 
vyhrali v pomere 5:2. 

Zápas sa hral v rýchlom tempe s ukážkovo 
vypracovanými akciami, ktorých výsledkom boli pekné 
strelené góly v bráne súpera. Počas prestávok prebiehali 
rozhovory a fajčiari chodili pred štadión na jednu cigaretku.  
Zápas v nás zanechal pekný športový zážitok.     (L. Bištura) 

TVORBA 
Naoko obyčajné slovo, 

ktoré vystihuje kreativitu 
a radosť. Stačí malý impulz, 
nápad a ruky sa môžu pustiť 
do práce. V tomto duchu sme 
si v poobedňajších hodinách 
s obyvateľkou Máriou 
Keselyovou sadli do útulnej 
spoločenskej miestnosti 
a tvorili naše diela. Veľmi sa 
nám to páčilo a p. Keselyová 
mala z toho veľkú radosť. 

Precízne vystrihovala 
z tapiet srdcia, ktoré sme 

potom spojili do girlandy. Vytvorili sme spolu nielen peknú 
chvíľu, ale aj krásnu ozdobu na oddelenie.    (M. Rodinová) 
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Domáci spravodaj         MD-2/2023 

PRÁCA S KNIHOU 
Ako hovorí jeden 

známy citát: „Nemiluj knihy, 
aby si si nimi ozdobil svoj 
príbytok, ale preto, aby si 
nimi vyzdobil srdce i 
ducha“. 

Preto sme sa aj my 
s obyvateľmi Etelou 
Ladickou, Máriou 
Grendelovou, Vladimírom 
Kopálom, Júliou 
Kissovou a Ladislavom 
Bečárom rozhodli zobrať 
knihu z poličky do rúk a prečítať si pekné slovenské povesti. 

Okrem toho, že sme sa aj niečo nové dozvedeli, hlasné 

čítanie prospieva k udržaniu slovnej zásoby, lepšej 
predstavivosti a k zvýšenej pozornosti.         (M. Miško)  
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-2/2023 

PRAŠICKÉ AKTIVITY 
Svoje kulinárske umenie si prašickí obyvatelia vyskúšali 

pri pečení perníka. Prítomné dámy zosumarizovali zoznam 
toho, čo do koláča patrí. Pri samotnom miešaní surovín 
priložili ruku k dielu nielen dámy, ale aj prítomní páni. Perník 
po upečení rozvoniaval po celom zariadení. Ešte teplý sme 
ho potreli džemom a posypali orieškami a tešili sa na 
gratuláciu oslávencom, kedy sme si koláčik rozkrájali. Počas 
čakania, kým sa nám upiekol perník, si obyvatelia precvičili 

pamäť skladaním slov a nachádzaním čo najväčšieho počtu 
slov v dlhom slove. Po celý čas panovala príjemná a súdržná 
atmosféra. 

Nezabudnuteľný belgický detektív Hercule Poirot 
z románov Agáty Christie hovoril: „Vždy používajte malé sivé 
bunky mozgové“. A veru si ich obyvatelia v Prašiciach riadne 
potrápili. Čakala ich pripravená súťaž s tromi súťažnými 
kolami. V prvom kole sme si nielenže potrápili mozgové 
bunky, ale aj zrak. Súťažiaci museli určiť, aký starožitný 
predmet je na obrázku.  Nasledovali  kvety a nechýbali  rôzne 
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Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-2/2023 

známe aj menej známe miesta na Slovensku. Druhé kolo 
súťaže zahŕňalo tipovacie otázky, kde boli tri možnosti 
odpovede a už len zakrúžkovali tú správnu odpoveď. Tretie 
kolo zahŕňalo losovateľné otázky s jednoslovnou odpoveďou. 
Mária Bruchatá pomáhala s losovaním otázok. V publiku 
nechýbala Olinka Bajzíková, Ján Kluka,  Benedikt Paluš,  
Jozef Kuchár  a  Pavol Zvala, ktorí dávali pozor na férový 
priebeh súťaže a vtipne povzbudzovali súťažiacich. Otázky 
boli z rôznych tém, ľahšie i ťažšie. Suverénnym víťazom sa 
stal Ladislav Stanko. 2. miesto získala Emília Hustá, 3. 
miesto Jozefína Čižmáriková, 4. miesto Anna 
Štefkovičová,  5. miesto Otília Kasanová. Súťažiaci si 
odniesli diplomy i sladké odmeny. 

Pošteklili sme si aj iný zmysel, čuch. Začali sme 
s aromaterapiou použitím éterických olejov – aromatických 
zložiek nachádzajúcich sa v rôznych častiach rastlín. Napr. 
v semenách, stonkách, listoch, kvetoch i koreňoch. Vône nás 
sprevádzajú denne a každý má svoju obľúbenú. Obyvatelia 
vyskúšali tri vône. Myrhu – jeden z darov, ktorý niesli Traja 
králi Ježiškovi. Klinček a škoricu – tradičné vianočné vône. 
V plastovom pohári na vate s kvapkami oleja. Kto chcel si 

privoňal a 
niečo sme si 
prečítali 
a povedali, 
kde sme sa 
s nimi stretli 
a čo nám 
pripomínajú. 
Pripravené 
máme aj 
ďalšie. 
(J. Urbánková, 
 Z. Richter)  
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Kaplnka           MD-2/2023

DRAHÍ BRATIA A SESTRY 
Bola som na hokejovom zápase juniorských hráčov, aby 

som videla jedného zo svojich žiakov, konfirmandov (13-15 
ročné deti, niečo ako birmovanci), „v akcii“. Bol to veľmi dobrý 
zápas. Hráči boli aktívni. Chápem, že tí chlapci žijú svojím 
športom, baví ich to. Mnohí sa vidia v kariére profesionálnych 
hráčov a preto denne drú na ľade, v telocvični, v posilňovni a 
majú môj obrovský obdiv a poklonu. Obetujú čas 
s rodinou, kamarátmi, detstvo. Ale čo im to prinesie? 
Sebadisciplínu, vytrvalosť a telesnú silu, nestvárajú vylomeniny, 
venujú sa športu. Keď som videla, ako pri tom narážajú do 
seba, o mantinel, padajú znovu a znovu na tvrdý ľad... Čo na to 
ich hlavy, ľadviny, chrbty? Ako sa to všetko podpíše 
v budúcnosti na ich zdraví? Toľko zanietenia a sebaobetí od 
detí – veď sú to ešte deti, ktoré väčšinou rodičia vozia na 
tréningy i zápasy a „sponzorujú“ ich, aby svoju záľubu vôbec 
vykonávali. Taký obrovský vklad do jedného športu!!! Keď si 
predstavím, čo všetko obnáša byť hokejistom, napadne mi 
jediná myšlienka: „Keby tak s takýmto zanietením tí mladí 
chlapci, ale aj my ostatní, sme žili pre Pána Boha! To by bolo 
niečo, sila, keby sme sa držali jedného z biblických hesiel: 
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, 
celou dušou, celou mysľou a celou silou.“      Marek  12,30  

Kiež by sa čo najviac kresťanov takto obetovalo pre 
Pána, pestovalo svoju kresťanskú vieru, zapájalo sa aktívne 
v službe Bohu. To by bol svet, iné zápasy proti zlému! 
V duchovnom živote sú však ľudia zväčša ľahostajní a leniví. 
Žgrlia si čas pre neduchovné veci. Obetujú sa športu, na úkor 
zdravia, než aby šírili radostné evanjelium o spáse a večnej 
záchrane. Želala by som, aby sa prepojila moja viera s tým 
enormným úsilím mojich žiakov, hokejistov. Aby ja som mala ich 
sebadisciplínu a vytrvalosť a oni zas moje poznanie Pána 
Boha. Snáď sa mi to raz vyplní a tí chlapci budú raz horliví Boží 
muži. Vaša      Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Z pera našich obyvateľov       MD-2/2023

Valentínsky pozdrav 

Prežime Valentína v láske a šťastí, 
veď je pre nás sviatkom krásnym. 

Z lásky zrodení sme a tomu ju dávajme, 
kto celou bytosťou a úprimne nás miluje. 

Láska, to je aj viera a po hádke zmierenie, 
nádej, druhá šanca a odpúšťanie. 

Dajme lásku čo naveky nás v srdci zahreje, 
úsmev a radosť aj v tvári s vráskami vyčaruje.   

A nie slzy v očiach, beznádej, smútok a samota, 
ale tie magické a krásne dve slová:  Ľúbim ťa! 

                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

História sviatku všetkých zamilovaných 
14. február, tak ako iný sviatok, má svoju históriu 

a legendy, ktoré sú s nimi spojené. História dňa svätého 
Valentína a jeho patróna je opradená tajomstvom.  

Február bol dlho považovaný za mesiac lásky a k podobe 
dnešného dňa svätého Valentína jednoznačne prispela 
jednak kresťanská cirkev, no i rímska tradícia.  

Katolícka cirkev rozlišuje minimálne troch rôznych 
mučených svätcov s menami Valentín alebo Valentínus. 

Najznámejšia z legiend opisuje Valentína ako kňaza, ktorý 
slúžil v Ríme v treťom storočí nášho letopočtu.  

Podľa príbehu zastával vtedajší cisár Claudius II. názor, 
že zo slobodných mužov nezmietaných láskou a nespútaných 
rodinou sú omnoho lepší vojaci. Rozhodol sa preto vydať 
zákaz oddávania mladých mužov v celej krajine. Kňaz 
Valentín ale tento zákon porušil a v utajení oddával mladé 
páry i naďalej. 

Keď bol Valentín odhalený, Claudius ho odsúdil na smrť. 
Svätý Valentín sa po smrti stal najpopulárnejší svätý 
v Anglicku i vo Francúzsku.            Beáta Révayová, obyvateľka 
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Porekadlá 
Ak je suchý február, tak je mokrý august. * Keď severák vo 

februári neduje, potom v apríli strechy zhadzuje. * Čo veľký 

zmeškal, to malý doháňa. * Ak na Hromnice mrzne, je pekné 

leto. * Ak február skončí severným vetrom, bude sa dariť 

žencom. * Ak je pekný prvý fašiangový deň, bude pekné aj 

jaro. * Na Valentína zamŕza aj okolo mlyna. * Na Blažeja má 

ísť furman do dvora. * Sv. Agáta býva na sneh bohatá. 

Aforizmy 
Osud vedie toho, kto chce, kto nechce, toho ťahá. * Nie 

diaľka, ale zabudnutie je koniec priateľstva. * Život je pekný 

a čokoľvek ti prinesie osud, nezabudni žiť. * Úsmev a dobrá 

nálada sú známkou víťazstva nad osudom. * Láska ide 

mnohými cestami, vernosť len jednou. * Osud je ako žena, ak 

nevyužiješ slabú chvíľu nedosiahneš nič. * Budúci osud 

dieťaťa je vždy dielom matky. * Mýliť sa je ľudské, ale zbabrať 

niečo dokonale – to dokážu len poslanci. 
             Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Výroky slávnych 
M. Figuli: Nenávidím život na cudzí účet. Ch. Baudelair: 
Láska to je to ovocie, na ktoré má srdce chuť. J. W. Goethe: 
Zostarnúť nie je umenie – umenie je vyrovnať sa s tým. R. 
Thákur: Je ľahké byť úprimný, keď nehovoríme celú pravdu. 
J. Prochádzka: Najbláznivejšie sny dávali ľuďom odjakživa 
najväčšiu silu. P. Éluard: Je iba jeden život, a preto je 
dokonalý. A. Stoa: Aj múdry sa miluje, no nikdy sa neľutuje.  
Slovenské príslovie: Dobrá sliepka aj v žihľave vajce nesie. 
N. Bonaparte: Láska má byť pôžitkom, nie mukami. Čínska 
múdrosť: Tvár žije a umiera so svojím srdcom. Z. Talmud: 
Neodsudzuj svojho blížneho, kým nebudeš na jeho mieste. 
Slovenské príslovie: Svetlo nie je možné pred riečicou 
schovať.        Magda Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 
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Zasmejme sa 

Aký je rozdiel medzi novorodencom a vdovou? V podstate 
žiadny. Pol roka plačú a potom sa začnú rozhliadať. 

Pred predajňou s nápisom „Lacný alkohol“ leží na chodníku 
chlap. Okoloidúci sa pýta – Preboha, čo sa vám stalo, mám 
zavolať záchranku? Nie, robím reklamu lacnému alkoholu. 

Lekár pacientovi – Budete potrebovať veľmi silné okuliare. 
Ako ste to spoznali aj bez vyšetrenia? Nuž, profesionalita. 
A to som len gynekológ.       Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Oci, ženy sú lepšie vodičky ako muži! Ty si tvrdil, že sa nedá 
ísť so zatiahnutou ručnou brzdou, no mamičke sa to podarilo.    

Janíčko príde domov a mamka sa ho pýta – Opravil si si tú 
päťku z matematiky? Nie, lebo učiteľ mal notes stále pri sebe. 

Mamička skúša prváka – Na aké písmeno sa začína slovo 
prasiatko? Na písmeno P. A čo má na konci? Predsa chvostík! 

Policajt v krčme – Podľa nového zákona musíte hlásiť, kde sú 
vaše deti. Kde sú? Opilec – Asi s manželkou. A manželka? Čo 
ja viem? Asi s deťmi!   Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Dcérka, je pravda, že ťa nechal manžel? Áno, mama. Je 
pravda, že pre nejakú ženu? Ktorá to bola? Ty mama. 

Dvaja robotníci na stavbe – Ty vidíš tú muchu na konci 
lešenia? Akú muchu? Chlapi končíme, je zlá viditeľnosť. 

Bavia sa dve blondínky – Ako si na tom s tým tvojím? Dobre, 
Už spomenul aj manželstvo. Naozaj? Áno, povedal, že má 
ženu a dve deti.              Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Pred skúškou na vodičák sa blondínka pýta inštruktora – Ak 
dôjde palivo a rozhodnem sa ísť ďalej, neuškodí to motoru? 

Päťročný Janko sa pýta rovnako starej Marienky – Marienka, 
vydáš sa za mňa? A dokážeš uživiť ženu s piatimi bábikami?
          Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Tajnička 
 14. február je venovaný milencom – je to čas, keď si 
vymieňajú romantické blahoželania a sladké vyznania o ich 
nekonečnej láske. Tajnička prezradí názov sviatku.   

Hádanka č. 1: Čo je  “ŠTOKRLA“? 
a.) Fotela b.) Gauč c.) Stolička 

Eva Kohútová, obyvateľka 

Hádanka č. 2: Aké je hlavné mesto Nórska? 
a.) Helsinki b.) Oslo 

 

c.) Štokholm 

Magda Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 3: Ako sa nazýva obľúbená česká sladkosť? 
a.) Fidorka b.) Horalka c.) Milka 

Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20.2.2023                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 1/2023  

sú: Beáta Révayová a Petronela Kittlerová 

Srdečne gratulujeme! 

           Patriaci Edovi 
           Odevný podnik 
           Nádoba na kúpanie 
            
           Vodná plocha 
           Zviera púšte 
           Severný susedný štát 
           Pochod veriacich 
           Urobil slabším 
           Ujdi 
           Antónia (dom.) 
           Namyslenosť 
           Porozumel 
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V TOPOĽČANOCH SA RODÍ VIAC 

CHLAPCOV, OBYVATEĽOV UBÚDA 
K 31.12.2022 malo mesto 24 321 obyvateľov. Narodilo 

sa 186 detí. Čo sa týka pohlavia, chlapcov sa 
narodilo až o tretinu viac ako dievčat.  
Pre zaujímavosť, tri najpoužívanejšie dievčenské 
mená boli Mia, Eliška a Ema.  

Medzi chlapčenskými dominovali Samuel, Martin a Jakub. 
V uplynulom roku zomrelo 307 ľudí. Úbytok obyvateľstva sa 
dostal na hodnotu z roku 2019, teda 1,6 % (v roku 2021 
predstavoval úbytok 1,8 %). 

Pomer odsťahovaných a prisťahovaných občanov sa v 
posledných rokoch pohybuje okolo 2:1 a rok 2022 nebol 
výnimkou. V porovnaní s rokom 2021 sa však odsťahovalo aj 
prisťahovalo viac ľudí. Počet odsťahovaných vzrástol o 8 % a 
počet prisťahovaných sa zvýšil o 6 %. 

Mestské časti Malé a Veľké Bedzany zaznamenali mierny 
nárast obyvateľstva, čím sa vrátil trend spred roku 2021. 

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2023 

V rámci iniciatívy Národný týždeň manželstva mesto 
pripravuje niekoľko podujatí s cieľom podporiť manželstvo ako 
vzácnu hodnotu pre moderného človeka. 

Predbežný program mesta je nasledovný:  
13.2.2023, 14:00 - Slávnostná obnova manželských sľubov v 
sobášnej sieni topoľčianskej radnice. Mesto pozýva páry, 
ktoré v roku 2023 oslavujú okrúhle jubileum sobáša, alebo je 
pre nich tento rok niečím výnimočný.  
14.2.2023, 19:00 - Valentínske rande v kine 
15.2.2023, 17:00 - Workshop pre páry 
16.2.2023 - Koncert a recitál 
17.2.2023, 18:00 - Valentínska večera 
               (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

https://www.topolcany.sk/
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FEBRUÁROVÍ oslávenci 

01.02. Helena Kajnárová 
05.02. Vladimír Šlosárik 
06.02. Alžbeta Urminská 
06.02. Jozef Marčiš 
07.02. Vladimír Varga 
08.02. Ľudmila Dúcka 
08.02. Viera Kluková 
13.02. Ľudmila Koštialová 

13.02. Jozef Serfőző 
14.02. Anna Remeňová 
20.02. Valéria Krumpárová 
23.02. Mária Fabiánová 
24.02. Ing. Milan Ducký 
26.02. Ján Valach 
26.02. Mária Grendelová 
26.02. Michal Levický 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH OBYVATEĽOV 

Angela PALÁKOVÁ – obyvateľka ITB 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

  

  

                  MMaarriiáánn                                              PPeetteerr                                    MMggrr..  MMaarriiáánn  

                    BBEELLIISS                                    MMAANNDDÚÚCCHH                                  VVAALLKKOO 

          oobbyyvvaatteeľľ  IITT11                      oobbyyvvaatteeľľ  IITT22                        oobbyyvvaatteeľľ  IITT22  

  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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PREDSTAVUJEME NOVÝCH OBYVATEĽOV 
  

  

                

                          JJaannaa                                              ŠŠtteeffaann                                          MMaarrggiittaa  

            MMEERRAAŠŠIICCKKÁÁ                      MMEERRAAŠŠIICCKKÝÝ                        BBIIŠŠTTUURROOVVÁÁ  

        oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITTBB                  oobbyyvvaatteeľľ  IITTBB                    oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITTBB  
  

  

              MMggrr..  DDaannkkaa                                    JJoozzeeff                                              ŽŽeellmmíírraa              

                  HHLLAADDKKÁÁ                                    MMAARRČČIIŠŠ                                  HHRRBBÍÍKKOOVVÁÁ  

      oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITTBB                  oobbyyvvaatteeľľ  IITTBB                      oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT66                                              

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

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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SPOLOČNE ZÚTULŇUJEME 
 Milí obyvatelia, v tomto čísle sa zameriame a bližšie vám 
priblížime pracovné činnosti v našom zariadení, na ktorých sa 
zúčastňujete aj mnohí z vás. 
 V priebehu minulého roka sme spoločne udržiavali 
čistotu, poriadok a skrášľovali spoločné priestory a areál 
zariadenia. 
 Prehľad obyvateľov s najvyššou účasťou na pracovných 
činnostiach v roku 2022: 
 

P.č. Meno, Priezvisko Účasť  

1. 
Ján 

MÓRI 
133 

2. 
Milan 

HANZLOVIČ 
113 

3. 
Štefan 

BELIČKA 
76 

4. 
Daniela 
VEĽKÁ 

75 

5. 
Zuzana 

BELKOVIČOVÁ 
68 

6. 
Michal 
JANÍK 

67 

7. 
Jarmila 

HUSLICOVÁ 
51 

8. 
Štefan 

PLEVKO 
49 

9. 
Jozef 

SERFŐZŐ 
47 

10. 
Vojtech 

KLAČANSKÝ 
46 

  

 Na jar sme  hrabali  záhony,  pripravovali  pôdu a  sadili  
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plodiny na úžitkovom políčku a starali sa o bylinky vo 
vyvýšených záhonoch pri vrátnici.  
 Udržiavali sme kvetinové záhony, skalku, priestor 
ohniska, zametali, umývali stoly a lavičky na terasách, 
v altánku. Čistili obrubníky a chodníky od buriny a machu.  
 Na jeseň sme zbierali šišky, konáre, hrabali a zametali 
lístie. Natierali lavičky, zbierali a sušili bylinky.  
 V priebehu celého roka sme zbierali odpadky a vynášali 
smetné nádoby v areáli zariadenia.  
 V zimnom období sme sa z dôvodu chladného 
a nepriaznivého počasia zameriavali hlavne na prácu 
v interiéri, ako napríklad starostlivosť o kvety, pečenie 
oblátok, medovníkov a následné zdobenie medovníkov. 
 Samozrejmou súčasťou bolo zabezpečovanie 
a udržiavanie poriadku a čistoty na bytových jednotkách.  
 Spoločne sme skrášľovali priestory oboch vestibulov, 
chodieb, veľkej jedálne, spoločenských miestností ale 
i bytových jednotiek sezónnou výzdobou vyrobenou 
v DomAteliéRi a v stolárskej dielni Pinokio.  
 V závere je nutné dodať, že obyvatelia Štefan Belička 
a Michal Janík sa mimo daných činností ešte každodenne 
starali o triedenie kartónov a plastov v zariadení. 
 Vo februári si naplánujeme spoločné stretnutie 
a posedenie, tak ako minulý rok.  
 Touto cestou by sme radi POĎAKOVALI všetkým 
obyvateľom, ktorí v rámci svojich možností radi trávia svoj 
voľný čas starostlivosťou o naše spoločné priestory, o naše 
okolie, v ktorom trávime čas. 
 Budeme radi, ak sa k nám pridajú noví obyvatelia 
a spoločne strávime čas skrášľovaním a udržiavaním 
vnútorných a vonkajších priestorov nášho zariadenia. 
 Nejde len o spoločnú aktivitu, ale aj o nadväzovanie a 
upevňovanie vzťahov medzi nami.       (M. Šmotláková) 
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VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ 

V PRAŠICIACH 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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