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Úvodník MD-11/2018

K pamiatke zosnulých 

V mesiaci november si ako každý rok uctievame a pripomíname 
nezabudnuteľnú pamiatku našich drahých zosnulých, 
ktorí už nie sú medzi nami. Každý z nás svojim 
spôsobom spomíname na nich s nehynúcou láskou 
a veru je nám za nimi smutno, že už odišli do večnosti. 
Chýba nám veľmi ich prítomnosť a máme v mysli na 
nich krásne a nezabudnuteľné spomienky.  

Aby sme im vzdali patričnú úctu a pietu, navštevujeme ich hroby, 
zapaľujeme sviečky a vyzdobujeme ich krásnymi kvetmi, k tomu 
pridáme tichú spomienku, ale najmä vrúcnu modlitbu, takže takýmto 
spôsobom im vyjadrujeme hold a neskonalú úctu za ich príkladný 
prístup k nám, keď ešte boli za ich života v styku s nami. 

V našom živote nám boli veľkou oporou a ich príkladom aj zásluhou 
sme prekonávali svoje ťažkosti a problémy, ktoré nás ťažili. Ale nakoniec 
sme ich zvládli a našli sme v našich dušiach pokoj a pohodu, ktorú sme 
s nimi strávili. 

Na tomto svete neexistuje šťastie ani nešťastie, existuje len 
prirovnanie človeka s človekom, ale existuje aj bolesť, ktorú sa snažíme 
pretrpieť, lebo aj Pán Ježiš trpel za nás na kríži, aby nás svojím 
utrpením  a zmŕtvychvstaním vykúpil. Smrť, i keď je ťažká, prijímame ju, 
pretože patrí k životu. Na cintoríny vstupujeme do komunikácie s našimi 
blízkymi a prosíme Pána Boha, aby aj naša smrť bola zrodená pre 
večný život. 

Čas uteká a život sa kráti, aj naši obyvatelia postupne odchádzajú 
z nášho domova a našich radov, preto na dôkaz piety a úcty 
zanechajme im tento odkaz: „Odpočívajte v pokoji, máme v srdciach 
veľký žiaľ, smútime za Vami so spomienkou v srdci. Prinášame biele 
ruže, majú biele lupienky, uložili sme do nich krásne spomienky. Na hrob 
Vám ich ukladáme, je v nich rosa a každá tá kvapka rosy, to je naša 
slza.“  

Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, pri spomienke na 
svojich blízkych sa zamyslite nad týmito riadkami, ktoré sú venované  
„Dušičkám“ a venujte tichú spomienku našim zosnulým. 

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Domový  parlament                     MD-11/2018 

STRETNUTIA PO PRESTÁVKE 

Náš domový parlament si dožičil dvojmesačné prázdniny. Veď 
v našej krajine je to bežné v každom parlamente. Nechceme byť 
výnimkou. Opäť sme sa stretli po lete - v septembri a v októbri. Na 
septembrovom zasadnutí sme sa zamerali skôr na vzájomné 
poznávanie, nielen na riešnie problémov. Zato v októbri sa zasadnutie 
domového parlamentu konalo plne v „pracovnom prúde“, a to aj napriek 
tomu, že október sa tradične nesie v znamení Úcty k starším. Na túto 
skutočnosť pani riaditeľka nezabudla a v spolupráci s kolegyňami 
z chránenej dielne pripravila pre nás malé občerstvenie. Diskutovalo sa 
nám o to príjemnejšie.  

Prinášame vám hlavné body z obsahu zasadnutia: 

1. schválili sme dodatok č. 2 k domácemu poriadku  - o jeho obsahu 
Vás oboznámia jednotliví sociálni pracovníci 

2. prediskutovali sme správanie sa niektorých našich spoluobyvateľov 
a hľadali riešenia ako znížiť javy, ktoré nie sú pre väčšinu 
vyhovujúce 

3. upozornili sme na opäť zvýšený neporiadok v okolí areálu, ale aj na 
množstvo špakov v altánku –  neporiadok robia len  naši obyvatelia 

4. významná časť domového parlamentu bola venovaná strave  - 
pripomienky, ktoré sme vzniesli sa budú realizovať už od 29. 10. 
2018, čo je možné si pozrieť v jedálnych lístkoch 

5. diskutovali sme o nadchádzajúcich komunálnych voľbách 
a oboznámili sa s menami kandidátov na post primátora mesta 
Topoľčany, ako aj kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o náš hlas za 
obvod 2 – teda sídlisko Východ, do ktorého územia patrí aj naše 
zariadenie 

6. niektorí z členov domového parlamentu vyzdvihli priebeh aktivít, 
ako napríklad, krajský stolnotenisový turnaj, zábavu k Úcte 
k starším, ktoré organizovalo mesto Topoľčany, zábavu k Úcte 
k starším, ktoré prebiehalo v našom zariadení, ale aj skvalitňujúce 
sa vystúpenia nášho súboru Domovníček. 

    

       Miroslav Kleman, predseda DP 
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Domáci spravodaj                                                       MD-11/2018 

Gratulácia primátora našim jubilantom  

Podľa kalendára tu už máme jeseň, aj keď počasie tomu veľmi 
nenasvedčuje. V našom zariadení máme veľa jubilantov, ktorí si tu práve 
„jeseň života“ užívajú. 

Tak ako je už zvykom, aj tento rok prišiel primátor mesta 
Topoľčany  Peter Baláž, zablahoželať 24 našim obyvateľom. Pri tejto 
príležitosti pani riaditeľka a pán primátor každému oslávencovi osobne 
zablahoželali a pán primátor podaroval jubilantom hrnček s logom mesta 
Topoľčany. Každého jubilanta, ktorému to zdravie nedovolilo, spolu 
s pani riaditeľkou navštívili  na bytovej jednotke. 

Počas celého stretnutia v jedálni prevládala dobrá nálada, ktorú 
spríjemňovali slnečné lúče prenikajúce cez okná do miestnosti. 

Na záver stretnutia sa primátor všetkým poďakoval za milé 
stretnutie a oslávenci nášho zariadenia zase primátorovi za darček a 
jeho osobnú návštevu. Touto cestou chceme ešte raz všetkým 
jubilantom popriať všetko najlepšie a veríme, že takéto stretnutia 
budeme uskutočňovať ešte mnohokrát.         (M. Miková) 

Prajeme všetko najlepšie 

V októbri sme mali 
v predstihu spoločné 
posedenie oslávencov 
oddelenia IT3. Nakoľko sa 
nám nepodarilo zrealizovať 
septembrových oslávencov 
na konci septembra, spravili 
sme dupľovaných na začiatku 
mesiaca.  

Pozvaní boli všetci, 
poniektorí sa však pre svoj 
zdravotný stav nemohli 
dostaviť do spoločenskej miestnosti.  

Posedenie prebiehalo vo veselej nálade, pri dobrej muzike sme si 
zaspievali, dali si dobrú kávičku a ešte lepší zákusok, ktorý nám 
pripravila chránená dielňa.  

Ešte raz milí naši oslávenci -  všetko najlepšie! 
                                                                            (M. Miková, J. Režová) 
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Domáci spravodaj                                                    MD-11/2018 

 Sme si „zašejkrovali“ 

V októbri sme v našom zariadení uviedli novú súťaž s názvom 
Šejker. Ide o celkom nový formát hry, založený na vedomostiach 
jednotlivcov, ktorí mali svoje vedomosti uplatniť v deviatich okruhoch 
otázok - politika, ostrov, voda, zbrane, knihy, vlajky, turistické regióny, 
vajce, herci a herečky.  

Dôležitú úlohu v tejto hre bol sám majster Šejker. Poradie 
odpovedajúcich určovala totiž kocka zo Šejkra. Poradím súťažiacich si 
ešte nebol celkom istý nik, pretože tromf  bedlivo strážil Peter Macko v 
oblečení na to určenom - ako strážca. Totiž každý súťažiaci mal 
v konkurencii aj jedného spoluhráča, o ktorom samozrejme predtým nik 
nevedel. A tak sa ukázalo, že jednotlivé miesta oddeľoval od seba iba 
bod 

a musela nasledovať rozstrelová  otázka.   
Napokon 1. miesto získali Milan Hanzlovič a Eva Kohútová, 2. 

miesto získali Štefan Hučko a Vladimír Vacho a 3. miesto obsadili 
Oľga Geršiová a Mágdaléna Drábiková.                             (R. Wagner) 

 

Trošku pracovnej aktivity 

 Pani Jeseň pokrýva každý kúsok zeme svojimi farebnými listami, 
ktoré však zakryjú aj to posledné, čo nám ešte v záhonoch kvitne. Spolu 
s pani Káčerovou a Miklosovou a aj pánmi Vachom a Rúžičkom sme 
očistili  a odľahčili od lístia niektoré naše okrasné záhony. Hneď sa 
kvetinkám ľahšie dýchalo a aj záhony vyzerajú krajšie. Lístia však stále 
padá veľa, tak ešte určite pomôžeme pri práci a tak prispejeme ku 
krajšiemu areálu.                       (K. Rosová)  
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Domáci spravodaj                                                     MD-11/2018 

OKTÓBROVÁ TANCOVAČKA 

V mesiaci október sme organizovali tanečnú zábavu pri príležitosti 
„Mesiaca úcty k starším“. Ako každý rok, aj tento, naše pozvanie 
neodmietol primátor mesta Topoľčany Peter Baláž, uviedla ho pani 

riaditeľka a ten 
našich obyvateľov 

obdaroval 
drobnosťou 

a milým slovom na 
úvod.  

O program sa 
postaral 

neodmysliteľný 
Domovníček pod 
vedením  Betky 

Angelovičovej. 
Musíme našich 
spevákov naozaj 

pochváliť, pretože sú stále lepší a lepší. Nádherne prerobenou piesňou 
s vlastným textom „V domove je dobre“ vyčarili úsmev na tvárach 
každého prítomného.  K tancu našich obyvateľov vyzval Vladko Kluka, 
ktorý nám zahral aj na harmonike.  

O chutné 
pohostenie sa 
postarala Evka 
Želisková 
z chránenej dielne 
„Uvar si sám„. 

Veríme, že sa 
všetci zúčastnení 
obyvatelia dobre 
zabavili a v dobrej 
nálade sa uvidíme 
opäť pri tanečnej 
zábave tento krát 
„Katarínskej“. 

        (R. Tomanová) 
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Domáci spravodaj                                                         MD-11/2018 

Zo života zariadenia v Prašiciach  

Veľmi pekne sa predviedol tohtoročný október. Teplé slnečné lúče 
presvitajú cez rôznofarebné koruny stromov, mäkko sa kráča po 
napadanom lístí. Sychravý čas sa prejaví asi až v novembri. Teplé 
slniečko vyfarbilo ovocie a zeleninu do  sýtych farieb.  

Čo dokážu s darmi prírody urobiť šikovné prašické ženy, sme  sa 
boli  pozrieť na výstave tohtoročnej úrody. Výstava sa konala 
v prašickom kostole sv. Jakuba. Každú jeseň si návštevníci hovoria, 
že nič krajšie nevideli, ale šikovnosť našich žien je neskutočná. Obrazy 
tvorené z farbenej múky,  plodov zeleniny a ovocia sú z roka na rok 
prepracovanejšie.  

V úctivom tichu sme sa pomodlili a do knihy návštev písomne 
vyjadrili svoj obdiv a poďakovanie.  

Foto zľava: Matilda Maringová, Mária Michalková, Otília Kasanová, 
Malvína Madejová 
 

                                            (L. Laciková) 
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Domáci spravodaj                                                         MD-11/2018 

Tvoríme z darov jesene 

 Keďže nás sychravé počasie zahnalo dovnútra, rozhodli sme sa 
tvoriť. V rámci aktivity sme sa inšpirovali napadaným lístím a za pomoci 
našich obyvateliek sme si vytvorili odtlačky listov farebnými voskovými 
pastelkami a veselých jesenných ježkov, ktorí zdobia našu spoločenskú 
miestnosť. Posúďte na obrázku:  

 
 
 
 
 

Foto zľava: Margita Ficová, Katarína Fáberová, Zuzana Miklosová 
                                                                                                                                                     (K. Rosová) 

 

Slnečnica nás potešila 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme v našom zariadení 
privítali hosťujúcu skupinu seniorov pod názvom  SLNEČNICA. Tento 
hudobno-spevácky súbor za doprovodu gitary a ústnej harmoniky prišiel  
ušľachtilým spôsobom spestriť voľný čas našim obyvateľom.  

Ľudové piesne súboru Slnečnica vyjadrovali emócie, radosť aj žiale, 
tiež spomienky na mladosť. Odmeňované boli potleskom našich 
seniorov. Spev bol a je súčasťou nášho života, hudba aj naďalej pomáha 
rozvíjať citový svet. Naši obyvatelia ju chápu ako prostriedok 
skvalitnenia a skultúrnenia ich života. Spoločne strávený čas bol 
prínosom pre obe strany a odniesli sme si z neho zážitok, ktorý nás 
bude dlho hriať v našich srdciach.                                         (J. Matúšová) 
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Akcie                                                                             MD-11/2018 

Mozgová olympiáda 

Aj tentoraz sme prijali pozvanie na vedomostnú súťaž Mozgová 
olympiáda, ktorú každoročne usporadúva ZSS PENZÓN Topoľčany. 
Súťaž pozostávala z vedomostných otázok, lúštenia osemsmeroviek 
a krížoviek. Naši súťažiaci 
obhajovali prvé miesto.  

A tak sme radi, že aj 
tento rok Magdaléna 
Drábiková a Milan 
Klačanský obsadili prvé 
miesto vo vedomostnej 
súťaži. Prvenstvo nám patrí aj 
v lúštení krížoviek, kde 
Miroslav Kleman nenašiel 
konkurenciu a suverénne 
zvíťazil. No ani Hedviga 
Bednáriková nás nesklamala a v osemsmerovkách získala krásne 
druhé miesto. Naša radosť bola teda opodstatnená.  

Potlesk si zaslúžili aj deti zo škôlky na Škultétyho ulici, ktoré  túto 
súťaž spestrili pásmom svojich piesní.     (R. Wagner) 
                                                                     

FOLKLÓRNE 

DOPOLUDNIE 

Naše dve speváčky Anna 
Szabová a Katarína Kánová (viď 
foto) sa zúčastnili na folklórnom 
dopoludní spevu a tanca v ZSS 
„Harlekýn“ Topoľčany. Boli jedny 
z množstva šikovných účinkujúcich, 
ktorí spievali a tancovali.  

Organizátori pripravili pestrý 
program - stanovište spevu s gitarou, 
stanovište ručných prác a stanovište 
tanca. Nechýbalo bohaté občerstvenie 
a hlavne atmosféra priateľského 
zdieľania dobrej nálady.                                     (A. Angelovičová) 
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Akcie                                                                                  MD-11/2018 

Takto sme zabávali iných 

Malá skupina Domovníček nastúpila v jedno októbrové ráno do 
mikrobusu, aby vyrazila na cestu. Šofér Juraj Marko nastavil navigáciu 
a vyštartovali sme – smer Dom Matice slovenskej Nové Zámky.  

Čo sa tam dialo? Bola tam celokrajská prehliadka pod názvom 
Domov baví domov, na ktorej sa zúčastnilo desať účinkujúcich skupín. 
My sme vystupovali v poradí tretí. Účinkujúci prednášali básne, 
rozprávali vtipy, spievali, tancovali a aj cvičili.  

Stretli sa tam seniori rôzneho veku, talentov, ortopedických 
pomôcok, ale hlavne dobrej pohody a chuti zabaviť druhých. Naši, tí 
veru neboli výnimkou a nedali sa zahanbiť. Spievali a zapájali sa čo im 
hrdlo a sily stačili. Reprezentovali naše zariadenie ako sa patrí a patrí im 
za to veľká vďaka.  

 

Zľava: Alžbeta Angelovičová, Milan Hanzlovič, Eva Kohútová, Terézia 
Kupková, Rudolf Sokolík, Anna Szabová, Katarína Kánová 
 
                                                                                                                                          (A. Angelovičová) 
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Akcie                                                                                  MD-11/2018 

Kufor plný prekvapení 

V polovici októbra sa naše obyvateľky Katarína Kánová a Jarmila  
Huslicová zúčastnili súťažného dopoludnia Kufor plný prekvapení v 
ZSS „V Kaštieli“  Horné Obdokovce v sprievode Janky Gogolovej.  

Súťažilo sa vo viacerých vedomostných disciplínach, ale preverovali 
sa aj zručnosti súťažiacich. Aj keď sme sa neumiestnili na žiadnom 
z troch miest, zasúťažili sme si a spestrili deň. Určite nám prospela aj 
zmena prostredia a tešíme sa na ďalšie výlety.      (J. Gogolová) 

 

Na zábave nesmieme chýbať 

Mesiac Október bol naozaj veľmi bohatý a pestrý na rôzne akcie 
a podujatia. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa 11 našich 
obyvateľov zúčastnilo kultúrneho popoludnia spojeného s tanečnou 
zábavou v Kultúrnom dome v Topoľčanoch. 

Hlavný hosť bol spevák Robo Kazík, ktorý zabával hostí nielen 
spevom, ale aj hovoreným slovom, bol veľmi milý, všetkým sa páčil. Do 
tanca hrala skupina M - Trio.  

Všetci naši obyvatelia sa bavili vynikajúco, spievali, tancovali, mali 
výborné pohostenie a niektorí vyhrali aj v tombole. 

       

       

   

zľava: M.Drábiková, V.Jančich, M.Gogová, P.Macho,  

sprava: A.Szabová, K.Kánová, Z.Miklósová 

                                                                           (J. Tomková) 
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Kaplnka                     MD-11/2018

...kládli ich Ježišovi k nohám a on ich 

uzdravoval 

Niekoľko mesiacov dozadu sa naša krajina ocitla 
v strachu i obavách, rozoberajúc dookola príčiny 
a následky vraždy jedného novinára a jeho priateľky. 
Mladí ľudia a študenti i široká verejnosť sa vtedy 
zišla, aby masovými pochodmi po celom Slovensku 
i v zahraničí dala najavo svoju spoluúčasť 
pozostalým a prejavila hnev a nesúhlas s dianím 
v našej spoločnosti. Verím, že v popredí bola úprimná 
túžba po zmene k lepšiemu. Ľudia pocítili, že je niečo 
„choré“ v nás, v našom správaní, v našej spoločnosti, 

vo vzťahoch, jednoducho medzi nami.  
Áno, stále viac cítime hlad po spravodlivosti, hlad po láske i pokoji. 

Možno nie telesne, ale viac duchovne (čo je ešte horšie) sme na tom 
rovnako ako všetci tí ľudia vôkol Pána Ježiša, ktorí k Nemu prichádzali 
ako sa o tom píše v Matúšovom evanjeliu v 15. kapitole (29-39 
verše). Chorí, mrzáci, nemí, slepí, a tiež i hladní. Zástupy ľudí. 
Odkázaní na Pána Ježiša, lebo spoločnosť a tí čo mohli niečo urobiť si 
ich nevšímali. Prichádzali, alebo boli prinášaní k jeho nohám a On ich 
uzdravoval. 

Či vtedy, či dnes bez Krista my ľudia nič nezmôžeme. Bez Neho sa 
nikam nepohneme. Ani k zdraviu, ani k nasýteniu. Ani k lepšej 
spoločnosti, kde sa uplatňuje spravodlivosť a právo, a kde pravda víťazí 
nad klamstvom a bludmi.  

Pán Ježiš tu je prítomný od vekov. V moci a sile ochotne túži konať. 
Uzdravovať a nasýtiť telá i duše naše. On tu je. No problém je, že my 
nie sme vždy s ním. Sme akoby „duchom neprítomní“. Ideme skôr sami 
o sebe. Skôr s druhými ľuďmi, v zástupoch, v masových burcujúcich 
pochodoch - ALE BEZ KRISTA.  

Usilujme sa bratia a sestry urobiť celým srdcom všetko preto, aby to 
tak už nebolo. Aby tak ako vtedy, pri tých mnohých chorých a hladných, 
mohol sa osláviť Boh Izraela skrze Krista v moci Ducha Svätého aj cez 
nás. Aj v dnešnej dobe, aj v našej malej krajine, ale i na celom svete. 

     Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Z pera našich obyvateľov                                MD-11/2018

17. november 1989 

Môj obľúbený mesiac v roku je november a môj najobľúbenejší deň 
v tomto mesiaci je deň 17-ty, čo je deň takzvanej „Nežnej revolúcie“. 
Tento deň je kontroverzný pre starších ľudí - priam neprijateľný a pre 
ostatných víťazný.  

Komunisti skončili a nastúpila demokracia. Ja osobne som bol 
prítomný na námestí SNP v Bratislave a štrngal som kľúčikmi. Mnohí 
tvrdia, že to bola hlúposť, ja si myslím, že to bola práveže správna vec. 

Nestačí však len vyhrať, ale aj udržať si demokratický štát. Lebo ja 
osobne nič lepšie nepoznám. Už dnes som počul názory, kde sú tí dobrí 
komunisti. Ale ja tieto výroky považujem ako provokáciu. Takže ešte raz 
- nech žije a naďalej oslavujme 17. november 1989. 

       Štefan Hučko, obyvateľ 

Príbehy z knižnice 

 Hana Zelinová – Alžbetin dvor. Alžbetin dvor je len prvou časťou 
trilógie o živote zemianskych rodín v Turci, ktorý vydala v roku 1971 
slovenská spisovateľka, dramatička a autorka literatúry pre deti a 
mládež Hana Zelinová.  

Na námet tejto ľúbostnej ságy bol natočený televízny seriál. 
Hlavnými hrdinami 1. časti trilógie sú stará mama Júlia Thomková, 
dedička Alžbetinho dvora a jej vnuk Filip Fabici, ktorí spolu so 
služobníctvom žijú v kaštieli v Alžbetinom dvore a spravujú veľký 
majetok. Dejiny rodiny Fabiciovcov boli búrlivé, tragické a zostali 
zahalené rúškom tajomstva, ktoré Filip s pomocou starej mamy, sluhu 
Jakuba a náhodne objavených dokumentov odkrýva.  

Postupne vychádza najavo, že príčinou všetkého nešťastia, čo sa 
na Fabiciovcov valí, je tzv. kódex Filipovho prastarého otca Mathiasa, 
ktorým ustanovil, že po smrti jeho ženy Alžbety Castiglione nesmie na 
Alžbetinom dvore žiť už nijaká Alžbeta.  

Príbeh sa končí požiarom, ktorý zničí celý kaštieľ, v ktorého ruinách 
odchádza do minulosti všetko zlé, čo sa v ňom udialo.  

Nielen v Alžbetinom dvore, ale v celej trilógii sa Hana Zelinová 
predviedla ako veľmi dobrá rozprávačka so schopnosťou upútať čitateľa 
zaujímavým a dramatickým dejom. 

             Beáta Révayová, obyvateľka                                
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Z pera našich obyvateľov                  MD-11/2018

Spomienka na zosnulých 

Je sychravý, novembrový čas spomínať na zosnulých, 
prežívať smutné chvíle v našom žití, s láskou a úctou v našej duši. 

Pokora, ticho, už blikavé sviečky horia, 
pri hrobe spomienky prehnane bolia, 

všetky sú nádherné, v hlave nám tancujú, 
neznáme pocity vnútrom nám lomcujú. 
Na tomto svete na duši ťažko nám je, 

za zosnulými sa nám v novembrovom mesiaci stále cnie. 
Pokora, ticho, smútok i pieta, 

neprísť a celkom zabudnúť, nie, to sa naozaj nedá. 
Žiadne slzy, veľa lásky, tie najkrajšie spomienky, 

nech sa v najbližšom živote spoja. 
                                                                                  Anna Szabová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Osud vedie toho, kto chce, kto nechce, toho ťahá. Život je pekný 
a čokoľvek ti prinesie, nezabudni žiť. Úsmev a dobrá nálada sú 
známkou víťazstva nad životom. Nie diaľka, ale zabudnutie je koniec 
priateľstva. Osud je ako žena, ak nevyužiješ slabú chvíľu, 
nedosiahneš nič. Láska ide mnohými cestami, vernosť len jednou. 
Budúci osud dieťaťa je vždy dielom matky.        Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu naháňa. Dážď 
Martinský znamená mráz a suchotu. Sv. Alžbeta za plný košík 
sviatkov prináša. Na sv. Katarínu sneh už na oblok klope. Aký je 
november, taký bude nasledujúci máj. Keď sv. Ondrej peknú cestu 
Lucii spraví, aj Mikuláš ho pochváli. Ak na Ondreja lietajú včely, bude 
neúrodný rok.                                            Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Biblia: Kto si požičiava, je veriteľovým sluhom. Cicero: Dúfajme v to, 
čo si želáme, ale pretrpme to, čo príde. Indiánske príslovie: Čím je 
človek múdrejší, tým viac potrebuje Boha, aby ho chránil pred 
myšlienkou, že vie všetko. B. Franklin: Lenivosť cestuje tak pomaly, 
že chudoba ju čoskoro predbehne.                    Magdaléna Drábiková, obyvateľka    
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Spoločenská rubrika                     MD-11/2018  

V mesiaci OKTÓBER k nám prišli  

                          Margita FICOVÁ 

                        Anastázia  KLINKOVÁ 

                      Daniela VEĽKÁ 

                      Helena UHLIKOVÁ 

                          Anton BELOHOREC 

                       Michal GUNIŠ 

                      Rozália KRÁTKA 
          

 

NOVEMBROVÍ oslávenci

02.11. Milan Mihalík 
05.11. Anna Muchová       
08.11. Milan Mandúch 
08.11. Malvína Madejová 
10.11. Františka Vestenická 
13.11. Viliam Opoldus    
13.11. Margita Ficová      
       

16.11. Mária Gálisová 
17.11. Helena Blažiová       

   17.11. Mária Urminská 
  23.11. Ondrej Laurinský 
   28.11. Dezider Michalík 

28.11. Zdeněk Remeš       
       
    

 

 

 

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

V mesiaci OKTÓBER nás opustili 

 

Jozef Heller, Marta Langová, Milan Vilk, Emília Godálová, 
 

Vladimír Polonský, Margita Helbichová, Ján Bracho 

 

Česť ich pamiatke! 
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Aktuality                  MD-11/2018 
 

Mesto Topoľčany 

1. Kandidát na primátora mesta Marián KAPUSTA nás pozýva dňa 3. 

11. 2018 na námestie M. R. Štefánika, na „kapustové podujatie“ 

spojené s vystúpením folklórnej skupiny Šulekovo a vystúpením 

operného speváka J. Bielika 

2. Primátor mesta Peter BALÁŽ pozýva 6. 11. 2018 o 18.00 h na 

koncert do Kultúrneho domu, na ktorom vystúpia Marcela 

Leiferová, Peter Stašák, Robo Opatovský 

3. V Kultúrnom dome sa bude konať tradičná Zábava pre osamelých 

– dňa 10. 10. 2018 od 19.00 do 04.00 h 

4. Na námestí M. R. Štefánika sa dňa 11. 11. 2018 uskutoční 

Lampiónový sprievod sv. Martina 

5. Topoľčianska knižnica organizuje 17. 11. 2018 Noc divadiel: 

 v Galérii mesta – knižničná beseda pre deti aj dospelých  

 v Koncertnej sieni pod Radnicou – koncert skupiny Webers  

 v Spoločenskom dome divadelné predstavenie. 

(Zdroj: www.topolcany.sk) 

MȎJ DOMOV, ZSS 
1. pred komunálnymi voľbami navštívili naše zariadenie dvaja 

kandidáti na primátora mesta Topoľčany 

 súčasný primátor mesta Peter Baláž na októbrovej zábave 

k mesiacu Úcty k starším nás informoval o svojich plánoch 

 kandidát na primátora Marián Kapusta sa stretol na terase 

s našimi obyvateľmi a podiskutoval o ich bežných 

 starostiach, radostiach a očakávaniach. 

2. Obchodná akadémia Topoľčany oslávila v tomto roku 50. výročie 

jej vzniku. Aj naše zariadenie bolo pritom. 

3. Mesto Topoľčany nám bezplatne poskytlo 4 kontajnery na zber 

nábytku a lístia nad rámec bežných služieb jarného upratovania.       

                                                                                   (Zdroj: RR) 

http://www.topolcany.sk/
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Podujatia                           MD-11/2018 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V NOVEMBRI  

3. Predvolebný koncerty   námestie, sídlisko F 
5.  Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
6. Zdravotná prechádzka   areál  Betka,Renátka 
6. Spoločná návšteva cintorína  Topoľčany Natália 
6. Predvolebný koncert   KD   Janka T. 
7.  Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
7. Zdravotné prechádzky   areál  Majka, Katka 
7. Pracovná činnosť     areál  Betka 
8. Domovníček      jedáleň  Betka 
9. Turnaj v šachu     Lontov  Janka M. 
9. Zdravotná prechádzka   mesto  Janka T. 
9. Pracovná činnosť     areál  Majka 
12. Zdravotná prechádzka   areál  Katka 
12.  Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
13. Pracovná činnosť     areál  Richard 
13. Zdravotná prechádzka   areál  Renátka 
14.  Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
15. Domový parlament    B1   riaditeľka 
16. Zdravotné prechádzky   mesto  Janka T., Janka M. 
16. Pracovná činnosť     areál  Katka 
16.  Duchovné cvičenia    kaplnka  Richard 
19.  Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
20. Zdravotná prechádzka   areál  Renátka 
21. Zdravotné prechádzky   areál  Richard, Katka 
21.  Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
22.  Katarínska zábava    jedáleň  Richard 
23. Zdravotná prechádzka   mesto  Janka T., Janka M. 
23. Pracovná činnosť     areál  Majka 
26. Pracovná činnosť     areál  Katka 
26.  Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
27. Zdravotná prechádzka   areál  Betka,Renátka 
28.  Zdravotná prechádzka   areál  Majka 
28.  Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
29. Domovníček      jedáleň  Betka 
29. Katarínska zábava    H. Obdokovce 
30. Zdravotná prechádzka   mesto  Janka M. 
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Zábava a relax                     MD-11/2018 

Zasmejme sa 

Jožko sa pýta otecka – Otecko, prečo sú u nás v rodine samí chlapci? 
Otec odpovie – To je preto, lebo u nás na streche majú hniezdo bociany. 
A prečo majú u susedov samé dievčatá? To preto, lebo u nich na 
streche majú hniezdo vrany. Otecko, a nemohli by ste si tie vtáky so 
susedom  vymeniť? 
 
Do taxíka nastúpi úplne nahá žena. Taxikár si ju uprene obzerá. Čo sa 
tak pozeráte, to ste nevideli nahú ženu? – osopí sa na neho žena. Ale 
videl, len ma zaujíma, odkiaľ vytiahnete peniaze na zaplatenie.                                                         

     Petronela Kittlerová, obyvateľka   
 
 

Pekná žena je nebo pre oči, peklo pre dušu a očistec pre peňaženku. 
 
Sťažuje sa kamarát kamarátovi – Rád by som sa naštval, ale aj to mi 
škodí.               Rudolf Sokolík, obyvateľ  
 
 

Obžalovaný, prečo ste neodovzdali ten prsteň na oddelení strát 
a nálezov? Bol by som to urobil, pán sudca, ale bolo na ňom napísané - 
Navždy tvoj! 
 
Ako sa vám páčilo, pán riaditeľ, pri mori? Ale dajte pokoj. Vlny tam tak 
hádžu s človekom, akoby nič neznamenal. A ja som predsa riaditeľ! 
 
Včera som zastrelil jeleňa, tri zajace a osem kačíc – chváli sa Jožo. Ja 
by som to nedokázal – hovorí Vinco. Tak strieľať? Nie, tak klamať. 
                                                                                                                     Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 

Mamička ide s malým Jurkom prvýkrát do ZOO. Len čo vojdú, Jurko 
nadšene výska – Jééj, opička! Mami, aha, opička! Tíško, Jurko, to je 
pani pokladníčka. 
 
Škót si kúpi dva žreby a na jeden vyhrá 200 000 eur. Kamarát sa ho 
pýta – Ty sa vôbec netešíš? Veď ten druhý som kupoval zbytočne! 
 
Kozliatka moje, otvorte, to som ja, vaša mama, doniesla som vám 
chrumkavú trávičku. Klameš, my sme mamu poslali na pivo. 

Eva Kohútová, obyvateľka 
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Zábava a relax                            MD-11/2018 

Tajnička 

 V novembri začína byť už citeľne chladno a sychravo a nielen nás, 
ale najmä všetky deti poteší, pokiaľ sa aj tento rok vyplní stáročiami 
overená pranostika, že – Martin prichádza na...  

Odpoveď nájdete v našej tajničke.  

   

Miroslav Kleman, obyvateľ 
 

Hádanka: 

Aké je hlavné mesto štátu Peru? 

a.) Lima 

b.) Štokholm 

c.)    Kodaň                                                                            Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

 

 
Správnu odpoveď odovzdajte do 22. 11. 2018 svojmu sociálnemu pracovníkovi.  

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 10/2018 sa stávajú: 
 

Petronela Kittlerová a Peter Macko 

Srdečne gratulujeme! 

 
 
 

 
  

    
    Vrch v Nitre 

   
        Obliala 

 
  

        Dôveruje 

 
  

        Výtvarný umelec 

 
  

        Mužské meno 13. 10. 

 
  

        Existujeme 

 
  

         

 
  

        Obraz pravoslávnych 

 
  

        Okno 

 
  

        Neskúsené dievča 

 
  

        Domácke meno Sidónie 
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Pozvánka na akciu                              MD-11/2018 
  

PRIPRAVUJEME PRE VÁS 

 

UŽ ČOSKORO  
 

Po mimoriadnom úspechu vedomostnej súťažnej hry  

sa pripravuje jej pokračovanie  

s názvom  
     
  

 
 
 
 

 
 

Pozývame Vás poprechádzať sa s nami svetom fantázie, mágie, 
rozprávok a legiend. 

 

rozhodne sa máte na čo tešiť   
 

Do súťaže sa môžete prihlásiť u Vašich sociálnych pracovníkov 
alebo priamo u Richarda Wagnera! 

  

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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