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Úvodník            MD-11/2021 

K pamiatke zosnulých 

 V mesiaci november si opäť uctievame pamiatku na 
našich drahých zosnulých, ktorí nás opustili 
a odišli do večnosti. Každý z nás spomína na nich 
s nehynúcou láskou, že už nie sú medzi nami. 
Chýbajú nám a máme na nich nezabudnuteľné 
spomienky, ktoré ostávajú aj naďalej v našich 

srdciach. Na ich hroboch s úctou a pietou zapaľujeme sviečky 
a vyzdobujeme ich krásnymi kvetmi. Pridáme aj tichú 
spomienku a modlitbu, aby sme im i po smrti vzdali úctu za 
ich prístup k nám, keď ešte boli medzi nami. Tiež aj na 
obyvateľov, ktorí z našich radov odišli do večnosti spomíname 
s láskou, nech im je zem ľahká a odpočívajú v pokoji.  
 Život je sám osebe zázrak a jeho podstatou je nemať 
strach zo smrti, ale prežiť ho užitočne a šťastne.  
 Žiadna smrť nemôže byť zlá, ak jej predchádzal dobrý 
život. Naši drahí zosnulí nám boli oporou, ich zásluhou 
a príkladom sme prekonávali ťažkosti, problémy a nadobudli 
v duši pokoj a pohodu strávenú s nimi. Modlitba patrí aj 
dušiam, na ktoré si nikto nespomenie. Cintorín je miesto, kde 
si každý z nás uvedomí, že na tomto svete sme si všetci 
rovní. Platí iba jeden zákon: „Človeče, prach si a na prach sa 
obrátiš“. 
 Preto pokiaľ žijeme na tomto svete a v našom zariadení, 
mali by sme si uvedomiť a navzájom vychádzať jeden 
druhému v ústrety, ako sa na poriadnych ľudí patrí. K tomu 
nás vedú: Vedenie zariadenia a ostatní spolupracovníci 
domova, za čo im patrí srdečné poďakovanie.  
 Vážení obyvatelia, dopisovatelia a čitatelia, želám vám pri 
čítaní nášho časopisu „Môj domov“ veľa pohody a spomeňte 
si na našich zosnulých len v dobrom, nech odpočívajú 
v pokoji. 
                                                 Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový parlament         MD-11/2021 

ROZLÚČKA S MIROSLAVOM KLEMANOM 

Je ťažké vyjadriť slovami smútok, ktorý prechovávame vo 
svojich srdciach, ak odíde dobrý človek. S Miroslavom 
Klemanom odišiel dobrý človek! Vnímavý, slušný a ľudský. 

Prišiel k nám, 18. januára 2013 a stal sa súčasťou našej 
veľkej rodiny.  Žiaľ, vo veku 65 rokov, 11. októbra 2021, nás 
náhle a navždy opustil. Chodíme po chodbách a stále 
nechápeme: „veď ešte v septembri sme sa pravidelne 
stretávali?!“ Život má s nami, niekedy, svoje vlastné plány.  

Pán Miroslav Kleman, krátko po príchode k nám, sa stal 
členom domového parlamentu a vzápätí bol zvolený za jeho 
predsedu. Zastupoval všetkých obyvateľov na pravidelných 
stretnutiach s vedením zariadenia. Jeho vyrovnaná, kľudná, 
rozvážna povaha, ale aj jeho zdravá mentálna výbava, či 
pozorovacie schopnosti, ho priam predurčili na túto dôležitú 
úlohu. Nezakladal svoje vyjadrenia na klebetách, nepodieľal 
sa na šírení neoverených informácií. Nebál sa ani 
otvorene upozorňovať na potreby obyvateľov, rovnako ako na 
rôzne nedostatky. Mal množstvo nápadov smerujúcich 
k zlepšeniu kvality života obyvateľov a vzťahov v zariadení. 
Každého však nechal žiť svoj vlastný život.  

Pán Kleman miloval šport, vždy vedel ako skončili 
dôležité zápasy, či kto sa ako umiestnil na olympiáde alebo 
majstrovstvách. Rovnako rád sa venoval aj rôznym 
vedomostným súťažiam. Cena „Múdra sova“ pristála každý 
rok na jeho poličke. Rád chodieval na poznávacie výlety a 
prispieval informáciami do interného časopisu zariadenia. 

Vďaka jeho práci pre zariadenie, som mala možnosť 
spoznať ho osobnejšie. Pán Kleman, ĎAKUJEME že ste tu 
boli s nami, že ste nám tak zodpovedne pomáhali starať sa  
o životy našich obyvateľov!  

Odpočívajte v pokoji!  
        Viera Bútorová, riaditeľka 
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Domáci spravodaj          MD-11/2021 

SPOLOČNÝ VÝLET 

Nádherný októbrový deň sme zažili my, topoľčianski 
obyvatelia, spolu s prašickými, návštevou farského kostola 
sv. Jakuba v Prašiciach. Po svätej spovedi a svätej omši, 
ktorá bola pre nás odslúžená, sme sa spoločne potešili 
krásnou výstavou výtvorov z plodov našej zeme, ktorá je 
poďakovaním za úrodu a trvá už od r. 1998. Výtvory sú priam 
profesionálne. Po rozlúčke s obyvateľmi z Prašíc naša 
zostava z Topoľčian – Daniela Veľká, Magdaléna Drábiková, 
Zuzana Miklósová, Katarína Kánová, Petronela Kitlerová, 
Viktor Janček a Miroslav Arpáš zamierila na Duchonku. 
Počasie bolo síce chladnejšie, ale pohľad na jesennú prírodu 
nám padol vhod a zohrial nás i teplý nápoj. Pri horúcej káve 
sa rozhovory nostalgicky uberali k dávnym časom turisticky 
slávnej Duchonky. Tešíme sa na ďalší spoločný výlet spojený 
s obyvateľmi z Prašíc.              (Z. Richter, L. Bištura) 
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Domáci spravodaj          MD-11/2021 

HOD NA TERČ  

 Po teplom letnom období, keď sme väčšinu aktivít 
pripravovali v areáli zariadenia, lebo pohyb na čerstvom 
vzduchu je nenahraditeľný, nás chladné počasie zahnalo 
dovnútra. Všetci vieme, ako čas rýchlo beží. Tak sme sa ani 

nenazdali a ocitli sa v jesennom období.  
 V dopoludňajších hodinách sa nám zozimilo, často sa 
nám rozprší, preto sa naše aktivity presťahovali do 
spoločenských miestností.  
 Obľúbenou športovou aktivitou je hod loptičkou na terč. 
Dokáže nás vtiahnuť do športového zápolenia v snahe nahrať 
čo najviac bodov a zvíťaziť. Toto zápolenie si oživujeme 
počúvaním ľudových pesničiek a zväčša sa držíme múdreho 
a overeného olympijského hesla – nie je potrebné zvíťaziť, 
ale zúčastniť sa.          (L. Bištura) 
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Domáci spravodaj          MD-11/2021 

OKTÓBROVÍ OSLÁVENCI 

 Ani sme sa 
nenazdali a už 
sme blahoželali 

októbrovým 
oslávencom. Na 
oddelení ITA boli 
síce iba štyria 

narodeninoví 
oslávenci, ale 

krásneho 
okrúhleho 

výročia, 
osemdesiatky, 

sa dožila Terézia 
Schafferová a 

Helena 
Vestenická dokonca deväťdesiatky. Syn a nevesta p. 
Vestenickej nás 
ponúkli krásnou 
a chutnou 
narodeninovou tortou 
a občerstvením, 
všetci spolu sme si 
veselo zaspievali 
a zatancovali. 

Spoločne s 
októbrovými 
oslávenkyňami z IT4, 
ktoré boli ochotné a 
mali záujem o aktivitu 
v  chránenej dielni, 
sme  tentoraz   upiekli  



 
7 

Domáci spravodaj          MD-11/2021 

sladký perník. Anička Valentová a Helenka Stolárová sa 
prejavili ako pravé gazdinky, práca im šla obom od ruky. 
K perníku sa v spoločenskej miestnosti podávala kávička 
a dezert od Paľka Meda, ktorý bol v dobrej nálade 
a zaspomínal si na časy, keď sa chodil zabávať a tancovať. 
Janko Móri nám zase prezradil, že „za mlada“ rád chodil na 
koncerty a aj nám hrali veselé pesničky. 

Život, poskladaný 
z mnohých malých dní, 
prináša starosti, ale aj 
radosti, napríklad 
gratuláciu oslávencom 
na našom oddelení IT3.  
K príjemnej atmosfére  
vždy prispieva ľudová 
hudba – hudba mladosti 
seniorov, ale aj 
obľúbená hudba oveľa 
mladších ročníkov a 
spev. Príbuzní Marcelky 
Kudryovej pre nás 
pripravili slávnostné 
stoly a bohaté 
občerstvenie. Stred stola 
zdobila krásna 

narodeninová kytica a okúzľujúca čokoládová torta, ktorú pre 
svoju babku zhotovila jej vnučka. Zároveň sme popriali krásne 
narodeniny aj Vilkovi Vanekovi a Jolanke Mondokovej, 
ktorá oslávila krásne 92 narodeniny. Príbuzným p. Vestenickej 
a p. Kudryovej ďakujeme za bohaté občerstvenie, sme radi, 
že oni a všetci prítomní boli výborne naladení, spokojní a cítili 
sa príjemne. Milí oslávenci, zo srdca vám prajeme veľa 
šťastia, mnoho síl a hlavne pevné zdravie a pekné 
spomienky!       (E. Jančeková, S. Šimková, A. Prášek Neumannová) 
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Domáci spravodaj          MD-11/2021 

SPOMIENKY NEVYBLEDLI 

 Len žena si vie spočítať, koľko času strávi domácimi 
prácami. Nehovoriac o tom, koľko pomocníkov ich uľahčuje v 
dnešnej dobe.  

Ako sa premenila domácnosť za posledné desaťročia 
sme si zaspomínali s nostalgiou v mysli, očiach a v srdci. 
Žiadne automatické práčky, umývačky riadu, elektrické roboty 
ako dnes, ale kade s vodou, rumple na pranie, sporáky na 
uhlie a rôzne iné vybavenia domácnosti. Jediným „robotom“ v 
čase starých mám boli ich ruky. Vzájomná komunikácia bola 
veselá a zároveň plná spomienok aj vďaka reálnym 
pomôckam, ktoré mohli prítomné obyvateľky vziať do rúk a 
zaspomínať si na prácu s nimi. Pomôcky, ktoré boli výbavou 
kuchyne, ako aj nábytok, boli vo väčšine domácností v tých 
časoch špajzou a niekedy aj obývačkou.  

Všetky tieto veci nám pripomenuli a pamäť oživili obrázky, 
ktoré sme si pozreli na premietacom plátne a ktoré nás vrátili 
do čias mladosti, domácich starostí, ale zároveň rodinnej 
pohody a krásnych spomienok na mladosť, ktoré ich formou 
nášho stretnutia neskutočne potešili.     (M. Novotná) 
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Domáci spravodaj          MD-11/2021 

TVORBA IKEBAN 

 Pre skrášlenie spoločenskej miestnosti IT4 sme sa pustili 
do výroby ikeban z materiálov nášho areálu – šišiek, kvetov 

s názvom „Rozchodník“ a farebných listov a konárikov zo 
stromov. A nezabudli sme ani na dekoráciu, ktorá je typická 
pre jesenné 
obdobie – tekvicu, 
síce neveľkú, ale 
o to vzácnejšiu, 
lebo vyrástla v 
našej záhradke! 
Tvorivej činnosti sa 
zúčastnili šikovné 
obyvateľky Anna 
Zembová, Marta 
Košťálová,  Zuzana Miklósová, Mária Gogová a Daniela 
Veľká. Vytvorili sme niečo pekné a precvičili si jemnú 
motoriku. Leto síce skončilo, ale aj jeseň má svoje čaro, 
minimálne čo sa farieb týka.     (M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj          MD-11/2021 

ZDRAVÁ CVIKLA 

Leto pomaly ale isto skončilo a prišla jeseň. Môžeme sa 
však radovať zo zdravej zeleniny. Tak ako aj naši obyvatelia 
z IT5, ktorí dostali od nášho psychológa Branislava Kereka 
dar – cviklu plnú vitamínov. Aby sme uchovali jej chuť 
a výživovú hodnotu aj v zimných mesiacoch, rozhodli sme sa 
ju v Chránenej dielni – Uvar si sám spoločne s Pavlom 

Karadim a Zuzkou Šarkőziovou zavariť. Obyvatelia cviklu 
najskôr uvarili, potom ju ošúpali, postrúhali a pripravili na 
sterilizáciu. Sterilizovanú cviklu použijú ako súčasť jedálneho 
lístka pre stravníkov chránenej dielne. V tomto období 
pandémie koronavírusu prišla mimoriadne vhod a poslúži ako 
doplnok potrebných vitamínov.      (Z. Kováčiková) 
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JESENNÉ UPRATOVANIE 

Usilovnosť je zdrojom 
vitality, energie, ktorá robí život 
krajším, domácnosti dáva srdce 
a vytvára z nej útulný domov. 
Útulný domov nie je len vďaka 
ženskej ruke, ale aj usilovným 
mužom. Hoci nás prvý 
októbrový piatok slniečko 
obdarovalo slnečnými lúčmi, 
naše žienky Valéria 
Krumpárová, Mária Bakitová, 
Mária Káčerová a Zdeněk 
Remeš sa rozhodli venovať čas 
„vyblýskaniu“ svojich izbičiek a 
priestorov na chodbe 
zariadenia. Usilovne sa chopili 
„vechťov“ a krásne poumývali 

stoly, skrinky a poličky. Zároveň 
sme spoločnými silami uložili 
bielizeň v skriniach. Nebol im však 
ľahostajný ani interiér zariadenia. 
Poumývali tiež kreslá, stolíky a 
madlá na chodbách. Na záver sme 
sa pokochali pohľadmi na krásne 
upratané „domácnosti“ a chodby, 
ktoré boli, sú, a navždy zostanú 
srdcovou záležitosťou každej ženy 
a u nás v zariadení aj usilovných 
mužov. Ďakujeme za to, že 
spríjemňujete prostredie nielen 
sebe, ale i všetkým okolo vás. 
          (M. Novotná) 
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VITAJ, ZLATÁ JESEŇ 

 Slnečné lúče hrejú menej, ale príjemne. Dni sú kratšie, 
jeseň v zlatých farbách so svojím čarom je tu. Farebné 
stromy, šišky, gaštany a nádych jesene sú však zdrojom 
inšpirácie aj na spoločné vychádzky. A takú sme si 
zorganizovali s Petrom Kopálom, Bernardínou 
Mojžišíkovou, Gabikou Jackovou, Veronikou Remešovou 
a Máriou Káčerovou. Cestou sa k nám pridali aj kolega 
Marek Blaho s Máriou Križmovou. Našu spoločná fotku 
nájdete na poslednej strane časopisu. Pestré farby prírody 
nám dodali optimizmus a dobrú náladu. Hornú polovicu tela 
sme posilnili tancom rúk nad hlavou pri hudbe, nechýbali 
úsmevy, piesne na perách a priateľská komunikácia. 

 Ale šťastím pre človeka je taktiež pestrá, zmysluplná 
radosť, ktorú prináša aj aktívna práca. Radosť nám priniesol 
nielen krásny, slnečný deň, ale aj ochota obyvateľov 
Miloslava Vaňa, Milana Schwarza a Zdeňka Remeša. 
S úsmevom na tvári sa chopili metiel, hrablí a pomohli pri 
úprave a skrášľovaní prostredia nášho domova. Slniečko ich 
obohatilo o vitamín D a pohyb zvýšil fyzickú vitalitu. Ďakujeme  
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vám, muži naši, že svoju silu dávate do dobrých vecí!
 Pokračujeme našou obyvateľkou Beátkou Révayovou. 
Každé ráno je svieža ako rybička. K jej najobľúbenejším 
koníčkom patrí hranie na gitare, spievanie, štrikovanie 
a stolný tenis. Vybrala si skupinové aktivity, ktoré rada 
navštevuje a vždy je veľmi ochotná pomôcť. Pri pracovných 
činnostiach zameraných na záhradnícke práce v areáli 
zariadenia, ale neodmietne ani iné – zbieranie odpadkov, 

zametanie, upratovanie spoločenských miestností a pod. 
Svojou aktivitou prispieva k zveľaďovaniu nášho domova. Za 
to si ju veľmi vážime, ceníme a veľmi pekne jej ďakujeme. 
 Náš obdiv a poďakovanie patrí aj obyvateľkám Eve 
Jakubčiakovej a Márii Bajtalovej, ktoré sa s chuťou pustili 
do zametania listov na terase aj napriek tomu, že im nohy 
neslúžia ako kedysi. Ako sa hovorí: „práca šľachtí“ a úsmev 
v očiach u oboch hovoril za všetko. 
          (M. Novotná, L. Petráková, L. Bištura, M. Mäsiarová) 
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Jesenná výzdoba s nádychom Vianoc 
 Jeseň už 
poriadne búši na 
dvere a ani sa 
nenazdáme a začnú 
padať prvé snehové 
vločky. Jesenný čas 
sme preto využili na 
kreatívnu tvorbu 
jesennej výzdoby 
a pomaly - pomaličky 

sa chystáme už aj na 
tú vianočnú. Pri našej 
tvorbe sme využívali 
hlavne šišky, ktoré 
sme farbili, lepili až 
sme ich pretvorili na 
malé figúrky. Našou 

túžbou je výroba 
vianočných ozdôb, 
ktoré budú zdobiť 
náš vianočný 
stromček počas 
najkrajších 
sviatkov. Ak sa 
nám to podarí, 
verte, že sa o tom 
dozviete. 
 Zážitkom 
mesiaca bola aj pre 
našich prašických 
obyvateľov 
návšteva 
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-11/2021 

kostola sv. Jakuba v Prašiciach. Ako sa ľudovo hovorí, stihli 
sme v tento deň „tri 
v jednom“. Pán farár 
z Prašíc nám vyšiel 
v ústrety, a nielenže 
nám odslúžil svätú 
omšu, ale mali sme 
možnosť aj sv. 
spovede. To všetko 
sa uskutočnilo 

v nádherne 
vyzdobenom 

kostole. Jesenná 
výzdoba pohladila 
oči aj dušu a 
dodávala celému 
kostolu atmosféru 
vďačnosti za 

tohtoročnú úrodu. V tento deň nás jesenné lúče ohrievali, 
a preto sme veľmi radi strávili čas spolu s obyvateľmi 
z Topoľčian, s ktorými sme sa porozprávali a urobili zopár 
spoločných fotografií. Veríme, že spoločne strávené chvíle 
boli príjemným 
spestrením ako pre 
obyvateľov Prašíc – 
Helenu Stankovú, 
Otíliu Kasanovú, 
Oľgu Bajzíkovú, 
Júliu Kromkovú a 
Ladislava Stanku, 
tak aj pre obyvateľov 
z Topoľčian. A na 
záver naša tvorba. 
       (J. Urbánková, L. Janská)  
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 JESEŇ 

Každý rok sa lístky chvejú, nie je to však záhada, 
aj takéto sa veci dejú, je ich plná záhrada. 

Koberec si z lístia robí pani Jeseň, prišla zas, 
cestičku si Ona zdobí, nadišiel jej krásny čas. 
Všade šišky, všade listy, chodníky už nevidieť, 
môžete si byť však istí, pohrabané budú hneď! 

Teraz z radov chlapov našich povstala tu armáda, 
nechceme vás ale strašiť, o pomoc volá záhrada. 

Naši silní, mocní muži vyzbrojení hrabľami, 
pani Jeseň asi tuší, že prehnala to s farbami. 

Janík, Plevko a náš Móri hrnú sa na bojisko, 
suché lístie a kopec šišiek putujú na hnojisko. 

Ďakujeme spomínaným obyvateľom za pomoc pri 
odpratávaní lístia a šišiek z našej záhrady, ale aj našim 
ochotným žienkam – Beátke Révayovej, Simonke 
Bizoňovej, Katke Kánovej a Zuzke Miklósovej.  (J. Gogolová) 
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ZMENA ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE 

Vážení obyvatelia, 
slniečka je stále menej, dni sa krátia, no naše 
povinnosti a práca zostávajú stále rovnaké. 
 Začiatkom mesiaca sa celé oddelenie 
PaM (Personalistika a mzdy) presťahovalo 
z dôvodu elektroinštalačných rekonštrukčných 

prác z prízemia na prvé poschodie.  
 Práci sa venujeme rovnako zodpovedne, akoby sa nič 
nezmenilo. Takže, pracujeme na aktualizácii smerníc, 
venujeme sa zamestnancom, ich potrebám, evidujeme 
a kontrolujeme dochádzku zamestnancov.  

 Na Slovensku máme 3 zdravotné poisťovne: 
1. Všeobecná zdravotná poisťovňa 
2. Dôvera 
3. Union 

 Keďže zamestnanci mali možnosť k 30.9.2021 
s účinnosťou od 1.1.2022 zmeniť zdravotnú poisťovňu, 
vyplýva im z toho povinnosť uvedenú zmenu poisťovne 
nahlásiť zamestnávateľovi, čiže na našom oddelení 
najneskôr do 8.1.2022 (t.j. do 8 dní od účinnosti).  
 Takže, milí obyvatelia, v tomto jesennom období, keď sa 
nám pandemická situácia trošku zhoršila, vám prajeme najmä 
veľa zdravia a pevne veríme, že III. vlnu pandémie spolu 
úspešne zvládneme.        (Silvika, Majka, Andrejka, Editka) 

 



 
18 

Ekonomika           MD-11/2021 

DOČASNÉ PRESŤAHOVANIE 

 Milí obyvatelia, v minulom čísle sme 
písali o zrekonštruovanej jedálni a renovácii 
lavíc. Pracovný ruch v našom zariadení 
neutícha. Teraz prišiel rad aj na 
hospodársko-sociálne oddelenie 
a v priebehu mesiaca október sme sa 

dočasne presťahovali na prvé poschodie. Bolo to sťahovanie 
rýchle a náročné, vzhľadom aj na premiestnenie a napojenie 

počítačovej techniky. Aj napriek sťaženým pracovným 
podmienkam pracujeme v plnom nasadení a zároveň sa 
tešíme na zrekonštruované priestory. Dočasné presťahovanie 
na prvé poschodie nám poskytuje nádherný výhľad do parku 
na padajúce lístie a krásne jesenné dni. 

                    (Veronika, Monika, Andrejka, Majka, Zuzana, Miloš) 
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Oddelenie stravovania         MD-11/2021 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

 Október je mesiacom úcty k starším a nám 
prináležala milá povinnosť uctiť si vás. Bolo 
nám cťou, že tento rok sa mohlo oddelenie 
stravovania zúčastniť tejto milej akcie a naše 

šikovné dievčatá z kuchyne, pod záštitou Igora Zubčáka, 
pripravili chutné koláčiky – šťavnaté ovocné bublaniny. 
 Sociálni pracovníci, ktorí sa rovnako podieľali na tejto 
udalosti, vás nimi pohostili a vy ste si ich iste vychutnali pri 
kávičke a čajíku.  
 Veľké ďakujem patrí opäť nášmu sponzorovi „INMEDIA“, 

vďaka ktorému sme mohli z ich sponzorskému daru tieto 
dobroty pripraviť. Veľmi nás teší, pokiaľ sme vám našou 
snahou a prácou spríjemnili tieto nastávajúce chladné 
jesenné dni aspoň týmto teplým chutným koláčikom. Nech aj 
vaša jeseň života v tomto ročnom období vám prinesie čo 
najviac slnečných lúčov.    (L. Rumančíková, M. Chropeňová) 
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Z pera našich obyvateľov        MD-11/2021

TICHÁ SPOMIENKA 

 „Čokoľvek sme jeden pre druhého znamenali, je stále 
s nami. Prečo by ste na mňa mali zabudnúť – iba preto, 
lebo nie som prítomný?“       Henry Scott Holland 

 Vážení obyvatelia, 15.10.2021 sa na starom cintoríne 
v Topoľčanoch konala posledná rozlúčka s p. Miroslavom 
Klemanom, ktorý nás náhle opustil. Naši obyvatelia 
a členovia Domového parlamentu sa s ním boli spolu s pani 
riaditeľkou Vierkou Bútorovou rozlúčiť a tak si naposledy 
uctiť jeho 
pamiatku. 
Pán 
Kleman bol 
predsedom 
Domového 
parlamentu, 
viedol 
schôdze, 
spoločne 
s p. 
riaditeľkou 
riešili 
problémy 
všetkých 
obyvateľov, 
za čo im 
patrí 
srdečná vďaka. Bol pre nás a naše zariadenie prínosom, 
príkladom pre ostatných obyvateľov, človekom vzácnych 
kvalít, z ktorého sršala pozitívna energia. Budete nám chýbať, 
odpočívajte v pokoji, česť Vašej pamiatke. Nakoniec nech 
zaznie smútočné rekviem: „Nech Vaša duša v nebeskej vlasti 
pookreje a dočká sa blaženej nádeje.“       (A. Szabová) 
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Z pera našich obyvateľov        MD-11/2021

Spomienka na zosnulých 

Nastal čas si zaspomínať na našich blízkych, 
keby sa tak dalo do neba zavolať, 

ako je nám ťažko bez nich žiť. 

Dušičky nech snívajú sladko svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri nich každý deň. 

Čas nelieči bolesť ani rany, 
iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme tak mali radi. 

Dotĺkli srdcia našim blízkym, vzdávajme im úctu a pokoru, 
Pane daj im večné odpočinutie a nebeskú slávu. 

Rozum je svetlo a jas nášho života, 
umri so spomienkami a nie so snami, ktoré napovedá 

nášmu srdcu, Pane zostaň s nami. 

Život má zmysel, ak mu ho chce človek dať 
a pritom ho usmerniť na ďalšej ceste života. 

                             Anna Szabová, obyvateľka 

Sally Garrettová – Utkané sny IV. 
 Abigail a Wilma šli na country bál. Abigail si však 
nezobrala kabelku a peniaze a keď zbadala, ako sa okolo 
Dana točí barmanka, začala na neho žiarliť. Vybehla von aj 
s Wilmou, chceli sa nadýchať čerstvého vzduchu a ona vstala 
na peň vysokého stromu. Vzápätí k nej pristúpil Dan, chytil ju 
za ruku, začal ju objímať a obliekol jej plášť. Keď sa vracali 
domov, bolo už neskoro. Ráno bola snehová búrka a Abigail 
sa len ťažko prebárala k domu, lebo bolo po kolená snehu. 
Utekala a prebudila Dana v jeho spálni, aby šli rýchlo 
zachraňovať jahňatá. Keď videli, koľko ich zomrelo, Abigail sa 
z ľútosti pustila do plaču a Dane ju stlačil okolo ramien. Večer 
Dane zavítal do jej obydlia a tak sa stalo po čom už dávno 
túžili a milovali sa. Ráno sa zobudili vo svojom náručí 
a Abigail sa nahlas spýtala sama seba, či je vôbec správne to, 
čo spravili. Dan mal iný názor a odišiel do práce. 
          Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov        MD-11/2021

Významné dni v novembri 

02.   Pamiatka zosnulých  
03.   Sviatok sv. Huberta, patróna poľovníkov  
05.   Svetový deň behu  
09.   Svetový deň slobody  
11.   Deň veteránov  
13.   Svetový deň dobrosrdečnosti  
14.   Svetový deň diabetu  
16. Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO)  
17. Medzinárodný deň študentstva  
19. Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí  
20. Medzinárodný deň bez fajčenia  
21. Svetový deň televízie  
25. Svetový deň odstránenia násilia voči ženám  
26. Medzinárodný deň nenakupovania  
30. Deň počítačovej bezpečnosti       Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

M. Angelou: Ak sa ti niečo nepáči,  zmeň to. Ak to nemôžeš 
zmeniť, zmeň svoj postoj. Z. Ziglar: Nemusíte byť skvelí, aby 
ste začali, ale musíte začať, aby ste boli skvelí. P. F. Drucker: 
Plánovanie je nanič, pokiaľ sa nakoniec nezvrhne na prácu. 
B. Ruth: Nie je možné poraziť človeka, ktorý sa nikdy 
nevzdáva. J. Cambell: Jaskyňa do ktorej sa bojíš vstúpiť, 
ukrýva poklad ktorý hľadáš. 

Výroky slávnych 

J. G. Diefenbaker: Sloboda je právo mýliť sa, nie právo robiť 
zlo. F. Deák: To, čo vezme sila a moc, môže vrátiť čas 
a priazeň šťastia. Confucius: Všetko má svoju krásu, ale nie 
každý ju vidí. H. Ford: Idealista je človek, ktorý pomáha iným 
dosiahnuť zisk. D. Laertsky: Lichotivá reč je slučka natretá 
medom. A. Hlinka: Kto stojí na zemi, nemôže spadnúť 
z oblakov. B. Disraeli: Takmer všetko veľké vytvorila mládež. 

   Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-11-2/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-11-3/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-15/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-11-5/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-11-9/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-19/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-11-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-11-13/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-11-14/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-11-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-11-17/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-11-19/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-11-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-11-21/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-11-25/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-11-26/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-28/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-11-30/
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Zábava a relax          MD-11/2021 

Tajnička 

 O tom, že osobná komunikácia má význam pre 
zachovanie mieru dôležitého pre domov, komunitu, národ a 
celý svet poukazuje Svetový... Odpoveď je  v tajničke.    
  

                                                                                                                                                                                                                                                      

Hádanka č. 1: Čo je “DRŮBEŽ“? 
a.) Holuby b.) Hydina c.) Zajace 

Eva Kohútová, obyvateľka 

                                                                                                

Hádanka č. 2: S ktorým štátom nemáme spoločnú hranicu? 
a.) Česko b.) Rakúsko 

 

c.) Francúzsko 

Magda Drábiková, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 19.11.2021                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 10/2021 

sú: Magdaléna Drábiková a Beáta Révayová 

Srdečne gratulujeme! 

           Mužské meno (14.1.) 
           Kyslé mlieko 
           Časť ruky 
            
           Založiť oheň 
           Hromada 
           Svietia v noci na oblohe 
           Výrobok 
           Kontinent s klokanmi 
           Rana 
           Sviňa divá 
           Nakladač zeleniny 
           Nočný vták 
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Vyberáme z tlače          MD-11/2021 

Porekadlá 

Na začiatku novembra sa teplo so zimou háda. * Ak na 

Ondreja lietajú včely, bude neúrodný rok. * Na sv. Katarínu 

sneh už klope na oblok. * Na sv. Ondreja, dávaj sane do 

dvora. * Sneh na Katarínu, predpovedá veľké obilie. * Ak 

začne skoro mrznúť, bude mizerná zima. * Ak nedodrží prvý 

novembrový sneh, nedodrží žiaden cez celú zimu. * Na sv. 

Martina hus najpeknejšie spieva. * Katarína hudcom berie 

husle. * Aký je november, taký bude nasledujúci máj. * Ak 

prvý sneh padne na blato, bude celá zima blatnavá, ak ale na 

mráz, očakávajme bohatý rok. * Ak kvitnú v novembri stromy, 

bude zima trvať až do mája. * Keď na deň Všechsvätých 

prinesie zimu, tak Martin prinesie leto. 

Aforizmy 

Osud je ako žena, ak nevyužiješ skorú chvíľu, nedosiahneš 

nič. * Život je pekný a čokoľvek ti prinesie, nezabudni žiť. * 

Opitý od vína letí na bok, od piva na chrbát, od pálenky na 

nos. * Jedinou prekážkou nad tvojím cieľom je tvoja 

výhovorka. * Z južného ovocia sa u nás najlepšie darí fige 

borovej. * Keby manželia nežili spolu, bolo by viac šťastných 

manželstiev. * Nešťastného človeka z teba spravia iba vlastné 

myšlienky. * Čas je najlepší sudca a trpezlivosť najlepší 

majster. * Vždy je lepšie mať mizerne potetované telo, ako 

dokonale potetovaný život. * Už na súši vypátraj, či tvoja 

poloha bude úspešná. * Je smutné naučiť sa všetky sprosté 

slová v piatich jazykoch a potom príde Alzheimer! 
           Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 
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Vyberáme z tlače          MD-11/2021 

Zasmejme sa 

Dvaja penzisti vystupujú z taxíka. Jeden sa pýta – Je jedno, 
kto bude platiť? Áno. Tak pánboh zaplať! 

Pacient sa preberá po operácii, doktor sa pýta – Ako sa cítite? 
Teraz už dobre, ale chvíľu som mal pocit, akoby ma ovalili po 
hlave polenom. A čo sme mali robiť, keď nestačila narkóza?! 

Dežo, prečo máš na lopate takú dlhočiznú rúčku? Aby som 
bol od roboty čo najďalej.       Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Po strašnej hádke povie žena svojmu manželovi – Vieš čo, 
nebyť teba, boli by sme naozaj ideálny pár! 

Ty už sa nekamarátiš s Patrikom? Nie. A prečo? Ty by si sa 
chcela kamarátiť s niekým, kto klame a kradne? Nie, to by 
som teda nechcela... Vidíš, Patrik tiež nie... 

Mama sa pýta syna – Jožko, kde je tvoje vysvedčenie? On jej 
na to odpovie – To som požičal Michalovi. Chce totiž nastrašiť 
svojich rodičov.          Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Na daňový úrad si predvolali politika – Máme tu na vás 
oznámenie. Vysvetlite, odkiaľ máte vilu, auto Ferrari a chatu 
v Tatrách? Chytil som zlatú rybku a splnila mi tri želania.  
A máte o tom nejaký dôkaz? Veď tú vilu, auto a chatu! 

Kamaráti o manželkách – Tak tá tvoja dala 20 eur za bahennú 
masku!? A pomohla jej aspoň? No, dva dni bolo dobre, ale 
potom to z nej opadalo...        Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Sťažuje sa dedo lekárovi – Každú noc mám sen, ako nahé 
ženské pobehujú okolo mojej postele. Asi by ste chceli 
pomôcť zbaviť sa toho sna? To nie, len nech toľko nedupú! 

Psychiater sa zahľadí Škótovi do očí a hovorí – Opakujte: 
Som vyliečený... Ten opakuje. Psychiater – Výborne, sedenie 
stojí desať libier. Tu sa mu Škót pozrie hlboko do očí a povie 
– Opakujte: Som vyplatený...   Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Spoločenská rubrika         MD-11/2021 

PREDSTAVUJEME  

NOVÝCH OBYVATEĽOV
  

  

  

  
  

  

  
  

                

                    OOľľggaa                                                    ĽĽuuddoovvíítt                                            JJoozzeeffíínnaa  

        ŠŠEEVVČČÍÍKKOOVVÁÁ                                  KKUURRUUCCÁÁRR                          ČČIIŽŽMMÁÁRRIIKKOOVVÁÁ    

  oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITTAA                          oobbyyvvaatteeľľ  IITTAA                        oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT66  

  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

  

  

                AAnnnnaa                                  MMáárriiaa                            AAnnnnaa                                MMiillaann  

    LLUUKKNNIIŠŠOOVVÁÁ          KKÚÚDDEELLOOVVÁÁ      KKÚÚDDEELLOOVVÁÁ            MMAASSAARRYYKK  

      oobbyyvvaatteeľľkkaa              oobbyyvvaatteeľľkkaa        oobbyyvvaatteeľľkkaa                oobbyyvvaatteeľľ  

                    IITT33                                          IITT33                                    IITT33                                        IITT33  
  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

Anna JASKULOVÁ – obyvateľka IT3 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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Spoločenská rubrika         MD-11/2021  

NOVEMBROVÍ oslávenci 

02.11. Milan Mihálik 
08.11. Milan Mandúch 
09.11. Michal Janík 
10.11. Františka Vestenická 

17.11. Helena Blažiová 
26.11. Ján Remeň 
28.11. Zdeněk Remeš 
30.11. Anna Augustinová 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa 

šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH ZAMESTNANCOV

    

                                      AAlleennaa                                                                                      RRaaddkkaa  

                      ŠŠKKUULLTTÉÉTTYYOOVVÁÁ                                                    CCHHRROOPPEEŇŇOOVVÁÁ  

                            uupprraattoovvaaččkkaa                                                              uupprraattoovvaaččkkaa  

  
  

  

  

  

  

      

  

      AAnnnnaa  RReebbeekkaa                                              AAnnddrreeaa                                                        MMoonniikkaa        

          ČČAANNIIGGOOVVÁÁ                                      BBEEŇŇAAČČKKOOVVÁÁ                                    SSOOHHAANNOOVVÁÁ  

      ffyyzziiootteerraappeeuutt                                pprraakkttiicckkáá  sseessttrraa                ppoommooccnnýý  pprraaccoovvnnííkk  

                                                      IITT33              vv  ssoocc..  sslluužžbbáácchh  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

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-11/2021

NOVINKY V TOPOĽČANOCH 

 Japonský veľvyslanec Makoto Nakagawa prijal pozvanie 
primátorky a navštívil naše mesto. Po prijatí na 
radnici sa spolu s vedením mesta prešli na ZŠ 
Hollého, kde ho deti zo ZUŠ Ladislava Mokrého 
privítali chlebom a soľou, ukážkou umenia folkloristov 
i energiou Libertasu. Veľmi milo ho prekvapil koncert 

a so záujmom si pozrel aj našu najstaršiu školu sprevádzaný 
šikovnými, anglicky komunikujúcimi žiakmi. Návšteva 
Apponyiovskej knižnice v Oponiciach, prijatie v topoľčianskom 
podniku HYZA, prijatie starostom obce Bojná Jozefom 
Stankovským i prehliadka archeologického múzea obohatili 
jeho vedomosti o Slovensku, ktorými veľmi milo prekvapil. 
Jeho bezprostrednosť a záujem bol korunovaný prísľubom 
vrátiť sa do Topoľčian na besedu. 
 V našom meste vznikla i nová oddychová zóna. Vo 
vnútrobloku na Krušovskej ulici sa udiali významné zmeny. 
Podľa projektu z roku 2017 mesto realizovalo jeho 
revitalizáciu, v rámci ktorej v tomto priestore pribudlo 
množstvo voľnočasových prvkov a existujúce boli obnovené. 
Obyvatelia vnútrobloku, ale aj iných mestských častí si sem 
môžu prísť zahrať loptové hry či stolný tenis, deti sa môžu 
zabaviť na nových hracích prvkoch a tí starší si zacvičiť na 
workoutovom ihrisku, alebo si užiť spoločnú grilovačku. 
Vysadených bolo viac ako 30 nových stromov a takmer 200 
krov a kvetov. Projekt, ktorého ukončenie bolo plánované na 
budúcu jar, bolo dokončené v predstihu, aby mohol priestor 
obyvateľom slúžiť už počas jesene. Mesto apeluje na 
návštevníkov, aby sa správali zodpovedne, upratovali po 
sebe, viedli k tomu i svoje deti a rešpektovali fakt, že sa 
nachádzajú v obytnej zóne. Projekt bol realizovaný z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom 
Integrovaného regionálneho operačného programu. 
              (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

https://www.topolcany.sk/
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ČO S NAMI BUDE?  

Milí moji, počas obidvoch sviatkov 1. a 2. novembra 
nielen veriaci, ale aj neveriaci obyvatelia na Slovensku 
navštevujú hroby svojich blízkych. Zdobia ich kvetmi a 
zapaľujú sviečky. Prečo? Nuž spomienka na tých, ktorí nás 
predišli do večnosti a ešte nie sú v nebi, lebo sa musia očistiť 
od svojich nedokonalostí, vyvoláva v nás túžbu pomáhať 
týmto dušiam. Pre nás veriacich v Boha je to jasná výzva. 
Nielen spomínať máme, ale aj konať. Na toto však často 
zabúdame. Spomienka na duše v očistci prebúdza v nás 
myšlienku aj na náš vlastný odchod z tohto sveta. Na to, čo 
bude potom, keď prekročíme prah smrti. Iba zapáliť sviečku 
na hrobe nášho zosnulého je trochu málo. Treba uvažovať. 
Dostaneme sa hneď do neba, alebo sa najskôr dostaneme na 
miesto, kde sa budeme musieť na vstup do neba pripraviť? 
Očisťovanie sa deje formou utrpenia. Naša pomoc spočíva v 
tom, že svojimi modlitbami, obetami môžeme utrpenie dušiam 
v očistci – ľudovo povedané – skrátiť. Je našou povinnosťou 
myslieť na ne a pomáhať im.  Určite by sa chcel každý z nás 
dostať rovno do neba. Čo teda musíme urobiť, aby sme sa 
vyhli očistcovým mukám? V podstate stačí nasledovať Pána 
Ježiša a to hlavne v dvoch veciach. Tou prvou je plniť vôľu 
nebeského Otca podľa vzoru Pána Ježiša. Z našej strany to 
predpokladá poznať, čo od nás Boh žiada a ochotu plniť jeho 
vôľu. Druhou vecou je milovať tak, ako miloval Pán Ježiš. 
Nezištnou láskou, obetavou a všetkých zahŕňajúcou. Aj 
nepriateľov a neprajníkov. Je krásne, keď pri hrobe svojich 
drahých nemáme výčitky. Keď prichádzame na hroby plní 
lásky a vďaky s modlitbou na perách. Boh vidí aj v skrytosti. 
Aj keď medzi nami a zomrelými je smrť. Vieme, že to, čo boli 
oni, sme teraz my a čo sú oni teraz, budeme čo nevidieť aj 
my. Preto za duše obetujeme nielen modlitbu, ale aj sv. omše, 
prijímania, sebazápory a podobne.     (R. Wagner ) 
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Október mesiac úcty k starším 

v spolupráci s komunitou  

mesta Topoľčany 

 Milí obyvatelia, mesiac október patrí Vám, skoršie 
narodeným. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo 
lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré 
im život ponúkal, aby urobili šťastnými svoje deti. Úcta 
k našim otcom a k našim mamám. K našim prarodičom. 
Pribúdajúce roky vôbec nie sú dôvodom na nostalgiu. 
Obdobie staroby je rovnako krásne ako každé. Zaslúžený 
odpočinok po toľkých rokoch povinností a košík plný 
životných skúseností. Duša môže predsa zostať večne 
mladá. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a ako 
pokračovanie projektu „Spoločne k ľudskosti“ ZŠ Škultétyho 
Topoľčany zorganizovala zbierku kníh „Kniha pre radosť“.  
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 Cieľom projektu je, aby Vás vyzbierané knihy potešili 
počas dlhých zimných mesiacov, najmä teraz, v období 
pandémie a vyplnili voľný čas. Priniesli radosť, poznanie, 
pohodu a veľa príjemných chvíľ. Ďakujeme za krásnu 
myšlienku a obdarovanie knihami, ktoré obohatia našu 
knižnicu v zariadení. Potešila nás aj iniciatíva vedenia 
a zamestnankýň MŠ Gagarinova Topoľčany, ktoré s deťmi 
pripravili krásne darčeky v podobe pozdravov pre Vás: „Milí 
starí rodičia, z detského srdiečka Vám vľúdny pozdrav 
s prianím letí, veľa zdravia, šťastia to Vám prajú všetky 
deti. Nech Vám úsmev zdobí tvár a srdiečko hreje, prajú 
deti z materskej školy Gagarinova Topoľčany“.  
 Rada by som 
poďakovala 
kolegyniam a kolegom, 
ktorí pripravili program 
pre Vás a odvysielali 
ho v internom 
rozhlasovom vysielaní. 
Rovnako ďakujeme za 
spoluprácu,  upečenie 
a prípravu ovocnej 
bublaniny kolegyniam 
a kolegom kuchyne, 
na ktorej ste si 
pochutili spolu 
s kávičkou a čajom pri posedení v spoločenských 
miestnostiach na oddeleniach alebo na bytových jednotkách. 
 A na záver Vám v mene všetkých prajeme pevné zdravie, 
bystrú myseľ, úsmev na tvári, spokojnosť, radosť zo života 
a aby Vás ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť 
a vďačnosť nás všetkých.          (M. Šmotláková) 

„Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska.“  
           John Stuart Mill  
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JESENNÁ VYCHÁDZKA   

  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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