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Úvodník            MD-4/2021 

Končí sa zima, nastáva jar 

Pomaly sa končí zimné obdobie a prichádza krásna, 
voňavá, rozkvitnutá jar. Sme šťastní, že nás slniečko svojimi 

lúčmi zohreje, čo je pozitívne pre náš organizmus. 
Stromy a kvetiny budú rozkvitať, dodajú nám veľa 
energie a kyslíka, ktorý potrebujeme pre zdravie, 
ktoré je už v našom veku dosť opotrebované. 
Jarné obdobie je ideálne na poobedňajšie 

prechádzky, ktoré dodávajú energiu po zimnom období. 
Hlavne by sme mali jesť veľa ovocia a zeleniny, obsahujú 
potrebné vitamíny a antioxidanty a chránia pred jarnou 
únavou aj pred rôznymi chorobami. Niektoré symptómy, ktoré 
nás trápia naznačujú, že s nami nie je všetko v poriadku. 
Napr. nedostatok energie, znížená schopnosť sústrediť sa, 
ľahké depresie, dokonca aj bolesti hlavy. Nie je to obyčajná 
lenivosť. Ide skutočne o sezónny únavový syndróm známy 
ako jarná únava, ktorú častejšie pociťujú staršie osoby. Preto 
sa jej treba zbaviť uvedenými spôsobmi: 

 Viac využívať silu slnka, pobyt na ňom dobíja baterky a 
prispieva k tvorbe vitamínu D, ktorý zvyšuje hladinu 
serotonínu a tým pádom zlepšuje našu náladu. 

 Treba piť veľa vody, aspoň 2-3 litre. Najlepšia je čistá 
voda, ale aj čaje alebo minerálky. 

 Škodlivých či zbytočných látok sa najlepšie zbavíme 
bylinkovými čajmi zo žihľavy, mäty, šípok alebo medovky.  

 Potrebný je aj oddych. Mali by sme spať aspoň sedem 
hodín denne. Menej spánku spôsobuje únavu, nepozornosť či 
oslabenie imunity. Vymedzme si čas aj na poobednú siestu.  

Milí obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, želám vám 
v mene vedenia Domova, Domováckeho parlamentu, 
Redakčnej rady a Rozhlasového štúdia pekné zážitky 
s príchodom krásnej jari. 
                                                     Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový  parlament         MD-4/2021 

Domový parlament 

Dňa 19. 03. 2021 sa po 5 mesiacoch opäť zišiel Domový 
parlament, ktorý otvoril predseda DP za prítomnosti               
pani riaditeľky Vierky Bútorovej, v dôsledku dodržania 
hygienicko-epidemiologických požiadaviek v užšom kruhu v 
počte 6 ľudí. Za zomrelé členky DP – Bernardínu Bencovú, 
Hedvigu Bednárikovú, Júliu Mondokovú a Emíliu 
Grežďovú požiadal predseda DP prítomných o minútu ticha. 

Na návrh obyvateľov, bolo schválené opätovné vysielanie 
Ranných pesničiek na želanie v pracovných dňoch o 7,45 h., 
nie však na núdzový odposluch, ale iba na izbách. DP 
schválil, že informácie o dianí v DP budú naďalej 
zverejňované v internom časopise. Návrh pani Drábikovej o 
možnosti zakúpenia respirátorov v bufete sa už promptne 
zrealizoval. 

Prejednávané boli pretrvávajúce problémy s obyvateľmi, 
ktorí fajčia na balkónoch a v oknách, čo znepríjemňuje život 
spolubývajúcim. Pani Szabová informovala, že pani Kánová 
má záujem o prácu v DP. 

Pripomienky k strave – jedlá lepšie dochucovať, viac 
šťavy k mäsu, k jedlám vždy príloha (šaláty, uhorka a pod.), 
obloženie pizze krájať, nie mlieť.  

V ďalšej časti p. riaditeľka informovala o opakovane 
negatívnych výsledkoch testov na COVID-19, priebehu prvej 
vakcinácie očkovania dňa 09. 03. 2021 bez komplikácií 
a vedľajších účinkov a plánovanej druhej vakcinácii dňa      
12. 04. 2021. Tiež o vytvorenej karanténnej zóne na IT3 pre 
príjem nových obyvateľov výlučne s negatívnymi testami na 
COVID-19 a nutnosti zakúpiť si a používať respirátor FFP2 
bez výdychového ventilu podľa požiadaviek Vyhlášky MZ SR 
na lekárske vyšetrenia.  

V závere prebehla diskusia ohľadom projektu 
„Deinštitucionalizácia“, po nej predseda DP stretnutie ukončil.
            Miroslav Kleman, predseda DP 
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Domáci spravodaj          MD-4/2021 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN 

 Keby nebolo kovida, 
každý muž by našim ženám kvety dal. 

Šampanské by otvoril, 
na zdravie s nimi pripil. 

Ale že je karanténa, 
tak tento rok každá žena 

mužské hlasy cez náš rozhlas počula, 
miesto kvetov milé slová dostala. 

Neboli to ruže, jazmín, 
ale Peter, Marek, Martin, 

a sťa šampus perlivý, 
Lenky spev znel premilý. 

Kebyže ich nepoznáte, 
tuto na fotke ich máte. 

Že sú milí ?! - 
To ja viem! 

A veľmi im ďakujem! 
               (A. Angelovičová) 
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Domáci spravodaj          MD-4/2021 

DEŇ RADOSTI  

Také sú utorky 
na IT2. Očakávané, 
lebo prinášajú 
vzájomnú radosť a 
šťastie do srdiečka 
nielen obyvateľom 
nášho zariadenia, 
ale aj ich 
príbuzným a 

priateľom. 
Radostné a šťastné 
chvíle v tejto 
neľahkej dobe 
prináša možnosť 

vzájomného 
kontaktu, či už 
telefonického alebo 

videohovoru. Obyvatelia 
sa navzájom s rodinami 
a priateľmi obdarúvajú 
srdečnými slovami aj 
pohľadmi.  

Spoločná radosť a 
spokojnosť je potešením 
nielen pre obyvateľov, 
ale aj pre nás sociálnych 
pracovníkov, že môžeme 
a máme možnosť 
uskutočniť tieto 
obojstranne krásne 
chvíle v tejto náročnej 
dobe.              (M. Novotná) 
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Domáci spravodaj          MD-4/2021 

TÝŽDEŇ MOZGU 

 Tento rok prebehol v dňoch 15. - 21.3.2021 a Slovensko 
sa zapojilo už po štrnástykrát, vrátane nášho zariadenia 
v rámci obyvateľmi obľúbenej kognitívnej rehabilitácie. Na 
oddelení IT1 sme s Annou Šaturovou, Evou 
Jakubčiakovou, Helenou Vestenickou a Jolanou 
Gálikovou vypracovávali cvičenia zamerané na dlhodobú 
a krátkodobú pamäť a pozornosť. Nakoniec sme si zahrali aj 
Bingo a odmenou bola sladká maškrta. 
 Na IT2 si pravidelne trénujeme mozog a pamäť každý 
utorok, čo si obyvatelia obľúbili, radi si pamäť precvičujú a tak 

zostávajú vitálni nielen fyzicky, ale aj psychicky. Pomáha im 
to zostať samostatnými pri každodenných bežných 
činnostiach a udržiavaní kognície. A čo precvičujeme? 
Sústredenie, pozornosť, krátkodobú a dlhodobú pamäť. 
Robíme to cvičeniami a otázkami. Tentoraz sme si precvičili 
otázky o Slovensku, histórii, o všeobecnom  prehľade. Taktiež  
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Domáci spravodaj          MD-4/2021 

sme počítali príklady z matematiky a oprášili si aj zopár 
prísloví a porekadiel. 
 Na IT3 sme Týždeň mozgu poňali aktívne formou 
osemsmeroviek, opakovaním porekadiel či prísloví,  
pripomínaním histórie osobností, skladaním dvojíc rôznych 
druhov z oblasti prírody či priraďovaním hlavného mesta 
k príslušnej krajine. Naši obyvatelia sú radi, že mohli spraviť 
niečo užitočné pre svoje psychické zdravie. 
 Na IT4 sme sa zase vo vedomostnom kvíze zamerali na 
vedomosti o Slovensku, nasledovalo riešenie krížovky, 
osemsmerovky, matematické príklady a na záver príslovia. 

Riadne sme si precvičili mozgové závity a každý si prišiel na 
to svoje. Najlepšie sa vo vedomostnom teste darilo Simonke 
Bizoňovej a Aničke Zembovej. V krížovke, čo sa správnosti 
a rýchlosti týka, Aničke Szabovej. Nie je však dôležité 
vyhrať, ale zúčastniť sa. Jedno je isté, všetci, ktorí sa 
zúčastnili vyhrali nad pohodlnosťou a urobili niečo pre svoje 
psychické i fyzické zdravie. 
 Na IT5 sme si na úvod precvičili dlhodobú pamäť 
spomienkami a údajmi z detstva a mladosti. Potom pozornosť 
a slovnú zásobu a nakoniec prišli otázky z biológie 
a geografie. A takto si mozog, jeden z našich najdôležitejších 
orgánov, udržiavame aktívny a zdravý. 
      (L. Petráková, M. Miško, M. Miková, Z. Kováčiková, M. Gašparíková) 
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VESELÉ KAMENE  

Síce sa 
mesiac Marec 
nesie v podaní 
kníh, my sme sa 
však rozhodli 
spraviť radosť 
sebe aj ostatným 

obyvateľom 
v podaní 

„Veselých 
kameňov“. 

Myšlienka tejto 
aktivity je veľmi 
jednoduchá. Za 
pomoci Anny 

Šaturovej, Heleny Vestenickej, Evy Jakubčiakovej, 
Johany Hurčíkovej, Valérie Krumpárovej, Márie Bakitovej, 
Jolany Gálikovej a aj mužského zástupcu, Miloslava Vaňa, 
sme na nazbierané kamene v rámci arteterapie kreslili 
akrylovými farbami rôzne 
krásne obrázky, 
zvieratká, srdiečka a pod. 
V našom areáli sme ich 
potom za pomoci p. 
Vestenickej a Šaturovej 
ukryli na rôzne miesta. 
A preto, ak nájdete 
niektorý z našich 
krásnych kamienkov, zoberte ho a premiestnite na iné miesto, 
aby ste spravili radosť aj niekomu inému. Zopár týchto 
čarovných výtvorov sme umiestnili aj mimo nášho zariadenia 
pre radosť obyvateľov nášho mesta a mesta Hlohovec. 

                (L. Petráková) 
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ZA OPATERU SA VŽDY ODVĎAČIA 
 S prichádzajúcou jarou nezabúdame ani na naše 
interiérové kvety, ktoré máme na chodbe a v spoločenskej 
miestnosti. Spolu s Dankou Veľkou a Martuškou 
Košťálovou sme sa o naše kvietky postarali a urobili sme im 

takú menšiu jarnú údržbu. Kvetom sme poutierali z lístkov 
prach, zbavili sme ich suchých listov, prekyprili sme im pôdu 
a popolievali sme ich. Naše kvietky nám teraz budú o to viac 
robiť radosť a krášliť okolie tým, ako sa budú krásne rozrastať 
a vypĺňať prázdne či nezaujímavé časti a rohy chodieb 
a iných spoločných priestorov.       (J. Záhradníková) 
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KUCHYŇA SPÁJA 

 Kvôli práci 
na novej 
elektroinštalácii 
sa naši 

obyvatelia 
museli v rámci 

zariadenia 
sťahovať. 

Napriek tomu 
sú tu silné 
priateľské putá 
a tiež utvorené 

nové 
priateľstvá. 

Dôkazom toho 
je aj 

spolupráca 
v CHD 

(chránenej dielni) – Uvar si sám. Spolupatričnosť a radosť zo 
spoločného varenia preukázali neodolateľnými zemiakovými 
plackami, po ktorých sa len tak „zaprášilo“, naši obyvatelia 
Vladko Vacho, Milanko Zvalo a Jožko Skladaný.  
 

 Mužských zástupcov nášho obyvateľstva spája aj 
pracovná činnosť v areáli, po ktorej si zúčastnení usilovní 
obyvatelia zaslúžia odmenu vo forme maškrty, ktorú si 
vyberú. Naposledy padol výber na palacinky, ktoré má, 
samozrejme, každý rád iné. Niekomu zachutili tvarohové, 
inému s džemom alebo nutelou. Pripravili sme ich za pomoci 
Jaroslava Ružičku a Milana Hanzloviča. Palacinky mizli 
jedna radosť a všetkým mimoriadne chutili, čo bolo pre týchto 
dvoch kuchárov najväčším poďakovaním.      (Z. Richter) 
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JUBILANTKA  

 V marci sme gratulovali v obmedzenom počte. Johanka 
Hurčíková sa dožila krásneho jubilea 95 rokov a dcéra jej 
zabezpečila pohostenie chutnými zákuskami. K nim sme 
popíjali neodmysliteľnú kávičku a spomínali na detstvo 

obyvateľov, s akými hračkami sa hrávali, ako to bolo so 
sadením májov v čase ich mladosti. Zaspievali sme si ale i 
zopár pesničiek a zahrali sa „Človeče nehnevaj sa“. Čas nám 
uplynul v družnom posedení a príjemnej atmosfére.  

Narodeniny na IT3 oslávila zase Matilda Kunštárová. 
Obom srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia, šťastia, 
pohody a Božieho požehnania!    (E. Jančeková, A. Prášek Neumannová) 
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ZÁBAVNÁ ABECEDA 

Počas posledných ťažkých mesiacov sme nemali veľa 
príležitostí zasúťažiť si a preto sme sa rozhodli aspoň pre 
chvíľku pobavenia. Z vystrihnutého kartónu sme vytvorili celú 
abecedu a počas našej obvyklej kognitívnej rehabilitácie sme 
si konečne dobre zasúťažili. Naše obyvateľky Anna 
Šaturová, Helena Vestenická, Eva Jakubčiaková, Johana 
Hurčíková a Jolana Gáliková si precvičili svoje hlavy 
a zároveň aj ruky. Súťažili o najrýchlejšie zložené slovo. 
Dúfame, že v najbližšej dobe sa situácia s koronavírusom 
zlepší natoľko, že sa stretneme a zasúťažíme si s čo 
najväčším počtom súťažiacich.      (L. Petráková) 
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NUDE ŠANCU NEDÁME 
Konečne prišla jar a v ateliéri už čo-to jarné vzniklo 

a neustále vzniká. Hoci počasie sa dlho nechcelo umúdriť, v 
DomAteliéRi ani v Pinokiu nám zima nie je a s radosťou 
tvoríme.  

Kvety sú naša priorita, a hoci sú z látky, popichané prsty 
od ihly sú dôkazom, že ich dokážeme urobiť na mnoho 
spôsobov. Nechýbajú ani nové kľúčenky, či zvieratká z látky, 
ktoré boli súčasťou daru pre obyvateľov zo zariadenia 
v Prašiciach. Z nepotrebných obrusov sme si zútulnili ateliér, 
keďže v ňom pracujú prevažne šikovné ruky našich 
obyvateliek. A šikovné ruky Simonky Bizoňovej, hoci sa len 
učí,  našili  pre hygienické  potreby  našich  obyvateľov  už 
150 žiniek. Do tímu neodmysliteľne patrí Juraj Marko, 
pretože bez neho by mnohé výtvory z dreva neboli.    (K. Rosová)  
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„ČAJ O DESIATEJ“ 
 Naše piatkové posedenia pri čaji sme si spojili 
s reminiscenciou, teda spomínaním na časy našej mladosti. 
Spomínanie predstavuje jednu zo základných potrieb 
v každom období ľudského života tak u mladších, ako aj u 
starších ľudí. Naša prvá téma bola „Spomínanie na prvé 
lásky“. Každá z nás sme si vo svojej pamäti premietli svoju 

mladosť, či to bolo 30 rokov alebo 60 rokov späť. Je 
zaujímavé, že tieto spomienky v nás ostávajú celý život. 
Akurát ich treba niekedy, ako keby, reštartovať. Sú hlboko 
v nás, ale nie sú zabudnuté. Pri našom rozprávaní sme si 
každá z nás spomenuli na svoju prvú lásku, aký význam pre 
nás mala a čo nám do ďalšieho života dala. Chráňme si preto 
naše spomienky, majú pre každého z nás liečivý účinok a 
prinášajú nám pocit šťastia.        (J. Záhradníková) 
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HUDOBNÉ POZDRAVY 
 Aktivity bežného života sú zastavené. Našťastie, technika 
nám veľa nahrádza. Keď nemôžete vidieť svojich vnukov, 
vnučky, potešia vás aj iné deti svojimi piesňami, hrou na 
hudobné nástroje, a hlavne milým slovom a prianím. V týchto 
dňoch nás krátkymi videami potešili deti z Pražského zboru 
„Slavíčci“. Videá nahrali vo svojich izbičkách, so svojimi 
príbuznými, či učiteľmi. Niektorí z vás sa dali s nimi do spevu, 
zaspomínali na svojich vlastných vnukov. Veď posúďte sami. 

Dobrý nápad, čo poviete? 
Nabudúce aj vy chcete? 

Prídem rada s „notbukom“ 
zosilním zvuk reprákom, 
aby dobre počuť bolo, 

ucho, oko sa tešilo, 
že uvidí niečo nové, 

aj keď sedí furt pri stole. 
Aj tak sa môže zabaviť, 

náladu si napraviť! 
- Toto treba využiť! 

                     (A. Angelovičová) 
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MAĽOVANÉ VAJÍČKA 
 Veľká noc sa nesie 
v znamení “kraslíc“, tak 
sme čas využili príjemne 
a zopár si ich namaľovali. 
Anna Šaturová, Eva 
Jakubčiaková, Helena 
Vestenická, Zuzka 
Belkovičová a dokonca sa 
k nám pridal aj Viliam 
Fodor, vymaľovali vajíčka 
podľa vlastnej fantázie 
a výsledok stojí za to. 
Maľovali sme za pomoci 
akrylových farieb a nových 
štetcov. Vajíčka sme 
pripevnili na špajdle a 
pustili sa do práce. Snažili 
sme sa, aby aj výsledok 

stál za našu vynaloženú 
námahu.  
 Tiež sme na izbe 
u Ľudmily Koštialovej 
a Jolanky Michalidesovej 
maľovali vajíčka 
temperovými farbami 
a myslím, že to žienkam 
išlo „šikovno“. S radosťou 
a s chuťou sme sa pri tom 
dobre zabavili a zasmiali.  
 Už len počkať na 
polievačov a Veľká noc 
môže začať.         (M. Mäsiarová) 
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VEĽKONOČNÉ DEKORÁCIE 
 Hoci počasie v prvý jarný deň nijako nenasvedčovalo 
tomu, že Veľká noc je už predo dvermi, nás na IT2 to 
vonkoncom neodradilo od veľkonočného tvorenia. Za pomoci 
šikovných rúk obyvateľov, nožničiek a lepidla sa kúsky 
farebného papiera premieňali na čarovné veľkonočné 

dekorácie. Kvietky, ovečky, kuriatka, vajíčka – tieto symboly 
Veľkej noci a jari, na ktorých tvorení sa podieľali Katarína 
Fáberová, Mária Grendelová, Agneša Vargová, Mária 
Káčerová a Mária Leponiová, nám skrášlia spoločné 
priestory na chodbách nášho domova a zároveň pripomenú 
kreatívne chvíľky a užitočne strávený čas pri pravidelnom 
pondelkovom tvorení.           (P. Jamrichová) 
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VEĽKONOČNÁ VÝZDOBA  
 Jar nám začala, slnko svieti 
a s tým súvisí aj najväčší 
kresťanský sviatok „Veľká noc“.  
 Preto, ako aj každý rok, 
sme si spestrili naše oddelenie 
veľkonočnou výzdobou, 
povešali vajíčka na strop, na 
veniec z prútia, ale i na halúzky 
a kytice vo vázach.    
 Dokonca sa zapojili 
a priložili ruku k dielu aj 
zamestnanci nášho IT1 
a doniesli krásne pestrofarebné 
veľkonočné obrusy, čomu sme 
sa skutočne veľmi potešili.  

 Na oddelení nám to 
začalo krásne kvitnúť a hýriť 
pestrými farbami všade 
naokolo, kam sa len obzriete 
– na izbičkách obyvateľov, 
v kanceláriách, v inšpekčnej 
izbe, spoločenskej 
miestnosti a po celej chodbe, 
ktorá takto pôsobí oveľa 
„domáckejšie“. Veľkou 
pomocou nám bola aj 
Helenka Paulovičová, ktorá 
asistovala pri vešaní veľkonočných vajíčok.    (M. Mäsiarová) 
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DOBRÉ VZŤAHY NADOVŠETKO 
 Milí obyvatelia, 
rada by som sa s 
vami podelila o peknú 
skúsenosť utužovania 
dobrých vzťahov 
v rámci našich 
zariadení Topoľčany 
a Prašice. Obyvatelia 
z Prašíc boli z dôvodu 
zabezpečenia 
starostlivosti v čase 
prepuknutia pandémie 
COVID–19 
presťahovaní do 
zariadenia v Topoľčanoch, kde ako už vieme strávili tri 
mesiace, čo nebolo pre nich ľahké. Mňa ale milo prekvapila 
po návrate obyvateľov do Prašíc pošta, ktorú našim 
zamestnancom za pomoci sociálnej pracovníčky Jarky 
Urbánkovej pripravili a venovali obyvatelia ako poďakovanie, 
v podobe vlastnoručne vymaľovaných obrázkov so slovami 
vďaky, či už zamestnancom oddelenia, na ktorom boli 
ubytovaní, alebo konkrétnemu zamestnancovi,  s ktorým si 
vytvorili bližší vzťah. Bolo to od nich veľmi pekné gesto. 
Samozrejme som sa o túto peknú skúsenosť podelila so 
zamestnancami v rámci stretnutia koordinátoriek a sociálnych 
pracovníkov. Ako odpoveď som dostala plný košík darčekov 
z nášho DomAteliéRu, ktoré vlastnoručne pripravili naši 
obyvatelia v spolupráci s Katkou Rosovou, za čo im veľmi 
pekne ďakujem. Darčeky som odovzdala pri návšteve 
obyvateľov v Prašiciach a veru že sme ich potešili 
a vyčarovali im úsmev na tvári. Teším sa na našu ďalšiu 
spoluprácu v rámci zariadení.         (M. Šmotláková) 
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Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU 

 „Týždeň mozgu“ v Prašiciach vyvrcholil v súťažnej 
atmosfére a kvízové otázky neboli vôbec ľahké. Dve súťažné 
skupiny, ŽENY: Otília Kasanová, Emília Hustá, Jozefa 
Jančichová, Oľga Bajzíková, Oľga Hiadlovská a MUŽI: 
Ernest Barta, Július Lacika, Ladislav Stanko, museli 
siahnuť do hlbín svojich vedomostí a do 30 minút odpovedať 
na všetky, resp., na čo najviac otázok. Tvorili ich otvorené 
otázky z geografie, biológie, histórie, všeobecného prehľadu, 
matematiky a v dopĺňaní prísloví. Nechýbali päťminútové 

taktické porady a 
v prípade potreby 
sme súťažiacim 
otázky prečítali. 
A ktorá skupina 
vyhrala? Predsa 
obidve. Nielenže 
odpovede boli 
správne, ale 
hlavnou výhrou 
bola radosť z 
uvedomenia       si, 
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koľko vedomostí v sebe ešte 
skrývame.  

Pani Jozefa Jančichová 
oslávila 88. narodeniny. Rodina 
jej cez donáškovú službu zaslala 
kyticu červených ruží s prianím 
a pripravila sladkú tortu, s ktorou 
sa podelila so spolubývajúcimi. 
 Pani Oľga Bajzíková bola 
u nás už dlhšie, jej manžel zostal 
v domácej starostlivosti. V marci 
2020 prišla pandémia Covid–19 so zákazom návštev a 

vychádzania, čím u nich 
nastalo nechcené odlúčenie. 
Po roku k nám nastúpil aj 
manžel Albín Bajzík a nastalo 
láskyplné stretnutie. Žijú v 
manželstve 71 rokov a toto 
jednoročné odlúčenie znášali 
s pokorou! K blížiacim sa 

narodeninám tým pani 
Bajzíková dostala ten 
najkrajší darček – 
spolubývanie s manželom. 

8. marca sme k MDŽ 
symbolickou živou ružou 
obdarovali každú obyvateľku 
nášho zariadenia a popriali zdravie, lásku a pohodu.  
           (J. Urbánková, L. Janská)  
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JARNÉ UPRATOVANIE 

Po dlhej zime 
nám počasie 
koncom februára 
dovolilo ísť konečne 
pracovať von. 
Keďže chceme mať 
pekné okolie, 
rozhodli sme sa 
s obyvateľmi 
Jožkom Serfőzőm 
a Michalom 
Janíkom, že si 
spravíme jarné 
upratovanie 
a vyzbierame 
odpadky v areáli 
nášho zariadenia. 
A tých bolo veru 
neúrekom. Nazbierali sme takmer plné vrece predmetov, 
ktoré patria do koša a rozhodne nie do trávy! Slniečko svietilo 
a príjemne hrialo, tak ako aj nás pocit dobre vykonanej práce. 
So skrášľovaním okolia sme neskončili, preto sa k nám 
pridajte, všetci ste medzi nami srdečne vítaní. 

Počas zimného obdobia sa nakopil odpad, ktorý bolo 
potrebné pretriediť a odviesť na zberný dvor. Usilovní 
obyvatelia Jaroslav Ružička, Milan Hanzlovič, Vladimír 
Vacho, Michal Janík a Jozef Serfőző sa aj napriek 
chladnému počasiu tejto činnosti chopili. Roztriedili zvlášť 
plasty a papier a papierové kartóny, ktoré zviazali do balíkov, 
aby sa ľahšie previezli na zberný dvor. Páni Janík a Serfőző 
ochotne triedili aj nepotrebné veci po obyvateľoch. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným za pomoc!     (Z. Kováčiková, Z. Richter) 
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NOVÁ RUBRIKA V ČASOPISE 

 Vážení prijímatelia sociálnych služieb,  
 pravidelne sa vám budeme prihovárať cez naše okienko 

PAM, aby sme vám aspoň v krátkosti 
priblížili, akú prácu vykonávame na 
oddelení „Personalistiky a miezd“, 
v skratke „PaM“. 
 Síce nie sme v priamom kontakte 
s vami obyvatelia, teda našimi 
prijímateľmi sociálnych služieb, ale 
staráme sa o tých, ktorí sa starajú o vás, 
formou mzdy za vykonanú prácu.  

 Mesiac marec je pre nás vždy výnimočný, pretože sa 
spája s pojmom dane. V tomto mesiaci bolo vyhotovené 
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 
a samozrejme 
dávame aj 
zamestnancom, 
ktorí o to 
požiadajú, 
potvrdenie 
o zaplatení 
dane z príjmov 
zo závislej 
činnosti na 
účely 
vyhlásenia 
o poukázaní 
sumy do výšky 2% z daní, pretože aj naši zamestnanci sú 
ochotní pomáhať tam, kde je to potrebné.  

 Tak sa na vás opäť tešíme v ďalších číslach časopisu, 
kde sa vám bližšie predstavíme. 
               (Silvika, Majka, Andrejka) 
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“Vinný za vinných“  

 Obvinili vás niekedy za niekoho iného, z niečoho, čo ste 
nespáchali? Potom viete, že je to nespravodlivosť 
najhrubšieho zrna. A keď ešte skutočný páchateľ si na náš 
úkor polepší, to už je do neba volajúca krivda. V práci neraz 
padne vina na zamestnancov hoci pochybil šéf, ale aj naopak. 
Medzi súrodencami ten nevinný neraz znáša trest, lebo 
rodičia nespoznali skutočného vinníka. V spoločnosti sú často 
nič netušiaci "úbožiaci" využití ako obetné baránky. A 
skutočných páchateľov minie zaslúžený trest. Tak ako minul 
aj nás všetkých. Vtedy keď na kríž zavesili Ježiša 
Nazaretského, Božieho Syna a nášho Spasiteľa. On, nevinný, 
spravodlivý, svätý Boh, plný dokonalej lásky bol obvinený za 
naše hriechy, priestupky, zlo, ktoré páchame. Nič nespáchal a 
predsa bol odsúdený a zabitý potupným spôsobom ako 
nejaký kriminálnik. Nemohol prejaviť ani svoju Božskú moc a 
silu, tak ako ho provokovali jeho nepriatelia pod krížom, keď 
vraveli: „Iných zachraňoval, a seba nemôže zachrániť! Je 
izraelským kráľom, nech teda zostúpi teraz z kríža, a uveríme 
v Neho!“ Vzdal sa svojej slávy a znášal potupu pre nás. A my 
sme na tom ešte získali, nám sa polepšilo. Kristus bol 
potrestaný ako nejaký hriešnik, aby my sme boli uznaní skrze 
Jeho obeť za spravodlivých pred Pánom Bohom. Každý kto 
uverí a príjme Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa dostáva dar 
spasenia a istotu večného života. Raz po smrti budeme môcť 
vôjsť do nebeského kráľovstva. Hoci si to vôbec nezaslúžime. 
Veď vieme, čoho sme schopní. Aké zverstvá páchame pre 
vlastné záujmy. Našťastie však Božia milosť je väčšia ako 
naša hriešnosť a Božia láska nepodmienečná. Inak by sme 
sa mohli aj roztrhať v činení dobrých skutkov, nikdy by sme sa 
nedokázali sami vykúpiť z večného zatratenia. Ale vďaka 
Pánovi Ježišovi sa udialo všetko pre našu záchranu. Ďakujme 
Bohu za tento nesmierny dar a chráňme si ho.  

Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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PIETNA SPOMIENKA 

NA OBETE PANDÉMIE 

 Mesto Topoľčany sa v stredu 24. marca 2021 
pripojilo k iniciatíve združenia Eurocities a spoločne 
so zástupcami jednotlivých farností si uctilo pamiatku 
obetí pandémie. Mestá po celej Európe si v uvedený 

deň na pravé poludnie uctili chvíľou ticha pamiatku obetí 
pandémie Covid-19. Túto spomienkovú udalosť iniciuje 
združenie európskych miest Eurocities, ktoré združuje 
približne 200 miest z takmer 40 európskych krajín. My sme si 
obete pandémie uctili pietnou spomienkou na Námestí M. R. 
Štefánika v Topoľčanoch pred budovou radnice a pri soche 
Najsvätejšej Trojice.  
 Chvíľou ticha, modlitbou za zosnulých, zapálením 
smútočných sviec, položením pietneho venca a hlaholom 
zvonov i umieračika sme vzdali hold a uctili si pamiatku na 
našich zosnulých a na všetkých viac ako 9-tisíc obetí 
koronavírusu v Slovenskej republike. Pripomenuli sme si tých, 
ktorým pandémia vzala život, podlomila zdravie, alebo 
spôsobila inú ujmu. 
 Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili minútou ticha a 
pokojnou modlitbou. Sviece časom vyhasnú, ale spoločná 
nádej a viera v lepšie časy v nás ostáva aj naďalej. 

 Nie sme len obyvateľmi jedného mesta, krajiny či 
kontinentu. Náš domov je planéta Zem. Naše konanie tu a 
teraz ovplyvňuje dianie v prírode a osudy ľudí tisícky 
kilometrov od nás. Budúcnosť ľudí a prírody sú dve spojené 
nádoby. Mesto Topoľčany sa aj tento rok zapojilo do 
celosvetovej kampane Hodina Zeme a v sobotu 27. marca 
2021 o 20:30 h na hodinu vyplo osvetlenie na Námestí M. R. 
Štefánika a symbolicky sme tak vyzvali k spoločnej 
zodpovednosti za budúcnosť našej planéty. 
             (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V APRÍLI 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

1 šport modlenie 
čítanie kníh spol. hry spol. hry 

tréning pamäti 
spol. hry práca – areál relaxačné cv. 

6 
spol. hry tréning pamäti spomienky 

   
práca-interiér MT spol. hry 

7 
tréning pamäti 

hudba 
farby čítanie kníh práca-interiér 

 
práca-interiér SEP SEP SEP 

8  modlenie 
čítanie kníh tréning pamäti tréning pamäti 

. 
tréning pamäti 

spol. hry práca – areál 

9 
farby 

spol. hry 
práca – areál „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv. modlenie 
čítanie kníh relaxačné cv. MT 

12 
práca – areál 

farby tréning pamäti spol. hry práca – areál  
MT 

13 spol. hry 
tréning pamäti spol. hry 

tréning pamäti práca-interiér farby 
MT spomienky 

14 
oslávenci oslávenci farby 

oslávenci práca-interiér MT 
tréning pamäti hudba práca – areál 

15 
farby 

modlenie 
čítanie kníh tréning pamäti spol. hry 

spol. hry 
práca-interiér spol. hry práca – areál SEP 

16  spol. hry 
práca – areál „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv. modlenie 
relaxačné cv. relaxačné cv. 

19 
práca – areál 

farby tréning pamäti spol. hry práca – areál  
MT 

20 
spol. hry tréning pamäti spomienky 

tréning pamäti  farby 
práca-interiér MT spol. hry 

21 tréning pamäti 
hudba farby čítanie kníh práca-interiér 

MT 
práca – areál SEP SEP SEP 

22 farby modlenie 
čítanie kníh tréning pamäti 

tréning pamäti tréning pamäti 
spol. hry práca – areál 

23 čítanie kníh spol. hry 
práca – areál „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv. modlenie 
relaxačné cv. MT 

26 MT farby tréning pamäti spol. hry práca – areál  

27 
spol. hry tréning pamäti oslávenci tréning pamäti 

práca-interiér farby 
práca-interiér MT spomienky práca – areál 
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Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

28 tréning pamäti 
hudba farby 

čítanie kníh práca-interiér MT 
práca-interiér práca – areál 

29 farby modlenie 
čítanie kníh práca – areál spol. hry 

tréning pamäti 
spol. hry SEP SEP 

30  spol. hry relaxačné cv. 
„Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv. modlenie 
relaxačné cv. 

 

Vysvetlivky:   
 

SEP – sebapoznávacia skupina;   MT – muzikoterapia  

Pohybové aktivity 

Aktivita IT1 IT2 IT3 IT4 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

1,6,8,13,15,20,22,27,29 

1,6,8,13, 
15,20,22, 

27,29 

 

12,19
26 

Pobyt na 
čerstvom 
vzduchu 

1,6,7,8,9, 
12,13,14, 
15,16,19, 
20,21,22, 
23,26,27, 
28,29,30 

1,6,7,8,9,12,
13,14,15,16,
19,20,21,22,
23,26,27,28,

29,30 

1,6,7,8,9,12,
13,14,15,16,
19,20,21,22,
23,26,27,28,

29,30 

6,9,13, 
16,20,23, 

27,30 
6 

Spoločné aktivity zariadenia 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

30 
Stavanie 

mája 
areál Betka 

7,9,12,14,16,19, 
21,23,26,28,30 

Šport 
veľká 

jedáleň 
Martin, 
Peter 

8,13,15,20,22,27,29 
Práca 

s drevom 
Pinokio Katka, Juraj 

6,7,8,9,12,13,14,15,16,19, 
20,21,22,23,26,27,28,29,30 

Šikovné 
ruky 

DomAteliéR Katka, Juraj 

1,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19, 
20,21,22,23,26,27,28,29,30 

Masáže 
Individuálne, 

na izbách 
Andrejka, 
Kristián 
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Veľká noc – sviatok jari 

Priblížil sa deň radosti, krásne sviatky jari, 
na sviatky milosti a požehnania už sme čakali. 

Tak nech nikoho radosť a veselosť neopúšťa 
a má z nich potešenie každá ľudská duša. 

Buďte veru mládenci verní starým zvykom, 
vyšibajte dievčence malým korbáčikom. 

K tomu parfum a vody máličko, 
nech majú po celý rok pevné zdravíčko. 

Pre všetkých kúpačov želáme vínka akurát, 
treba ho ako vždy s rozumom popíjať. 

K nemu vajíčko maľované, farbami vyzdobené, 
čo úsmev v tvári vyčarí k sviatku Veľkej noci, Jari. 

Veď v našom Domove nie je nikto sám, 
len spokojnosť a radosť panuje srdciam. 

            Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Spomienky na mladosť 
Keď som bola mladá, stále na to spomínam, 
spolu s kamarátkami veľa radosti sme si užili, 

sadli sme si pod čerešňu, spievala som piesne,  
ktoré práve vtedy v rádiách leteli,  

papali sme čerešničky, ktoré nám vždy chutili. 

Hier detských sme si do sýtosti užili, 
z lúčnych kvietkov pestré venčeky vili,  

knihy sme čítali, do hôr sme na hríbiky chodili, 
tešili sa, že sú letné prázdniny. 

A teraz, keď som zostarla, 
lebo už nedokážem čo vtedy, smutno mi je, 

ale sa ešte nevzdávam, pomáhame 
a nové a pekné veci v Domove vyrábame. 

                    Beáta Révayová, obyvateľka 
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Medzinárodné dni v apríli 

01.   Svetový deň vtáctva 
02.   Medzinárodný deň detskej knihy 
04.   Medzinárodný deň bez násilia 
07.   Svetový deň zdravia 
11.   Svetový deň parkinsonovej choroby 
12.   Svetový deň kozmonautiky a letectva 
15.   Svetový deň podnikania 
16. Svetový deň hlasu 
18. Svetový deň kultúrneho dedičstva 
21.   Svetový deň kreativity a inovácií 
22. Deň Zeme 
25. Svetový deň kníh a autorských práv 
26. Svetový deň duševného vlastníctva 
28. Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci 
29. Medzinárodný deň tanca      Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

Sokrates: Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, 
ale v budovaní toho čo bude. Konfucius: Najväčší úspech 
človeka nie je v tom, že nikdy nepadne, ale v tom, že vždy 
opäť vstane. N. Hill: Jednou z najbežnejších príčin 
neúspechu je zvyk vzdať sa, keď človeka stretne dočasná 
porážka. Leonardo da Vinci: Prekážky ma nemôžu zlomiť. 
Každá prekážka vyžaduje len veľkú dávku odvahy.  

Výroky slávnych 

G. B. Shaw: Sloboda znamená zodpovednosť. Preto sa jej 
väčšina ľudí bojí. C. McCulloughová: Čas je cennejším 
spojencom ako peniaze či radcovia. J. de La Bruyere: Vášeň 
zo všetkého najľahšie víťazí nad rozumom. Veľkým triumfom 
však je, keď zvíťazí aj nad záujmami. Ch. Chaplin: Príliš veľa 
myslíme a príliš málo cítime. Viac ako rozum potrebujeme 
láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme a stratíme všetko. 
       Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 
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Porekadlá 

Po aprílovej hrmenici, nieto mrazu na vinici. * Na Veľkú noc 

najem sa moc, na Ducha do pol brucha a na Trojíčku len 

trošíčku. * Búrky v apríli zvestujú mokré leto. * Veľkonočné 

dažde znamenajú suchý rok. * Aprílová a májová voda vypije 

víno. * Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi. * Začiatkom 

apríla upiľuj suché konáre, budú dobré lekváre. * Pekná 

a jasná Veľká noc znamená hojnú úrodu. * Čo do Ďura 

narastie, to po Ďure skape. * O Ďure sa má vrana už do 

oziminy schovať. * Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i 

vínu. * Aprílové sucho a májovo mokro, hospodár sýpku 

zasype až po okno. * Ak v apríli pohrmieva, tak už mrazov 

viac nebýva. * Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj 

pošmúrny. 

Aforizmy 

Ak chcete dať životu zmysel, musíte ho prežívať. * Kvety 

rozprávajú jasnou rečou, príkladom je svadobná kytica po 

obrade. * Uchop dušu ženy vánkom a pocítiš, na akú víchricu 

sa premení. * Ak chceš pohladiť urob to skôr, ako ti zamrzne 

srdce. * Neexistuje taká vec, ktorá by sa nedala pokaziť. 

Len sa to musí vziať poriadne do rúk. * Milovať blondínku je 

skvelé, vždy vieš na čom nie si. * Do života sa vrháme 

hlavou, a potom to aj tak vyzerá. * Nemusíš nič vedieť, ale 

musíš to vedieť dokonale utajiť. * Dokonale zabalený darček 

ukrýva tajomstvo alebo šok. * Na zložité otázky ministri 

odpovedajú jednoduchými nesprávnymi odpoveďami. * Pi ako 

počuješ.          Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 
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Zasmejme sa 

Peter príde na družstvo a hovorí – Predseda, ja som vašu 
dcéru Maru tóó... Predseda – Čo už, teraz si ju však musíš 
zobrať za manželku. Ój, len to nie, ja som ju prešiel traktorom! 

Viete, kedy kura pípne poslednýkrát? V obchode pri pokladni. 

Zvoní telefón – Uniesli sme tvoju svokru. Okamžite pošli 
výkupné 100 000 dolárov! A keď odmietnem zaplatiť? Tak ti ju 
naklonujeme!          Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Do chovateľských potrieb vrazí rozčúlený chlap s ľadovým 
medveďom na reťazi a reve – Kde je ten zasran, čo mi pred 
rokom predával bieleho škrečka?! 

Pesimista vidí na konci tunela tmu. Optimista prichádzajúce 
svetlo. A rušňovodič vidí dvoch kreténov na trati. 

Rád by som kúpil dom oproti, je v tejto lokalite dostatočne 
tichý život? Áno, je tu superticho! Minulý týždeň tu zastrelili 
dvoch mužov, znásilnili jedno dievča, ukradli tri autá a nikto 
nič nepočul.   Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Otec radil synovi – Ak chceš dlho žiť, tajomstvo je v „posolení“ 
raňajok štipkou pušného prachu. On to robil každé ráno a žil 
93 rokov. Keď zomrel, nechal po sebe 14 detí, 28 vnukov, 35 
pravnukov a 5-metrovú dieru v stene krematória... 

Prečo ste zabili svoju svokru? Keď manželka povedala – Ak 
na mamičku sadne mucha, zabi ju!      Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Aké sú posledné slová krátkozrakého v lese? Prepáčte, ale vy 
vždy oberáte maliny v takom huňatom kožuchu? 

Tehotná blondínka stojí pred zrkadlom, hladká si bruško 
a vraví: Bože, len aby bolo moje. 

Oznam slovenskej pošty: Od júna sťahujeme z obehu známky 
s tvárami politikov. Dôvod: Národ nevie, ktorú stranu má 
opľuť.          Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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PREDSTAVUJEME  

NOVÝCH OBYVATEĽOV

OOBBYYVVAATTEELLIIAA  IITT33  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              VViikkttoorr                                                        JJáánn                                                        MMaattiillddaa                      

          JJAANNČČEEKK                                        KKUUNNŠŠTTÁÁRR                                KKUUNNŠŠTTÁÁRROOVVÁÁ  

  ♥♥♥♥♥♥      ♥♥♥♥♥♥  

Alena GOGOVÁ, Libuša GRÁCOVÁ, Vladimír ŠLOSÁRIK 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥      ♥♥♥♥♥♥  

OBYVATELIA IT6 
  

     

      Albín         Helena          Jozef           Júlia             Július 

    BAJZÍK  STANKOVÁ   KRAJČÍK KROMKOVÁ     LACIKA 
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APRÍLOVÍ oslávenci 

02.04. Miroslav Arpáš  
03.04. Školastika Hýrošová 
07.04. Božena Kučerová 
08.04. Emília Proksová 
09.04. Mária Leponiová 
10.04. Juraj Danóczy 
11.04. Jolana Michalidesová 

12.04. Anna Szabová 
13.04. Ján Zajac 
13.04. Zuzana Mizeráková 
15.04. Pavlína Krajčíková 
18.04. Vladimír Kovačik 
19.04. Eva Jakubčiaková 
25.04. Miloš Krošlák

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa 

šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

PREDSTAVUJEME  

NOVÝCH ZAMESTNANCOV

    

  

  

  

ĽĽuubbiiccaa  KKUUČČEERRKKOOVVÁÁ  

                    sseessttrraa  IITT33  

  

  

AAnnnnaa  PPAASSTTOORROOVVÁÁ  

                                                                                        uupprraattoovvaaččkkaa  

      

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

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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Tajnička 

12. apríla 1961 vyletel do vesmíru prvý človek, na 
kozmickej lodi Vostok obehol Zem za 108 minút a začal tým 
éru letov do kozmu. Ako sa volal? Tajnička prezradí odpoveď.  
    

                                                                                              Miroslav Kleman, obyvateľ                                                                                                                                                          

Hádanka č. 1: 
Čo je “RAMPOUCH“? 
a.) Rampa b.) Rukoväť c.) Cencúľ 

    Eva Kohútová, obyvateľka                                                                                                

Hádanka č. 2: 
Ktorým dňom sa začala jar? 
a.) 20. marec b.) 23. marec 

 

c.) 31. marec 

    Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 23.4.2021                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 3/2021 

sú: Katarína Kánová a Beáta Révayová 

Srdečne gratulujeme! 

           Ľúbi 
           Potreba pri hokeji 
           Očistil praním 
           Vysieval 
           Najskôr 
            
           Hlas husí 
           Rodák 
           Sodoma a ... 
           Dolieval 
           Karol po domácky 
           Kráčam, chodím 
           Peňažná sústava 
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OČKOVANIE SPUSTENÉ 

 Situácia, do ktorej postavil koronavírus celý svet, je 
mimoriadne náročná a momentálne je najúčinnejšou zbraňou 
proti nemu očkovanie. Sociálne služby poskytujeme 
najzraniteľnejšej skupine. Teší nás, že aj naši obyvatelia mali 

možnosť na báze dobrovoľnosti 
zaočkovať sa. Prihlásili sme sa 
prostredníctvom formulára na stránke 
Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Obyvatelia, spoločne so 
sociálnymi pracovníkmi, vyplnili 
požadované tlačivá a sestry doplnili 
zdravotné údaje. Vakcináciu sme  
konzultovali  s ošetrujúcimi  lekármi a 
9. marca k nám zavítala Výjazdová  

očkovacia služba. Jedáleň zariadenia  sa po úprave, aj vďaka 
našim údržbárom, zmenila na očkovacie centrum. 
  Po komunikácii s pani riaditeľkou Vierkou Bútorovou boli 
počas očkovania prítomní aj lekári MUDr. Anna Švajlenová 
a MUDr. Dušan Divinec. Očkovania mali možnosť zúčastniť 
sa aj naši zamestnanci, vykonávala ho pani magistra 
Katarína Strošková, sestra z nemocnice AGEL Levice. 
Organizačne ho zastrešovala hlavná sestra Anna Drugdová, 
asistovala ambulantná sestra Hela Gabrišová. Vzorom, 
prvou zaočkovanou, bola pani riaditeľka, následne obyvatelia 
a zamestnanci. Imobilných očkovali na izbe. Všetci 
zaočkovaní dostali malú pozornosť od zariadenia ako 
bolestné. Zaočkovaných 141 obyvateľov a 41 
zamestnancov zvládlo očkovanie prvou dávkou vakcíny od 
spoločnosti Pfizer/BioNTech, bez zaznamenaných ťažkostí. 
 Druhá vakcinácia bude prebiehať o 28 dní. Ďakujeme 
obyvateľom za statočnosť, pani magistre za očkovanie, 
lekárom za súčinnosť a hlavnej sestre za hladký priebeh. 
             (S. Červená) 



Fotografia mesiaca         MD-4/2021 

Triedenie odpadu  

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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