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Milí čitatelia, 
 

     v rukách máte prvé tohtoročné číslo nášho časopisu. 

Veríme, že ste sa už naň všetci veľmi tešili. Prinášame vám 

množstvo zaujímavostí týkajúcich sa jari, Veľkej noci 

a dúfame, že vám čítanie týchto riadkov vyčarí úsmev na tvári.  

     Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa na tvorbe Našich 

novín podieľali a očakávame, že sa naša redakčná rada 

v budúcnosti rozrastie o nových členov. 

 

 

Jar na Strelkovej 
 

      Prvé teplé lúče začínajúcej jari nás všetkých veľmi potešili. V tráve sa 

ukázali prvé kvietočky. Všetko sa prebúdza a ožíva. Aj my obyvatelia zo 

zariadenia na Strelkovej sme si to veľmi, veľmi všimli. Potešili sme sa, 

že môžeme začať s upratovaním záhrady, nehovoriac o tom, že sa môžeme 

prechádzať na čerstvom vzduchu.  

     Onedlho je Veľká noc. Pre nás Veľká noc znamená pripraviť sa duchovne a pripraviť sa aj 

výzdobou. Výzdobu sme už začali pripravovať s pomocou našich terapeutiek. Vyrábame 

kvetinky a vajíčka. Používame pri tom rôzne techniky – vystrihovanie, maľovanie, lepenie, atď. 

     Tešíme sa, že jar nám prináša nové možnosti.     

S pozdravom, klienti zo Strelkovej. 

Veľká noc k nám prišla zas, nech je radosť v každom z nás, 

slnko svieti, kvety kvitnú, nech vám elán a radosť nikdy neuniknú. 

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty  

a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech vás posilní a naplní pokojom a radosťou, 

vám v mene celého zariadenia želá redakčná rada! 
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Zrnká múdrosti
O priateľstve  možno hovoriť len tam, kde 

je vzájomná láska. Aristoteles 

Účelom života je tešiť sa z neho.  

M. Majerová 

Rodina je prvá škola lásky. Neznámy autor 

Kto otvára srdce ctižiadostivosti,  

zatvára ho pokoju. Bengálske príslovie

Eva Kováčovská          

 

Jar 
 

     Podľa astrológov, či meteorológov je 20. 

marec oficiálny prvý jarný deň. Tomuto 

dátumu sme sa istotne viacerí potešili, lebo 

zimy, sychravého počasia a malého prídelu 

slnečných lúčov už máme prevažne dosť. Aj 

keď snehu sme si žiaľ toho roku neužili 

toľko ako sme boli zvyknutí. 

 Avšak neoficiálny prvý jarný deň prišiel 

o čosi skôr. Už dlhšiu dobu je k nám slnko 

štedrejšie a dlhšie nás hladí svojimi teplými 

lúčmi, už dávnejšie nás začal ráno budiť 

čoraz mohutnejší štebot spevavého vtáctva 

a už pár víkendov spätne nám vzduch 

svojou podmanivou vôňou ohlasuje tiež 

príchod jari a láka čoraz viac ľudí von zo 

svojich domov. 

 

 No mnohí z vás mi určite dajú za 

pravdu, že jar sa nám vo svojej plnej kráse 

predviedla najmä v našich záhradkách. 

Jemné snežienky, reprezentatívne narcisy, 

voňavé fialky a hyacinty, či pestrofarebné 

sirôtky sú ozdobou a prinášajú radosť aj 

v našom zariadení.  

 

     Možno na pohľad nie až tak krásne a 

vábne, avšak často vyhľadávané sú na 

začiatku jari aj bahniatka. Ľudia si ich nesú 

domov z prvých výletov v prírode. Možno 

slúžia aj ako dekorácia domova, ale 

predovšetkým sú chystané na slávenie 

Veľkej noci.  

 

 
 

Totižto na Kvetnú nedeľu, inak nazývanú aj 

smrtnú, ktorá otvára Veľký týždeň, si 

kresťania pripomínajú Ježišov príchod do 

Jeruzalema. 

Zástupy vtedy pred neho hádzali zelené 

ratolesti a radostne volali: „Hosana, Synovi 

Dávidovmu!“  

 Na Slovensku je zvykom, na pripo-

menutie týchto udalostí, posviacať bahniat-

ka, ktoré si ľudia na Kvetnú nedeľu prinesú 

so sebou do kostola. Potom, majúc ich 

v ruke, ľudia vytvoria koridor, ktorým kňaz 

prechádza k oltáru ako kedysi Ježiš 

vstupoval do Jeruzalema a chrámom znie 

slávnostné Hosana. 

 

Lucia Trebulová



3 
 

Veľkonočné sviatky 
 

     Veľkú noc považujeme za najväčší 

sviatok v roku. Je symbolom prebúdza-

júceho sa života, sily, vytrvalosti a plod-

nosti. Počas týchto sviatkov, viac ako po iné 

sviatočné dni, rodina využíva príležitosť 

stretnúť sa spolu. Uctievame si tradície, 

obklopujeme sa typickými symbolmi a opa-

kujeme zvyky našich predkov. 

 Kresťanské a predkresťanské zvyky sa 

spájajú s príchodom jari a oslavou nového 

života. Znakmi Veľkej noci sú rôzne 

symboly: 

 vajíčko - je symbol nového života a sily. 

Darované má zabezpečiť zdravie po celý 

rok. Sú známe ich rôzne spôsoby zdobenia. 

Keď dievčina dala mládencovi na veľko-

nočnej zábave vajíčko, a ten ho prijal, vraj 

sa mal do nej zaľúbiť až na smrť. 

 

 
 

Gazdiná olúpané vajíčko rozkrojila pre 

členov rodiny. Každému z neho dala kúštik. 

V nešťastí mu mal pripomenúť s kým  ho 

jedol a spomienka na túto chvíľu mu mala 

pomôcť úspešne prekonať zlú udalosť 

v živote. 

 bahniatka – nám majú pripomenúť 

Kristov príchod do Jeruzalema. Pôvodným 

symbolom bola palmová ratolesť, ktorou 

vítali Pána Ježiša. Keďže u nás tento strom 

nerastie, našim symbolom sa stali 

bahniatka. Po ich posvätení majú pre rodinu 

ochranný charakter. 

 baranček – je symbolom Ježišovej obety 

– smrti za celé ľudstvo. Zajačiky a iné 

mláďatá pripomínajú prichádzajúcu jar.  

 

 
 

Veľkej noci predchádza bezmäsový štyri-

dsaťdňový pôst, ktorý končí Veľkonočnou 

nedeľou. 

 

Veľkonočné trojdnie: 

 Zelený štvrtok – pri svätých omšiach sa 

posviacajú tri druhy oleja a v tento deň 

kostolné zvony a organy stíchnu na znak 

smútku. Slávi sa ustanovenie dvoch 

sviatostí - sviatosti Oltárnej a sviatosti kňaz-

stva. Pri obradoch je zvykom, že kňaz umý-

va nohy 12 mužom. Funkciu kostolných 

zvonov nahradili rapkáče. V tento deň sa 

vyháňal dobytok prvý krát na pašu. Zlých 

duchov vyháňalo plieskanie bičov. Konzu-

movali sa zelené jedlá – najčastejšie špenát. 

Na Zelený štvrtok sa nemá hádať a nič 

požičiavať, vyhnete sa sporom. 

 Veľký piatok – kresťania si pripo-

mínajú ukrižovanie Krista. Veľký piatok je 

jediný deň v roku, kedy nie je slúžená sv. 

omša, iba veľkopiatkové obrady Slova 

a Prijímania.  

Je to veľký pôstny deň. Ľudia sa kúpali pred 

východom slnka v potoku, aby boli zdraví. 

Nesmelo sa manipulovať so zemou, ani prať 

bielizeň. V kostole sa spievajú tzv. pašie. 
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 Biela sobota – v tento deň Ježiš Kristus 

ležal v hrobe. Obrady sa konajú po západe 

slnka. začína sa sláviť Kristovo vzkriesenie 

vo vigílnych sv. omšiach. Na znak zmŕt-

vychvstania sa zvony opäť rozozvučia. 

V domácnostiach sa konalo veľké uprato-

vanie a pečenie koláčov. Ďalej to bola 

príprava obradných jedál, plietli sa korbáče 

a zdobili vajíčka. 

 

 
 

 Po veľkonočnom trojdní nasleduje 

Veľkonočná nedeľa. V nedeľu je najväč-

šia slávnosť kresťanského roku – oslava 

Kristovho zmŕtvychvstania a definitív-

neho porazenia smrti.  

Po svätej omši sa posvätili veľkonočné 

pokrmy. Každá návšteva dostala kúsok 

z takéhoto jedla. Stolovanie pripomenulo 

Štedrú večeru.  Zvyšky z posvätených 

jedál sa nesmeli vyhadzovať. 

 Veľkonočný pondelok – s prívlastkom 

červený alebo oblievací. Červený ponde-

lok sa zvykol nazývať podľa najčastejšej 

farby kraslíc. Je to čas šibania korbáčom 

a oblievania vodou. Voda má zabezpečiť 

ženám zdravie a krásu. Mládenci dbali, 

aby neobišli ani jeden dom. Nevykúpané 

a nevyšibané dievča by bolo celý rok 

nešťastné. V súčasnosti kúpači navštevujú 

prevažne iba najbližšiu rodinu. Vodu často 

nahradí voňavka a namiesto kraslíc sú 

malí oblievači obdarovaní peniazmi alebo 

čokoládovými vajíčkami. 

 

Eva Kováčovská  

 

Veľkonočná oblievačka vo Svätom Jure 
 

 Na tento sviatok sme sa my, mládenci, tešili 

už týždeň pred Veľkonočným pondelkom. Pán 

farár nám pripomínal , aby sme ani jedno 

dievča nezabudli vyšibať a prípadne aj 

vykúpať v potoku, ktorý tiekol z Nešticha  cez 

celé mesto až do umelého kanála Moravod. 

 Ráno začalo o 7:00 budíčkom svätojurskej 

dychovky a potom už začalo byť veselo. 

Dievčatá sme vyoblievali vedrami vody 

z potoka, aby boli pekné a vyšibali po nohách, 

aby boli vrtké a šikovné. No stala sa i takáto 

vec. V meste sme mali mládenca asi 18 

ročného, veselej povahy, stále si pospevoval. 

Volali sme ho Bertuš. Chodil šibať s nami, ale zrazu sa od nás odtrhol, nabral z potoka vodu do 

vedra a vbehol do vedľajšej ulice. O malú chvíľu sme počuli krik: „Nechaj ma, Bertuš, však ja 

som pán farár, prečo ma oblievaš?!“  
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A on tak ticho, nevinne hovoril: „Však máte sukňu...“Pán farár, celý mokrý, mu odpovedal: 

„To nie je sukňa, ale sutana!“ Všetci, i s velebným pánom, sme sa rozosmiali. 

     Nuž, takáto bola oblievačka v 60. rokoch minulého storočia vo Svätom Jure. 

 

Henrich Holba 

 

Udialo sa 
 

  vystúpenie p. Rosenberga:  

Príjemne strávené popoludnie pri pesničkách 

W. Matušku, P. Nového, K. Gotta, M. Tučného 

a ďalších. 

 

 maľovanie veľkonočných vajíčok s dobro-

voľníkmi: V čase blížiacich sa veľkonočných 

sviatkov sa všetci pripravujeme na ich slávenie. 

Od pradávna sa u našich predkov niesli v duchu 

maľovania vajíčok, ktoré sú symbolom nového 

života. Maľovanie vzorov na vajíčka malo svoju 

symboliku, vzory sa líšili od regiónu k regiónu, často vyjadrovali tie najkrajšie odkazy pre 

milovanú osobu. Aj v našom zariadení nám takéto popoludnie zorganizovala nadácia Pontis 

a zamestnanci z firmy Hewlett Packard. Príjemne strávený čas pri maľovaní vajíčok, 

v rozhovoroch s mladými ľuďmi z Pontisu, podávala sa kávička, to všetko podfarbené 

hudobným pozadím. Naše obyvateľky boli spočiatku ostýchavé, ale po prekonaní prvotných 

rozpakov sa chytili štetcov a už vznikali prvé vzory. Radosť bola viditeľná na obidvoch 

stranách, snáď o to viac, že si svoje maľované vajíčka mohli ich maliarky zobrať na izbu. Určite 

im tam budú pripomínať príjemné chvíle aj v dňoch, ktoré sú menej veselé.     

                                                                                                             Eva Bednárová 

 

 jarné upratovanie v knižnici: Jar nie je povestná len 

maľovaním kraslíc, jarnou únavou, ktorá na nás dolieha, či 

rozkvitnutou, voňavou prírodou. Neodmysliteľne k nej patrí  

i jarné upratovanie. V našom zariadení sme sa 

s dobrovoľníkmi z nadácie Pontis a z firmy Hewlett Packard 

podujali na zútulnenie našej knižnice. Na poličkách sme 

poutierali prach a knihy poukladali na miesto abecedne 

zoradené. Dúfame, že sa v knižnici budete cítiť príjemnejšie 

a jednoduchšie nájdete knižky podľa vášho gusta. 

 

  vynikajúca zábava na IV. maškarnom plese : 

       Dňa 18. februára sa v našom domove konal v poradí už štvrtý maškarný ples. Preplnená 

spoločenská miestnosť bola svedkom radosti, veselosti, tanca a spevu. Prítomní účastníci plesu 

obdivovali rekordný počet zaujímavých masiek, ktoré hudobná skupina Profily prilákala na 
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tanečný parket. V rámci 

kultúrneho programu prí-

tomné publikum potešil aj 

náš spevácky zbor Rado-

vanka aktuálnymi veselý-

mi fašiangovými pesnič-

kami.  

K úspechu nášho plesu vo 

veľkej miere prispeli aj 

dobrovoľníci z nadácie 

Pontis a z firmy Hewlett 

Packard, ktorí sa okrem 

pomoci vozičkárom posta-

rali aj o občerstvenie všet-

kých prítomných. Sme 

veľmi vďační našim do-

brovoľníkom, ktorí bez nároku na finančnú odmenu venujú svoj čas, schopnosti, vedomosti 

a energiu v prospech iných, na pomoc odkázaných ľudí v zmysle ušľachtilého sloganu, že 

najužitočnejšia vec na svete je byť užitočným.  

     Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom zorganizovaní tohto 

vydareného podujatia a všetci sa už teraz tešíme na fašiangy na budúci rok. 

                                                                                                              

         Adrika Strečanská a Teodor Žatko

Hymna seniorov 
 

Život náš je ako sen, krásny, no krátky, 

rozmýšľame ako len, vrátiť ho spiatky, 

oči nám hmla zastiera, krok je neistý, 

aj srdce bolesť zviera, nevieme, čo s tým... 

 

Mladosť spomíname zas, na dávne lásky, 

do čela nám vyryl čas hlboké vrásky, 

ošediveli vlasy, aj tých je málo, 

žialime, že nám z krásy nič nezostalo. 

 

 

Keď je smútku priveľmi, liek na to máme, 

pri stretnutí s priateľmi ho prekonáme, 

reuma keď nás nekvári, ružové sú sny, 

úsmev máme na tvári, život je krásny! 

 

Bude šťastný každý krok, priatelia, verme, 

keď smútok nemá nárok, žiť je nádherné...! 

 

Teodor Žatko 

 

Trápi vás jarná únava? Chrípka? Depresia? Nadváha? Klasika vylieči 

všetko! Zázračná slepačia polievka 
 

     Príjemné teplo, ktoré pociťujeme pri jej chlipkaní, sa rýchlo rozlieva z jazyka po celom tele. 

Postará sa nielen o plný žalúdok, ale aj o blahodárny pocit uvoľnenia. Aj keď je človek smutný 

alebo prechladnutý leží v posteli, horúca slepačia polievka vždy pomôže – duši aj telu. 

Fantastický domáci liek sa už v 12. storočí úspešne používal ako prostriedok proti astme, 

prechladnutiu, pocitom strachu či depresiám. Roky sa dôvera v túto zázračnú tekutinu 

univerzálne uznáva po celom svete – v Ázii, Európe, USA, Rusku, ale aj v Afrike.  
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 Pomôže pri nádche - proti bolestiam 

v hrdle, nádche nie je nič lepšie. Polievka 

funguje aj ako posilňovač imunity pre 

vysoký obsah zinku. 

 

 Bojuje proti stresu - pomáha nám cítiť sa 

lepšie už vtedy, keď šálku vývaru ešte len 

držíme v ruke. Tzv. „teplý pocit“ sa stará 

o lepšiu náladu, so slepačou polievkou sa 

totiž spájajú pozitívne spomienky takmer 

u každého človeka. 

 Znižuje krvný tlak - japonskí odborníci 

tvrdia, že kuracie mäso obsahuje bielkoviny 

a látky, ktoré ho znižujú. 

 

 Posilňuje kosti a kĺby - varením sa 

slepačia polievka obohacuje o kalcium. 

V roku 1997 japonskí výskumníci zistili, že 

slepačia polievka z chrupaviek môže utíšiť 

reumatické zápaly. Ak by ste chceli 

dosiahnuť podobné účinky, nemali by ste 

ako základ slepačieho vývaru použiť celú 

sliepku, ale len krídla a predkolenia. 

 Robí nás silnými a fit - vyvarená kostná 

dreň robí slabých ľudí silnejšími. Zelenina, 

cibuľa a cesnak sú prísady veľmi bohaté na 

vitamíny 

 

 Chudne sa z nej - najsilnejší spaľovač 

tukov v ľudskom tele je rastový hormón 

STH). Ak budete po večeroch jesť slepačiu 

polievku a zároveň sa vzdáte rýchlych 

uhľohydrátov ako napr. chleba, zemiakov, 

rezancov a cukru, vyprodukujete tým 

zníženie inzulínu. To láka rastové hormóny 

a doslova schudnete v spánku. 

 

 Uteší pri žiali z lásky - ak človek cíti, že 

ho opustilo šťastie, mal by si uvariť misku 

slepačieho vývaru, utíšiť svoju dušu 

a potlačiť žiaľ. Vedci tvrdia, že v kuracom 

mäse sa nachádzajú látky, ktoré uvoľňujú 

hormón šťastia. 

 

Adrika Strečanská 

 

 

Pranostiky 
 

sú ľudové úslovia, ktoré sú založené na 

pozorovaní a životných skúsenostiach na-

šich predkov. Tradíciou, ústnym podávaním 

a neskôr spisovaním, sa zachovali a 

používajú až do dnes. Najčastejšie hovoria 

o predpovedi počasia, úrody a iných 

prírodných udalostiach. Posúďme sami, či 

sa nám aj tento rok vyplnia tieto 

predpovede: 

 

 Ak prší 1. apríla, býva mokrý máj. 

 

 Za mokrým májom ide suchý jún , 

za suchým májom ide mokrý jún. 

 

 Deň Petra a Pavla príroda častuje 

búrkou, ale zem ožíva hríbmi. 

 

Lucia Trebulová
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Troška zmenené príslovie 
 

      

Čo môžeš urobiť dnes,  

môžeš urobiť aj...      

(tajnička – 6 písmen +!) 

 

 

 

     Čistič, človek, elektrina,  

     chvála, jazva, kobalt, 

     kotúče, nektár, nervy,  

     osivo, popol, príkon,  

     vedro, výtvory, zákaz,  

     zápisník  

 

      Henrich Holba 

. 

 

Čo nás čaká a neminie: 
 

  -  návšteva botanickej záhrady spojená s odborným výkladom 

  -  vystúpenie žiakov ZŠ Tbiliská pri príležitosti Dňa matiek 

  -  Naše mesto - skrášľovanie vonkajšieho prostredia nášho zariadenia,  

     bude spojené s petangom a posedením vrátane tradičnej opekačky 

  -  májový spevácky koncert Teodora Žatka  

  -  púť do Národnej baziliky v Šaštíne 

 

 

 

Máme  krásne  počasie, opäť sa  začíname  venovať  petangu . 

Veríme,  že pravidelné  stretávanie  pri hre  spríjemní  naše dopoludnia 

 a zároveň nás  kondične  pripraví   na súťaže, ktoré  budú  prebiehať  počas leta. 
 

 

 

  

P Z Á P I S N Í K 

 O R Á T K E N O Z 

P R Í K O N B J K 

O A D S A A A E K 

L Y I E L Z V J O 

T V Ý T V O R Y T 

O R R A L Á V Ch Ú 

A E ! Č I S T I Č 

A N I R T K E L E 
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