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Časopis určený pre klientov a zamestnancov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača 

 

 

 Október. Čo nás napadá pri pohľade na toto slovko? 

Sychravejšie počasie, čarokrásne sfarbené lístie, 

gaštany a žalude, dážď, kratšie dni a dlhšie noci, 

opadané stromy, babie leto, prechádzky 

v prírode, či mesiac úcty k starším. S tým 

všetkým budete mať čo dočinenia v najnovšom 

vydaní Našich Novín. Čakajú vás stránky plné 

pestrej jesene so všetkým, čo k nej patrí, plné rád 

a typov pre našich klientov a samozrejme plné 

úsmevných príhod a pohody. 

 Želáme vám v mene celého kolektívu DSS 

a ZpS ničím nerušené čítanie a prežitie krásnych jesenných chvíľ. 

Redakčná rada 

Jesenná botanická záhrada 
Dňa 25.9.2014 sme sa na pozvanie firmy Hewlett Packard a Nadácie Pontis vybrali na návštevu 

Botanickej záhrady. Neodradil nás ani dážď a keď sme mikrobusom opustili Raču, prestalo 

pršať a dokonca sa objavilo 

slnko. Cestou sme sa zastavili 

pre klientov zo Strelkovej, 

ktorých sa po príchode do 

Botanickej záhrady hneď ujali 

naši dobrovoľníci z firmy 

Hewlett Packard. Navštívili 

sme skleníky, kde boli krásne 

exotické rastliny a palmy, videli 

sme rozkvitnutý jazmínový 

strom, palmu s banánmi a strom 

so strukmi vanilky. V inom 

skleníku je veľa kaktusov 

rôznych druhov a tvarov 

a mnoho ďalších cudzokrajných 
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rastlín a kvetov. Posedeli sme si na lavičkách medzi kvetmi a po občerstvení od nadácie Pontis 

a dobrovoľníkov z Hewlett Packard sme sa vybrali do krásneho parku k jazierkam s leknami, 

kde sme omrvinkami z keksu privábili malé rybky na povrch jazierka. Pokračovali sme 

prechádzkou v dobre udržiavanom parku so vzácnymi stromami. Upozornili nás na strom, 

ktorého listy sa používajú pri výrobe doplnku stravy Ginko biloba, ktorý napomáha k zlepšeniu 

pamäti a koncentrácie.  

Škoda, že príroda ešte nezafarbila stromy jesennými farbami, ale aj tak sa nám výlet veľmi 

páčil! Zažili sme pekné popoludnie v spoločnosti dobrovoľníkov z nadácie Pontis, Hewlett 

Packard a našich soc. terapeutiek p. Hajdúchovej a p. Trebulovej, ako i zdrav. sestry p. 

Rusnákovej, za čo im srdečne ďakujeme! 
Ingeborg Gerzovskovitsová 

 Jeseň 
 Lístie farebné padá k nohám, 

 dážď mi šepká na okenný rám, 

 je ráno, a tak vstávam, 

 vtákom z okna mávam, 

 keď na juh v kŕdľoch letia tam... 

 

 Jeseň prichádza, dni sa krátia, 

 prosím Boha svojho zas a zas, 

 nech sa nám vtáky vrátia, 

 bez nich bude smútok v nás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja pevne verím, že sa vrátia, 

do rodných hniezd, do záhrad našich, 

a smútky sa nám stratia, 

náš svet bude hneď krajší..! 

     Teodor Žatko

Október - mesiac úcty k starším 
 V  roku 1990 bol Valným zhromaždením OSN  mesiac október vyhlásený za Mesiac úcty 

k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Tento  mesiac nám  pripomína, aby sme 

si uctili seniorov. Pre mladšie ročníky je zase pripomenutím, že úcta k starším by mala 

byť stála,  a nie iba v tomto mesiaci. Starší ľudia si ju zaslúžia lebo tu žili, pracovali, niečo 

po sebe pre nás zachovali a vytvorili. Vďačíme im tiež za svoj život.  

 Starnutie je prirodzenou súčasťou nášho života. Nedá sa mu vyhnúť a týka sa nás 

všetkých.  Staroba nie je choroba, ale je to naopak výzva a vôbec neznamená koniec životnej 

aktivity.  Aj v tomto období si ľudia môžu plniť svoje sny a túžby a hľadať nové zážitky,  na 

ktoré počas aktívneho pracovného života nemali dostatok času. Život treba prežiť aktívne 

a produktívne bez ohľadu na vek. 

 Pre udržanie sa v psychickej pohode je veľmi dôležitá kvalita života a samotný postoj 

seniora. S tým úzko súvisí sociálne prostredie, stále kontakty s ľuďmi a komunikácia s nimi.  

Dôležité je preto vyhľadávať dostatok  príležitostí stretávať sa s ľuďmi.  Dôchodkový vek je 

ideálny na nadviazanie kamarátskych vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy, vedia 
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sa vzájomne podporiť a poradiť si. Prospešné je nájsť si pravidelnú organizovanú činnosť, ktorá 

sa koná na rovnakom mieste a v rovnakom čase. Je výborné, keď sa seniori naďalej vzdelávajú, 

chodia na výlety, do kina, do divadla, 

do internetovej kaviarne a aktívne prežívajú 

svoje životné obdobie. 

 Pre kvalitné prežitie tohto obdobia má veľký 

význam aj fyzická sebestačnosť. Najlepším 

pomocníkom je pohyb.  Výborne je začať deň 

rannou rozcvičkou, samozrejme podľa vlastných 

síl a možností. Svoje miesto tiež majú 

manipulačné cvičenia, ktoré sú výborné pre 

udržanie jemnej motoriky. K týmto cvičeniam 

môžeme zaradiť  aj ručné práce. Postačí 

tiež  cvičenie s malou tenisovou loptičkou, ktorú budeme prehadzovať z dlane do dlane.  Týmto 

jednoduchým cvikom si trénujeme nielen jemnú motoriku, ale aj sústredenie, čo napomáha 

mozgovej aktivite. 

 Chceme veriť, že aj naša práca je pre vás prínosom, že zdravotná starostlivosť, aktivity 

a programy pre vás realizované vám pomáhajú udržať sa v dobrom fyzickom a psychickom 

zdraví. Naopak, my vám ďakujeme za rady a životnú múdrosť, ktorou nás obdarovávate. 

 Všetkým vám prajeme príjemný pobyt v našom zariadení, veľa zdravia a pokoj v duši.  

 
                                                                                           Oľga Jarošová 

Vinohrady, vynohrady,  

dobré vínko dávate... 
 Nuž, čo sa týka toho vínka, porekadiel 

a múdrych slov okolo neho, je to pravda. 

Spája ľudí, lebo pri vínku sa spomenú dobré 

i zlé časy, povie sa po vypití nejakého litríka 

aj pravda a samozrejme sa lepšie veselí 

a spieva. Ale veľa ľudí nevie, čo je okolo 

dorobenia vína práce. 

 Začína to koncom zimy orezávaním 

viniča, o trochu neskôr kopačkou, ťažká to 

robota, ale musí sa to urobiť. Počas leta 

príde škrabačka (ničenie zeliny) 2-3 krát za 

sebou, lebo sme mali vinicu 13 tovarichovú 

(13 radov viniča vedľa seba, celkovej dĺžky 

250 metrov) čiže keď sme oškrabali z vrchu 

do konca, museli sme začať znovu od vrchu. 

Oberačka už bola veselšia a keď hrozno 

malo 15 i viac maligánov (stupeň 

cukornatosti), to bolo radosti! Mamička 

hrozno predávala vinárskym závodom, ale 

ešte nám zostalo asi na 5 hektolitrov vína 

a to muselo vydržať do budúcej úrody. 

Vinohrad sme dostali z núdze po vojne na  

 

5 rokov na obrábanie, lebo nás bolo 5 detí 

a vychovávala nás matka sama, lebo otec 

nám zomrel po návrate z koncentračného 

tábora. No a keďže najstarší brat bol 

povolaný do základnej vojenskej služby 

a po ňom mladší do učňovky, zostal som na 

robotu s matkou sám. Nuž takto skončilo 

moje dorábanie vína. 

 Ešte niečo na vysvetlenie, prečo píšem 

slovo vinohrady s mäkkým i, ale aj 

vynohrady s ypsilonom. Moja nebohá tetka 

mi povedala, že ako je krv červená a vzácna, 

tak je i červené víno vzácne a malo by sa od 

toho bieleho odlíšiť. A tak sa vynohrady 

s červeným hroznom píšu s ypsilonom. 
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 Ale teraz trochu na veselšiu nôtu. V 50. 

rokoch bolo v Svätom Jure vinobranie 

a samozrejme som tam nemohol chýbať. 

S kamarátmi a dievčatami sme sa šantili, 

popíjali vínko a zrazu, 4 moji kamaráti 

navrhli, kto čo najrýchlejšie vypije najviac 

burčiaku. Piati chlapci sme spoločne kúpili 

väčšie množstvo tohto moku a išli do našej 

záhrady (to bol môj šťastný a najmúdrejší 

nápad, čo všetci uznali po tejto udalosti - 

i mamička nás pochválila a potom nám 

vynadala). Po určitom čase bola kadibúdka 

v záhrade stále obsadená osadenstvom 

a dokonca vypomáhalo aj susedove 

hnojisko. Sused bol kočiš, mal dva kone 

a tešil sa, že bude mať dosť hnojiva na pole, 

kde pestuje obilie. Trampoty trvali ešte pár 

dní, ale svorne sme sa zaručili, že už takú 

súťaž nezopakujeme a necháme to druhým. 

 Len jedno ma doteraz mrzí, hoci je to už 

vyše 50 rokov. Kto túto náročnú súťaž 

vyhral??? Mamička nám odmietla robiť 

rozhodcu. 

 
Napísal a za pravdivosť zodpovedá  

Henrich Holba 

 

Sedembolestná Panna Mária 
 Kresťania od najstarších čias uctievali bolestnú Matku pod krížom svojho Syna. Veriaci 

k nej prechovávajú osobitnú úctu a dôveru v trápeniach už od stredoveku. 

 Titul Sedembolestná Panna Mária sa vzťahuje na bolesti Panny Márie. Sedem v biblickej 

reči označuje plnosť, dokonalosť. Matka Mária znáša Kristovo utrpenie v každom okamihu 

svojho života. Mariánski ctitelia vymenovávajú aspoň sedem najvýznamnejších bolestí: 

1. bolesť- Proroctvo Simeona: Simeon na 40. deň po narodení Ježiša predpovedal Panne Márii 

v Jeruzalemskom chráme ťažkú budúcnosť Božieho syna a aj to, že jej vlastnú dušu prenikne 

meč bolesti. 

2. bolesť- Útek do Egypta: Jozef s Máriou a malým Ježiškom utiekli do Egypta pred zlým 

kráľom Herodesom, ktorý dal vyvraždiť v Betleheme a na okolí všetkých chlapcov mladších 

ako dvojročných. 

3. bolesť-Stratený Ježiš: Jozef s Máriou 3 dni hľadali 12-ročného Ježiša, až ho našli 

v Jeruzalemskom chráme počas veľkonočných sviatkov. 

4. bolesť-Na krížovej ceste: Na Veľký piatok sprevádza Matka svojho Syna na krížovej ceste. 

5. bolesť-Mária pod krížom: Matka Mária na vrchole Golgoty s neopísateľnou bolesťou stála 

pod krížom, na ktorom zomieral jej Syn. 

6. bolesť-Pieta: Bolestná Matka držala v náručí mŕtve telo svojho milovaného Syna. 

7. bolesť-Pochovanie Ježiša: Panna Mária sa s veľkou bolesťou v duši dívala na pochovanie 

svojho Syna. 

 Pápež Pius XI. v roku 1927 vyhlásil Pannu Máriu za hlavnú patrónku Slovenska a všetkých 

Slovákov. Jej sviatok si Cirkev na Slovensku pripomína 15. septembra. Tento rok je sviatok 

posilnený skutočnosťou, že rok 2014 je vyhlásený 

ako Rok Sedembolestnej Panny Márie. A práve na 

vyvrcholenie roku Sedembolestnej Panny Márie sa 

15. septembra v Šaštínskej bazilike zišlo až 50 000 

pútnikov z celého Slovenska. Pre pútnikov boli 

vypravené dva mimoriadne vlaky. Do Šaštína v ten 

deň prišlo vyše 250 autobusov z farností a 

spoločenstiev, veľa osobných áut a množstvo peších 

pútnikov z okolitých dedín a miest. Ľudia si prišli 

vymodliť silu znášať svoje ťažkosti a bremená 

života ale i poďakovať za doterajšiu po moc a ochranu našej Sedembolestnej Matky.  
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 Mnoho kostolov ale aj kaplniek je dnes zasvätených na Slovensku Sedembolestnej Panne 

Márii. Národnou svätyňou je chrám v Šaštíne. Šaštín je starobylým pútnickým mestom. Z úcty 

Slovákov k Matke Bolestivej, vyhlásil v r. 1964 - Pavol VI. našu svätyňu v Šaštíne za „Baziliku 

minor“ - malú baziliku. 

 Spomeňme si občas aj na nápis, ktorý je umiestnený na priečelí pútnického chrámu: 

„Sedembolestná Panna Mária - tebe slovenská spieva krajina.“ 
Eva Kovačovská 

Jeseň očami našich klientok 
 Jeseň je po lete ďalšie - tretie obdobie v roku, ktoré je väčšinou sprevádzané pochmúrnejším, 

chladnejším, sychravejším počasím. Mení sa celá príroda - mračná, vietor, dážď, na horách už 

sneh a mráz. 

 Toto obdobie je svojím spôsobom, hlavne na začiatku aj krásne, žiarivými farbami, ktoré sa 

menia na nádheru - červenú, žltú, hnedú - či už kvetov, lístia stromov. Listy opadávajú, vietor 

ich húfne berie a aj sa s nimi pohráva. Taktiež fúka zo strnísk, kde už kombajny pokosili úrodu. 

Zvieratká, ktoré sa na jar a v lete okotili a vyliahli už podrástli, učia sa osamostatňovať. 

Lastovičky aj iné vtáčiky sa zhromažďujú a chystajú sa na odlet do teplých krajín. 

 Oberajú sa plody, ktoré sa urodili v lesoch a záhradách. Šťavnaté maliny, ríbezle, jabĺčka, 

hrušky, slivky, ale i gaštany, orechy a najmä hrozno, prešuje sa na mušt, z ktorého vykvasí víno. 

 Napokon ešte prichádzajú krásne dni 

vytúženého tzv. “babieho leta“. Tieto 

dni sú zaliate zlatistými poslednými 

lúčmi teplejšieho slnka. Avšak dni sa už 

nebezpečne skracujú, sprevádza ich 

viac tmavých, dlhých večerov. Blíži sa 

ďalšie obdobie roka, ktoré zvestuje 

príchod „Pani Zimy“. V tomto ešte 

medziobdobí začiatkom novembra 

slávime sviatky „Všetkých svätých“, 

kedy sa odejú hroby všetkých 

cintorínov do sviatočného šatu plného 

nádherných kvetov a sviečočiek pokoja pre všetkých našich drahých, ktorí nám už odišli. Potom 

prichádzajú už dni, kedy sa chystajú prípravy na Vianoce a tešenie sa na Ježiška, najmä u detí. 

 Tešíme sa aj my v DSS a začíname pripravovať rôzne ozdôbky, aby sme si skrášlili tieto 

chvíle najkrajších sviatkov.                        
Eva Valašková 

 

 Z krásneho a teplého leta sa časom vytvorí chladnejšie, ale za to pestrejšie obdobie jesene. 

Je to vlastne príprava prírody na zimu. Slniečko začína zubatieť. 

 Jeseň je najlepší čas na prechádzky. Má byť časom relaxu a pohody. Pri prechádzkach 

v parku alebo v lese zistíme ako nádherne sa sfarbí lístie stromov. Tieto hýria najrôznejšími 

farbami od hnedej, žltej, oranžovej, červenej a niekedy i odtieň fialovej. Keď sa vietor začne 

naháňať, listy sa bez váhania naháňajú s ním. Jemným a ladným pohybom padajú a vietor, 

nazývaný aj poštár jesene, ich roznáša na všetky sveta strany. Každý listnatý strom sa zbavuje 

svojho starého a dlhého ošatenia. Jedine ihličnaté stromy si zachovávajú svoju smaragdovú 

farbu. 

 Treba sa však pozrieť aj na iné stránky jesennej prírody. Ľudia sú sťa včielky, zbierajú 

poslednú úrodu. Aj zvieratá sa pripravujú na najchladnejšie ročné obdobie. Niektoré si robia 
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zásoby zo zvyškov úrody. Vtáky sa pomaly vydávajú za lepším počasím a iné si robia tukové 

zásoby, tešiac sa na teplo svojich brlôžkov. Každý chce byť na zimu pripravený čo najlepšie. 

Jeseň vplýva v istej miere aj na ľudí. Dni sú čoraz kratšie, studený vietor začína vystrkovať 

rožky. Zo skríň vyťahujeme teplejšie oblečenie. Jeseň je prekrásne ročné obdobie, no niekedy 

veľmi chladné a neprívetivé a preto si jeho dôležitosť viacerí neuvedomujeme.          
Eva Kovačovská 

 

 Bratislava 
 

   Bratislava - ty mesto moje rodné, 

   mesto na Dunaji, 

   máš zvláštnu krásu, 

   krásu, ktorá vábi. 

 

   Dotknúť sa tvojho prekrásneho mena, 

   si mestom s premenami tisícerých tvárí, 

   moje rodné mesto najkrajšie si z jari. 

 

   Nad mestom slávny 

   Slavín sa týči, 

   o sláve sovietskych vojakov svedčí, 

   ktorí neváhali položiť životy 

   aby sme sa my dočkali 

   šťastia a dobroty. 

 

   Na námestí pred divadlom socha       

   Hviezdoslava, 

   bol to náš najväčší básnik, 

   buď mu večná sláva. 

 

 

 

 

A náš nový moderný bratislavský most, 

obdivuje ťa už teraz každý hosť. 

Stavali ťa dlho mnohí odborníci 

a teraz ťa obdivujú všetci návštevníci. 

 

Spomeniem aj teba, bratislavský hrad, 

často som sem chodievala, 

každý ťa má rád. 

 

Krásne sú tvoje nové sídliská, 

moderné, veľké detské ihriská, 

na nich sa bezstarostné deti hrajú, 

o mieri šťastný svoj sen snívajú. 

 

Mesto len rozrastaj sa 

do krásy a sily 

aby sme my všetci 

v tebe šťastne žili, 

aby sme viac nepoznali 

hlad, vojny a biedy, 

aby všetko bolo v rukách, 

robotníckej triedy. 
                          Marta Dérerová 
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Aj vás trápi pamäť? 
 Veru, aj mňa už trápi. Neviem si v rýchlosti spomenúť na 

meno niektorého spolužiaka, či bývalého kolegu z práce. 

Bývam v našom zariadení tretí rok, z videnia poznám takmer 

všetkých jeho klientov, ale ich priezviská (okrem malých 

výnimiek) sú pre mňa španielskou dedinou. Trápi ma to, ale 

neviem, kde hľadať príčinu tohto javu. Odborníci tvrdia, že 

môže ísť o bežné starnutie mozgu, alebo sme jednoducho preťažení informáciami, či 

starosťami. Môže to však byť aj choroba. Mozog, tak ako ostatné časti tela, starne. Vraj to 

začína už po päťdesiatke.  Zhoršením pamäti po prekročení tohto veku  trpí veľa ľudí.  

Pribúdajúcimi rokmi sa stále viac sťažujeme na to, že sme si opäť niečo nezapamätali. Pri 

rozhovoroch o tejto problematike so spolubývajúcimi tvrdievam, že je to v našom veku 

normálne a súvisí to so seniorským vekom. 

 Posledné roky však odborníci začínajú hovoriť o takzvanej miernej kognitívnej poruche. Ide 

o stav keď si neuvedomujeme, že zabúdame. Najčastejšie býva postihnutá krátkodobá pamäť. 

Môžu sa pridať ťažkosti s rečou, napr. keď si nespomenieme na vhodné slovo, alebo nevieme, 

kde sme si pred malou chvíľou odložili okuliare či kľúče od bytu. 

 Mierna kognitívna porucha je vlastne na pomedzí medzi normálnym starnutím na jednej 

strane a demenciou (čiastočnou alebo úplnou slabomyseľnosťou) na strane druhej. 

 Kladiem si otázku: Existuje proti tomuto nejaký liek alebo prevencia? Pomáha lúštenie 

krížoviek? 

 Milé kolegyne, vážení kolegovia, mám pre vás túto radu: Každý štvrtok od pol desiatej do 

jedenástej v spoločenskej sále na Podbrezovskej prebieha tzv. Tréning pamäti - čistenie našich 

mozgových závitov. Príďte medzi nás, budete srdečne vítaní! To vám odporúča jeden 

z účastníkov tejto aktivity. 
Teodor Žatko 

 

Zároveň prikladáme správne výsledky nášho časopisového Tréningu pamäte z letného čísla: 

 

Doplňte hlavné mestá štátov: 

Španielsko - Madrid 

Rakúsko - Viedeň 

USA - Washington D.C. 

Čína - Peking 

India - Nai Dillí (New Dilí) 

Taliansko - Rím 

Rumunsko - Bukurešť 

Česko - Praha 

Fínsko - Helsinky 

Ukrajina - Kyjev

 

Vypočítajte: 

5 + 7 + 9 : 3 – 4 + 19 = 30 

16 + 23 – 21 + 7 + 6 + 3 – 12 : 4 = 31 

(8 - 6) x 5 – 3 x (16 – 15) = 7 

(25 + 2) : 3 + (12 – 4 ) : 8 =10 

 

A pokračujeme v časopisovom Tréningu pamäte novými úlohami, ktorých výsledky 

zverejníme vo vianočnom vydaní Našich Novín: 
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Zakrúžkuj všetky čísla v rade: 

 8 B j p 3 8 U k p p p 7 T 5 j 6 7 i z E 4 A 4 C 0 

 A 4 j r v T m L o p 6 G 3 B e d r o 1 9 6 9 O m 

 m n m o 7 T z q y s 6 G o P L 2 A 4 3 6 B n 9 i 

 K o 7 p L e 1 2 T r e 3 h e 5 Z y x 6 3 f d B 2 Z 

 A u t O 6 k j 9 9 L w e R 4 m 2 t 6 J 9 i 4 e 7 W 

 

 

 

 

Preškrtnite slovo, ktoré nepatrí do skupiny v riadku: 

napr.: mačka – pes – holub – kniha – slon 

 baran – sliepka – koza – krava – ovca 

 jahoda – čučoriedka – černica – mrkva - brusnica 

 mlieko – voda – chlieb – malinovka – čaj 

 pošta - učiteľ – murár – cukrárka – spisovateľ 

 mrkva – zemiak – jablko – brokolica – karfiol 

 Volga – Dunaj – Rýn – Balaton – Vltava 

 Krakov – Rím – Praha – Košice – Oslo 

 žehlička – práčka – televízor – chladnička – nôž 

 autobus – vlak – korčule – električka – lietadlo 

 cukrík – čokoláda – šunka – keks – žuvačka 

 
 

 

Súťažili sme na Župnej olympiáde seniorov 2014 
 Konala sa v sobotu, 20.09.2014, od 9:00 do 15:00 hod v rozľahlých priestoroch Domova 

sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska Rosa na Patrónke. Súťažné disciplíny 

boli: štafetová chôdza, hod šípkami na terč, kop futbalovou loptou do bránky, hod loptičkou do 

plechoviek, triafanie loptičky hokejkou do florbalovej bránky, petang a riešenie hlavolamu 

(pexeso). 

 Na olympiáde súťažilo 15 6-členných družstiev z DSS, klubov dôchodcov a sociálnych 

zariadení pre seniorov z BSK a jedno družstvo z Českej republiky. Každé družstvo malo ešte 

1-2 sprievodcov. Jednotlivé športové súťaže zabezpečovalo približne 30 rozhodcov 

s pomocníkmi, takže celkom bolo na olympiáde asi 150 účastníkov. 

 Naše družstvo z DSS a ZpS Rača, ktoré tvorili p. Fabušová, p. Gerzovskovitsová, p. 

Grausová, p. Hergovičová, p. Lušpaj a p. Žatko bojovalo v súťažiach statočne: v hode 

kriketovou loptičkou do plechoviek sme získali celkové druhé miesto a v tej iste disciplíne 

medzi jednotlivcami obsadila p. Fabušová tiež druhé miesto. V kope futbalovou loptou do 

bránky patrilo štvrté miesto p. Gersovskovitsovej a p. Grausovej. 

 V hre petang obsadilo naše družstvo cenné 5. miesto. Putovný pohár pána župana získali 

seniori z Modry. 
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 V rámci kultúrneho programu potešil a vyprovokoval do tanca účastníkov olympiády 

seniorov populárnymi šlágrami člen nášho spevokolu „Radovanka“ p. Žatko. 

 V súťaži o najchutnejší koláčik síce náš zákusok neobsadil prvé miesto, ale podľa 

objektívneho posúdenia jeho konzumentov bol vynikajúci, lebo ako prvý zmizol z jedálenských 

stolov v žalúdkoch prítomných seniorov. 

 Počas celého športového podujatia sa o nás vzorne starali naše sprievodkyne Mgr. 

Bednárová a Mgr. Trebulová. 
Teodor Žatko 

Smiech lieči 
 5 ročný Janko sa v škôlke pýta kamarátky. 

- Vydáš sa za mňa? 

- A dokážeš uživiť ženu s 5 bábikami? 

 

 - Jaj, ten Jurko je pracovník na pohľadanie! 

- Skutočne? 

- Áno, aj trikrát denne ho hľadáme. 

 

 - Čo urobí žirafa, keď jej napľujete do tváre? 

- Kopne vám do rebríka. 

 

 Sedliak prijíma nového kočiša: 

- A rozumiete koňom? 

- To akože čo mi tie kone hovoria?!  

Henrich Holba 

 „Srdečne pozdravujem všetkých čítajúcich, 
 spomínajúc na všetkých Vás 

žijúcich v račianskom domove, mám 

pred očami len usmiate tváre, ktoré ma 

pri každom stretnutí obdarovali. 

Ďakujem dobrému Bohu, že som mohla 

pracovať v DSS ako ergoterapeutka 

a tak sa priblížiť a žiť určitý čas so 

starkými, ktorí hoc starí sú, duchom 

mladší než ja. Tešilo ma vymýšľať 

aktivity na Strelkovej pre mojich 

obyvateľov, lebo každý deň a každá aktivita bola obdarovaním radostných chvíľ. Nasmiali sme 

sa, nasúťažili, troška falošne občas zaspievali a bolo nám vždy spolu dobre. Na tie všetky chvíle 

s radosťou spomínam a kade chodím, všade o Vás rozprávam koľko ste mali energie, síl 

a hlavne rozumu. Boli to veľmi krásne chvíle, ktoré som s Vami strávila. Myslím na Vás často 

a dúfam, že aj Vy si sem-tam spomeniete na sestričku v modrom, ktorej bolo všade dosť. 

 Ešte raz Vás pozdravujem zo vzdialeného kraja. Vaša večne usmiata sestra Debora.“ 
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Vedeli ste, že... 
 ...bernardín je najťažšie psie plemeno na svete?  

    Môže vážiť aj 77 kg! 
 ...najväčšia uhorka narástla do hmotnosti 9,10 kg? Dalo by sa 

    z nej nakrájať toľko plátkov, že by stačili na 1137 chlebíčkov! 

 ...najcitlivejším prstom na ruke je ukazovák? (Na druhom  

      mieste je palec). 

 ...hrášok je najstaršia známa zelenina? 

 ...priemerná dĺžka života veveričky je 9 rokov? 

 ...4 milióny ton odpadu zostáva z vianočných darčekových balení? 

 ...kravy pri počúvaní hudby viac nadoja? 

 ...pri údere blesku (čo bolo doposiaľ zistené) dosahuje teplota až 30 tisíc °C? 

 ...prvá krajina čo používala poštové známky bola Veľká Británia? 
               Henrich Holba 

         Dôležité oznamy ! ! !  
 Chceli by sme v mene obyvateľov i personálu srdečne poďakovať našej 

ošetrovateľke Jojke Siroňovej za nádhernú výzdobu, ktorou okrášľuje 

a zútulňuje naše zariadenie v každom ročnom období!  

 Radi by sme sa poďakovali všetkým klientom (zo Strelkovej i Podbrezovskej), 

ktorí v spolupráci s Aničkou Mezeyovou maľovali obrazy. Tieto diela získali na 

súťaži v Pezinku 1. miesto a budú vystavené na vernisáži k obdivu návštevníkov. 

 Naďalej vás pozývame aby ste kedykoľvek počas pracovných dní navštívili 

terapeutickú miestnosť na 2. poschodí. Pán Holba tam pravidelne tematicky 

mení nástenku a robí krásne, zaujímavé i poučné výstavky pre všetkých 

obyvateľov nášho zariadenia. 

 

 Čo nás čaká a neminie: 
 17.10.2014 (piatok) nám prídu o 10:00 hod prejaviť svoju úctu k starším deti z materskej 

školy veselým programom, ktorý si pre nás s láskou pripravili 

 21.10.2014 (utorok) pôjdeme s dobrovoľníkmi z nadácie Pontis a Hewlett Packard na 

prechádzku starým mestom a navštívime aj našu korunovačnú Katedrálu sv. Martina 

 22.10.2014. (streda) do nášho zariadenia prinesú radosť a veselosť so svojím vystúpením 

deti zo ZŠ Tbiliská, ktoré sa už na nás veľmi tešia 

 30.10.2014 (štvrtok) si o 14.00 zaspievame s priateľmi z Klubu dôchodcov z Rače 

 v novembri sa môžeme tešiť na už tradičný koncert p. Sychru 

 v predvianočnom čase nás okrem iného ešte čaká Katarínska zábava, Mikuláš a množstvo 

iných aktivít, ktoré si pre vás pripravujeme 

 

Na časopise Naše noviny sa podieľali – redakčná rada: Mgr. Lucia Trebulová, PhDr. Mária 

Gdovinová, Mgr. Eva Bednárová, Henrich Holba, Eva Kovačovská, Teodor Žatko. 

Grafická úprava textu: Lucia Trebulová 

Redakcia si vyhradzuje právo pozmeniť príspevky. 


