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Milí naši čitatelia. 

     Prinášame vám prvé číslo Našich Novín 

v roku 2015. Sme veľmi radi, že nám neustále 

prispievate a autorov je čoraz viac. Rovnako nás 

teší aj záujem o vydané noviny a že sa rýchlo  

po vydaní roztratia medzi čitateľov. 

 Vonku kvitnú prvé kvety, záhradky si 

obliekajú pestrofarebný šat a slnko vlieva prvými 

lúčmi teplo do našich sŕdc. Veríme, že vám toto 

vydanie Našich Novín spríjemní voľné chvíle, že 

sa zabavíte ale sa aj dozviete niečo nové. 

Redakčná rada 

 Fašiangy 
      Fašiangové  obdobie začína na Troch kráľov a trvá do Popolcovej stredy.   

Na Slovensku sa toto obdobie spája s veselosťou, ľudovými zábavami, hrami, karnevalmi 

a prekáračkami. K fašiangom patrili aj zakáľačky, sprievody masiek, tanečné zábavy, plesy a 

svadobné hostiny. Niektoré ľudové 

zvyky sú na ústupe a väčšiu tradíciu 

získavajú plesy a bály.  

      Vo fašiangovom čase sa konali 

svadby, ktoré trvali oveľa dlhšie 

ako dnes. Bola to slávnosť nielen 

rodiny ale aj celej dediny. Všetci sa 

na nej podieľali materiálne, ale 

pomáhali ju aj pripravovať. 

Hovorilo sa, že keď je fašiang dlhý, vydávajú sa len pekné dievčatá a naopak keď je krátky, 

vtedy sa vydávajú aj škaredé, pretože mládenci nemajú dosť času preberať. 

      Fašiangové zábavy trvali často od nedele do utorka, prípadne do stredy. Muzikanti vyhrávali 

v určenej miestnosti, kde nechýbala pálenka, pivo, víno a medovina. Gazdinky v domoch piekli 

mäso, varili bravčovú huspeninu. V komorách mali zásoby – klobásy, slaninu, jaterničky a iné 

zakáľačkové špeciality. Zvykom bolo dopriať si všetkého a poriadne sa najesť. Naši predkovia 
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však vedeli, že po období zábav a hostín nasleduje doba pôstu a striedmosti. Toto striedanie 

prospievalo životnému štýlu, ktorý by mohol byť poučný aj pre súčasnosť. 

     Posledné dni pred Popolcovou stredou bývali najveselšie. V poslednú fašiangovú nedeľu sa 

mládenci poobliekali do masiek a vydávali sa na obchôdzku z domu do domu. Za odmenu 

dostávali slaninu, klobásu, vajíčka, 

koláče a samozrejme aj vypiť. Typickým 

pečivom boli smažené šišky 

(pampúšiky) a fánky. Vyvrcholením 

fašiangových sviatkov bol fašiangový 

utorok s poslednou muzikou.  

      Fašiang sa končil pochovávaním 

basy. Pri tomto symbolickom pohrebe 

ľudia v rozmanitých maskách 

uskutočnili obrad, pri ktorom bolo veľa 

plaču, smiechu aj zábavy všetkých 

prítomných.  

Fašiangové obdobie nebolo iba posledným vybúrením pred pôstom. Veselosťou a hodovaním 

malo napomôcť skorému príchodu jari a zaistiť úrodnosť polí a plodnosť ľudského pokolenia 

i hospodárskych zvierat. Boli to predjarné ľudové slávnosti. 

Fašiangové  tradície a  zvyky 

Na tučný štvrtok - má každý veľa jesť a piť, aby bol celý rok silný 

Na fašiangový pondelok - sa konal tzv. mužský bál, kam smeli len ženatí a vydaté 

Na  fašiangový utorok  - sliepkam sa sypalo zrno do kruhu reťaze, aby nezablúdili a nezanášali 

- bielizeň sa nemala vešať na pôjd, lebo to vraj viedlo k premnoženiu bĺch 

- ženy nesmeli šiť, aby sliepky dobre niesli 

- hospodár mal s gazdinou tancovať, aby sa im v tom roku urodili veľké zemiaky a dlhý jačmeň 

- bola sála plna dievčat.  Uprostred stál dlhy stôl a na ňom boli poháre so sladkým likérom. Pred 

každým pohárom namaľoval zvolený mládenec toľko bodiek, koľko musela dievčina zaplatiť 

zlatiek na muzike za to, že tancovala s chlapcami po celý rok. Tento obyčaj sa nazýval 

„vyplácanie dievčat“.  

                                                                                                                 Eva Kovačovská 

 
  Vážení a milí obyvatelia  
 Moje spomienky na detstvo sú úzko  späté s mojimi starými rodičmi. Volali sa Helena 

a Matej a boli to najúžasnejší ľudia na svete. Zomreli už dávnejšie, ale neustále ich nosím 

vo svojom srdci. Ich prítomnosť vo svojom živote som brala ako dar a veľké požehnanie.   

 Takto som vnímala a ďalej chcem vnímať aj svoju prácu. Ako dar a ako požehnanie. 

Preto mám v srdci smútok, že sa s vami musím rozlúčiť. Boli ste všetci blízky môjmu srdcu.  

Ste úžasní ľudia, vaša múdrosť, sila, charakter a odhodlanie mi neustále pomáhali.  

 Lúčim sa s vami prostredníctvom nášho časopisu. Bol mojím snom od začiatku. Dnes 

keď môžem skonštatovať, že 90 % všetkých príspevkov je vašim dielom, som na vás 

nesmierne hrdá. Ďakujem vám, za všetky krásne a nezabudnuteľné chvíle, ktoré som 

s vami prežila. Nech vám zošle milostivý Boh veľa požehnania a sily do ďalších dní.  

        Mária Gdovinová 
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Ja som optimista 
 

Ivan Krajíček kedysi veľmi populárnu, 

obľúbenú televíznu reláciu začínal a končil 

pesničkou „Nič nové na svete, dáme si 

repete...“ Je to pravda? Keď sa dnes stretnú 

dvaja seniori či seniorky, spomínajú na 

staré, zlaté časy a hodnotia dnešnú situáciu 

v ľudskom živote veľmi kriticky. Obyčajne 

debatu končia konštatovaním, že kedysi 

bolo lepšie, že sa také zlé veci ako dnes 

nestávali. Každý bol zamestnaný, nebolo 

toľko tragických udalostí, vrážd, krádeží, 

atď., a že už lepšie nikdy nebude. Ja s tým 

celkom nesúhlasím: V tridsiatich rokoch 

minulého storočia bola veľká hospodárska 

kríza, nezamestnanosť, boli dve svetové 

vojny s miliónmi mŕtvych, vykrádali banky, 

vraždilo sa (pamätáte na Čubirkovú?). 

  

V čase môjho narodenia (r. 1930) tisíce 

Slovákov odišlo za prácou do Ameriky. 

O 10-15 rokov neskôr zložil Gejza Dusík 

pieseň, ktorú otextoval Pavol Braxatoris. 

Spievalo sa v nej: Človek má na svete rôzne 

výhody a šťastné náhody, len keby ich vedel 

dobre využiť, šťastne by mohol žiť. Možná 

i tiež vďaka šťastnej náhode miesto má 

v obchode a včera si dal do novín inzerát, že 

predá doktorát. Ja som optimista, viem to 

dozaista, že ten svet zle nevyzerá, keď 

človek naň nepozerá. Ja som optimista, je to 

pravda istá, že sa tomu dobre vodí, kto sa 

nenarodí. Raz som si podal žiadosť 

o náhradu jednomu úradu. Nerobili so mnou 

žiadne okolky, dal som aj na kolky. Zložil 

som im ako kážu zákony, dávku na úkony 

a potom oslovili ma už za rok, že nemám ten 

nárok. Ja som optimista... 

A na záver uložme si do pamäti slová, ktoré 

vyslovila v známej melódii speváčka pani 

Melánia Ollaryová a riaďme sa v živote 

podľa nich: Úsmev na tvári stojí málo 

peňazí, náladu dávno už mi hádka nekazí. 

Zásadu mám a tú každému prezradím, 

hádať sa z hlúposti mňa neteší, ustúpi vždy 

múdrejší...! 

 

Teodor Žatko

Liptovské fašiangy 
     Slovo fašiang pochádza z nemeckého 

slova vast-schane, ktoré vo voľnom 

preklade znamená posledný nápoj. Toto 

slovo symbolizovalo, že po ňom nastáva 

40-dňový pôst pred Veľkou nocou, preto 

mali byť posledné fašiangové dni, 

"ostatky", dňami bujarej zábavy. Hoci by 

sa mohlo zdať, že fašiangové sprievody sú 

všade rovnaké, predsa je to v niektorých 

krajoch inak.        

     Na Liptove sa fašiangovému sprievodu hovorí bursa. Voľakedy to bola vlastne zábava celej 

dediny. Veselá fašiangová mládež či bursovníci zaklopali podľa starých obyčají na bránu 
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každého domu, vytancovali gazdiné a ich dcéry. Počas sprievodu sa dialo všelijaké žartovanie, 

napríklad nesmelo chýbať vodenie medveďa a prezentácia masiek humorným spôsobom, 

znázorňujúcich rôzne postavy alebo zvieratá.  

    Aj dnes je to rovnaké, sprievod tvoria postavy ako cigánka, kat, ovečka, Jánošík, vojak. 

Jednou z  najtypickejších masiek je Chriapa. Takúto masku nemajú nikde na Slovensku. Tvorí 

ju drevená hlava, ktorá je spojená s kožou z barana. Samotná maska je ťažká, váži viac ako 10 

kg, preto si ju oblieka vždy najzdatnejší mládenec, aby v nej vládal chodiť a samozrejme aj 

tancovať aj niekoľko hodín. Na čele sprievodu ide muzika, za muzikou majú miesto tí, ktorí sa 

starajú o počastovanie, aby veselí bursovníci neostali smädní. Nechýbajú ani tí čo vyberajú 

výslužku. V minulosti  bývali odmenení slaninkou, vajíčkami, klobáskou a pálenkou. Dnes sa 

už odmeňuje koláčikmi a tiež niečím na zahriatie.  

    Fašiangová bursa je jednou z tradícií, ktorá sa veľmi živo uchováva vo väčšine obcí Liptova, 

ako pripomínanie neustálej spätosti s prírodou a dnešného moderného človeka. 

                                                                                                                   Eva Bednárová 

Chrípka a jej prevencia 
 Chrípka útočí na Slovákov pravidelne každý rok. Mnoho ľudí ju podceňuje, ale faktom 

zostáva, že ešte aj dnes zomierajú na jej následky ľudia na celom svete. Môžeme ju teda 

charakterizovať ako staro-novú smrtiacu hrozbu. 

 Chrípka je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie dýchacích ciest. Šíri sa vzduchom - čiže 

prameňom je chorý človek, priamym kontaktom - podávaním rúk alebo bozkávaním a tiež 

nepriamym prenosom - kontaminovanými rukami a predmetmi. Inkubačná doba (čas od 

nakazenia po objavenie sa prvých príznakov) je 18-72 hod. 

Príznaky chrípky : pocit zimnice, malátnosť – únava, vysoká horúčka, ktorú sprevádza bolesť 

hlavy, svalov, kĺbov. Prejaví sa kašeľ, zachrípnutie a bolesti hrdla.       

Najčastejšie komplikácie chrípky sú zápal priedušiek, zápal stredného ucha, prínosových 

dutín a zápal pľúc. Komplikácie často vyžadujú hospitalizáciu a u vysoko rizikových osôb 

(starých ľudí a ľudí trpiacich na chronické ochorenie srdca) môžu spôsobiť aj ohrozenie života. 

Ako možno predísť chrípke: ♦ zvyšovaním celkovej odolnosti organizmu = otužovaním  

♦ pravidelným cvičením ♦ pobytom na čerstvom vzduchu ♦ primeraním oblečením ♦ častým 

vetraním ♦ zvýšením príjmom vitamínov a minerálov. 

                                                                  Vhodnou prevenciou už v čase chrípky je :  

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s chorými ľuďmi 

- vyhýbať sa davom ľudí 

- nechytať si oči, nos ani ústa a často si umývať ruky 

Odporúčania ako nešíriť ďalej chrípku,  

keď už sme chorí: 

- zostanem ležať v teple a pokoji 

- dostatočný prísun tekutín: 2-3 litre čaju alebo   

  ovocných štiav 

- prísun vitamínov 

- veľa spánku 

- nefajčiť 

Váš všeobecný lekár Vám na jeseň môže odporučiť 

aj očkovanie proti chrípke. 
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A na záver pár dobrých rád starých materí : 

Na plný nos a chrípku odporúčajú slepačí vývar – 

nielen že priaznivo pôsobí na dýchacie cesty, ale 

zároveň účinkuje protizápalovo. Jedným 

z najlepších prírodných prostriedkov proti kašľu je 

cibuľa – dobrá na dýchanie a dýchacie cesty. A ako 

bonus tretia rada, ktorá priaznivo pôsobí na liečbu 

chrípky je cesnak, citrón a med. 

Pre akýkoľvek spôsob prevencie sa rozhodneme je 

to všetko len na nás. Tak s chuťou do toho.                                                                                                                       

Veronika Malachovská 

Z ticha do veľkej radosti 
 Najznámejšia fašiangová pieseň nás trochu mýli. „Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde..“, 

všetci tieto slová poznáme. Ale uvedomili sme si niekedy, že sú v nich rovno 2 chyby? 

 V prvom rade fašiangy končia Popolcovou stredou, ktorou začína 40 dňový pôst a až po 

ňom nastáva, piesňou ohlasovaná, Veľká noc. Pôst má v kresťanstve hlboký význam. Slúži nám 

na stíšenie sa, meditáciu, dôslednejšiu prípravu na Veľkonočné sviatky. Celým obdobím nás 

sprevádza rozjímanie o Kristovom umučení prostredníctvom pobožnosti krížovej cesty, ktorá 

sa vykonáva v kostoloch, kaplnkách i ako súkromná modlitba v našich domácnostiach.  

 Veriaci si na začiatku kladú rôzne predsavzatia, aby krotili telo, svoju vôľu a viac sýtili 

ducha. Medzi najčastejšie predsavzatia patrilo odriekanie si mäsitých pokrmov, no v poslednej 

dobe čoraz viac ľudia uprednostňujú častejšie čítanie Sv. Písma, modlitbu sv. ruženca, či dennú 

účasť na sv. omši. Ponúkame aj vám pár bodov na pôstne zriekanie sa: 

 posudzovania iných 

 myšlienok na svoje choroby a trápenia 

 slov, ktoré očierňujú, zraňujú iných 

 stálej nespokojnosti a sťažovania si 

 hnevu a hádok 

 pesimizmu a smútku 

 prílišných a zbytočných starostí 

 zatrpknutosti 

 zahľadenosti do seba 

 beznádeje 

 Po pôste prichádza Veľká noc. Najprv sa sústredí okolo 

Kristovho utrpenia a smrti vo Veľkonočnom trojdní: Zelený 

štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota. Po ňom 

nasleduje vyvrcholenie celého liturgického roka, najväčší 

a najdôležitejší kresťanský sviatok - Veľkonočná nedeľa - deň 

Kristovho zmŕtvychvstania. Deň kedy oslavujeme definitívnu 

porážku smrti a hriechu, deň našej spásy, deň, ktorý nám znovu 

otvoril nebo.  

 A až po 40 dňoch Veľkonočného obdobia začíname sláviť Turíce, ktoré sa v piesni 

spomínajú spoločne s fašiangami a ešte pred Veľkou nocou. Je to obdobie, keď Ježiš po svojom 

zmŕtvychvstaní vystúpil do neba a svojim apoštolom zosiela Ducha svätého ako posilu do ich 

pôsobenia v Cirkvi. Preto si aj kresťania každoročne pripomínajú, oslavujú Zoslanie Ducha 

svätého a jeho 7 darov. 

 Želáme aj vám, aby ste v období pôstu upevnili svoj osobný vzťah s Bohom a pripravili sa 

na slávenie najdôležitejších sviatkov v roku. 

Lucia Trebulová 
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Káva - Voňavý mok, ktorý miluje takmer každý na svete 
 Začneme od začiatku, ako a kde sa prvý raz objavila. Bolo to v XV. storočí, mladý pastier 

kôz v Etiópii ich pásol na veľkom kopci a tieto začali obhrýzať krík obsypaný suchými plodmi. 

Odlomil si z kríka pár halúzok a urobil si ohník. 

Zaujala ho vôňa spálených bobúľ. Vzal ich, 

rozdrvil, vložil do vody a chvíľu po vypití sa cítil 

veľmi svieži a silný. Krík pomenoval „cahuha“, čo 

v preklade znamená „sila“. Všimol si, že aj stádo 

kôz bolo potom nezvyčajne čulé. 

 Druhy kávy sú rozdelené na „Arabika 

a Robusta“. Najpoužívanejšia je Arabika, ktorá 

pochádza z kávovníka Arabského. Menej kvalitnou 

je Robusta a najväčším pestovateľom tejto kávy je Brazília - avšak najkvalitnejšiu Robustu 

pestujú v Keni. Mala by mať príjemnú vôňu, jemne zemitú príchuť a bohatú penu. 

Toto ste určite o káve nevedeli: 

 okolo pestovania, spracovania a distribúcie kávy pracuje cca 500 miliónov ľudí na svete 

 1 krík urodí  ročne 2-3 kg zelených bobúľ, z ktorých sa po upražení získa zhruba ½ kg kávy 

 ako kuriozitu píše zahraničná tlač, že francúzsky spisovateľ Honoré de Balzac denne vypil 

až 60 šálok kávy 

 optimálne je vypiť 3-6 šálok kávy denne, čo ešte nespôsobuje žiadne zdravotné problémy 

(ale je o to viac nutné dodržiavať dostatočný pitný režim, lebo káva odvodňuje!) 

 účinky kávy sú individuálne, závisí to od veku, zdravotného stavu konzumenta, či od druhu 

kávy. Najlepšie účinky má káva bez cukru, mlieka a šľahačky. Akékoľvek prídavky do 

voňavého nápoja sú viac na škodu ako na osoh. 

 existuje 9 druhov káv: Espresso, Ristretto, Turecká káva, Macchiatto, Cappuccino, Latté, 

Viedenská káva, Írska káva, Frappé 

 

 Káva, to je životabudič. Zavčas rána, keď sa zobudíme, hneď na ňu myslíme, ale nadmerné 

pitie kávy môže mať i negatívne následky na naše zdravie. Káva sa pije pri slávnostiach, 

stretnutí rodiny, sviatkoch, narodeninách, schôdzach, no dôvod pitia tohto nápoja sa vždy nájde 

a je po ruke, ale i toto vedzte, že všetko s mierou, lebo i dobrota môže uškodiť! 

Dobré i zlé vlastnosti pitia kávy 

 Ako dobré účinky kávy sa uznávajú:  

 zlepšuje koncentráciu 

 zlepšuje nízky krvný tlak 

 zrýchľuje tep 

 zmierňuje únavu 

 dočasne rozhýbe metabolizmus 

 rozširuje tepny 

 priaznivo stimuluje centrálnu nervovú sústavu 

 je prevenciou proti demencii Alzheimerového typu 

 znižuje sa riziko vzniku cukrovky typu 2, srdcových ochorení, astmy, žlčových kameňov, 

Parkinsonovej choroby, rakoviny pečene a hrubého čreva 
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 Ako zlé účinky kávy sa uznávajú:  

 môže spôsobiť zrýchlenie srdcovej činnosti 

 môže spôsobiť zažívacie ťažkosti až bolesť žalúdka 

 môže spôsobiť nervozitu až podráždenosť 

 môže spôsobiť poruchy spánku, trasenie rúk 

 môže spôsobiť nadmerné potenie a svalové napätie 

 Prepáčte mi, ak som vás unavil takýmto dlhým článkom, ale na 

posilnenie všetkým odporúčam dobrú, voňavú a chutnú kávičku. 

 

Henrich Holba 

Šibačka - oblievačka 
 Bolo to už všetko dávno, avšak na 

zážitky, ktoré sú tradičné na Veľkú Noc, 

najmä na dedinách, sa nedá zabudnúť. Keď 

som ako 27 ročná prišla bývať z rodinných 

dôvodov na dedinu - do Smoleníc, zažili 

sme aj s deťmi mnoho veselých, ale aj 

menej úsmevných momentov.  

 Pred týmito sviatkami jari bola vždy 

príprava koláčikov, kraslíc, rôznych figúrok 

mláďat ako sú kuriatka, kačičky, ovečky, či 

všetko čo pripomína zrod nového života, 

ako aj príchod prebúdzajúcej sa jari. S tým 

je spojená aj oblievačka, šibačka. 

 Na Veľkonočný pondelok mládenci 

chodili po domoch a dvoroch, najmä kde 

bola mladá dievčina, o ktorú bol záujem. 

Chodili v skupinách, niesli velikánsky 

korbáč, ktorý bol ozdobený farebnými 

mašľami. Každá vyšibaná a vyoblievaná 

dievčina im uviazala ďalšiu mašľu 

a obdarila ich tzv. šibačkovým pohostením 

- koláče, kraslice, peniažky, príp. aj vypiť. 

Väčšinou táto skupina chodila s vedrom, 

naplneným vodou a potom dievčencom ani 

nitka neostala suchá. 

Raz synovia zavreli vodu v studni, s dcérou 

sme si mysleli, že sme predišli kúpačke no 

oni bleskove odbehli k susedom a dcéra sa 

vode nevyhla, ani ja, dokonca ani babička.  

     
Keď som bola na šibačku pri St. Ľubovni, 

tam bolo zvykom iba oblievať, ale tam sa 

lialo aj za krk. Nestačila som sa prezliekať! 

Záverom, v kraji odkiaľ pochádzal môj 

manžel bola aj tradičná riekanka, pamätám 

si z nej kúsok: „Šibi, ryby, mastné ryby, aby 

si tatu, mamu poslúchala, kde ťa pošlú 

utekala,...ešte k tomu groš a je toho dosť!“ 

Eva Valašková

 

Tréning pamäti 
 V najnovšom čísle Našich Novín máme pre vás prichystané ďalšie zaujímavé úlohy, ktoré 

vám pomôžu trénovať si vašu pamäť, pozornosť, kreativitu, sústredenie sa i trpezlivosť. 

Výsledky týchto cvičení ako aj nové úlohy nájdete v najbližšom vydaní Našich Novín. Veľa 

šťastia  
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1.Doplňte slová opačného významu, v niektorých prípadoch je možných aj 

viacero dobrých odpovedí: 

napr. biely - čierny           dievča - chlapec 

slabý - 

vždy - 

sladké - 

svetlo - 

veľký -  

chudoba - 

hanblivá - 

hlúposť - 

slnečno - 

vôňa - 

ťažké -  

nič -  

čistá - 

sýty - 

sucho - 

studená - 

krátky - 

dobro - 

hluk -  

radosť - 

nie  -

2.  Vezmite si nejaký čistý papier a pokúste sa napísať čo najviac slov tak, aby 

začínali na nasledujúce písmená: 

 NAPÍŠTE ČO NAJVIAC SLOV NA   „P“:   napr. papier, pero, ... 

 NAPÍŠTE ČO NAJVIAC SLOV NA   „PO“:  napr. potraviny, pokoj, ... 

 NAPÍŠTE ČO NAJVIAC SLOV NA   „POT“: napr. pot, potkan, ... 

 

        Zároveň vám prinášame aj výsledky úloh z vianočného čísla Našich Novín: 

1. Po doplnení chýbajúcich písmen ste dostali nasledovné mená prezidentov: 

 EDUARD BENEŠ 

 GUSTÁV HUSÁK 

 KLEMENT GOTTWALD 

 RUDOLF SCHUSTER 

 ALEXANDER DUBČEK 

 TOMÁŠ G. MASARYK 

 ANTONÍN NOVOTNÝ 

 LUDVIK SVOBODA 

 VÁCLAV HAVEL 

 MICHAL KOVÁČ 

 ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ 

 IVAN GAŠPAROVIČ 

2. Vyriešením osemsmerovky nám vzniklo krásne vianočné prianie: 

Prichádza čas, keď zlí si odpúšťajú a slzy pokory v očiach majú (výsledok osemsmerovky),  keď 

dobrí srdcia otvárajú a skromní aj posledné z lásky dajú. Nádherné Vianoce a šťastný Nový rok 

všetkým praje DSS a ZpS Rača! 

Lucia Trebulová 

 
Veľká noc 
 Bolože to radosti, keď sa blížili sviatky Veľkej 

noci. My starší, asi 14 na 15 rok, sme si chystali vedrá 

a fľaše plné vody na naše spolužiačky, lebo vraj keby 

sme ich nevykúpali, že sa nevydajú. Podľa mňa to mali 

pomýlené, však ešte boli len malé kočky, času mali 

dosť na taký vážny úkol. Mamička vypekala, varila 

a snažila sa, aby cez sviatky všetko dobre dopadlo. 

Ocko, keďže sme boli 5 šarvanci, zaobstaral korbáče 

a mal taký zvláštny zvyk (naučili ho to rodičia),  
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že v blízkom okolí schovával v tráve a kríkoch cukríky a napolitánky, nuž a my deti sme ich 

chodili hľadať ešte pred tým, než sme šli šibať. Pár rokov to fungovalo (vraj to poschovávali 

zajačiky, aby sme sa potešili a zamaškrtili sme si), ale raz ho pravdepodobne niekto vystihol, 

keď tie maškrty schovával, zobral si ich a my sme mali starú belu. Vidíte, takto skončil sladký 

a dobrý zvyk a mamička prehlásila: „Tak vám treba, aspoň sa vám nebudú kaziť zuby od 

sladkostí!“ Nuž, čo vy na to, mala pravdu? Ale ináč sviatky Veľkonočné mám rád. 

Henrich Holba 

Seniorské  zľavy 
       Odchod do dôchodku neznamená  že človek má sedieť doma, pozerať televíziu alebo 

bezcieľne zabíjať čas. Zároveň však príjem z dôchodku býva výrazne nižší, preto si senior musí 

každú investíciu zo svojho príjmu premyslieť. Pomocou, ako zvládať finančný rozpočet môžu 

byť seniorské zľavy. Tie sú už bežnou záležitosťou vo viacerých oblastiach života, ako sú 

zdravie, cestovanie, kultúra, šport, obchody, relax. Toto sú aspoň v krátkosti niektoré z nich, 

ktoré sú pre bratislavských dôchodcov aktuálne.  

 Od 17. Novembra 2014 zaviedla Železničná spoločnosť pre dôchodcov bezplatnú 

prepravu. V tomto prípade ale rozlišujeme dva typy dôchodcov: tých čo majú menej ako 62 

rokov, sú poberateľmi predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského 

alebo vdoveckého dôchodku, sociálneho výsluhového dôchodku. Podobne je to u dôchodcov, 

ktorí majú viac ako 62 rokov. U obidvoch je povinná registrácia, rozdiel je len v dokladoch, 

ktorými je potrebné sa preukazovať pri kontrole cestovných lístkov vo vlaku. Poberatelia 

dôchodkov do 62 rokov veku pri registrácii získavajú Preukaz pre poberateľa dôchodku do 62 

rokov. Pri kontrole cestovných lístkov sa následne preukazujú týmto Preukazom pre 

poberateľa dôchodku do 62 rokov spolu so zakúpeným cestovným lístkom na bezplatnú 

prepravu. Aj cestujúci dôchodcovia vo veku nad 62 rokov potrebujú registráciu na základe 

ktorej získajú Preukaz pre zákazníka. Po predložení Preukazu pre zákazníka si zakúpia lístok 

na bezplatnú prepravu. Pri kontrole vo vlaku sa potom preukazujú Občianskym preukazom 

a zakúpeným cestovným lístkom na bezplatnú prepravu. 

     Podobne šport a relax, najčastejšie zľavy poskytujú plavárne a športoviská. Samostatnou 

oblasťou sú seniorské dovolenky, kde je možné ušetriť až 20% zo sumy pobytu. Na Slovensku 

sú viaceré organizácie, ktoré organizujú relaxačné pobyty v niektorých slovenských kúpeľoch 

ako napríklad SOREA alebo  Jednota dôchodcov Slovenska, pri týchto pobytoch je možné 

využívať štátnu účelovú dotáciu v sume 50 eur. Dovolenkovať s príspevkom však môžu len 

nepracujúci dôchodcovia. Obmedzením je len to, že pobytu s dotáciou z rezortu práce sa môže 

nepracujúci dôchodca zúčastniť v kalendárnom roku len raz. 

Poslednú oblasť ktorú spomenieme sú zľavy v bankách a poisťovniach, ktoré majú pre seniorov 

pripravený balík zvýhodnených služieb, ktoré spočívajú v zvýhodnenej sume poplatku za 

vedenie účtu alebo v doručovaní dôchodku.  

Spracovala:  Bednárová E. 

 
  Devín 
Devín, Devín, starodávny, 

aký si len ty nám slávny. 

Krásne sú nebotyčné tvoje bralá, 

tu históriou opradená je každá tvoja skala. 

 

 

Dávno sú už preč staré časy, 

keď tadeto Štúr chodieval, 

slovenskú mlaď sem vodieval. 

                                Marta Dérerová 
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Vtipy 
Okolo polnoci kričí opitý chlap na námestí: 

- Jano, Jano! 

Príde k nemu policajt a dohovára mu,  

prečo tak kričí a ten mu odpovedá: 

- Musím. On býva na druhom konci mesta a  

zabudol som sa ho opýtať, či príde zajtra do krčmy na pivo. 

 

Lekár hovorí dedkovi po vyšetrení: 

- Tieto lieky musíte vysadiť! 

- Dobre. A ako často ich máme polievať? 

 

 

Ako spoznáte, že je už malá 

žiačka budúca blondínka? 

Keď pán učiteľ zotrie tabuľu, 

ona si rýchlo vygumuje celý zošit. 

Henrich Holba 

Návšteva v spoločnosti Hewlett Packard (HP)
 Už od roku 2012 sa stretávame s milými 

pracovníkmi zo spoločnosti HP, s ktorými 

sme už prežili mnohé krásne chvíle pri 

rôznych príležitostiach. Mladí dobrovoľ-

níci, plní optimizmu a empatie, obohacujú 

náš seniorský život tým, že organizujú pre 

nás rôzne podujatia (návšteva divadla, 

prehliadky Bratislavy, plavba po Dunaji, 

opekačka na Kačíne, turnaj v petangu 

s občerstvením v našom domove, výučba 

v ovládaní počítačov, spoločné pečenie 

koláčov, fotografovanie - portréty, atď.). 

 Spoločnosť HP v oblasti IT (informačné 

technológie) je známa vo svete už dlhé 

obdobie. Slovenská pobočka HP pracuje na 

Slovensku asi 23 rokov. Tisíce našich ľudí, 

počnúc žiakmi, študentmi škôl všetkých 

stupňov pracujú na ich notebookoch, 

využívajú ich tlačiarne. 

 Na pozvanie našich mladých priateľov 

sme ich 2.februára navštívili. Zúčastnili 

sme sa programu, ktorý prichystali pre deti 

zamestnancov v rámci polročných prázdnin 

v základných a materských školách. Na 

tejto akcii sme sa podrobnejšie oboznámili 

s ich kancelárskymi priestormi, v ktorých 

pracuje približne 180 mladých vysoko-

kvalifikovaných odborníkov. Ich pracovnou 

náplňou je sprostredkovanie predaja 

prístrojov najmodernejších informačných 

technológií, ako sú rôzne typy počítačov, 

notebooky, tablety a oddeliteľné zariadenia, 

laserové a atramentové tlačiarne, vrátane 

originálneho kvalitného spotrebného 

materiálu. Ich veľmi dôležitou a zodpo-

vednou úlohou je aj servisovanie uvede-

ných zariadení v rámci takmer celej Európy. 

Túto činnosť zabezpečuje približne 1800 

odborníkov, umiestnených v mnohých 

centrách na Slovensku. 

 Spomínam si na sedemdesiate roky 

minulého storočia, keď som sa dostal na 

mojom pracovisku vo výskumnom ústave 

do kontaktu s takýmto počítačovým 

strojom, na ktorom sa začali spracovávať 

výsledky vedeckovýskumných úloh. Toto 

monštrum za 4,5 mil. Kčs nám dodali zo 

ZSSR, jeho rozmery boli cca 250 cm x 200 

cm x 180 cm, umiestnené na hrubej 

korkovej podložke. Okolo budovy, v ktorej 

sa toto zariadenie nachádzalo, nesmelo 

jazdiť pre nežiadúce otrasy ani ťažšie 

nákladné auto. Spracovanie výsledkov 

vedeckovýskumnej úlohy (preukaznosť 

výsledkov, atď.) trvalo hodiny, takže naši 

vedeckí pracovníci radšej naďalej chodili 

robiť svoje výpočty na malom prístroji 

značky Hewlett - Packard, ktorý už vtedy 

vlastnil susedný ústav Slovenskej akadémie 

vied. 

 Program dňa v HP bol pestrý. Okrem 

prehliadky pracovných priestorov, ktorú 
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Srdečne blahoželáme 

a prajeme pevné 

zdravie, veľa radosti 

a spokojnosti! 

absolvovalo osem účastníkov nášho 

domova, spoločnosť HP pri tejto príležitosti 

navštívilo aj asi 50 žiakov z MŠ a ZŠ, 

ktorých rodičia v nej pracujú. Pre nich boli 

pripravené v piatich miestnostiach zábavné 

činnosti, ako napr. cvičenie pamäti, učenie 

rôznych moderných tancov (hip-hop, lets 

dance, elektro-bugi, brazílska samba), hra 

na rôzne bubny, vytváranie zvieratiek 

z farebných papierov a aj veľmi zaujímavá 

tvorba džungľových kvetov vystrihovaním 

a farbením z papierových vajíčkových 

obalov. Do tejto činnosti sa aktívne zapojili 

aj členky našej malej výpravy z DSS a ZpS 

Rača, ktoré tak uplatnili svoje skúsenosti 

z nášho krúžku šikovných rúk. 

 Zážitky z dňa, kontakty s našimi 

dobrovoľníkmi - priateľmi, ako aj s deťmi 

pracovníkov spoločnosti HP nám spestrili 

i obohatili náš seniorský život, za čo im 

patrí srdečná vďaka! 
Teodor Žatko 

 

Medzinárodný deň žien 
 Aj v našom zariadení sme spoločne oslávili 

MDŽ. V pondelok 9.3. sme sa stretli v hojnom 

počte v našej spoločenskej sále. Najprv nám 

krásnymi piesňami vyčarila úsmevy na tvárach 

Radovanka. Potom nám pekne zaspieval aj náš 

klient Teodor Žatko. Niektoré piesne boli 

známe, niektoré zložil on sám, ale rozhodne nás 

potešili všetky. Na záver bol príhovor p. 

riaditeľa. Všetky ženy v sále boli obdarované 

červeným karafiátom. Ďakujeme! 

Lucia Trebulová 

Burza štastva 
 19. januára sa uskutočnila už po druhýkrát burza šatstva. Išlo o oblečenie, ktoré nám 

priniesli dobrovoľníci z firiem Hewlett Packard, Telekom a Honeywell. Veci boli krásne, klienti 

si našli, čo potrebovali, dokonca nielen oblečenie, ale aj nejaké praktické veci do domácnosti. 

Všetci boli po peknej akcii spokojní. Ďakujeme dobrovoľníkom!  

 

    V období  od  1.januára  do 31. marca sa  krásnych  životných  jubileí   

    dožili naši klienti : p. Bieliková Jolana  

          p. Winterová Zlalica 

          p. Vlníková Anna 

          p. Toriská Mária  Alžbeta 

          p. Holba Henrich 

          p. Králiková Jozefa 

          p. Pivarčová Elena 

          p. Hlobíková Anna 
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K radu ďalších vinšovníkov 

aj ja podľa dobrých zvykov 

pripojiť chcem keď nie inšie, 

aspoň ešte tieto vinše: 

Sviatky plné milosti, 

požehnania a hojnosti 

od vzkrieseného Spasiteľa 

všetkým klientom s láskou želá 

Redakčná rada 

 

Čo nás čaká a neminie najbližšie 3 mesiace: 
 18.3. Týždeň mozgu v Stupava 

 25.3. maľovanie vajíčok s dobrovoľníkmi z HP 

 marec 2015 Spomínanie s Radovankou - 

  tréning pamäti trochu inak - s veselými piesňami 

  nášho zboru Radovanka 

 apríl 2015 - práce v záhrade DSS a ZpS + 

animoterapia s dobrovoľníkmi z HP 

 máj 2015 výlet s našimi  

dobrovoľníkmi z HP - podľa počasia a možností   

 akcia „Naše mesto“ - skrášľovanie a údržba 

našich spoločných priestorov DSS a ZPS Rača 
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