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Milí naši čitatelia. 

Na teplé letné dni,  počas ktorých je slnko 

vysoko na oblohe a jeho teplé lúče nás 

zohrievajú, vám prinášame ďalšie vydanie 

Našich novín. Veríme, že čítanie časopisu 

zohreje vašu dušu a spríjemní pobyt v našom 

zariadení. Ak by sa náhodou nejaký ten 

obláčik z ktorého zaprší objavil, veríme, že 

spoločne ho odfúkneme a v zdraví a šťastí 

prežijeme toto leto.  
Oľga Jarošová 

Májové májenie a iné 
Je tu máj. Tento mesiac patrí všetkým zaľúbeným. Bezpochyby je jeden z najkrajších mesiacov 

roka. Príroda sa prebúdza k novému životu, ukazuje svoju krásu a nádheru. Záhrady a lúky sú posiate 

všetkými farbami a to je nádherná pastva pre oči. Na rozkvitnutých stromoch poletujú usilovné včely. 

Spev vtákov nám spríjemňuje každodenný život, ktorý sa snažíme prežiť podľa svojich predstáv. 

K máju sa viažu rôzne udalosti a tradície. Zima sa skončila a leto začína naberať silu. Na kopcoch 

sa zakladali ohne a mladí ľudia tancovali okolo ohňa májové tance, spievali a tešili sa zo života. 

Ďalšou tradíciou bolo stavanie májových stromov. Máje boli známe už v období staroveku. Ľudia 

ich dávali pred domy ako ochranu pred zlými duchmi 

a chorobami. Máj symbolizoval víťazstvo nad zimou. 

Poľnohospodárom mala májová zeleň priniesť dobrú 

úrodu. Prastarý význam stavania májov v 13. storočí 

pred kostol, radnicu, pred domy popredných 

mešťanov zanikol. Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke 

postaviť máj pred dom obdivovaného dievčaťa. Od 15. 

storočia sa máje stavali už aj v strednej Európe. 

V týchto končinách slúžil ako istý prejav úcty. Od tejto 

myšlienky sa májová tradícia vyvinula do podoby v akej ju poznáme dnes. Pretrváva zvyk stavať máje 

pred dom, v ktorom je vydaja súca dievka. Najčastejšie sa stavia len jeden ústredný máj pre všetky 

dievky a to na centrálnom – verejnom priestranstve. 
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Historický sviatok je 1. máj - Sviatok práce a 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom. Ďalším 

významným dňom je 4. máj - Výročie úmrtia M. R. Štefánika v roku 1919, ktorý tragicky zahynul pri 

páde lietadla. 

Do májového zvyku patrí prvoprijímanie, kedy školské deti, ktoré majú 9 rokov, idú na prvé sväté 

prijímanie. Pripadá to na 2. nedeľu v máji. Tradícia Dňa matiek, ktorá bola obnovená po roku 1989 sa 

slávi tiež v 2. májovú nedeľu. 13. máj je výročný deň 1. zjavenia Panny Márie v roku 1917 vo Fatime. 
                                                                                                                                  Eva Kovačovská 

 

Otvorenie záhradnej sezóny  
s firmou DELL 

Bolo slnečné aprílové poobedie,  23. apríl. 

Zavítali k nám na návštevu zamestnanci firmy 

DELL. Keďže postavili jedno súťažiace družstvo 

na petang, bola to pre nás hodená rukavica, 

ktorú sme nemohli len tak nechať na zemi. 

Svoje družstvo postavila Podbrezovská, 

Penzión aj Strelková. Prvý „medzinárodný“ 

petangový turnaj v tomto roku bol vskutku 

napínavý. Nielenže sa ho zúčastnili hráči 

z Francúzska, Maroka a Španielska, ale aj 

výkony družstiev boli mimoriadne vyrovnané 

a tak sa o víťaza bojovalo až do konca. 

Napokon zvíťazilo družstvo z Penziónu 

(Fabušová, Závada, Žatko) v tesnom závese s 

družstvom DELL, Podbrezovskou a Strelkovou. 

Napäté súťažné chvíle  spríjemňoval pán 

Teodor Žatko svojím spevom, ku ktorému sa 

pridali aj ostatní obyvatelia a zamestnanci 

nášho domova.  

Dobrovoľníci firmy DELL, ktorí nesúťažili, 

sprevádzali našich klientov na invalidných 

vozíkoch

 
na prechádzkach, či sa zúčastnili na tvorivých 

dielňach, ktoré pripravila Vierka Hajdúchová. 

Iní zasa hrali šachy s pánom Kinským.  Náš 

zdravotný úsek v predstihu pripravil všetkých 

obyvateľov na túto akciu tak, že sa mohli 

zúčastniť celého podujatia v úplnej 

spokojnosti.  

Pracovníci DELLu odchádzali povznesení 

a dojatí. Našli u nás domov plný milých 

seniorov, 

ku ktorým sa budú radi vracať. Najbližšie 22.5. 

doobeda, keď sa stretneme pri spoločenských 

hrách a prechádzkach. 
Adrika Strečanská 

 

 

   Piesok v dlani 
          Po jari leto a jeseň potom,  

          zima zavíta, takto dokola; 

          deň za dňom beží, rúti sa skokom,  

          kto čas zastaví, ktože ho zdolá? 

 

          Život uniká sťa piesok v dlani, 

          môže sa sypať aj ako siatina; 

          láska je darom, treba ju chrániť, 

          premôže zlobu ona jediná. 

 

Pravda je taká, veky už trvá, 

nesmúťže preto, slzu si utri; 

nech platí táto poučka prvá, 

„záleží od nás“ hovoria múdri... 

 

Darca života lásku nám núka, 

ber ju a rozsievaj s dobrým úmyslom; 

ona rozkvitne ako jarná lúka, 

budeš žať dobro, šťastie každým dňom...                                                                                                                   
                                                                         Teodor Žatko  
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Výlet s dobrovoľníkmi z HP 
Napriek zlému počasiu sa dňa 27.05.2015 

uskutočnil výlet so seniormi ZpS Penziónu Pri 

vinohradoch a DSS Podbrezovská. Výlet sa 

uskutočnil autobusom - smer Železná studnička - 

Klepáč. Vystúpili sme v lese, kde nás spevom vôkol 

sprevádzali vtáčiky a kvietky sa na nás usmievali 

a na čistinke sme si zaspievali. 

Stretli sme sa tam s dobrovoľníkmi z firmy 

Hewlett Packard, s ktorými sme sa cítili veľmi 

príjemne. Aj sme sa fotili, aby nám spomienky 

v srdci zostali a fotografie na nástenke viseli. 

Videli sme pekné prírodné jazierko, pri ktorom sme si na lavičkách oddýchli, svoje dojmy si 

porozprávali. Potom sme pokračovali na Partizánsku lúku. Dobrovoľníci pripravili pre nás aj 

pohostenie, bola výborná kapustnica a štrúdľa ako od maminky. 

Celkový dojem z tohto výletu máme, že sme spoznali príjemných ľudí, ktorí nás touto cestou 

sprevádzali a spríjemnili nám krásne popoludnie. Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí pripravili pre nás 

nezabudnuteľný zážitok.                      DSS Strelková 

 

Spomienky na leto 
Prešla zima, pomaly aj jar a blíži sa leto. 

A ľudia sa už vopred tešia ako sa vybláznia na 

dovolenkách pri vode, na zájazdoch doma 

i v cudzine. Potom sa budú chváliť (aby 

susedia závideli) čo všetko zažili. Ale i ja nie 

som výnimka a pochválim sa ako som prežíval 

letá a mám hneď 3 spomienky. 

Začalo to v roku 1964, dostal som rekreačný 

poukaz, vraj za dobrú prácu, že môžem ísť 

i s manželkou v lete do Železnej Rudy 

v Čechách na 14 dní. To ma potešilo a šli sme. 

Kolektív bol výborný, zábava, spev, tanec 

skoro každý večer, cez deň sa športovalo alebo 

sa išlo na zájazd autobusom. Nuž ale čo čert 

nechcel, asi po týždni sa stala galiba-

nedorozumenie. Po dobrej večeri vystúpil 

vedúci zotavovne na pódium a zahlásil 

mikrofónom: „Vážení rekreanti, povstaňte. 

Všetci si pripijeme a budeme blahoželať pánu 

Holbovi. Volali z nemocnice v Bratislave, že sa 

mu narodila dcérka.“ Mňa skoro porazilo ale 

manželka rýchlo zareagovala a dostal som 2 

poriadne facky na líca a vykríkla: „ Kto je tá 

ženská? S kým to máš?“ A na koniec sa 

rozhodla, že sa zbalí a ide domov. 

Nestalo sa tak, lebo asi po 1 hodine sa všetko 

vysvetlilo. Medzi rekreantmi sa nachádzala 

osoba menom Volba a vedúci si to splietol 

s mojím menom Holba. Tento omyl sa 

vysvetlil, manželka sa upokojila, k rozvodu 

nedošlo. Tak vidíte, aj takto končí leto  

Máchovo jazero  
Bolo leto, manželka dostala poukaz na 

rekreáciu do Čiech naďaleko Českej Lípy 

do Doks. Bolo tam ohromne dobre ale voda 

ma veľmi nelákala, lebo neviem plávať. Raz sa 

kamaráti rozhodli, a manželka súhlasila, 

že pôjdeme na vyhliadkovú plavbu loďou. 

Uprostred Máchovho jazera sa moja dobrá 

partia rozhodla, že ma naučia plávať 

a prehodili ma cez zábradlie do vody s tým, 

že sa plávať naučím. Nevyšlo im to. Figu 

borovú som sa naučil. Začal som sa topiť 

a nebyť námorníka - plavčíka z lode, bol by 

som sa utopil. Kamaráti mu povedali, že som 

skočil do vody sám, aby bola švanda. Ja som sa 

prebral až v ambulancii u lekára a vedenie 

Máchovho jazera mi zakázalo vstup a kúpanie 

na trvalo. 
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Leto som šťastne prežil, všetku vodu som 

nevypil, ešte zostalo aj pre druhých. 

Plávať doteraz neviem, ale aj tak dobre. 

Ej, tie hríby  
Počas dovolenky vo Vysokých Tatrách som 

prešiel skoro celú magistrálu. Bol to úžasný 

pocit vidieť tie vrchy a tú krásu! Vtedy ma ešte 

kolená neboleli. Keď som sa spýtal kamaráta 

Miška, prečo nejde so mnou na tú túru, 

prekvapil ma odpoveďou: „A čo tam budem 

v kopcoch hľadať, však tam nie je žiadna 

krčma.“ Po príchode z výletu sme mali k večeri 

hríbovú omáčku s knedľami. Do rána bola 

zotavovňa prázdna. Asi 150 rekreantov bolo 

z hríbov priotrávených.  

 
Ja som ležal v nemocnici v Kežmarku 

a manželka v Poprade. Po týždni sme sa znovu 

stretli. 

Vidíte, i takéto dokáže byť leto, ale 

dokázali sme ho s manželkou prežiť. 
Henrich Holba 

 

Radovanka účinkovala v Plaveckom Podhradí 
      Dňa 14. mája náš spevácky krúžok sa predstavil v hodinovom programe klientom Domova 

sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí. Stalo sa tak na základe pozvania p. Ing. Sádovského, 

riaditeľa uvedenej ustanovizne. Našu prepravu zabezpečili vlastným, takmer novým mikrobusom 

s mladým šikovným vodičom. Cestou sme sa kochali pohľadom na okolitú prírodu najmä v úseku po 

rovine z Perneku až do cieľa našej trasy - zákruty cez Babu sa nám páčili menej. Naľavo i napravo sme 

videli krásne zelené rozľahlé polia, Karpatské pohorie, lúky so stádami pasúcich sa kráv i koní, ba 

zbadali sme i čriedu muflónov. 

      Obyvatelia DSS nás už očakávali v „koncertnej sále“ - v jedálni. Pred vystúpením sme sa stihli 

posilniť pripraveným občerstvením a zaujali sme miesta pred publikom. Náš spev sa im očividne páčil, 

o čom svedčili ich potlesky a srdečné ďakovanie z úst pána riaditeľa. Nás tešilo i to, že s naším 

výkonom bola spokojná aj naša dirigentka p. Timea Buociková. 

      Na záver uvediem stručné údaje o  DSS Plavecké Podhradie : vzniklo v roku 2006, počet klientov 

60, z toho je 58 chodiacich a vozíčkarov, a iba dvaja ležiaci. Izieb je 31, bývanie po jednom a po 

dvoch, v jednom traja.  Najstarší klient má 89 rokov. Počet ošetrovateliek 17, dve sociálne 

pracovníčky a 16 pracovníkov technicko - hospodárskeho personálu. Záujmová činnosť klientov : 

tvorivé dielne – košikárska, keramická, tkáčska, textilná, servítková. Areál DSS je cca dva krát väčší 

ako náš. Klienti podobne ako u nás starajú sa okrasné záhony, ale pestujú aj rôznu zeleninu, ktorú 

využívajú v kuchyni. 

       Pri lúčení nás pán riaditeľ ako prvých pozval na každoročnú krajskú súťaž v speve ľudových piesní, 

na ktorej sa zúčastňujú aj spevácke skupiny z Čiech a Poľska a už siedmy krát ho bude organizovať 

Plavecké Podhradie. Konať sa bude v októbri.  
                                                                                                                            Teodor Žatko 

 
Tréning pamäti 
 Ani v letnom čísle sme nezabudli na, už pravidelný, príspevok na aktivizovanie našej pamäti, 

pozornosti, či trpezlivosti. V jesennom vydaní si môžete opäť overiť správnosť vašich odpovedí. Nech 

sa vám darí! 
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1. Nájdite chybu v riadkoch. V každom je len 1 chyba: 
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2. Rozlúštite jednotlivé druhy tanca: 

 napr. VIJE = JIVE 

 TOXROFT = 

 SPITECKUQ =  

 ZLAWT =  

 BURAM = 

 SODALOBEP =  

 NOGAT =  

 ASLAS = 

 WOXSLOF = 

 BAMAS = 

 ACH – ACH = 

 GWINS = 

 

A samozrejme, prinášame aj výsledky úloh z predošlého čísla Našich Novín. 

1. dopĺňali sme k daným slovám slová opačného významu. Výsledky sú podčiarknuté: 

slabý - silný 

vždy - nikdy 

sladké - slané/horké 

svetlo - tma 

veľký - malý 

chudoba - bohatstvo 

hanblivá - smelá 

hlúposť - múdrosť 

slnečno - zamračené 

vôňa - smrad 

ťažké - ľahké 

nič - všetko 

čistá - špinavá 

sýty - hladný 

sucho - mokro 

studená - teplá 

krátky - dlhý 

dobro - zlo 

hluk - ticho 

radosť - smútok 

nie  - áno 
2. V tejto úlohe ste sa mali pokúsiť napísať čo najviac slov začínajúcich na písmená:   

„P, Po, Pot“. V tomto prípade nemáme správne odpovede, lebo ich je veľmi veľa. Tak veríme, že ste 

zvládli aj túto úlohu a potrápili trošku svoju pamäť.                                                                Lucia Trebulová

 

V rámci tréningu pamäti klienti dostali za úlohu vymyslieť krátky príbeh s letnou tematikou. Aby 

to nebolo také jednoduché, museli do príbehu zakomponovať 10 vopred určených slov. Dané slová sú 

v texte podčiarknuté. 

Krátky letný príbeh 
Na rekreácii pri mori pozoroval som medúzy a ochutnával zmrzlinu. Na pláž sa kravata nenosí 

a nebehajú tam ani sliepky. Keď spŕchne teplý dáždik je to celkom príjemné, aspoň nám z tela 

spláchne soľ. Zubára na dovolenke nepotrebujeme keď máme zdravý alebo dobre ošetrený chrup. 
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Zriedka sa stáva, aby sa pri pláži lyžovalo, i keď lyžovanie na vodných lyžiach je zaujímavé. Na 

dovolenkové romantické večery s hudbou pri sviečke si radi spomíname aj po mnohých rokoch. 
Vojtech Čefo 

Naše mesto 
Piatok 12. júna 2015 bol bežný pracovný, hoci zároveň výnimočný, deň. Konalo sa podujatie Naše 

mesto, jeho už štvrtý ročník, organizované nadáciou Pontis. Už tradične dobrovoľníci z Hewlett 

Packard prišli do nášho zariadenia stráviť deň v 

pracovnom nasadení v spoločnosti našich 

seniorov. 

Heslom štvrtého ročníka bolo „naskoč na 

našu vlnu“. Zamestnanci s dobrovoľníkmi, za 

výdatnej pomoci klientov nášho zariadenia, 

pracovali na úprave záhrady a tiež vonkajších 

priestorov ZpS, či záhonov pred vchodom do 

zariadenia. Nálada bola od začiatku 

vynikajúca, napriek horúčave, klienti sa 

zapájali do práce tak ako kto dokázal. 

Vytrhávali trávu, zametali, nakladali, každý 

pomáhal ako vedel, napríklad aspoň pridržal vrece pri nakladaní odpadu. Pohodu dotvárala vôňa 

šíriaca sa z grilu, ktorá sľubovala chutné hostenie, keď na ňom dobrovoľníci pripravovali opekané 

klobásky. Do toho nám zaspieval pán Žatko niekoľko evergreenov a vystúpenie našej Radovanky 

dokonca vyprovokovalo niektorých k tancu. Ale to všetko, samozrejme, až po vykonanej práci. 

Zvlášť je potrebné vyzdvihnúť aktivitu klientiek z časti ZpS - po našom penzionovej. Tie už niekoľko 

dní pred plánovaným dňom D prichádzali s podnetmi čo a ako urobiť, aby aktivita dobrovoľníkov 

priniesla čo najlepšie výsledky. Dokonca mali vlastný tím a pod vedením pani Gaalovej, klientky 

a  dobrovoľníci pracovali na úpravách priestorov zariadenia. Bol to úžasný čas a bolo nádherné vidieť 

ako všetci naskočili na spoločnú vlnu.                                                                                              Eva Bednárová 

                                                                                                                             

Vystúpenie detí z de La Salle 
V stredu 13.05.2015 k nám o 10:00 prišli žiaci z gymnázia De La sall s programom, ktorý si pre nás 

pripravili. Prišlo približne 15 mladých - prevažne dievčat. Priniesli so sebou aj vlastnú aparatúru, aby 

sme všetci dobre počuli a rozumeli im.  

Program bol pestrý. Zahrali dve 

scénky, z ktorých plynulo poučenie - 

o čestnosti a o utrpení. Potom nám 

skupina dievčat zatancovala moderný 

tanec. Skákali akoby vypili gumidžús  

Neskôr sa dievčatá priznali, že celý 

tanec vymysleli samé, bez pomoci 

pedagógov. A so sestrou Damiánou 

sme si spoločne zaspievali veselé 

ľudové piesne. Potom žiaci išli medzi 

nás a rozdávali nám záložky do kníh 

s peknými citátmi, ktoré pre nás vopred 

vyrobili. 
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Na záver išli všetci mladí medzi nás a trochu sa s nami porozprávali. Dievčatá sľúbili, že si 

pripravia ďalšie predstavenie a ešte prídu. Mládež zaslúžene zožala obrovský potlesk. Sme im vďační, 

že si na nás našli čas a radi ich medzi sebou uvítame aj nabudúce!  
I. Hučeková, E. Krútil, M. Letová, J. Račický 

Vedeli ste, že... 
... Becherovka sa vyrába podľa tajných receptov od r. 1807? 

... na bezpečnosť lietadiel na letisku na Sliači chovajú  

    dvoch armádnych sokolov? 

... počas zimného spánku klesne teplota tela ježka tmavého  

    zo zvyčajných 35 °C len na 4 °C? 

... studenovodský Herliansky gejzír chrlí vodu až do výšky 15 m? 

... žirafa je svojou výškou, 6 metrov, najvyšším zvieraťom na svete? 

... koala žijúca v Austrálii denne prespí až 22 hodín? 

... ochranný oblek pyrotechnika  (vojenský, policajný ničiteľ výbušnín) váži až 47 kg? 

... najchladnejšia dedina na svete je na Sibíri a teplota tam klesá pod -70 °C? 

... prvé alkoholické nápoje boli vyrobené okolo roku 1200? 
Henrich Holba 

Seniorské zľavy 
          V predchádzajúcom čísle Našich Novín 

sme sa venovali zľavám, ktoré seniorom 

poskytuje cestovanie vlakom.  Dnes sa k tejto 

téme vrátime, ale pozornosť upriamime na 

autobusovú a mestskú dopravu.  

     V Bratislave majú dôchodcovia nárok na 

zľavnené cestovné v mestskej doprave po 

dovŕšení 60 r. a sú poberateľmi starobného, 

invalidného alebo výsluhového dôchodku. 

V autobusovej doprave sú tieto zľavy 

poskytované po dosiahnutí 70 rokov a to pri 

medzinárodnej doprave 10% zo sumy 

cestovného, na diaľkových linkách v rámci 

Slovenska je to až 50% z cestovného lístka. 

     Koncesionárske poplatky sú ďalšou 

oblasťou, v ktorej si môžu dôchodcovia 

uplatniť zľavy. Môžu požiadať o platenie 

polovičnej sadzby úhrady koncesionárskych 

poplatkov, teda sumu 2,32 eur, zaplatia 

dôchodcovia, ktorí nemajú príjem zo 

zárobkovej činnosti a poberajú len penziu. 

Penzia sa za zárobkovú činnosť nepovažuje a 

podmienkou ešte je aj to, že v domácnosti 

nežijú s inou pracujúcou osobou. Podobne 

môžu získať výrazné zľavy na predplatnom 

noví alebo časopisov. 

      Dôchodcovia, ktorí vlastnia nehnuteľnosti 

môžu získať zľavy aj v dani za nehnuteľnosť,  

platbách za komunálny odpad, alebo ak majú 

psa, aj pri dani za psa. Výšky poplatkov  sa 

môžu v jednotlivých mestách líšiť, každé mesto 

ich má uvedené vo vlastnom všeobecne 

záväznom nariadení obce. Vo všeobecnosti sa 

tieto zľavy pohybujú až do sumy 50 %. 

         Kvalita života seniorov je do veľkej miery 

závislá od zdravotného stavu. Významnú časť 

ich príjmu pohlcujú lieky, preto sa ich týkajú aj 

limity spoluúčasti v doplatkoch na lieky. 

Limitom je suma, ktorú dôchodca platí za lieky, 

ktoré užíva a na ktoré dopláca aj zdravotná 

poisťovňa. 

Do úvahy sú brané sumy, ktoré dôchodca 

zaplatí za lieky tri po sebe idúce mesiace, teda 

za štvrťrok. Ak táto suma prekročí tzv. 

ochranný limit 45 eur, poisťovňa dôchodcovi 

vráti sumu, o ktorú bol limit prekročený. Znovu 

sa to netýka pracujúcich dôchodcov, iba tých 

ktorí poberajú len dôchodok. 

           Záverom spomeňme ešte aj oblasť 

kultúry, v ktorej rovnako majú ľudia poberajúci 

dôchodok zľavy na vstupnom do múzeí, na 

výstavy, alebo ak sa rozhodnú pozrieť si 

divadelné predstavenie. Rovnako tam môžu 

požiadať o zľavu, ktorá môže byť až 50%.                                                                                                     
                                       Spracovala: Mgr. Eva Bednárová 
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Osemsmerovka 

 

S P R I S A H A N I E F V E G R M Č 

Z M O Z N L M U I D É M A R E T I L 

T A A H A D I C A L U Ď U I Ň D E J 

L R R Ý Á A E V I R É P M A E S R Z 

A T O B Ó R A X A M A Z L D R R N Á 

M A A A O 
 

Opitý chlap ohmatáva 

dookola betónový pilier 

a keď ho už  asi tretíkrát 

obíde, zastane a s nešťastím 

v hlase (veľmi sa zľakol), 

zakričí na celú ulicu: 

„JežišMária,  

(pokračovanie vtipu  

je výsledok osemsmerovky).“ 

I Á O O S 

S L K D Z T K D S A 

R H E L E E I Á Ť H 

E E P O I Ľ L N T R 

Š T Z A D S Á M E Ú 

E Á E E E T R A I Z 

T Á B O R V K T N A 

O N Á O T O U I E R 

A O Z O S P S Z Š Ú 

I R I R O R E O E T 

B D V E R E A T S I L A N I M I R K 

I E Y O P F O L A R B A B A I R H A 

L B Z L V E N U A B U F E T Š U Y F 

A O B L A K Š P O R T O V E C K V N 

D D U P O T Ý A P A U Z A Ľ U B O B 

 

ALIBI, AMPÉR, BABRA, BEDRO, BOBUĽA, BÓRAX, BUFET, DEBNA, DEDIČ, DOZOR, DUPLIKÁT, 

DUPOT, DVERE, EFEKT, FAKTÚRA, FÉLIX, GRUPA, HADICA, HRÚZA, IDIOT, IDYLA, INDEX, 

KRÁLIKÁREŇ, KRIMINALISTA, KURIOZITA, LITERA, MÉDIUM, MIERNOSŤ, NÁDOR, OBLAK, 

OBRAZ, PAUZA, POHÁR, PRIATEĽ, PROSTREDIE, RAZ REŠETO, RIADITEĽSTVO, SEMIŠ, SLIVA, 

SLNKO, SMALT, SOBÁŠ, SPRISAHANIE, ŠPOROVEC, TÁBOR, TEHLA, TLUPA, TRAMP, 

VYHREŠENIE, ZÁBEZPEKA, ZÁSAH, ZHÝBADLO, ZMIER. 
Henrich Holba 

Vystúpenie p. Sychru 
Dňa 18.6.2015 medzi nás opäť zavítal spevák p. Zdeno Sychra. Je to veľmi príjemný a galantný 

pán s príťažlivým zamatovým hlasom. 

Najprv sa nám pekne, s porozumením prihovoril a potom zaspieval krásne pesničky, na ktoré si 

všetci veľmi dobre pamätáme a spievali sme ich s ním. Medzi inými odzneli piesne ako Tereza, 

Plavovláska, Pod Akropolou a mnohé iné evergreeny.  
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Koncert nás veľmi potešil, povzbudil a spríjemnil nám deň. 

Veríme, že sa aj p. Sychra medzi nami dobre cítil a príde nám 

zaspievať aj nabudúce. Ďakujeme!  
Ivetka Hučeková, Lucia Trebulová 

 
Humor lieči, poteší i rozosmeje 
K lekárovi príde starký asi tak 85 ročný, ktorý doteraz nebol 

chorý ale v poslednom čase ho v hrudi pichá. Lekár mu nechce 

veriť, že dedko má toľko rokov a doteraz nebol chorý a chce 

vedieť ako to dosiahol? 

- Nuž začalo to takto. Oženil som sa pred 50 rokmi a sľúbili sme si s manželkou, že sa nebudeme 

hádať, že namiesto toho pôjde jeden z nás von na balkón.  

Nuž, pán doktor, a 50 rokov na čerstvom vzduchu urobí svoje. 

 

- Pán doktor, čo mám robiť? Vypadávajú mi vlasy a bojím sa, že ich všetky stratím. 

- Tak si ich odkladajte do skrine.  

 

Na Sahare prídu za šamanom domorodci a prosia ho aby 

privolal dážď.  

- Neprivolám, povedal nahnevane. Vidím, že aj tak mi neveríte.  

- Ako to môžeš povedať? 

- Lebo ani jeden nemáte pri sebe dáždnik. 

 

Pýta sa turista sprievodcu v safari: 

- Prosím vás, čo urobíte, keď orangutan ukradne, unesie ženu?  

- Nuž nič, nech si ten orangutan idiot poradí sám. 
 

Henrich Holba 

 

        Prikladáme vám aj zopár pranostík, ktoré hovoria o máji a jeho dopade na tohtoročnú úrodu: 

 Ak sú v máji hríby červivé, bude suché leto. 

 Májové blato - pre hospodára zlato. 

 Májová kvapka za dukát stojí. 

 Dážď, dážď, májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť. 

 Na mokré Turíce nasledujú pošmúrne Vianoce. 

 V máji chladno - bude vína na dno. 

 1. máj - Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne. 

 4. máj - Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk. 

 7. máj - Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sad. 

 12. máj - Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam. 

 13. máj - Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu. 

 15. máj - Žofia - ľadová žena. Svätá Žofia stromy rozvíja.  

 19. máj - Na sv. Petra neni svetra, po Petre už je teple. 

 23. máj - Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa môže dojiť. 

 25. máj - Urban krásny, vyjasnený, hojným vínom nás odmení.  

 26. máj - na sv. Filipa tráva už rozkvitá.                             Eva Kovačovská 
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Od 1. apríla 2015 do 30. Júna  2015  sa  krásnych  životných  jubileí  dožili  
títo  naší  klienti: 

                                                                                             
  p.  Nikolajová  Viola 
          p. Hrnčíriková Kamila 
        p. Studená Alžbeta 

p. Voštiarová Jaroslava 
p. Fechterová Viera 
p. Krejčíová Helena 
p. Spústa František 
p. Tomašeková Eva 
p. Cibuľová Marta 
p. Zeman Fridolín 
p. Bučurič Ján                                                                             

   
 
 
 

 

 
Všetkým srdečne gratulujeme 

a želáme pevné zdravie, radosť, lásku, 

 silu do ďalších dní 

a nech máte vždy dôvod 

na úsmev na tvári! 

 
 

Čo nás v najbližších mesiacoch čaká a neminie : 
     

2.7.2015 - Prehliadka Bratislavy z autobusu so sprievodcom a s našimi dobrovoľníkmi z firmy HP 

august - župná olympiáda seniorov 

september – Turnaj seniorov a detí v spoločenských hrách  

a mnohé ďalšie  podujatia  pripravované  v  našom  zariadení. 

 

A naďalej v prípade priaznivého počasia hrávame počas denných aktivít (pondelok - štvrtok  
9:30-11:00) petang v areály nášho zariadenia. Všetci ste srdečne vítaní!  

 

 
Naše noviny vydáva DSS a ZpS Rača. Redakčná rada: Mgr. Lucia Trebulová, PhDr. Oľga Jarošová, 

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

Grafická úprava textu: Mgr. Lucia Trebulová 

Redakcia si vyhradzuje právo upraviť príspevky podľa potreby tak, 

aby sa nezmenil ich význam. 


