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DSS a ZpS                                                                     ročník: 5 
Rača  

September 2017       NAŠE  NOVINY          číslo: 3 

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

 
 Milí čitatelia Našich Novín! Po horúcom lete nás už začala 
okupovať chladná jeseň. Slnečných lúčov je badateľne menej, 
neutíchajúci dáž@ nás sprevádza kamkoľvek sa vyberieme a česť 
otužilcom - v našich bytoch už kúrime ostošesť. Prajeme vám, aby 
ste aj v takýto čas - nečas dokázali tráviť svoje dni s úsmevom 
na perách a v Našich Novinách vám ponúkame hne@ niekoľko tipov 
ako to dosiahnuť. Príjemnú jeseň! 

Redakčná rada 

 

  Odlet vtákov 

  Lístie farebné padá k nohám, 
  dážď mi klope na okenný rám, 
  je ráno, vtákom z okna mávam, 
  ktoré v kŕdli letia na juh tam... 
 
  Jeseň prichádza, dni sa krátia, 
  prosím Boha svojho zas a zas,  
  nech sa nám tie vtáky vrátia, 
  bez nich by bol smútok v nás. 
 

Ja pevne verím, že sa vrátia 
do rodných miest, do záhrad našich 

a všetky žiale sa nám stratia, 
náš svet bude hneď krajší. 

                             Teodor Žatko 

Čo chceme oslavovať? 
 Do konca októbra je ešte veľmi @aleko. Obchodníci však už od júla ponúkajú a predávajú mnohé 
produkty ako spotrebný tovar, napr. amulety alebo ich reprodukciu, masky, rôzne kostýmy, ktoré sa 
používajú pri oslavách Halloweenu. Tradičnými znakmi týchto osláv sú aj čarodejnice, netopiere, čierne 
mačky, metly, príšery, kostlivci a podobné predmety. V@aka Halloweenu sa obchodníci tešia veľkému 
zisku. Avšak nedajme sa zaslepiť touto - naoko zábavou. Halloween je spojený s okultizmom, čiernou 
mágiou a môže človeku naozaj uškodiť. 
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 Halloween sa oslavuje v predvečer sviatku Všetkých svätých a to v noci z 31. októbra na 1. november. 
Oslavuje sa prevažne v anglicky hovoriacich krajinách a neobišiel ani naše zemepisné šírky. Tento deň je 
spojený s množstvom povier, zvykov a čarov. Konajú sa karnevaly a maškarné sprievody. Deti oblečené 
v strašidelných kostýmoch navštevujú okolité domy a pýtajú si sladkosti. Večer sa organizujú bujaré oslavy 
v desivých maskách. Jedna z verzií predpokladá, že je staroanglickou verziou osláv nášho sviatku Všetkých 
svätých. 

 Na Slovensku je obdobie osláv týchto sviatkov pokojnejšie a venované 
hlavne zosnulým. Sviatok všetkých svätých slávime 1. novembra, kedy si 
pripomíname aj tých svätých, ktorých mená nie sú v liturgickom kalendári 
a oficiálne nie sú Cirkvou vyhlásení za svätých. Avšak každá duša, ktorá sa 
dostane do neba je svätá a pripomíname si ich a o pomoc žiadame práve 
v tento deň. Na tento sviatok nadväzuje 2. november - Pamiatka zosnulých. 
Začiatkom novembra sa preto väčšina ľudí v myšlienkach vracia k členom 
svojej rodiny a spomína na tých, ktorí ju opustili. 
  Dobre je poznať a vedieť o minulosti Halloweenu a podobných 

sviatkov, aby sme sa správane rozhodli ako o nich hovoriť a ako konať... 
Eva Kovačovská 

Voda 
 Ako každý, ba už i malé dieťa vie, že voda je k životu potrebná a podľa toho by sme sa mali k nej 
správať. Rozumne ju užívať a neplytvať. Ale človek je už taký, že veľakrát hazarduje so svojím zdravím 
a životom. 
 Napríklad v lete na kúpaliskách, riekach 
a jazerách. Koľko ľudí sa z hlúposti alebo 
ľahkomyseľnosti a frajeriny utopí, lebo sa chce 
ukázať, že je populárny. Koľko hlupákov vlezie ale 
už nevylezie z vody, ke@ sú opití, chcú ukázať čo 
dokážu ale alkohol im to zatrhne... Ak počas letnej 
sezóny zaprší, gazda sa raduje. Ale ke@ príde prudký 
lejak a nastane potopa, tak svätý Peter, tras sa! 
Chváliť ťa nebudú. 
 To, že Bratislava bola už viac ráz vytopená vie 
každý, ale že sa dalo suchou nohou prejsť cez Dunaj 
vie málokto. Bolo to po 1. sv. vojne, ke@ ľudia 
prechádzali cez Petržalku po zamrznutom Dunaji za potravou do Viedne a späť. 
 Že sa dá prežiť dlhšiu dobu bez vody si prečítajte v @alších riadkoch, ak vás to nebude zunovať: 

 Najmenšia šelmovitá mačka taktiež nepije vodu, tú získava z potravy a dožíva sa 20 rokov. Žije 
v Južnej Afrike kde o horúčavy nie je núdza. 

 Moloch ostnatý, alebo „@ábel“ je mierumilovná jašterica asi 10 cm dlhá z Madagaskaru, ktorá 
zbiera vlhkosť z rannej rosy a tak prežíva horúčavy až 15 rokov. 

 Vodná žaba „Blatnica americká“ zo Severnej Ameriky sa zahrabe hlboko do hliny a čaká kým 
začne pršať. Až je zem veľmi premoknutá, vylieza na povrch a kladie vajíčka pre potomstvo. 
Takto vydrží 8 rokov. 

 Nakoniec o nás ľu@och: 
 Človek vydrží bez vody 3 dni, bez jedla 3 týždne a bez kyslíka (vzduchu) 3 minúty. 
 70% človeka tvorí voda, takže v ťažkom prostredí (teplota, vlhkosť, zima) sme schopní prežiť 

týždeň. V zúfalých prípadoch 8 až 10 dní. 
 V roku 1979 podľa overených správ prežil 18 ročný Rakúšan A. Mihavec omylom vo väzení 

18 dní bez vody a jedla. Či je to pravda, neviem. 
 Týmto končím a dúfam, že som vás nevysmädil. Lúči sa s vami člen redakčnej rady Našich Novín, 

Henrich Holba 
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 Milí spolubývajúci. Roky každému z nás ubehli kdesi v diaľ, len v hĺbke duše sa občas objavia krásne 
zážitky z detstva. Uvediem aspoň jednu spomienku a verím, že budete so mnou spomínať aj vy na niečo 
krásne z detstva. 

Spomienky na detstvo 
Kráčam lúkou posiatou margarétkami, 

sú tam aj iné lúčne kvety. 
V diaľke už počujem zurčiacu vodu 

v potôčku s rakmi a rybkami. 
Bežím, aby som čistú vodu videla vlastnými 

očami. 
 

 
 
 

 
Hra kvetov a malého potôčka s rybičkami 

moju detskú dušu zaujali. 
Pozorujem okolie, prírodou stvorenú krásu 

lemovanú lesnými rôznymi stromami. 
 

Vodička v potoku tečie do neznáma, 
tak aj roky detstva a mladosti. 
Tratí sa pestrá farebnosť leta, 
farby jesene prírodu krášlia. 

Detskou rukou, kývaním lúčim sa s letom 
a vítam jeseň s jej krásami. 

 
Dni života menia sa, 

prichádza aj jeseň života. 
Už tu nie je detská duša, 

len vzdialené spomienky, krása 
a láska ku všetkému, 

čo táto časť žitia prináša. 
          Anna Juricová 

Expresná dávka životnej sily 
 Potrebujete rýchlo dobiť batérie? Mám pre vás pár tipov, ktoré fungujú do päť minút. Budete sa po nich 
cítiť ako znovuzrodení. V jeseni si väčšina z nás pripadá ako opadané suché listy stromov, sme unavení, 
túžime sa len uložiť do postele a zavrieť oči. Dá sa s únavou bojovať? Ako? Napríklad takto: 
 1. Dajte si každý deň lyžičku medu. Tento včelí poklad pôsobí ako prírodné sedatívum, liek tlmiaci 
zvýšenú dráždivosť centrálnej nervovej sústavy, napr. acylpyrín. Upokojuje stres, tíši nervové napätie, má 
protizápalové účinky, podporuje chudnutie a dokonca blahodarne účinkuje 
aj proti nespavosti. 
 2. Rozžujte svoje strachy. Viete, čo vám berie  najviac energie? 
Negatívne emócie, všetky  úzkosti a obavy, ktoré v sebe dusíte. 
Akonáhle to na vás zase príde, zoberte si žuvačku! Vedci totiž  zistili, 
že žuvanie tlmí stres, podporuje myslenie a pamäť. A nielen to, dokonca 
podporuje aj  chudnutie. Ke@ vydržíte žuvať hodinu, spálite toľko kalórií 
ako keby ste sa štvrť hodiny bicyklovali. 
 3. Usmievajte sa. A ke@ vám to niekedy nejde, tak skúste aspoň 
povedať „sýýýýr“ ako u fotografa. Povytiahnuté kútiky úst mozog chápe 
ako dobré znamenie, že ste šťastní a všetko je v poriadku. Preto budete mať aj radostnejšiu náladu. 

Z časopisu Tina pripravil Teodor Žatko 

 
 

Muž chce byť prvou láskou ženy, žena poslednou láskou muža. (V. Hugo) 
O nikom nerozmýšľaj zle, aj v najhoršom človekovi sa pokús nájsť niečo dobré. (kardinál Wysziňski) 

Urobte, aby sa statočnosť vyplácala viac než krádež a nebude zlodejov. (Konfucius) 
Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobra v ľuďoch objavuje. (B. Pascal) 
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Jeseň 
 Aj jeseň má svoje čaro - slnko už nepáli, iba hreje. 
Príroda sa oblečie do najfarebnejších šiat, ponúka nám 
sladké ovocie, dozreje i hrozno. Hlavne my, starší ľudia, 
využívame babie leto na prechádzky v prírode a užívame si 
posledné hrejivé slnečné lúče. Radi si posedíme v peknom 
parku s fontánkou, alebo so zákutím s ozdobnými 
rastlinami. 
 Príroda je najlepší lekár a upravená záhrada je dokonalé 
miesto na odpočinok a znovunájdenie stratených síl - 
a na to je najlepší čas v jeseni. 

Inge Gerzová 

Mikrospánok 
 Aké krásne a ľubozvučné slovo. Čo ale v skutočnosti znamená a aké sú jeho dôsledky, nikomu neprajem 
prežiť. Kto to nezažil, neuverí. Ja som to skúsil 2x na vlastnej koži, tak viem o čom píšem. 
 Kto vám bude tvrdiť, že jemu sa to nemôže stať, že by zaspal za volantom alebo za riadiacim panelom 
električky počas jazdy, je bu@ veľký hlupák, chválenkár alebo nenapraviteľný klamár. Podľa skutočných 
údajov si prispali počas jazdy vodiči osobných, nákladných áut, autobusov, rušňovodiči, ba dokonca i piloti 
lietadiel. Ja som dokázal prespať za panelom električky asi 8 sekúnd mimo mesta a o pol 4. ráno som 
pri výjazde prešiel 1 zastávku bez zastavenia. Až po zastavení som si uvedomil, čo sa mohlo stať, keby to 
bolo za plnej premávky. 
 Priateľka, ktorá jazdila na električkách už vyše 25 rokov, také šťastie nemala. Počas rannej špičky o 7:30 
hod na Račianskom mýte dostala mikrospánok, narazila do dvoch osobných áut (našťastie nikoho 
neusmrtila, iba zranila) a škoda bola značná. Dostala prísny trest a doživotný zákaz jazdy. 
 Najviac nehôd týkajúcich sa mikrospánkov je počas dovoleniek, lebo každý chce už dovolenkovať 

pri mori a potom sa čo najrýchlejšie dostať zasa späť domov. 
Jedným ťahom, na jeden „šup“ bez prestávky i odpočinku. 
A výsledok občas býva takýto. Pri rýchlosti vyše 100 km 
za hodinu sa priplichtí mikrospánok na pár sekúnd a celá 
posádka auta sa preberie alebo v nemocnici alebo ke@ to boli 
dobrí ľudia, tak práve začali búchať na bránu svätého Petra. 
Domáci ich už márne čakajú aby im porozprávali zážitky 
a ukázali obrázky z dovolenky. Nuž nezabudnite, i takáto 
dokáže byť chvíľka dobrého spánku. Pripomenul a spísal podľa 
skutočných udalostí člen redakčnej rady: 

Henrich Holba 

Ako ďalej?  
 Vyhýbame sa nepriaznivým situáciám? Často cítime 
prázdnotu, ako by sme neboli schopní žiadneho citu. Kamaráti 
nás len znervózňujú, lebo vidíme akí sú spokojní. 
Domnievame sa, že už nikdy nebude dobre, vždy budeme 
trpieť a nikto nám nepomôže.  
 Život každého má predsa zmysel. Musíme si do budúcna 
vytvoriť nejaké plány. Naučme sa život vychutnávať a tešiť sa 
aj z maličkostí a mať radosť z vecí, ktoré sa okolo nás dejú. 
Neostávajme sami, stretávajme sa so známymi. Vymýšľajme 
interaktívne zábavy. Rozprávajme si príbehy a skúsenosti. 
Zúčastňujme sa na spoločenských podujatiach a posedeniach. 
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 Nášmu mozgu a organizmu sa zav@ačíme, ke@ budeme dodržiavať pitný režim. Ideálny nápoj je čistá 
voda. Vylúčme potraviny s umelými prísadami. Konzumujme čerstvú zeleninu a ovocie. 
Netešme sa len z toho, že sa náš stav zlepšil a máme chuť do jedla. Neznamená to, že sa budeme prejedať 
a sedieť na gauči. 
 Koľko vládzeme, musíme chodiť na prechádzky. Najlepšie dopoludnia, ke@ má prirodzené denné svetlo 
najsilnejšiu schopnosť pozitívne pôsobiť na stav mysle. 

Eva Kovačovská 

Tréning pamäti 
 Milí čitatelia Našich Novín. Veríme, že po letných horúčavách s úľavou vítate chladnejšie jesenné 
počasie. K daždivým dňom, ktoré nás nútia ostať doma, vám prinášame na spestrenie @alšiu várku úloh, 
ktoré prispejú k zlepšeniu fungovania vašej pamäti. Nech sa páči: 
1. V každom zo slov zmeňte jedno písmeno, aby ste vytvorili nové slovo: 
Napr. Vrava  v/k     Krava 
sršať - 
láska - 
prach - 
mačka - 
plot - 
čelo - 
časť - 
freska - 
konár - 

les - 
muška - 
kosa - 
mučiť - 
norka - 
obiť - 
robiť - 
nos - 
viera - 

 
2. Vypíšte čo najviac slov, ktoré začínajú na písmená: 

 ANT- (napr. ANTILOPA, ...) : 

 

 AN- (napr. ANANÁS, ...) : 

 

 A- (napr. AUTOBUS, ...) : 

 

Aby sme vám neostali nič dlžní, prinášame aj výsledky úloh z letného čísla Našich Novín. 

1. V prvej úlohe ste mali podčiarknuť všetky mená, ktoré obsahovali súčasne písmená I a A. 
JÁN, MÁRIA, TOMÁŠ, OLÍVIA, TIMOTEJ, LUCIA, MIRIAM, BORIS, ANDREJ, EVA, FILIP, 
RUŽENA, VERONIKA, OLIVER, JAKUB, DANIELA, LUJZA, RICHARD, JOZEF, 
TIBOR,MELÁNIA, ROMANA, STANISLAV, JÚLIA, ARNOLD, ŽOFIA, BONIFÁC, PETRONELA, 
CYRIL, MIROSLAV, FILOMÉNA, BARBORA, TATIANA, ELENA, JURAJ, VIERA, VLADIMÍR, 
VALÉRIA, TADEÁŠ, PETER, DIANA. 

2. Druhá úloha bola zameraná na vašu fantáziu, tvorivosť. Čiže tu sú správne všetky vaše príbehy, 
ak sa vám podarilo do nich zakomponovať všetkých, vopred určených, 10 slov: Vešiak, auto, ruky, mraky, 
váza, kniha, krupicová kaša, ruža, hodiny, klobúk. 

Lucia Jánošová 
 

A záverom vás chceme srdečne pozvať na Tréning pamäti do našej čajovne. 
Stretávame sa každý štvrtok o 9:30. Čaká vás príjemná spoločnosť, dobrá nálada 

a možnosť urobiť niečo pre svoju pamäť, pre svoje zdravie. Príďte aspoň raz 
nazrieť, všetci ste srdečne vítaní!  Lucia Jánošová a Mária Ondrušová 
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Čo sa dá urobiť alebo pokaziť za jednu minútu 
 Ukradnúť auto, alebo pobozkať 

70 ľudí. 
 Ubehnúť 400 metrov, alebo uháčkovať 

100 očiek.  
 Prečítať si 300 slov. 
 Na Niagarských vodopádoch pretečie 

2 839 050 litrov vody a kolibrík 
zamáva krídlami 4 800 krát. 

 Pri búrke sa zablýska 300 krát. 
 Narodí sa na celom svete 250 (V roku 

2013 bolo na svete 7 086 miliárd ľudí.) 
 Za tento krátky čas sa vyfajčí cez 10 

miliónov cigariet a k smrti sa opije 
vyše 305 ľudí. 

Henrich Holba 

Študentské brigády 
 V každom z nás zostali spomienky na študentské časy. Je to tak aj u mňa a chcem sa s nimi podeliť. 
Možno privolajú aj vám aspoň na chvíľu mladosť a zážitky z čias uplynulých - študentských. 

  Prvé brigády začali pri návšteve školy 
v Kežmarku. V blízkosti mesta je les zvaný 
Berg. Tam sme chodili zbierať chrústov. Dnes 
už mi nie je známe k čomu tento zber slúžil. 
Pamätám si len na to, ako nám spolužiaci robili 
zle tým, že ke@ sme boli pod stromom, zatriasli 
ním a chrústov sme mali plné vlasy a aj na 
šatách ich bolo mnoho.  
  ?alšia moja spomienka je z čias, ke@ som 
navštevovala v Poprade ekonomickú školu (v 
tom čase pod názvom Hospodárska škola). To 
sme už boli v skoro dospelom veku. Jednotné 
roľnícke družstvo vo Veľkom Slávkove 
obrábalo dosť veľkú plochu výsadbou 

zemiakov. Prišla jeseň a potreba zemiaky pozbierať zo zeme von. Naša škola mala dohodu s každoročnou 
účasťou študentov pri zbere zemiakov. Tam sme radi chodili, zažili sme vtipné chvíle s našimi chlapcami 
- študentami. 
 Odvoz na pole bol nákladným autom. Smiech, žarty a spev zneli celou cestou. Potom nás čakala práca, 
pre nás nie celkom ľahká. Tešili sme sa na obedňajší guláš, znovu práca a odvoz späť do školy. 
 Teraz môžem povedať, že to boli krásne študentské časy s rôznymi zážitkami, dnes už len spomienkami.  

Anna Juricová 

 
Keď sa budeš mať  v živote najťažšie, otoč sa k slnku a všetky tiene padnú za teba. (J. Lennon) 

Nikdy nebudeš kompletne oblečený bez úsmevu. (M. Charnin) 
Nič nie je také ťažké, aby to ľudský duch neprekonal. (Seneca) 

Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nikam nevedie. (M. Gorkij) 
Šťastia pribúda, keď sa s ním podelíš. (P. Coelho) 

Aby rodina mohla prospievať, musí nutne používať 3 slová: Prosím, ďakujem a prepáč. (pápež František) 
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   Pár myšlienok pre povzbudenie i potešenie srdca:                                             

 Najkrajší deň?    Dnes 

 Najväčšia prekážka?  Strach 

 Najľahšia vec?    Mýliť sa 

 Najväčšia chyba?   Vzdať sa 

 Koreň všetkého zla?  Sebectvo 

 Najväčší neúspech?   Strata odvahy 

 Najzákladnejšia potreba? Komunikácia 

 Najhlbšia radosť?   Byť užitočný  

 Najväčšie tajomstvo?  Smrť 

 Najhorší pocit?    Hnev 

 Najkrajší dar?    Odpustenie 

 Najdôležitejšia inštitúcia? Rodina 

 Najlepšia cesta?    Tá správna 

 Najpríjemnejší zážitok?   Vnútorný pokoj 
 Najvľúdnejšie prijatie?  S úsmevom 

 Najlepší liek?     Optimizmus 

 Najlepší zdroj sily?   Viera 

 Najkrajšia vec na svete?  LÁSKA 
                      Magdaléna Peniašteková 

Jesenná depresia 

 Určite sme sa s tým už každý z nás stretli. Teplé slnečné lúče vymení zamračená obloha, sychravé 
počasie, neutíchajúci dáž@, chlad lezúci až ku kosti, silný vietor. Celá krajina nám príde akoby bola šedá. 
Vytrácajú sa z nej farby, teplo, radosť, pokoj a do nás sa pomaly ale isto vkráda smútok, pocit samoty 
a nechuť do akejkoľvek aktivity, či bežného fungovania. Takýto stav 
sa ľudovo nazýva jesenná depresia. Je dôležité rozlišovať klinickú 
depresiu diagnostikovanú lekárom od tejto jesennej. 
 Ako už z názvu vyplýva, je to sezónne ochorenie. V jeseni je menej 
slnečného svetla, ktoré je dôležité pre normálne fungovanie človeka, 
skracujú sa dni, predlžujú noci, bežne sa stretávame s výraznými 
zmenami teploty a s rannými hmlami. Jeseň sa všeobecne vyznačuje 
celkovým útlmom, utiahnutím sa do seba a  prehodnocovaním svojho 
života. V októbri je navyše organizmus zaťažený zmenou času a to všetko sa nepriaznivo podpisuje 
pod náš duševný stav. Počas jesene k depresii inklinuje viac ľudí než počas iných ročných období a viac 
postihuje ženy. Pocit únavy je prirodzený, ke@že na jeseň potrebuje náš organizmus znížiť výkon 
a plytvanie energiou, je to súčasťou prípravy na zimu. Rovnako sa pod jesennú depresiu podpisuje hormón 
serotonín - hormón šťastia, ktorý telo dokáže tvoriť len ke@ má dostatočný príjem svetla.  
 Každý človek je jedinečný, nič sa nedá zovšeobecniť. Avšak základné príznaky jesennej depresie 
najčastejšie sa u ľudí vyskytujúce sú: 

 konzumujeme viac sladkostí - často siahame po jedle, ktoré je plné sacharidov a tukov - vynahrádza to telu 
zvýšený úbytok energie; 

 chronická únava - unavení sme dokonca aj pri činnostiach, ktoré bežne ako vyčerpávajúce nevnímame; 
 nadmerná spavosť alebo problémy so spánkom; 

 zlá nálada, podráždenosť; 
 nič nás nebaví, smútok, úzkosť; 
 problémy s pozornosťou a sústredením sa; 
 vyhľadávanie samoty, vyhýbanie sa komunikácii, uzatváranie sa do seba. 
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 Príznaky jesennej depresie sa dajú celkom jednoducho zmierniť, ak nie aj úplne odstrániť. Ponúkame 
vám k tomu pár tipov: 

 počúvajte svoje telo - ke@ si žiada oddych, bez výčitiek mu doprajme spánok, ke@ sa zas cítime plní energie, 
netreba zaháľať a venovať sa pohybu na čerstvom vzduchu; 

 liečba svetlom - ide v nej o vystavovanie sa priaznivému svetelnému žiareniu zo špeciálnej lampy, ktoré je 
10krát silnejšie ako svetlo z klasickej žiarovky; 

 v zdravom tele zdravý duch - prechádzka na čerstvom vzduchu naštartuje vyplavovanie hormónu endorfínu, 
ktorý je zodpovedný za našu duševnú pohodu a nabudí náš organizmus; 

 stretávať sa s ľuďmi - komunikovať, zdieľať vzájomné radosti i starosti; 
 tmavá čokoláda s obsahom kakaa nad 70% - dopĺňame do tela nedostatkový hormón serotonín, avšak 

nezabúdajme, že všetkého veľa škodí; 
 pestrofarebnosť - pozitívne vplýva na našu náladu a citové rozpoloženie, vhodné sú najmä teplé odtiene 

ako žltá, oranžová a červená; 
 bylinkové čaje (najmä ľubovník bodkovaný - prírodné antidepresívum, medovka lekárska - pomáha 

zdravému spánku a psychickej rovnováhe); 
 zdravá strava (vitamín D - najmä v rybách, C - v ovocí - posila imunity a organizmu); 

 dostatočný pitný režim - ve@ ako auto nejde bez benzínu, tak ani naše telo bez vody; 
 vôňa - prevoňajme byt napr. živými kvetmi, ktoré navyše rozjasnia celú miestnosť; 

 To, či ide o klinickú depresiu, alebo len o tú jesennú, neraz dokáže rozlíšiť iba odborník. Ak nás depresia 
netrápi len sezónne, ale hocikedy v roku, prípadne ak náš psychický stav výrazne ovplyvňuje váš súkromný 
či pracovný život, mali by sme vyhľadať odborníka a depresiu rozhodne nepodceňovať! 
 Napriek pochmúrnemu počasiu je dôležité si jeseň vedieť užiť, ve@ je so svojou pestrosťou a babím 
letom taká krásna! Ako každé iné ročné obdobie aj jeseň je bohatá na zážitky a možnosti. Treba ju poňať 
nie ako nutné zlo, ale ako výzvu! Ukážme ľu@om okolo seba, aká je jeseň úžasná  
 A na záver... okrem všetkých vyššie spomenutých tipov na zmiernenie jesennej depresie je veľmi 
účinný aj humor. Začítajte sa preto do vtipov, ktoré si pre vás pripravil pán Holba. 

Lucia Jánošová 

Vtipy 

- Janko, vraj si si vyženil veľké veno. Je to pravda? 
- Ále, to nie je veno, to je odškodné. 
 
- Mamička, prosím ť, nájdi mi lexikón. Stratila sa mi 
  topánka a ocko mi povedal, že v lexikóne nájdem všetko. 
 

- Ja si asi niečo urobím! 
Zvolal manžel z kuchyne. Manželka pribehne 

preľaknutá a pýta sa: 
- Čo sa stalo, Milanko? 

- Ale, som hladný a urobím si škvareninu. 
 

- Irenka, čo si sa zbláznila? Však vieš,  
že mi robia inventúru v obchode a ty mi kúpiš 

pruhované pyžamo!? 
 

Čo je najväčším želaním a snom majiteľa vozidla Trabant? 
Dostať od policajtov pokutu za prekročenie rýchlosti. 

Henrich Holba 
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Prečo nás bolí hlava pri jedení zmrzliny? 
 Bežnou teóriou je, že zmrzlina a studené nápoje dráždia trojklaný nerv 

na podnebí v ústach, ktorý potom vysiela k mozgu nielen informáciu „studený,“ 
ale aj „bolesť“.  
 Iní vedci si myslia, že chladom sa zužujú krvné cievy, aby chránili mozog pred 
vychladnutím. Tak môžu byť časti mozgu na krátky čas nedostatočne zásobené 
krvou, čo môže vyvolať bolesť hlavy. 

Z časopisu Zázračný svet - Inge Gerzová 

Osemsmerovka 
Venezuelský anjelský vodopád je najväčším na svete a meria 979 metrov. Je to najdlhší ................... 
(tajnička má 20 písmen) - celkove 807 metrov. 

 
 

D A P O D P H O T E L 

L Y Á S Z M I E R D I 

A K O N K U R E N T S 

N O D O Á V T E Ú R T 

E L O V J S S Š T D y 

I B N A E Y K O S Á K 

D O O B L R H R Č A P 

A E L A N J E L Z D Č 

R É K S A M E O A A P 

H R S K E N L J T V S 

D Y O E S A R Ú U Z A 

E R N T S É P I A C L 

R Š V I L Á Z E R N D 

P O C K U I V A J B O 

A A N O T R D A M K A 

 
ASKETIK, ČLENSTVO, DARCA, DLANE, DOPAD, DVERE, ESTER, HENRY, HLAVA, HOTEL, 
HRČA, KONKURENT, KOSÁK, LASICA, LEJÁK, LISTY, MASKÉR, NOTRDAMKA, OBJAV, 
OBLOKY, ORLOJ, OSNOVA, PÁTER, PREDHRADIE, PÚTAČ, ROKAJ, RUINY, SALDO, SÉPIA, 
SÉZAM, SKLON, STRIH, ÚŠKRN, ZÁLIV, ZMIER, ZVADA. 

Kľudné vylúštenie želá Henrich Holba 

Čo bolo: 

 petangový turnaj - na prelome horúcich mesiacov jún - júl sme sa zúčastnili na petangovom turnaji 
v Modre. 3-členné družstvo tvorili p. Knížatová, p. Nagyová a p. Krútil. Gratulujeme k športovým výkonom. 

 4.9.2017 prišli medzi nás zamestnanci spoločnosti Memory a porozprávali nám o pamäti  - jej dôležitosti, 
význame, tréningu a oboznámili nás s veľkým výskumom pamäti, ktorého súčasťou môžete byť aj vy - stačí 
sa ozvať Mgr. Jánošovej. 
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A čo nás ešte čaká: 

 s dobrovoľníkmi a priateľmi z HP a nadácie Pontis už pre vás pripravujeme 
jesenný výlet do prírody. Veríme, že nám babie leto zabezpečí teplé slnečné 
počasie;  

 rovnako sa tak ako každý rok radi zúčastníme Župnej olympiády seniorov; 

 v októbri, v rámci Mesiaca úcty k starším, pre vás pripravujeme vystúpenie 
detí a T. Žatko zaspieva populárne šlágre a svetové hity z minulého storočia; 

 v októbri v spolupráci s dobrovoľníkmi z HP a z nadácie Pontis zavíta k nám vizážistka  + fotograf; 

 rovnako sme vrámci mesiaca úcty k starším pozvali medzi nás priateľov z klubu v Rači, aby nám zahrali 
pekné ľudové piesne, ktoré si spolu s nimi radi zaspievame a možno si na ne aj zatancujeme; 

 november sa nesie v duchu Katarínskej zábavy - tradičná zábava pri živej hudbe a občerstvení; 

 aj tento rok nás začiatkom decembra neobíde sv. Mikuláš, ktorý nás poteší milým slovom a veríme, 
že aj s nejakými maškrtami; 

 vianočné pečenie - predvianočnú atmosféru umocníme pečením a zdobením tradičných vianočných 
koláčikov, ktoré prevoňajú celú budovu. 

Narodeniny 
 Okrúhle narodeniny, či krásny vek  nad 90 rokov, 
v mesiacoch júl august, september oslavujú klienti: 
Bukovská Viera  80 
Cíchová Jarmila   80 
Ježkovská Judita  93 
Klementisová Ružena  90 
Lušpay Ervín   93 
Medvecká Etela   75 
Míšek Jaroslav   85 
Paulíková Katarína 80 
Porkertová Elena  75 
Sklenková Ruth   95 
Svoreňová Anna  85 
 
Želáme vám zo srdca len to najlepšie! 
Veľa síl, pevné zdravie a úsmev na perách! 
 

V mesiacoch júl, august a september do nášho zariadenia prišla nová klientka Augustína Bombová. 

Srdečne vás medzi nami vítame a veríme, že sa tu budete dobre cítiť! 
 

Výroky slávnych osobností sú tajničky z vylúštených krížoviek, ktoré pripravil Teodor Žatko. 
 

Fotografie uverejnené v Našich Novinách sú z vlastných zdrojov alebo stiahnuté z internetu. 
 
 

 

Naše noviny vydáva DSS a ZpS Rača. Redakčná rada: Mgr. Lucia Jánošová, Inge Gerzová, 
Henrich Holba, Anna Juricová, Eva Kovačovská, Teodor Žatko. 

Grafická úprava textu: Mgr. Lucia Jánošová. 
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