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 Milí obyvatelia nášho zariadeniaĽ milí čitatelia. 
Čas veImi rýchlo plynie a ani sme sa nenazdali a máme tu jeseň. 
Prichádza pozvoInaĽ slnečným lúčom ešte necháva dostatok 
priestoruĽ avšak čoskoro sa úplne zmocní vlády nad počasím. 
Všetky nástrahy, ale i krásy, s jeseňou spojené vám podrobnejšie 
priblížime v najnovšom vydaní Našich Novín. VerímeĽ že vás 
v sychravom jesennom počasí milé príbehy a príhody zahrejú  
na duši a spolu s nami si zaspomínate na SNPĽ svoje dovolenky 
a letné zážitkyĽ či na najúčinnejšie „babičkine recepty“ 
proti chrípke a jesennej mrzutosti. Želáme vám príjemný čas! 

Lucia Jánošová 

Zaujímavé ročné obdobie 
 Jesenný čas nemusí by[ vždy len pochmúrny. Jeseň vie by[ aj nádherná. Môžeme zaži[ „babie leto“Ľ 
príroduĽ ktorá si mení šaty zo zelených na pestrofarebné. Nemusíme sa bá[ tropických nocí. 
S príchodom jesene sa mení celá prírodaĽ mení sa všetko vôkol nás. V tomto období sú dni kratšie 
a chladnejšie. V jesenných mesiacoch dozrieva na poliach úroda. Ovocné stromy ešte predtýmĽ ako úplne 
stratia bohatú zelenú korunuĽ nám odovzdajú svoje plodyĽ ktoré sú zdrojom nášho zdravia. 
 Pri prechádzkach v parku alebo v lese nám zažltnuté lístie príjemne šuchoce pod nohami. Pomedzi 
stromy začne fúka[ vietor a vydáva zvláštneĽ niekedy až hrôzostrašné zvukyĽ ktoré spolu so šedouĽ 
zatiahnutou oblohou vytvárajú neopakovateInú atmosféru. Tak si ju vychutnajme! 

Eva Kovačovská 

Moja dovolenka 
 Sedím si u otvoreného oknaĽ vonku je horúčava vyše 
30 ° CĽ potím sa a spomínam si na dobuĽ kedy aj počasie 
bolo rozumnejšie. ToIko sme sa nepotiliĽ iba ak 
na žatevných brigádach na našich JRD. Nuž ale ke@ to 
bola potrebná práca i to sme s rados[ou vydržali. 
 Naraz pri tomto rozjímaní mi napadloĽ ako som prežíval 
dovolenku ja v 60. rokoch minulého storočia. Bol som ešte 
slobodnýĽ bez väčších starostí a tak za mňa pani doktorka 
a ROH rozhodli a poslali ma na 21 dní na rehabilitačný 
pobytĽ na upevnenie zdravia do Vysokých TatierĽ 
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do Tatranskej Lomnice do zotavovne „Družba.“ A veru stálo to za to. Bolo nás asi 80 Iudí s medzinárodnou 
účas[ouĽ mladých i staršíchĽ ale rozumeli sme si všetci. Veselosti i zábavy bolo nadostač. 
 Najlepšia bola pani doktorkaĽ ktorá mala s nami pochopenie a strpenie a bola mladáĽ pekná a plnila naše 
požiadavkyĽ čo sa týkalo liekov. Iba jedno som nemohol (alebo nechcel) pochopi[Ľ že už bola zadaná 
a svadbu ako prekvapenie pre všetkých urobila na zotavovni. To bolo veselosti, hodovania i spevu, 
až do rána bieleho. I ja som tancovalĽ vtedy ma ešte kolená neboleli. 
 VeIkéĽ nemilé i hrozné prebudenie (zo začiatku) prišlo po troch dňochĽ ke@ už „pani“ doktorka 
ako organizátorka násĽ vraj otužilýchĽ popreháňala po Tatranských kopcochĽ nech vieme čo je to turistika 
a čerstvý vzduch. Každý deň sme šIapali peši do niektorej dedinky v okolí. 
 Mne sa najviac páčila Tatranská magistrálaĽ prešiel som po nej veIa kilometrov a stálo to za to! To čo 
sa píše a číta o horách TatierĽ je veru čistá pravdaĽ že sú krásne, ale i zákerné. Zažil som to na vlastnej koži. 
Vyšli sme ráno na magistráluĽ slniečko nás štekliloĽ ale asi po hodine a pol prišla silná búrka a zmokli sme 
na kožu. Asi za týždeň pri @alšej vychádzke nás dobehla snehová búrkaĽ bolo nás vtedy asi 30 i s pani 
doktorkou. Zažili sme hodne strachuĽ lebo sme sa stratiliĽ ale po 2 hodinách nás záchranári našli a vrátili 
sme sa na zotavovňu zdravíĽ kde sme návrat aj náležite oslávili. 
 Nuž a to by som nebol jaĽ aby sa niečo kuriózne nestalo. Podarilo sa mi celú dobu pobytu v Tatrách 
chodi[ po slávnej kamennej magistrále v indiánskych botáchĽ nazvaných „mokasíny“. Samozrejme celé 
som ich zodral, ale dovolenka bola výborná. 

Henrich Holba 

 

Život v novom 

Jak krásne voňal jarný vánokĽ 

jak krásne bolo letoĽ 

tak krásna bola mlados[. 

Jak rýchlo skončil ten čas 

a prišla doba ži[ život iný zas. 

Život plný krás i problémovĽ 

kde dospelos[ nám určuje cestu 

k jeseni a zime. 

A my prežívame sklamaniaĽ boles[Ľ 

ale hlavne máme dáva[ a prijíma[ lásku. 

Tak je tu križovatka životaĽ 

ktorou cestou kráča[ť 

Kde doži[ život 

a ako zmeny znáša[ť 

KráčamĽ hIadám nový domovĽ 

kde pokoj je starostlivos[ takáĽ 

čo zmení bolesti života 

na kúsok možno posledného š[astia. 

Je letoĽ krása kvetov vábi 

a prvý pohIad dušu blažíĽ hovorí: 

„Zastav saĽ je to možno tuĽ 

čo hIadáš v duši a pokoji.“ 

Nový domov - kvety, zeleň 

a láskavý prístup všetkýchĽ 

čo usilujú sa da[ kúsok lásky aj týmĽ 

čo zverili svoj život do rúk im. 

       Anna Juricová 

Z leta do jesene 
 Skončilo sa leto s hektickými dovolenkamiĽ ke@ každý chce nabra[ čo najviac bronzu a zážitkov. 
Skončil sa i problém zamestna[ deti počas celých dvoch mesiacov. Unavení starí rodičia odovzdajú na jeseň 
rodičom ich ratolestiĽ o ktoré sa starali určitý čas cez prázdniny. Deti sú vyšantené a niektoré sa tešia 
do školy. 
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 Neprepadnite smútkuĽ že teplo a slnko sú preč. Aj jeseň má svoje čaroĽ slnko už nepáli, iba hreje. Príroda 
sa oblečie do najfarebnejších šiatĽ ponúka nám sladké ovocieĽ dozreje hrozno. V Rači je každý rok 
slávnostné ukončenie leta - vinobranie. Je tam ochutnávka vínĽ stánky so suvenírmiĽ kultúrne podujatie 
aj gastronomické špeciality. Slávnu Račiansku frankovku vraj pila aj Mária Terézia. 

   Na Slovensku sa dopestuje veIa kvalitných vín. Pekné sú aj prechádzky 
krásnou prírodou v okolí blahodarných viníc. Račianski vinohradníci sa 
dokonca zapojili o záchranu 7Ľ6 hektára mestských vinícĽ ktoré vlastní 
magistrát týmĽ že ich zoberú do prenájmu a budú ich obrába[. Chcú tým 
aj bojova[ proti neželanej výstavbe na úpätí Malých Karpát. 
   Napriek jesenným starostiam a chorobám si môžeme spríjemni[ 
chladnejšieĽ upršané dniĽ ke@ sme viac vnútri na izbáchĽ napríklad pozeraním 
fotografií z dovolenky. Ke@ nám dáž@ klope na oknáĽ môžeme sa venova[ 
viac sebeĽ počúva[ hudbuĽ číta[ peknú knihuĽ alebo plies[ zimnú čiapku 
pre vnučku. 
Dobré je aj zájs[ medzi priateIov na posedenie do našej čajovneĽ porozpráva[ 

sa pri káve alebo pohári dobrého vínaĽ lebo vo víne je uchované slnko. Príjemný prechod z jesene do zimy. 
Inge Gerzová 

Ďalšia príhoda zo služobnej cesty 
 V predchádzajúcom čísle Našich Novín som uviedol príhodu priateIa Jana zo služobnej cesty 
v Michalovciach. ?alšia jeho spomienka sa viaže k prípadu i tentoraz v Humennom. Z predchádzajúceho 
článku je známeĽ že Ján bol tajomníkom ÚV Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti poInohospodárskej 
- tá úzko spolupracovala so Zväzom družstevných roIníkov a z toho titulu na úrovni okresov sa zúčastňoval 
rokovaní ich orgánov so zámerom prenosu vedecko-technických poznatkov do výrobnej praxe. 
 Predmetom terajšieho zasadania boli organizačné opatrenia „SÚZAŽE O NAJLEPŠIEHO 
TRAKTORISTU OKRESU.“ 
 Nepísaným pravidlom (v tomto kúte Slovenska) po zasadaniach sa vždy ide „zhodnoti[“ priebeh 
rokovania na niektoré roInícke družstvo. Tento raz to bolo na chate X. Hodnotenie bolo za každým 
pohárikom pozitívnejšie - až do vrcholnej miery spokojnosti všetkých aktérov rokovania. 
 Ján - ako mi vylíčil - a ja mu  verímĽ lebo som nemal doteraz dôvod pochybova[ o jeho pravdovravnosti 
- pripíjal si veImi opatrne. Ke@ už cítil prípustnú mieru alkoholu v optimálnej miereĽ naliate poháriky 
vylieval ponad hlavu do krbuĽ kde vždy zbĺkol modrastým plamienkom. V tej rušnej prebiehajúcej haravare 
si to nik nevšimol. 
 Kto s opravdivými východniarmi nepil - prišiel o veIa - nevie čo je to opravdiváĽ milá a nezabudnuteIná 
zábava. Tí tvrdíĽ pracovití chlapi sa stávajú milými i hrajúcimi sa de[mi - dali by vám všetko. Z ich očí sála 
dobrotaĽ veselos[Ľ akoby nekonečná spokojnos[. A Jánovi sa zdaloĽ že sa vlastne každým pohárikom 
stávajú triezvejšími. Po skončení tejto „bohumilej a namáhavej práci“ sa takmer so slzami š[astia lúčili 
pri svojich služobných autách poslednou „kapurkovou“. 
 Janovou črtou povahy bol spev. Ako na potvoruĽ v častých prípadoch sa rád predvádzal náboženskými 
piesňami. V tomto prípade sa mu to stalo neželateInou „odmenou“. 
 Zhodou okolností v ten deňĽ manželka humenského tajomníka OV ZDR oslavovala meniny. Na oslave 
sa zúčastnilo cca 12-15 Iudí. Na túto oslavu prišiel v doprovode jej manžela aj Ján. V neskorej večernej 
hodine bolo jediné kvetinárstvo už dávno zatvorené. Manžel oslávenkyne od známeho spoluobčana zohnal 
kvetináč nejakých kvetovĽ ktoré dal Ján pri gratulácii domácej panej. Pri odovzdávaní Ján zaspieval latinský 
prípitokĽ ktorým bol pri podobných situáciách často odmeňovaný súhlasným potleskom prítomného 
auditória. Posmelený milým privítaním začal svoj obIúbený repertoár zaspievaním otčenáša najprv 
v slovenčineĽ potom v staroslovenčine (spievaného v gréckokatolíckych chrámoch) a zakončil latinskýmĽ 
ktorým v tom čase sa odbavovali rim.-kat. sväté omše. Pri každom prednese požehnával prítomných 
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znakom kríža - ako sa to robievalo na záver katolíckej bohoslužby. Ján zdôrazňovalĽ že to nekoná 
z nejakého posmechuĽ ale s vrúcnos[ou a čistým srdcom veriaceho človeka. PrítomníĽ okrem jednéhoĽ 
sa aktívne zúčastňovali na celom priebehu tejto liturgie takmer ako v ozajstnom kostole. Boli to nádherné 
a milé chvíleĽ upevňujúce vz[ahy bratstva a vrývajúce sa do mysle účastníkov tejto meninovej oslavy - 
spomína Ján - až na hos[aĽ ktorý ostal až do svojho odchodu apatický. 
 Horšie to s Jánom bolo pri príchode na pracovisko z namáhavej služobky. V pondelok ráno už okolo 9-
tej hodiny dal predseda - Jánov šéf - zavola[ Jána. SekretárkuĽ ktorú pre Jana poslalĽ Ján položartovne 
oslovil: „Čo sa dejeĽ ve@ správu mám čas napísa[ do týždňa.“ Ona mu povedalaĽ že „starý“ je rozčúlenýĽ 
že volal nejaký súdruh z Humenného. Ján si spomenul na chlapíka ignorujúceho jeho spevy na tej milej 
oslave v Humennom. 
 Ján pri príchode k predsedovi vystrúhal vážnu tvár a so skloneným zrakom prijal predsedove výhrady. 
No s predsedom neraz cestou si zaspievali rôzne pesničky - ike@ nie nábožné. Po tomto „vybavení“ 
predseda zavolal sekretárke aby naliala po kalíškuĽ že so súdruhom Jánom mal rozhovorĽ ako sa chova[ 
na služobných cestách.  

Uvedenú príhodu - podIa Janovho rozprávania zaznamenal Ivan. 
  
Spomienka na mladosť 
 Tak ako tečie voda v potokoch a riekach 
väčšinou do neznámaĽ tak bežia aj roky života 
človeka. V mladosti prežíva š[astieĽ krásu 
a hlavne lásku. Ak je láska v rodine jedným 
z pevných pilierovĽ prechádza a upevňuje sa 
rokmi životaĽ je potom pevným základom 
vz[ahov v rodine aj v starobe. 
 Som už v rokoch spomienokĽ tak ako väčšina 
obyvateIov Domova sociálnych služieb 
a zariadenia pre seniorov v Rači. Z môjho detstva 
v uplynulom mesiaci prichádzali spomienky 
na obdobie Slovenského národného povstania. 
Chcem sa s nimi podeli[ s vami a možno sa 
aj niektorým z vás v mysli vrátia spomienky 
na SNP. 
 ViemĽ že čas[ SlovenskaĽ kde som strávila 
detstvoĽ je pre väčšinu z vás neznáma. Ale určite 
všetci poznáte oblas[ Vysokých Tatier a v tejto 
oblasti Slovenska som prežila svoje detstvo. 
 Prajem vám veIa krásnych a milých 
spomienok na vaše detstvo. 
Sused nám zachránil otca 
 Obec Hubica zamestnávala dvoch horárov 
na ochranu a zabezpečenie prác v Hubických 
lesoch. Bývali sme aj so susedom v horárni 
s dvoma bytmi a príslušenstvom na križovatke 
ciest Hubica - Hubické Kúpele - Ruskinovce. 
 Prišiel mesiac august 1944 a začiatok 
Slovenského národného povstania. Zrazu 
od Ruskinoviec z Levočských lesov prišli 
partizáni. VeliteI prišiel k mojej mamičke so 

slovami: „Vyprata[ izbuĽ bude tu nemocnica 
pre ranených.“ 
 Bol u nás aj starý otec a ke@že otec bol v lese, 
začali sme bali[ a mama nám povedala: „Ideme 
do Hubických kúpeIovĽ tam asi bude pokojĽ je to 
@alej v lese.“ V tom od Ruskinoviec prišiel 
na motorke muž - civil a dlho sa rozprával 
s veliteIom partizánov. Prišiel s rozkazom, aby sa 
partizáni vrátili do hôrĽ lebo od Kežmarku idú 
Nemci. VeliteI dal rozkaz: „Chorých a ranených 
pripravi[Ľ ide sa spä[ do Levočských lesov.“  
Až neskôr partizáni zistiliĽ že to bol podvodĽ aby 
ich odlákali preč a nemeckým vojskám uvoInili 
cestu. Partizáni mali troch [ažko ranenýchĽ 
neschopných premiestnenia. Ukryli ich v stodole 
do sena. ŽiaIĽ Nemci ich našli a v Hubici 
zastrelili. 

 
 Musím poznamena[Ľ že sme boli traja 
súrodenci - brat, sestra a ja. Brat pracoval 
v KežmarkuĽ sestra sa pred vojakmi ukryla 
v Hubických KúpeIochĽ doma som zostala 



5 

 

s mamičkouĽ otcom a starým otcom sama ako 
najmladšiaĽ mala som vtedy desa[ rokov. Večer 
sme sa s mamičkou vrátili nakŕmi[ hydinu 
a dobytok. Zostali sme tam aj spa[ a mali sme 
veIké š[astieĽ lebo v noci prišla partizánska 
prieskumná hliadkaĽ ktorú naš[astie Nemci 
nezbadali. Otec aj so susedom @alej pracovali 
v lese. VerímĽ že nás chránili anjeli strážni. 
 Jedno popoludnie prišli nemeckí vojaci 
a zobrali nášho otca na dvor s týmĽ že bol v lese 
s partizánmi. Chceli ho zastreli[. Pretože otec 
vedel málo po nemecky a [ažko vysvetIovalĽ 
že nie je partizánĽ ale jeho práca je v horáchĽ 

mamička pribehla za mnou a hovorí: „JolkaĽ cho@ 
pre susedaĽ ten vie po nemeckyĽ nech všetko 
vysvetlíĽ lebo otca chcú zastreli[.“ 
 Ešte dnes @akujem už nebohému susedoviĽ 
že prišiel a zachránil nám otca. Všetci sme potom 
odišli do @alšej horárne úplne v horách a tam sme 
žili až do ukončenia druhej svetovej vojny. Ešte 
uvediem mená: sused sa volal p. DlugošĽ otec 
LeibitzerĽ brat sa volal Karol (už zomrel) a už 
v čase povstania spolupracoval v odboji. Sestra 
Hudmila je už tiež mŕtva. 

Anna Juricová 

V zdraví prežiť jeseň 
 Pomaly prichádza ročné obdobieĽ kedy sa musíme okrem iného pripravi[ aj 
na niečoĽ čo sa volá jesenná depresia. Na jeseň človek poci[uje únavu 
intenzívnejšie než inokedy. Je precitlivenýĽ pripúš[a si problémy viacĽ než by 
musel. PremýšIa o všetkom a bojí sa vecíĽ ktorých by sa nemal bá[. Má 
problémy so spánkom. Ak vás však depresia priskrutkuje k posteli takĽ že z nej 
ani nevylezieteĽ je čas navštívi[ lekára/psychológa. Aj v našom zariadení máme 
kedykoIvek k dispozícii rozhovor s psychologičkouĽ Mgr. Jánošovou. Kontakt 
na ňu dostaneme na vrátniciĽ alebo u p. Bednárovej. 
 Proti jesennej depresii pomôže aj pozitívna motivácia. Stanovte si nové 
cieleĽ zaplašte negatívne myšlienky. Stretnite sa s Iu@miĽ ktorí dokážu nabi[ energiou. Ak vás trápi samotaĽ 
nezostávajte medzi štyrmi stenami. Cho@te medzi IudíĽ cho@te niekdeĽ kde je rušno. Pozorujte svet okolo 
seba a odložte od seba chmúrne myšlienky. 
 Dôležitý je aj pohyb. Pomôžu aj obyčajné prechádzky. Treba upravi[ životosprávu a nepre[ažova[   
organizmus [ažkou stravou. Dôležitý je príjem vitamínov. Jeseň je sezóna ovocia a máme k dispozícii 

aj dostatok bežnej zeleniny. 
 Naj[ažší jesenný boj každoročne prežíva naša imunita. Sychravé 
jesenné počasie prináša okrem pochmúrnej náladyĽ až depresie, 
aj časté fyzické ochorenia. Treba sa preto poriadne vyzbroji[Ľ 
aby chlad nezastihol nepripravenýĽ slabý organizmus. Ovocie ako 
hroznoĽ jablkáĽ hruškyĽ to všetko sú zdroje prírodných vitamínov. 
?alej jesenná zelenina dáva pestrú zmes bohatú na vitamíny 
posilňujúce imunitu. 
 Jeseň je okrem iného povestná aj svojimi husacími hodmi. Zažké 

a mastné jedlá sú síce príjemnéĽ ale organizmus nesmieme za[aži[. Zvolíme preto Iahkú stravuĽ prípadne 
doplníme probiotikamiĽ aby sme mali trávenie v poriadku. V období jesene je pre imunitu potrebný vitamín 
C. Viac ako v citrusových plodoch sa nachádza v plodoch šípovej ruže - v šípkach. Niekedy postačí aj šálka 
čajuĽ ktorá doplní hladinu vitamínu CĽ telu dodá potrebnú energiu a príjemne zahreje. 
 Telo potrebuje aj dôkladný spánok a oddychĽ pretože regenerácia organizmu je zároveň posilňovaním 
imunity. Nášmu organizmu okrem iného veImi prospieva pohyb na čerstvom vzduchu. Organizmus 
prekysličíme prirodzenou formou pohybu - prechádzkou v prírode. Pohyb je dôležitý aj z hIadiska 
civilizačných chorôb. Neustále vysedávanie sa spája so zvýšenou hladinou cukru aj cholesterolu v krvi. 
Môže to vies[ k cukrovkeĽ srdcovým chorobám a priberaniu - nadváhe. 

Eva Kovačovská 
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Zo života Penziónu 
 Leto nám pomaly prechádza do jeseneĽ končia sa letné dovolenky nás zamestnancov, ale aj našich 
klientov. Mnohí ich trávili so svojimi rodinamiĽ niektorí v zahraničíĽ niektorí na našom krásnom Slovensku. 
Každý si ich užil a prežil tak ako to dovoIoval zdravotný stavĽ niekedy aj (žiaI častá realita) možnosti 

peňaženky. Niektorí absolvovali 
kúpeInú liečbuĽ alebo leto trávili 
len tak po svojom, kto ako vedeli. 
 Aj v našom Penzióne bolo cíti[ 
trochu spomalenejšie tempo životaĽ 
pravidelné aktivity mali tiež letnú 
pauzuĽ ale začiatkom septembra 
opä[ nabiehame. Čajovníčka 
fungovala v bežnom režimeĽ teda 
utorky a sobotyĽ dokonca i naši 
dobrovoIníci si našli čas a aj 
cez prázdninové obdobie chodieva-
li ako často mohli. Sme im za ich 
obetavos[ veImi v@ační. 
 Naše leto sa nieslo aj v duchu 

tréningov na Olympiádu seniorovĽ pretože družstvoĽ ktoré sa na nej zúčastnilo v predposledný augustový 
týždeňĽ tvorili prevažne obyvatelia nášho Penziónu. Trénovali statočne a radiĽ veImi poctivo pristupovali 
k naberaniu kondičky do jednotlivých disciplín. A ako to dopadlo sa dozviete v @alšom článkuĽ ktorý si už 
pre nás pripravil pán  Žatko.  

                                                                                                                              Eva Bednárová 

Naši noví obyvatelia  
 V mesiacoch júnĽ júl a august našli u nás svoj druhý 
domov naši noví obyvatelia. Vieme, že je to veIká 
zmena v ich životochĽ ale verímeĽ že po krátkom čase sa 
tu udomácniaĽ nájdu si medzi nami spriaznené dušeĽ 
vytvoria priateIstvá. Skrátka dúfameĽ že ich životyĽ 
hoci v novom prostredíĽ budú veselšie a pohodovejšie.  
 Týmto chceme veImi srdečne medzi nami privíta[ 
pani AničkuĽ pani KatarínkuĽ pani RuženkuĽ 
pána Miroslava a pani Miladku. Prajeme im, aby tu boli 
š[astníĽ dlho zdravíĽ aby ich nový domov napĺňal 
pokojom a spokojnos[ou. 
                                                                                                                                     

 Výroky slávnych I. 

 Všetky ženy by sa mali vydať -  Žiadny muž oženiť. (Disraeli) 

 Lichotivá reč je slučka natretá medom. (Diogenes) 

 Ľudia už všetko objavili okrem toho ako majú žiť. (Sartre) 

 Existujú city, ktoré nemožno vysloviť inak ako mlčaním. (Puškin) 
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Delená bolesť je polovičná bolesť 
Drahí  spolupútniciĽ 
     s láskou sa Vám chcem prihovori[ 
a na úvod  rozpoveda[ príbeh jednej ženyĽ menom 
MartaĽ ktorá si do regionálnych novín dala tento 
oznam:  „Ak ste sami a máte [ažkostiĽ zavolajte 
mi. Sedím na vozíku a som stále dosiahnuteIná. 
Rada vás budem počúva[Ľ lebo viemĽ že „ delená 
boles[ je polovičná boles[.“ 
      Ohlas na tento inzerát bol enormný a prvý 
týždeň mala vyše 30 hovorov. Čo viedlo túto ženu 
k tomu, aby tu bola pre druhých Iudí a pomáhala 
im v ich problémochť 
      VysvetIuje to takto: „PredtýmĽ ako som 
ochrnulaĽ bola som úplne zdraváĽ ale žila som 
v hlbokom životnom trápení. Pokúsila som sa 
dokonca vzia[ si život. Avšak dobrý a verný náš 
Pán mi to nedovolil. Po tom skutku som však 
zostala ochrnutá od bedier dolu. A keď som už 
po určitom čase bola úplne v koncochĽ počula 
som v nemocnici akýsi vnútorný hlasĽ ktorý mi 
hovoril: „MartaĽ ty si mala zdravé teloĽ ale chorú 
dušu. Odteraz však bude tvoja duša zdravá.“ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Začala som si číta[ Bibliu. Najskôr som 
spoznala a vyznala svoje hriechy a potom 

s veIkou rados[ou i vďačnos[ou z Božieho 
slova pochopilaĽ že Pán Ježiš Kristus za moje 
hriechy na kríži zomrel. A tak som sa Mu 
odovzdala so všetkýmĽ čo [ažilo moju dušu 
a dostala som odpustenie mojich vín. Potom sa 
postupne zahojili aj moje vnútorné zranenia. 
Napriek tomu som sa však cítila neužitočná. 
A tak som prosila PánaĽ aby mi ukázal moju 
úlohuĽ ako si ma chce použi[ aj s mojím 
hendikepom. Netrvalo dlho a dostala som 
myšlienku o tom inzeráte v novinách (Dobrá 
sejba, 2015).  
     MilovaníĽ každý z nás si tu nesieme svoj 
vlastný a originálny životný príbeh. Len my sami 
dôverne viemeĽ čím bol a je naplnený. Stále sme 
ešte tu a máme šancu preži[ ten časĽ ktorý je nám 
tu na zemi darovanýĽ radostným a požehnaným 
spôsobom. TakĽ ako to náš Pán  i tu na tomto 
mieste pre nás pripravil.  
    Každý z nás máme od Neho originálny darĽ len 
ho potrebujeme v sebe objavi[ a zača[ i používa[. 
Možno niekoho smutného poteši[ úsmevom, 
alebo nájs[ si čas počúva[ a úprimným slovom 
povzbudenia doda[ odvahu človekuĽ ktorý už 
stráca nádej. Alebo poda[ ruku niekomuĽ kto už 
nevládze sám kráča[ @alej...  A takto sa možno 
uči[ navzájom sa obdarúva[ i prijíma[ toĽ čo nás 
nič nestojí ..... a predsa má nevyčísliteInú 
hodnotu! 
    Som veImi v@ačná za každého jedného z vás. 
V Božích očiach ste všetci veImi vzácni 
a milovaní LáskouĽ ktorá bola ochotná ís[ za naše 
vlastné viny na kríž. Až takú veIkú hodnotu mal 
a má v Božích očiach život každého jedného 
z nás. A Božie slovo nám to potvrdzuje: „ ... 
milujem ťa večnou láskou, a preto ti neprestajne 
činím milosť". (Jeremiáš 31Ľ3). S láskou 
a s v@ačným i žehnajúcim srdcom 

Magda Peniašteková 

 

Občianske združenie sv. Jozefa 
 Milí čitatelia. Rozhodli sme sa vám trochu viac priblíži[ občianske združenie 
nášho zariadenia. Toto občianske združenie vzniklo 17.12.2014. Naše združenie 
sa volá Občianske združenie svätého JozefaĽ ke@že sv. Jozef je aj patrónom 
kaplnky na Podbrezovskej. 
 Občianske združenie (OZ) svätého Jozefa je nepolitickéĽ dobrovoInéĽ 
záujmové združenie občanovĽ ktoré má za úlohu podporova[ rozvoj Domova 
sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača. Má okrem iného organizova[ 
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spoločenskéĽ športové a kultúrne podujatiaĽ či vzdelávacie aktivity. K tomu je však potrebné vyvíja[ 
činnos[ na získavanie sponzorskýchĽ finančných a materiálnych darov pre toto združenieĽ pre naše 
zariadenie. Vo výkonnom výbore združenia pracujú zamestnanci ako aj klienti DSS a ZpS Rača. 

  Prostredníctvom OZ sa nám už od jeho založenia podarilo 
vypracova[ viacero projektovĽ ktoré boli schválené.  
Len v aktuálnom roku 2016 to boli:    Projekt Johnson Controls - 1000 dolárov (891 €)Ľ ktoré boli 
v spolupráci s dobrovoIníkmi z menovanej firmy použité 
na výsadbu pred budovou na Podbrezovskej.  Projekt Nadácia Veolia Slovensko -  500 €  Projekt Ministerstvo financií SR - 7 000 € 
 OZ rovnako môže prijíma[ aj finančné dary v IubovoInej 
výškeĽ ktoré sú rovnako použité  k rozvoju nášho zariadeniaĽ k jeho 
estetizácií alebo k organizovaniu podujatí pre našich klientov. 
 V neposlednom rade môže Občianske združenie získava[ 
financie aj formou 2 % z daníĽ ktorými môžu prispie[ naši 
zamestnanci ale aj vaše deti a vnúčatá. Vyzývaním vašich blízkych 
o prispenie 2% z daníĽ môžete aj vy pomôc[ zveIadi[ náš život 
v zariadení. 

Lucia Jánošová 
 
Ponúkame vám pokračovanie predstavovania historických klenotov Slovenska z Ivanky pri Dunaji.  

Úryvok z histórie Ivanky pri Dunaji, časť 冀. 
 Oproti kostolu, v strede obceĽ stojí historicky veImi významná stavba ivanskeho kaštieIa. Začal ho 
stava[ Anton I. Grasalkovič po roku 1763. Je to impozantná baroková budova s veIkou okrasnou záhradouĽ 
záhradnými domamiĽ stromoradím gaštanov a viacerými sochami. Stredom preteká rameno Malého 

Dunaja. Po Grasalkovičovej smrti sa 
o dobudovanie kaštieIa postaral syn Anton II., 
ktorého potomkovia vlastnili Ivanku takmer 100 
rokov. V polovici 19. storočia kúpil osirelé panstvo 
srbský šIachtic Michal ObrenovičĽ ktorý začal 
prispôsobova[ kaštieI svoji požiadavkám. Stavba 
získala novú fasádu s prvkami novogotického 
slohu a neskôr bola v jej západnej časti pristavená 
vežaĽ v ktorej umiestnili vodojem. Posledným 
vlastníkom kaštieIa bol gróf Karol HuňadyĽ od 
ktorého odkúpila celú nehnuteInos[  panstva 
v roku 1942 Spoločnos[ Ježišova (Jezuiti)Ľ ktorí 
v kaštieli zriadili gymnázium. V roku 1948 bol 
ivansky majetok s kaštieIom poštátnený a rehoIa 
(ako všetky rehole na Slovensku) zlikvidovaná. 
O 3 roky neskôr sa rozIahlý areál stal pôsobiskom 
až siedmich (!) vedeckých ustanovizní. Napomohla 
tomu aj výhodná poloha obce pri hlavnom meste 
Slovenska. Ivanka sa tak stala unikátomĽ 

nezvyčajným nielen v rámci Slovenska a EurópyĽ ojedinelým pre vidiecke sídlaĽ ale aj celého sveta. Areál 
kaštieIa bol pre svoje architektonicko-historické hodnoty vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. 
 Poznámka: Počas vlastníctva kaštieIa grófom Huňadym bol jeho komorníkom pán MoravčíkĽ obyvateI 
Ivanky. V tejto funkcii pokračoval aj u dr. Jozefa TisaĽ prezidenta Slovenského štátuĽ nakoIko ovládal 
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okrem slovenčiny aj nemčinu a ma@arčinu. Po vojne sa zamestnal vo Výskumnom ústave šIachtenia 
hydiny, kde som pracoval i ja. Raz mi vyrozprával príbehĽ ktorý zažil ako Tisov komorník. Prezidenta občas 
úradne navštevoval nemecký veIvyslanec Ludin. Ke@ od neho odchádzalĽ vždy p. Moravčíkovi podaroval 
hrubú cigaruĽ ktorej sa on veImi tešil. Koncom augusta r. 1944 prišiel veIvyslanec k prezidentoviĽ komorník 
za ním privrel dvere a o chvíIu bolo poču[Ľ ako Hans Ludin oznamuje prezidentoviĽ že nemecké vojsko 
prekročilo pri Kútoch slovenské hranice a ide likvidova[ partizánov. Prezident začal naňho kriča[Ľ ako si 
nemeckí vojaci dovolili vkroči[ na Slovensko bez jeho súhlasuť! O chvíIu vybehol Ludin od prezidenta 
a na veIké sklamanie p. Moravčíka mu nedal očakávanú cigaru... 

Teodor Žatko 

 

Výroky slávnych II. 

Rok je bezplatná cesta okolo sveta. (J. Vető) 

Šťastie je dobré zdravie a zlá pamäť. (A. Schweitzer) 

Vodič je najnebezpečnejšia súčiastka automobilu. (N.N.) 

Máme sa radi tak, ako sa vidíme, nie tak ako nás iní vidia. (Maugham) 

Múdry blázon je lepší, ako bláznivý mudrc. (W. Shakespear) 

 
 

Cestovanie  v MHD  
 V posledných týždňoch rozbúrili hladinu cestujúcej verejnosti v bratislavskej MHD nové podmienky 
za ktorých môžu seniori cestova[ so zIavouĽ ale hlavne bezplatne. Písali o tom regionálne novinyĽ ale 
pre týchĽ ktorí sa k takýmto periodikám nedostaliĽ prinášame uvedené podmienky aj v Našich Novinách. 
      Rozlišujeme cestovanie seniorov: 1.  od dovŕšenia 60. roku veku životaĽ  
                                                             2.  od dovŕšenia 62. roku veku životaĽ 
                                                             3.  od dovŕšenia 70. roku veku života. 
 1. Seniori od dovŕšenia 60. roku veku životaĽ ktorí sú poberateľmi starobného, invalidného dôchodku, 
resp. výsluhového dôchodku môžu cestova[ v MHD  so zIavou 50%. Nárok na takto zIavnené cestovné je 
potrebné preukáza[ bezkontaktnou čipovou kartou vydanou dopravcom po predložení potvrdenia 
o poberaní dôchodku. 
 2. Seniori od dovŕšenia 62. roku veku životaĽ môžu cestova[ v MHD so zIavou 50%, nepotrebujú 
žiadne špeciálne dokladyĽ stačí im ma[ pre sebe občiansky preukaz alebo iný doklad s uvedeným dátumom 
narodenia a fotografiou. 
 3. Seniori od dovŕšenia 70. roku veku životaĽ môžu cestova[ v MHD bezplatne s využitím sieťového 
cestovného lístka SeniorPas. Na overenie údajov je potrebné prinies[ k nahliadnutiu hodnoverný doklad 
(občiansky preukaz alebo cestovný pas). K vydaniu novej čipovej karty je potrebné prinies[ 1 ks farebnej 
fotografie rozmerov 3 x 3,5 cm. Poplatok za vydanie čipovej karty je 4,30 €Ľ karta sa vydáva na počkanie. 
Vydáva sa na dobu 5 rokov. 
 Seniori nad 70. rokov života môžu cestova[ bratislavskou MHD aj bez SeniorPasu, v tom prípade 
pre nich platia podmienky cestovania so zIavou 50 %, nárok na zIavu sa v tomto prípade preukazuje 
dokladom totožnosti.  
                                                                                                              Spracovala a v MHD overila Eva Bednárová 
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Tréning pamäti 
Milí čitatelia. Aj v jesennom vydaní Našich novín sme na vás nezabudli s pravidelnou rubrikou Tréning 
pamäti. Tešíme saĽ že aj takouto formou môžete urobi[ niečo dobré pre svoje zdravie. Nech sa vám darí! 
1. Doplňte do známych slovenských ľudových piesní chýbajúce slová:  Horela .............................. horelaĽ pod ňou má milá .............................. . 

 Po .............................. koník bežíĽ .............................. vraný. 
 V záhradôčke pod .............................. tam je .............................. . 
 .............................. od TrenčínaĽ býva krásna .............................. . 
 Bodaj by vás vy ..............................    .............................. vzali,  

ke@ ste vy mňa na ten .............................. nepozvali. 
 V .............................. doline .............................. vodu pije. 
 V .............................. doma nebudemĽ v .............................. na jarmok pôjdem! 

 
2. Rozlúštite slová, v ktorých sú poprehadzované písmenká. Príklad: OKZA = KOZA 
Živočíchy: LAČEV = 
           OKVRÁŠKON = 
             VEDEM? = 
           LENDÍF = 
           NEKILA = 

Krajiny:ZRÚCSOKFAN = 
   NÁKODS = 
   SOKUR = 
   CONAGILK = 
   SPINEŠALOK =

 
Tu si môžete porovna[ vaše výsledky so správnymi výsledkami úloh z letného čísla Našich novín: 
1. Dopĺňali ste riadky tabuľky, aby obsahovali čísla od 1 po 9. Správna odpoveď je vyznačená: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2 8 9 6 7 1 4 3 5 

 2 3 1 5 7 9 8 4 6 

 4 9 1 7 5 2 6 8 3 

 6 4 3 1 2 5 9 8 7 

 
2. Dopĺňali ste vety tak, aby mali zmysel. Správne odpovede sú hrubo vyznačené: 

 SKLO je priehIadná hmota. 
 Slnko RÁNO vychádza a večer ZAPADÁ  . 
 SMIECH  je znakom veselosti a plač je znakom SMÚTKU  . 
 Lenivos[ JE chorobaĽ ktorá sa [ažko LIEČI   . 
 Nechcel som tomu ani VERIZ  a predsa to bola  PRAVDA   . 
 Len toho považuj za PRIATEHA, na KOHO  sa môžeš i v núdzi SPOHAHNÚZ  . 
 Neposudzuj HUDÍ  podIa ich rečíĽ ale podIa ich SKUTKOV  . 

Lucia Jánošová 

Týmto si vás ešte dovoľujeme srdečne pozvať na tréningy pamäti, ktoré sa konajú pravidelne 
každý štvrtok o 9:30 v čajovni v penzióne. Príďte medzi nás a urobte niečo pre svoje zdravie!  
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Čo sa v posledných mesiacoch udialo 

 Výlet na Bratislavský hrad 
Dňa 21.9.2016 sme v@aka našim dobrovoIníkom z nadácie Pontis 
a Hewlett Packard navštívili Bratislavský hradĽ nové gotické záhrady a aj 
hradnú reštauráciu. čo všetko sme videli a ako sme sa cítili opisujú samotní 
klienti: 
 Na výlete sa mi páčili pamiatkyĽ ktoré boli staré a historické. Počasie 

bolo žiarivo slnečnéĽ trošku pofukovalo. Mali sme aj mätový zákusokĽ 
voduĽ kávuĽ ktorá bola výbornáĽ taká na povzbudenie. Cesta bola 
krátkaĽ nebolo to tak @alekoĽ došli sme tak akurátĽ nikomu sa nič 
nestalo. Zároveň @akujeme dobrovoIníkom za pekný výletĽ že nás 
pozvali a boli s nami a za účas[ aj sociálnemu personáluĽ že sa podujali 
tento výlet pre nás nachysta[. 

 Na výlete nám dobre bolo. Pani sprievodkyňa na hrade nám o všeličom pekne rozprávala. Ako sa dámyĽ 
páni kedysi obliekali. Bolo tam veIa poschodíĽ aj sme sa zadychčali. Aj taký veIký obraz tam bola 
s takou krásnou pani. V kaviarničke sa nám páčil lusterĽ mal všelijaké ozdobyĽ páčil sa aj mame. 
Počasie bolo peknéĽ slnečne bolo. Vrátili sme sa akurát k večeri o pol šiestej. Velice pekne to tam bolo 
všetko upravené. Dobre bolo. 

Marienka Polláková, Gabika Nagyová 

 Petang plný harmónie v Harmónii 
     Dňa 23. júna sa naše zariadenie DSS a ZpS Rača 
zúčastnilo VII. ročníka petangového turnaja v Modre - 
HarmóniiĽ ktorý organizovali DSS a ZPB Merema. Turnaja 
sa zúčastnilo mnoho družstiev z celého Slovenska. Jeden 
z našich dvoch hráčskych tímov sa umiestnil 
na vynikajúcom 3. mieste. Išlo o členov: p. Teodor ŽatkoĽ 
p. Marián Závada a p. Lucka Jánošová. Hrali ako ĽĽo dušu“ 
aj napriek veImi teplému počasiu i únave a domov priniesli 
pohár a dokonca aj medaily.  
     Za tento úspech im v mene celého zariadenia krásne 
@akujeme a verímeĽ že minimálne tak ako tento rok sa nám 
bude dari[ aj ten rok budúci .        

Lenka Benedikovičová 

 Župná olympiáda seniorov 冀兪兮6 
 V utorok 23. augusta sa konala v priestoroch DSS a rehabilitačného centra Rosa v poradí už 6. Župná 
olympiáda seniorov. Zúčastnilo sa na nej 16 šes[členných družstiev z DSS, klubov seniorov, Jednoty 
dôchodcov z Bratislavského krajaĽ 1 družstvo z Českej republiky a 1 z Ma@arska. 
Sú[ažilo sa v športových disciplínach: štafetová chôdzaĽ hod šípkami do terčaĽ chôdza s loptičkou 
na lyžičke cez prekážkyĽ hod loptičkou na cieIĽ prvá pomocĽ hlavolam a florbalová streIba hokejkou 
do bránky. Jednotlivé sú[aže zabezpečovalo 30 rozhodcov s pomocníkmi dobrovoIníkmi 
a 30 soc. pracovníkov sprevádzajúcich družstváĽ plus niekoIko organizátorov z BSK na čele s pánom 
županom Frešom. 
 Napriek maximálnej snahe naše družstvoĽ ktoré tvorili p. BaldovskáĽ p. BeňováĽ p. GrausováĽ 
p. Sohlerová a p. Žatko nezískalo medailyĽ ale menovite v 1., 3., 5. a 6. disciplíne sme dosahovali dobré 
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výsledky. Pre nás bolo 
veIkým sklamanímĽ že sú-
[až v petangu nečakane 
zrušiliĽ takže naše 
medailové ambície sa 
nesplnili. 
 V kultúrnom programe 
počas prestávky poobede 
ako prvá zaspievala 
populárne slovenskéĽ 

nemecké a ma@arské šlágre na vynikajúcej úrovni p. Gizka Oňová a po nej Mgr. ŠopováĽ hlavná 
organizátorka Olympiády seniorov a moderátorka programuĽ uviedla na scénu náš spevácky zbor 
Radovanku s týmito slovami: „Vážení prítomníĽ srdečne vítam medzi nami spevácky zbor Radovanka 
z DSS a ZpS RačaĽ ktorý diriguje a sprevádza na klávesoch p. Marcelka Kme[ováĽ aby nám slovenskými 
a českými pesničkami z minulého storočia spestrili našu Olympiádu seniorov.“ Jej želanie sme do bodky 
splnili o čom svedčí faktĽ že prítomné publikum spievalo známe piesne s nami. Potom ešte vystúpil 
folklórny súbor z Pezinka. Putovný pohár pána župana získalo družstvo seniorov z Ma@arska. 
 Na záver @akujeme našim sprievodkyniam p. Mgr. Jánošovej a p. Mgr. Folkovej za toĽ že sa o nás počas 
celého podujatia vzorne starali. 

Teodor Žatko 

Tancom k radosti 
V posledných týždňoch sme 
v našom zariadení začali tanečné 
kurzy s profesionálnou trénerkou 
p. Elenkou Jágerskou. Klienti 
z Podbrezovskej i z penziónu 
stále prejavujú veIký záujemĽ 
účas[ je naozaj bohatá 
a objavujeme medzi nami 
množstvo skrytých tanečných 
talentov. Samozrejme aj v@aka 
láskavému a trpezlivému vedeniu 
našej skúsenej trénerky. 
?akujeme! 

 

  Čo nás čaká v najbližších mesiacoch? 

 Vystúpenie v októbri, v rámci Mesiaca úcty k starším - deti zo ZŠ a Vajnorské ochotnícke divadlo; 

 výlet do čokoládovne v Kitsee - s našimi dobrovoľníkmi z HP a Nadácie Pontis; 
 Katarínska zábava - tradičná zábava pri živej hudbe a občerstvení; 
 sv. Mikuláš - aj tento rok nás neobíde sv. Mikuláš, ktorý nás poteší milým slovom a maškrtami; 
 vianočné pečenie - predvianočnú atmosféru umocníme pečením tradičných vianočných koláčikov; 
 a mnoho ďalších aktivít, ktoré pre vás ešte pripravíme.  
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Humor lieči 
- Pani, vy máte detský lístok! 
- No vidíte, pán revízor, ako dlho som čakala na autobus. 
 

Chlap v lese kradne drevo a prichytí ho lesník a kričí: 
- Čo tu kradneš ? 

- Čo nevidíš? Krmivo pre kravy. 
- A odkedy kravy žerú drevo ? 

- Nuž, čo nezožerú, spálim. 
 

Taxikár vezie mladú pani a zrazu mu ona zaklope zo zadného sedadla na rameno. 
On sa veľmi zľakne, prudko zabrzdí a celý zelený jej hovorí: 
- Pani moja, to už nabudúce, prosím, nerobte. Ja som bol predtým vodič pohrebného auta. 
 

Na spoveď ide pekná slečna a tvrdí farárovi, že je veľmi pekná. Farár sa vykloní von, pozrie 
na ňu a hovorí, že to nie je hriech, ale veľký omyl. 

Henrich Holba 

Manžel podozrieval manželku z nevery.   

Prišiel domov skôr zo služobnej cesty a kričal: „Horí, horí!“  
Zo skrine sa ozvalo: „Vynášajte nábytok! Najprv zachráňte nábytok“. 

                                                                                                     Inge Gerzová 

Slovenský folklór 

Hudová tvorba nášho Iudu je bohatá vo všetkých odvetviach - ako 

hospodárskych (Iudové krojeĽ rôzne remeslá)Ľ technických (hradyĽ 

zámkyĽ nádherné kaštiele)Ľ výtvarných (maIby v kostoloch)Ľ rezbárske 

výtvory – levočský oltár at@. Podobne i literárna tvorba patrí v mnohých 

prípadoch k svetovej špičke. Hudové piesne rozniesli na folklórnych 

podujatiach naše významné umelecké kolektívy napr. LúčnicaĽ ale aj iné 

Iudové súbory z našich regiónov od Východu až po Západné Slovensko 

- od Tatier až k Dunaju.  Zamyslíme sa nad múdros[ou predkov:  

1. Všetko, čo sa dá zaplatiť peniazmi je lacné. 

2. Nežiaľ za tým čo ti chýba, ale teš sa z toho čo máš. 

3. Neboj sa nepriateľov, ktorí na teba útočia; stráň sa priateľov, ktorí ti lichotia. 

4. Váš priateľ aj nepriateľ spolupracujú na tom, aby ranili vaše srdce: jeden vás ohovára,  

    druhý vám tie ohováračky donáša. 

5. Viera je najlacnejší a najúčinnejší liek proti akejkoľvek chorobe.                                                                 Ivan 
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Vedeli ste, že . . . 
... Slovensko malo v roku 1900 len 2 700 000 obyvateIovť Teraz má vyše 5 400 000 obyvateIov. 
... vysielanie československého rozhlasu má už 90 rokovť 
... medzinárodný festival piva - Októberfest sa v Mníchove koná už od roku 1810ť 
... najväčšia porcia fazuIovej kaše vážila 1029 kg a bola uvarená v Číneť 
... Ba[ov kanál má 52 kmť Spája Otrokovice a Skalicu. 
... najvyšší komín na Slovensku sa nachádza v elektrárni Nováky a meria 300 m? 
...v Gombaseckej jaskyni sa liečia choroby dýchacích ciestť Vlhkos[ vzduchu je tam 98%. 
... momentálne držíte v rukách vydanie Našich Novín s doteraz najväčším obsahom? Ešte nikdy predtým    
    sa nám nepodarilo pripravi[ si pre vás až 14 strán príhodĽ spomienok a zábavy!  

Henrich Holba 

   Pár aforizmov 

 Kto zo seba robí ovcuĽ toho zožerie vlk. 
 Keby sme čakali na stretnutie s ideálomĽ stratili by sme v čakárni celý život. 
 Tragédia pokročilých rokov je vtedy, ak duchom ostávame mladí. 
 Nenávis[ vždy vznikla z domnienokĽ ktoré nie sú pravdivé. 
 Bez priateIov niet š[astiaĽ bez neš[astia nepoznáš skutočných priateIov. 

                                                                                                                             Ivan 
 

 
 
                            Výroky slávnych pre nás zozbierala a uverejnila p. Inge Gerzová 
 
 
 
 

Od 1. VII do 31. IX. sa krásneho životného jubilea dožívajú naši klienti: 
  Hučeková Iveta 55 rokov 

  Pitrunová Oľga 60 rokov 

  Šulíková Jana 60 rokov      

  Lališová Jeannine 75 rokov 

  Paulová Valéria 85 rokov 

  Ježkovská Judita 92 rokov     

      Lušpay Ervín 92rokov 
                            Sklenková Rúth 94rokov 

 
 

Naším oslávencom prajeme veľa zdravia, osobnej pohody 
a radosti do ďalších dní života!                                                               zamestnanci DSS a ZpS Rača 
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