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 Milí obyvateliaĽ máme tu opäť VianoceĽ 
ktoré sú sviatkami pokoja a radosti. 
DovoIte nám pretoĽ zapriať vám Vianoce 
plné lásky a porozumenia a v Novom roku 
hlavne veIa zdravia a Božieho požehnania. 
Nech takĽ ako cez toto sviatočné obdobie 
máme k sebe bližšieĽ máme k sebe bližšie aj 
počas celého nasledujúceho roku. VerímĽ že 
aj toto vydanie Našich novín vám spríjemní 
nastávajúce obdobie Vianoc. 

OIga Jarošová   

 
 
   
   AdventĽ adventĽ štyri svieceĽ 
   prvá z nich sa zatrbliece. 
   Za ňou druháĽ tretia zhoríĽ 
   prinesieme stromček z hory. 
   A ke@ štvrtá zhorí stíškaĽ 
   tešíme sa na Ježiška. 
      
            neznámy autorĽ prevzaté z internetu 

 
 
Slovenské betlehemské hry 

    Betlehemská hra bola vo vianočnom čase zo všetkých druhov umenia najživšou a najvýraznejšou 
formou odrážania skutočnosti. ŽiaIĽ dnes sú u nás betlehemské hry („chodenie s betlehemom“) 
v štádiu úplného zániku. Naposledy som ich zažil ako osemročný chlapec pred druhou svetovou 
vojnou. Bola to hra cirkevného pôvoduĽ s tematikou Kristovho narodenia. Jej predstaviteImi boli 
pastieri strážiaci v tú pamätnú noc svoje stáda oviec. ZIakli saĽ ke@ sa im zjavil anjel a upokojoval 
ich: „Nebojte saĽ zvestujem vám radostnú zvesť. Dnes sa narodil JežiškoĽ SpasiteI svetaĽ v mestečku 
BetlehemeĽ v chudobnej maštali. Cho@te a klaňajte sa mu.“ 
Betlehemci boli mladíci vo veku 15ľ20 rokov. Najstarší z nich menom Kubo bol akože ich otecĽ 
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so synmiĽ ktorí sa volali FedorĽ Stacho a Junák. Kubo mal na sebe halenuĽ bačovský klobúkĽ súkenné 
nohaviceĽ na nohách krpceĽ 
zamaskovaný bol ako dedo. 
Jeho synovia mali oblečené 
dlhé košeleĽ spustené na 
nohaviciachĽ prepásané 
opaskom. Fedor a Junák mali 
zelené košeleĽ Stacho žltú. 
Na hlavách mali čapice 
podobné biskupskej mitreĽ 
oblepené staniolom. V rukách 
držali palice s hrkotavými 
plieškami. Do tejto skupiny 
občas patril aj anjel v bielom 
oblečeníĽ ktorý nosil betlehem s jasličkami a drevenými figúrkami vola a oslaĽ ovečiek a pastierov. V 
dedinách navštevovali domy od sviatku Narodenie Pána a hru predvádzali až do Nového roku. 
Obyvatelia ich prijímali v@ačne. Odmeňovali ich peniazmiĽ ponúkali koláčmiĽ niekedy aj mäsom z 
domácej zabíjačky. Pri vstupe do domu spievali neumelé koledy tohto typu : 
       

     Zdravie šťastie tomu domu,                               Ono leží, zimou mrie 

   vinšujeme vám                                                    Mária ho kolembe, 
   najprv pánu hospodáru                                      to dieťa malé. 
       aj vaším dietkám. 
                                                                                       Kolísočka s jasličkami 
         Z ďaleka my ideme                                              to sa poláme, 
          novinku vám nesieme                                          a to malé nemluvniatko 

          to vám povieme:                                                  to z nej vypadne. 

 

          Narodilo sa dieťatko                                           Pán hospodár, daj toliar! 
          v meste Betleme,                                                  nech to spraví pán stolár 
          ono leží nemluvniatko                                         pre dieťa malé. 

          na holej slame.                                                                                                        Teodor Ž atko 

 

Výlet do rakúskej čokoládovne 

 Na pozvanie Nadácie Pontis a dobrovoIníkov z firmy Hewlett Packard sme sa vybrali na návštevu 
továrne na čokoládu v Kittsee. Vždy som bola 
zvedavá ako taká továreň vyzerá zvnútra. 
Bola som prekvapená ako je všetko 
zautomatizovanéĽ čo im umožňuje vyrábať 
enormné množstvo rôznych druhov 
čokoládových výrobkovĽ ktoré vyvážajú do 
okolitých štátov. Najviac sa mi páčila linka na 
balenie čokoládových Mikulášov.   
 V predajni sme mali možnosť ich ochutnať 
a niektoré si kúpiť. Najviac išli na odbyt už 
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osvedčené banány v čokoláde. Zaujímavé boli aj opité slivky v horkej čokoláde a iné. Každý si vybral 
podIa chuti a na cestu sme dostali ešte aj balíček sladkostí od Nadácie Pontis a Hewlett Packard. 
Takto osladení sme sa prešli do ne@alekej miestnej továrne, kde sme posedeli a podebatovali 
s dobrovoIníkmi a našimi soc. terapeutkami p. ElenkouĽ p. Vierkou a p. LuciouĽ ktoré sa o nás 
obetavo starali a usmerňovali nás počas celého výletu. DobrovoIníci boli k nám pozorní. Pýtali saĽ 
ako sa nám páčilo v čokoládovniĽ ako sa nám býva v našom zariadeníĽ aké máme aktivityĽ záujmy 
a záIuby... Tak sme pri kávičke alebo čaji príjemne debatovali o všetkom možnom. Napriek 
vytrvalému daž@u po celý čas sa výlet vydaril a v podvečer nás autobus doviezol do nášho zariadenia. 
 ?akujeme všetkýmĽ ktorí nám umožnili tento zaujímavý výlet a dúfameĽ že sa ešte stretneme pri 
nejakom spoločnom podujatí. 

Gerzová 

Čarokrásna zima 

 Zima je krásne ročné obdobieĽ ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom časeĽ ako mávnutie 
čarovného prútika. StromyĽ ktoré sa na jeseň vyzliekli zo svojich šiatĽ oblieka sniežik do prekrásneho 
bieleho kabáta. LesyĽ poliaĽ lúky aj čistinky sa môžu popýšiť snehobielym hodvábnym závojom. 
 Lesy mimoriadne lákajú milovníkov prírody. Prechádzka v zimnej prírode je liekom pre telo ale 
aj pre dušu. Zima tu býva ticháĽ až tajuplná. Zavíjanie vetra a vŕzganie snehu pod nohami nám 
pripomínaĽ že tu nie sme sami. Ne@aleko je potôčikĽ ktorý slabúčko zurčí pod pevnou škrupinou ako 
vajceĽ pod ktorou zatiaI slabo tlčie život a čaká na prvé jarné lúče.  
 Pravá zima nezabudne pokryť snehovou 
prikrývkou ani všetky strechy domovĽ ako 
v mestáchĽ tak aj na dedinách. V tuhej zime visia 
zo striech striebristé cencúle. Visia vedIa seba 
ako nastúpení vojaciĽ ale predsa je každý iný. 
Jeden kratšíĽ druhý dlhšíĽ jeden chudýĽ druhý 
tučnýĽ iné zas hladké alebo hrboIaté. Zima by 
nebola pravá bez snehuliačikovĽ ktorí nežijúĽ ale 
často sú priateImi detí. Sánkovačky a lyžovačky 
si treba užiť skôrĽ než človiečikom zmäkne hlava 
a odpadne mrkvový nos. 
 Skutočná zima nás nenechá dlho vonku. 
Mráz vyštípe líca a skrehnú nám prsty. Preto nás 
poteší pohIad na túto Iadovú nádheru aj spoza 
oknaĽ pri šálke teplého čaju. 
 Zima nie je krásne ročné obdobie len pretoĽ že sa celá krajina skryje pod bielu perinkuĽ ale aj 
pretoĽ že je obdobím Vianoc. A práve Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku - sviatky radosti a pokoja 
a k nim neodmysliteIne patrí ticháĽ zasnežená krajina. 

Eva Kovačovská 

Vianoce 

 Spomienky  na Vianočné sviatky sú rôzne - veselé i smutné. Ale človek už je takýĽ radšej spomína 
na tie krajšie chvíleĽ ke@ sa stretla celá rodina a bolo veselo. A vedeli ste, kedy a kde  sa prvý raz 
začal stavať a ozdobovať vianočný stromček? Nuž začalo to v 18. storočíĽ v Nemecku a postupne sa 
to rozšírilo skoro po celom svete. Jeho zelené halúzky symbolizujú znovuzrodenieĽ zdravie a štedrosť. 
„Do izby vošiel posol lesa, 
Boh svetlom odel telo jedličky. 
To ticho radosť v duši plesá, 

výdych vyšľahol po nebesá 
a deťom z očí šľahali hviezdičky.“ 
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 Ja som Vianoce prežíval všelijakoĽ ale rodina si ma veImi neužila. Nanešťastie som bol stále 
v práci (štátna služba/doprava) a za 40 rokov som s rodinou sedel pri vianočnej večeri asi len 14 krát. 
Aj zdravie ma zrádzalo a 3x behom 7 rokov som strávil sviatky 
v nemocnici a väčšinou som sa preberal z kómy až 5-6. januára 
a @akoval som BohuĽ že ešte žijem. NeviemĽ či je to osudĽ ale 
v našej rodine väčšina odchádza na druhý svet práve v decembri, 
nuž ale čo sa dá robiťĽ tak to je. Nezanevrel som na sviatkyĽ ale 
mám k nim taký zvláštny vzťah a divný pocit. 
 Prajem všetkým príjemnéĽ šťastné i veselé prežitie Vianočných 
sviatkov a hodne zdravia a šťastia v Novom roku 2016.  

Henrich Holba 

Vianočný tréning pamäti 

1. Napíšte čo najviac predmetovĽ vyrobených z daného materiálu: z kože, z dreva, zo skla, z papiera.. 
V tejto úlohe je nespočetné množstvo správnych odpovedí. VerímeĽ že ste viaceré po krátkom 
uvažovaní našli. K tejto úlohe sa môžete kedykoIvek vrátiť a hIadať ďalšie riešenia. 
 
2. Slovné páry. Doplňte správne známu dvojicu mien. Napr. Rómeo a Júlia. 

Peter a Pavol 
Romulus a Remus 
Jozef a Mária 
Adam a Eva 
Čert a Káča 
Voskovec a Werich 
Danka a Janka 

Peter a Lucia 
Lasica a Satinský 
Pat a Mat 
Kain a Ábel 
Daidalos a Ikaros 
Čuk a Gek 
Krajíček a Hlaváček 

 
NezabúdajteĽ že Tréning pamäti nie je úspešný len vtedy ak na všetko správne odpovedáte. Úspech 
je snaha nájsť riešenia úloh a samotný proces rozmýšIania a spomínania.  
Vo vydaní Našich novínĽ ktoré práve držíte v rukáchĽ sme si pre vás pripravili nové vianočné úlohy.  
1. Doplňte slová známych slovenských kolied: 

   ___________ pastieri, berte ___ _____,  

 aká to ____________ dajte pozor! 

  Búvaj ___________  ____________Ľ uložené  _  ____________. 

  ____________   _____Ľ svätá nocĽ  ___________      zleteli. 

  Jak si krásne ____________Ľ  __   ____________ biedy úbožiatko. 

  Do _________, do ___________ valasi, 

 či ___________ v tom našom ____________. 

  Ó ________    ______________Ľ ó čas  ________________ . 

  _________     _____________ sa na rodilĽ by ovečky _____________ . 
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2.  Každý z nasledujúcich zimných symbolov má prislúchajúce číslo v prvom riadku. Doplňte 
v ostatných riadkoch k jednotlivým symbolom ich prislúchajúce čísla z prvého riadku. 

        
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

   
      

6 3        

 

         
         

 

         
         

 

      
   

         

 

         

         

 

Lucia Jánošová 

Čo vieme a nevieme o škorici 

 K vianočnej atmosfére neodmysliteIne patrí aj vôňa škorice. Čoraz viac sa využíva ako súčasť 
bytovej dekorácie - pre svoj prírodný vzhIadĽ ale najmä kvôli svojej typickej korenistej vôni. Rovnako 
ju cítiť po celom domeĽ ke@ pečieme vianočné medovníčkyĽ alebo ke@ si doma robíme varené vínko. 
V poslednom čase však lekári a odborníci na výživu potvrdzujú aj pozitívny vplyv škorice na naše 
zdravie. Ve@ posú@te sami:  

 jej konzumácia znižuje hladinu cholesterolu v krvi a chráni pred infarktom. 
 kombinácia s medom prináša úIavu pri dýchavičnosti a posilňuje činnosť srdca. Žilám 

a cievam starších Iudí vracia pružnosť. 
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 pri nachladnutí stačí trojdňová kúraĽ pozostávajúca z jednej lyžice medu a ¼ lyžičky mletej 
škorice. Eliminuje nie len vírusyĽ ale aj kašeI a zápal priedušiek.   

 obézni Iudia by mali ráno a večer 
nalačno vypiť šálkuĽ horúcou vodou 
zaliatehoĽ medu so škoricou. Táto 
kombinácia taktiež zabraňuje usadzovaniu 
tukov a prispieva k znižovaniu nadváhy. 
 kombinácia medu a škorice zlepšuje aj 
imunitu. Posilňuje biele krvinky a tých 
chráni telo pred útokom baktérií a infekcií. 
 Štúdie  preukázali  že  vôňa  škorice 

môže  zlepšiť pamäť a kognitívne schopnosti. Čiže  vylepší  vaše  myslenie a zvyšuje  bdelosť 
a sústredenie. 

 čaj z medu a škorice sa už dávno v minulosti požíval na dlhovekosť. Telu dodáva vitalitu 
a zároveň udržuje pokožku čerstvú a hebkú až do vysokého veku. 

NezabúdajteĽ že aj malé zmeny môžu  mať  významný  vplyv  na  vaše  zdravie. 
Doprajte  si  teda  denne  trochu  škoricovej  vône  a chuti  a  budete  sa  cítiť  naozaj fajn..  

Eva Kovačovská 

Decembrové predvianočné zvyky 

 V okolitých dedinách môjho rodiska (okresy TopoIčanyĽ Bánovce nad Bebravou) deň sv. Barbory 
(4. december) bol považovaný za tzv. stridží deň – ke@ sa po dedine preháňali strigy. Vtedy ženy mali 
zakázané tkaťĽ priasť alebo šiť. Vraj ak by tento zákaz porušiliĽ prsty na rukách by sa im „ozbierali“. 
 Deň sv. Mikuláša (6.dec.) patril najmä u detí medzi najočakávanejší. Večer pred týmto dňom si 
deti vyložili do okna vyčistené topánky. Ráno si v nich našli drobné darčeky – jabĺčkaĽ orechyĽ 
medovníky. Chodenie Mikuláša s anjelom a čertom bolo zvykom všade na Slovensku. Známe sú slova 
modlitbičkyĽ ktorú deti odriekaliĽ alebo spievali tomuto svätcovi : 

„Mikulášku , dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, 
zlož tú svoju plnú nôšku, daj nám z tvojich darov trošku; 

či koníčka medového, či koláča makového. 
Veď ty strýčku Mikuláš, veľa dobrých vecí máš.“ 

Na účet sv. Mikuláša si aj zažartovali: 
„Mikulášku bratku, vezmi si ty Katku, 

čo ti bude variť šošovičku sladkú“ 
 Na sv. Luciu (13. dec.) chodili po dedine 
dievčatáĽ oblečené do bielych šiatĽ na hlave s 
bielymi ručníkmiĽ tváre mali zahalené do riedkej 
priehIadnej látky. Ometali steny a kúty miestnostiĽ 
aby sa tam nedržala špina. PodobneĽ ako v iných 
obciach Slovenska aj u nás bol známy tzv. luciový 
stolček. Vyrábal sa z dreva bez použitia klincovĽ 
postupne každý deň a musel byť dokončený na 
Štedrý deň. Hudia veriliĽ že kto si stolček zhotoví a 
počas polnočnej omše si naň vstane uvidíĽ ktoré 
ženy z dediny sú bosorky. Mal si však dávať veIký 
pozorĽ aby ho nezbadali. Ak sa tak staloĽ musel 
rýchlo utekať domov a rozsýpať za sebou mak. 
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PokiaI bosorky mak pozbierali bol už mládenec doma v bezpečí. 
 Od Lucie do Štedrého dňaĽ počas dvanástich dní sa pozorne sledovalo počasieĽ pretože podIa tohoĽ 
aké bolo počasie v týchto dňochĽ také malo byť aj v jednotlivých mesiacoch budúceho roka. 
 V predvianočnom čase vydajachtivé dievky liali roztopené olovo cez otvor veIkého kIúča do 
vody. PodIa tvaruĽ do ktorého sa olovo sformovaloĽ určovali povolanie budúceho manžela. Slobodné 
dievky varili tiež perky s vloženými lístočkamiĽ na ktorých boli napísané mená mládencov. Prvá 
perkaĽ ktorá vyplávala na hladinu vriacej vodyĽ obsahovala meno ženícha. 

 Množstvo zvykov sa praktizovalo na Štedrý deň. Od skorého rána 
ženy piekli veIké množstvo rôznych koláčovĽ lebo v ten deň mal každý 
pocítiť hojnosť darov pozemskýchĽ Iudia i zvieratá. Cez deň sa 
zachovával prísny pôst. Od rána sa chodilo vinšovať. VeImi sa dbalo 
na toĽ aby do domu nevkročila prvá ženaĽ lebo by sa im vraj celý rok 
hrnce a taniere rozbíjali (Podrobnejšie som štedrovečerné zvyky 
popísal v prvom čísle Našich novín r. 2012). VeIkým zážitkom bola 
účasť človeka na Polnočnej sv. omši – utierne. 
 Narodenie Krista Pána (25.dec.) sa svätilo veImi vážne a dôstojne. 
Každý sedel domaĽ tráviac sviatok v tichosti a pobožnom rozjímaní. V 
tento deň sa v domácnostiach robili len najnutnejšie práce okolo statkuĽ 
nevarilo sa ani neupratovaloĽ na návštevy sa nechodilo. Až na druhý 

deňĽ na Štefana sa rodina a susedia vzájomne navštevovaliĽ mládenci poriadali tradičnú štefanskú 
zábavuĽ na ktorej do tanca hrala cigánska kapela. 
 V posledný deň rokaĽ na Silvestra sa chodilo do kostola po@akovať Pánu Bohu za prežitý uplynulý 
rok.                                                                                                                                          Teodor Žatko 

        
Kalamity 

 Na začiatok pre informáciu vysvetlímĽ že kalamitu dokážu spôsobiť IudiaĽ ale aj hlavne príroda 
a môže byť v každom ročnom období. Ke@že prichádza zimaĽ pripomeniem kalamitu v roku 1986.  
 V zime v tom roku si z nás príroda vystrelila a vyplašila celý dopravný systém v Bratislave. Ako? 
V mesiaci júl pracovníci cestnej údržby predvádzali po celom meste ako sú so zimnou technikou 
pripravení a ke@ v decembri napadlo 5 cm  snehuĽ celá doprava sa zastavila. Šmýkalo saĽ výhybky na 
koIajach zamrzliĽ bola z toho veIká kalamita. Tá najväčšia nastala koncom februáraĽ ke@ napadlo 40 
cm snehuĽ boli záveje a na konečnej v Dúbravke 
zostalo šesť súprav električiekĽ ktoré  riaditeI 
Dopravného podniku mesta Bratislavy nariadil 
odpratať do vozovne alebo do tunelaĽ aby 
nezamrzli. V tej dobe som bol v službe a na 
konečnej to vyzeralo ako na Sibíri a v tej fujavici 
namerali - 30º C. Musím dodaťĽ múdry inžinier 
rozhodol veIké záveje odhŕňať tankami a spravil 
veIkú kalamitu. Rozbil štyri výhybky: dve remíza 
KrasňanyĽ jednu Blumentál a jednu na Hlavnej 
staniciĽ doprava stála tri dni.  
 ?alšia kalamita sa odohrala v 90. rokoch pre zmenu v letných mesiacochĽ ke@ nastali veIké 
horúčavy 30º C a viac. KoIajniciam sa to nepáčilo a začali štrajkovaťĽ tak sme mali nariadené pozorne 
sledovanie trate. Pri jazde z mesta do Karlovej Vsi  pri Botanickej záhrade 
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som si myslelĽ že koIajnice žartujúĽ lebo obe v dĺžke asi pol metra boli vyhnuté doIava a keby som 
pokračoval v jazde tak vykoIajím. Ke@ som to hlásil na dispečingĽ milo sa ma opýtali: 
„Pán Holba, pil ste?“ Predstavte siĽ neposlali mi odrátavaciu a opravárenskú partiuĽ ale policajtovĽ 
aby mi dali fúkaťĽ lebo som asi opitýĽ ke@ niečo také hlásim. RiaditeI však moju správu o poruche 
na koIajach zhodnotil rozumnejšie a dostal som odmenu 500 Kčs. 
 Aj takéto veci sme zažili a prežili. 

                                                                                                                               Henrich Holba 

Katarínska zábava 

 Blížil sa advent a to bol čas pre katarínsku 
zábavu. Už tradične v tomto čase v našom DSS 
a ZpS usporadúvame tú našu. Vyzdobili sme 
sáluĽ veImi nám v tom pomáhala naša klientka 
pani BuntováĽ prichystali sme pohostenie 
a parket a už sme len čakali na príchod našich 
klientov. Zišli sa v hojnom počteĽ čo nás 
nesmierne tešilo. Ako po iné rokyĽ aj teraz nám 
do tanca hrala skupina ProfilyĽ avšak  kultúrny 
program sme trochu inovovali. Pribudli nám v 
ňom naši seniori a tiež mladé dievčatá 
z tanečného krúžku.    
 Po zahratí prvých dvoch tanečných kôl 
počas oddychu a pohostenia spievavali našim 
klientom členovia Radovanky. Potom znova 
nasledoval tanec. Ke@ už sme nevládali 
s dychom a tiež nohy mali dosťĽ na parket 
nastúpili mladé tanečniceĽ ktoré nám 
predviedli tri tanečné čísla. Bola to radosť 
pozerať na mladé svižné dievčatá. Potom 
znova tanečný parket obsadili klienti 
s dobrovoIníkmi a pracovníčkami. 
 A tu sú odozvy zo strany niektorých klientovĽ 
uverejnili sme ich s láskavým súhlasom: 
 

 Pani Valáškovej sa páčilo že sa  katarínskej 
zábavy  zúčastnilo veIa klientovĽ ocenila 
hlavne faktĽ že bolo veIa vozíčkarov. Všetci sa 
dobre baviliĽ ako povedalaĽ všetci boli „tešiví“. 
  „Pekné bolo vystúpenie  tanečníc aj  
Radovanky“ zhodnotila pani Králiková. 
 Pani Tomášeková sa na katarínsku zábavu 
tiež veImi tešila. Ako si zo začiatku povedalaĽ 
že tancovať nebudeĽ tak konštatovala: 
„Nakoniec ma pani Vierka k tancu 
vyprovokovala a tak som tancovala.“ Ešte 
skonštatovalaĽ že všetci vozíčkari môžu 
tancovať. Na čo pani Hašková povedalaĽ že sa 
ukázala ako divoká tanečnica. 
 Všetkým zúčastneným klientom 
imponovalo bohaté pohostenieĽ slané a sladké 
keksyĽ koláčeĽ vínečko aj káva. V hojnom 
počte boli zastúpení dobrovoIníciĽ ktorí sa 
klientom venovali a sociálne pracovníčky ich 
zas dobre vytancovali. Páčila sa dobrá hudba aj 
chodenie s harmonikou pomedzi 
zúčastnených. Vyslovili v@aku za úpravu 
miestnostiĽ ako prejavu úcty a potechy. Teraz 
už zostáva len sa tešiť na @alšie podobné akcie. 

                                                       
Eva BednárováĽ Viera Hajdúchová 

Vedeli ste, že... 

...Dobšinskú Iadovú jaskyňu objavili už v roku 1299? 

...na chladnej Aljaške nájdeme niečo okolo troch 
miliónov jazierĽ z ktorých je asi iba tritisíc 
pomenovaných? 
...v Brazílii oslavujú Vianoce veIkým   
ohňostrojom?   
...Nórsko každoročne daruje VeIkej Británii vianočný 
stromčekĽ ktorý umiestnia na hlavnom Trafalgarskom 
námestí? 
...Židia nemajú podIa svojej viery na Vianoce doma stromček? No napriek svojej ortodoxnej viere 
ho aj tak vo svojej domácnosti má viac ako 10% židovských rodín (v USA). 
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...v roku 1659 bolo v Massachusetts nezákonné oslavovať Vianoce? 

...vianočný stromček vynašli Nemci? Boli to oniĽ ktorí so zdobením stromčeka prišli ako prví  (je to 
známy Tannenbaum) a rozšírili to do celého sveta. 
...podIa Ma@arov ak niekto strávi Silvestra sámĽ bude sám aj po celý rok? U našich južných susedov 
sa okrem toho tradujeĽ že v tú noc vedia zvieratá hovoriť... 
..film „Sám doma“ je vianočný film PoIska? Každé Vianoce si ho pozrie viac než 5 miliónov 
Poliakov.  
A ešte jedna zaujímavosť zo sveta: 
Je to väčšia exotikaĽ než sa na prvý pohIad 
môže zdať. Jedno malé mesto v Peru totiž 
zvykne 25-ty december oslavovať po 
svojom… Hovoria tomu “Takanakuy”. 
MužiĽ ženy a dokonca aj deti z celého 
mesta sa spoločne zídu na verejnom 
priestranstve a nezhody nazhromaždené 
počas roka si vybavia pästným súbojom. 
Áno. Ke@ padne už aj posledná päsťĽ 
všetci sa spoločne opijú a sú pripravení ísť 
do nového roka s čistým štítom… a zrejme 
aj s pár modrinami                                                                                       Henrich Holba a Lucia Jánošová 
 

Predvianočné akcie 

  V piatok 4.12., v deň svätej BarboryĽ nás trošku 
s predstihom prekvapil sv. Mikuláš. Zišli sme sa 
v spoločenskej sáleĽ kde nám najprv zatancovali a zaspievali 
deti. Potom prišiel medzi nás a prihovoril sa k nám samotný 
sv. MikulášĽ 
v krásnom ornáte 

s biskupskou 
mitrou a berlou. 
Po pár milých 

 slovách šiel medzi Iudí a rozdával bohaté balíčky naším 
obyvateIom. Asi sme veImi poslúchali.  Potom išiel 
Mikuláš ešte po izbáchĽ aby nikoho neobišiel alebo 
nevynechal. Nám v spoločenskej miestnosti zatiaI čas 
spríjemnila Radovanka krásnym spevom vianočných 
kolied. 
 O týždeň neskôrĽ 11.12.Ľ nám predvianočný čas spestrili Kuštárovci. Zahrali a zaspievali si s nami 
viaceré známe Iudové piesneĽ ktoré pretkávali krásnymi vianočnými koledami. Bol to naozaj 
hudobný zážitokĽ ktorý nám pohladil dušu. 
 Vo štvrtok 17.12. sme si po roku zopakovali akciu „Vianočné pečenie“ v spolupráci s našimi 
dobrovoIníkmi z Hewlett Packard a nadácie Pontis. V@aka nim sme zažili čarovnú atmosféru Vianoc 
plnú príjemnýchĽ mladých IudíĽ vône škorice a punču a samozrejme nechýbali ani čerstvo napečené 
medovníčkyĽ linecké koláčikyĽ perníkĽ či ježovia. Všetkým srdečne @akujeme za krásne predvianočné 
poobedie! 

Lucia Jánošová 
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V rámci tréningu pamäti mávame občas aj nejakú tú úlohu na fantáziuĽ kreativitu. Z 10, vopred 
určenýchĽ slov majú klienti vytvoriť príbeh. PoužitéĽ zadané slová sú v texte podčiarknuté. Aby to 
nebolo jednoduchéĽ príbeh má aj danú tému. Prečítajte siĽ ako sa nám naposledy 1 klientka 
vysporiadala s touto úlohou: 
 
Vymyslite zimný príbeh na tieto slová: 
jablkoĽ koberecĽ sviečkaĽ snehuliakĽ myšĽ rukaviceĽ punčĽ cestaĽ metlaĽ inovať. 
 

 Je jeseň, jablká padajú až na cestu, lebo bola dobrá úroda. 

 Inovať pokryla  zem a myši sa snažia ukryť do tepla. 

 Deti sa tešia zo snehu aby mohli  stavať snehuliaka.  

 Domovníci zase majú prácu s odhadzovaním snehu.  

 Musia použiť lopatu, metlu a rukavice. Prechladnutí 

 a unavení si  prilepšia punčom. Na večer si zažnú sviečku 

 a na koberci sa pohrajú s deťmi. 
                                                                            Magdaléna Káčerová 
Pätnásťkrát o zdraví 

1. Kto si skoro líha a skoro vstávaĽ ani vo vysokom veku nezostarne. 
2. V meste sa žije pohodlnejšieĽ na dedine zase zdravšie. 
3. Pôst nezabíjaĽ ale pažravosť zabiť môže. 
4. Cestu k zdraviu Iahšie možno prejsť pešo než na aute. 
5. Kto veIa pije na zdravie druhýchĽ zničí si vlastne.  

6. Traja najlepší lekári: dr. DiétaĽ dr. TichoĽ 
dr. Veselosť. 
7. Kto nebol chorýĽ nevieĽ čo je chorobaĽ 
ale ani toĽ čo znamená zdravie. 
8. Zdravý človek má mnoho želaníĽ chorý 
len jedno jediné. 
9. Každá hodina v bdelom stave po polnoci 
je zaucho zdraviu. 

10. Jedno deko opatrnosti je zdravšie ako metrák liekov. 
11. Dobrý spánok lepšie lieči ako najlepší lekár. 
12. Tučnota je verná spoločníčka choroby. 
13. Kto si hladný líhaĽ zdravý sa zobúdza. 
14. Zdravie nie je majetokĽ ale bez zdravia aj najdrahšie klenoty sú bezcenné. 
15. Liečiť možno častoĽ uIahčovať niekedyĽ potešiť však vždy. 

prevzaté z Pútnika SvätovojtešskéhoĽ ročník 2016 

Ako si spomíname na Vianoce my 

 Ivetka: Vianoce boli krásneĽ ke@ som bola s mamou, 
otcom a bratom. S bratom sme sa cez deň bláznili. Aj ke@ bol 
pôstĽ tak sme kradli maškrty z kuchyne.  Vonku vždy bývalo 
veIa snehuĽ tak sme sa v ňom váIali a jašili. Na večeru sme 
mali kapustnicu a rybu so šalátom. Z koláčikov boli také 
typické makovníkĽ orechovníkĽ maková a kakaová štrúdIa. 
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A jedli sme veIa ovocia! Darčeky sme dostávali skôr užitočné - pekné pyžamkoĽ ponožky. Ale dary 
neboli na Vianociach dôležité - dôležitý je pokoj a láska - a ke@ je rodina pokope. 

  Marienka: S túžbou sme vždy očakávali sviatkyĽ Vianoce boli 
čarovné! Zišli sme sa k štedrej večeri celá rodina. Mame som 
pomáhala s upratovaním domácnostiĽ ona zatiaI vypekala kysnuté 
koláčeĽ sestra  vanilkové rožky. Na večeru sme mal oplátkyĽ 
trubičkyĽ kapustnicu a rybu so zemiakovým šalátom. Darčeky 
vždy boli drogériaĽ oblečenieĽ čo sme potrebovali a raz aj 
fotoalbum. VeImi rada na tie chvíle spomínam. 
  Anička: Vianoce neboli také bohaté ako teraz. Mali sme len 
smrečokĽ pár ozdôbĽ namiesto salóniek boli kocky cukru 
v pozlátku - a to sme jedli. Darčeky boli užitočné veciĽ napr. 
pyžamko. Ryba vtedy ešte k večeri nebývalaĽ mali sme len 
kapustnicu. Na polnočnú sv. omšu sme nechodiliĽ až na druhý deň. 
Kostol bol taký plnýĽ že sme stáli vonku a sv. omšu len počúvali. 

Ivetka HučekováĽ Marienka PolákováĽ Anička Buntová 
 

Pútnik SvätovojtešskýĽ 2016  
 

 

Osemsmerovka 

Stretne kamarátka blondínku a pýta sa jej: 
- Kam ideš? 
- Do lesa. Zbierať jahody. 
- Čo si sa zbláznila? Teraz v zime? 
- Mne to nevadíĽ ... (riešenie tajničky) 
 

A R J B A B R A Ň A T M 

R B O V A CH Á T S M N A 

Ú N A V A V D Á I T E R 

T R K L O B I H A G M G 

K M A J A H O D Y D E A 

E N K E U S Š P I I C R 

R F S D M O T O R E O É 

O C E Á N V E E E R K T 

K N T K R Ú P Y E A E K 

R A K I T E M T I R A A 
 

AritmetikaĽ astmaĽ babraňaĽ balastĽ biIagĽ cementĽ dieraĽ efektĽ EgyptĽ hovorĽ chalanĽ 
jedákĽ kakaoĽ korektúraĽ kravaĽ krúpyĽ margarétkaĽ motorĽ neduhĽ oceánĽ oštepĽ perieĽ 
rádioĽ terorĽ tigerĽ únavaĽ vidiek. 

Henrich Holba 
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Narodeniny  v   období od  1.10.2015 - 31.12.2015 mali: 

Matulová Anna    102 rokov     

Danisová Katarína     65 rokov           Všetkým srdečne gratulujeme 

Činčura Alojz         93 rokov       a želáme ešte veIa síl a pekných chvíI! 

Jamrichová Mária         93 rokov 

Kinský Ján Leopold         75 rokov 

Nemšovský Jozef      100 rokov  

Dérerová Marta         65 rokov 

Krčmárová Františka   90 rokov 

 
 

 
 
 
     Keď Tichá noc zaznie sladko, 

     sviečočky sa rozhoria, 
     privítame Jezuliatko,  
     srdcia sa nám otvoria. 
     Nech aj u vás sa rozbúši  
     každé srdce blažené, 
     rozleje sa radosť v duši, 
     starosti čo zaženie. 
 

 

   kreslila Kamilka Škuntová 

 

Nech je váš svet naplnený dobrom a láskou nielen počas 
prichádzajúcich sviatkov, ale aj počas budúceho roka. 

Prajeme vám krásne prežitie Vianočných dní, 
nech sú plné radosti a pokoja! 

 
Naše noviny vydáva DSS a ZpS Rača. Redakčná rada: Mgr. Lucia JánošováĽ PhDr. OIga JarošováĽ 
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