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 Milí čitatelia. Jar sa nezadržateIne vkráda do týchto dní. Užívame si 
prvé teplé slnečné lúčeĽ po dlhej zime si konečne dopĺňame dôležitý vitamín 
DĽ čoraz častejšie nás to [ahá von na voňavý vzduch a tento priam idylický 
čas sprevádza hlasitý štebot vtákov. A tak si konečne môžeme z plných 
pIúc vydýchnu[: Jar je tu! 
 Všetkým vám srdečne želámeĽ aby ste si vychutnali nastávajúce 
nádherné obdobieĽ či už v okolitej prírodeĽ alebo v našej záhrade plnej 
kvetov. A rovnako vám želáme, aby vás i v tieto príjemné chvíle 
sprevádzali Naše Noviny. Prajeme vám pekné čítanie!  Zároveň nám 
dovoIte sa ospravedlni[ za neskoré vydanie Našich Novín pre práce 
neschopnos[ šéfredaktorky. ?akujeme a prajeme požehnanú VeIkú Noc! 

Redakčná rada 

Fašiangy 
 Na pomenovanie fašiangov sa u nás používal aj termín mjasopust (koniec jedenia mäsa pred 
pôstom). V Česku sa toto pomenovanie zachovalo vo forme masopust. Na Slovensku ho vystriedal 
názov nemeckého pôvodu fašiankyĽ fašangy  a fašengy. 

 Fašiangy sú v podstate obdobím prechodu od zimy 
k jariĽ ktoré je sprevádzané najveselšími zábavami 
v roku. Fašiangové obdobie sa začína v čase od Troch 
kráIov a trvá do popolcovej stredy (tento deň volali 
Iudia aj škaredá stredaĽ lebo všetky ženy mali 
sviatok). 
 Vo fašiangovom období bolo na hospodárstve 
relatívne menej roboty. Hlavným organizátorom 
fašiangových zábav na dedine bola dospelá mládež. 
Dedinská komunita sa združovala na rôznych 
spoločenských podujatiach. Konali sa fašiangové 

zábavyĽ no i svadby boli neodlúčiteInou súčas[ou fašiangového obdobia. Robili sa zabíjačkyĽ aby si 
Iudia mohli dožiči[ viac mäsaĽ ke@že bolo zvykom sa pred obdobím pôstu viac najes[. Tradovalo sa 
totižĽ že človekĽ ktorý sa poriadne nenaje, bude potom hladný po zvyšok roka. Fašiangy taktiež 
označovali obdobieĽ ktoré ukončovalo priadky. 
 V mestách sa v čase fašiangov okrem tanečných zábav a plesov konali rôzne sprievody 
remeselníckych cechov. V tomto období sa zvykli stáva[ z učňov tovariši. Organizátormi zábav boli 
väčšinou tovariši a to v dome majstrov, a preto žiadna z dcér majstra nesmela osta[ na ocot. 
Remeselnícke fašiangové zvyky zanikli pred 1. svetovou vojnou. 
 Na záver fašiangov sa konala najslávnejšia zábava s neodmysliteIným pochovávaním basy 
so sprievodom a obchádzaním domov. Obchôdzky mali svoj význam aj v tomĽ že sa domu prialo 
dobroprianie ako: 
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„Bodaj by vám zdravie slúžilo a nie suchoĽ ale dáž@ pole rosiloĽ “ alebo „Láska a zmierlivos[ nech 
je váš stály hos[.“ 
 Oslavy fašiangov sú už len spomienkou. Mohli by sme si aspoň medzi sebou popria[ dobro 
a svornos[ nielen v rodinnom kruhuĽ ale tiež v celej spoločnosti.  

Eva Kovačovská 

Marec - mesiac knihy 
 Kniha je naozaj najlepší priateI človekaĽ pobavíĽ poučí a poteší. Kniha je najmocnejšou zbraňou 
národa. Ten národĽ ktorý si váži knihyĽ váži si tiež svoju duchovnú nezávislos[ a nestratí juĽ kým bude 
ma[ svoju literatúru. 
 ŠkodaĽ že dnešní mladí Iudia čítajú najmä odbornú literatúru a to väčšinou z internetu a iných 

moderných informačných zdrojovĽ lebo dialóg s knihou jeĽ ke@ kniha 
k nám hovorí a duša jej odpovedá. 
 Od detstva som rada čítala a prečítala som dos[ kníh. Niektoré ma len 
pobaviliĽ niektoré by som si rada prečítala znova a niektoré ma zaujali takĽ 
že si ich obsah ešte dobre pamätám. Dobré jeĽ že mám aj audio knihy 
pre nevidiacichĽ zrakovo postihnutých a ináč handicapovaných Iudí. 

Niekedy počúvam z rádia Devín audio - nahrávku celého večerného filmu alebo románu. 
 Kniha nás sprevádza celým životomĽ je nám dobrýmĽ tichým spoločníkom a nikdy sa s ňou 
nenudíme. 

Inge Gerzová 

 Sen o jari 
 

 Stojím pri okne, pozorujem 
 biele vločky snehu padajúce z neba, 
 v tom, ako vo sne, si predstavujem 
 lúky a záhrady, kde kvitnúce kvety prírodu 
 krášlia. 
 

 Snežienky, púpavy slnečnej farby, 
 to je len začiatok jari. 
 Vidím aj fialky a prvosienky. 
 Tichučký vánok sa s nimi hrá, 
 ako keď prefúka detské vlásky. 
 

 Snívam ďalej. Sedmokrásky, ruže, ľalia, 
 srdce mi zohrejú ako v mladosti, 
 zelená tráva a jej vôňa láka ma von,  
 tam kde sušia seno, 
 kde jar vítajú vtáci spevom 
 a všetko sa krajšie a lepšie zdá. 
 

 
 
 
 
 
 

Z krásneho sna o jari 
prebral ma pohľad na bielu perinu 
a stromy bielo ozdobené. 
Ako starkých vlasy striebrom pretkávané. 
Zažko mi je pozera[ sa z okna, 
prebra[ sa z pekného sna, 
a tak ako mnohí z nás, 
čaka[ príchod jari, 
krásnych vôní, pokoj sŕdc a  
spomienok z mladosti. 

Anna Juricová 

Návrat v spomienkach na šibala Jana 
Vážený (á) čitateI (ka)Ľ 
 vo všetkých číslach Našich Novín (NN) v predchádzajúcom roku sme sledovali príhody priateIa 
JánaĽ ktoré zažíval na služobných cestách. Väčšina z nich bola humorne ladenáĽ napriek tomu, 
že často nemala preňho pozitívne dopady. Tým sa náš a verímĽ že aj váš „hrdina“ stal sympatický 
a obIúbili ste si ho. Tohtoročné spomínania budú zamerané na takmer neuveriteIné príhody - 
opakujúce sa v podvojných podobách. 
 PoznamenávamĽ že priateI Ján vyrastal v tých najchudobnejších pomeroch. Už ako sedemročný 
sa dostal do detského domova a odtiaI bol dávanýĽ najprv do rodínĽ ktoré dostávali od štátu príspevok 
- tuším 90 korún mesačne a primerané oblečenie. Od jedenástich rokov príspevok bol zníženýĽ 
nakoIko sa už hodnotil ako primeraná pracovná sila. Kladom jeho prirodzenej povahy bol srdečný 
úsmev. Veselos[ bola základnou črtouĽ ktorá pri[ahovalaĽ ako jeho tútorovĽ tak aj ostatných IudíĽ 
s ktorými prichádzal do styku. Otvorenos[ a priateIskáĽ úsmevná tvárĽ boli kIúčom jeho obIúbenosti. 
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Tá zase ho predurčovala priam k nevídanému napredovaniu jeho intelektuálneho rastu a vytrvalosti 
v snahe prepracova[ sa k vysokohodnoteným v úsilí prebíjania sa životom vlastnými silami. 
ZaužívanýmĽ ba priam neuveriteIným javom jeho života boli príhodyĽ pravidelne sa opakujúce 
v dvoch postupnostiach tej istej podstaty. Aspoň niekoIko z nich: 

- bol dvakrát krstenýĽ mal dve krstné menáĽ ale aj dve priezviskáĽ 
- absolvoval dve stredné školy s maturitami, ale aj vysokoškolské štúdiá  
začal (dokončil však jedno)Ľ 
- dve osoby oslovoval menom mama, 
- mal dve dcéry i dve vnučkyĽ 
- dvakrát sa topilĽ ale i dvakrát padol zo stromuĽ 
- mal dve dlhšie trvajúce lásky. 
 Vážení čitateliaĽ v nasledujúcich číslach NN vás oboznámim nielen 
prečoĽ ale aj ako k uvedeným udalostiam došlo a aké riešenia z nich vyšli. 
ZatiaI ahoj! 

Ivan 

Fašiangy včera a dnes 
 Najmä v predstavách našich predkov boli 
fašiangy obdobím doslova neviazanej nálady. 
Čas kdesi na rozhraní medzi tak vážnymi 
náboženskými svatkami ako sú Vianoce a VeIká 
nocĽ dával šancu uvoIni[ uzdu kontroly a 
s chu[ouĽ dosýta sa pozabáva[. Fašiangové 
veseliceĽ bály a maškarné plesy boli absolútnym 
protipólom ostatných mesiacov naplnených 
povinnos[amiĽ pre[ažených problémami. 
 Fašiangy predstavovali odjakživa obdobieĽ 
ke@ sa na zvyšok roka zabúdalo a človek 
nachádzal životodarnú miazgu úprimnejĽ ba až 
rozpustilej veselosti. Dnes už tento sviatokĽ počas ktorého kedysi prechádzali dedinami sprievody 
masiekĽ pozorujeme žiaI čoraz viac zopodiaI.  

Inge Gerzová 
   
   
 

  Jarný dáždik 
 

  1. Teším sa keď prší, spievam si aj v daždi, 
  keď kvapky hrajú tú melódiu známu, 
  kvapi - kvap, kvapi - kvap, veď pozná to každý,  
  čo radi vonku moknú - tí klamú. 
 

  2. Spievam si keď prší, vtedy, keď som v suchu, 
  na sklo okna dáždik rezký marš bubnuje, 
  že nemoknem vonku, ja teším sa v duchu 
  a v izbe príjemne, milo je. 
 

  3. Keď dáždik skončí to bubnovanie, 
  zav ládne slniečka milovanie 
  a v mojej duši nastane rados[, 
  veď kvapiek bolo už naozaj dos[! 
 

  4. Kráčam si spokojne po ulici, 
  všetci ľudia majú š[astie v líci, 
  slniečko - ten smajlík veselo smeje sa, 
  takéto krásne dni nám dajú nebesá... 

                                                                                                                              Teodor Žatko 
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Pôstne zamyslenie 
 Drahí čitatelia! Opä[ tu máme pôstne 
obdobie. ObdobieĽ ktoré je pre nás darom. Je to 
príležitos[ popracova[ na svojej vôliĽ 
na svojich slabostiach, na svojom osobnom 
vz[ahu s nebeským Otcom. 
Pôst je časĽ ktorý nám Boh daroval ako 
prípravu na nadchádzajúce slávenie 
veIkonočného trojdnia. Čas na stíšenie saĽ 
prehlbovanie modlitbyĽ častejšiu meditáciu 
a rozjímanie. Prvá polovica pôstu je venovaná 
skôr zamýšIaniu sa nad vlastnými slabos[amiĽ 
hriešnos[ouĽ obrátení saĽ kajaniu sa. V druhej 
polovici pôstu už rozjímame bezprostredne 
o umučení KristaĽ o mukáchĽ ktoré podstúpil 
pre naše hriechyĽ o bolestiach jeho Matky 
MárieĽ o význame jeho obety pre našu spásu. 
 Okrem toho máme možnos[ počas celého 
pôstneho obdobia získava[ plnomocné 
odpustky modlitbou krížovej cesty 
za obvyklých podmienok. Je potrebné sa 
pomodli[ krížovú cestu a aby bola ozaj cestou, 
treba sa pohybova[ po jednotlivých 

zastaveniach (ak vám to zdravotný stav  

umožňujeĽ stačí aj ke@ sa v skupine pohybuje 
len jeden). ?alej je potrebné sa pomodli[ 
Vyznanie viery a na úmysel sv. Otca Františka. 
A počas celého dňa sa treba chráni[ čo i len 
Iahkého hriechu. Plnomocné odpustky môžete 
získava[ pre svoju dušu, ale aj pre duše 
v očistciĽ ktoré sú odkázané už len na naše 
modlitby. 
 Je dobrým zvykom si na začiatku pôstu da[ 
pôstne predsavzatie. Či už je to nejaká 
modlitbaĽ alebo zriekanie sa mäsitého pokrmuĽ 
sladkostíĽ kávy. Niektorí Iudia obetujú Bohu 
na určitý úmysel jedlo a sú 1 deň v týždni len 
„o chlebe a vode“. Avšak seniorom sa podobné 
predsavzatia vôbec neodporúčajúĽ vzhIadom 
na ich zdravotný stav! Nie je vhodné sa 
obmedzova[ telesneĽ kvôli liekomĽ ktoré 
užívajú a rôznym možným zdravotným 
komplikáciám. Skôr sa odporúča viac si 
všíma[ svojho blížneho. By[ mlčanlivejší. 
Menej sa hneva[. Odpúš[a[. Urovna[ 
naštrbené vz[ahy v rodine. Číta[ náboženskú 
literatúru. Snaži[ sa kona[ malé skutky 
s veIkou láskouĽ ako sv. Terezka Ježiškova. 
 Využime teda ešte zostávajúci čas 
pôstneho obdobia a prehĺbme náš vz[ah 
s Bohom. Viac sa utiekajme k modlitbe, viac 
mu odovzdávajme svoje trápeniaĽ bolesti 
a chorobyĽ bu@me k sebe navzájom milosrdní 
a prosme o dar pokory. Aby sme s veIkou 
bázňou a pokojom v srdci mohli preži[ 
veIkonočné trojdnie a spoločne sa radova[ 
z Kristovho slávneho vzkriesenia! 

Lucia Jánošová 

Výpis z histórie Kežmarku 
 Naše Slovensko je krásna zemĽ ktorej krásy určite mnohí z nás nepoznajú. Ako som už spomínalaĽ 
pochádzam zo SpišaĽ kam patrí aj okresné mesto Kežmarok. Históriu tohto mesta v krátkosti chcem 
pre vásĽ všetkých spolubývajúcichĽ popísa[. Pri písaní tohto článku som čerpala z kníh: 
Najstaršie kežmarské príbehy od Nory Baráthovej a Kežmarok: Pamiatková rezervácia od Blanky 
Puškárovej a Imricha Puškára. 

 PodIa zachovaných dokumentovĽ najstaršie 
organizované sídliskoĽ v priestore dnešného KežmarkuĽ 
vzniklo na úpätí Michalského vŕškuĽ ako osada rybárov 
a strážcov hraníc. Nebezpečenstvo hrozilo 
od nepriateIských bojových družín z horského úbočia 
Popradu. KráI Belo IV.Ľ okolo roku 1251Ľ pozval Sasov 
z Nemecka aby pomohli obsadi[ a zúrodni[ zem zničenú 
tatárskymi vpádmi. Tak sa do Kežmarku dostali Nemci. 
Pre spomienku musím ešte uvies[Ľ že Vysoké Tatry sa 
v tej dobe volali Turtur. V roku 1269 povýšili Kežmarok 
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na mesto s vyčlenením určitých právĽ ako napr. slobodná voIba richtáraĽ konanie trhuĽ obrábanie pôdy 
a povinnos[ meš[anov plati[ dane. 
 V roku 1368 vybudovali brányĽ veže. Približne v tom čase vybudovali aj nový kostol Svätého 
kríža pri starej hradnej veži. Obidve budovy stoja dodnes. V roku 1461 sa Kežmarčania rozhodli 
postavi[ novú radnicu. Táto gotická radnica sa tiež zachovala dodnes. ?alšou neskorogotickou 
stavbou mesta je hradĽ ktorý tvorí aj dominantu Kežmarku. Je potrebné ešte spomenú[ výstavbu 
evanjelického lýcea postaveného v roku 1775 v blízkosti dreveného artikulárneho evanjelického 
kostolaĽ ktorý je postavený bez klincov a do pôvodného stavu bol upravený v rokoch po ukončení 
druhej svetovej vojny. Nový evanjelický kostol bol postavený v roku 1879 a je dodnes jednou 
z historických pamiatok Kežmarku. 
 V Kežmarku sa dalo vyuči[ rôznym remeslámĽ vrátane krajčírskeho. Po vyučeníĽ ke@ sa stali učni 
tovarišmiĽ išli na povinnú vandrovku so spevom: 
 

„Vybral sa tovariš na vandrovku, 
uvidel pri okne peknú dievku. 
Ja sa tej dievčiny opýtam, 
kde sa jak tovariš podieť mám? 
 

Povedz mi, tovariš, odkiaľ kráčaš? 
Prezraď mi, aká je tvoja práca? 

Potom Ti prezradím, kam ísť máš, 
kde pôjdeš, ktorý dom vyhľadáš! 
 

Krajčíri, krajčíri, sveta širokého, 
ušite mi šaty z kvetu makového! 
My ti ušijeme z kvetu makového, 
keď napradieš nití z dažďa májového.“ 

 

 Z histórie spomeniem ešte 100-ročnú vojnu medzi Kežmarkom a Levočou. Za neš[astný sa 
uvádza rok 1531. V tom čase už boli obe mestá vo vojne. Zaujímavé v tejto vojne bolo toĽ že 
pre nedostatok železných gúI do kanónov strieIali guIami z kravského syra. Úskokom sa Levočania 
dostali do KežmarkuĽ niekoIkých občanov zabili a podIa levočského kronikára v roku 1531 
siedmychĽ ktorým na šašinových lúkach medzi Kežmarkom a Hubicou s[ali hlavyĽ odniesli do Levoče 
ako vzácnu trofej. 
 V dnešnej dobe je Kežmarok pekné mesto s veIa historickými pamiatkami. Je ich viacĽ ako som 
uviedla v historickom popise. Pri návšteve mesta zažijete históriu aj prítomnos[. Pri návšteve mesta 
v čase konania remeselného trhu - Európske Iudové remesláĽ účas[ aj zo zahraničia - ožije spomienka 
na výučbu výroby rôznych umeleckýchĽ aj jednoduchých pamiatok. 
 Kežmarok je len jedno z historických miest Spiša. Pokúsim sa najbližšie popísa[ pozoruhodnosti 
a históriu niektorých @alších spišských miest. Prajem vám všetkým krásne spomínanie. 

Anna Juricová 

Zo života penziónu 
Vážení spolubývajúci! Chcete si spríjemniť ešte stále zimné popoludnia? 

Príďte do čajovne s dobrým úmyslom stráviť čas pri spoločenských hrách, speve ale aj 
pri rozhovore so svojimi známymi. Rovnako tu môžete spoznať nových príjemných ľudí. 

Čajovňa vás čaká vždy v utorok a v sobotu od 15:00 hod do 17:00 hod. 
Anna JuricováĽ jedna z vás - tu bývajúcich 

 
 

Úryvok z histórie Ivanky pri Dunaji, časť 3. - posledná 
 Prvá písomná zmienka o Ivanke pochádza z roku 1209. Vtedy 
daroval uhorský kráI Ondrej II. donačnou  listinou grófovi 
ŠebejoviĽ správcovi kráIovských pivníc za jeho zásluhy veIký 
majetok Svätý Jur aj s prislúchajúcimi obcami v ČeklísiĽ IvankeĽ 
Farnej a v Eberharde. V darovacej listine sa Ivanka uvádza 
pod menom Ioan (Ján)Ľ ktoré súvisí so zasvätením kostola 
sv. Jánovi KrstiteIovi. 
 Písomne je však zaznamenaný až o 100 rokov neskoršie a jeho 
prvé zobrazenie sa nachádza až na pečati z roku 1660, na ktorej je 
znázornený bočný pohIad na kostol. V tejto podobe slúžil až 
do poslednej tretiny 18. storočia. Vtedy kúpil Ivanku aj 

s pozemkami gróf Anton I. GrasalkovičĽ ktorý v roku 1770 chcel obnovi[ ivansky kostol. Ke@ zistilĽ 
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že objekt kostola je vážne poškodenýĽ rozhodol sa ho zbúra[ a na jeho základe postavi[ nový. O dva 
roky ho dokončil v neskorobarokovom slohu jeho syn Anton II. Za svoj terajší výzor kostol v@ačí 
jeho @alšiemu významnému vlastníkoviĽ srbskému knieža[u ObrenovičoviĽ ktorý v druhej polovici 
19. storočiaĽ po veIkom požiari v obci, dal na kostole nadstavi[ vežu a upravil ho do jeho súčasnej 
barokovo-klasicistickej podoby. Mimoriadne hodnotné je aj vnútorné zariadenie kostolaĽ ktorému 
dominuje hlavný chrámový oltárny obraz sv. Jána KrstiteIaĽ krstiaceho Krista. V chráme je nádherné 
súsošie sv. Michala archanjelaĽ obraz sv. ApolónieĽ unikátny závesný obraz Panny Márie s die[a[om 
podIa predlohy vynikajúceho španielskeho maliara Murilla a mnohé @alšie. Architektúra kostola bola 
v roku 1963 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. 

Teodor Žatko 

Tréning pamäti 
 Milí čitatelia. S jarou prichádza aj @alšie vydanie Našich Novín a nesmie v ňom chýba[ ani naša 
pravidelná rubrika Tréning pamäti. Prajem vám silu a trpezlivos[ pri cibrení vašej pamäti.  
 
1. Zakrúžkujte všetky čísla väčšie ako 24 a menšie ako 47: 

17 12 27 38 40 34 51 22 40 32 
19 39 46 24 17 27 8 10 40 56 
11 5 47 6 18 5 50 10 44 3 
50 27 33 2 52 59 30 6 37 20 
12 53 5 21 9 34 42 23 41 10 
24 54 53 16 55 59 19 10 25 55 

2. Priraďte správne hlavné mesto k príslušnej krajine: 
 NÓRSKO 
 RUSKO 
 MA?ARSKO 
 TALIANSKO 
 NEMECKO 
 POHSKO 
 UKRAJINA 

 MOSKVA 
 KYJEV 
 WARŠAVA 
 OSLO 
 BUDAPEŠZ 
 BERLÍN 
 RÍM 

 
Opä[ vám ponúkame aj výsledky úloh Tréningu pamäti z predošléhoĽ vianočného vydania Našich Novín: 
 

1. Mali ste doplni[ vždy jedno slovo do textuĽ aby dával zmysel. Správne odpovede sú hrubo vyznačené: 
Noc vianočnáĽ noc zázračná 
Anjeli lietali po oblohe a prespevovali: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ 
Budili pastierovĽ ktorí spali pri svojich ovečkách. Tí rýchlo vstali a pobrali sa do blízkeho mestečka - 
BetlehemaĽ do maštaIky. Ke@ ta doraziliĽ uvideli die[atko JežiškaĽ jeho matku Máriu a pestúna Jozefa. 
Onedlho k nim prišli aj traja králi z @alekého východu. Prišli sa pokloni[ novonarodenému kráIoviĽ 
ku ktorému ich doviedla žiarivá hviezda na oblohe. Priniesli mu tri dary: zlato, kadidlo a myrhu. 
V posvätnom tichu krásneho okamihu bolo poču[ len pokojný dych die[atka. 
 

2. Úlohou bolo vyškrtnú[ v riadku významovo sa nehodiace slovo. Napr. 

  vianočná guIa - špic na stromček - varecha - vianočné svetielka (varecha sa nedáva na stromček) 

  medovníky - linecké koláčiky - medvedie tlapky - chlieb  (chlieb nie je vianočný koláč) 

  zimník - plavky - šál - rukavice (plavky nie sú zimné oblečenie) 

  Kohútik jarabý - Tichá noc - Búvaj Die[a krásne - Vstávajte pastieri (Kohútik jarabý nie je koleda) 

  oplátky s medom - prekrojenie jablka - pochovávanie basy - liatie olova (pochovávanie basy nie je 
vianočný zvyk, tradícia) 

  pastieri - policajti - traja králi - svätá rodina (policajti neboli v Betleheme pri Ježiškovi) 
Lucia Jánošová 
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Príbeh o tete Regine 
 Rada počúvam kres[anské "Rádio 7" a tak ho 
mámĽ ke@ som domaĽ často zapnuté. 
V jedno ráno som spozornelaĽ ke@ znel príbeh 
o tete Regine. Bola v pokročilom veku a jej zrak i 
sluch už boli opotrebované. Občas ju prišiel 
navštívi[ jej blízky príbuznýĽ ktorý vždy išiel 
k nej s veIkou túžbou poteši[ ju. VedelĽ že bola 
veriaca a veImi milovala Pána Ježiša ako svojho 
SpasiteIa. Tak pri stretnutiach s ňouĽ zvykol často 
bra[ do rúk Božie slovo a číta[ jej 23. ŽalmĽ ktorý 
bol pre ňu vždy veIkým povzbudením 
i potešením. Hovorí sa v ňom o tomĽ ako sa Pán 
JežišĽ Ten dobrý Pastier o nás - svoje ovečky 
s láskou stará. Vedie i chráni nás a zaopatruje takĽ 
že nám nič nechýba: "Hospodin je môj Pastier, 
nebudem mať nedostatku,“ (Ak vlastníte BibliuĽ 
prečítajte si tento žalm celý). 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri jednej z neskorších návštevĽ ho však teta 
Regina zrazu chytila za ruku a povedala muĽ že ho 
už vôbec nepočuje. A tak si sadol bližšie k nej a 
ukázal jej na slovo z BiblieĽ aby si ho prečítala. 
Vzápätí mu ale povedalaĽ že jej už ani zrak neslúži 
a ona nevidí. Premohol ho vtedy veIký smútok. 
Avšak len do chvíleĽ kedy teta zrazu radostným 

hlasom zvolala: "Ale ja viem, že v mojom srdci 
žije môj Záchranca a Spasiteľ - Pán Ježiš 
Kristus - a to je najviac. V duchu sa mi 
prihovára, takže Ho počujem a duchovným 
zrakom Ho smiem aj vidieť." 
       Drahí spolupútniciĽ ako nám pribúdajú rokyĽ 
asi každý z nás v pokore začne vníma[Ľ ako sa 
naše zmysly opotrebúvajú a telesná sila 
pomaličky slabne. A možno práve vtedy si s 
veIkou v@ačnos[ou aj my uvedomíme 
akým  nesmiernym požehnaním i silou uprostred 
slabosti v násĽ je náš Pán Ježiš Kristus. Ak sme 
Ho vierou prijali i ústami vyznali ako svojho 
Záchrancu od našich hriechov. A rozhodli sa 
pre cestu života s Ním touto časnos[ou a potom 
i nádhernou večnos[ou už navždy. V Biblii - Jeho 
SloveĽ nám zasIúbil: "Neopustím ťa, ani 
nezanechám; takže smele môžeme vyznávať: 
Pán je mojím spomocníkom, nebudem sa báť; 
(BibliaĽ List Židom 13Ľ 5-6). 
      A takĽ ak máme v srdciach vieru v nášho PánaĽ 
ktorý nám sIúbil vernos[Ľ lásku i pomoc až 
do koncaĽ nemusíme sa bá[! Ani v týchto 
pohnutých a zložitých časoch. Ve@ v každé nové 
ráno smieme vloži[ svoje slabé ruky do jeho 
pevnej i mocnej. A vo viere i dôvere v Jeho sIubyĽ 
ktoré nám dal v Božom SloveĽ vykroči[ 
na každodennú cestu života s Ním. 
P.S. Pre povzbudenie na záver pripájam aspoň 2 
z množstva vzácnych Božích sIubov - pre každéĽ 
po Božom povzbudení hladnéĽ smädné srdce: 
" Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa dietkami 
Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ... " (Biblia, 
Ján 1Ľ12) "Len dobrota a milosť bude ma 
sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať 
budem v dome Hospodinovom dlhé 
časy."  (BibliaĽ Žalm 23Ľ6). 
S v@ačným a žehnajúcim srdcom na Vás myslí 
a v modlitbách je s Vami  

Vaša spolupútnička Magda Peniašteková 

 

Transsibírska magistrála 
 Táto strategická železnica v Rusku sa začala stava[ ešte za vlády 
cára Alexandra III. v r. 1891 a stavba trvala 26 rokov. Pracovalo na jej 
výstavbe vyše 60 000 IudíĽ väčšinou väzniĽ pri hrôzostrašných 
podmienkach, pri mrazoch mínus 40-50 stupňoch alebo teplote + 35-
40 stupňov. Celková dĺžka tejto magistrály z Moskvy do Vladivostoku 
je 9 288 kilometrov a cesta trvá 150 hodín (to je niečo cez 6 dní a nocí). 
Pravidelne premáva už od roku 1916. Na cestu sa treba prihlási[ 
už mesiac vopred, lebo je o ňu veIký záujem a cestou sa nepristupuje. 
 Cestovné v kupé s lehátkom sa platí 444 eur za jednosmernú cestu. 
Luxusná trieda vyjde niekoIko tisíc eurĽ ale aj tá je obsadená. V jednom vagóne je aj 50 cestujúcichĽ 
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má vlastnú upratovačku a policajta na udržiavanie poriadku. Vlak má oficiálny názov „Express Rossija“ 
Moskva - Vladivostok. Vlak počas celej cesty prekoná 16 veIkých riekĽ prejdeme 89 veIkých miest 
a z blízka vidíme jazero BajkalĽ najhlbšie jazero na svete 1642 m a dlhé 636 km. Transsibírska magistrála 
ponad rieku Amur prechádza cez most dlhý 3890 metrov. Vlak príde do Vladivostoku presne na minútuĽ 
nikdy nemešká. 

Henrich Holba 

Ako si osladiť chladné dni 
 Med je najstarším prírodným sladidlom. Pôvodne ho človek vyberal z hniezd divých včiel. Potvrdzujú 
to prastaré jaskynné maIby v Španielsku a Afrike. V Indii sa našli vyobrazenia človeka vyberajúceho med 

z hniezdĽ ktoré visia vo veIkých výškach v dutinách stromov 
a skál. V egyptských hrobkách boli nájdené vyše 4000 rokov 
staré nádoby s medomĽ ktorý sa v nich zachoval v@aka 
vzduchotesnému uzavretiu pomocou vosku. Najstarší záznam 
o chove včiel v úIoch sa našiel v blízkosti Káhiry a tento 
objav pochádza z obdobia asi 2500 rokov pred n.l. 
  Pôvodné úle mali tvar slamených košovĽ neskoršie sa 
vyrábali z hliny vypálenej na slnku. Tieto úle sa podobali 
vodorovne do radov položeným valcom. 
 V stredoveku boli v Európe najviac zaužívané slamené úleĽ 
ktoré neskoršie vystriedali prútené a v 17. storočí boli 

najužívanejším typom úle drevené. Tie si včelári prispôsobili takĽ aby mohli pozorova[ včely pri ich práci. 
Hoci včelárstvo má prastarú tradíciuĽ priemyselne sa med začal spracúva[ až v 19. storočí. 
Med je veImi zložitý produktĽ obsahujúci množstvo biologicky cenných zlúčenín a prvkov a má liečivé 
a protizápalové účinky. PodIa pôvodu poznáme medy nektárovéĽ kvetinovéĽ ako napr. agátovýĽ @atelinovýĽ 
lipovýĽ či rozmarínový. Cenné sú tiež bylinkové medy z tymianuĽ saturejkyĽ materinej dúškyĽ majorány 
a iného. Zloženie medu je závislé od druhu rastlínĽ z ktorých ho včely nazbierali. 
Med ako lahodné prírodné sladidlo je obIúbený v kuchyniach takmer celej Európy a na Strednom Východe.                          
                                                                                                                             Z časopisu VitalitaĽ Inge Gerzová 

Vedeli ste, že . . . 
. . . hoci je veIryba obrovská a váži aj cez 18 tonĽ nedokáže 
pláva[ dozadu (spiatočku)ť 
. . . že sa hlavné mesto Rakúska pred desa[ročiami volalo 
Vindobónať (osada na území dnešnej Viedne. 15 pred n.l.) 
. . . komáre sú veImi dotieravéť To vie každý. Ale že sú silné 
a vytrvaléĽ to nevie každý. Dokážu lieta[ bez prestávky i 4 
hodiny a za noc preletia aj 40 kilometrov. 
. . . najdlhšie pod vodou vydržal bez dýchacieho prístroja pán 
Čolák z Chorvátskať Bolo to v r. 2014 a celkovo 24 minút. 
. . . juhoslovenská letuška Vesna Valovičová prežila v roku 
1972 haváriu lietadla u srbskej Kamenice v Čechách z výšky 
10.050 metrov a bola len [ažko zranenáť Žije doteraz. 
. . . najvyšší muž v USA z mesta Illinois meral 272 cm a vážil až 200 kgť Zomrel len ako 22 ročný 
na zvláštnu nemoc. 
. . . najväčšie rozpätie krídel má vták Albatros s[ahovavýť Je to 4.25 metra a dokáže bez pristania preletie[ 
až 900 kilometrov! 

Henrich Holba 

Priateľ Ján cestuje na dovolenku 
 Vážení a milí čitatelia NNĽ v číslach 2 a 3 sme boli svedkami príhod nášho známeho priateIa Jana 
zo služobných ciest. Zažívali sme humorné i vážne okamihy z jeho potuliek po východnom Slovensku. 
Tentoraz sa jeho spomienky viažu na neuveriteľný zážitokĽ ktorý sa mu prihodil na ceste na vianočné 
sviatky roku pána X. 
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 Ako vieme z predchádzajúcich spomienokĽ Ján bol tajomníkom ZDR - jeho ÚV. Organizácia tohto 
zväzu mala rekreačnú chatu v známych Oraviciach. Náš rozprávač Ján na cestovanieĽ ktoré s nasadením 
života prežil na železničnej stanici v ŽilineĽ zaznamenáva nasledovne a nemusím zdôrazňova[Ľ že jeho 
rozprávaniu 100% verímĽ nakoIko aj sami musíte uzna[Ľ že v predchádzajúcich rozprávaniach vždy hovoril 
iba čisto - číru pravdu. 
 Terajšej príhode Ján dáva priliehavý názov: Radšej som sa mal ubytova[ v riadnom hoteli. Čo sa vlastne 
staloť Nuž počúvajte ako mi Ján vylíčil jej priebeh: 
 „Už 20.decembra som si kúpil lístok Bratislava - Žilina. Zo Žiliny ma mal odviez[ kolegaĽ ktorý 
na chatu pricestoval už 19.12. (štvrtok)Ľ pre mňa mal prís[ autom a privies[ ma 21.12. na Oravice. 
Pri východe zo žilinskej stanice ma oslovila celkom obstojne vyzerajúca paniĽ či chcem prenocova[ 
v Žiline. Na odpove@ „áno“ mi ponúklaĽ že ma ubytuje oveIa lacnejšie ako v hoteli a že býva hne@ vedIa 
hotela. Nuž pristal som. Priviedla ma do celkom slušne a čisto vyzerajúcej domácnosti. Kým som si umyl 
ruky a trocha sa upravilĽ ponúkla ma čajomĽ kávu som odoprel. Po krátkom rozhovore sme si popriali dobrú 
nocĽ zároveň som zaplatil za nocIah a povedal somĽ kedy pre mňa príde priateI a kde bude parkova[. 
PrisIúbilaĽ že ma včas zobudí. Po pomerne hodnej chvíli sa mi na izbe odchýlili dvere a domáca sa opýtala: 
„Spíteť“ Neodpovedal som jejĽ tým som naznačilĽ že spím. Po @alšej chvíli sa otvorili dvere a ja som 
s hrôzou zbadal dlhý nôž v jej rukách. Ako sme sa ruvaliĽ zasiahla ma rovno do zadnej časti tela. Odvtedy 
mám tú čas[ rozpoltenú...“  
 Takto ma dobehol môj dobrý priateI a verímĽ že aj vy ste si ho obIúbili. 

Ivan 

Humor lieči 
Na pohotovosti u doktora zazvoní telefón a rozrušený hlas sa pýta: 
- Pán doktorĽ čo máme robi[ť Mišo zhltol štamprlík! 
- No tak zatiaIĽ než z neho vyjdeĽ pite koňak z fIaše. 
 

- Jožinko nášĽ prečo si včera nedošiel do krčmyť 
- Ále chlapciĽ manželka rozhodlaĽ že sa mi nechce.   
 

BabičkaĽ prosímĽ prečo sa svet otáčať 
EjĽ ty huncútĽ zasa si vypil dedkove vínoť 
 

Pani učiteIka na hodine prírodovedy vysvetIujeĽ 
že kravička sa otelilaĽ mačička okotila 
a zrazu zo zadnej lavice Móricko skríkne: 
- Pani učiteIkaĽ a žralok sa ožral! 
 

V rádiu sa ozve časový signál a hlásateIka upozorňujeĽ 
že je presne 12 hodín a malá ručička je schovaná za veIkouĽ tak ju nehIadajte. 
 

V domove DSS sa s[ažuje dedko sestričkeĽ že mu neprekážaĽ ke@ manželka fajčí jeho cigaretyĽ pije jeho 
čajĽ zje jeho jabĺčkaĽ ale najviac ho nahneváĽ ke@ sa naňho usmeje jeho zubnou protézou! 

Henrich Holba 
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 Kﾐihy píše každý, koﾏu sa zaIhIe, ale predať iIh, k toﾏu už je potreHﾐý skutočﾐý géﾐius.    M. Lami 

 Peﾐiaze ﾏiﾐuté ﾐa kﾐihy sú ako rozosiate seﾏieﾐka.    G. Gárdonyi 

 Kﾐihy sú koﾏpasy, ďalekohľady a ﾏapy pripraveﾐé iﾐýﾏi ľuďﾏi, aHy sﾏe ﾏohli plávať ﾐeHezpečﾐýﾏi   
      oIeáﾐﾏi života.    J. Bennett 

 KﾐižﾐiIa je liečeHňa duše.     D. Siálsky                                                                                                                    

                  Citáty o kﾐihe pre ﾐás pri príležitosti ﾏarIa - mesiaca knihy zozbierala   Inge Gerzová                   

 
Osemsmerovka 
Bezdomovcovi dohovára občan: 
- Tá babka vám dala buchtu aby ste nehladovali a vy ste jej kameňom rozbili oknoť 
- Jéj ujoĽ vy sa veImi mýliteĽ to nebol kameň ale ... (@alej je výsledok tajničky). 
 

A CH A T A Ú K A I C U A K A N 

V T A Y O A P Í P B T Z L E T 

A P O R B E R Ä N O R A O T A 

T M O K H I X A T N H N L L A 

S A L Ó N I K S T I E E E E O 

D R B E Z D O M O V E C O K D 

E T A A Š R R A A M L B N R Á 

R V T T P A CH R M B E L O K Ú 

P O É U K W I CH I Ž S L P N K 

D J R C I E V A N E K Á E Á S 

H N I S T T F Í CH N K Č R T A 

T A A É A S K E Š A Č A A A A 

 
ARCHAĽ BATÉRIAĽ BEZDOMOVECĽ CELAĽ CENAĽ CENNÍKĽ CIEVAĽ ČAŠEĽ ČRTAĽ DOTAZĽ 
EFEKTĽ HALAĽ HNISĽ HRACHĽ CHATAĽ KÁRAĽ KAUCIAĽ KELTĽ KRYTĽ LESKĽ LORDĽ MRAK, 
MRCHAĽ NEONĽ NORAĽ OBEŽNÍKĽ OMELETAĽ OPERAĽ PÍPAĽ PREDSTAVAĽ PROSTOTAĽ REBROĽ 
RIEKAĽ SALÓNIKĽ SÁRAĽ SLNKOĽ SNOBĽ STEWARDĽ ŠELMAĽ TAXIĽ TRAMPĽ ÚKOLĽ ÚPÄTIEĽ 
UZOLĽ VARIETÉĽ VOJNAĽ ZLETĽ ŽENA. 

Veselú pohodu pri lúštení tajničky želáĽ Henrich Holba 

Pár myšlienok na každý deň 

 Najväčším umením je by[ človekom. 
 Najcennejšou devízou človeka je jeho 

charakter. 
 Múdry je tenĽ kto sa učí na chybách iných. 
 Pes hryzie zubami a človek slovami. 

 Najlepšia obrana je niekedy aj útek. 
 Dobrý človek dávaĽ zlý nadáva. 
 Chybám je lepšie predchádza[Ľ 

ako sa z nich uči[. 
Anna Juricová 
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Okrúhle narodeniny  
v období január až marec 2017 oslavujú: 
Březina Miloš 91 
Burgerová Gabriela 91 
Čeriová Helena 70 
Hudecová Ružena 85 
Kosová Gertrúda 85 
Krajčírovičová Zdenka 60 

Krajčovičová Jolana 91 
Námešná Pavlína 91  
Pospíchal Milan 55 
Pospíchalová Magdaléna 93 
Škuntová Kamila 75 

Zo srdca všetkým želáme všetko najlepšieĽ veIa š[astiaĽ sílĽ pevného zdravia a lásky. 
 
Čo sa udialo v našom zariadení 
Fašiangové posedenie 
 Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti, všetky devy plačú, že sa nevy...  . 
Už dlhšiu dobu sa hovorí u nás v DSS na PodbrezovskejĽ že tento mesiac-február si užijeme vo veselosti 
a k plnej spokojnosti. P. Mgr. Strečanská pozvala k nám do domova 7.2.2017 devä[člennú skupinu 
speváčok a hudobníkov zo ZUŠ „Sekvoja“ z PezinkaĽ pod vedením p. M. Mráza a učiteliek p. Gažovej a 
p. Rosenbergovej. Celé vystúpenieĽ hoci na malý počet účinkujúcichĽ bolo úžasne veIké! Kto má rád folklór 
a Iudové piesne z regiónov celého SlovenskaĽ ako jaĽ si prišiel na svoje. Niektorí diváci skúšali a tuším sa 
im aj darilo spieva[ spolu s účinkujúcimi. Prekvapené bolo obecenstvoĽ ke@ som im povedalĽ že na husle 
hral aj syn p. Mgr. StrečanskejĽ Martin. 
 Dúfame a verímeĽ že toto nebolo vaše posledné vystúpenie. A pre veIký úspech nás sná@ už všetkých 
klientov vo veIkej spoločenskej sále znovu navštíviteĽ zaspievate a pripomeniete nám mlados[ a naše 
krásne slovenské Iudové pesničky. 
 DovoIujem si vyslovi[ v mene divákov z tretieho poschodia a Strelkáčov „účinkujúcim pezinčanom“ 
srdečné @akujem! 

Redaktor Našich NovínĽ Henrich Holba 

Fašiangová zábava 
 Dňa 16.2. 2017 bola v našom zariadení veIká fašiangová zábavaĽ plná hudbyĽ masiekĽ smiechuĽ dobrého 
občerstvenia a celá sa niesla v skvelej atmosfére. Týždne príprav našich sociálnych terapeutiek sa naozaj 
vyplatili a všetci sme sa vytancovali do sýta! 
Ktoré momenty utkveli v pamäti našim klientomť Prečítajte si:    Bolo to veImi peknéĽ dobre sme sa mali! Pani Vierka 

pozvala aj našu tetuĽ vychválila našu zábavu celej rodine 
a veImi @akujeĽ že mohla prís[. Pani Elenka nám 
pomohla s maskami. Bolo tam bohaté občerstvenieĽ 
najlepšie boli šišky. Bola dobrá hudba. Vytancovala som 
aj mamu aj tetu. Tešíme sa už na @alšiu zábavu!  Ja som bola s pani Elenkou cigánka. Celá zábava bola 
pestráĽ bolo veIa masiek. Dlho vopred ich vyrábala pani 
Vierka HajdúchováĽ pani Vierka KoštialováĽ pani Anička 
BuntováĽ pani Jozefa KrálikováĽ p. Anička HergovičováĽ 
pani Zdenka KrajčírovičováĽ pani Evička ValaškováĽ 
pani Alžbeta Dobošová a mnohí iní. ?akujeme všetkým! Jedli sme bublaninuĽ šiškyĽ mali sme 
kávičkuĽ dobrú malinovku - nešetrilo sa. Hudba hrala najprv Iudovky a potom aj moderné discoĽ 
[ahalo to do tanca. Bola to riadna zábavaĽ roztancovali sa aj klienti na vozíčkoch. Pomáhali im 
zdravotné sestričkyĽ opatrovateIky a aj sociálne. ?akujeme za krásny a pestrý programĽ za pekné 
pesničky pánovi Hyzovi a boli by sme radi, keby prišiel medzi nás zas. ?akujeme aj dobrovoIníkom 
z Hewlett PackardĽ že sa nám tak pekne venovali!  

Gabika NagyováĽ Marienka Poláková 
Príjemné prekvapenie. 
 V utorok 14. februára sme sa zhromaždili v spoločenskej sáleĽ aby sme si vypočuli avizované spevácke 
vystúpenie pána Roya z Vajnôr. Miesto neho sa však na pódiu objavil p. Hubomír Paulovič z SNDĽ ktorý 
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ospravedlnil neprítomnos[ speváka pre jeho nečakané 
onemocnenie. Herec je známy týmĽ že stvárňoval na divadelných 
doskách  kIúčové postavy v mnohých hrách (Don JuanĽ AmadeusĽ 
Doktor FaustĽ Francois VillonĽ at@.)Ľ filmoch a televíznych 
inscenáciách. Venuje sa aj divadelnej réžii. Za svoje herecké 
umenie bol v roku 1982 poctený cenou Janka Borodáča. 
 Pán herec svoju vopred nepripravenú úlohu zvládol bravúrne. 
Takmer hodinu nás zabával rozprávaním žartovných príhod 
z hereckého prostrediaĽ prednesom vtipných básničiek a spevom, 
v ktorom sme ho podporovali našimi hlasmi aj myĽ jeho poslucháči. 

Z predstavenia sme odchádzali s úsmevomĽ naplnení životným elánomĽ s v@ačným potleskom a 
so želaním: „Do skorého videnia v našom zariadení!“ 

Teodor Žatko  
MDŽ 
 V našom zariadení sme 8. marca oslávili MDŽ v spoločenskej sále vystúpením Teodora ŽatkaĽ ktorý 
nám zaspieval šlágreĽ hity - evergreeny z minulého storočiaĽ najmä od slovenských autorov. Príjemným 
obohatením programu osláv bola aktívna účas[ mladého 25-ročného speváka Tomáša Marianeka z VajnôrĽ 
absolventa konzervatória. PríjemnýmĽ sýtym barytónom zaspieval po francúzsky 6 šansónovĽ ktoré 
preslávila speváčka Édith Piaf. V@ačné publikum svoju spokojnos[ prejavovalo bohatým potleskom. 
Na záver p. riaditeI rozdal všetkým ženám krásne kvety - hrebíčky. 

Redakčná rada 

Čo nás čaká a neminie 
V nasledujúcich mesiacoch aprílĽ máj a jún nás čakajú nasledovné akcie:  vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek  výlet s našimi dobrovoIníkmi z HP a z nadácie Pontis  Naše mesto - skrášIovanie nášho areálu s dobrovoIníkmi 
VerímeĽ že aj počasie nám bude pria[ a zažijeme spolu pekný čas!  
 
Otázky klientov na p. riaditeľa 
 V prípade ak má niekto z klientov otázkyĽ na ktoré by chcel odpove@ priamo od riaditeIaĽ môže ho 
navštívi[ každú stredu od 14:00-16:00 hod a v piatok od 10:00 - 12:00 hod. Zároveň budete ma[ možnos[ 
diskutova[ s riaditeIom na pravidelných stretnutiachĽ ktoré sa budú kona[ každý kalendárny štvr[rok. 
 
Upozornenie pre fajčiarky a fajčiarov. 
 Fakt, že špačky cigariet vonku denne hádžete v desiatkach kusov na zem je neslušnosť, arogancia. 

Ale to, že po dofajčení cigarety niektorí z vás špačky hasíte tlakom o múr budovy, kde po nich zostávajú 
čierne fľaky, neviem slušným slovom vyjadriť. 

Čitateľ NN 

 
   

Počas pekných slnečných dní budeme čoraz častejšie chodi[ von. 
Na prechádzky do prírodyĽ okolitých vinohradovĽ do našej krásnej 

záhrady a samozrejme - hra[ petang. Všetci ste srdečne vítaní! 
VerímeĽ že sa nám podarí spoločne trávi[ a aktívne využi[ viac času 

na čerstvom, voňavom, jarnom vzduchu. 
                                                      vaše sociálne terapeutky  
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