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_____________________________________________________________________________ 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 
_____________________________________________________________________________ 

DSS a ZPS           ročník: 6 

Rača  

Marec 2018    NAŠE NOVINY  číslo: 1 

_____________________________________________________________________________ 

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

 

     

    Milí naši čitatelia. Chlad zimy a stopy snehu pomaličky 

ubúdajú a jar sa nebadane vkráda do týchto dní.  

    Prvé jarné slnečné lúče nás hladia po tvári a hlasitý štebot 

vtáčikov prevádza na prechádzkach po záhrade.  

    Všetkým Vám srdečne želáme, aby ste si vychutnali jarné 

obdobie, či už v okolitej prírode, alebo v našej záhrade. 

     Tento mesiac si okrem príchodu jari, pripomíname sviatky 

Ježišovho ukrižovania a Jeho slávnostného zmŕtvychvstania, 

ktoré sú považované za najdôležitejšie a najvýznamnejšie 

sviatky v cirkevnom roku.  

    Želáme Vám krásnu a požehnanú Veľkú noc.  
  

      Redakčná rada 

 

 

 

 

 

Veľkonočné sviatky 

      

     Blížia sa veľké sviatky, na ktoré sa tešia 
deti i dospelí, a preto mi nedá, aby som sa 
podelil s Vami o moje veselé, smutné 
i bolestivé zážitky. 
     Nuž, začalo to takto. Keď som mal asi 
12 rokov, kamarátov som mal Ferka, Jarka 
i Ruda, čiže štvorica (pani učiteľka nás 
pomenovala, že „svätá“, lebo všetci sme 
pomáhali pánovi farárovi, boli sme 
miništranti) podľa riaditeľa školy – lotri.  

     Vedľa horného kostola (v Juri boli 3 = 2 
katolícke a 1luteránsky a doteraz sú) keďže 

nemá vežu, postavila sa pekná drevená 
zvonica vysoká asi 10 metrov a tam viseli 2 
krásne - 1 menší a 1 väčší zvon a z prízemia  
sa s povrazom zvony rozkývali a krásne 

hlaholili do širokého okolia. Bolo ich 
radosť počúvať.  
    Raz, sme tak 
rozmýšľali, čo 
s časom, a padol 
návrh, že Rudo 
a ja zistíme, ako 
silno počuť zvuk 
zvonov, keď sme 
tesne pri nich. 
Na prvý 
Veľkonočný 
sviatok sme to obaja vyskúšali. Vydržali 
sme asi 5 minút a rýchlo sme zbehli dolu 
zo zvonice. Obaja sme boli hluchí ako 
polená. Po príchode domov ma mamička 
rýchlo vzala do nemocnice, kde ma liečili 
rôznymi kvapkami, čo trvalo asi 2 týždne.   
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Trochu sa mi podarilo počuť, ale horšie 
liečenie i rehabilitácia nastala po príchode 
domov, do domáceho liečenia.  
     Samozrejme, do školy som nemusel 
chodiť, lebo som bol nahluchlý, ale radšej 
by som v škole sedel, lebo doma som 
nemohol, pre maminu liečebnú metódu 
(tvrdila, že iná na mňa nemá účinok), 
ktorá určite na dlhšiu dobu na mňa 
zaberie a nebudem vymýšľať nejaké 
somariny. Aká to bola liečebná metóda? 
     Mamička ma presne o 8:00 hod. 
zavolala do kuchyne, priniesla si stoličku, 
tú najväčšiu varechu, prehla ma cez 

stoličku, musel som stiahnuť trenírky 
a prudkým švihom mi naplácala na holý 

zadok 10 poctivých rán. Mňa pálila 

a bolela zadnica a mamu zase ruka.      
     Po týždni ju to prestalo baviť a verila, že 
som sa polepšil. Ak neveríte, že hovorím 
pravdu, za 0,20 €  môžete ešte vidieť 
červené fľaky na mojom zadku od varechy. 
Tak vidíte i takéto veci sa stávajú na takéto 
pekné a významné sviatky. 
    Hodne šťastia, príjemností a spokojností 
pri prežití Veľkonočných sviatkov.  
              Henrich Holba 

 

Veľká noc – tradícia a zvyky      

Veľkonočné sviatky sú najstaršími a najvýznamnejšími 

sviatkami cirkevného roku. Kresťania si pripomínajú 

umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.  

Ich oslavy sa viažu k rôznym dejinným oslavám. 

Týkajú sa starého Izraela – čias Mojžiša. Sviatok 

„nekvasených chlebov“ nazývaný pesah (Pascha) bol 

znakom toho, že Izraeliti si ctili Boha, ktorý ich 

vyviedol z egyptského zajatia.  

     So sviatkami Veľkej noci sa spájali obyčaje spojené 

s príchodom jari. Voda mala očistný a ozdravujúci 

charakter. Na Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu 

sobotu bolo časté obradové umývanie sa ľudí v potoku, 

ešte pred východom slnka. Zeleni a čerstvým vetvičkám bola pripisovaná schopnosť 

prinavrátiť životnú silu a zabezpečiť zdravie.  

    Vo veľkonočnom týždni sa pripravovali 

jedlá ako obradový koláč, paska. Mal 

okrúhly tvar a symbolizoval hojnú úrodu. 

Aj dnes sú pripravované pre veľkonočné 

obdobie typické koláče rôznych tvarov ako 

tvar baránka. Konzumácia mäsa po 

štyridsaťdňovom pôste mala zabezpečiť 

hojnosť v nasledujúcom období.  

    Vajce symbolizovalo znovuzrodenie a vo 

Veľkonočný pondelok ním boli 

obdarovávaní kúpači.  Na Veľkonočnú 

nedeľu sa posväcovali jedlá. Po príchode domov, začala spoločná konzumácia jedla. 

Zvyšky z posvätených jedál sa nesmeli zahodiť. Zakopávali sa na poli, alebo 

primiešavali do potravy pre dobytok, prípadne spálili sa v peci. 

    Veľkonočný pondelok je spájaný s kúpačkou a šibačkou. Mládenci oblievali mladé 

dievčatá, ktoré malo magickú funkciu. Mala zabezpečiť nielen zdravie, ale i krásu.  
           

   

              Eva Kovačovská 
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Spomienky na fašiangy 
 

Začína sa už skoro stmievať, domáce práce treba  Zišlo sa nás dosť. 
rýchlo ukončiť.      Každá chcela povedať svoju skúsenosť,  
Dnes ideme ku Katrene,     hlavne čo najviac strašidelností, 
budú priadky aj peria drápanie.     aby sa cestou domov báli ísť.  
 
Očúvajte moje milé,      Očuj Katrena, kde je tvoja dievka? 
onehdá, išla som neskoro večer domov   Chodí si jak páva. 
a na križovatke stojí chlap ako hora, - môj Bože,  Pekná je, len či si hľadá frajera.  
až mi s kúdeľou aj priadza spadla.  
 
Uľa, povedže nám ty, bude svadba?    Aha, čujte, mládenci idú sem. 
Fašiangy sú krátke,      Zuzka, aj ten tvoj? 
a my chceme spievať, čepčiť nevestu,   Daj pozor, aby nerozfúkali perie a bude 
aby si nemala doma starú dievku.     po svadbe.  

Nová Vesna  
           Hej, my deti prírody: Ty i ja.      

          Ty vzniesol si sa, hľa na perute,   

           Keď sa v stráni bučina rozvíja,  

           Je možné, aby sa srdce nerozvilo,   

 

            To srdce dlhou zimou skrehnuté?   

          Ja cupkám tiež a hľadám Ťa v poli, 

          Už chodím tiež, pred sebou mám 

          Túžbu vrelú - a zbieram materinu 

            dúšku, lístky skorocelu. 

  

            Úryvok z básne P. O. Hviezdoslava – Vybrala Ingeborg Gerzová 
 

 
Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého 
piatku, nádej Bielej soboty  
a víťazstvo Veľkonočnej nedele,  
Nech Vás posilní a naplní pokojom 
a dôverou. Vo svetle tohto radostného 
sviatku, nech je Vám slávenie Veľkej noci  
prameňom lásky a pokoja. Želá  
   

Redakčná rada  
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Spev mládencov sa už blíži,        Svadby boli tri, 
Gazdiná chystaj pálenku!         Zuzka, Hanka aj Katuška, 
Tanec a zábava veselých mládencov       sú pod čepcom mladé ženy.  
príchod, ukončil priadky.   Ale čo to? Končia sa priadky  

aj driapačky, opúšťajú nás fašiangy.  
Naši mládenci, najmä s partiou Feri,      
vymysleli maškary, vyprevadiť chcú fašiangy.                    Dedina je veselá, hudba ich sprevádza. 

Gazdinká, daj vajíčko, klobásy 
A nastal smútok, fašiangom je koniec.    aj kúsok slaninky, zato vašu dievku         
Basa naša milá, celý rok si nám slúžila,    večer vytočíme v tanci.  
odpočívaj v pokoji a o rok sa vráť na naše zábavy.  
  

Anna Juricová  

 

Pochovávanie basy 
Veľavážené smútočné zhromaždenie, drahí pozostalí! 

Som dojatý až k slzám, že ste sa dnes v takom veľkom 
počte prišli rozlúčiť s našou obľúbenou drahou 
basou... 
   Basa naša milá, čo si nám to urobila?! Nebudem ťa 
dlho mučiť, musíme sa s tebou lúčiť. Keď sme teba 
videli, vždy sme boli veselí! Dnes ti zbohom dávame, 
na kolená padáme, mladí, starí, chromí, chorí, vidiaci aj 
nevidiaci, hlúpi, múdri, fajčiari, odhadzujúci špaky po 
zemi a nefajčiari, ktorí ich potom zbierajú a do 
popolníkov vkladajú.  
   Lúči sa s tebou 

tiež klub večne nespokojných so stravou, jej členovia by 
najradšej každý deň jedli vysmážané rezne, kuracie 
stehná a pili pivo miesto čaju, aj takí, ktorí polievky 
nejedia a ľúbia dukátové buchtičky s krémom.  
Nájdu sa tiež tichí diabetici i vykrikujúci, že oni môžu 
jesť sladké zákusky a čokoládové koláče s mascarpone. 
Lúčia sa s tebou aj tí, ktorí hádžu z okien na poschodí 
mačkám a kocúrom maďarské klobásy, delikatesné 
šunky a krevety.  
    Milá basa, na tvojej poslednej ceste do horúcich pekiel 
by som ťa ešte rád chytil za krk a od radosti stlačil tak silno, aby si nemusela dýchať tento 
smradľavý, zemský, studený vzduch, ale horúci pekelný ozón a mohla sa kúpať v kotle 
s vriacou, voňavou smolou.  
    Lúčime sa s tebou a zaväzujeme sa, že budeme pôst držať a 40 dní na teba spomínať, vďační 
Luciferovi, v ktorého náručí budeš sladko spočívať. Dolores, Dolores, naučia ťa v pekle móres, 
ale nebudeš už viac do rytmu búchať, musíme ťa dnes pochovať. Cirkum dedérunt, megemis 
tui Dolores inferni, rekviem scat in pacem! Memento mortuórum in secula seculórum.  
   Ako poslední lúčia sa s tebou pán Ozembuch a všetci smútiaci pozostalí, so želaním – do 
skorého videnia po Veľkej noci!  
        Pripravili manželia Žatkovci  
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Otec 
 

Zabudnúť na otca?                   Ale ak sám svoj čas,  

Veď z neho pochádzam.             som míňal v sadoch ód,  

Je sám? Je dôchodca.              kto ku mne príde raz, 

Ja k nemu dochádzam.            až pôjdem na dôchodok?               

 

Viliam Turčány – Vybrala Ingeborg Gerzová 

 
 
Múdrosť vekov  

 Pravda sa nebojí ničoho, iba toho, že bude utajená.  

 Milá reč rozmnožuje priateľov. 

 Dobré slovo je pre smutného dobrým liekom. 

 Pravá láska nepozná žiadnu mieru, či obmedzenie. 

 Stará jazva sa nemá znova otvárať. 

 Treba dúfať, že po noci príde deň a po mračnách slnko. 

 Najväčšia moc je nad sebou samým. 

 Kto sa naučil klamať, má už stále v obľube klam. 

 Skutky svedčia o ľuďoch.  

 Krátky výpis z lexikónu „Múdrosť vekov“ urobila Anna Juricová

 

Sulina 

    
Starší seniori si veľmi dobre pamätajú na 
svoju mladosť najmä preto, lebo napr. dlhá 
pamäť nám dlho slúži na rozdiel od krátkej – 
hľadáte, kde ste si odložili okuliare a nájdete 
ich na vlastnom nose...  
     Nedávno som rozmýšľal o mojich 
kamarátoch z detstva. Volali sa Jano, Paľo 
a Jožo. Boli prázdniny, sedeli sme na tráve pri 
stodole u Janových rodičov a kritizovali ich 
psa, že nedobre stráži dom. Reč bola o sučke 

Suline. Pekný pes, o tom nebolo pochýb: 
Štíhla hlava so stojatými ušami, múdre oči, na 
chrbte lesklá, sivočierna srsť a chvost taký, 
akurát. Mala však veľkú chybu – milovala 
ľudí. Keď niekto cudzí vošiel do dvora, párkrát 
zahavkala, ale len čo neznámy zostal 
poľakane stáť, Sulina zavrkla chvostom a celý 
jej usmiaty výzor hovoril: „Neboj sa, veď ťa ja 
nezjem“ Na chvíľu sme stíchli.  

Vedeli ste, že: 

  
- ak chcete schudnúť, tak začnite jesť zeler. Jeho jedenie dokáže spáliť viac kalórií 

ako obsahuje. Čím viac zeleru zjete, tým viac schudnete 

- najvyšším mužom na svete (r. 2013) je Turek sultán Kosek nar. 1982, mal celkovú výšku 

251 cm 

- a naopak, zasa najmenším mužom z Nepálu bol Dangri nar. 1939 a mal iba 54,65 cm 

- najdlhšie metro je v meste New Yourku v USA a má celkovú dĺžku 1. 355 km 

- najviac v roku naprší v Kolumbii na m2 až 13,5 litra                                  

 Henrich Holba 
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     Vo vzduchu visela otázka o ktorej sme 
všetci dumali: „Ako by sme ju naučili strážiť 
tak, aby nikoho cudzieho nevpustila do 
dvora?! Jožo vypľul z úst steblo trávy 
a pretrhol mlčanie: „Poďme sa spýtať uja! 
Ten nám iste poradí!“ Rozjasnili sa nám tváre. 
Ozaj, že nás to už prv nenapadlo... Ujo bol 

Janov otec a všetkým kamarát.  
    Rozbehli sme sa do maštale, kde práve 
kŕmil dobytok. „Čože ste takí upachtení, vari 
vás niekto naháňa?“ – opýtal sa nás. „Otec, 
chceli by sme sa ťa niečo opýtať“ – podišiel 
k nemu Jano, odhŕňajúc si pri tom šticu 
z upoteného čela: „Ako možno naučiť psa 
dobre strážiť?“ Ten, akoby na chvíľu zaváhal, 
ale keď že ešte nikdy nesklamal našu dôveru, 
usmial sa: „Od toho je, mládenci, ľahká 
pomoc.“ (Tak nás oslovoval, hoci nikto z nás 
nemal viac ako 11 rokov).  
     Ani sme nedýchali, keď ujo pokračoval: 
„Strčíte psa do vreca, trochu ho tam šidlom 
popicháte, potom vrece otvoríte a budete sa 
čudovať, aká zmena sa so psom stane. Bude 
strážiť ako divý!“ Paľo sa pozrel na nás: „Také 
jednoduché a že nám to neprišlo na um.“ Len 
ja som zostal zarazený, so strachom v očiach.  

     Sulina ležala na postení, vyhrievala sa na 
slniečku, len občas chňapla po dotieravej 
muche, ktorá jej bezočivo bzučala okolo 
čierneho pysku. Keď sa k nej Paľo priblížil, 
párkrát udrela chvostom o zem a zvedavo 
pozrela na vrece, ktoré niesol v ruke. Ani sa 
veľmi nebránila, keď ju aj Jano s Jožom 
pomohli strčiť do tmavého otvoru.    
     V tom som ho chytil za ruku a trasľavým 
hlasom zašepkal: „Paľo, nerob to... nepichaj 
Sulinu..!“ Ten zdvihol zrak na Jana a Joža 
a odvrkol: „Usmrkaná baba!“ Ja som sa otočil 
a bez slova odchádzal k stodole.  
V polceste som začul bolestné zakňučanie. 
Rozbehol som sa a zabočil za stodolu. Tam 
som si sadol na kladu a vložil hlavu do dlaní. 
Občas som začul bolestné zakňučanie 
a prerývaný  štekot psa. Zatvoril som oči, 
z ktorých sa mi drali slzy. Zrazu som pocítil 
niečo teplé a vlhké na ruke. Otvoril som oči. 
Túlila sa ku mne Sulina a olizovala mi jazykom 
slzy, ktoré mi kanuli na ruky. Jej telo sa chvelo 
a chvíľami ticho zakňučala... 
    O pár minút pribehol ku mne ustrašený 
Jožo so zvesťou, že Sulina pohrýzla Paľovi 
ruku, keď ju púšťal z vreca a že ju má celú 
krvavú a že Janova mama ho odviedla 
k lekárovi a že Paľo plakal, lebo ho to bolelo, 
ale aj preto, lebo sa bál doktora.  
     Keď prišiel ujo z maštale domov, teta 
Mara, jeho manželka mu zvestovala, čo sa 
stalo. Vraj sa rozčúlil a hromžil pod fúzy na 
akéhosi starého somára, ktorý mal mať 
rozum a že on nevedel, že chlapci jeho radu 
vyskúšajú akurát na jeho Suline...  

 
    Teodor Žatko

V období od 01.januára do 31. marca sa krásnych životných jubileí dožili naši obyvatelia:   
 

p. Čefo Vojtech  

p. Ivičič  Peter  

p. Kozmonová Paula  

p. Rosslerová Hildegarda  

p. Štullerová Judita  

  

Zo srdca želáme všetko najlepšie, veľa šťastia, pevného zdravia a lásky.  
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  Drahí moji spolupútnici, 

    Veľmi rada si čítavam ranné biblické zamyslenia, pre každodenné povzbudenie 

môjho srdca. Som za ne nesmierne vďačná, lebo vždy mi majú čo povedať aj do 

každodenných situácií, ktoré práve prežívam.  

    Nedávno ma veľmi zaujal príbeh jednej ženy, ktorá si dala na začiatku nového roka 

nové predsavzatie stať sa vďačnejším človekom.     

     Rozhodla sa neprehliadať, ale naopak – 

vedome viac vnímať veci i udalostí, ktoré sú v jej 

živote pozitívne a hodné úprimnej vďaky. Každý 

večer sa zamyslela nad prežitým dňom 

a napísala si na papierik jednu vec, za ktorú 

chcela byť Pánu Bohu v tom dni úprimne 

vďačná. Vytvorila si k tomu aj akýsi „džbán 

vďačnosti“, do ktorého lístočky vďaky potom 

každodenne vhadzovala.  

     Niektoré jej dni boli naozaj radostné 

a krásne, ale boli i také, v ktorých akoby nevedela ľahko objaviť dôvod pre potešenie 

a vďačnosť. Ale i napriek tomu v jej predsavzatí vytrvala.  Na konci roka potom džbán 

vyprázdnila a všetky lístočky si rad za radom znova čítala. Mala tak opätovne dôvod 

k vďačnosti svoju Pánovi za všetko, čo v jej živote s veľkou láskou a záujmom o ňu, po 

celý rok každodenne konal.  

    Spomínala si, že sa jej niekedy zdalo, že to boli len akési maličkosti a jednoduché 

veci. Ako pekný západ slnka, či milá prechádzka v parku alebo úprimný a vrúcny 

rozhovor s blízkym človekom. V iných časoch zase s veľkou vďačnosťou vnímala Božiu 

pomoc v odpovediach na jej tiché modlitby v zložitých situáciách.  

   A tak moji milí spolupútnici, neviem, ako 

Vy, ale ja som sa už pred mnohými rokmi 

rozhodla. Túžim byť úprimne vďačným 

a radostným človekom, ktorý nikdy vedome 

neprehliadne žiaden dôvod ku vrúcnej 

a každodennej vďake i chvále nášmu Pánovi. 

Veď, On je naozaj skutočný Darca dobrých 

darov a dokonalých údelov pre život každého 

jedného z nás.  

     Pre každého, kto Ho s vierou prijal do svojho srdca a v dôvere vykročil na cestu 

života s Ním – s Láskou, ktorá išla na kríž za každého jedného z nás, aby nám 

darovala večný život už tu na zemi a potom raz tam v nádhere Jeho Nebeského 

Kráľovstva.  

    S vďačným a žehnajúcim srdcom na Vás všetkých s láskou myslí Vaša 

spolupútnička  

          Magda Peniašteková.   
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Aj tento krát sme pre Vás pripravili tréning pamäti.  

1. Vašou úlohou je zistiť, koľkokrát sa tu nachádzajú číslice? Čísla zapíšte 

do spodnej tabuľky.  

          1 5 4 1 

               3 2 0 9 
        7 6 5 4 2 5 

                          5 8 4 3 2 

                    9 0 7 6 5 3 2 1 7 6 

           5 4 1 0 9 8 7 6 5 4 
2 1 1 0 9 8 6 0 0 6 4 3 

      2 6 6 3 8 7 
0 4 0 3 2 2 3 4 

                                                  5 7 6 5 4 

0 0 9 8 6 4 2 

1 1 1 6 7 5 4 9 9 8 7 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

 

2. Spojte čiarou protiklady.  
 

lenivý     tichý  

   

šťastný    optimista 

urečnený    nespoľahlivý 

zdvorilý podriadený 

pesimista trpezlivý 

spoľahlivý    usilovný  

nadriadený náročný 

nedočkavý  nešťastný 

skromný     nezdvorilý 
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VRECE SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ 

 

 

 

 

 

Aj tento mesiac Vám opäť prinášame výsledky úloh z tréningu pamäti z predošlého vianočného 

vydania Našich Novín:  

1. Mali ste napísať porovnanie v ktorom sa spomína zviera: 

Tlstý ako prasa, usilovný ako včielka (mravec), krotký ako baránok, silný ako medveď, slizký ako 

had, pomalý ako slimák.  

2. Úlohou bolo uhádnuť, ako sa volali ľudia, ktorí sa nachádzali na obrázku. Odpoveď bola: 

Panna Mária, Svätý Jozef a malý Ježiško.      

Mgr. Veronika Zacková  

 
Zasmejme sa ... 

 „Jožo, vidíš tú muchu hore na streche?“  

„Nie“.  

„Tak sa nedá nič robiť, je hmla, ide sa na pivo“.  

 

Malý Miško je na prechádzke s otcom a chlapec pozdraví pána oproti idúceho.  

„Ty ho poznáš?“ – pýta sa otec syna. 

„Áno, to je pán pre čisté ovzdušie, chodí k nám, keď nie si doma a pýta sa mamičky, či je čistý vzduch“.  

 

Vnúčik príde za babkou a pýta sa jej: „Prečo sa krúti zem?“ 

„Ej, ty beťár, zas si vypil všetko víno dedkovi?“ 

 

Mladomanželka volá svojej mamičke, že sa s mužom pohádala a že príde k nej bývať. „Ale, kdeže 

dcérenka, on musí platiť za svoje chyby a my ho vytrestáme. Prídem bývať k vám a obe ho 

prevychováme“.  

Henrich Holba  

 

 

Milí obyvatelia, pri 

prechádzke po chodníkoch 

mimo nášho zariadenia treba 

byť veľmi opatrný, ak sa 

nechceme stať  svetovými 

krasokorčuliarmi.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Nakreslila Milada Rakovská 
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Osemsmerovka 

Viete, prečo nosia blondínky hodinky na nohách? Aby ... (odpoveď nájdete v tajničke) 
Tajnička má 13 písmen.  

 

ABRAN, CLONA, ČAKAN, DOBYVATEĽ, DROZD, DVERE, FALCE, IDIOT, IMPORT, 

ÍRSKO, KĽÚČE, KOMPRESOR, KONTO, KORBAN, LOTRI, MUDRC, NÁUKA, NITRA, 

OKOVY, PLESNIVEC, PONOR, PRÍKRM, SAMBA, SAMSON, SCHODIŠTE, SKALA, 

SKAZA, SÚHRA, ŠAŠKO, ŠKODA, ŠTYRI, TAONA, TORZO, UKROK, ÚNAVA, VEDRO, 

ZBRAŇ, ZVYŠOK.  

 

S K A L A D O B Y V A T E Ľ S 

T O I D I K N R V T E Č Ú Ľ K 

E R O Á R I M P O R T D I Č A 

T K O N T O P R K Z Ň A R B Z 

Š U A R O A Z R O L V I Y O A 

I N A B L O N D Í N K Y T T S 

D A Á M M N D O R K O K Š A S 

O V O U B A R O S E R P M O K 

Ch A E D K K S O K M B M U N K 

S Ú H R A A C L O N A B R A N 

F A L O E Č C E V I N S E L P 

           

            Henrich Holba  

Burza šatstva 

 

Dňa 30.01. 2018 sa v našom zariadení na 1. poschodí konala Burza šatstva. Išlo o množstvo 

oblečenia, ktoré nám podarovali rodinní príslušníci, príbuzní a zamestnanci. Veci boli pekné a 

klienti si našli, čo potrebovali. Všetci boli po vydarenej akcii spokojní. Ďakujeme.    

 

Maškarný ples  
      Dňa 13.02.2018 sa v našom zariadení uskutočnil už 

v poradí 8. ročník Maškarného plesu. Atmosféra sa niesla 

v duchu skvelej hudby, tanca, krásnych masiek a chutného 

občerstvenia.  

     V rámci programu vystúpila naša obyvateľka p. Juricová 

s vlastnoručne napísanou básňou – „Spomienky na 

fašiangy“, v ktorej sme si spoločne zaspomínali na prežité 

zážitky z našej mladosti.  

     Počas celého maškarného plesu  vládla veselá nálada, 

spoločne sme si zatancovali, zaspievali a užívali plnými 

dúškami čaro Fašiangov.   

Na záver maškarného plesu prišla najviac očakávaná chvíľa – „pochovávanie basy“, ktorú sme  
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spoločne pochovali za čítania smútočnej reči, ktorej autormi boli naši obyvatelia Žatkovci.   

Fašiangová basa bola originálne vyrobená z dreva, pochovávajúc ju  s plačom a v nádeji, že sa opäť 

vráti na ďalší rok do nášho zariadenia.  

    Maškarný ples sa tento rok veľmi pekne vydaril, počnúc od vyzdobenej sály až po radostnú 

náladu našich obyvateľov. Chceli by sme sa poďakovať celému kolektívu 5. úseku, ale aj tým, ktorý 

sa akýmkoľvek spôsobom postarali o zabezpečenie programu fašiangového plesu. Všetkým sa 

veľmi páčil a veríme, že aj na budúci rok sa zopakuje v takom bohatom počte našich obyvateľov 

a veselej nálade.  

                Mgr. Veronika Zacková  

 

      08.marca 2018 sa uskutočnil koncert ku Medzinárodnému dňu žien. Vystúpil pán Karol 

Rosenberg s českými a slovenskými evergreenmi. K tomuto krásnemu sviatku pripravili pre nás 

prekvapenie náš obyvateľ p. Jozef Rozboril a jeho syn p. Adam Rozboril – sponzorský zakúpili 

všetkým ženám v zariadení krásne gerbery.  

      Pán Jozef  Rozboril osobne zablahoželal ku sviatku všetkým zamestnankyniam a spolu s pánom 

riaditeľom, pánom Vlasákom a pánom Párnicom všetkým obyvateľkám zariadenia. Zrazu bolo celé 

zariadenie prežiarené krásnym gerberami.  Kvety každú ženu potešili.  Ešte raz veľmi pekne 

ďakujeme.   

 

Info kanál  
Na jednotlivých úsekoch sú k dispozícií pre Vás – obyvateľov nášho zariadenia: 

Schránka na podávanie pripomienok a návrhov-  je umiestnená na každom úseku 

hneď vedľa informačnej tabule 

Rada klientov – rieši pripomienky a návrhy od obyvateľov a príbuzných, je zvolávaná 

raz za mesiac na každom úseku, v prípade záujmu sa môžete zúčastniť.  

Čo nás čaká,  neminie  a načo sa tešíme,... 

Kultúra – kino/divadlo   - marec 

Jarné upratovanie našej záhrady - apríl 

Vysádzanie kvetov a stromčekov – apríl  

Medzinárodný deň matiek – spevácke vystúpenie nášho obyvateľa p. Žatka  - máj  

Hranie petangu – podľa počasia  

Deň otvorených dverí – pozvanie našich prijímateľov, rodinných príslušníkov, 

sponzorov, priateľov, dobrovoľníkov – máj  

Výlet – jún,... 

  

  

 

Novinky z OZ sv. Jozefa 
     Milí priatelia nášho občianskeho združenia svätého Jozefa. Kampaň na 
získavanie 2 percent je v plnom prúde. Snažíme sa získať prispievateľov, 
roznášame letáky do schránok našich susedov v okolí, rozprávame s 
ľuďmi v produktívnom veku, ktorí môžu poukázať 2 % z dane. Peniaze 
nám môžu poukazovať pracujúci do konca apríla. Ale len v prípade, ak 
majú riadne zaplatené dane. To, koľko peňazí sa nám podarí vyzbierať, sa 
dozvieme na jeseň tohto roku. Z už  získaných peňazí (z grantov) sme 
prispeli k vianočnej atmosfére pred penziónom - kúpou vianočných 
svetielok, ktoré navrhla ako prekvapenie pre svojich obyvateľov pani 
vedúca 5. Úseku. Okrem toho  z iného grantu vyberáme  kreslá určené na cvičenie a rehabilitáciu pre 
klientov so sťaženou mobilitou.  
     Snažíme sa získať financie na skrášlenie záhrady - výsadbu stromov, kvetov a na stavbu pergoly či iného 
prekrytia. Začíname s prípravou Dňa otvorených dverí, ktoré by malo byť v našom zariadení koncom mája, 
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rovnako ako s prípravou prvého letného pobytu pre seniorov začiatkom júla v Senci. O tom, čo sa nám 
podarí, vás budeme informovať. 
           Mgr. Adriana Strečanská  

Čo je nové v ZpS?  

Počítačový kurz (PC kurz) 

Vyhľadať potrebné informácie, napísať e-mail, spojiť sa s rodinou žijúcou za hranicami alebo si 

nájsť hudbu Vašej mladosti? To všetko môžete zvládnuť vďaka počítačovému kurzu (PC kurzu) v 

Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Rača, časť Pri vinohradoch 267! Radi 

privítame nadšencov v oblasti počítačov. Kurz je určený pre každého, kto ešte neprišiel do kontaktu 

s počítačom, prípadne s ním pracoval veľmi málo. 

Počítačové kurzy pre klientov sú zamerané na:  

- naučiť sa pracovať s počítačom  

- plnohodnotne využívať počítač pre každodennú elektronickú komunikáciu s ostatnými – e-mail, 

chat, telefonovanie cez internet 

- využívať na bežnú prácu programy ako sú Word a Excel 

- počúvať hudbu cez Youtube 

Nič Vám tieto názvy nehovoria? Nevadí, príďte sa zoznámiť s Mgr. Elenou Lukešovou (sociálnou 

pracovníčkou), ktorá Vám s radosťou všetko vysvetlí. Je pripravená na úplných začiatočníkov v 

oblasti práce s počítačom, takže sa nepredpokladajú vedomosti z počítačovej oblasti. 

Kurz prebieha v počítačovej miestnosti vo vchode JAR, vedľa informácií, miestnosť č. 12, každú 

stredu a štvrtok od 14:00 – 15:00 hod..  

 Počítač a internet sú pre zdatnejších klientov, ktorí už vedia pracovať s počítačom, k dispozícii 

počas celého týždňa. 

          Mgr. Elenka Lukešová  

 

 

MUDr. Jana PULMANNOVÁ 

nová všeobecná lekárka  

 

bude ordinovať v ambulancii zdravotných sestier –  

v ZPS Pri vinohradoch 1 x týždenne vždy  

                           v pondelok od 15.00 hod. 

 

- v prípade záujmu o registráciu k MUDr. Pulmannovej sa obráťte na zdravotnú 

sestru v časti Pri vinohradoch. Rada Vám pritom pomôže, vysvetlí,... 

- preregistrácia je možná vždy len k 1. dňu nasledujúceho mesiaca. Teda 

najbližšie k 1.4.2018.  

      Zoznam liekov, ktoré potrebujete predpísať, vhoďte do schránky pri ambulancii 

      sestier, najneskôr v nedeľu večer.  
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