
1 

 

__________________________________________________________________________ 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 
___________________________________________________________________________ 

DSS a ZPS           ročník: 6 

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

 

Milí naši obyvatelia,  

opäť sa k vám prihovárajú „Naše noviny“ 

s novým číslom a zároveň s novým ročným  

obdobím. Áno, myslíte si správne, práve začalo 

pestrofarebné obdobie – jeseň.  

Znakom príchodu jesene je štebotavá 

pieseň lastovičiek, ktorú si spievajú pred 

odletom do slnečných a teplých krajín. Slniečko 

sa už začína zubatieť a pomedzi stromy fúka 

niekedy príjemný no niekedy bláznivý vetrík. 

Prajeme vám, aby ste si vychutnali krásne chvíle 

jesene plné farieb a posledné hrejivé lúče 

slniečka.  

                   Redakčná rada   

 

 

 

 

Každý máme kúsok Aspergera 
 Aspergerov syndróm je zjednodušene povedané 

extrémne citové uzavretie osoby do samej seba, do svojho 
sveta, s vyhraneným záujmom. Aspergerov syndróm je 
porucha autistického spektra, pri ktorej sa prejavuje 
narušenie v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie a vzorov 
správania.  

 Majú čistú dušu, nikdy neútočia, ale potrebujú sa 

brániť aj v situáciách, ktorý my považujeme za bezpečné. 

Takíto ľudia bývajú veľmi frustrovaní, najmä rôznymi 

zmenami, na ktoré nie sú pripravení, situáciami, ktoré nechápu. Zvyčajne sú veľmi inteligentní, 
vysvetlenia chápu, majú mimoriadne citlivé zmyslové vnímanie, pocit neistoty kompenzujú 

uzavretím sa do svojho sveta. Človek s Aspergerovým syndrómom nemôže za to, aký je, a sám to 

má ťažké. Poteší ich, ak sa začnete zaujímať o to, čo ich baví, o ich svet. Ak si získate ich dôveru 

veľmi radi vás tam pustia. Neťahajte ich nasilu z ich sveta von, naopak, pokúste sa vojsť dnu, ale 

nesmiete ich sklamať.     Mgr. K. Borgulová – špeciálna pedagogička – Vybrala Inge Gerzová  
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Kúzelník 

Vy, starší, spomínate si, že kedysi chodili po školách kúzelníci? Mne utkvel v pamäti najmä 
jeden menom Radža Yoghi. Narodil sa údajne v Indii, neskôr ktosi vypátral, že v Trnave. Vždy sme sa 

potešili, keď nám na gymnáziu v Topoľčanoch oznámili, že príde. Študenti všetkých tried sa v ten deň 

zhromaždili v telocvični plní očakávania, aké kúzla nám predvedie. Začínal s jednoduchými – vytiahol 

mačku z prázdneho klobúka, potom požiadal niekoho o hodinky 
(vtedy ich mal len málokto), dal ich do malého plátenného vrecka, 

položil na podlahu a poskákal po ňom.  

Zmeraveli sme, najmä ich majiteľ, keď sme počuli praskot rozbitého 

skla. Potom vrecko položil na stôl do klobúka a prikryl veľkou 

vreckovkou. Do ruky vzal kúzelnú paličku, povedal čarovnú vetu: 
“hókus, pókus, sarakus“, vybral vrecko s rozdrvenými hodinkami 

a podal ho vlastníkovi s požiadavkou, aby vybral z neho, čo v ňom 

zostalo. Ten s bledou tvárou, uslzenými očami a trasľavou rukou tak 
urobil a vybral na údiv všetkých neporušené hodinky z klobúka. 

Nasledoval búrlivý potlesk pre zázračného kúzelníka. Neskôr som 
odhalil jeho kúzlo. Mal dve rovnaké plátenné vrecká. V prvom mal vložené hodinky, druhé mal 

naplnené kúskami skla. A stačila iba jeho malá šikovnosť, aby vrecká vymenil.  

Od tých čias som zmenil názov kúzelník na podvodník. Podobného názoru je aj jedna moja 

vrstovníčka z Ivanky pri Dunaji. Aj u nich bývalo mimoriadne obľúbené vystúpenie kúzelníka. Raz sa 

žiaci veľmi potešili, keď im pani učiteľky oznámili, že do dediny príde kúzelník a bude mať vystúpenie 

o tretej hodine popoludní v hostinci u Wendla, kde sa občas hrávali aj divadlá. Vstupné bude jedna 

koruna a zaplatí sa pri vstupe do hľadiska. Tam ich už čakal pán kúzelník, ktorému odovzdávali 
vstupné jednu korunu.  

Keď už bola sála zaplnená zvedavými žiakmi, vystúpil kúzelník na javisko pred oponu 

a prehovoril, že on je veľký čarodejník a že dokáže takmer všetko, napríklad aj prejsť cez stenu, čo 

hneď aj ukáže. A tak aj bolo: Vybral si päť silných chlapcov a povedal, že vyjde von a oni nech držia 

pevne dvere, aby cez ne nemohol vojsť a musel prejsť stenou. Stalo sa: Kúzelník vyšiel a chlapci držali 

dvere minútu, dve minúty, ale jeho stále nikde. Po chvíli dvere pootvorili a nazreli či sa náhodou 

nezaprel v múre, ale tam ho nebolo. Zato pred vchodom sa istý pán rozčuľoval, že mu niekto ukradol 

z dvora bicykel. Ten sa našiel na druhý deň pri železničnej stanici v jarku, kam ho pán kúzelník 
odhodil pri svojom úteku a ušiel vlakom aj s vykúzlenými peniazmi... 

 Teodor Žatko

            

 

HUMOR – VTIPY - SMIECHOTY 

Pod stromom na lavičke sedia dve babky a jedna hovorí druhej: „Predstav si, môjmu deduškovi asi 

preskočilo.“ „Prečo myslíš?“ „Ále, teraz v septembri mi kúpil plavky.“ „A čo sa čuduješ? V rádiu 

hlásili, že príde babie leto.“ 

 

Vnúčik príde za babkou a pýta sa jej, že prečo sa krúti zem? Ej, ty beťár, zase si vypil všetko 

víno dedkovi?  

 

 

Henrich Holba  
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Stručné dejiny mesta Svätý Jur  
 Obec leží na rozhraní svahov Malých Karpát 

a Podunajskej nížiny. Oblasť je známa najmä svojim 

vinohradníctvom. Bola obývaná už v 9.-10. storočí, kedy 

Svätý Jur bol vybudovaný ako významný vojenský objekt 

Veľkej Moravy.  Osídlenie rýchlo pokračovalo aj v 13.-14. 

storočí za panovania kráľa Ondreja II. Jeho veľkej priazne 

sa tešil veľmožský rod Hont-Poznanovcov.  

Ten bol v tom čase jedným z najbohatších rodov 

Uhorska, najmä preto, lebo sa zaslúžil o jeho vyslobodenie 

z väzenia ešte pred jeho nástupom na kráľovský trón, do ktorého ho vrhol jeho brat Imrich. Za tento 

čin sa im Ondrej II. bohato odmenil. Daroval im majetky aj v Bratislavskej župe tzv. donačnou 

listinou Svätému Juru a Pezinku, v ktorej sa okrem iného hovorí: „Ustanovili sme, aby náš verný 

správca kráľovských pivníc Šebeš grófom, potom rodu Hont-Poznanovcom, daroval na večné časy 

istý majetok menom Svätý Jur – štyri dediny, ktoré sa menujú Čeklis, Ivanka, Farná a Eberhart“.  

 V 13. storočí bol vo Svätom Jure vybudovaný hrad Biely kameň a gotický kostol sv. Juraja, 

v ktorom sa nachádza aj podzemná kaplnka. Najvzácnejšou umeleckou pamiatkou je oltár sv. Juraja 

z bieleho pieskovca z roku 1527, renesančný kaštieľ z roku 1609, mestské domy a kúrie zo 16.-18. 

storočia, zaradené medzi národné kultúrne pamiatky.  

 V 18. storočí bol pri Svätojurskom gymnáziu postavený aj tzv. výchovný ústav – internát. 

Študentami tohto gymnázia boli neskôr mnohé významné osobnosti: Juraj Fándly, Juraj Palkovič, 

Johan von Bolla, lekár František Kautz, básnik Otto Lehman, Jožo Nižňanský, Eugen Suchoň, 

botanik Alexander Zahlbrucker, Móric Beňovský a iní... Pohromy, vojny a iné nešťastia, ktoré 

postihli  Svätý Jur: V roku 1271 vpád Tatárov, koncom toho isté storočia vojská kráľa Otakara, 

husiti v 15. storočí, potom Turci. V roku 1705 počas Rákocziho povstania bolo mesto vypálené, o 3 

roky neskôr vznikol veľký požiar, pri ktorom zhorela strecha piaristického kostola a veža. Oheň 

roztavil zvony aj vežové hodiny, klenba kostola sa zrútila. Na Hornom predmestí sa požiar rozšíril 

až po evanjelický cintorín. Veľké nešťastie sa stalo aj v r. 1744. Náhle sa oteplilo, vznikla strašná 

búrka, Šúr a mesto boli pod vodou.  Medzi národné kultúrne pamiatky, okrem už spomínaných, 

bola zaradená v r. 1838 prvá konská železnica v Rakúsku z Bratislavy do Svätého Jura, potom do 

Trnavy.  V roku 1990 bol Svätý Jur vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu, v ktorej žije 

aktuálne 5655 obyvateľov.  

*Darovacia listina Ondreja II. z r. 1209      Terézia Krebsová 

 
Zvony 
 Ako malý chlapec som vždy i teraz, obdivoval a počúval 

spev zvonov, ktorý sa ozýval z veží kostolov a zvoníc. Podľa 
zvukov a hlasov tieto zvony nevytváral obyčajný človek – 
robotník, ale priam umelec. Však i pomenovanie mal zvláštne 
„zvonolejár“.  

 Ja som poznal a chodil k nemu na návštevu, býval na 
Morave, bol to pán Musil a vydržal som ho sledovať pri vytváraní 
zvona celé hodiny. Je to ťažká práca, priam alchýmia, namiešať  
rôzne zmesi ako cín, olovo, zlato, striebro, meď a iné. Lebo 
každý kov pri zlúčení dáva iný zvuk.  

 Lebo zvon ako taký, malý, či veľký vydáva iný zvuk, či melódiu. Rozoznávame ich hlas na slávnostný, 
smútočný, veselo šantiaci alebo hrozivý pri zaháňaní búrok alebo začiatok vojen.     
Najradšej sa počúva hlahol zvonov a najkrajšie znejú počas Veľkonočných a Vianočných sviatkov. Či mám 
pravdu, alebo nie, pýta sa Vás – Henrich Holba.        
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Drahí moji spolupútnici,  

 veľmi rada si čítavam ranné 

zamyslenia, pre každodenné povzbudenie 

môjho srdca. Som za ne nesmierne vďačná, 

lebo vždy mi majú čo povedať, do situácií, 

ktoré práve prežívam.  

A v tom dnešnom som sa dozvedela o jednom 

kazateľovi Andrew Murrayovi, ktorý v roku 

1895 navštívil Anglicko. V priebehu tejto 

návštevy zrazu začal pociťovať bolesť, ktorá 

mala svoj pôvod v predchádzajúcom zranení 

chrbtice. Počas zotavovania sa, mu jeho 

hostiteľka spomínala ženu, ktorá sa ocitla 

práve vtedy vo veľkých problémoch 

a zaujímalo ju, či by ju mohol nejako potešiť 

a poradiť jej. A Murray povedal: „Dajte jej 

tento článok, ktorý už dlhšie píšem pre vlastné 

povzbudenie. Možno jej to pomôže.“ Murray 

v ňom písal:  Keď máš problémy, povedz: 

Boh vie o mne všetko. V tom spočiniem. On 

vie aj o mojom terajšom položení a má lásku 

i moc mi pomôcť.  

On ma bude držať vo svojej mocnej ruke a dá 

mi milosť, aby som v tejto skúške obstál ako 

Jeho dieťa.  

On jediný má moc túto skúšku premeniť na 

požehnanie i naučiť ma, čo sa naučiť mám 

a spôsobí vo mne pokoj i milosť, ktorými ma 

chce obdarovať.  

On má moc ma z toho vyviesť vo vhodnom 

čase – ale, ako a kedy, to vie iba On. Som tu 

v Jeho starostlivosti a v Jeho výchove na čas, 

ktorý mi určí.  

Ja sama si často uvedomujem, že keď som 

v ťažkostiach a problémoch – vtedy túžim po 

okamžitom riešení mojej situácie a rýchlej 

náprave toho, čo sa pokazilo v mojom živote. 

Avšak niektorých vecí sa nedá zbaviť len tak 

ľahko. Dajú sa iba prijať. Ale náš Boh nás 

práve vtedy drží a bude i naďalej držať svojou 

láskou i mocou. V Jeho milosti a v Jeho náručí 

môžeme práve vtedy bezpečne spočinúť 

a v dôvere očakávať to Jeho dobré riešenie do 

akejkoľvek situácie, ktorú práve prežívame.  

Myšlienka: Keď máme problém a odovzdáme 

ho v modlitbe Bohu, On sa postará i o jeho 

riešenie a aj o naše potešenie.                                                 

S vďačným a žehnajúcim srdcom  

  Magda Peniašteková  

 

 

 

Hymna čajovne ZPS – na pieseň Slovenské mamičky  

1.Tá naša čajovňa, miestnosť je to pekná,             2. A je tam dosť hlasne, rozprava prebieha, 

[:radi tam chodíme, kávičku pijeme.:]                     [:potom nás napadne a spievať sa začne.:]  

Kávička je dobrá, aj dobrá vodička,                 Či sa komu páči, alebo ani nie, 

[:ktorú nám poskytne tá vodovodička.:]                 [:nech príde medzi nás, na zlé sa zabudne.:] 

 

3.Čakáme na ďalších klientov zo ZPS                      4.Keď sú pekné mená a dobrá oslava, 

[:nech všetko ožije v čajovni ešte dnes.:]               [:potom aj večerom na zlé sa zabúda.:] 

Rozveselia nás aj Jožko a Anička,*                           Nech spevom drží nás v ZPS tá radosť,  

[:keď prídu medzi nás, rozjasnia nám očká.:]        [:nech nám dlho žije tá naša spoločnosť.:]  

*dobrovoľníci        Anna Juricová a kolektív čajovne 
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Krása matky  

Malý chlapec sa spýtal mamy:  

„Prečo plačeš?“  
„Pretože som žena,“ povedala mu. 

„Nerozumiem“ povedal syn.  

Jeho mama ho len objala a povedala: 

„A nikdy ani neporozumieš.“ 

Neskôr sa chlapec opýtal svojho otca: 

„Prečo sa mi zdá, že mama plače bez dôvodu?“ 

„Všetky ženy plačú bez dôvodu,“ bolo všetko, čo mohol otec odpovedať.  

Malý chlapec vyrástol a stal sa mužom, avšak stále nerozumejúc, prečo ženy plačú. Nakoniec 

zavolal Bohu a keď sa dovolal, spýtal sa: 

„Bože, prečo sa ženy rozplačú tak ľahko?“ 

Boh odpovedal: 

„Keď som urobil ženu, musela byť výnimočná. Urobil som jej PLECIA dosť silné na to, aby 

uniesla váhu sveta, ale natoľko jemné, aby poskytovali pohodlie. Dal som jej vnútornú SILU, aby 

vydržala pôrod dieťaťa a odmietnutie, ktoré veľa ráz okúsi od svojich detí. Dal som jej TVRDOSŤ, 

ktorá jej pomôže stále pokračovať, keď sa všetci ostatní vzdávajú a starať sa o svoju rodinu napriek 

chorobám a únave, bez sťažovania sa.  Dal som jej CIT milovať svoje deti za všetkých okolností, 

dokonca aj vtedy, ak ju jej dieťa hlboko ranilo. Dal som jej SILU prijať svojho manžela napriek 

jeho chybám a sformoval som ju z jeho rebra, aby chránila jeho srdce. Dal som jej MÚDROSŤ, 

aby vedela, že dobrý manžel nikdy neraní svoju ženu, ale niekedy skúša jej silu a rozhodnosť stáť 

vedľa neho bez výhrad. A nakoniec som jej dal SLZU, ktorú vyroní, ktorá je výlučne jej, aby ju 

použila kedykoľvek ju bude potrebovať, aby to zvládla.  

Na tú slzu má naozaj právo, nik nevydrží bez slova toľko ako žena.  

Krása ženy nie je v šatách, ktoré nosí, ani v postave, ktorú má, ani v spôsobe akým si češe vlasy. 

Krása ženy musí byť v jej očiach, pretože tie sú bránou k jej srdcu, miestu, kde sídli láska.   

       Z časopisu Zdravie vybrala Janka Takáčová 

 

 

Veselá pesnička                                               1.Pesničku rád spievam a nebýva smutná, 
ja nie som trubadúr, mne netreba lutna, 
mám len veľkú radosť, z toho sa teším, 

že aj v mojom veku problémy riešim. 
2. Napríklad, že dnes ja pôjdem do lesa, 

alebo pri petangu mi srdce zaplesá. 
Večer potom v telke futbal pozerám, 
keď naši vyhrajú, prekrásne sny mám. 

3. Veselo si spievam, aj keď som starý pán, 
život je taký krásny, to hovorím vám, 
keď sa ráno vzbudím rád som, že žijem 

a napriek mojím rôčkom si aj zatancujem. 
4. Čo ma ešte čaká, teším sa na to, 
 hoc nemám milióny, ba ani zlato. 

          Mám však slnko, hviezdy a k tomu i mesiac, 
 som bohatý človek, mne netreba nič viac.... 

                            Teodor Žatko  



6 

 

Trenčín  
Milí spolubývajúci, 

 Keď som prišla do ZpS a začala písať do Našich novín, bola to história a zvyky 

z Východného Slovenska, najviac zo Spiša. Naše krásne Slovensko má však viac pekných oblastí. 

Do terajšieho vydania Našich novín som vybrala jedno z krásnych miest – TRENČÍN.  

 Je to veľmi skrátená história tohto mesta, ktoré má nielen historický hrad, ale aj veľa 

pamiatkových stavieb, napr. hotel Tatra, reštauráciu Fatima, Piaristický kostol, mestský úrad 

s vežou a pod. Trenčín patrí medzi tri najstaršie mestá na Slovensku. V minulosti bol slobodným 

kráľovským mestom, sídlom župy, okresu, kraja i Turkov a magnát Matúš Čák vďaka nemu uveril, 

že je neporaziteľným pánom Váhu a Tatier, čo sa mu nakoniec stalo osudným. Osídlenie priestoru 

mesta siaha do doby kamennej, staroveký svet ho poznal ako Laugaricio, Leugaricio, či 

Leukaristos.  

Vďaka rímskemu nápisu, vytesanému do 

hradnej skaly, vieme, že tu v roku 179 n. l. 

prezimovala špeciálna jednotka – 855 vojakov 

druhej rímskej pomocnej légie, ktorí boli na ťahu 

proti spurným germánskym kmeňom. Dnes si o tom 

môžete prečítať, ak pôjdete do hotela Tatra. 

Trenčianska hradná skala bola vždy strategickým 

miestom, a tak sa o hrade môžeme dočítať vo 

Viedenskej maľovanej kronike  z 11. storočia. Aj 

podľa ďalších dokladov je možné predpokladať, že 

na prelome 10. až 11. storočia sa hrad stal sídlom 

provincie a po začlenení do uhorského kráľovstva aj 

sídlom župy.  
Najznámejšou písomnou pamiatkou je rímsky nápis na hradnej skale 

Prvé priame písomné správy o Trenčíne sú zo začiatku 12. 

storočia. Mestský charakter začala osada pod hradom nadobúdať 

pravdepodobne koncom 13. storočia. Z roku 1324 je zachovaná 

najstaršia listina, vydaná trenčianskym starostom Michalom. Má 

pečať so zobrazením baránka a nápisom SIGLLUM CIVIUM DE 

TRENCZ (pečať mešťanov Trenčína). Pôvod mestského znaku súvisí 

pravdepodobne so symbolikou rádu Johanitov, ktorí tu pôsobili 

v rokoch 1205 až 1301.  

  „Ja som kráľovské mesto a moje meno je Trenčín, vynikajúci 

majster staval ma za dávnych čias. Hradby, čo vidíte tu, tie nestaval 

staviteľ planý, ktokoľvek staval tie hradby, výborný staviteľ bol – 

Valerián Mader, 1588.“ 

 Keďže neexitujú priame doklady o prvých výsadách mesta, 

iba sa predpokladá, že Trenčínu udelil Matúš Čák Trenčiansky niekedy v rozpätí rokov 1296 až 

1321.  

Tento mocný feudál, pohŕdajúci kráľom i cirkvou, mal práve na Trenčianskom hrade svoj 

hlavný stan. Najväčší rozmach zažil Trenčín po roku 1412 udelením výsad kráľom Žigmundom 

Luxemburským. Aj vďaka nim sa mesto ekonomicky rýchlejšie rozvíjalo, čo sa odrazilo na počte 

obyvateľov, staviteľských aktivitách a jeho pozícií v regióne.  

 18. storočie, ktoré napokon prinieslo mestu pokojné obdobie, rozmach remesiel, obchodu 

a tým aj hospodársku prosperitu, nezačalo optimisticky.  

Posledné a najväčšie povstanie – Františka Rákociho – si Trenčania dlho uchovali v pamäti: 

štyri a pol roka obliehali vojská mesto a strpčovali im život plienením. Hlad, spôsobený touto 

blokádou sa podpísal na poklese počtu obyvateľov.  
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Pustošenie dokončil rozsiahly požiar (1708), v ktorom zhorelo takmer celé mesto. Ušetrený 

zostal iba hrad, farský kostol a pár domov v ich blízkosti. Rok nato sa rozvodnil Váh a strhol aj 

Trenčiansky most. Dlhý čas potom medzi oboma brehmi premávala kompa. Na ďalší rok zasiahla 

Trenčín morová epidémia, v ktorej počas niekoľkých mesiacov podľahlo vyše tisíc ľudí – túto 

tragédiu pripomína morový stĺp na hlavnom námestí.  

 Slovenský charakter mesta sa prejavil aj 

v jeho úradovaní – oficiálne mestské dokumenty sa 

vydávali v latinčine, písomnosti spojené  

s vnútorným hospodárskym životom mesta sa 

realizoval v slovakizovanej češtine, respektíve 

miestnej podobe slovenčiny.  

 Trenčianski mešťania boli najmä od druhej 

polovice 19. storočia do roku 1918 v podstate 

trojjazyční – ovládali okrem rodnej slovenčiny aj 

maďarčinu a nemčinu. Tie patrili predovšetkým na 

verejnosť, slovenčina zostala jazykom domácností.  

 Z čias posledných rokov, napr. z 20. 

storočia n. l. je treba spomenúť najmä výstavu – 

Trenčín, mesto módy, Odevné závody, podnik Merina, liehovar, vysokú školu Alexandra Dubčeka 

a ďalšie. K Trenčínu boli pričlenené obce Istebník, Kubra a Zlatovce – známe Detským mestečkom. 

Okolie Trenčína je veľmi pekné. Blízko sa nachádza kúpeľne mesto Trenčianske Teplice a známy 

hrad Beckov.  

 Môj príspevok Vám prináša len veľmi skrátenú históriu a časť z dnešnej doby. Ale verím, 

že Vám moje riadky možno pripomenú mladosť, alebo zážitky z návštev pekných slovenských 

miest.    Pomocná literatúra, Sloboda Martin, vydané v roku 2005 Anna Juricová   

 

 Niečo pre našu pamäť.... 
   

1. Čo je to? Nepije to, neje to a aj tak to rastie?                                                                                    
Agent, akord, bahno, dlane, etapa, hypotéza, ideál, mekka, metodista, množstvo, obrus, 

organ, pedantka, peniaze, podozrenie, polyester, presyp, prilba, rehot, zostava.  

 

 

                                              Henrich Holba  

A Z É T O P Y H A P O 

I P O L Y E S T E R V 

C D R S O N S U G I T 

A G E N T I A A R L S 

E R H Á D A N K A B Ž 

P A O O L Z V P K A O 

B N T Y A E A A O E N 

P E D A N T K A R ! M 

M E I N E R Z O D O P 
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2. Rýchlik prechádza cez slovenské kraje 

Opäť po letnej prestávke a oddychu sa opäť stretávame v ďalšom čísle „Naše Noviny. Na 

naštartovanie sme pre vás pripravili Rýchlik na trati Bratislava – Košice prechádza celým 

Slovenskom a to severnou aj južnou trasou. 

Pokyny: Do štvorčeka napíšte poradie v akom stanice nasledujú za sebou pri severnej trase.  

 

 

           Bratislava  

 

           Leopoldov  

           Trenčín 

           Trnava  

           Trenčianska Teplá 

           Vrútky  

           Nové Mesto nad Váhom 

 Piešťany 

 Považská Bystrica 

 Púchov 

 Žilina 

 Liptovský Mikuláš 

 Ružomberok 

 Kraľovany 

 Štrba 

 Kysak 

 Poprad – Tatry 

 Margecany 

 Spišská Nová Ves 

 Košice   

 

 

 

1 

20 
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Čo sa uskutočnilo.... 

Marianka 
Stále pretrvávajú krásne spomienky na zájazd, ktorý sa uskutočnil dňa 12.septembra 2018. 

V údolí Malých Karpát sme navštívili jednu z najstarších a najznámejších pútnických miest – 

Marianku.  

Pútnické mesto – Sväté údolie – svojim 

významom je atraktívne pre turistov, ale aj milovníkov 

prírody. V minulosti tu prichádzali nielen prostí ľudia, ale aj 

panovníci a vysokí cirkevní hodnostári. Z legendy 

o soške Panny Márie a svätej vode vieme, že tu 

prichádzali zástupy slepých, chorých a nemocných. 

Prichádzali prosbami o vypočutie. Chceli sa napiť a umyť 
vodovou z požehnaného prameňa. Verili, že zázračná 

voda pochádza od Panny Márie. V litániách nazývanej 

Prameňom milosti a Studňou múdrosti.  Soška Panny 

Márie Talenskej bola svedkom najväčšieho rozkvetu, ale aj 

biedy a strachu Marianky.  

História pútnického miesta sa začína písať od roku 

1377. Stavba kostola bola dokončená v roku 1380 a na 

hlavný oltár bola slávnostne prenesená milostivá soška 

Panny Márie. Kostol Panny Márie je pôvodne gotický. Väčšina architektonických pamiatok 

v marianskom údolí pochádza z obdobia baroka. Lurdská jaskyňa a krížová cesta boli postavené 

v prvej polovici dvadsiateho storočia.  Od roku 1990 tu sídli Kongregácia tešiteľov, ktorí dali 

zrekonštruovať kostol aj bývalí pavlinský kláštor – kaštieľ, ktorý slúži ako pútnický dom.  

Ďakujeme nadácii Pontis, ktorá nám zabezpečila prepravu autobusmi.  

Naša veľká vďaka patrí aj zamestnancom nášho zariadenia, ktorí sa zúčastnili na prípravách 

a hlavne zamestnancom, ktorí na nás dozerali, poskytovali pomoc, obsluhu a starali sa 

o bezpečný priebeh.                 

 Inf.: www.marianka.sk         Eva Kovačovská  

 
Rozprávka „výhradne“ pre dospelých:  PYŠNÁ  PRINCEZNÁ 

 
 Dňa 31.08.2018 o 9:30 hod. sa uskutočnila 

rozprávka o o tvrdohlavej princeznej, ktorá neposlúcha 
svojho kráľovského otca a odmieta pytačov z celého 
sveta.  
No len do chvíle, kým sa na zámku neobjaví múdry a 
vynaliezavý kráľ, ktorý si svojim odvážnym plánom získa 
srdce pyšnej princeznej.  

                                                          Ďakujeme!  
 

 

 

 

 

http://www.marianka.sk/
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 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           
OKTÓBER 

             Koncert INTEGRÁCIA  
             Fotografovanie a vizáž s dobrovoľníkmi 
             Deň úcty k starším – posedenie, zábava 
 

Čo ponúkame:  
Ukážte svoju hlinenú kreativitu! 

V časti Podbrezovská 28 majú prijímatelia k dispozícii hlinu, z ktorej môžu 

vyrábať rôzne výrobky, či už pre seba alebo 

pre svojich blízkych. Prijímateľom sa v tejto 

oblasti venuje p. Mgr. Lukešová Elena, 

s ktorou sa pravidelne stretávajú 3 - krát do 

týždňa. V utorok od 14:00 hod. – 15:30 hod.., 

v stredu od 09:00 hod. – 11:30 hod., v piatok 

od 09:00 hod. – 11:30 hod. v terapeutickej 

miestnosti na 1. poschodí.  

Okrem hliny sú k dispozícii rôzne sady 

náradia na hlinu, vzory a pomôcky, s ktorými 

si ľudia môžu pomôcť pri vyrábaní hlinených 

výrobkov. Po vymodelovaní sa musia výrobky 

uschnúť, aby hlina stvrdla. Po úplnom uschnutí sa výrobky vypaľujú v peci, ktorá je 

umiestnená v suteréne zariadenia. Po vypálení sa môže výrobok skrášliť dofarbením. 

Hotové výrobky si prijímatelia berú na izby alebo ich darujú ako darček, ktorý 

vždy poteší. 

 

 

Spevácky zbor Radovanka  

Uskutočňuje sa každý utorok a štvrtok od 13:00 hod do 14:00  hod. v spoločenskej 
miestnosti na 1.poschodí, v prípade pekného teplého počasia na terase na prízemí. S obyvateľmi si 
rada pospieva a hlasivky precvičí Mgr. Veronika Zacková.   

Pozvaný je každý, kto ma chuť si zlepšiť náladu, kto si chce zaspievať,  poprípade sa len tak 
prizerať na spievajúcich obyvateľov a tak sa  tešiť z milej spoločnosti.  

Spevácky zbor Radovanka hľadá aktívnych nových členov, ktorých 
teší, že svojim hlasom vykúzlia ostatným obyvateľom úsmev na tvári. :-)  

Pridajte sa k nám! 
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Redakčná rada 

 Aktívni prispievatelia s Mgr. Veronikou Zackovou sa schádzajú raz za mesiac 
v spoločenskej sále, alebo v čajovni, v časti Pri vinohradoch 267, podľa dohody, vo štvrtok 
o 14:00 hod. Podieľame sa na tvorbe nášho časopisu. Sprostredkovávame informácie o dianí 
a živote v DSS a ZPS Rača.  

Hľadáme nových aktívnych členov, ktorí majú záujem prispievať do Našich novín 
a tak mať možnosť byť tvorcami  a propagátormi nášho časopisu „Naše noviny“.  
Chcete vedieť dôvody prečo medzi nás prísť? 

- spoznanie nových milých obyvateľov,  
- porozprávanie sa o aktuálnych veciach, o skúsenostiach zo života, zasmejete sa a prídete na iné 

myšlienky  
- získate status „člena a prispievateľa“ 

 

Počítačový kurz  

 V DSS a ZPS Rača prebieha počítačový kurz pod vedením dobrovoľníkov z Hewlett 

Packard Slovakia. Tento rok po prázdninách sme zaviedli zmenu a počítačové kurzy budú 

prebiehať na jednotlivých úsekoch zvlášť. Každý týždeň sa bude dobrovoľník venovať 

klientom na jednom poschodí. Dúfame, že sa do počítačových kurzov zapojí viac klientov 

a budú mať väčší čas na vysvetlenie jednotlivých krokov pri práci s počítačom. 

Začiatočníkom, ale aj pokročilým klientom pri práci s PC prajeme veľa trpezlivosti 

a úspechov.  

 

Pamäťová terapia 

 Pre klientov v DSS a ZPS Rača, časť Podbrezovská pripravujeme aktivitu „Tréning 

pamäte“, kde si klienti v homogénnych skupinách môžu trénovať pamäť a precvičovať 

mozgové bunky. 

 

Reminiscenčná terapia 

 S klientmi si radi zaspomíname na „staré časy“, na veci, ktoré zažili, na ľudí 

a situácie, ktoré prežili v mladosti. Takéto spomínanie sa nazýva reminiscenčná terapia. 

Na stretnutí sa klienti s terapeutom rozprávajú na vybranú tému, spoločne hovoria 

o spomienkach, ktoré sa im vynorili pri danej téme.  
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Ručné práce 

Klienti s ergoterapeutkou Vierkou Hajdúchovou 
vyrábajú rôzne dekoračné predmety, vyšívajú, už v predstihu 
pripravujú darčeky a výzdobu na Vianoce. 
 

Upratovanie areálu 

 Za pekného počasia klienti s ergoterapeutkou Vierkou 
Hajdúchovou upratujú areál, zametajú, ale starajú sa aj 
o predzáhradku v DSS a ZPS Rača, časť Podbrezovská. Klienti 
majú spravený rozpis na upratovanie dvora, ktorý dodržiavajú 
a hneď je dvor čistejší. 
  
 

 
Obyčajný život. 
 
Poznám jednu staršiu šarmantnú dámu. Je iná,  ako väčšina ktorých vidíme okolo seba.  
Nesťažuje sa, nelamentuje, nadá na seba pôsobiť všadeprítomné  „strašenie“ a „blbú“ 
náladu, či „zlú atmosféru“. 
Táto dáma číta skutočné papierové knihy, počúva hudbu, cvičí, chodí do prírody, chodí 
do kostola a modlí sa, chodí za tými ktorých má rada a ktorí potrebujú jej pomoc. 
A robí ešte jednu dôležitú vec, každý  večer si sadá a „spytuje si svedomie“ a  rozmýšľa,  
či sa jej dnes podarilo urobiť niekoho šťastným, či aj ona dnes prežila šťastný deň,... 
Vie sa poďakovať za maličkosti a byť vďačná za slobodu, krásne počasie, za to, že je 
ešte stále zdravá a zato že jednoducho je,... 
Čo môžete aj vy urobiť práve dnes, práve teraz,...? 

 

Pozdravte ľudí okolo seba, pokúste sa odpustiť, chváľte  a nestrácajte 
ani minútu. Buďte s tými koho máte radi, buďte k sebe maximálne 
pravdivý, na nič nečakajte, žite prítomnosť a hlavne nedajte sa 
prevalcovať strachom,... 
Skúste každý deň trpezlivo zas a znovu hľadať v slobode odvahu 
dôverovať Bohu, mať rád seba, mať rád tých druhých,... 

 Zamestnanenc ZPS
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